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KOMUNTKAT NR 1 l20Ls
PROREKTORA DS. NAUKI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCT.AWIU

z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie termin6w realizacjietap6w procedury oceny nauczycieli akademickich za rok 2014 ,

jak r6wniei za okres od 2011-2014 dla nauczycieliakademickich, kt6rzy z uzasadnionych
powod6w nie podlegaliocenie za wskazany okres.

Dzialajqc na podstawie Zarzqdzenia Nr 109/ 2012 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroctawiu z dnia 31 grudnia 2Ot2 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli
akademickich ijej czqstotliwoSci, ustalam nastqpujqce terminy realizacji poszczeg6lnych etap6w oceny:

Nr
etapu

Tre56 etapu Termin realizacji

1, Dzial Pof ityki i Zarzqdzania Kad ra m i za m ieszcza w e le ktron icznym system ie

okresowej oceny nauczycieli akademickich informacjq o okresie, za jaki
aktualnie oceniany jest nauczyciel akademicki.

do 23.It.2O15

2 Nauczyciel akademicki loguje siq do elektronicznego systemu oceny
nauczycieli akademickich, kt6ry znajduje siQ pod adresem:
http://www.eocena.ue.wroc.pl/, uzupelnia i zatwierdza dane
wprowadzone do czqSci A, B, i C elektronicznego arkusza okresowej oceny
na uczyciela akademickiego.

od 24.1!.2015

do 23.12.20L5

3. Dziekan wydzialu wypetnia czqSi B-3, w kt6rej przydziela punktl
za zaanga2owanie pracownika w bie2qce prace wydzialu

od28.12.2015

do 11.01.2016

4. Promotor pracy doktorskiej w czq6ci C wyra2a swojq opiniq, gdy oceniany jesl
pracownik z tytulem zawodowym magistra. W przypadku, gdy promotoreff
jest osoba spoza Uniwersytetu Ekonomicznego, tq czq56 arkusza wypelnir
bezpo6red ni przelo2ony ocenia nego pracownika.

od 12.01.201,6

do 19.01.2016

5. BezpoSredni przelo2ony zapoznaje siq z informacjami zamieszczonymi
w czq3ciach A, B, i C arkusza, dokonuje sprawdzenia i zatwierdzenia ich
wiarygodno6ci w tych czq6ciach. Ponadto w czqSci B-3 przydziela
pracownikowi punkty za jego zaanga2owanie w bie2qce prace katedry.
Na koniec formuf uje syntetycznq i opisowq ocenQ nauczyciela
akademickiego w czqSci D.

od 20.01.2016

do 01.02.2016

6. tlauczyciel akademicki zapoznaje siq z opiniq przelo2onego i ustosunkowuje
;iq do niej w czqSci E arkusza. W przypadku, gdy nauczyciel akademicki
rie zgadza siq z opiniq przelo2onego, mo2e odwolai siq w formie pisemnej
1o przelo2onego wy2szego szczebla, kt6ry zobowiqzany jest rozstrzygnqi
<westie sporne.

od 02.02.2016

do 09.02.2016

7. Wydziafowa Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych w czqSci F opiniuje
informacje zawarte w arkuszu oceny w czq6ciach A, B, C, D i E

od 10.02.2016

do 29.02.2016
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8, ienacka Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych dokonuje oceny nauczyciele

rkademickiego w czqSci G
od 01.03.2016

do 19.03.2016
o \auczyciel akademicki zapoznaje

Js. Rozwoju Kadr Naukowych oraz
(adr Naukowych

siq z opiniq Wydzialowej Komisji
ocenq Senackiej Komisji ds. Rozwoju od 27.03.2016

do 31.03.2016

10. ff sytuacji, gdy nauczyciel akademicki nie zgadza siq z ocenE, sklada w formir
:isemnej odwotanie do Rektora Uczelni w terminie dw6ch tygodni od dnia je
>trzymania.

najp6lniejdo
1,4.04.201,6

* Do zalogowania w systemie potrzebne jest haslo, kt6re zostato przeslane ka2demu nauczycielowiakademickiemu
na uczelniany adres e-mailowy przy dokonywaniu poprzedniej oceny. Pracownicy, kt6rzy sq oceniani po raz
pierwszy za pomocq systemu elektronicznego i nie otrzymali hasfa zobowiqzani sq zglosii drogq
e-mailowq do administratora systemu na adres ocena@ue.wroc.pl o nieotrzymaniu hasla, jak r6wnie2 o adresie
nowo zalo2onego konta uczelnianego. Je2eli pracownik nie posiada jeszcze uczelnianego konta e-mailowego to
zobowiqzany jest do jego zalo2enia.

Prorektor ds. Nauki

/F@
prof. zw. dr hab. in2. Maria Wanda Kopertyriska

Otrzymujq:
- Rektor i Prorektorzy,
- DziekaniWydzialu,
- Katedry,
- a/a.
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