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Szanowny Pan
Marcin Czaja
Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Szanowny Panie Dyrektorze,
w odpowiedzi na pismo DSW-WPS.8013.1.2021.EKr/WS z dnia 5 sierpnia 2021 r. Rada
Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP wskazuje na następujące problemy związane
z przeprowadzana oceną okresową nauczycieli akademickich:
1.

Podstawowym problemem jest wprowadzenie w ocenie nauczycieli akademickich kryteriów
odnoszących się wprost lub pośrednio do zasad ewaluacji dyscyplin. Zgodnie z zasadami
wypracowanymi przez Zespół do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego
i nauki ocena indywidualna pracownika nie może być pochodną oceny dyscypliny w ewaluacji
- kryteria oceny pracownika nie mogą być przełożeniem kryteriów ewaluacji dyscyplin.
Niestety, w większości uczelni ustalone przez rektorów zasady oceny nauczycieli
akademickich są pochodną kryteriów ewaluacyjnych.
2. Kryteria przedstawia się nauczycielowi akademickiemu przed rozpoczęciem okresu
podlegającego ocenie i tylko według takich kryteriów można przeprowadzać ocenę. Ciągłe

3.

zmiany dotyczące zasad ewaluacji doprowadziły, że na uczelniach nie jest respektowana ta
zasada i arkusze ocen nauczycieli akademickich są na bieżąco dostosowywane do
zmieniających się zasad ewaluacji.
Artykuł 94 Kodeksu pracy stanowi: Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
ust. 2.
organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak
również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień
i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;
ust. 9.
stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich
pracy.

W przeprowadzanej ocenie okresowej te przesłanki nie mogą być spełnione, ze względu na
problemy wymienione w punktach 1,2 oraz ze względu na obiektywne czynniki związane
4.

z pandemią covid19.
W niektórych uczelniach ocena nauczycieli akademickich odbyła się początku 2020 roku
i obejmowała okres do 31.12.2019 r . Czy te uczelnie mają dokonać nowej oceny skoro zrobiły
to już przed ewaluacją?

Przedstawiając powyższe uwagi, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP wnosi, aby
Ministerstwo w swoim piśmie objaśniającym skierowanym do rektorów postulowało
przeprowadzenie w tym roku ocen okresowych, które będą miały charakter pilotażowy i aby
rektorzy wspólnie z organizacjami zakładowymi przeanalizowali i opracowali kryteria oceny
pracownika zgodne z kodeksem pracy. Jednocześnie RSzWiN ZNP postuluje aby ocena okresowa
nauczycieli akademickich nie skutkowała oceną negatywną w rozumieniu art. 128 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.
w imieniu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki

