
 

ANEKS NR 1 

z dnia 12 października 2020 r. Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego                               

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu do zarządzenia R-24/2020 z dnia 15 maja 2020 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich  Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na rok 

2020 i lata następne. 

 

Na podstawie: 

 art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce                

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), 

 § 17 ust. 2 pkt 16 tiret 3 i art. 57 ust. 2 statutu Uczelni (uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu UTH 

Radom z dnia 30 maja 2019 r. z późn. zm.), 

po zasięgnięciu opinii: 

 Senatu  UTH Radom (uchwała Nr 000-7/13/2020 z dnia 24.09.2020 r.), 

 Związku Zawodowego Profesorów UTH Radom (uchwała Nr 24/2020 z dnia 17.09.2020 r.), 

 Rady Samorządu Doktorantów (uchwała Nr 7/2020 z dnia 03.09.2020 r.) 

wobec nieprzedstawienia opinii przez: Zarząd ZNP, KZ NSZZ „Solidarność” i Uczelnianą Radę 

Samorządu Studenckiego 

 

 

w Regulaminie oceny nauczycieli akademickich  Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na rok 2020 i lata następne, stanowiącym załącznik do 

zarządzenia R-24/2020  w p r o w a d z a m  następujące zmiany:  

 

 

1. W § 2 ww. Regulaminu: 
 

1) w ust. 1 pkt. 1 pierwsze zdanie w ppkt. a) otrzymuje brzmienie: 

„§ 2  1. 

1) oceny działalności naukowej lub artystycznej: 

a)   w przypadku nauk inżynieryjno-technicznych, społecznych, humanistycznych, 

ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk rolniczych 

-  na podstawie wykazu osiągnięć naukowych nauczyciela, dokonywanej na 

podstawie aktualnego wykazu wydawnictw  publikujących recenzowane 

monografie naukowe oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów  z konferencji międzynarodowych, zamieszczonych w Komunikatach 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w rozporządzeniach Ministra Nauki               

i Szkolnictwa Wyższego lub patentów i wzorów użytkowych zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.”, 
 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 

              3. Pracownik dydaktyczny jest oceniany za działalność dydaktyczną i organizacyjną. 

Minimalnym warunkiem uzyskania przez pracownika dydaktycznego oceny pozytywnej 

są cztery pełne udziały nauczyciela w publikacjach dydaktycznych obliczone zgodnie                         

z  rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji  

jakości działalności naukowej. Warunek ten nie dotyczy pracowników dydaktycznych 

zatrudnionych w Studium Języków Obcych oraz w Studium Wychowania Fizycznego                   

i Sportu. 
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W przypadku przeprowadzenia oceny za okres krótszy niż cztery lata, minimalna liczba 

pełnych udziałów warunkująca uzyskanie oceny pozytywnej obliczana jest 

proporcjonalnie. 

W przypadku, gdy okres zatrudnienia nauczyciela akademickiego w tej grupie 

pracowników lub okres pełnienia funkcji jest krótszy, niż pełny okres obejmujący 

ocenę, minimalna liczba pełnych udziałów do uzyskania oceny pozytywnej obliczana 

jest proporcjonalnie.”. 

 

  

2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

R E K T O R 

 

 
prof. dr hab. Sławomir Bukowski 


