
 

 

 
 

R E K T O R  
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA 

 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 14/2013 
z dnia 21 października 2013 roku 

w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny  
nauczycieli akademickich zatrudnionych  

w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina  
 
 
 
 Na podstawie art. 66 w związku z art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) 

i § 67 i 68 Statutu UMFC zarządzam, co następuje: 

 

§1. 

Zarządzam przeprowadzenie w roku 2013 okresowej oceny nauczycieli aka-

demickich zatrudnionych w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina 

za lata 2010-2013, zwanej dalej oceną.  

 

§2. 

1. Celem oceny jest ustalenie stopnia wypełnienia przez nauczycieli akade-

mickich obowiązków przewidzianych na danym stanowisku. 

2. Ocena jest obligatoryjna i dotyczy nauczycieli akademickich zatrudnio-

nych w UMFC na stanowiskach:  

a) naukowo-dydaktycznych,  

b) naukowych, 

c) dydaktycznych,  

niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy. 

3. Ocenie nie podlegają nauczyciele akademiccy, którzy rozpoczęli pracę w 

Uczelni po 1 października 2013 r.  

4. Oceny dokonują kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych. 

5. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypeł-

niania obowiązków dydaktycznych kierownik podstawowej jednostki or-



 

 

ganizacyjnej - dziekan zasięga opinii studentów/doktorantów. Opinia taka 

wyrażona zostaje w opracowanej i zatwierdzonej przez Senat anonimowej 

ankiecie w formie elektronicznej. 

6. Ankieta dla studenta/doktoranta będzie dostępna po uruchomieniu kompu-

terowego systemu obsługi studiów USOS. 

 

§3. 

1. Podstawowym kryterium oceny:  

a) nauczyciela akademickiego - pracownika naukowo-dydaktycznego 

są jego osiągnięcia na polu artystycznym i naukowym oraz w 

kształceniu studentów i kadr,  

b) nauczyciela akademickiego - pracownika naukowego - jego praca 

naukowa,  

c) nauczyciela akademickiego - pracownika dydaktycznego - jego pra-

ca dydaktyczna.  

2. Nauczyciel akademicki pełniący funkcję kierownika katedry podlega 

dodatkowo ocenie rektora.  

 

§4. 

1. W celu sprawnego przeprowadzenia oceny każdy oceniany wypełni 

opracowaną i przyjętą przez Senat ankietę p.n. Informacja o działalno-

ści artystycznej, pedagogicznej i naukowej w latach 2010-2013, 

uwzględniającą realia pracy i obowiązki nauczyciela akademickiego. 

2. Nauczyciel akademicki, który w okresie składania ankiet przebywa na 

urlopie macierzyńskim, wychowawczym, szkoleniowym, zdrowotnym, 

naukowym, bezpłatnym itp. zobowiązany jest do złożenia ankiety w 

terminie jednego miesiąca od daty powrotu do pracy. 

3. Ankieta, o której mowa w p. 1 stanowiąca załącznik nr 1 do zarządze-

nia dostępna będzie na stronie internetowej UMF (www.chopin.edu.pl). 

 

§5. 

Ocena nauczycieli akademickich za lata 2010-2013 przebiegać będzie zgod-

nie z następującym, przyjętym przez Senat, harmonogramem: 

 

1. W dniach 23 października - 18 listopada 2013 roku poszczególne dzie-

kanaty będą powiadamiać nauczycieli akademickich o okresowej oce-

nie kadry. 

2. Od dnia 23 października 2013 r. nauczyciele akademiccy mogą pobie-

rać ankiety ze strony internetowej UMFC. Na życzenie nauczyciela 

akademickiego pracownik dziekanatu jest obowiązany dostarczyć mu 

formularz w formie papierowej. 

http://www.chopin.edu.pl/


 

 

3. Do końca stycznia 2014 roku (koniec semestru zimowego) ankiety zo-

staną przekazane przez nauczycieli akademickich do dziekanatów. 

4. Do końca maja 2014 roku kierownicy podstawowych jednostek organi-

zacyjnych UMFC, po uzyskaniu opinii kierowników katedr, formułują 

wnioski dotyczące każdej ocenianej osoby i przekazują ankiety wraz z 

kartami ocen (karta oceny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarzą-

dzenia) do rektora. 

5. Do końca września 2014 roku rektor, po zapoznaniu się z informacjami 

zawartymi w ankietach i kartach ocen formułuje swoje końcowe sta-

nowisko. 

 

§6. 

1. Każdy oceniany ma prawo zapoznania się z opinią oceniającą. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej w terminie jednego miesiąca po-

wiadamia nauczyciela akademickiego o otrzymaniu przez niego oceny 

negatywnej oraz o prawie i terminie złożenia odwołania.  

3. Ankiety i karty ocen – po dokonanej ocenie – przekazane zostaną do 

akt osobowych nauczycieli akademickich. 

 

§7. 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 R e k t o r  

 

prof. zw. Ryszard Zimak 

 

 



 

 
 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

 
Dotyczy oceny nauczycieli akademickich 

Podstawa prawna:  

Art. 132 USTAWY z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie Wyższym  

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) 
 

 

INFO RMACJA
1 

O DZI AŁAL NOŚCI  ART YS TYCZNEJ ,  

PEDAGOGICZNEJ I  NAUKO W EJ  

W LATACH  2010-2013 

 

 
 

 

 

 

.............................................................................................................................................. 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

 

.............................................................................................................................. 

stopień naukowy, tytuł naukowy, stanowisko, stanowisko służbowe 

 

.............................................................................................................................. 

Wydział 

 

............................................................................................................................. 

Katedra 
 

 

 

 

                                                 
1
 nauczyciel akademicki uzupełnia ankietę w punktach, które dotyczą jego działalności. 
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1. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
2
 

 
a) ważniejsze koncerty, recitale, nagrania radiowe, płytowe, TV, nowe 

kompozycje, opracowania, prawykonania utworów, rekonstrukcja              

i wykonania utworów muzyki dawnej, wykonania premierowe; współ-

praca z orkiestrami i zespołami kameralnymi, konsultacje muzyczne, re-

żyseria dźwięku, udźwiękowienie filmu, itp.: 

.................................................................................................... 

b) inne prace artystyczne: 

................................................................................................... 

 

2. DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA 

 

a) obowiązki dydaktyczne w UMFC: 

- indywidualne 

- wykłady zbiorowe, grupowe 

- ćwiczenia 

- asystowanie w klasie 

b) absolwenci w latach 2010-2013 

c) uzyskane nagrody (ew. inne osiągnięcia) studentów i absolwentów ww. 

lat w konkursach krajowych i zagranicznych)  

d) działalność pedagogiczna w innych uczelniach oraz szkolnictwie mu-

zycznym i ogólnokształcącym niższych stopni (Działalność prowadzona za 

zgodą Rektora UMFC) 

e) prowadzenie pisemnych prac magisterskich (lub dyplomowych) 

f) recenzje prac magisterskich i prac licencjackich 

     g) prowadzenie kursów mistrzowskich 

e) inne formy działalności dydaktycznej (np. wykłady w kraju i za granicą, 

konsultacje, itp.) 

h) udział w pracach jury konkursów muzycznych, festiwali muzycznych, 

itp. 

 

3. KSZTAŁCENIE KADRY 

 

a) recenzje dotyczące postępowania o nadanie tytułu profesora sztuki mu-

zycznej 

b) recenzje prac habilitacyjnych 

c) promotor przewodu doktorskiego 

d) recenzje prac doktorskich 

                                                 
2
 prosimy  o uzupełnienie informacji w punktach 1-5 poprzez dopisanie ich w formularzu przy każdej pozycji; 

osoby wypełniające ankietę w formie papierowej mogą dołączyć informacje w formie załączników 
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e) prowadzenie studiów podyplomowych, zagranicznych, staży artystycz-

nych 

 

4. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

 
a) publikacje naukowe, doniesienia naukowe, publikacje książkowe, arty-

kuły prasowe, itp. 

b)  udział w sympozjach i seminariach krajowych i zagranicznych 

b) kierownictwo zespołów naukowych (artystycznych) 

 

5. INNE PRACE  

 

a) kierownictwo artystyczne konkursów, festiwali i innych imprez muzycz-

nych w kraju i za granicą; 

      b) inne informacje proszę dołączyć do tego dokumentu  

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia ................/.................../.................... 

 

 

........................................................................ 
(podpis pedagoga) 

 

 

 
 

Potwierdzenie przyjęcia dokumentu przez Dziekanat Wydziału 

 

............../............./............   

 

............................................................................................. 
(data)                                                                                                       (podpis) 

 
 



 

 

 

KARTA OCENY  
 

OPI NI A KIEROWNIKA KATEDRY 
....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

 

data:          pieczęć i podpis 

 

OCE NA DZIEKANA WYDZIAŁU 
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  

 

data:          pieczęć i podpis 

 

ST AN O WI SK O  REKTORA 

 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

  

data:           podpis Rektora lub 

upoważnionego Prorektora 
pieczęć 

imię i nazwisko ocenianego nauczyciela akademickiego 

 

............................................................................................ 

 

lata 2010-2013 
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