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Dotyczy: Negatywna opinia Zwiqzkow Zawodowych odnosnie pisma nr ODO-R/298/2018 z
23.11.2018 — zaopiniowania kryteriow oceny okresowei nauczycieli akademickich oraz trybu i
podmiotu dokonuiacego oceny za okresv 2016-2018 i 2019 r

Opina Zwiazkow Zawodowych dotycz^ca kryteriow oceny okresowej nauczycieli akademickich
oraz trybu i podmiotu dokonuj^cego oceny okresowej nauczycieli akademickich za okres od ostatniej
oceny do roku 2018 wlacznie jest negatywna.

Propozycja Wladz Uczelni w sprawie kryteriow oceny okresowej nauczycieli akademickich
oraz trybu i podmiotu dokonuj^cego oceny - sprowadzajaca si? do skrocenia okresu dokonywania
oceny okresowej, a takze zmiany zmiana jej kryteriow, w trakcie jej trwania (2016-2019) jest
pozbawiona podstawy prawnej zmocyart.128 ust.3 ustawy cyt.:

„[...] kryteria przedstawia si? nauczycielowi akademickiemu przed rozpoczeciem okresu podlegaj^cego
ocenie".

Okres oceny juz trwa od 2016 r. i ma si? zakonczyc w 2019 r. Nie mozna wi?c w srodku okresu
podlegaj^cego ocenie zmieniac zasad, kryteriow i podmiotu oceniaj^cego. Proba zmiany tego stanu
rzeczy przez Wadze Uczelni wynika przede wszystkim z blednej interpretacji zapisu w art. 128. ust. 2
ustawy i art. 132. ust. 2 starej ustawy. Nieuprawnione jest twierdzenie, jakoby przyslugiwalo prawo
zmiany - zapisanego w tej ustawie i obecnym statucie ZUT - czteroletniego okresu jej dokonywania lub
,,na wniosek". Zasada^ jest dla nauczycieli, ze oceniani sa_ tak, jak zapisano: raz na cztery lata, a ,,na
wniosek" mog^ bye oceniani tylko w wyj^tkowych wypadkach pojedynczy nauczyciele, a nie wszyscy.



W wyniku analizy i oceny pod katem prawnym, merytorycznym oraz intencji Wladz Uczelni
wprowadzenia zapisow dotycz^cych problematyki zawartej w projekcie przekazanym do
zaopiniowania Zwi^zkom Zawodowym w dniu 26.11.2018 r w sprawie kryteriow oceny okresowej
nauczycieli akademickich oraz trybu i podmiotu dokonuj^cego tej oceny za 2019 r. - Zwiajzki
Zawodowe niniejszym pragna^ wskazac co nastepuje:

Uznajemy ten projekt za nie odpowiadajqcy zarowno literze, jak i przeslaniu plyn^cemu z
ustawy prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, z tego powodu Zwi^zki Zawodowe opanuja^ projekt
negatywnie. w szczegolnosci w zakresie:

1. Niedostosowania przepisow wewnqtrzzakladowych do wymogow art. 126 ust. 1 i ust. 4 ustawy o
Szkolnictwie Wyzszym i Nauce, dotycz^cych regulaminu pracy. Okresla si? w nim zasady ustalania
zakresu obowia/kow nauczycieli akademickich dla poszczegolnych grup pracownikow i
poszczegolnych stanowisk w tych grupach. Przedstawiony projekt tych zasad nie zawiera, gdyz nie
zostal do dnia dzisiejszego opracowany i wprowadzony w Uczelni regulamin pracy.

2. Przyj?cia przez Wladze Uczelni jednolitych dla grup pracownikow i rodzajow stanowisk kryteriow
oceny, co jest w sprzecznosci z wymogami art. 128 ust. 3. Wymaga on, aby kryteria oceny
okresowej byly okreslone przez Rektora wiasciwe dla poszczegolnych grup pracownikow i
poszczegolnych rodzajow stanowisk w tych grupach, poniewaz zawarte w art. 128 przywolanej
wyzej ustawy slowo ,,poszczegolnych" - poprzez spojnik ,,i" - odnosi si? zarowno do grup
pracownikow jak i rodzajow stanowisk;

3. Pomini?cia w omawianym projekcie wymogu podstawowego (wymienionego w art. 128 ust. 1
wskazanej wyzej ustawy) stwierdzenia, iz nauczyciel akademicki w szczegolnosci podlega ocenie
okresowej z zakresu wykonywania obowi^zkow, ktore naklada na niego art. 115 omawianej ustawy.
Istotnym w procesie oceniania jest rowniez wymog wykazywania znacz^cych osi^gni^c, jakie
powinny cechowac profesora uczelni (niezaleznie od jego grupy pracowniczej). Z tego wynika
wprost wniosek, ze co najmniej takie, jak profesor uczelni, osi^gniecia (naukowe) powinien
posiadac profesor zatrudniony na stanowisku profesora, co dotychczas w procesie oceniania nie bylo
uwzgl?dniane.

4. Wspomniane art. 115 i art. 116 ustawy wobec adiunktow i asystentow nie stawiaja^ wymogow
znacz^cych osiaj*ni?c (czy to naukowych, czy organizacyjnych, czy dydaktycznych) a wymagaj^
tylko tej dzialalnosci, ktora sprecyzowana jest w ustawie. Oznacza to wprost, czego w zadnym
stopniu nie bierze pod uwag? projekt oceny, iz nie moze bye wedhig tych samych kryteriow
oceniony adiunkt i asystent oraz profesor uczelni czy profesor. W szczegolnosci kryteria oceny
winny bye zroznicowane w zaleznosci od stanowiska, na ktorym dany nauczyciel w uczelni jest
zatrudniony. Tego jednak wspomniany projekt w pkt.2 w ogole nie uwzgl?dnia;

5. Przedlozony przez Pana Rektora projekt nieuwzgl?dnienia zapisu art. 116 ust. 4 pkt. 2 omawianej
ustawy dotycz^cych ewentualnych dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych wynikaj^cych z
ustawy oraz z wewn^trznych uregulowan Uczelni. Jednoczesnie Rektor nie ustalil szczegolowego
zakresu obowi^zkow dla nauczycieli akademickich. Moze to powodowac negatywny wplyw na
rzetelnosc procesu oceny nauczyciela.

6. Brak koncepcji nowej strategii rozwoju ZUT, przy nieuwzgl^dnianiu w dotychczasowej praktyce
oceny nauczycieli wymogow zawartych w strategii rozwoju ZUT na lata 2011-2020 moze wplyn^c
takze negatywnie na proces oceny, gdyz dotychczas stosowane metody oceniania nauczycieli i
planowane w pkt 4 projektu maja^ wiele wad. Nie jest wskazane, aby nadal poshigiwac si?
,,odhumanizowanymi", ,,technokratycznymi" metodami oceny, w ktorych bezposredni przelozony
jest w zasadzie tylko informowany o ocenie oraz jest tylko uczestnikiem w posiedzeniu komisji;

7. Z powodu nadmiernego pospiechu w przygotowaniu omawianego projektu pomija si? brak nowego
Statutu ZUT, w ktorym powinny bye okreslone m.in.: typy jednostek organizacyjnych uczelni,
funkcje kierownicze oraz zasady powolywania i odwolywania z funkcji kierowniczych. W ramach
przygotowania nowego systemu oceniania w uczelni nalezatoby rowniez opracowac nowe zasady
ankietyzacji wsrod studentow i doktorantow oraz hospitacji, co moze dostarczyc dodatkow^ wiedz?
na temat wypelniania zadan wynikajacych z ustawy oraz indywidualnych zakresow obowia^kow.
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8. Nie zgadzamy si? z propozycj^ zawartych w projekcie zasad tzw. kwantyfikacji osi^gniec:
o Dydaktycznych: Nalezy postawic pytanie: czy wszyscy nauczyciele bedq mieli mozliwosc

uczestniczenia w osi^ganiu tzw. dodatkowych kwantyfikacji, np.: staly udzial w komisji ds. jakosci
ksztalcenia, realizacji kursow, wyjazdow dydaktycznych lub szkoleniowych, przewodniczenia w
komisji ds. jakosci ksztaicenia itp. Brak zapewnienia tej mozliwosci spowoduje negatywne
roznicowanie w ocenie nauczyciela;

o Naukowych - przy zrozumieniu wymogow nowej ustawy i interesu uczelni istniej^ uzasadnione
watpliwosci, czy w ci^gu tylko jednego roku pracownik jest w stanie spemic wymogi
kwantyfikacyjne tarn wymienione, pomimo, ze ustawodawca dal na to stosowny czas do 4 lat.
Watpliwosci te poglebia omowiona wyzej w pkt. 3 i 4 pisma promowana przez Wladze Uczelni
koncepcja takich samych wymogow osi^gniec naukowych wobec profesora, profesora uczelni, jak i
adiunkta oraz asystenta;

o Organizacyjnych - uznanych przez Zwiazki Zawodowe takze jako roznicujace negatywnie udzial w
nich nauczycieli z powodu glownie ograniczonych ilosciowo mozliwosci uczestniczenia w
wymienionych tarn przedsiewzieciach. Bez wiekszych analiz mozna wprost stwierdzic, ze
wymienione tarn kwantyfikacje osiagniec, nawet przy szczerych checiach, nie beda^ dostepne dla
wszystkich nauczycieli akademickich. Ponadto nie do zaakceptowania s^ state punkty za pelnione
funkcje akademickie i administracyjne w ZUT, w szczegolnosci wymienione w ust.2 pkt. 1 a - j, i q.
83 to stanowiska etatowe i za pemienie tych funkcji dodatkowe punkty nie powinny bye
przyznawane. W szczegolnosci biorac pod uwag$ fakt, ze dodatkowe funkcje mog^ bye lepiej lub
gorzej wypemiane, co rowniez powinno podlegac ocenie.

9. Nie mozna nie ustosunkowac si? do rozdzialu II. Zasad oceny. Ocena dzialalnosci dydaktycznej w
cz^sci dotycz^cej w zasadzie tzw. ankietyzacji studentow i doktorantow opartych na
dotychczasowym statucie i starej ustawie jest systemem niewydolnym, sformalizowanym przez
wieloszczeblowych oraz ,,skarzony" restrykcyjnosci^ zapis. Wystarczy bowiem, ze chocby jeden
student z calej grupy oceniaj^cej, ocenii nauczyciela negatywnie, wowczas ocena nauczyciela jest
negatywna. Jest to nie zgodne z zapisem starej jak i nowej ustawy, gdyz mowiq one, ze nie jest to
ocena jednego studenta tylko ocena grupy studentow (tj. ocena jednego studenta lub doktoranta jest
cz^sci^ skladow^ calej grupy). Rowniez w tym punkcie nie mozna sie nadal zgadzac, z tzw.
procedure hospitacji, ktora nie powinna bye stosowana w ogole jako metoda w ocenie dzialalnosci
dydaktycznej. W hospitacji powinien brae udzial bezposredni przelozony nauczyciela
akademickiego.

Z przedstawionych przez Zwiazki Zawodowe krytycznych argumentow prawnych, dotyczacych
przedmiotowego projektu wynika wprost, ze jest on przygotowany zle, opracowywany w pospiechu i
niedostosowany do wymogow nowej ustawy. Wdrozenie projektu w niezmienionej formic, bez
uwzglednienia uwag i propozycji Zwiazkow Zawodowych bedzie skutkowac tym, iz wielu nauczycieli
zostanie ocenionych negatywnie w sposob nieuprawniony i niesprawiedliwy, zarowno w ocenie
najblizszej oraz kolejnych.

Zwiazki Zawodowe opiniuj^ go negatywnie i wyrazaj^ przekonanie, ze przedstawiony projekt
zostanie gruntownie zmieniony i przedstawiony do ponownej opinii.
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