
ZARZĄDZENIE NR 1057 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 17 grudnia 2019 roku 

 

➢ w sprawie określenia wzorów arkuszy okresowej oceny nauczycieli akademickich Politechniki 

Białostockiej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. 1668, z późniejszymi zmianami) w zw. z § 73 Statutu Politechniki Białostockiej oraz § 1 ust. 

2 pkt 9 Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockich, stanowiącego załącznik 

do Zarządzenia Nr 977 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 

Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej oraz oceny okresowej nauczycieli 

akademickich, zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Ocena nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej dokonywana jest zgodnie z Regulaminem 

oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockich, stanowiącym załącznik do Zarządzenia  

Nr 977 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu oceny 

nauczycieli akademickich Politechniki Białostockich oraz oceny okresowej nauczycieli akademickich. 

2. Określa się: 

1) wzór „Arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego Politechniki Białostockiej”, który 

otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia; 

2) wzór „Arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego w Bibliotece Politechniki 

Białostockiej za lata ….”, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia. 

§ 2 

Odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zarządzenia czynię przewodniczących: uczelnianej komisji 

oceniającej, wydziałowych komisji oceniających, komisji oceniającej w Bibliotece Politechniki 

Białostockiej, bezpośrednich przełożonych ocenianych nauczycieli akademickich Politechniki 

Białostockiej oraz kierowników jednostek organizacyjnych, do których zgłaszane są osiągnięcia naukowo-

badawcze lub dydaktyczno-organizacyjne nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej. 

§ 3 

Wzory, o których mowa w § 1 ust. 2, mają zastosowanie do oceny okresowej nauczycieli akademickich 

Politechniki Białostockiej, która zostanie przeprowadzona w drugiej połowie 2020 roku, z zastrzeżeniem 

§ 4. 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 785 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie 

określenia wzorów arkuszy oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej, z tym, że ma ono 

zastosowanie do oceny okresowej nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej za rok 2019, 

dokonanej po upływie roku od otrzymania oceny negatywnej. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

         REKTOR 

 

        prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 
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