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Załącznik do zarządzenia nr 34/2012 

Rektora WSEiZ z dnia 30.11.2012 r.  

w sprawie wprowadzenia Zasad prowadzenia polityki kadrowej  

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie dotyczącej nauczycieli akademickich 

 

 

ZASADY PROWADZENIA POLITYKI KADROWEJ 

WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

DOTYCZĄCEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

 

CELE POLITYKI KADROWEJ 

Nadrzędnym celem polityki kadrowej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest tworzenie 

profesjonalnego zespołu kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni zapewniającej najwyższą jakośd kształcenia i 

badao naukowych na prowadzonych kierunkach studiów. WSEiZ dokłada wszelkich starao, aby zajęcia 

dydaktyczne prowadziły osoby, które:   

- posiadają jak najwyższe kwalifikacje oraz dorobek w obszarze wiedzy, wskazanym dla danego kierunku 

studiów, w zakresie dyscypliny nauki, do której odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku, 

- są autorytetami naukowymi i/lub doświadczonymi profesjonalistami w dziedzinie prowadzonych 

przedmiotów, 

- odznaczają się wysoką komunikatywnością wypowiedzi i potrafią pobudzid wśród studentów pragnienie 

zdobywania wiedzy, a także uczestniczenia w jej tworzeniu oraz kształtowania umiejętności i kompetencji 

społecznych,  

- potrafią zaadoptowad zasady zrównoważonego rozwoju do treści nauczania prowadzonego przedmiotu, o 

ile zakres tematyczny zajęd na to pozwala, 

- jednoznacznie identyfikują się z WSEiZ i jej misją. 

 

STRATEGIA POLITYKI KADROWEJ  

Działania w zakresie Polityki Kadrowej WSEiZ stanowią poziom strategiczny zarządzania Uczelnią i są realizowane 

w następujących obszarach: 

- planowanie zatrudnienia i nabór pracowników, 

- ocena pracowników, 

- utrzymanie pracowników (wynagradzanie, motywowanie), 

- rozwój pracowników (podnoszenie kwalifikacji, udział w badaniach naukowych, pomoc w przygotowaniu 

publikacji naukowych). 

 

PLANOWANIE ZATRUDNIENIA I NABÓR PRACOWNIKÓW 

1. Planowanie zatrudnienia opiera się na ściśle określonych podstawach np. wynikających z obowiązkowego 

pensum dydaktycznego, uwarunkowao tzw. minimum kadrowego dla kierunków studiów, a także liczby 

studentów. Określenie planowanej liczby studentów stanowi oczywistą trudnośd w zakresie planowania 

zatrudnienia. Z jednej strony należy zatrudnid odpowiednią i konieczną do prowadzenia kierunku studiów 
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kadrę naukowo-dydaktyczną, a z drugiej strony, ze względu na samofinansowanie się Uczelni należy zwrócid 

uwagę, aby nie doszło do nadmiernego, w stosunku do potrzeb dydaktycznych i posiadanych środków 

finansowych, zatrudnienia. W kontekście minimum kadrowego zasadnicze znaczenie ma liczba profesorów 

oraz doktorów habilitowanych oraz deklarowane przez nauczycieli zatrudnienie w WSEiZ, jako 

podstawowym miejscu pracy. 

2. Nabór nowych pracowników WSEiZ na wolne stanowisko pracy odbywa się w trybie jawnym, otwartym, 

pozakonkursowym. 

3. Procedurę rekrutacyjną nauczyciela akademickiego uruchamia pisemny lub ustny wniosek złożony do 

rektora lub prezydenta WSEiZ przez dziekana lub prodziekana wydziału, w którym znajduje się wolne 

stanowisko pracy. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje rektor lub prezydent WSEiZ, w 

oparciu o złożony wniosek lub z własnej inicjatywy. Nabór przeprowadza Komisja Rekrutacyjna składająca 

się z 2-5 osób wyznaczonych przez rektora lub prezydenta WSEiZ. Komisji przewodniczy rektor lub prezydent 

lub inna wyznaczona osoba. Ogłoszenie o naborze przygotowuje kierownik Działu Kadr, a treśd ogłoszenia 

podlega zatwierdzeniu przez rektora lub prezydenta WSEiZ. Ogłoszenie o naborze umieszcza się na stronie 

internetowej Uczelni, na portalu internetowym środowiska akademickiego i naukowego „Forum 

Akademickie” lub/i w ogólnopolskim miesięczniku informacyjno-publicystycznym ”Forum Akademickie”, w 

prasie lokalnej. Uczelnia może zmieścid ogłoszenie o naborze także w bazie ogłoszeo o wolnych 

stanowiskach naukowych i akademickich, prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po 

upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu następuje wstępna selekcja 

kandydatów poprzez analizę dokumentów aplikacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną. Kryteria kwalifikacyjne 

kandydatów to: 

- predyspozycje merytoryczne do objęcia danego stanowiska, 

- dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i 

dydaktycznego, 

- wymagania określone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, 

- inne wymagania określone w ogłoszeniu. 

Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, powiadamiani są telefonicznie o terminie 

rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Celem rozmowy rekrutacyjnej jest 

nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, weryfikacja informacji zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych, sprawdzenie motywacji do pracy nauczyciela akademickiego oraz zbadanie celów 

zawodowych kandydata. Wybrana osoba podczas rekrutacji zostaje zatrudniona w WSEiZ na podstawie 

umowy o pracę początkowo na czas określony (przewiduje się podpisanie dwóch kolejnych umów na czas 

określony), a docelowo na czas nieokreślony. Statut WSEiZ przewiduje także możliwośd zatrudniania 

nauczycieli akademickich na podstawie mianowania. 

4. Zakłada się możliwośd powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielom z tytułem zawodowym magistra, 

nie posiadającym stopni i tytułów naukowych, ale legitymujących się bardzo bogatym doświadczeniem 

zawodowym lub artystycznym, będących uczestnikami licznych szkoleo i kursów specjalistycznych. 

Uzasadnieniem udziału tych osób w procesie kształcenia jest szczególnie cenna wartośd dla aktualności 

programów i przekazywanej wiedzy, często niedostępnej w kręgach akademickich. W takich przypadkach, 

zgodę na powierzenie prowadzenia wykładów wyraża Rada Wydziału. 
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OCENA PRACOWNIKÓW 

1. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem oceny okresowej nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Ekologii i 

Zarządzania, system oceny kadr składa się z następujących elementów: 

– bieżącej oceny nauczycieli akademickich przez ich przełożonych, 

– okresowej oceny nauczycieli akademickich (nie rzadziej niż raz na dwa lata) przez Wydziałową Komisję 

Oceniającą, Komisję Oceniającą WSEiZ i Odwoławczą Komisję Oceniającą. 

2. Podstawą dokonania oceny nauczycieli akademickich są opinie bezpośredniego przełożonego, rzetelnośd w 

realizowaniu obowiązków dydaktycznych, w tym przy opracowaniu programów studiów, publikacje 

dydaktyczne, opieka naukowo-dydaktyczna nad studentami, wyniki badao własnych i zespołowych, własny 

rozwój naukowy, ankiety samooceny wypełnione przez nauczycieli akademickich, opinia studentów 

(okresowe badanie ankietowe). 

3. Dodatkowo ocenę nauczycieli akademickich i jakości kształcenia przeprowadza się na podstawie: 

- analizy ocen uzyskiwanych przez studentów z poszczególnych przedmiotów, przy czym jako sygnał 

niepokojący traktowana jest zarówno szczególnie wysoka, jak i szczególnie niska liczba ocen 

negatywnych, oraz rozmów z nauczycielami akademickimi i studentami na temat zaistniałego stanu, 

- indywidualnych, często również nieformalnych, rozmów ze studentami, 

- informacji przekazywanych przez Samorząd Studencki, 

- hospitacji zajęd i indywidualnych rozmów dziekana z prowadzącymi zajęcia. 

4. W WSEiZ podczas oceny wypełniania przez nauczyciela akademickiego obowiązków dydaktycznych 

uwzględnia się ocenę przedstawioną przez studentów. Studenci wyrażają opinię poprzez dobrowolne i 

anonimowe wypełnianie ankiet ewaluacyjnych w elektronicznym systemie „Wirtualna Uczelnia” po 

zakooczeniu każdego cyklu zajęd dydaktycznych.  

5. Elektroniczną ewaluację pracy nauczyciela przez studentów, uzupełnia regularne, co semestralne, badanie 

prowadzone z wykorzystaniem wersji papierowej ankiety. Studenci dokonują oceny pracy nauczyciela 

udzielając odpowiedzi na poniższe pytania z wykorzystaniem pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę 

niedostateczną, a 5 bardzo dobrą. 

a) Czy zajęcia zaczynały się i kooczyły punktualnie? 

b) Czy odbyły się wszystkie zaplanowane zajęcia? 

c) Czy wykładowca był dostępny poza zaplanowanymi zajęciami? 

d) Czy prowadzący poinformował na początku semestru o zasadach zaliczania przedmiotu? 

e) Czy wykładowca był przygotowany do zajęd? 

f) Czy prowadzący był obiektywny w ocenie twoich prac, referatów, sprawdzianów?  

g) Czy prowadzący zajęcia był pozytywnie nastawiony do studentów? 

h) Czy prowadzący udzielał odpowiedzi na zadawane mu na zajęciach pytania? 

i) Czy treści programowe przekazywane były w sposób jasny i zrozumiały? 

j) Czy treści przekazywane podczas zajęd zachęciły cię do samodzielnego poszerzania wiedzy w tym 

zakresie? 

k) Czy zajęcia były prowadzone w sposób interesujący? 

l) Czy uważasz, że zajęcia wzbogaciły twoją osobowośd i/lub rozwinęły twoje umiejętności praktyczne? 

m) Czy prowadzący zajęcia wykorzystywał materiały dodatkowe, pomagające zrozumied treści nauczania?  

n) Czy realizowany program spełnił twoje oczekiwania? 

o) Oceo kulturę osobistą prowadzącego zajęcia. 

Dodatkowo, w ankiecie znajduje się miejsce na inne uwagi studentów, którymi chcieliby się podzielid. 
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Co semestr Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni, wyznaczają co najmniej 10% 

nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na danym kierunku studiów, którzy podlegad będą 

obowiązkowej ocenie studentów. Ewaluacja dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę, jak również pracowników zatrudnionych w ramach umowy cywilno-prawnej. Ocenie 

poddawani są w szczególności nauczyciele akademiccy rozpoczynający współpracę z Uczelnią oraz młodzi 

pracownicy naukowo-dydaktyczni.  

Wyznaczony do ewaluacji nauczyciel przed ostatnimi zajęciami otrzymuje koperty z ankietami, które 

przekazuje jednemu ze studentów w grupie. Ankiety rozdawane i zbierane są po wypełnieniu przez 

studenta, który zaklejoną kopertę przekazuje do właściwego Dziekanatu. 

Podczas hospitacji zajęd osoba hospitująca może także zwrócid się do studentów z prośbą o wypełnienie 

ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego, w celu uzyskania pełniejszego obrazu. 

Analizy wypełnionych przez studentów ankiet dokonuje Dział Nauczania, który sporządza z nich semestralne 

raporty studenckiej oceny pracy nauczycieli akademickich. Raporty przekazywane są rektorowi Uczelni, 

dziekanom wydziałów, bezpośrednim przełożonym nauczycieli i innym jednostkom odpowiedzialnym za 

zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, w tym 

komisjom ds. jakości. Raporty udostępniane są również przedstawicielom Samorządu Studentów WSEiZ. 

Ponadto, każdy student może uzyskad informację o wynikach ocen dla danego nauczyciela bezpośrednio u 

właściwego dziekana wydziału WSEiZ. 

Wyniki studenckich ocen pracy nauczyciela omawiane są podczas posiedzeo Rad Wydziałów oraz komisji ds. 

jakości. W przypadku uzyskania przez nauczyciela słabej lub negatywnej oceny, Kierownik podstawowej 

jednostki organizacyjnej Uczelni, zobowiązany jest przeprowadzid z nauczycielem rozmowę wyjaśniającą i 

motywującą do poprawy. Natomiast w skrajnych i powtarzających się przypadkach rozmowy takie prowadzi 

rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

Studenckie oceny pracy nauczycieli wykorzystywane są w kreowaniu planu rozwoju kierunku. Łącznie z 

opinią bezpośredniego przełożonego nauczyciela oraz opinią Wydziałowej i uczelnianej Komisji Oceniającej 

WSEiZ mają bezpośredni wpływ na koocową ocenę okresową nauczyciela akademickiego. Negatywne oceny 

studentów bezpośrednio przekładają się na koocową ocenę okresową nauczyciela.  

Negatywna okresowa ocena nauczyciela akademickiego może stanowid podstawę dla rozwiązania z nim 

stosunku pracy. 

6. Wyniki okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich mają wpływ na politykę kadrową Uczelni. W 

przypadku powtarzających się słabych ocen pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej nauczyciela, jego 

bezpośredni przełożony zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej lub/ i hospitacji zajęd. 

7. Uzyskanie negatywnej okresowej oceny nauczyciela akademickiego może stanowid podstawę dla 

rozwiązania z nim stosunku pracy. W przypadku dwóch kolejnych ocen negatywnych danego nauczyciela 

akademickiego rektor podejmuje decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy. 

 

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW 

(Podnoszenie kwalifikacji, udział w badaniach naukowych, przygotowanie publikacji) 

1. Władze Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przykładają dużą wagę do rozwoju zawodowego 

pracowników, w szczególności młodych pracowników - zatrudnionych na stanowiskach asystenta i adiunkta. 

Uczelnia chętnie uczestniczy w procesie wspomagania pracowników w podnoszeniu kwalifikacji, 

uzyskiwaniu kolejnych stopni naukowych, będąc partnerem merytorycznym i finansowym, między innymi 
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stwarzając dogodne warunki do prowadzenia badao naukowych oraz przygotowywania publikacji 

naukowych.  

2. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora nie może 

przekroczyd 8 lat. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego 

doktora habilitowanego nie może przekroczyd 8 lat. Bieg wymienionych wyżej terminów ulega zawieszeniu 

na czas trwania urlopu macierzyoskiego i wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz urlopu 

bezpłatnego trwającego co najmniej 6 miesięcy. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okresy, o których mowa w pkt. 3, mogą byd przedłużone przez 

rektora po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organizacyjnej, w której dany nauczyciel akademicki jest 

zatrudniony. Przedłużenie nie może przekroczyd okresu uzupełniającego do 8 lat zatrudnienia. Warunkiem 

przedłużenia jest pozytywna ocena rektora związana z zaawansowaniem pracy odpowiednio nad rozprawą 

doktorską lub habilitacyjną. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okresy, o których mowa w pkt. 3, mogą byd skrócone przez 

rektora po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organizacyjnej, w której dany nauczyciel akademicki jest 

zatrudniony. Skrócenie okresów może nastąpid w przypadku negatywnej oceny zaawansowania pracy 

odpowiednio nad rozprawą doktorską lub habilitacyjną. Oceny dokonuje rada wydziału. 

5. Rektor WSEiZ na wniosek pracownika Uczelni lub osoby współpracującej z Uczelnią na podstawie umowy 

cywilno-prawnej może wyrazid zgodę na finansowanie kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego 

lub habilitacyjnego. Wówczas zawierana jest umowa miedzy WSEiZ a jednostką uprawnioną, która 

zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich przewidzianych prawem czynności związanych 

z postepowaniem o nadanie stopnia lub tytułu naukowego.  

6. Pracownicy WSEiZ oraz inne osoby współpracujące z Uczelnią mogą także zwrócid się do rektora o pomoc w 

sfinansowaniu badao naukowych. Zainteresowani przedstawiają projekt tematu badawczego do rektora 

WSEiZ, który przy współpracy z dziekanami wydziałów Uczelni dokonuje oceny czy propozycja badania 

naukowego jest ściśle związana z realizowanym kształceniem i wyraźnie odpowiada zakresom dyscyplin 

naukowych powiązanych z kierunkami studiów, jakie realizowane są w WSEiZ, wspierając osiąganie 

założonych efektów kształcenia. Zaakceptowanie tematu badawczego skutkuje zawarciem umowy 

o przeprowadzenie badao naukowych między Uczelnią a kierownikiem projektu. Umowa określa m.in. tytuł 

projektu badawczego, skład zespołu realizującego badania, termin realizacji, planowaną wysokośd kosztów 

realizacji pracy oraz formę przedstawienia wyników. 

7. Uczelnia umożliwia publikację efektów pracy naukowej pracowników lub innych osób współpracujących 

przez Oficynę Wydawniczą Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Jest to jednostka ogólnouczelniana, której 

zadaniem jest organizacja działalności wydawniczej, opracowanie pod względem edytorskim prac 

naukowych i dydaktycznych, materiałów konferencyjnych oraz opracowao służących potrzebom Uczelni.  

8. Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Uczelni na podstawie umowy o pracę zobowiązani 

są do prowadzenia badao naukowych lub pracy artystycznej (w zależności od reprezentowanego obszaru 

wiedzy), zakooczonych uzyskaniem efektu w postaci co najmniej jednej publikacji naukowej, wystawy, 

udziału w konferencji naukowej, lub innego osiągnięcia naukowego lub artystycznego, w ciągu roku 

kalendarzowego.  

9. Zaangażowanie pracowników w pracę naukową, wykraczające poza obowiązki wynikające z umowy o pracę, 

premiowane jest dodatkowym wynagrodzeniem zgodnie z zasadami określonymi zarządzeniem rektora 
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Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania Warszawie w sprawie zasad ustalania wysokości wynagrodzeo i 

honorariów za osiągnięcia naukowe afiliowane w WSEiZ. Osiągnięcia naukowe afiliowane w WSEIZ zgodne z 

prowadzonym kierunkiem studiów są oceniane i weryfikowane przez komisję powołaną przez rektora wg 

punktów w ocenie parametrycznej jednostek naukowych.   

10. Na wniosek pracownika Uczelnia może również pokryd koszty uczestnictwa w konferencji naukowej 

(wpisowe i/lub koszty dojazdu), publikacji artykułów naukowych, a także zakup niezbędnej literatury.  

11. W Wyższej Szkole Ekologii i Zarzadzania w Warszawie wynagrodzenie realizowane jest na podstawie 

Regulaminu Wynagradzania. 

12. Wynagrodzenie jest trwałym mechanizmem motywującym pracowników do wzrostu jakości i efektywności 

świadczonej pracy. Łączy się także z motywacją do uzyskiwania przez nauczycieli akademickich wyższych 

stopni naukowych. Uzyskanie kolejnego szczebla w rozwoju naukowym łączy się z tzw. naturalnym 

awansem i uzyskaniem wyższego wynagrodzenia.  

13. Wynagrodzenie nauczycieli WSEiZ jest zróżnicowane i uwarunkowane posiadanym stopniem kwalifikacji, 

obciążeniem dydaktycznym – ilością godzin stanowiących pensum dydaktyczne, zaangażowaniem w pracę 

badawczo-naukową, zaangażowaniem w proces dyplomowania studentów i prace organizacyjne.  

ODPOWIEDZIALNOŚD 

1. Politykę kadrową w Wyższej szkole Ekologii i Zarzadzania w Warszawie prowadzi rektor Uczelni przy 

współudziale prezydenta WSEiZ. 

2. Realizacja zamierzeo Polityki Kadrowej należy do dziekanów wydziałów, kierowników jednostek 

ogólnouczelnianych oraz kierownika Działu Kadr. 


