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ZARZĄDZENIE NR 17/2019/2020 

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej 

Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu 

z dnia 23 lipca 2020 roku  

w sprawie zmiany Statutu w Wyższej Szkole Humanistyczno-

Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu 

 

 

 

 

 

 

 Na podstawie § 4 ust. 1 Statutu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium 

Generale Sandomiriense w Sandomierzu, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo            

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. Poz. 85 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 3 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 z późn. zm.) wprowadzającej zmiany poprzez 

dodanie art. 51 b zarządzam, co następuje: zarządzam, co następuje: 

  

 

§ 1 

W Statucie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense                

w Sandomierzu stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu WSHP nr 1/09/2018 z dnia 29 września 

2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

§ 32 otrzymuje brzmienie: 

1. Dziekana powołuje i odwołuje Rektor.  

2. Dziekanem może być osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra  zatrudniona 

w Uczelni.  

3. Do kompetencji Dziekana należą sprawy powierzone mu przez Rektora. 

 

§ 34 otrzymuje brzmienie: 
1. Prodziekana powołuje Rektor.  

2. Kompetencje Prodziekana określa Rektor . 

 

§ 36 otrzymuje brzmienie: 
1. Rektor uchyla decyzję Dziekana oraz decyzję kierownika innej podległej mu jednostki 

organizacyjnej Uczelni, jeżeli decyzja jest niezgodna z przepisami prawa, Statutem, 

regulaminami lub narusza ważny interes Uczelni. 

 

§ 43 otrzymuje brzmienie: 
1. Zakres i wymiar obowiązków nauczycieli akademickich określa Rektor. W jednostkach 

organizacyjnych szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczycieli akademickich 

określają kierownicy tych jednostek  

2. Szczegółowy zakres obowiązków dydaktycznych powinien być ustalony przed 

rozpoczęciem semestru.  

 

§ 46 otrzymuje brzmienie: 
1. Oceny nauczycieli akademickich dokonuje się nie rzadziej niż co cztery lata albo na 

każdorazowy wniosek Rektora.  

2. Ocen okresowych nauczycieli akademickich wydziału dokonuje zespół oceniający 
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powołany przez Rektora.  

3. W skład zespołu oceniającego wchodzą:  

1) Dziekan lub prodziekan jako przewodniczący  

2) jeden profesor lub doktor habilitowany, lub profesor uczelni, 

3) jeden doktor,  

4) przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni, po jednym z każdego 

związku.  

4. Podstawę oceny okresowej nauczycieli akademickich stanowią: udokumentowany przez 

ocenianego dorobek naukowo – badawczy (w szczególności prace opublikowane, 

ekspertyzy, patenty, wynalazki), dydaktyczny i organizacyjny oraz, w przypadku osób 

posiadających tytuł magistra lub stopień naukowy doktora, opinia bezpośredniego 

przełożonego albo opiekuna naukowego, jeżeli nie jest nim bezpośredni przełożony.  

5. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego uwzględnia się ocenę dokonywaną co 

najmniej raz w roku akademickim przez studentów w zakresie wypełniania obowiązków 

związanych z kształceniem przez tego nauczyciela akademickiego. Podstawę oceny 

studentów stanowi anonimowa ankieta, której formę, treść, częstotliwość i tryb 

przeprowadzenia uzgadnia Samorząd Studencki z Dziekanem.  

6. Zespół oceniający dokonuje oceny po wysłuchaniu osoby ocenianej, powiadamiając o niej 

na piśmie ocenianego oraz jego bezpośredniego przełożonego.  

7. Negatywna ocena wymaga pisemnego uzasadnienia. W innych przypadkach uzasadnienie 

następuje na wniosek zainteresowanego lub jego bezpośredniego przełożonego.  

8. Od oceny zespołu oceniającego przysługuje ocenianemu odwołanie do Senatu Uczelni, 

które wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

9. Stanowisko Senatu w sprawie oceny nauczyciela akademickiego jest ostateczne.  

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 2020 r.  

 

        

 

 

      REKTOR 
      Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej 

      w Sandomierzu 

 

      dr Aneta Stefanek-Dziadosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podpis na oryginale pisma. 


