
Zarządzenie Nr R–32/2003 
Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 

z dnia  19 grudnia  2003 roku 
 
 

w sprawie przeprowadzenia oceny działalności instytutów,  katedr  i  jednostek 
międzywydziałowych. 
 
  
 Działając na podstawie art. 49 ust. 2  ustawy z dnia 12 września 1990 r.         
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65 poz.365 z późn. zmianami), z a r z ą d z a m    
co następuje: 
 

§ 1. 
 W roku  akademickim 2003/2004 przeprowadzona  zostanie ocena  
instytutów i katedr w poszczególnych wydziałach uczelni oraz jednostek 
międzywydziałowych. 
 

§ 2. 
 Powołuję uczelniany zespół ds. analizy wyników oceny działalności 
instytutów, katedr i jednostek międzywydziałowych zwany  „zespołem”                
w składzie: 
Przewodniczący:   –  prof. dr hab. inż. Marek OPIELAK 
                                                       Prorektor ds. Ogólnych    
Członkowie:                              –  prof. dr hab. Witold STĘPNIEWSKI 
         Prorektor ds. Nauki 
                    –  dr inż. Adam WASILEWSKI 
         Prorektor ds. Kształcenia 
                                                  –   prof. dr inż. Kazimierz SZABELSKI 

Przewodniczący Senackiej Komisji 
Organizacji i Rozwoju Politechniki 

                                                  –   prof. dr hab. Edward ŚPIEWLA  
                   Przewodniczący Senackiej Komisji 
         ds. Rozwoju Kadry 

– prof. dr hab. inż. Tadeusz JANOWSKI 
    Przewodniczący Komisji ds. Badań Naukowych  

     –  dr hab. inż. Jan KUKIEŁKA, prof. PL 
     Przewodniczący Senackiej Komisji  
    ds. Kształcenia 
– dr hab. inż. Jerzy LIPSKI, prof. PL 

Przewodniczący Senackiej Komisji 
ds. Budżetu i Finansów 

Sekretarz Zespołu:        –  mgr Marta BIJAS  
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§ 3. 
 

1. Podstawą oceny instytutu, katedry lub jednostki międzywydziałowej będą 
informacje zawarte w „Arkuszu oceny działalności instytutu/katedry/ jednostki 
międzywydziałowej”, zwanej w dalszej części zarządzenia „arkuszem”. 

2. Arkusz oceny zostanie opracowany przez „zespół” i przedstawiony do 
zatwierdzenia rektorowi  w terminie do 10.02.2004 r.  

3.  Dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr lub jednostek międzywydziałowych 
prezentują dorobek kierowanej jednostki na podstawie arkuszy ocen                 
i przekazują je w przypadku instytutów i katedr dziekanom wydziałów              
a w przypadku jednostek międzywydziałowych (Studium Języków Obcych          
i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) prorektorowi ds. kształcenia oraz  
prorektorowi  ds. nauki  (Biblioteka Główna)  w terminie do dnia 5.04.2004 r. 

4. Ocenę instytutów i katedr na podstawie przedłożonych arkuszy przeprowadzą 
dziekani wydziałów. 

5. Oceny jednostek międzywydziałowych na podstawie przedłożonych arkuszy 
dokonają odpowiednio prorektor ds. kształcenia (Studium Języków Obcych, 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) oraz  prorektor ds. nauki 
(Biblioteka Główna).  

 
§ 4. 

 
1. Ocenę i wnioski w odniesieniu do poszczególnych jednostek dziekan 

przedstawia radzie wydziału. 
2. Rada wydziału zajmuje stanowisko wobec oceny i wniosków dziekana          

z przeprowadzonej oceny podstawowych jednostek wydziału. 
3.  Dziekan przedstawia rektorowi sprawozdanie z przeprowadzonych ocen wraz  

z opinią i wnioskami przyjętymi przez radę wydziału, załączając arkusze 
ocen poszczególnych instytutów i katedr w terminie do 5.05.2004 r. 

4. Prorektor ds. kształcenia oraz prorektor ds. nauki przedstawią rektorowi 
wyniki i wnioski z przeprowadzonych ocen jednostek międzywydziałowych      
w terminie do 5.05.2004 r. 

5. Rektor kieruje dokumenty do uczelnianego „zespołu” w celu przeprowa-
dzenia analizy wyników oceny działalności instytutów, katedr                     
i jednostek międzywydziałowych. 

 
§ 5.  

 
1. Uczelniany „zespół” dokona analizy ocen działalności instytutów  i  katedr  

uwzględniając informacje zawarte w arkuszach ocen, stanowiące załączniki 
do sprawozdań przedstawionych przez dziekanów. Przedmiotem analizy 
„zespołu” będą także wnioski i zalecenia dotyczące ocen, przyjęte przez 
poszczególne rady wydziałów. 
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2. „Zespół” dokona analizy ocen działalności jednostek międzywydziałowych 
uwzględniając uwagi i wnioski prorektora ds. kształcenia oraz prorektora ds. 
nauki. 

 
§ 6. 

 
1. Uczelniany „zespół” zakończy prace w terminie do dnia 20.05.2004 r. 

przedstawiając końcowe wnioski rektorowi. 
2.  Rektor informuje Senat Politechniki Lubelskiej o wynikach przeprowadzonej 

oceny. 
 

§ 7. 
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 

    
        R e k t o r 

 
 

                                                   Dr hab.inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


