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KOMUNIKAT 

Przewodniczącego Komisji Dyscypliny Naukowej 

w sprawie organizacji oceny prowadzenia działalności naukowej  

za lata 2020-2021 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 64/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu oceny 

okresowej nauczycieli akademickich w zw. z § 1 Zarządzenia Nr 129/2021 Rektora Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 r.,  

mając na względzie efektywność procesu oceny prowadzenia działalności naukowej nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na wydziale, ustalam zasady jej organizacji: 

 

1. zgodnie Uchwałą nr 50/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 23 

lutego 2021 r. Komisja Dyscypliny Nauki Prawne ds. oceny pracowniczej działa w 

składzie: 

– dr hab. Artur Kotowski, prof. ucz. – przewodniczący; 

– prof. dr hab. Jadwiga Pazdan; 

– ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. ucz.; 

– dr hab. Maria Szczepaniec, prof. ucz.; 

– dr Mateusz Tchórzewski. 

2. Nauczyciele akademiccy oceniani przez Komisję o której mowa w pkt-cie 1 wypełniają 

właściwy arkusz oceny w formacie .xls (Excel), tożsamy do załącznika określonego w § 1 

Zarządzenia Nr 129/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 r., stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu. 
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3. Przypominam, że pracownik: 

- naukowo-badawczy – wypełnia zał. nr 3, 

- badawczo-dydaktyczny – wypełnia zał. nr 2. 

4. Wypełniony arkusz oceny w formacie .xls nauczyciel akademicki przesyła na adres 

mailowy: ocena.naukowa.prawo@uksw.edu.pl 

- nie wcześniej niż w 3 stycznia 2022 r., 

- do dnia 10 stycznia 2022 r.  

5. W nazwie pliku zawierającego ww. arkusz oceny należy wpisać nazwisko i imię 

pracownika oraz nr odpowiedniego załącznika (przykładowo: Kowalski Jan zał. nr 3). 

6. Proces oceny koordynuje w aspekcie techniczno-organizacyjnym  

P. dr Mateusz Tchórzewski, członek Komisji Dyscypliny Naukowej. 

 

 

Z wyrazami szacunku: 

 

 

 

 

 

dr hab. Artur Kotowski, prof. ucz. 

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UKSW 

 

Wykaz załączników: 

1. Plik .xls (Excel), załącznik Nr 2 – Załącznik do Arkusza oceny okresowej nauczyciela 

akademickiego 2020-2021 (pracownik badawczo-dydaktyczny – działalność naukowa); 

2. Plik .xls (Excel), załącznik Nr 3 – Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego 2020-

2021 (pracownik badawczy – działalność naukowa, organizacyjna, ocena końcowa); 
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