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Referral      
Review of Appendix 27, 27A, and 27B 
 
Background     
 
Review Appendix 27, 27A, and 27B to ensure that they are in compliance with the 
current Unit 3 Collective Bargaining Agreement.   
 
Resources   
Gary Hamilton, FA committee Members 
 
Discussion   
 
During AY 07-08 the Senate approved and the President accepted changes to 
Appendix 16 of the user manual that streamlined the RTP process, resulting in 
elimination of the reconsideration steps at the department and the dean review levels.  
In the same academic year additional changes to appendix 16 were approved and the 
response time of the applicants to any recommendation at any level of the review 
process was increased to 10 calendar days in compliance with the Collective Bargaining 
Agreement.  The division of Faculty Affairs in consultation with the Senate Executive 
Committee has made changes to Appendix 27 for AY08-09 to indicate that applicants 
may no longer ask for reconsideration from the DRTPC and the Dean’s decision, and 
the response time to recommendations is ten calendar days.  The purpose of this 
referral is to formalize the necessary changes to Appendix 27 through senate ratification 
and the President’s acceptance of the changes to Appendix 27. 
 
The committee has also reviewed Appendix 27A and Appendix 27B of the university 
manual for compliance with the Collective Bargaining Agreement, Appendix 16, and 
Appendix 10 of the university manual.  Appendix 27A assumes that the DRTP 
committee also has the responsibility for periodic evaluation of faculty performance.  
Periodic evaluation of faculty performance is not an RTP action and may be carried out 
by a different peer evaluation committee. Changes to Appendix 27A are needed to 
indicate that performance review and periodic review are two distinct evaluation 
processes. 
 
No change to Appendix 27B seems to be needed. 
 
Recommendation 
 
Amend pages 2, 9, and 16 of Appendix 27 as follows. 
Amend Appendix 27 A as follows. 

Formatted: Centered
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FACULTY PERFORMANCE REVIEW TRACKING SHEET 
  

  
  DDaattee      IInniittiiaallss  
DDeeppaarrttmmeenntt  RRTTPP  CCoommmmiitttteeee        

      
  PPaacckkaaggee  rreecceeiivveedd  bbyy  DDRRTTPPCC  CChhaaiirr        
  DDRRTTPPCC  nnoottiiffiieedd  CCaannddiiddaattee  ooff  rreeccoommmmeennddaattiioonn        
          
          
  CCaannddiiddaattee  aappppeeaalleedd  ttoo  CCRRTTPPCC          

      
CCoolllleeggee  RRTTPP  CCoommmmiitttteeee        

      
  PPaacckkaaggee  rreecceeiivveedd  bbyy  CCRRTTPPCC  CChhaaiirr        
  MMeeeettiinngg  hheelldd  wwiitthh  CCaannddiiddaattee,,  CCRRTTPPCC,,  aanndd  DDRRTTPPCC        
  CCRRTTPPCC  nnoottiiffiieedd  CCaannddiiddaattee  ooff  eevvaalluuaattiioonn  ooff  aappppeeaall  

((ccooppyy  ttoo  DDRRTTPPCC))  
      

  IIff  aappppeeaall  uupphheelldd,,  ppaacckkaaggee  rreettuurrnneedd  ttoo  DDRRTTPPCC  CChhaaiirr        
  DDRRTTPPCC  rreessppoonnddeedd  ttoo  aappppeeaall  ((ccooppyy  ttoo  CCRRTTPPCC  CChhaaiirr))        

      
DDeeaann//DDiirreeccttoorr        

      
  PPaacckkaaggee  rreecceeiivveedd  bbyy  DDeeaann//DDiirreeccttoorr        
  DDeeaann//DDiirreeccttoorr  nnoottiiffiieedd  CCaannddiiddaattee  ooff  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ((ccooppiieess  ttoo  DDRRTTPPCC  aanndd  CCRRTTPPCC))  
      

          
          
  CCaannddiiddaattee  aappppeeaalleedd  DDeeaann''ss//DDiirreeccttoorr''ss  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ttoo  UURRTTPPCC  
      

      
UUnniivveerrssiittyy  RRTTPP  CCoommmmiitttteeee        

      
  PPaacckkaaggee  rreecceeiivveedd  bbyy  FFaaccuullttyy  AAffffaaiirrss  ffoorr  UURRTTPPCC        
  AAppppeeaall  hheeaarriinngg  hheelldd  wwiitthh  CCaannddiiddaattee,,  UURRTTPPCC,,  DDeeaann,,  

CCRRTTPPCC  CChhaaiirr,,  aanndd  DDRRTTPPCC  CChhaaiirr  
      

  UURRTTPPCC  nnoottiiffiieedd  CCaannddiiddaattee  ooff  eevvaalluuaattiioonn  ooff  aappppeeaall  
((ccooppiieess  ttoo  DDeeaann,,  CCRRTTPPCC,,  aanndd  DDRRTTPPCC))  

      

  IIff  aappppeeaall  uupphheelldd,,  ppaacckkaaggee  rreettuurrnneedd  ttoo  
DDeeaann//DDiirreeccttoorr  

      

  DDeeaann//DDiirreeccttoorr  rreessppoonnddeedd  ttoo  aappppeeaall  ((ccooppiieess  ttoo  
UURRTTPPCC,,  CCRRTTPPCC,,  aanndd  DDRRTTPPCC))  

      

  UURRTTPPCC  nnoottiiffiieedd  CCaannddiiddaattee  ooff  rreeccoommmmeennddaattiioonn        
      

PPrroovvoosstt  aanndd  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ffoorr  AAccaaddeemmiicc  AAffffaaiirrss        
      

  PPaacckkaaggee  rreecceeiivveedd  iinn  PPrroovvoosstt''ss  OOffffiiccee        
  

CCAANNDDIIDDAATTEE''SS  AACCKKNNOOWWLLEEDDGGMMEENNTT  OOFF  TTHHEE  DDRRTTPP  CCOOMMMMIITTTTEEEE''SS  
EEVVAALLUUAATTIIOONN  AANNDD  RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONN  

  

Deleted: CCaannddiiddaattee  rreeqquueesstteedd  
rreeccoonnssiiddeerraattiioonn

Deleted: DDRRTTPPCC  nnoottiiffiieedd  
CCaannddiiddaattee  ooff  rreessuulltt  ooff  
rreeccoonnssiiddeerraattiioonn 

Deleted: CCaannddiiddaattee  rreeqquueesstteedd  
rreeccoonnssiiddeerraattiioonn

Deleted: DDeeaann  nnoottiiffiieedd  CCaannddiiddaattee  
ooff  rreessuulltt  ooff  rreeccoonnssiiddeerraattiioonn  ((ccooppiieess  
ttoo  DDRRTTPPCC aanndd CCRRTTPPCC))

Deleted: Section Break (Next Page)
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SSTTAATTEEMMEENNTT::  
  
""II  hhaavvee  sseeeenn  eeaacchh  ppaaggee  ooff  tthhee  DDRRTTPP  CCoommmmiitttteeee''ss  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  
rreeccoommmmeennddaattiioonn,,  aass  wweellll  aass  aallll  ddiisssseennttiinngg  ccoommmmeennttss  iinncclluuddeedd  bbyy  DDRRTTPPCC  
mmeemmbbeerrss,,  iiff  aannyy,,  aanndd  ((cchheecckk  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aanndd  ssiiggnn))……  
  
  
________
__  
  

  
aacckknnoowwlleeddggee  tthheemm..""  
  

________
__  

rreessppoonndd  ttoo  tthheemm  wwiitthhoouutt  aappppeeaall..””  ((IInncclluuddee  tthhee  rreessppoonnssee  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
ppaaggeess  nnuummbbeerreedd  99..aa,,  99..bb,,  99..cc,,  ……))  
  

________
__  

aacckknnoowwlleeddggee  wwiitthh  aappppeeaall..””    
  

  
SSIIGGNNAATTUURREE  OOFF  
CCAANNDDIIDDAATTEE::    DDAATTEE::    

  
  

  
  
  
AAPPPPEEAALL::      
  
TThhee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  ssiiggnn  bbeellooww  oonnllyy  aafftteerr  tthhee  ll  DDRRTTPPCC  rreeccoommmmeennddaattiioonn  wwaass  
ccoonnssiiddeerreedd  aanndd  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwiisshheess  ttoo  pprroocceeeedd  wwiitthh  aann  aappppeeaall..  
  
  
__________  

  
““II  aappppeeaall  tthhee  DDRRTTPPCC''ss  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ttoo  tthhee  CCRRTTPPCC..    II  uunnddeerrssttaanndd  
tthhaatt  ((11))  aa  ffoorrmmaall  wwrriitttteenn  aappppeeaall  mmuusstt  bbee  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  CCRRTTPPCC  bbeeffoorree  
55::0000  pp..mm..  oonn  tthhee  tteenntthh  ccaalleennddaarr    ddaayy  ffoolllloowwiinngg  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  DDRRTTPPCC''ss  
rreeccoommmmeennddaattiioonn  aanndd    tthhaatt  ((22))  ))  tthhee  oonnllyy  vvaalliidd  ggrroouunnddss  ffoorr  aappppeeaall  aarree  ((aa))  
mmiissaapppplliiccaattiioonn  ooff  aapppprroovveedd  ccrriitteerriiaa  aanndd//oorr    ((bb))  vviioollaattiioonn  ooff  pprroocceedduurree  bbyy  
tthhee  DDRRTTPPCC..""  
  
[[CCaannddiiddaattee’’ss  aappppeeaall  ttoo  tthhee  CCRRTTPPCC  sshhoouulldd  bbee  nnuummbbeerreedd  aass  ppaaggeess  99..33..aa,,  
99..33..bb,,  99..33..cc,,  ……  aanndd  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  OOffffiiccee  ooff  FFaaccuullttyy  AAffffaaiirrss..]]  
  
[[RReessppoonnssee  ffrroomm  CCRRTTPPCC  oonn  tthhee  aappppeeaall  aappppeeaarrss  oonn  ppaaggee  1133..]]  

  
  
SSIIGGNNAATTUURREE  OOFF  
CCAANNDDIIDDAATTEE::    DDAATTEE::    

  
  

Deleted: rreeqquueesstt  aa  rreeccoonnssiiddeerraattiioonn  
bbyy  tthhee  DDRRTTPPCC  ((wwhhiicchh  II  uunnddeerrssttaanndd  
mmuusstt    bbee  ggrraanntteedd))..    II  wwiillll  ssuubbmmiitt  aa  
ffoorrmmaall  rreeqquueesstt  iinn  wwrriittiinngg,,  aalloonngg  
wwiitthh  aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  II  ffeeeell  iiss  
iimmppoorrttaanntt    wwiitthhiinn  sseevveenn  ((77))  wwoorrkkiinngg  
ddaayyss  ffoolllloowwiinngg  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  
DDRRTTPPCC''ss  rreeccoommmmeennddaattiioonn..""    ¶¶
¶¶
[[CCaannddiiddaattee’’ss  rreeqquueesstt  ffoorr  
rreeccoonnssiiddeerraattiioonn  sshhoouulldd  bbee  iinnsseerrtteedd  
aass  ppaaggeess  99..11..aa,,  99..11..bb,,  ……]]¶¶
¶¶
[[RReessppoonnssee  ffrroomm  DDRRTTPPCC  ttoo  
rreeccoonnssiiddeerraattiioonn  rreeqquueesstt  sshhoouulldd  bbee  
iinnssee rrtteedd aass ppaaggeess 99..22..aa,, 99..22..bb,, ……]]

Deleted:   AAFFTTEERR  
RREECCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONN

Deleted: oorriiggiinnaa

Deleted: rree

Deleted: rreessppoonnssee  ttoo  mmyy  rreeqquueesstt  
ffoorr rreeccoonnssiiddeerraattiioonn

Deleted: ffiifftthh 

Deleted: wwoorrkkiinngg

Deleted: rreessppoonnssee  ttoo  mmyy  rreeqquueesstt  
ffoorr rreeccoonnssiiddeerraattiioonn,,

Deleted: aa  rreeqquueesstt  ffoorr  
rreeccoonnssiiddeerraattiioonn  mmuusstt  pprreecceeddee  aann  
aappppeeaall,, aanndd tthhaatt ((33



FFAACCUULLTTYY  MMEEMMBBEERR’’SS  
SSIIGGNNAATTUURREE::  

  DDAATTEE::    

RReevviisseedd  JJuunnee  22000088  
1133  

CCAANNDDIIDDAATTEE''SS  AACCKKNNOOWWLLEEDDGGMMEENNTT  OOFF  TTHHEE  DDEEAANN''SS//DDIIRREECCTTOORR’’SS  
EEVVAALLUUAATTIIOONN  AANNDD  RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONN  

  
  
SSTTAATTEEMMEENNTT::  
  
""II  hhaavvee  sseeeenn  eeaacchh  ppaaggee  ooff  tthhee  DDeeaann’’ss//DDiirreeccttoorr’’ss  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonn  
aanndd  ((cchheecckk  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aanndd  ssiiggnn))……  
  
  
________
__  
  

  
aacckknnoowwlleeddggee  tthheemm..""  
  

________
__  

rreessppoonndd  ttoo  tthheemm  wwiitthhoouutt  aappppeeaall..””  ((IInncclluuddee  tthhee  rreessppoonnssee  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
ppaaggeess  nnuummbbeerreedd  1166..aa,,  1166..bb,,  1166..cc,,  ……))  
  

________
__  

aacckknnoowwlleeddggee  wwiitthh  aappppeeaall..””    
  

  
SSIIGGNNAATTUURREE  OOFF  

CCAANNDDIIDDAATTEE::    DDAATTEE::      
  
  

  
  
AAPPPPEEAALL::      
  
TThhee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  ssiiggnn  bbeellooww  oonnllyy  aafftteerr  tthhee  DDeeaann’’ss//DDiirreeccttoorr’’ss  rreeccoommmmeennddaattiioonn  
wwaass  ccoonnssiiddeerreedd  aanndd  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwiisshheess  ttoo  pprroocceeeedd  wwiitthh  aann  aappppeeaall..  
  
  
__________  

  
““II  aappppeeaall  tthhee  DDeeaann//DDiirreeccttoorr''ss  rreeccoommmmeennddaattiioonn    II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  ((11))  aa  
ffoorrmmaall  wwrriitttteenn  aappppeeaall  mmuusstt  bbee  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  UURRTTPPCC  bbeeffoorree  55::0000  pp..mm..  oonn  
tthhee  tteenntthh  ccaalleennddaarr  ddaayy  ffoolllloowwiinngg  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  DDeeaann//DDiirreeccttoorr’’ss  
rreeccoommmmeennddaattiioonn    tthhaatt  ((22))    tthhee  oonnllyy  vvaalliidd  ggrroouunnddss  ffoorr  aappppeeaall  aarree  ((aa))  
mmiissaapppplliiccaattiioonn  ooff  aapppprroovveedd  ccrriitteerriiaa  aanndd//oorr  ((bb))  vviioollaattiioonn  ooff  pprroocceedduurree  bbyy  
tthhee  DDeeaann//DDiirreeccttoorr..""  
  
[[CCaannddiiddaattee’’ss  aappppeeaall  ttoo  tthhee  UURRTTPPCC  sshhoouulldd  bbee  nnuummbbeerreedd  aass  ppaaggeess  
1166..33..aa,,  1166..33..bb,,  1166..33..cc,,  ……  aanndd  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  OOffffiiccee  ooff  FFaaccuullttyy  AAffffaaiirrss..]]  
  
[[RReessppoonnssee  ffrroomm  UURRTTPPCC  oonn  tthhee  aappppeeaall  aappppeeaarrss  oonn  ppaaggee  1177..]]  

  
  

SSIIGGNNAATTUURREE  OOFF    DDAATTEE::    

Formatted: Right:  72 pt, Top:  72
pt, Bottom:  72 pt, Section start: New
page

Deleted: rreeqquueesstt  aa  rreeccoonnssiiddeerraattiioonn  
bbyy  tthhee  DDeeaann//DDiirreeccttoorr  ((wwhhiicchh  II  
uunnddeerrssttaanndd  mmuusstt    bbee  ggrraanntteedd))..    II  
wwiillll  ssuubbmmiitt  aa  ffoorrmmaall  rreeqquueesstt  iinn  
wwrriittiinngg,,  aalloonngg  wwiitthh  aaddddiittiioonnaall  
iinnffoorrmmaattiioonn  II  ffeeeell  iiss  iimmppoorrttaanntt  
wwiitthhiinn  sseevveenn  ((77))  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  
ffoolllloowwiinngg  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  
DDeeaann//DDiirreeccttoorr''ss  rreeccoommmmeennddaattiioonn..""    ¶¶
¶¶
[[CCaannddiiddaattee’’ss  rreeqquueesstt  ffoorr  
rreeccoonnssiiddeerraattiioonn  sshhoouulldd  bbee  iinnsseerrtteedd  
aass  ppaaggeess  1166..11..aa,,  1166..11..bb,,  1166..11..cc,,  ……]]¶¶
¶¶
[[RReessppoonnssee  ffrroomm  DDeeaann//DDiirreeccttoorr  ttoo  
rreeccoonnssiiddeerraattiioonn  rreeqquueesstt  sshhoouulldd  bbee  
iinnsseerrtteedd aass ppaaggeess 1166..22..aa,, 1166..22..bb,, ……]]

Deleted:   AAFFTTEERR  
RREECCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONN

Deleted: oorriiggiinnaall 

Deleted: rree

Deleted: rreessppoonnssee  ttoo  mmyy  rreeqquueesstt  
ffoorr rreeccoonnssiiddeerraattiioonn ttoo tthhee UURRTTPPCC..

Deleted: ffiifftthh wwoorrkkiinngg

Deleted: rreessppoonnssee  ttoo  mmyy  rreeqquueesstt  
ffoorr rreeccoonnssiiddeerraattiioonn,,

Deleted: aa  rreeqquueesstt  ffoorr  
rreeccoonnssiiddeerraattiioonn  mmuusstt  pprreecceeddee  aann  
aappppeeaall,, aanndd tthhaatt ((33))



FFAACCUULLTTYY  MMEEMMBBEERR’’SS  
SSIIGGNNAATTUURREE::  

  DDAATTEE::    

RReevviisseedd  JJuunnee  22000088  
1144  

CCAANNDDIIDDAATTEE::  

  
  

  
  



FFAACCUULLTTYY  MMEEMMBBEERR’’SS  
SSIIGGNNAATTUURREE::  

  DDAATTEE::    

RReevviisseedd  JJuunnee  22000088  
1155  

PERIODIC EVALUATION 
OOFF  PPRROOBBAATTIIOONNAARRYY  AANNDD  TTEENNUURREEDD  FFAACCUULLTTYY  

  
  
  

DDiirreeccttiioonnss  ttoo  FFaaccuullttyy  MMeemmbbeerr::      PPlleeaassee  ccoommpplleettee  ppaaggeess  33  tthhrroouugghh  66,,  aappppeennddiinngg  
aaddddiittiioonnaall  ppaaggeess  aass  aapppprroopprriiaattee..    TThhee  pprroocceessss  ffoorr  PPeerriiooddiicc  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  PPrroobbaattiioonnaarryy  
aanndd  TTeennuurreedd  FFaaccuullttyy  sseeeekkss  ttoo  pprroovviiddee  aa  ffaaiirr  eevvaalluuaattiioonn  ooff  yyoouurr  ppeerrffoorrmmaannccee  dduurriinngg  
tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ppeerriioodd..    PPlleeaassee  bbee  aawwaarree  tthhaatt  nnootthhiinngg  mmaayy  bbee  aaddddeedd  ttoo  tthhiiss  ppaacckkaaggee  aatt  
aannyy  ssttaaggee  wwiitthhoouutt  yyoouurr  bbeeiinngg  ggiivveenn  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  aanndd  rreessppoonndd  ttoo  
aannyy  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn..    

  
  

FFaaccuullttyy  MMeemmbbeerr::    

DDeeppaarrttmmeenntt::    
  

PPlleeaassee  mmaarrkk  yyoouurr  aaccaaddeemmiicc  rraannkk::  

AAssssiissttaanntt  PPrrooffeessssoorr::    AAssssoocciiaattee   PPrrooffeessssoorr::   
                  

AAccaaddeemmiicc  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss::    ((PPlleeaassee  lliisstt  iinn  rreevveerrssee  cchhrroonnoollooggiiccaall  oorrddeerr  ooff  rreecceeiipptt))  
  
  DDeeggrreeee,,  CCeerrttiiffiiccaattee      
              oorr  LLiicceennssee              IInnssttiittuuttiioonn    DDiisscciipplliinnee    DDaattee  
GGrraanntteedd  
  
              
              
              
              
  
  
    
  

PPeerriioodd  CCoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  
EEvvaalluuaattiioonn::  

  

((ii..ee..,,  ppeerriioodd  ssiinnccee  mmoosstt  rreecceenntt  ffoorrmmaall  eevvaalluuaattiioonn------  RRTTPP  oorr  ppoosstt--tteennuurree))  
  
  

Deleted: AAccaaddeemmiicc  YYeeaarr  ooff  RRTTPP  
CCrriitteerriiaa UUsseedd ffoorr tthhiiss EEvvaalluuaattiioonn::



FFAACCUULLTTYY  MMEEMMBBEERR’’SS  
SSIIGGNNAATTUURREE::  

  DDAATTEE::    

RReevviisseedd  JJuunnee  22000088  
1166  

  
RREEPPOORRTT  OOFF  TTEEAACCHHIINNGG  AANNDD  RREELLAATTEEDD  DDUUTTIIEESS,,    

PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AACCTTIIVVIITTIIEESS  AANNDD  SSEERRVVIICCEE  TTOO  TTHHEE    
UUNNIIVVEERRSSIITTYY  AANNDD  CCOOMMMMUUNNIITTYY    

  
  
IInn  sseeccttiioonnss  11  tthhrroouugghh  55,,  pplleeaassee  iinncclluuddee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  
eevvaalluuaattiioonn  oonnllyy..  
  
11..  CCoouurrssee  AAssssiiggnnmmeennttss  AAccaaddeemmiicc  YYeeaarr((ss))    
  
  

22..  AAssssiiggnneedd  RReellaatteedd  DDuuttiieess::    

                PPlleeaassee  lliisstt  aassssiiggnnmmeennttss  aanndd  dduuttiieess  nnoott  ddiirreeccttllyy  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tteeaacchhiinngg;;  eegg..,,  
ccoommmmiitttteeee  aassssiiggnnmmeennttss,,  ssttuuddeenntt  aaccttiivviittyy  iinnvvoollvveemmeenntt,,  aanndd  uunniivveerrssiittyy  sseerrvviiccee  
ccoonnttrriibbuuttiioonnss..    PPlleeaassee  ddoo  nnoott  lliisstt  ssuucchh  iitteemmss  aass  ooffffiiccee  hhoouurrss,,  ccllaassss  pprreeppaarraattiioonn,,  oorr  
ggrraaddiinngg  ppaappeerrss  aanndd  eexxaammiinnaattiioonnss..  

  

  



FFAACCUULLTTYY  MMEEMMBBEERR’’SS  
SSIIGGNNAATTUURREE::  

  DDAATTEE::    

RReevviisseedd  JJuunnee  22000088  
1177  

  



FFAACCUULLTTYY  MMEEMMBBEERR’’SS  
SSIIGGNNAATTUURREE::  

  DDAATTEE::    
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33..  PPrrooffeessssiioonnaall  AAccttiivviittiieess::    

PPlleeaassee  lliisstt,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  ooffffiicceess  hheelldd  iinn  pprrooffeessssiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  ccoonnffeerreenncceess  
aatttteennddeedd,,  ppaappeerrss  yyoouu  pprreesseenntteedd,,  ccoonnssuullttiinngg  aaccttiivviittiieess,,  rreesseeaarrcchh  eeffffoorrttss,,  eeddiittoorriiaall  
aaccttiivviittiieess  ffoorr  pprrooffeessssiioonnaall  jjoouurrnnaallss,,  sscchhoollaarrllyy  wwoorrkk  iinn  pprrooggrreessss,,  aacchhiieevveemmeennttss,,  
rreeccooggnniittiioonnss,,  aawwaarrddss  aanndd  hhoonnoorrss..    IInncclluuddee  aannyy  aaccttiivviittiieess  wwhhiicchh  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  yyoouurr  
pprrooffeessssiioonnaall  ggrroowwtthh..  

  
  

44..  SSeerrvviiccee  ttoo  tthhee  CCoommmmuunniittyy ::  

PPlleeaassee  lliisstt  oonnllyy  tthhoossee  aaccttiivviittiieess  rreellaatteedd  ttoo  yyoouurr  pprrooffeessssiioonnaall  ccaarreeeerr..  
  
  

55..  OOtthheerr  NNootteewwoorrtthhyy  AAccttiivviittiieess::  
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SSEELLFF--EEVVAALLUUAATTIIOONN  OOFF  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  

  
PPlleeaassee  aaddddrreessss  eeaacchh  ooff  tthhee  iitteemmss  iiddeennttiiffiieedd  iinn  yyoouurr  ddeeppaarrttmmeenntt''ss  aapppprroovveedd  ccrriitteerriiaa,,  
bbeeiinngg  aass  ssppeecciiffiicc  aass  ppoossssiibbllee..    IInnddiiccaattee  hhooww  yyoouu  hhaavvee  mmeett  oorr  eexxcceeeeddeedd  eeaacchh  ccrriitteerriioonn..    
AAttttaacchh  aaddddiittiioonnaall  ppaaggeess  ((ssuuggggeesstteedd  lliimmiitt  55  ppaaggeess)),,  nnuummbbeerriinngg  eeaacchh  iinn  oorrddeerr  66aa,,  66bb,,  
eettcc..    RRaatthheerr  tthhaann  aattttaacchhiinngg  ccooppiieess  ooff  ppeerrttiinneenntt  ddooccuummeennttss,,  yyoouu  mmaayy  aappppeenndd  aann  iinnddeexx  
ooff  tthheessee  iitteemmss  wwiitthh  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhaatt  yyoouu  wwiillll  mmaakkee  tthheemm  aavvaaiillaabbllee  ttoo  eevvaalluuaattoorrss  
uuppoonn  rreeqquueesstt..      DDoo  iinncclluuddee  ccooppiieess  ooff  ccoommppuutteerr  pprriinnttoouuttss  ooff  rreessuullttss  ooff  ssttuuddeenntt  
eevvaalluuaattiioonnss  ooff  tteeaacchhiinngg  aanndd  oorriiggiinnaallss  ooff  ppeeeerr  eevvaalluuaattiioonn  rreeppoorrttss..    TThheessee  ddooccuummeennttss  
aarree  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ssuuggggeesstteedd  55--ppaaggee  lliimmiitt..  
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CCuurrrreenntt  AAccaaddeemmiicc  
RRaannkk    
  
  
  

DDEEPPAARRTTMMEENNTT  PPEERRIIOODDIICC  RREEVVIIEEWW  CCOOMMMMIITTTTEEEE  RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONN  

  

SSTTAATTEEMMEENNTT::      

          ""TThhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  PPeerriiooddiicc  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee,,  wwhhoossee  ssiiggnnaattuurreess  
aanndd  aaccaaddeemmiicc  rraannkkss  aappppeeaarr  bbeellooww,,  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  tthhee    eevvaalluuaattiioonn  pprroocceessss..    TThhee  
ccoommmmiitttteeee  bbaasseedd  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee''ss  ppeerrffoorrmmaannccee  oonn    tthhee  aapppprroovveedd  
DDeeppaarrttmmeenntt  ddooccuummeenntt//ppoolliiccyy..    CCrriitteerriiaa  ffoorr  eevvaalluuaattiioonn  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  
ddooccuummeenntt//ppoolliiccyy  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  uuttiilliizzeedd..""  
  

  
  
    

  
  
          PPRRIINNTTEEDD  NNAAMMEE//SSIIGGNNAATTUURREE      AACCAADDEEMMIICC  RRAANNKK              DDAATTEE  

((PPeerriiooddiicc  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee  CChhaaiirr))      

      

      

      

      

      

      

  

  

MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  PPeerriiooddiicc  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee    wwhhoo  ddoo  nnoott  aaggrreeee  wwiitthh  tthhee    
rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  mmaajjoorriittyy  mmaayy  ssuubbmmiitt  tthheeiirr  ccoommmmeennttss  oonn  aaddddiittiioonnaall  ppaaggeess  
ffoolllloowwiinngg  tthhiiss  oonnee..    TThheessee  ppaaggeess  sshhoouulldd  bbee  nnuummbbeerreedd  ccoonnsseeccuuttiivveellyy  77aa,,  77bb,,  77cc,,  eettcc..  
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DDEEPPAARRTTMMEENNTT  PPEERRIIOODDIICC  RREEVVIIEEWW  CCOOMMMMIITTTTEEEE  EEVVAALLUUAATTIIOONN  OOFF    

PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  
  

TThhiiss  ppeeeerr  eevvaalluuaattiioonn  iiss  ttoo  bbee  ssppeecciiffiicc,,  hhoonneesstt  aanndd  cclleeaarr  iinn  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  ffaaccuullttyy  
mmeemmbbeerr''ss  ssttrreennggtthhss  aanndd  wweeaakknneesssseess..    RReeffeerreennccee  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ttoo  ssppeecciiffiicc  
ddeeppaarrttmmeenntt  ccrriitteerriiaa  ((bbyy  nnuummbbeerr,,  iiff  ppoossssiibbllee))..    TThhiiss  eevvaalluuaattiioonn  mmuusstt  iinncclluuddee  iinntteerrpprreettaattiioonnss  
ooff  tthhee  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerr''ss  ssttuuddeenntt  eevvaalluuaattiioonnss  ((PPlleeaassee  sseeee  AAppppeennddiixx  1100  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  
MMaannuuaall))..    SSppeecciiffiicc  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt  sshhoouulldd  bbee  aaddddrreesssseedd..    TThhee  
aacccceeppttaabbiilliittyy  ooff  wwhhaatt  tthhee  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerr  hhaass  pprrooppoosseedd  ffoorr  ppeerrssoonnaall  pprrooffeessssiioonnaall  ggrroowwtthh  
aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  nneexxtt  eevvaalluuaattiioonn  ppeerriioodd  aarree  aapppprroopprriiaattee  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  eevvaalluuaattiioonn..    IItt  iiss  
eexxppeecctteedd  tthhaatt  aaddddiittiioonnaall  ppaaggeess  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy;;  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  nnuummbbeerreedd  aass  88aa,,  88bb,,  
88cc,,  eettcc..    TThhee  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerr  wwiillll  aacckknnoowwlleeddggee  rreecceeiipptt  ooff  tthhiiss  eevvaalluuaattiioonn  bbyy  ssiiggnniinngg  eeaacchh  
ppaaggee..  
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AACCKKNNOOWWLLEEDDGGMMEENNTT  OOFF  DDEEPPAARRTTMMEENNTT    PPEERRIIOODDIICC  RREEVVIIEEWW  CCOOMMMMIITTTTEEEE''SS  

EEVVAALLUUAATTIIOONN  
  

  
  
  
SSTTAATTEEMMEENNTT::  
  
          ""II  hhaavvee  sseeeenn  eeaacchh  ppaaggee  ooff  tthhee  RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee''ss  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  
  
  

  
  
    __________    aacckknnoowwlleeddggee  iitt..""  
  

  

    __________    rreessppoonndd  ttoo  iitt    ((iinncclluuddiinngg  tthhee  rreessppoonnssee  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
                            ppaaggeess  ____________    tthhrroouugghh  ____________  ))..""  
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II  hhaavvee  rreeaadd  aanndd  rreecceeiivveedd  aa  ccooppyy  ooff  tthhiiss  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  iitt  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  
iinn  mmyy  PPeerrssoonnnneell  AAccttiioonn  FFiillee..    II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  II  hhaavvee  tteenn  ((1100))  ccaalleennddaarr  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  
ddaattee  bbeellooww  ttoo  ssuubbmmiitt  aa  rreessppoonnssee  oorr  rreebbuuttttaall  ssttaatteemmeenntt  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  RReevviieeww  
CCoommmmiitttteeee..  
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DDEEAANN''SS//DDIIRREECCTTOORR''SS  EEVVAALLUUAATTIIOONN  

OOFF  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
DDEEAANN''SS    DDAATTEE::  



 

FFAACCUULLTTYY  MMEEMMBBEERR’’SS  
SSIIGGNNAATTUURREE::  

  DDAATTEE::    

RReevviisseedd  JJuunnee  22000088  
2266  

  



 

FFAACCUULLTTYY  MMEEMMBBEERR’’SS  
SSIIGGNNAATTUURREE::  

  DDAATTEE::    

RReevviisseedd  JJuunnee  22000088  
2277  

  
AACCKKNNOOWWLLEEDDGGEEMMEENNTT  OOFF  TTHHEE  DDEEAANN''SS//DDIIRREECCTTOORR''SS  EEVVAALLUUAATTIIOONN  

  
  
  
SSTTAATTEEMMEENNTT::  
  
          ""II  hhaavvee  sseeeenn  eeaacchh  ppaaggee  ooff  tthhee  DDeeaann''ss//DDiirreeccttoorr''ss  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  
  
  

  
  
    __________      aacckknnoowwlleeddggee  iitt..""  
  
  
    __________      rreessppoonndd  ttoo  iitt  ((iinncclluuddiinngg  tthhee  rreessppoonnssee  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg            
                              ppaaggeess  __________    tthhrroouugghh  __________  ))..""  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
II  hhaavvee  rreeaadd  aanndd  rreecceeiivveedd  aa  ccooppyy  ooff  tthhiiss  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  iitt  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  
iinn  mmyy  PPeerrssoonnnneell  AAccttiioonn  FFiillee..    II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  II  hhaavvee  tteenn  ((1100))  ccaalleennddaarr  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  
ddaattee  bbeellooww  ttoo  ssuubbmmiitt  aa  rreessppoonnssee  oorr  rreebbuuttttaall  ssttaatteemmeenntt  ttoo  tthhee  DDeeaann//DDiirreeccttoorr..  
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