
 

Uchwała Nr 7/2020  

Rady Dyscypliny Naukowej  

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

  w sprawie kryteriów oceny naukowej nauczycieli akademickich 

dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna  

w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych. 

 

      § 1.  

Na podstawie § 29 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Rada Dyscypliny Naukowej  

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Uniwersytetu 

Wrocławskiego podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą kryteria oceny naukowej 

nauczycieli akademickich dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych zgodnie z 

załącznikiem nr 1. 

 

     § 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

                          Przewodnicząca 

                       Rady Dyscypliny Naukowej 

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

 

                            dr hab. Sylwia Dołzbłasz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2020 

 

 
Kryteria oceny naukowej nauczycieli akademickich  

dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna  

w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych 

 

§ 1. 

1. Kryteria obejmują wszystkich nauczycieli akademickich przynależnych do dyscypliny 

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna i dotyczą dwóch grup 

pracowników: 

 badawczo-dydaktycznych,  

 badawczych.  

2. Podstawą okresowej oceny naukowej nauczyciela akademickiego stanowią jego 

osiągnięcia związane z pracą w Uniwersytecie Wrocławskim w okresie podlegającym 

ocenie i mające znaczenie dla Uniwersytetu Wrocławskiego.  

3. Kryteria oceny są stosowane proporcjonalnie do zadeklarowanego przez nauczyciela 

akademickiego udziału dyscypliny w jego działalności naukowej. 

4. Ocena dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek Rektora. 

Podstawą oceny są każdorazowo osiągnięcia z ostatnich czterech lat.  

5. Kryteria oceny określają warunki, których spełnienie gwarantuje uzyskanie przez 

nauczyciela akademickiego oceny pozytywnej.  

§ 2. 

1. Oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań 

naukowych i prac rozwojowych dokonuje się z uwzględnieniem następujących rodzajów 

osiągnięć naukowych: 

a) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych 

materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie 

tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), zwanym dalej „wykazem 

czasopism”, o ile ich wartość punktowa wynosi przynajmniej 20 pkt, 

b) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych 

wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), zwanym dalej „wykazem wydawnictw”, redakcji 

naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach, o ile ich wartość 

punktowa wynosi przynajmniej 20 pkt, 

c) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie 

wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i autorstwa rozdziałów w takich 

monografiach, o ile ich wartość punktowa wynosi przynajmniej 20 pkt, 

d) przyznanych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i 

wyłącznych praw hodowców do odmian roślin,  

e) pozostałych osiągnięć naukowych przy stosowanej następującej ich punktacji: 

 kierownictwo projektu naukowego pow. 100 tys. zł – 100 pkt,  

 kierownictwo projektu naukowego do 100 tys. zł – 50 pkt,  

 uczestnictwo w projekcie naukowym pow. 100 tys. zł – 40 pkt, 

 uczestnictwo w projekcie naukowym do 100 tys. zł – 20 pkt, 

 uczestnictwo w konferencji zagranicznej – 10 pkt, 

 uczestnictwo w konferencji krajowej, dla której język kongresowy jest wiodący – 10 

pkt, 

 złożenie projektu naukowego o wartości pow. 100 tys. zł – 20 pkt,  

 złożenie projektu naukowego o wartości do 100 tys. zł – 10 pkt,  

 organizacja (członek Komitetu Organizacyjnego) konferencji naukowej o zasięgu 

krajowym – 10 p. lub międzynarodowym – 20 pkt,  

 członkostwo w radzie naukowej/redakcyjnej czasopisma naukowego o wartości 

punktowej do 20 pkt – 5 pkt,  



 członkostwo w radzie naukowej/redakcyjnej czasopisma naukowego o wartości 

punktowej minimum 20 pkt – 10 pkt,  

 członkostwo w radzie naukowej/redakcyjnej czasopisma naukowego o wartości 

punktowej minimum 100 pkt – 20 pkt,  

 pobyt naukowy pracownika biorącego udział w badaniach naukowych przez okres co 

najmniej 3 miesięcy w ośrodku zagranicznym – 20 pkt, 

 pobyt naukowy pracownika biorącego udział w badaniach naukowych przez okres do 

3 miesięcy w ośrodku zagranicznym – 10 pkt. 

2. Wartość przeliczeniową publikacji naukowych ustala się zgodnie z rozporządzeniem 

MNiSW sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej oraz wykazem czasopism i 

wykazem wydawnictw opublikowanym przez MNiSW. 

3. Sumę jednostkowego udziału w publikacji naukowej każdego nauczyciela 

akademickiego ustala się zgodnie z zapisami rozporządzenia MNiSW sprawie ewaluacji 

jakości działalności naukowej.  

 

§ 3. 

1. W grupie pracowników naukowo-dydaktycznych ocenę pozytywną otrzymuje 

nauczyciel akademicki w sytuacji, gdy: 

a) suma jednostkowych udziałów w publikacji naukowych wynosi minimum 3, a ich 

przeliczeniowa wartość punktowa wynosi minimum 150, 

lub  

suma jednostkowych udziałów w publikacji naukowych wynosi minimum 4, a ich 

przeliczeniowa wartość punktowa wynosi minimum 100,  

b) suma punktów za pozostałe osiągnięcia naukowe określone w § 2 wynosi minimum 20. 

 

2. W grupie pracowników naukowych ocenę pozytywną otrzymuje nauczyciel akademicki 

w sytuacji, gdy: 

a) suma jednostkowych udziałów w publikacji naukowych wynosi minimum 3, a ich 

przeliczeniowa wartość punktowa wynosi minimum 250, 

lub  

suma jednostkowych udziałów w publikacji naukowych wynosi minimum 4, a ich 

przeliczeniowa wartość punktowa wynosi minimum 200,  

b) suma punktów za pozostałe osiągnięcia naukowe określone w § 2 wynosi minimum 40. 

 

§ 4. 

W przypadku niespełnienia kryteriów określonych w § 3 właściwa komisja oceniająca 

dokonuje oceny kompleksowej i ustala ocenę końcową. 

 


