
 

 

 

 

 

Uchwała Nr 14/2021 
Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne 

z dnia 16 marca 2021 r.  

 

w sprawie propozycji kryteriów oceny naukowej nauczycieli akademickich 

dyscypliny nauki chemiczne w grupach pracowników badawczych i badawczo-

dydaktycznych 

 

Na podstawie § 29 pkt 6 Uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada 

Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Proponuje się kryteria oceny naukowej nauczycieli akademickich dyscypliny 

nauki chemiczne w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, 

kierując się następującymi założeniami ogólnymi: 

1. ocena naukowa powinna wspierać pracowników w rozwoju poprzez 

określenie ich silnych i słabych stron z punktu widzenia potrzeb dyscypliny 

nauki chemiczne; 

2. wynik oceny ma stanowić podstawę do podjęcia współpracy z kadrą 

zarządczą w celu wsparcia działań na rzecz polepszenia jakości badań i 

publikacji pracownika; 

3. osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w grupie pracowników badawczo-

dydaktycznych powinny być oceniane łącznie; 

4. ocena naukowa powinna uwzględniać: 

a. etap kariery pracownika, 

b. stanowisko, na którym jest zatrudniony, 

c. funkcje pełnione przez niego w Uniwersytecie Wrocławskim w 

okresie objętym oceną, 

d. okresy nieobecności uwzględnione w art. 128, ust. 2 Ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 

§ 2. Proponuje się, aby w ocenie naukowej uwzględniać następujące kryteria: 

1. osiągnięcia naukowe, w tym: 

a. jakość i nowatorski charakter prowadzonych badań, 

b. osiągnięcia publikacyjne, 

c. uzyskane stypendia, nagrody i wyróżnienia; 

2. w przypadku pracowników samodzielnych: osiągnięcia w kształceniu 

młodej kadry; 

3. osiągnięcia organizacyjne zwiększające potencjał badawczy dyscypliny 

nauki chemiczne w Uniwersytecie Wrocławskim, w tym w szczególności 

osiągnięcia w pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych. 

 

§ 3. Proponuje się następujące minimalne wymagania niezbędne do uzyskania 

pozytywnej oceny naukowej: 

1. w okresie objętym oceną nauczyciel akademicki, który zadeklarował 

przynależność do dyscypliny nauki chemiczne, powinien być współautorem 

przynajmniej jednego artykułu w czasopiśmie, które: 

a. jest uwzględnione w wykazie czasopism naukowych sporządzonym 

przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, 



b. ma w tym wykazie przypisaną dyscyplinę nauki chemiczne. 

2. Kryteria podane w ust. 1 odnoszą się do czteroletniego okresu oceny. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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