
 

Uchwała Nr 9/2022 

Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki 

z dnia 22 marca 2022 r. 

 

 

w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli 

akademickich w obszarze działalności i osiągnięć naukowych w dyscyplinie 

matematyka  

 

Na podstawie § 5 Zarządzenia Nr 30/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

7 lutego 2022 r. w sprawie określenia trybu, zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego 

oceny okresowej nauczycieli akademickich, zwanego dalej Zarządzeniem, Rada 

Dyscypliny Naukowej Matematyka określa szczegółowe kryteria oceny okresowej w 

obszarze działalności i osiągnięć naukowych.  

 

1. Zasadniczym kryterium oceny działalności i osiągnięć naukowych pracownika 

badawczo-naukowego lub badawczego są jego publikacje w wiodących, 

renomowanych i uznanych czasopismach matematycznych. Osiągnięcia oceniane 

są w skali od 1 do 5 uwzględniając poniższe kryteria 

(i) 5 pkt. – pracownik regularnie (nie rzadziej niż raz na dwa lata) 

publikuje w wiodących czasopismach matematycznych; 

(ii) 4 pkt. – pracownik regularnie (nie rzadziej niż raz na dwa lata) 

publikuje w renomowanych czasopismach w zakresie matematyki lub 

nieregularnie (nie rzadziej niż raz na cztery lata) publikuje w wiodących 

czasopismach matematycznych; 

(iii) 3 pkt. – pracownik regularnie (nie rzadziej niż raz na dwa lata) 

publikuje w uznanych międzynarodowych czasopismach w zakresie 

matematyki i nieregularnie (nie rzadziej niż raz na cztery lata) 

publikuje w renomowanych czasopismach matematycznych; 

(iv) 2 pkt. – pracownik regularnie (nie rzadziej niż raz na dwa lata) 

publikuje w uznanych czasopismach matematycznych 

o międzynarodowym zasięgu; 

(v) 1 pkt  – pracownik nie spełnia żadnego z wymienionych powyżej 

warunków.  

Prace ostatecznie przyjęte do publikacji traktuje się podczas oceny jako opublikowane. 

Ocena wynikająca z powyższych kryteriów może zostać podniesiona o 1 pkt, za 

wyjątkiem oceny 1, jeżeli pracownik w znaczący sposób spełnia kryteria wymienione w § 

6.1 Zarządzenia, w szczególności w okresie oceny uzyskał dodatkowe środki finansowane 

ze źródeł zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych lub pełnił rolę promotora w 

postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora. 

 

Przewodniczący 

                                                                                 Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka 

          Prof. dr hab. Grzegorz Karch 

 


