
Uchwała Nr 20/2022 

Rady Dyscyplin Naukowych  

Nauki o Ziemi i Środowisku oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna 

z dnia 18 marca 2022 roku 

 

 

w sprawie szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich w 

obszarze działalności i osiągnięć naukowych na Wydziale Nauk o Ziemi i 

Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

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

maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz na podstawie     

§ 14.1 pkt 3 Zarządzenia Rektora nr 30/2022 z dnia 7 lutego 2022 r w sprawie określenia trybu, 

zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich Rada 

Dyscyplin Naukowych Nauki o Ziemi i Środowisku oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i 

Gospodarka Przestrzenna stanowi, co następuje: 

 

                                                              § 1        

Rada Dyscyplin Naukowych Nauki o Ziemi i Środowisku oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna 

i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Wrocławskiego w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów pozytywnie zaopiniowała szczegółowe kryteria oceny okresowej nauczycieli 

akademickich w obszarze działalności i osiągnięć naukowych na Wydziale Nauk o Ziemi i 

Kształtowania Środowiska w dyscyplinach Nauki o Ziemi i Środowisku oraz Geografia Społeczno-

Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna. 

§ 2   

Szczegółowe kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych na WNZKŚ w 

obszarze działalności i osiągnięć naukowych stanowią załącznik nr 1 do Uchwały i są zgodne z 

ogólnymi kryteriami oceny ujętymi w Zarządzeniu Rektora nr 30/2022 z dnia 7 lutego 2022 

roku. 

                                                                 § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

            Przewodniczący Rady Dyscyplin Naukowych  

        Nauki o Ziemi i Środowisku  

       oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna 

        i Gospodarka Przestrzenna 

 

 

              dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RD nr 20/2022 

Szczegółowe kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich w dyscyplinach nauki o 

Ziemi i środowisku oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 

działalność i osiągnięcia naukowe 
 

Ad § 6.1. W ramach oceny działalności i osiągnięć naukowych uwzględnia się następujące kryteria: 
1) jakość opublikowanego dorobku naukowego; oceniane formy aktywności obejmują: 

a. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach z wykazu czasopism 
naukowych, wraz z podaniem punktacji czasopisma, percentyla wg bazy Scopus lub Web of 
Science, 

b. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach 
naukowych z poziomu I lub II wg MEN; 

2) aktywny udział w konferencjach naukowych, w szczególności międzynarodowych - wygłoszenie 
referatu, komunikatu, posteru; 

3) współpracę krajową i międzynarodową w zakresie działalności badawczej; oceniane formy aktywności 
obejmują: 

a. staże i stypendia naukowe, 
b. członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism o zasięgu krajowym lub 

międzynarodowym, 

c. dodatkowo, Komisja bierze pod uwagę współpracę udokumentowaną realizacją projektów 
badawczych, afiliowanych na UWr oraz publikacji powstałych przy współpracy z 

ośrodkami krajowymi lub międzynarodowymi; 
4) kierowanie pracami zespołów badawczych, zespołów realizujących projekty/granty badawcze, 
kierowanie projektami lub zadaniami w międzynarodowych projektach badawczych; oceniane formy 
aktywności obejmują wyłącznie zewnętrzne projekty naukowe uzyskane w drodze konkursu, afiliowane 
na UWr, w których UWr pełni rolę lidera lub partnera (jeśli projekt jest realizowany w konsorcjum); 
5) aktywność w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy na badania; oceniane formy aktywności obejmują 

wyłącznie projekty naukowe uzyskane w drodze konkursu, afiliowane na UWr, w których UWr pełni rolę 
lidera lub partnera (jeśli projekt jest realizowany w konsorcjum); 
6) udział w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych; oceniane formy aktywności 
obejmują wyłącznie projekty naukowe uzyskane w drodze konkursu, afiliowane na UWr, w których UWr 
pełni rolę lidera lub partnera (jeśli projekt jest realizowany w konsorcjum). Konieczne jest zdefiniowanie 
roli pracownika w realizowanym projekcie; 
7) kształcenie i promowanie kadry naukowej (w tym doktorantów); 

8) działalność popularyzująca wyniki badań inna niż określona w § 8 ust. 1 pkt 2, oraz inne formy 
działalności naukowej wskazane przez pracownika w arkuszu oceny okresowej. Oceniane formy 
aktywności obejmują: wygłaszanie wykładów popularnonaukowych (wewnętrznych lub zewnętrznych); 

aktywność w mediach tradycyjnych i elektronicznych (wywiady o tematyce naukowej, prowadzenie 
blogów, audycji i kanałów popularnonaukowych); prowadzenie zajęć (wykładów, prelekcji, warsztatów, 
wycieczek terenowych) w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych itp. W innych 
formach działalności należy zwrócić uwagę na efekty komercjalizacji wyników badań naukowych oraz 

uzyskane patenty. 
 

Poniższe kryteria oceny określają warunki, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania przez 
pracownika oceny wyższej niż 1 w zakresie działalności i osiągnięć naukowych. 
 

W grupie pracowników badawczo-dydaktycznych ocenę wyższą niż 1 otrzymuje pracownik, który w 

okresie od ostatniej oceny miał udział autorski w przynajmniej jednej publikacji naukowej w czasopiśmie 

znajdującym się w wykazie czasopism naukowych MEN lub był autorem lub współautorem przynajmniej 

jednej monografii naukowej z poziomu I lub II wg MEN lub był autorem lub współautorem przynajmniej 

jednego rozdziału w monografii naukowej z poziomu II wg MEN. 
 

W grupie pracowników badawczych ocenę wyższą niż 1 otrzymuje pracownik, który w okresie od 

ostatniej oceny miał udział autorski w przynajmniej dwóch publikacjach naukowych w czasopismach 

znajdujących się w wykazie czasopism naukowych MEiN lub był autorem lub współautorem przynajmniej 

jednej monografii naukowej z poziomu II wg MEN. 
 

§ 6.2. W zależności od zajmowanego stanowiska, w procesie oceny okresowej nauczyciela 
akademickiego stosuje się spośród kryteriów wskazanych w ust. 1: 
1) dla asystentów kryteria wskazane w punktach 1-2, 5, 6 i 8; 
2) dla adiunktów kryteria 1-6 i 8 oraz kryterium 7 w zakresie ograniczonym uprawnieniami do pełnienia 

roli promotora lub promotora pomocniczego; 
3) dla profesorów i profesorów UWr kryteria 1-8. 
 
§ 6.3. Ocenie działalności i osiągnięć naukowych podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni 
w grupie stanowisk: badawczych i badawczo-dydaktycznych. 


