Zarządzenie nr 15 /2016 r.
Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
z dnia 8 listopada 2016 roku
wprowadzające zasady przeprowadzania oceny kwalifikacji nauczycieli akademickich
zatrudnionych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu
Wrocławskiego w związku ze zmianą stanowiska pracy
§1
1. Rozpoczęcie procedury ubiegania się o awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego
następuje na podstawie udokumentowanego dorobku naukowego, dydaktycznego i
organizacyjnego wypracowanego po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, na stanowisko
profesora zwyczajnego po uzyskaniu tytułu naukowego profesora.
2. W ocenie kwalifikacji kandydatów na stanowiska profesora - zwyczajnego
i nadzwyczajnego - oraz inne stanowiska uwzględnia się osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz
organizacyjne pracownika ubiegającego się o zmianę stanowiska pracy. Minimalny dorobek
pracownika określony jest w załączniku nr 1.
3. W ocenie dorobku naukowego pracownika uwzględnia się jego dorobek publikacyjny
oraz uzyskane projekty badawcze i patenty. Oceny dorobku publikacyjnego pracownika dokonuje
się na podstawie aktualnego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz aktualnych
komunikatów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych
wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
(zał. nr 2).
4. W ocenie dorobku dydaktycznego pracownika uwzględnia się jakość prowadzenia zajęć
dydaktycznych w oparciu o wyniki ankiet studenckich, udział w tworzeniu programów
przedmiotów/studiów na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, opiekę nad pracami
licencjackimi, magisterskimi i doktorskimi oraz działalność popularyzującą naukę.
(zał. nr 3).
5. W ocenie dorobku organizacyjnego uwzględnia się funkcje pełnione na Wydziale,
Uczelni i poza nią, organizację konferencji, udział w redakcjach czasopism naukowych.
(zał. nr 4).
§2
1. Wniosek o awans zainteresowany składa do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego , za
pośrednictwem Dyrektora Instytutu, po zaopiniowaniu przez Radę Instytutu.
2. Do wniosku należy dołączyć:










kwestionariusz osobowy,
autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych,
dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzujących naukę,
wykaz publikacji naukowych (za okres przed i po uzyskaniu stopnia/tytułu),
wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych, w tym wyniki w kształceniu
młodej kadry (promotorstwo rozpraw doktorskich oraz recenzowanie wniosków o
nadanie stopni naukowych lub opiniowanie wniosków o nadanie tytułu naukowy
profesora)
co najmniej jedną opinię, o dorobku naukowym, osiągnięciach dydaktycznych
i organizacyjnych sporządzoną przez specjalistę z dyscypliny, którą reprezentuje
kandydat. Osoba wydająca opinię nie może być zatrudniona w tej samej jednostce,
w której pracuje kandydat.
wniosek wg załączonego wzoru.
§3

1. Oceny kwalifikacji nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk o Ziemi i
Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w związku ze zmianą stanowiska pracy
dokonuje Wydziałowa Komisja Konkursowa powołana przez Rektora UWr.
2.

Posiedzenie Komisji Konkursowej zwołuje Przewodniczący Komisji.

3. Komisja po dokonaniu oceny kwalifikacji kandydata wydaje pisemną rekomendację
zawierającą przesłanki, które mają wpływ na rozstrzygnięcie Komisji.
4. Głosowanie w Komisji jest tajne i dokonywane zwykłą większością głosów (głosy wstrzymujące
nie są wliczane do wyniku głosowania).
§4
Dziekan przedstawia rekomendację i opinię Komisji Radzie Wydziału.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Dziekan
Dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr

Zał. nr 1
Zalecany minimalny dorobek naukowy przy awansach pracowników (przekroczenie
tych progów jest warunkiem koniecznym, lecz nie gwarantuje przeprowadzenia całej
procedury i uzyskania awansu):

Stanowisko
adiunkta

25 punktów, przy czym wnioskodawca powinien być
pierwszym lub jedynym autorem przynajmniej jednej
publikacji za co najmniej 15 punktów.
300 punktów, w tym:
a) co najmniej 150 punktów uzyskanych za dorobek
publikacyjny
b)

co

najmniej

100

punktów

uzyskanych

po

habilitacji,
c)

kandydat

musi

być jedynym

lub

pierwszym

autorem przynajmniej dwóch publikacji z Listy A
MNiSW za co najmniej 25 punktów lub dwóch
Stanowisko profesora
nadzwyczajnego

monografii naukowych,
d)

kandydat

powinien

być

kierownikiem

lub

opiekunem naukowym przynajmniej jednego projektu
badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrzynych
(np.

NCN,

NCBiR,

FNP

etc.)

realizowanego

na

Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
UWr,
d) kandydat musi być promotorem przynajmniej
jednego

doktoranta

doktorskim

lub

z

posiadać

wypromowanego doktora.

otwartym

przewodem

przynajmniej

jednego

500 pkt, w tym:
a) co najmniej 200 pkt uzyskanych po habilitacji,
b) co najmniej 300 pkt uzyskanych za dorobek
publikacyjny,
c)

wnioskodawca

powinien

być

jedynym

lub

pierwszym autorem przynajmniej czterech publikacji
z Listy A MNiSW za co najmniej 25 punktów lub
Stanowisko profesora
zwyczajnego

czterech monografii,
c) wnioskodawca powinien, w trakcie zajmowania
dotychczasowego stanowiska, być kierownikiem lub
opiekunem naukowym przynajmniej jednego projektu
badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrzynych
(np.

NCN,

NCBiR,

FNP

etc.)

realizowanego

na

Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
UWr,
d)

wnioskodawca

musi

posiadać

jednego wypromowanego doktora.

przynajmniej

Zał. nr 2
Punktacja publikacji:

Publikacje w czasopismach umieszczonych w częściach A, B
i C wykazu MNiSW

Punktacja wg wykazu
czasopism przyjętego
przez MNiSW

Autorstwo monografii naukowej

25 punktów

Autorstwo monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne2

50 punktów

Rozdział w monografii naukowej

5 punktów3

Rozdział w monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne

10 punktów4

Redakcja naukowa monografii naukowej

5 punktów

1

Redakcja naukowa monografii naukowej uznanej za dzieło
wybitne

10 punktów

Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż
polski,

opublikowana

w

czasopiśmie

naukowym

5 punktów

niewymienionym w wykazie czasopism naukowych MNiSW
Publikacja

naukowa

opublikowana

w

recenzowanych

materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej,
uwzględniona

w

uznanej

bazie

publikacji

naukowych

5 punktów

(Scopus lub Web of Science) o zasięgu międzynarodowym.
Recenzowana

publikacja

naukowa

w

języku

polskim,

opublikowana w czasopiśmie naukowym niewymienionym w

3 punkty

wykazie czasopism naukowych MNiSW

1

Monografia naukowa (definicja wg MNiSW) w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i
mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie
oraz katalogi zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, jeżeli spełniają łącznie następujące
warunki: (1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe; (2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób
oryginalny i twórczy; (3) poddane były procedurze recenzji wydawniczych; (4) są opatrzone właściwym aparatem
naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map; (5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych
lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu; (6) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem
map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia
7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. poz. 722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r.
poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529), są dostępne w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni, lub innych
uznanych organizacji naukowych, lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie; (7) posiadają nadany numer
ISBN lub ISMN lub identyfikator DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).
2
Według MNiSW podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne stanowi przyznana w okresie objętym
prestiżowa nagroda: (1) Prezesa Rady Ministrów; (2) ministra; (3) właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk; (4)
komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk; (5) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; (6) zagranicznego towarzystwa
naukowego; (7) organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu
3 Łącznie za rozdziały w jednej monografii naukowej nie więcej niż 15 punktów.
4 Łącznie za rozdziały w jednej monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne nie więcej niż 30 punktów.

W przypadku publikacji współautorskich obowiązują następujące zasady przyznawania punktów:
Liczba autorów:

Ilość punktów za
publikację:

Od 1 do 5 autorów

100 % punktów

Od 6 do 10 autorów

75 % punktów

Od 11 i więcej autorów

50 % punktów

W przypadku gdy wnioskodawca jest pierwszym autorem publikacji otrzymuje 100% punktów.
Punktacja patentów
Patent na wynalazek udzielony przez Urząd
Patentowy

Rzeczypospolitej

Polskiej

30 punktów

na

rzecz jednostki znajdującej się w obrębie
Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska Uwr.
Patent na wynalazek udzielony za granicą

40 punktów

na rzecz jednostki znajdującej się w obrębie
Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska Uwr.
Patent na wynalazek udzielony za granicą

15 punktów

lub przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej na rzecz innego podmiotu niż
jednostka w obrębie Wydziału Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska Uwr.
Prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak
towarowy,

prawa

przemysłowego
scalonego,

z

lub

udzielone

rejestracji

wzoru

topografii

układu

przez

Urząd

Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za
granicą.

10 punktów

Punktacja skuteczności w pozyskiwaniu środków na badania naukowe oraz
mobilności pracowników naukowych:
Kierowanie

projektem

badawczym,

30 punktów

realizowanym na Wydziale Nauk o Ziemi
i Kształtowania
finansowanym

Środowiska
ze

środków,

UWr,

bądź

przy

współudziale środków zagranicznych.
Kierowanie

projektem

badawczym,

15 punktów

realizowanym na Wydziale Nauk o Ziemi
i Kształtowania
finansowanym

Środowiska
z

UWr

krajowych

źródeł

zewnętrznych (NCN, NCBiR, FNP etc).
Wykonawca w projekcie badawczym

5 punktów

Opiekun naukowy w projektach badawczych

10 punktów

finansowanych ze źródeł zewnętrznych (np.
PRELUDIUM, FUGA, Diamentowy Grant etc.)
realizowanych, na Wydziale Nauk o Ziemi i
Kształtowania
studentów,

Środowiska

doktorantów

UWr
oraz

przez
młodych

naukowców.
Pobyt naukowy pracownika biorącego udział

10 punktów

w badaniach naukowych przez okres co
najmniej

3

miesięcy

w

ośrodku

zagranicznym
Pobyt naukowy pracownika biorącego udział
w badaniach naukowych przez okres poniżej
3 miesięcy w ośrodku zagranicznym

5 punktów

Zał. nr 3
Punktacja działalności dydaktycznej
Średnia ocena

Ocena jakości prowadzenia zajęć

Liczba punktów

z ankiet studenckich

dydaktycznych – dokonywana jest na
podstawie ankiet studenckich z ostatnich
dwóch lat
Opieka nad pomyślnie obronioną pracą

< 4,0

0 punktów

4,01-4,5

5 punktów

4,51-5

10 punktów

0,5 punktu

licencjacką
Opieka nad pomyślnie obronioną pracą

1 punkt

magisterską
Opieka nad pomyślnie obronioną pracą

10 punktów

doktorską
Promotor

pomocniczy

pomyślnie

5 punktów

obronionej pracy doktorskiej
Udział w komisjach rekrutacyjnych oraz

5

wydziałowych,

w przypadku

międzywydziałowych

i

uczelnianych komisjach mających na celu

punktów

(10

punktów

kierowania

pracami

komisji)

dbanie o poziom kształcenia studentów
UWr
Autorstwo skryptu

5 punktów

Autorstwo książki popularno-naukowej

5 punktów

Wygłaszanie
wykładów,
prowadzenie
warsztatów o charakterze popularnonaukowym w ramach Festiwal Nauki,
Tajemnice Ziemi i Wszechświata itp. Udział
w organizacji olimpiad przedmiotowych,
stała współpraca ze szkołami, inne
działania
popularyzujące
studia
na
Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska.
Pobyt w innej uczelni w charakterze tzw.
profesora wizytującego
Wygłaszanie pojedynczych referatów jako
zaproszony
wykładowca
w
uczelni
zagranicznej lub w ramach programu
ERASMUS
Wygłaszanie pojedynczych referatów jako
zaproszony
wykładowca
w
uczelni
krajowej

1

punkt

za

(maksymalna

każdą

aktywność

ilość

punktów

przyznanych w tej kategorii może
wynieść 10)

10 punktów
10 punktów

5 punktów

Zał. nr 4

Punktacja działalności organizacyjnej
Przewodniczący
lub
sekretarz
komitetu
organizacyjnego konferencji o zasięgu krajowym
Przewodniczący

lub

organizacyjnego

sekretarz

konferencji

o

5 punktów

komitetu
zasięgu

10 punktów

międzynarodowym
Członkostwo

w

Komitecie

Redakcyjnym

czasopisma naukowego nie znajdującego się na

2 punkty

liście JCR
Członkostwo

w

Komitecie

Redakcyjnym

czasopisma naukowego znajdującego się na liście

5 punktów

JCR
Członkostwo

we

zagranicznych

władzach
lub

krajowych,

międzynarodowych

towarzystw, organizacji i instytucji naukowych,

3 punkty

których członkowie pochodzą z mniej niż 10
państw
Członkostwo we władzach zagranicznych lub
międzynarodowych
i instytucji

towarzystw,

naukowych,

których

organizacji
członkowie

5 punktów

pochodzą co najmniej z 10 państw
Pełnienie

funkcji

Dziekana

Wydziału

oraz

Dyrektora Instytutu
Pełnienie

funkcji

Prodziekana

10 punktów

Wydziału,

Dyrektora Międzywydziałowego Studium Ochrony

5 punktów

Środowiska, Zastępcy Dyrektora Instytutu
Udział w pracach komisji senackich

5 punktów

Członkostwo pracowników jednostki w zespołach
eksperckich powołanych przez organy i instytucje
państwowe

oraz

międzynarodowe

instytucje

zagraniczne

lub

2 punkty

WNZKŚ.

Wniosek o zatrudnienie na stanowisku
profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego, wizytującego
na czas określony, na czas nieokreślony
na podstawie mianowania, umowy o pracę*

Imię i nazwisko:
Rok urodzenia:
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Rok uzyskania / nazwa uczelni
 tytułu magistra
 stopnia naukowego doktora
 stopnia naukowego doktora hab.
 tytuł profesora

Data zatrudnienia w UWr
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:
Działalność naukowa (najważniejsze informacje):
Działalność dydaktyczna i organizacyjna (w tym pełnione funkcje pełnione funkcje):
-

Liczba publikacji /w tym po ostatnim awansie naukowym/ z tego publikacje zagraniczne








książki
monografie
książki i czasopisma redagowane
artykuły
referaty (konferencje)
inne (np. hasła encyklopedyczne, słownikowe, recenzje)
opracowania kartograficzne

10 najważniejszych publikacji po ostatnim awansie naukowym (podać tytuł, nazwę wydawnictwa,
liczbę stron) wskazanych przez Kandydata

Liczba wypromowanych /ogółem/ po ostatnim awansie




licencjantów
magistrów
doktorów

Liczba doktorantów:



ogółem
z otwartym przewodem

Liczba recenzji:




doktorskich
habilitacyjnych
profesorskich

