
Uchwała nr 6/I/2016 

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 18 stycznia 2016 r. 

 

zmieniająca Uchwałę nr 164/XII/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

§ 1 

W uchwale nr 164/XII/2014 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 

kryteriów oceny nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) po tytule uchwały dodaje się postanowienie: 

„Na podstawie § 110 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Rada Wydziału stanowi, 

co następuje:” 

  

2) w tabeli zamieszczonej w § 5 ust. 1: 

a) w poz. 3 po słowach „o objętości co najmniej 0,5” dodaje się słowa „(w przypadku 

hasła w encyklopedii lub słowniku – 0,25)”; 

 

b) poz. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

5. Artykuł w czasopiśmie naukowym, które według wykazu 

MNiSW uzyskuje  nie więcej niż 5 punktów 

liczba punktów 

według 

wykazu 

6.  Artykuł w czasopiśmie naukowym, które według wykazu 

MNiSW uzyskuje więcej niż 5 punktów, jednak nie więcej niż 

9 punktów 

1,25 liczby 

punktów 

według 

wykazu 

  

c) po poz. 6 dodaje się poz. 6a w brzmieniu: 

6a. Artykuł w czasopiśmie naukowym, które według wykazu MNiSW 

uzyskuje więcej niż 9 punktów, 

 

a w przypadku czasopisma z części A albo części C wykazu 

MNiSW 

1,5 liczby 

punktów 

według wykazu 

2,0 liczby 

punktów 

według wykazu 

 

d) w poz. 9 słowa „zagranicznym czasopiśmie naukowym” zastępuje się słowami 

„zagranicznym, recenzowanym czasopiśmie naukowym”; 

 

e) poz. od 16 do 19 otrzymują brzmienie: 

16. Realizowane lub współrealizowane projekty obejmujące 

badania naukowe lub prace rozwojowe, na realizację których 

środki na badania zostały przyznane przez Unię Europejską i 

podmioty zagraniczne w ramach postępowań konkursowych 

10 pkt razy 

procentowy 

udział w 

realizacji proj. 

17. Realizowane lub współrealizowane projekty obejmujące 

badania naukowe lub prace rozwojowe, na realizację których 

środki na badania zostały przyznane przez podmioty krajowe 

inne niż Uniwersytet Wrocławski w ramach postępowań 

konkursowych 

5 pkt razy 

procentowy 

udział w 

realizacji proj. 

18. Złożenie wniosku o środki na badania przyznawane przez 

podmioty inne niż Uniwersytet Wrocławski w postępowaniu 

konkursowym,  

 

2 pkt 

 



a jeżeli wniosek został oceniony pozytywnie, ale 

niezakwalifikowany do finansowania 

4 pkt 

19. Udział w międzynarodowym projekcie badawczym 

niepołączony z uzyskaniem przez Wydział środków 

finansowych 

1 pkt 

 

f) po poz. 28 dodaje się poz. 28a w brzmieniu: 

28a. Przewodniczenie sesji albo panelowi na: 

- konferencji naukowej organizowanej przez inną niż Wydział 

jednostkę naukową  

- konferencji naukowej zagranicznej 

 

1 pkt  

 

2 pkt 

 

g) w poz. 29 po słowach „redakcje czasopism z listy MNiSW” dodaje się przecinek i 

słowa „towarzystwo naukowe o szczególnym prestiżu lub Polską Akademię Nauk”; 

 

h) po poz. 31 dodaje się poz. 32 w brzmieniu:  

32. Udział w badaniach naukowych przez okres co najmniej 3 

miesięcy w ośrodku zagranicznym  

7 pkt 

 

2) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wątpliwości co do zaliczenia poszczególnych przejawów działalności naukowej 

pracownika do kategorii wymienionych w ust. 1 będą rozstrzygane z uwzględnieniem 

tego, czy i w jakim stopniu działalność ta przyczynia się do poprawy pozycji Wydziału w 

międzynarodowym i krajowym środowisku naukowym.”; 

 

3) w tabeli zamieszczonej w § 6 ust. 1:  

a) poz. 1 otrzymuje brzmienie: 

1.  Autorstwo podręcznika  30  pkt 

 

b) po poz. 29 dodaje się poz. 30 w brzmieniu: 

30. Inne wyróżniające osiągnięcie dydaktyczne (np. opieka nad 

studentem uzyskującym prestiżowe stypendium lub 

wyróżnienie)  

1 – 3 pkt (według 

oceny komisji 

oceniającej) 

 

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„§ 6a 

Jeżeli podręcznik spełnia określone w §9 lit. a) warunki uznania go za monografię 

naukową, może on zostać zaliczony, według wyboru pracownika, do osiągnięć naukowych 

albo osiągnięć dydaktycznych.”; 

 

5) w § 9  

a) lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) monografia naukowa – spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe 

zawierające bibliografię naukową lub przypisy, posiadające objętość co najmniej 6 

arkuszy wydawniczych, opublikowane jako książka lub odrębny tom, posiadające numer 

ISBN lub ISMN lub identyfikator DOI i przedstawiające określone zagadnienie w sposób 

oryginalny i twórczy. Monografiami naukowymi są w szczególności: edycje naukowe 

tekstów źródłowych, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, 

słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków.”  

 

b) dodaje się lit. c) o treści: 

„c) artykuł - recenzowany artykuł naukowy zamieszczony w czasopiśmie naukowym, 

prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze 

empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, przedstawiający metodykę 

badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki, 



wnioski - z podaniem cytowanej literatury (bibliografię); w tym opublikowane w 

czasopiśmie naukowym recenzowane opracowanie o charakterze monograficznym, 

polemicznym lub przeglądowym, glosa lub komentarz prawniczy.” 

 

6) po § 9 dodaje się § 9a o treści: 

„§ 9a 

Ilekroć w treści uchwały mowa jest o wykazie czasopism MNiSW, rozumie się przez to 

ostatni wykaz czasopism ogłoszony w roku, do którego odnosi się ocena.” 

 

§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, uchwałę Rady Wydziału nr 164/XII/2014 r. z dnia 22 

grudnia 2014 r. w brzmieniu nadanym jej niniejszą uchwałą stosuje się do 

oceniania pracowników za okres rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. 

3. Przepis § 9a uchwały Rady Wydziału nr 164/XII/2014 r. z dnia 22 grudnia 2014 r. 

stosuje się do oceniania pracowników dokonywanego po wejściu w życie niniejszej 

uchwały. 

 

 

dr hab. Włodzimierz Gromski, prof. nadzw. UWr 

D Z I E K A N 

 

 


