DZIENNIK UNIWERSYTET U W ARSZAWSKIEGO
RADA NAUKOWA DYSCYPLINY ASTRONOMIA

Poz. 8
UCHWAŁA NR 8
RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia kryteriów oceny osiągnięć naukowych
nauczycieli akademickich
Na podstawie art. 49 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2019 r. poz. 190), w związku z § 11 ust. 3 zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie określenia trybu, zasad i kryteriów
oceny okresowej nauczycieli akademickich (Monitor UW z 2020 r. poz. 96),
Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia uchwala, co następuje:
§1
Ustala się kryteria oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia na Uniwersytecie
Warszawskim wraz z sugerowaną skalą ocen punktowych:
1) publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych (maksymalnie 4
punkty – Kryterium I);
2) aktywność w pozyskiwaniu środków na badania w konkursach i ze
źródeł zewnętrznych (maksymalnie 2 punkty – Kryterium II);
3) dodatkowe kryteria wymienione w §4 (maksymalnie 1 punkt – Kryterium III).
Maksymalna ocena z sumowania wszystkich kryteriów jest nie większa niż 5.
§2
Proponuje się członkom Komisji Oceniającej następującą skalę punktacji dla
Kryterium I:
1) ocenia się autorstwo publikacji w czasopismach uwzględnionych w wykazie
czasopism naukowych ogłoszonych przez odpowiedniego ministra z minimalną liczbą
punktów równą 100;
2) w typowym czteroletnim okresie oceny, co najmniej jeden punkt przysługuje
za każde współautorstwo w publikacji;
3) gdy oceniany jest głównym autorem (pierwszym lub korespondującym) publikacji,
przydzielane są 2 punkty;
4) gdy oceniany jest jedynym autorem, przydzielane są 3 punkty;
5) okres oceny krótszy niż 4 lata pozwala na złagodzenie tego kryterium, przy czym
charakter złagodzenia, jak i ocena, należą do członka Komisji.

§3
Dla Kryterium II proponuje się następującą skalę punktacji:
1) jeden punkt przysługuje pracownikowi, który wykazał istotną aktywność w dziedzinie
pozyskiwania środków na badania w okresie podlegającym ocenie (np. złożył wniosek
o finansowanie, miał imienny lub znaczący udział w przygotowaniu wniosku
zakwalifikowanego do finansowania);
2) dwa punkty przysługują pracownikowi, który był kierownikiem grantu lub zdobył
finansowanie w okresie podlegającym ocenie.
§4
Za Kryterium III przysługuje 1 punkt do oceny, jeśli spełnione są co najmniej 3
spośród poniższych podkryteriów:
1) działalność innowacyjna i praktyczne efekty badań;
2) znaczący udział w projektach naukowych;
3) recenzowanie w postępowaniach w sprawie o nadanie stopni naukowych
lub tytułu profesora;
4) recenzowanie projektów, grantów lub udział w zespołach eksperckich;
5) prezentacja własnych wyników naukowych na konferencjach i sympozjach;
6) nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw naukowych;
7) działalność popularyzatorska, promocyjna lub wykłady na warsztatach i szkołach
letnich;
8) aktywność w przygotowywaniu wniosków obserwacyjnych w konkursach
międzynarodowych.
Ocena spełnienia lub niespełnienia poszczególnych podkryteriów należy do członka
Komisji.
§5
Każdy członek Komisji Oceniającej przydziela punkty w kryteriach zgodnie
ze swoją oceną dorobku pracownika i własnym rozumieniem kryteriów. Dopuszcza się
zatem różne oceny punktowe od różnych członków Komisji.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia: A. Udalski

