
 

Poz. 34 

OBWIESZCZENIE NR 2 PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA 

SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
 

z dnia 2 października 2020 r. 
 

o sprostowaniu błędu w uchwale nr 33 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia 
Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie kryteriów do spełnienia przez powoływanych przez Rektora 
członków Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i 

Gospodarka Przestrzenna 
 

Załącznik do uchwały nr 33 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-
Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie 
kryteriów do spełnienia przez powoływanych przez Rektora członków Rady Naukowej 
Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna (Dziennik 
Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka 
Przestrzenna poz. 32) zamiast: 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 33 
Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka 

Przestrzenna z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 
 

Kryteria do spełnienia przez powołanych przez Rektora członków Rady Naukowej 
Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna 

 

Osoby powoływane przez Rektora na członków Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-
Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna muszą spełniać następujące warunki: 
 
1)Powołana osoba w okresie ostatnich czterech lat powinna spełniać co najmniej cztery z wymienionych 

kryteriów: 

 

Lp. 
Opis kryterium Wymagana minimalna 

wartość liczbowa 

Dorobek publikacyjny 

1. 
a) Liczba cytowań (bez autocytowań) w jednej z dwóch referencyjnych 

baz danych: Scopus lub WoS, lub 
5 



b) Aktualny wskaźnik H w bazie Scopus lub WoS 5 

2. 
Liczba artykułów lub rozdziałów w monografiach w jednej z dwóch 
referencyjnych baz danych: Scopus lub WoS 

3 

3. 

a) Liczba monografii lub rozdziałów w monografiach z II poziomu listy 
MNiSW, niewliczonych w nr 2, lub 

2 

b) Liczba monografii z I poziomu listy MNiSW nagrodzona w 
prestiżowym konkursie 

1 

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Warszawskim  

4. 
Kierowanie całością lub „polską częścią” grantu naukowego 
finansowanego ze środków zagranicznych, w tym ze środków Unii 
Europejskiej 

1 

5. 
Kierowanie grantem naukowym przyznanym przez jedną z następujących 
polskich instytucji finansujących: NCN, NCBiR, FNP, NPRH 

1 

6. 
Kierowanie projektem badawczym świadczonym na zlecenie podmiotów 
spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki finansowanym w trybie 
konkursowym 

1 

Współpraca międzynarodowa 

7. 
Mobilność międzynarodowa – co najmniej dwutygodniowy pobyt za 
granicą na uczelni lub w instytucie badawczym indeksowanych w bazach 
rankingowych QS, THE, ARWU na miejscach 1-500 

1 

8. 

Liczba publikacji wieloautorskich, których co najmniej jeden ze 
współautorów posiada afiliację zagranicznej uczelni lub zagranicznego 
instytutu badawczego indeksowanych w bazach rankingowych QS, THE, 
ARWU na miejscach 1-500 

1 

Opieka naukowa 

9. 
Udział w charakterze promotora lub promotora pomocniczego w 
przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia 

1 

 

b) jeżeli powoływana osoba była kierownikiem zakończonego grantu lub grantów, to żaden z tych grantów 
nie został negatywnie oceniony przez instytucję finansującą. 
 

Powinien mieć brzmienie: 

Załącznik do uchwały nr 33 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia 
Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna z dnia 23 czerwca 

2020 r. w sprawie kryteriów do spełnienia przez powoływanych przez 
Rektora członków Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-

Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna  

 
 

 

Kryteria do spełnienia przez powoływanych przez Rektora członków Rady 
Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka 

Przestrzenna 
 

Osoby powoływane przez Rektora na członków Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-
Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna muszą spełniać następujące warunki: 
 



1) powoływana osoba w okresie ostatnich czterech lat1 powinna spełniać co najmniej cztery z 
wymienionych kryteriów: 

 
 

Lp. 
Opis kryterium Wymagana minimalna 

wartość liczbowa 

Dorobek publikacyjny 

1. 
c) Liczba cytowań (bez autocytowań) w jednej z dwóch referencyjnych 

baz danych: Scopus lub WoS, lub 
5 

d) Aktualny wskaźnik H w bazie Scopus lub WoS 5 

2. 
Liczba artykułów lub rozdziałów w monografiach w jednej z dwóch 
referencyjnych baz danych: Scopus lub WoS 

3 

3. 

c) Liczba monografii lub rozdziałów w monografiach z II poziomu listy 
MNiSW, niewliczonych w nr 2, lub 

2 

d) Liczba monografii z I poziomu listy MNiSW nagrodzona w 
prestiżowym konkursie 

1 

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Warszawskim  

4. 
Kierowanie całością lub „polską częścią” grantu naukowego 
finansowanego ze środków zagranicznych, w tym ze środków Unii 
Europejskiej 

1 

5. 
Kierowanie grantem naukowym przyznanym przez jedną z następujących 
polskich instytucji finansujących: NCN, NCBiR, FNP, NPRH 

1 

6. 
Kierowanie projektem badawczym świadczonym na zlecenie podmiotów 
spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki finansowanym w trybie 
konkursowym 

1 

Współpraca międzynarodowa 

7. 
Mobilność międzynarodowa – co najmniej dwutygodniowy pobyt za 
granicą na uczelni lub w instytucie badawczym indeksowanych w bazach 
rankingowych QS, THE, ARWU na miejscach 1-500 

1 

8. 

Liczba publikacji wieloautorskich, których co najmniej jeden ze 
współautorów posiada afiliację zagranicznej uczelni lub zagranicznego 
instytutu badawczego indeksowanych w bazach rankingowych QS, THE, 
ARWU na miejscach 1-500 

1 

Opieka naukowa 

9. 
Udział w charakterze promotora lub promotora pomocniczego w 
przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia 

1 

 

2)  jeżeli powoływana osoba była kierownikiem zakończonego grantu lub grantów, to żaden z tych 
grantów nie został negatywnie oceniony przez instytucję finansującą. 
 

Przewodniczący Rady Naukowej  
Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna 

 i Gospodarka Przestrzenna: M. Jędrusik 
 

 

                                                           
1 Nie dotyczy wskaźnika H w kryterium 1 oraz pobytu zagranicznego w kryterium 7 


