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Poz. 50 

 

 

UCHWAŁA NR 59  

RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII  

z dnia 21 września 2020 r.  

w sprawie ustalania kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy 
powoływani do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii  przez Rektora 

Uniwersytetu Warszawskiego  

  

 Na podstawie § 49 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 

190) w związku § 1 i § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 94 Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie Zasad prowadzenia posiedzeń organów 

i  podmiotów kolegialnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych gremiów 

z  wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej (Monitor UW z 2020 r. poz. 200), Rada 

Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii postanawia, co następuje:   

§ 1  

 Ustala się kryteria, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani do Rady 

Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.   

§ 2  

 Kryteria, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani do Rady Naukowej 

Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego stanowią 

załącznik do uchwały.   

 § 3    

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

  

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny  

Nauki o Kulturze i Religii: I.Kurz 
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Załącznik do uchwały nr 59 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii z dnia 21 września 2020 r. w 

sprawie ustalania kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani do Rady Naukowej 

Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  

 

  
Osoba powoływana przez Rektora do Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii, w okresie czterech lat 

poprzedzających wybory1,  powinna spełniać co najmniej cztery z wymienionych kryteriów:  

  

  
Nr  

  
Opis kryterium  

Wymagana 

minimalna 

wartość 

liczbowa  

1  Liczba cytowań (bez autocytowań):  
- w bazie Scopus lub WoS   
- lub udokumentowanych cytowań w czasopismach wskazanych na liście 
punktowanych czasopism MNiSW   
- lub udokumentowanych cytowań w katalogu czasopism istotnych dla 
dyscypliny, które nie znalazły się na liście ministerialnej (zatwierdzony uchwałą 
Rady Dyscypliny),   
________________________________________________________________
albo aktualny wskaźnik H w bazie Scopus lub WoS.  
  

3  
  
  
  
  
  
  
  
  
3  

2  Liczba artykułów w czasopismach lub rozdziałów w recenzowanych 
monografiach:  
- indeksowanych w bazie Scopus lub WoS   
- lub znajdujących się na liście punktowanych czasopism MNiSW   
- lub wymienionych w katalogu czasopism i wydawnictw istotnych dla dyscypliny, 
które nie znalazły się na liście ministerialnej (zatwierdzonym uchwałą Rady 
Dyscypliny).  
  

4  

3  Liczba monografii lub rozdziałów w monografiach z II poziomu listy MNiSW, 
niewliczonych w punkcie 2, poszerzonej o wydawnictwa wskazane przez Radę 
Dyscypliny jako najistotniejsze w dyscyplinie.  
  

1  

4  Liczba monografii z I poziomu listy MNiSW nagrodzona w prestiżowym 
konkursie, lub monografia z I poziomu, która została zrecenzowana w 
punktowanych czasopismach, niewliczonych w pkt. 2.   
  

1  

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

1  

6  Kierowanie grantem naukowym przyznanym przez jedną z następujących 
polskich instytucji finansujących: NCN, NCBiR, FNP, NPRH (pod warunkiem, że 
żaden z tych grantów nie został negatywnie oceniony przez instytucję 
finansującą).  
  

1  

7  Opieka nad pracownikiem (post-doc) zrekrutowanym w otwartym konkursie o 
zasięgu międzynarodowym.  
  

1  

8  Mobilność międzynarodowa – pobyt za granicą na uczelni lub w instytucie 
badawczym lub wygłoszenie wykładu na zaproszenie zagranicznej uczelni lub 
instytutu badawczego, lub jako tzw. keynote speaker na międzynarodowej 

konferencji naukowej.  
  

1  

                                                             
1 Nie dotyczy wskaźnika H w kryterium nr 1.  
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9  Opieka nad doktorantem, który uzyskał grant naukowy.  
  

1  

10  Wypromowanie doktora (także jako promotor pomocniczy).  1  

  


