Załącznik do uchwały nr 13/13/14
Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z 19. 02. 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny aktywności naukowej jednostek organizacyjnych na
Wydziale Nauk Ekonomicznych

Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych za podstawę do oceny aktywności naukowej jednostek
(Katedr) Wydziału przyjmuje zasady określone w Ustawie z 30.04.2010 r. reformującej system nauki
(Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620) oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie oceny parametrycznej jednostek z 13 lipca 2012 r.

Na podstawie przepisów zawartych w w/w Rozporządzeniu Ministra, w 2013 roku zostały
poddane ocenie parametrycznej wszystkie wydziały uczelni publicznych. W wyniku oceny
przyznano wydziałom kategorie naukowe obowiązujące do kolejnej kompleksowej oceny (za
4 lata), która zostanie przeprowadzona w następnym najbliższym terminie ogłoszonym przez
Ministra. W związku z tym Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych przyjmuje te dokumenty
jako wytyczne, które należy zastosować w przedkładanej uchwale. Uwzględniając powyższe
Rada Wydziału przyjmuje, że:

1.

Podstawę oceny aktywności naukowej w 2013 r. stanowią osiągnięcia naukowe z czterech
kolejnych lat: 2010, 2011, 2012 i 2013. Ocena będzie dokonana w marcu 2014 r.

2.

W kolejnych latach ocena powinna obejmować okres 4 lat poprzedzających rok oceniany.

3.

Podstawę oceny aktywności naukowej stanowi suma punktów uzyskana za publikacje
wybrane do oceny, uzyskane stopnie i tytuły naukowe oraz granty.

4.

Kompleksową podstawę oceny aktywności naukowej Jednostki stanowią następujące
osiągnięcia:

5.

•

suma punktów uzyskana za publikacje wybrane do oceny (A pkt.),

•

suma punktów za uzyskane stopnie naukowe, tj. stopień doktora (2 pkt.), doktora
habilitowanego (7 pkt. lub 9 pkt. za uzyskany przed 40 rokiem życia), profesora
(10 pkt. lub 14 pkt. za uzyskany przed 45 rokiem życia) (B pkt.),

•

uzyskanie nowego grantu naukowego w ocenianym okresie, potwierdzonego przez
Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką UWM (2 pkt. za każde 100 tys. zł
przyznane w ramach międzynarodowych konkursów lub 1 pkt za każde 100 tys. zł
przyznane w ramach krajowych konkursów) (C pkt.).

Jednostki przedstawiają wszystkie punktowane publikacje. Liczbę publikacji wybranych
do oceny ustala się mnożąc razy 3 średnią liczbę pracowników naukowo-dydaktycznych
zatrudnionych w Katedrze w latach objętych oceną (3N).
3 x N - 2N0= liczba publikacji najwyżej punktowanych wybranych do oceny

6.

W ocenie dorobku Jednostki 76% udziału stanowią publikacje, 18% potencjał naukowy
oraz 6% projekty naukowo-badawcze.

7.

Ocena osiągnięć naukowych:
• suma punktów w Katedrze (A+B+C), uwzględniająca wagi wymienione w punkcie 7,
stanowi bezwzględny dorobek Jednostki,
• suma punktów na Wydziale (A+B+C), uwzględniająca wagi wymienione w punkcie
7, stanowi 100% dorobku Wydziału (E=100%),
• procentowy udział Katedry w sumie E na Wydziale określa wskaźnik będący
podstawą oceny aktywności naukowej jednostki.

8.

Procentowy udział Jednostek w sumie E jest podstawą podziału 100% środków
finansowych przewidzianych na badania statutowe. Jednak łączna suma środków
przypadająca
na 1 Katedrę, która wynika z uzyskanego udziału w sumie E nie może przekraczać 20%
ogólnej kwoty do podziału na Jednostki.

