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Wartości wielkości kryterialnych, dotyczące ocen okresowych działalności  Wartości wielkości kryterialnych, dotyczące ocen okresowych działalności  Wartości wielkości kryterialnych, dotyczące ocen okresowych działalności  Wartości wielkości kryterialnych, dotyczące ocen okresowych działalności  
naukowej nauczycieli akademickichnaukowej nauczycieli akademickichnaukowej nauczycieli akademickichnaukowej nauczycieli akademickich    

 
§ 1 

 
Wartość wielkości kryterialnych, o których mowa w § 13 zarządzenia Rektora nr 35/2020  
z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich  
w Politechnice Warszawskiej, zwanego dalej „Zarządzeniem nr 35/2020 Rektora PW”,  
w odniesieniu do oceny cząstkowej pozytywnej dobrej stanowi liczba punktów ustalona 
zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) przy zachowaniu zasad określonych poniżej, w stosunku do nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach badawczo-
dydaktycznych przez cały okres objęty oceną okresową, jako wartość progową, 
stanowiącą wartość wielkości kryterialnej w rozumieniu zarządzenia nr 35/2020 
Rektora PW, dla oceny cząstkowej pozytywnej dobrej przyjmuje się 30 pkt - według 
punktacji publikacji naukowych, określonej w aktualnym wykazie MEiN (dla dzieł 
opublikowanych po 1 stycznia 2019 r.) i patentów i praw ochronnych na wzory 
użytkowe – według punktacji określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 w sprawie   ewaluacji  jakości 
działalności naukowej, przy czym w wartości tej nie uwzględnia się publikacji, 
patentów, monografii i rozdziałów w monografiach, które nie zostały umieszczone  
w Bazie Wiedzy PW;  

2) sposób obliczania punktów za publikacje, patenty, prawa ochronne na wzory 
użytkowe, monografie, rozdziały w monografiach odpowiadające wymogom 
określonym w § 12 pkt  1-3 zarządzenia nr 35/2020 Rektora PW, uwzględnia 
proporcjonalny podział punktacji z uwzględnieniem zasad dla publikacji 
wieloośrodkowych stosowanych przy ewaluacji jednostek naukowych i punktacji 
ujednoliconej, zgodnej z aktualnym wykazem MEiN czasopism naukowych  
i recenzowanych materiałów z międzynarodowych konferencji naukowych oraz 
wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (zgodnie  
z Bazą Wiedzy PW); 

3) wartość wielkości kryterialnej obniża się proporcjonalnie do zadeklarowanego 
ułamkowego udziału przynależności osoby ocenianej do dyscypliny IŚGiE  
i ułamkowego wymiaru czasu pracy (w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy) – przy założeniu spełnienia warunku określonego w § 8 
zarządzenia nr 35/2020 Rektora PW. W przypadku zatrudnienia pracowników 
naukowych na stanowisku asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy po dniu  
1 stycznia 2018 r. wartości te zmniejsza się o 50%; 

4) wartość wielkości kryterialnej, określoną zgodnie z powyższymi zasadami  
dla pracowników badawczo-dydaktycznych, podwyższa się o 25% w przypadku 
nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych; 

5) w przypadku nauczycieli akademickich, pełniących przez cały okres oceny funkcje 
określone w § 15 zarządzenia nr 35/2020 Rektora PW, określoną w punkcie 1 wartość 
wielkości kryterialnej obniża się o  25 %. W przypadku pełnienia tych funkcji przez 
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część okresu objętego oceną, obniżenie wartości wielkości kryterialnej ustala się 
proporcjonalnie do tej części. 

 
§ 2 

 
Wielkość kryterialną, o której mowa w § 13 zarządzenia Rektora nr 35/2020  
w odniesieniu do oceny cząstkowej pozytywnej wyróżniającej stanowi liczba istotnych 
osiągnięć naukowych w kategoriach wymienionych w § 12 tego zarządzenia. Wartość tej 
wielkości stanowi liczba co najmniej dwóch takich osiągnięć spośród następujących,  
przy czym, w przypadku kategorii określonych w pkt 1 i 2 możliwe jest uwzględnienie 
dwóch osiągnięć w tej samej kategorii: 

1) opublikował samodzielny artykuł naukowy w czasopiśmie zaliczanym do pierwszego  
lub drugiego kwartyla którejkolwiek z list rankingowych Journal Citation Reports  
dla któregokolwiek roku spośród lat przypadających na okres oceny, lub był 
współautorem przynajmniej dwóch artykułów spełniających ten warunek – jeśli suma 
udziałów indywidualnego wkładu autorskiego w te dzieła wynosi przynajmniej 1,  
przy uwzględnieniu podziału wkładu między wszystkich współautorów danego 
dzieła. Wymagane jest przy tym, aby Politechnika Warszawska została upoważniona 
do zaliczenia publikacji do dorobku dyscypliny IŚGiE na podstawie złożonego przez 
pracownika oświadczenia, a dane o publikacji znajdowały się w Bazie Wiedzy PW; 

2) opublikował monografię spełniającą warunki monografii profesorskiej, habilitacyjnej  
lub doktorskiej (spełnienie tego warunku uznaje się na podstawie recenzji  
w postępowaniu o nadanie tytułu bądź stopnia), lub monografię o wartości punktowej 
200 pkt według któregokolwiek z wykazów obowiązujących w okresie oceny. 
Wymagane jest przy tym, aby Politechnika Warszawska została upoważniona  
do zaliczenia publikacji do dorobku dyscypliny IŚGiE na podstawie złożonego przez 
pracownika oświadczenia, a dane o publikacji znajdowały się w Bazie Wiedzy PW.  
W przypadku wielu monografii wieloautorskich, warunek ten uznaje się za spełniony, 
jeśli suma udziałów indywidualnego wkładu autorskiego w te dzieła wynosi 
przynajmniej 1, przy uwzględnieniu podziału wkładu między wszystkich 
współautorów danego dzieła; 

3) uzyskał w okresie oceny przynajmniej 10 cytowań, według Web of Science lub Scopus  
(z wykluczeniem autocytowań i cytowań w pracach autorstwa/współautorstwa osób,  
z którymi autor posiadał wspólne publikacje w okresie ostatnich 10 lat)  
- którejkolwiek ze swoich publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich suma 
ważona udziałów ułamkowych obliczona zgodnie z poniższym wzorem we wszystkich 
publikacjach, z których każda była w okresie oceny cytowana przynajmniej  
10-krotnie, wynosi przynajmniej 1:  
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gdzie K – liczba publikacji cytowanych przynajmniej 10-krotnie, Li – liczba cytowań  
i-tej publikacji, Ni  – liczba autorów  i-tej publikacji; 

4) uzyskał samodzielnie patent, lub był współautorem przynajmniej dwóch  patentów, 
jeśli suma udziałów indywidualnego wkładu autorskiego w te dzieła wynosi 
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przynajmniej 1, przy uwzględnieniu podziału wkładu między wszystkich 
współautorów danego dzieła. Wymagane jest przy tym, aby informacje o patencie 
znajdowały się w Bazie Wiedzy PW. 

5) pełnił funkcję promotora lub promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim 
albo w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, zakończonym nadaniem 
stopnia w okresie oceny; 

6) wykonał przynajmniej dwie recenzje w postępowaniach w sprawie nadania tytułu  
lub stopnia naukowego; 

7) kierował lub brał istotny udział1)   w zakończonym projekcie badawczym, 
realizowanym na PW, który został przyznany w trybie konkursowym przez instytucję 
powołaną do finansowania badań naukowych (NCN, NCBiR, FNP, FP UE, H2020, EOG  
i fundusze norweskie), lub części projektu międzynarodowego prowadzonej w kraju, 
finansowanej ze źródeł krajowych (np. MNiSW/MEiN), zagranicznych  
lub międzynarodowych; 

8) odbył przynajmniej 1-miesięczny staż naukowy (jednorazowo) w zagranicznej 
jednostce naukowej o uznanej renomie (uniwersytety mieszczące się na liście 
szanghajskiej, narodowe instytuty badawcze krajów mieszczących się w czołówce 
światowej pod względem jakości badań w danym obszarze, inne ośrodki badawcze 
uznawane za wiodące w skali światowej). 

  

  

 
1) Uznanie udziału osoby ocenianej w realizacji projektu badawczego za istotny ustala się w następujący 

sposób: 
− jako „wartość projektu” przyjmuje się kwotę przyznaną Politechnice Warszawskiej, lub otrzymaną 

przez Politechnikę Warszawską - gdy występuje ona w roli konsorcjanta lub podwykonawcy. Jeżeli 
Politechnika Warszawska zleca część prac podwykonawcom lub przekazuje część uzyskanych środków 
konsorcjantom, wartość ta zostaje pomniejszoną o kwoty przekazane podwykonawcom  
lub konsorcjantom, 

− jako „ułamkowy wkład w realizację projektu” przyjmuje się stosunek nakładu pracy osoby ocenianej  
i sumarycznego nakładu pracy pracowników Politechniki Warszawskiej w projekcie – ustalony  
na podstawie oświadczenia kierownika projektu lub zadania realizowanego przez Politechnikę 
Warszawską, 

− jako „finansowy udział w realizacji projektu” przyjmuje się stosunek ułamkowego wkładu i wartości 
projektu, ustalonych zgodnie z powyższymi zasadami. 

Przy powyższych ustaleniach, udział osoby ocenianej w realizacji projektu uznaje się za istotny: 
− w przypadku projektów badawczych o wartości do 150 000 PLN  - jeśli ułamkowy wkład w realizację 

projektu wynosi co najmniej 30% 
− w przypadku projektów przekraczających tę wartość – jeśli udział finansowy przekracza kwotę 45 000 

PLN. 
 
 
 
 
 

 


