
Uchwała nr 52 
Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 17 kwietnia 2014 r. 

 

w sprawie oceny jednostek organizacyjnych Wydziału Biologii i Biotechnologii za 
osiągnięcia naukowe będące podstawą podziału środków finansowych dotacji na badania 
statutowe 
 
Działając na podstawie § 23, ust. 3, pkt 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego      
w Olsztynie uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii uchwala kryteria oceny jednostek 
organizacyjnych Wydziału za działalność naukową.  

2. Podstawą oceny są punkty przyznawane jednostkom za dorobek publikacyjny oraz 
aktywność naukową związaną z realizacją projektów badawczych finansowanych ze 
środków zewnętrznych (projekty zagraniczne, granty NCN, projekty finansowane przez 
podmioty gospodarcze i inne zarejestrowane w Biurze Nauki UWM w Olsztynie). 
Szczegółowe parametry do punktacji określa załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Ocena działalności naukowej za dorobek publikacyjny obejmuje 2 ostatnie lata 
poprzedzające ocenę a za projekty badawcze za ostatni rok poprzedzający ocenę. 

4. Łączna ocena jednostek za działalność naukową jest podstawą podziału środków 
finansowych na badania statutowe. 

 
§ 2 

Traci moc uchwała nr 91 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii z dnia 19 czerwca 2012 r. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
                           Dziekan  
 

            prof. dr hab. Tadeusz Kamiński 

 

 



      Załącznik 
do Uchwały nr 52 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie z  dnia 17 kwietnia 2014 r. 

 

 

 

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1. 
Publikacje w czasopismach posiadających 
Impact Factor (IF) znajdujące się w bazie JCR, 
wymienione na liście A MNiSW 

za każdą publikację wg ostatniego 
obowiązującego wykazu MNiSW 

2. Publikacje nieposiadające IF znajdujące               
w czasopismach z listy B MNiSW 

za każdą publikację o najwyższej 
punktacji z listy B MNiSW 

3. 
Publikacja w recenzowanych materiałach            
z konferencji międzynarodowych uwzględnionej 
w Web of Science 

punktacja odpowiadająca najwyżej 
punktowanym czasopismom z listy 
B MNiSW (obecnie 10) 

4. Autorstwo monografii naukowej w języku 
obcym (ang., niem., franc., hiszp., włoskim, ros.) 25 pkt. 

5. Autorstwo monografii naukowej w jęz. polskim 20 pkt. 

6. Realizowane projekty badawcze finansowane ze 
środków zewnętrznych 

10 pkt. za każdy rok realizacji, 
przewidziany w umowie 

7. Granty złożone, po wstępnej pozytywnej 
kwalifikacji komisji NCN 2 pkt.  

 

 


