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Pracownicy zaliczani do liczby N w WUM 

 

Szanowni Państwo! 

Zgodnie ze Statutem WUM w bieżącym roku odbędą się kolejne wybory do Rad Dyscyplin Naukowych. 
Jednym z elementów procedury wyborów jest ogłoszenie 4 letnich rankingów. Na podstawie rankingów 
określany jest jeden z warunków wyborów – kandydatem do Rady Dyscypliny może być pracownik, który 
znajdzie się w grupie 40 % najwyżej sklasyfikowanych pracowników. Bieżący ranking obejmie lata 2016-
2019. W rankingu uwzględnieni zostaną pracownicy zaliczani do liczby N zatrudnieni w WUM wg. stanu na 
dzień 30 marca 2020 r. 

Zgodnie ze Statutem WUM rankingi zostaną sporządzone na podstawie przepisów w sprawie ewaluacji 
jakości działalności naukowej z pewnymi zmianami, pozwalającymi na taką samą punktacje osiągnieć z lat 
2016- 2018 oraz 2019. 

Poniżej przestawiam podstawowe kryteria rankingu 4 letniego: 

 w podsumowaniu uwzględnione zostaną publikacje naukowe, patenty, projekty naukowe i prace 
rozwojowe (osiągnięcia stanowiące kryteria 1 i 2 w ewaluacji) 

 w odniesieniu do publikacji dla całego okresu objętego rankingiem przyjmuje się jednolitą 
punktację określoną w Komunikacie MNISZW z dnia 18 grudnia 2019 r.; 

 w celu zachowania wag kryteriów oceny zgodnych z rozporządzeniem ewaluacyjnym wprowadza 
się następujące wagi osiągnieć – publikacje i patenty 70; projekty naukowe i prace rozwojowe 30; 

 dorobek pracownika deklarującego działalność naukową w 2 dyscyplinach zostanie uwzględniony 
w całości w dyscyplinie wiodącej;  

 w odniesie do publikacji zostanie zastosowane ograniczenie slotowe (nie więcej niż 4 wypełnione 
sloty publikacyjne); 

 kryterium koniecznym dla naliczenia punktów za publikację i patenty z lat 2017-2018 jest wyrażenie 
przez pracownika zgody na wykazanie  osiągnieć w trakcie ewaluacji przez WUM. Publikacje z roku 
2016 zostaną zaliczone do dorobku na podstawie afiliacji. 

Zbiór danych, który zostanie podsumowany w rankingu zostanie udostępniony do wglądu przed jego 
ogłoszeniem. Udostępnienie danych nastąpi w ciągu najbliższych dni. 

Tych z Państwa, którzy do tej pory, pomimo wielkokrotnych wezwań, nie złożyli oświadczeń zawierających 
zgodę na wykazanie publikacji i patentów przez WUM w trakcie najbliższej ewaluacji wzywam do pilnego 
ich złożenia. Zwracam uwagę, ze bez ww. oświadczenia pracownik nie uzyska punktów za publikacje 
i patenty. Ewentualne pytania w sprawie proszę zgłaszać do Działu Nauki aen@wum.edu.pl. 
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Z poważaniem, 

/-/ Prof. dr hab. Jadwiga Turło 

mailto:aen@wum.edu.pl

