
Polecenie służbowe nr 1/XV R/2020

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie opracowania symulacji wypełnienia udziałów jednostkowych (slotów) dla
pracowników oraz uczestników Szkoły Doktorskiej, prowadzących działalność naukową w

Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Na podstawie  art.  23 ustawy z dnia  20 lipca  2018 r.  Prawo o szkolnictwie  wyższym  i  nauce  

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85), poleca się, co następuje:

§1

1. W związku z zaplanowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadzeniem

w 2021 r. przez Komisję Ewaluacji Nauki ewaluacji jakości działalności naukowej, która będzie

przeprowadzona w ramach dyscyplin naukowych uprawianych w Uczelni tj.: nauki medyczne,

nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne, zobowiązuje się Kierownika Działu ds. Systemu POL-

on do opracowania symulacji wypełnienia udziałów jednostkowych (slotów) dla pracowników

prowadzących  działalność  naukową  oraz  dla  osób,  które  odbywają  kształcenie  w  szkole

doktorskiej,  prowadzonej  przez  Uczelnię  i  przygotowują  rozprawę  doktorską  w  jednej  z

dyscyplin wymienionych powyżej albo w dziedzinie, do której należy dana dyscyplina. Dane

niezbędne do przygotowania symulacji przekaże Dyrektor Biblioteki Głównej UMW.

2. Pracownikiem prowadzącym działalność  naukową jest  nauczyciel  akademicki  zatrudniony w

grupie  pracowników  badawczych  lub  badawczo-dydaktycznych,  pracownik  zatrudniony  na

innym stanowisku,  jeżeli  faktycznie  prowadzi  działalność  naukową i  złożył  oświadczenie  o

reprezentowanej dyscyplinie naukowej oraz o zaliczeniu do liczby N.

3. Liczba publikacji pracownika, która jest brana pod uwagę w procesie ewaluacji, jest ograniczona

przez 4 sloty publikacyjne, które przypadają na każdą osobę prowadzącą działalność naukową.

Oznacza to, że suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe

autorstwa albo współautorstwa osób prowadzących działalność naukową, których osiągnięcia są

uwzględniane  w ewaluacji  w  przypadku  pracownika,  nie  może  być  większa  niż  4-krotność

średniej  wartości  iloczynu  wymiaru  czasu  pracy  i  udziału  czasu  pracy  związanej  z

prowadzeniem działalności naukowej w ramach danej dyscypliny naukowej wskazanej zgodnie

ze  złożonym  oświadczeniem  o  reprezentowanych  dyscyplinach  ze  wszystkich  lat  z  okresu

objętego  ewaluacją,  ustalonego  z  dokładnością  do  dwóch miejsc  po  przecinku,  z  czego  nie

więcej niż 2-krotność tej wartości może przypadać na monografie naukowe, których całkowita



wartość  punktowa  wynosi  nie  więcej  niż  100  pkt.,  redakcje  naukowe  takich  monografii  i

rozdziały w takich monografiach.

§2

 Kierownik Działu ds. Systemu POL-on, przy współpracy z Dyrektorem Biblioteki Głównej UMW

przygotuje symulacje, zgodnie z opisem zawartym w §1, odrębnie dla każdej dyscypliny,  w terminie

do końca lutego 2020 r. i przekaże Władzom Uczelni, w tym Przewodniczącym Rad Dyscyplin.

§3

Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Rektora

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Piotr Ponikowski

Otrzymują:
według rozdzielnika
UK


