
Załącznik do Uchwały nr  14/2021/2022 

Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego  z dnia 18 listopada 2021 r.  

 

 

Projekt szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych pracowników badawczych 

i badawczo-dydaktycznych  

w  dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości  

 

 

 

Do uzyskania pozytywnej oceny pracowniczej z działalności naukowej w dyscyplinie 

Nauk o zarządzaniu i jakości oczekuje się od pracownika zatrudnionego na stanowisku 

badawczym lub badawczo-dydaktycznym, przedstawienia do oceny z afiliacją UG,  

Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW KONIECZNYCH1, co najmniej: 

 

▪ 2 osiągnięć – w przypadku asystentów; 

▪ 3 osiągnięć – w przypadku pozostałych nauczycieli akademickich, 

 

spośród wymienionych:  

1. autorstwo lub współautorstwo recenzowanej monografii opublikowanej  

w wydawnictwie z wykazu wydawnictw Ministerstwa Edukacji i Nauki, (przy 

czym osiągnięć takich może być maksymalnie 2); 

 

2. autorstwo lub współautorstwo recenzowanego artykułu w czasopiśmie 

naukowym ujętym w bazie: Scopus lub Web of Science Core Collection lub  

w czasopiśmie polskiego wydawcy umieszczonym w bazie ERIH+;  

 

3. autorstwo lub współautorstwo publikacji zamieszczonej w opracowaniu  

z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych, (przy czym osiągnięć takich może być maksymalnie 2); 

 

4. autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii z II poziomu;  

 

5. udział jako kierownik lub wykonawca w projekcie lub jego wyodrębnionej 

części:   

a. naukowym; lub 

b. komercjalizującym wiedzę – zgodnie z formalnymi zasadami realizacji  

i rozliczania takich projektów przyjętymi w UG; 

ALBO 

 

uzyskał w okresie objętym oceną pracowniczą stopień lub tytuł naukowy. 

 
1Zgodnie z tzw. „SZYBKĄ ŚCIEŻKĄ” w ocenie działalności naukowej nauczycieli akademickich UG: „oceny 

pozytywnej z działalności naukowej nie może uzyskać nauczyciel akademicki, który w okresie 4 lat przed 

dokonaniem oceny nie był: 



▪ autorem lub współautorem żadnego artykułu opublikowanego w czasopiśmie ujętym w jednej  

z międzynarodowych baz czasopism naukowych (lub recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych): Scopus, Web of Science Core Collection lub ERIH+, LUB 

▪ autorem lub współautorem recenzowanej monografii opublikowanej w wydawnictwie z wykazu 

wydawnictw Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przez współautorstwo monografii nie rozumie się autorstwa 

rozdziałów pracy zbiorowej pod redakcją”. 

 


