
Uchwała nr 3/1/2020 
Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
z dnia 14 stycznia 2020 roku 

w sprawie 
kryteriów, które powinien spełniać lider zespołu badawczego  

w Instytucie Pedagogiki w roku 2020 
 
 
 
W oparciu o Zarządzenie Rektora UŚ  nr 171 z dnia 11 grudnia 2019 roku pt. Wytyczne w 
sprawie organizacji, funkcjonowania i finansowania działalności zespołów badawczych na 
rok 2020, Pismo okólne nr 16 Rektora UŚ  z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ogólnych 
zasad podziału środków wydzielonych z części badawczej subwencji na prowadzenie badań i 
utrzymanie potencjału badawczego oraz Uchwałę nr 1/12/2019 Rady Naukowej Instytutu 
Pedagogiki z dnia 18 grudnia 2019 roku dotyczącą zasad organizacji, funkcjonowania i 
finansowania zespołów badawczych w Instytucie Pedagogiki w roku 2020, Rada Naukowa 
uchwala co następuje: 
 
 
 

§1 
Liderem zespołu badawczego może zostać każdy pracownik Instytutu Pedagogiki, który 
zalicza się do liczby N oraz wykazał pedagogikę jako dyscyplinę wiodącą, który ma 
wypełnione minimum 3 sloty za lata 2017-2020 na następującym poziomie ewaluacyjnym: 

 
– maksymalnie jeden slot zapełniony jest publikacjami monograficznymi (monografiami 
autorskimi, współautorskimi, rozdziałami) opublikowanymi w wydawnictwach znajdujących 
się w wykazie wydawnictw MNiSW (wg. aktualizacji z 18 grudnia 2019) 

 
- sloty wypełniane artykułami za lata 2017-2018 opublikowane były w czasopismach 
minimum 10 punktowych (z wykazu MNiSW z dnia 25 stycznia 2017) 

 
- sloty wypełniane artykułami za lata 2019-2020 są publikowane w czasopismach minimum 
20 punktowych (wg.  wykazu MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. z uwzględnieniem sprostowania 
z 18 grudnia 2019 r.) 

 
§2 

W sytuacji niewypełniania 3 slotów na poziomie ewaluacyjnym określonym w §1 kandydat 
na lidera może wykazać się dodatkowymi działaniami istotnymi ze względów ewaluacyjnych: 

 
1. w latach 2017-2020 przez afiliację dla Uniwersytetu Śląskiego pozyskał i kierował 

projektem badawczym w ramach NCN, NCBiR, NPRH, FNP lub unijnych programów 
badawczych, lub składał wniosek bądź był partnerem we wniosku składanym w ramach 
unijnych programów badawczych przez inne podmioty (projekty finansowane w ramach 
Programów Ramowych Unii Europejskiej i innych programów Unii Europejskiej, 
projekty finansowane w ramach programów European Research Council). Kryterium to 
nie może być jedynym spełnianym przez kandydata na lidera; 

lub/i 



2. kierował zespołem badawczym, który w latach 2017-2020 zrealizował badania naukowe 
we współpracy z otoczeniem afiliowane dla Uniwersytetu Śląskiego, którego efektem 
jest raport lub ekspertyza badawcza. Kryterium to nie może być jedynym spełnianym 
przez kandydata na lidera. 

 
§ 3 

 
W sytuacjach określonych w § 2 ostatecznie o kwalifikacji kandydata na lidera zespołu 
decyduje komisja ds. działalności badawczej. 
  
 
 

       Przewodnicząca Rady Naukowej 
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