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Dziekana Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych
z dnia 20 grudnia 201 8
w sprawie
harmonogramu skladania sprawozdai z dorobku naukowego pracownik6w oraz doktorant6w
WNG|G za rok 2018

Na podstawie S 72 pkt.1 Statutu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zarzqdzam, co
nastepuje:

sl
Ocene dzialalnoSci naukowej pracownik6w WNGiG za rok 2018 pzeptowadza stg w oparciu
o poni2szy harmonogram sprawozdawczoSci dorobku naukowego.
1. Umieszczenie na stronie internetowej WNGiG:

o
.

Formularza sprawozdania (termin do 04.01 .2019)
Wykazu czasopism punktowanych (termin do 04.01 .2019).
2. Weryfikacja stanu zatrudnienia na dziei 31 grudnia danego roku
(termin do 05.01.201 9).
3. Skladanie indywidualnych sprawozdan z dzialalno6ci naukowej w danym roku w
sekretariatach instytut6w i katedry w formie wydruku podpisanego przez pracownika
(termin do 25.01.2019).
4. Weryfikacja formalna sprawozdah pzez sekretariaty lnstytut6w i Katedry TiR oraz
przekazanie czlonkom wydzialowej komisji ds. punktacji dorobku naukowego
(termin do 29.01.2019).
5. Weryfikacja punktacji dorobku pzez komisjg wydzialowq ds. punktacji dorobku
naukowego
(termin do 18.02.2019).
6. Sukcesywne pzekazywanie pracownikom; poprzez sekretariaty instytut1w i katedry;
zweryfikowanych pzez komisjg ds. punktacji dorobku naukowego wydruk6w sprawozdari
indywidualnych
(termin do 25.02.20 1 9).
7 . Zapytania pracownik6Wdoktorant6w (do czlonk6w komisji) oraz wnioski (do
pzewodniczEcego Komisji ds. punktacji dorobku naukowego) w terminie do 28.02.2019.
8. PracowniUdoktorant dokonuje poprawy elektronicznej wersji swojego sprawozdania
zgodnie z zaleceniami komisji. Pracownik/doktorant przekazuje do sekretariatu

inst!/tutu/katedry:
. 1 . pienvotnq wersjq sprawozdania z uwagami komisji,
. 2. poprawionq wersjg elektroniczne w formie pliku (nazwa pliku_Nazwsko
lmiq_2018) oraz jq
. 3. Wydruk finalnej wersji sprawozdania, przygotowanej z uwzglgdnieniem uwag
komisji, sygnowany swoim podpisem i datq.

(termin do 08.03.201 9).
9. Sekretariaty instytut6w i katedry pzekazujq komplety sprawozdai indywidualnych do
dziekanatu
(termin do 22.03.20 1 9).
10. sekretariaty instytut6w i katedry pzygotowujq na podstawie sprawozda6 indywidualnych
jedno sprawozdanie zbiorcze dorobku naukowego instytutu lub katedry (tyiko w weisji
elektronicznej) i przesylajE je Joannie Siwiec (erazmgeo@amu.edu.pl).
(termin do 22 03.2019).
1 1 . Pracownik dziekanatu spozqdza sprawozdanie wydzialowe dorobku naukowego
pracownik6w, kt6re prodziekan ds. naukowych pzedstawia Radzie Wydzialu.
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