Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 64/2019 Rektora UKSW
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Szczegółowy zakres oceny okresowej pracowników badawczych, badawczo‐dydaktycznych,
przypisanych do dyscypliny psychologia,
w zakresie działalności naukowej, wraz z minimalną punktacją.

1. W zakresie działalności badawczej nie ma ograniczenia maksymalnej liczby punktów
możliwych do zdobycia przez nauczyciela akademickiego. W punktacji bierze się pod uwagę
następujące dokonania badawcze, afiliowane do UKSW:
a) publikacje ‐ zgodnie z aktualną punktacją MNiSW, obowiązującą w ocenie
parametrycznej jednostek, przy czym (a1) liczba punktów przyznawanych autorowi
artykułu w czasopiśmie jest równa punktacji przypisanej czasopismu, niezależnie od liczby
autorów; (a2) w ocenie uwzględniane są tylko dwie najwyżej punktowane publikacje
(artykuły, rozdziały lub monografie) na każdy rok oceniany w ramach oceny okresowej;
b) granty NCN, NCBiR i inne, liczone do parametryzacji jednostki:
‐ złożenie – 10 pkt,
‐ kierowanie grantem do 100 000,‐ zł – 10 pkt,
‐ kierowanie grantem powyżej 100 000,‐zł ‐ 15 pkt.
2. W zakresie działalności badawczej uznaje się również organizację konferencji naukowej:
a) międzynarodowej – 10 pkt;
b) ogólnopolskiej – 5 pkt;
Za publikację uznaje się (a) publikację tekstu w ostatecznej formie lub (b) publikację tekstu w
formie z numerem doi, bez nadanego numeru tomu/zeszytu i stron, przy czym dany artykuł
może zostać zgłoszony do oceny tylko raz.
3. Brak publikacji wymienionych poniżej skutkuje oceną negatywną niezależnie od sumy
punktów uzyskanych w ramach działalności badawczej lub w ramach innych działalności:
a) na stanowisku badawczo‐dydaktycznym – jedna publikacja rocznie w czasopiśmie z listy
JCR lub Scopus, które znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW lub
monografia wydana w wydawnictwie z listy MNiSW, przy czym monografia może być
zgłoszona do oceny raz na dwa lata;
b) na stanowisku badawczym – jedna publikacja rocznie w czasopiśmie z listy JCR lub
Scopus, które znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW za minimum 100 pkt.
4. W szczególnych przypadkach, dyrektor Instytutu może uznać (a) artykuł przyjęty do druku
w ostatecznej wersji tekstu, wraz z poświadczeniem przyjęcia do druku przez redakcję
czasopisma lub (b) artykuł wysłany do czasopisma, o którym mowa w pkt 3a jako spełniający
warunek określony w pkt 3a.

