Załącznik nr 8c do Zarządzenia Nr 64/2019 Rektora UKSW
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Szczegółowy zakres oceny okresowej pracowników badawczych, badawczodydaktycznych, przypisanych do dyscypliny matematyka, w zakresie działalności
naukowej, wraz z minimalną punktacją.

§1
W zakresie działalności naukowej bierze się pod uwagę następujące dokonania naukowe,
zaliczane (afiliowane) do dorobku UKSW w ewaluacji:
1) publikacje (w tym redakcje) – zgodnie z punktacją ministerialną, obowiązującą w ewaluacji
dyscypliny;
2) udział w konferencji naukowej, spełniającej kryteria ministerialne, z referatem lub posterem
(zalicza się nie więcej niż 3 konferencje rocznie):
a) międzynarodowej – 5 pkt,
b) ogólnopolskiej – 2 pkt.;
3) organizacja konferencji naukowych:
a) międzynarodowej – 10 pkt,
b) ogólnopolskiej – 5 pkt.;
4) granty NCN, NCBiR i inne, liczone do ewaluacji dyscypliny:
a) złożenie – 10 pkt.,
b) kierowanie grantem powyżej 100 000,-zł – 15 pkt.
c) kierowanie grantem do 100 000,- zł – 10 pkt.,
d) udział w grancie jako wykonawca (także poza UKSW) – 5 pkt.;
5) współpraca zagraniczna:
a) pobyty naukowe za granicą powyżej 3 miesięcy, stypendia, staże itp. – 10 pkt.,
b) Erasmus lub inny pobyt kwalifikowany – 5 pkt.;
6) zastosowanie praktyczne wyników badawczych, formalnie potwierdzone zgodnie z
wymogami ewaluacji (czyli np. aplikacja produktu) – 5 pkt.;
7) awans naukowy
a) profesura – 15 pkt.,
b) habilitacja – 10 pkt.,
c) doktorat – 5 pkt.;
8) członkostwo w komitetach redakcyjnych w czasopismach z listy ministerialnej – 10 pkt. za
rok;
9) inne ważne osiągnięcie – do 10 pkt, zatwierdza dyrektor instytutu lub dziekan wydziału.
§2
1. Oceny okresowej pracowników Instytutu Matematyki, o których mowa w niniejszym
szczegółowym zakresie oceny, dokonuje się na podstawie sprawozdań, przesyłanych w
systemie elektronicznym i w wersji papierowej.
2. Koniecznym warunkiem uzyskania oceny pozytywnej, przez pracowników badawczych i
badawczo-dydaktycznych, jest opublikowanie monografii, rozdziału monografii lub jednej
publikacji w czasopiśmie z listy ministerialnej lub opublikowanie artykułu w materiałach
konferencji indeksowanej w WoS w ocenianym okresie; przez pracowników badawczych i
badawczo-dydaktycznych,
a) pracownik otrzymuje ocenę negatywną, jeśli nie spełnił jednego z poniższych warunków:
- nie opublikował monografii, rozdziału monografii, pracy w czasopiśmie z listy ministerialnej
lub artykułu w materiałach konferencji indeksowanej w WoS za okres oceny (do tego kryterium
stosuje się okres dwuletni).
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3. Minimalny limit stanowisk przedstawia poniższa tabela:
Asystent
przed
doktoratem

Asystent z
doktoratem
i adiunkt

Profesor
UKSW

Profesor

pozytywna

Nie mniej
niż 35

Nie mniej
niż 45

Nie mniej niż Nie mniej
38
niż 38

Nie mniej niż
15

negatywna

Mniej niż
35

Mniej niż
45

Mniej niż 38

Mniej niż 15

Mniej niż 38

Pracownik
dydaktyczny

