Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 64/2019 Rektora UKSW
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Szczegółowy zakres oceny okresowej pracowników badawczych, badawczo‐dydaktycznych,
przypisanych do dyscypliny nauki prawne,
w zakresie działalności naukowej, wraz z minimalną punktacją.
§1
OBSZAR I ‐ PUBLIKACJE
autorska
1. Monografie z poziomu I listy MNiSW 300 pkt
2. Monografie z poziomu II listy MNiSW 100 pkt
3. Monografie spoza listy MNiSW
20 pkt
4. Rozdział w monografii z poziomu I 75 pkt
listy MNiSW
5. Rozdział w monografii z poziomu II 20 pkt
listy MNiSW
6. Rozdział w monografii spoza listy 5 pkt
MNiSW
7. Redakcja monografii z poziomu I listy 75 pkt
MNiSW
8. Redakcja monografii z poziomu II 20 pkt
listy MNiSW
9. Redakcja monografii spoza listy 5 pkt
MNiSW
10. Artykuł w czasopiśmie z listy MNiSW Według liczby
o punktacji 100 i wyżej
punktów
na
liście
11. Artykuł w czasopiśmie z listy MNiSW Według liczby
o punktacji 20, 40 i 70
punktów
na
liście
12. Artykuł w czasopiśmie spoza listy 5 pkt
MNiSW
OBSZAR II – GRANTY
jednoosobowy
1. Złożenie wniosku grantowego w 5 pkt
konkursie ze środków krajowych (np.
NCN, NCBiR, NPRH itp.) z afiliacją
UKSW
2. Złożenie wniosku grantowego w 10 pkt
konkursie ze środków innych niż
krajowe z afiliacją UKSW

wieloautorska
300 pkt
100/liczba autorów
20/liczba autorów
75 pkt
20/liczba autorów
5/liczba autorów
75 pkt
20/liczba autorów
5/liczba autorów
Według liczby punktów na
liście/liczba autorów
Według liczby punktów na
liście/liczba autorów
5/liczba autorów

zespołowy
5/liczba
osób
przygotowujących wniosek

10/liczba
osób
przygotowujących wniosek
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3. Kierownictwo grantu krajowego 5 pkt
10 pkt
przypisanego do UKSW
4. Kierownictwo
grantu 10 pkt
15 pkt
międzynarodowego przypisanego do
UKSW
5. Udział jako wykonawca/ekspert w X
5 pkt
grancie krajowym, gdy udział ten jest
przypisany do UKSW
6. Udział jako wykonawca/ekspert w X
10 pkt
grancie międzynarodowym, gdy
udział ten jest przypisany do UKSW
OBSZAR III – WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO‐GOSPODARCZYM
1. Udział w konferencji krajowej z 2 pkt
referatem (konferencja krajowa –
referentami są przedstawiciele co
najmniej 5 ośrodków naukowych)
2. Udział
w
konferencji 5 pkt
międzynarodowej
z
referatem
(konferencja międzynarodowa – co
najmniej 1/3 referentów ma afiliację
w
zagranicznych
ośrodkach
naukowych)
3. Organizacja konferencji krajowej
5 pkt
4. Organizacja
konferencji 10 pkt
X
międzynarodowej
5. Organizacja konferencji cyklicznej
15 pkt
X
6. Sporządzanie
ekspertyz/opinii 10 pkt
Przy
dziełach
prawnych przypisanych UKSW
wieloautorskich
10
pkt/liczba autorów
OBSZAR IV ‐ UMIĘDZYNARODOWIENIE
1. Pobyt badawczy powyżej 3 miesięcy, 10 pkt
X
w
tym
stypendia
i
staże
udokumentowane sprawozdaniem z
badań lub projektem publikacji
naukowej
2. Erasmus
lub
inny
pobyt 5 pkt
X
kwalifikowany
3. Udział
w
międzynarodowych 5 pkt
X
zespołach badawczych
4. Kierowanie
międzynarodowym 10 pkt
X
zespołem badawczym

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 64/2019 Rektora UKSW
z dnia 23 grudnia 2019 r.

§2
Pracownik badawczo-dydaktycznego w ciągu roku na ocenę pozytywną musi uzyskać:
1) za obszar „Publikacje” co najmniej 60 pkt, z zastrzeżeniami, o których mowa w § 3 pkt
1;
2) za obszar „Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym” co najmniej 5 pkt.

§3
Niezależnie od sumy zdobytych punktów, koniecznym warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej za prowadzenie działalności naukowej jest:
1) opublikowanie przez każdego z pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych
nie mniej niż dwóch publikacji o wartości co najmniej 40 pkt w ciągu dwuletniego okresu
rozliczeniowego, z czego co najmniej jedna musi być artykułem naukowym
publikowanym w czasopiśmie z listy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) złożenie projektu wniosku grantowego, chyba że jest kierownikiem albo wykonawcą
projektu w okresie objętym oceną;
3) udział z referatem w co najmniej 2 konferencjach międzynarodowych;
4) podjęcie działań popularyzujących naukę i upowszechniających wyniki badań
naukowych (zob. obszar III.7 z tabeli z § 1).

§4
1. W przypadku oceny za 2020 r. pracownik badawczy i badawczo-dydaktycznych musi
opublikować przynajmniej 1 artykuł naukowy w czasopiśmie z listy Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego o wartości nie mniejszej niż 40 pkt.
2. Do oceny można zgłosić artykuł, o którym mowa w ust. 1 opublikowany w latach 20192020.

