Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 64/2019 Rektora UKSW
z dnia 23 grudnia 2019 r.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ROCZNEJ PRACOWNIKÓW UKSW
DLA KOMISJI INTERDYSCYPLINARNEJ,
WRAZ Z MINIMALNĄ LICZBĄ PUNKTÓW

§1
W zakresie działalności naukowej bierze się pod uwagę następujące dokonania
naukowe, zaliczane (afiliowane) do dorobku UKSW:
1) publikacje (w tym redakcje) – zgodnie z punktacją ministerialną;
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 naukowej:
a) międzynarodowej – 10 pkt.,
b) ogólnopolskiej – 5 pkt.;
4) granty NCN, NCBiR i inne, liczone do parametryzacji jednostki:
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 naukowy lub inny pobyt kwalifikowany – 5 pkt.;
6) zastosowanie praktyczne wyników badawczych, formalnie potwierdzone (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.
§2
2. Niezależnie od spełnienia pozostałych kryteriów, koniecznym warunkiem otrzymania
oceny pozytywnej jest:
1) co roku: autorstwo lub współautorstwo przynajmniej jednego artykułu naukowego w
czasopiśmie znajdującym się w wykazie ministerialnym, lub monografii naukowej
wydanej w wydawnictwie ujętym w wykazie ministerialnym, redakcja takiej
monografii lub autorstwo rozdziału w takiej monografii;
2) przynajmniej raz na cztery lata: autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej
wydanej w wydawnictwie ujętym w wykazie ministerialnym lub artykułu naukowego
w czasopiśmie znajdującym się w wykazie ministerialnym, któremu przyznano
przynajmniej 40 pkt.
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3) na potrzeby spełnienia wymogów określnych w p. 1) i 2) pracownik może uwzględnić
w sprawozdaniu publikacje przyjęte do druku, dostarczając stosowne zaświadczenie
z wydawnictwa lub redakcji czasopisma. Rzeczona publikacja nie może być już
uwzględniana w kolejnej ocenie okresowej.
4. Minimalna liczba punktów rocznych do oceny pozytywnej w ramach działalności naukowej:
- Ocena pozytywna powyżej 30 pkt.

