Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 64/2019 Rektora UKSW
z dnia 23 grudnia 2019 r.

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

§ 1.
1. W ocenie bierze się pod uwagę następujące dokonania naukowe, afiliowane do Instytutu
Nauk Biologicznych UKSW:
a) publikacje (w tym redakcje) – zgodnie z punktacją ministerialną, obowiązującą w
ewaluacji jednostek;
b) granty NCN, NCBiR i inne, liczone do parametryzacji jednostki:
- złożenie – 10 pkt,
- kierowanie grantem powyżej 100 000,-zł - 15 pkt.,
- kierowanie grantem do 100 000,- zł – 10 pkt.
2. Za publikację uznaje się (a) tekst w ostatecznej formie z numerem tomu/zeszytu i stron lub
(b) tekst z przypisanym numerem DOI, bez nadanego numeru tomu/zeszytu i stron.
3. Zastosowanie praktyczne wyników badawczych, formalnie potwierdzone
zgodnie z wymogami parametryzacji (czyli np. aplikacja produktu) – 10 pkt.;
4. Awans naukowy:
a) profesura – 20 pkt.,
b) habilitacja – 15 pkt.,
c) doktorat – 10 pkt.;
5. Udział w konferencji naukowej, spełniającej kryteria ministerialne, z
referatem lub posterem (zalicza się nie więcej niż 2 konferencje rocznie):
a) międzynarodowej – 5 pkt.,
b) ogólnopolskiej – 2 pkt.;
6. Organizacja konferencji naukowej:
a) międzynarodowej – 10 pkt.,
b) ogólnopolskiej – 5 pkt.;
§ 2.
Brak odpowiedniej liczby publikacji naukowych wskazanej dla stanowisk badawczodydaktycznych i badawczych skutkuje oceną negatywną niezależnie od sumy punktów
uzyskanych w innych kryteriach:
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a) na stanowisku badawczo-dydaktycznym – jeden slot dla dyscypliny (jedna publikacja) w
okresie oceny pracownika. Wspomniana publikacja to artykuł naukowy w czasopismach z
listy MNiSW, za min. 70pkt.
d) pracownicy na stanowiskach badawczo-naukowych lub badawczych, którzy przypisali do
dyscypliny Nauk Biologicznych mniejszy niż 100% udział – jeden slot dla dyscypliny (jedna
publikacja) w okresie oceny pracownika. Wspomniana publikacja to artykuł naukowy w
czasopismach z listy MNiSW, za min. 70pkt.

§ 3.
W szczególnych przypadkach, Dyrektor Instytutu może uznać (a) artykuł przyjęty do druku w
ostatecznej wersji tekstu, poświadczony przez redakcję czasopisma lub (b) artykuł wysłany do
czasopisma, o którym mowa w § 2, pkt. 2 jako spełniający warunek określony w § 3.

