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

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

§1
W zakresie działalności naukowej bierze się pod uwagę następujące dokonania naukowe,
zaliczane (afiliowane) do dorobku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk
Ścisłych UKSW w ewaluacji:
1) publikacje (w tym redakcje) – zgodnie z punktacją ministerialną na opublikowanej liście
czasopism:
a) punkty przyznawane na podstawie artykułów, których dany pracownik jest
współautorem: liczba punktów równa punktacji czasopisma z listy MNiSW (20, 40, 70,
100, 140, 200) lub spoza listy (5)
b) punkty przyznawane za monografie/ prace pod redakcją/ rozdziały - zgodnie z
punktacją ministerialną na opublikowanej liście wydawnictw: liczba punktów równa
punktacji wydawnictwa z listy MNiSW (odpowiednio 80/20/20 lub 200/100/50) lub
spoza listy (20/5/5)
2) efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych: patenty i zgłoszenia patentowe,
umowy na wykonanie prac B+R o wartości powyżej 5 tys. zł, umowy na stałe lub
wieloletnie świadczenie usług badawczych, prawa ochronne na wzory użytkowe, wdrożenia
(wycena wartości), sprzedane licencje know-how (wartość) itd.
a) przychody UKSW od 5 000 do 100 tys. zł: 100 pkt, przychody UKSW powyżej 100 tys.
zł: 140 pkt
b) otrzymanie patentu: 40 pkt
3) zdobywanie środków finansowych przyznanych na realizację grantów NCN, NCBiR i
innych, liczonych do parametryzacji jednostki
a) złożenie wniosku grantowego – 40 pkt
b) kierowanie grantem do 100 000,- zł – 70 pkt
c) kierowanie grantem powyżej 100 tys.zł – 100 pkt
d) udział w grancie jako wykonawca (także poza WMP.SNŚ UKSW) – 10 pkt
4) awans naukowy:
a) profesura – 15 pkt.,
b) habilitacja – 10 pkt.,
c) doktorat – 5 pkt.
5) Organizacja konferencji naukowej:
a) międzynarodowej – 10 pkt.,
b) ogólnopolskiej – 5 pkt.;
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§2

1) Można wliczać publikacje z roku poprzedniego, jeśli jeszcze nie były zgłoszone do oceny
oraz publikacje przyjęte do druku
2) Oceny okresowej pracowników Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk
Ścisłych UKSW, o których mowa w niniejszym szczegółowym zakresie oceny, dokonuje
się na podstawie sprawozdań, przesyłanych w systemie elektronicznym.
3) Koniecznym warunkiem uzyskania oceny pozytywnej przez pracowników naukowych i
naukowo-dydaktycznych jest udokumentowanie wysłania do recenzji co najmniej jednej
monografii lub jednej publikacji w czasopiśmie z listy ministerialnej.
4) Minimalna liczba punktów rocznych w ramach działalności naukowej wynosi 40 pkt.

