ZAŁĄCZNIK NR 1

KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH
I DYDAKTYCZNYCH
LP.

RODZAJ AKTYWNOŚCI

LICZBA PUNKTÓW

CZĘŚĆ A
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Publikacje w czasopismach naukowych
1.

Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym
współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w
bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części
A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zgodnie z częścią A
wykazu MNiSW

2.

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym
współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w
części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zgodnie z częścią B
wykazu MNiSW

3.

Publikacja w czasopiśmie znajdującym się w bazie European
Reference Index for the Humanities (ERIH), wymienionym
w części C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zgodnie z częścią C
wykazu MNiSW

4.

Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym,
w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub
językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim,
rosyjskim lub włoskim

4 pkt

5.

Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science.

4 pkt

6.

Redakcja naczelna czasopisma z pkt. od 1 do 4

3 pkt

Monografie naukowe i inne publikacje
1.

Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w
danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim,
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub
włoskim

25 pkt

2.

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli
język polski nie jest językiem podstawowym w danej
dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki:
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub
włoski

20 pkt

3.

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w
językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim,
rosyjskim lub włoskim

(jednak nie więcej niż
25 pkt za rozdziały w
jednej monografii)

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku
polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym
w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż
języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski
lub włoski

(jednak nie więcej niż
20 pkt za rozdziały w
jednej monografii)

4.

5 pkt

4 pkt

5.

Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w
językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim,
rosyjskim lub włoskim

5 pkt

6.

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w
języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku
innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański,
rosyjski lub włoski

4 pkt
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SUMA

ROK

ROK

PUNKTÓW

WERYFIKACJA

LP.

RODZAJ AKTYWNOŚCI

LICZBA PUNKTÓW

Osiągnięcia artystyczne
1.

12 pkt
Autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą
(orkiestra symfoniczna, chór), autorska realizacja i (działalność w Polsce)
upublicznienie dzieła plastycznego (monumentalne realizacje
25 pkt
w przestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac
(działalność za granicą)
malarskich, rzeźbiarskich), dzieło konserwatorskie wraz z
dokumentacją, projekt konserwatorski, reżyseria lub zdjęcia
do filmu pełnometrażowego, reżyseria premierowego
spektaklu teatralnego, autorstwo scenariusza, autorstwo
scenografii

2.

6 pkt
Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę
wykonawczą (kameralny, solowy, realizowany środkami (działalność w Polsce)
elektronicznymi), autorstwo mniejszych dzieł plastycznych i
12 pkt
prac konserwatorskich, konserwacja i rekonstrukcja
(działalność za granicą)
zabytkowego instrumentu muzycznego, reżyseria lub zdjęcia
do filmu krótkometrażowego lub dokumentalnego

3.

10 pkt
Prawykonanie utworu muzycznego (dyrygent lub solista
koncertu symfonicznego, spektaklu operowego lub (działalność w Polsce)
baletowego - bez uwzględnienia partii solowych
20 pkt
wykonywanych przez członków orkiestry), pierwszoplanowa
(działalność za granicą)
rola w filmie lub premierowym spektaklu, indywidualna,
premierowa wystawa plastyczna

4.

Prawykonanie utworu muzycznego (dyrygent lub solista
koncertu kameralnego, kameralista), drugoplanowa rola w
filmie lub premierowym przedstawieniu teatralnym

5.

Recital muzyczny, dyrygowanie koncertem symfonicznym,
spektaklem operowym lub baletowym

5 pkt
(działalność w Polsce)
10 pkt
(działalność za granicą)
5 pkt
(działalność w Polsce)
10 pkt
(działalność za granicą)

6.

2 pkt
Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista),
udział w zbiorowej wystawie plastycznej, udział w realizacji (działalność w Polsce)
dzieła konserwatorskiego, realizacja nagrania, rekonstrukcja
4 pkt
filmu lub nagrania dźwiękowego, realizacja imprezy
(działalność za granicą)
artystycznej (reżyseria, muzyka, oprawa plastyczna, reżyseria
światła i dźwięku)

Patenty i prawa ochronne
1.

Patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielony za granicą

25 pkt
(za wdrożenie
wynalazku
dodatkowo 25 pkt)

2.

Prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy,
10 pkt
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii (za zastosowanie wzoru
dodatkowo 10 pkt)
układu scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za granicą

3.

Zgłoszenie wynalazku poprzez KUL, przeniesienie prawa do
patentu na rzecz innego podmiotu

5 pkt

Prace naukowo-badawcze
1.

Granty
uzyskane
w
krajowych
postępowaniach kierownik – 20 pkt
konkursowych (NCN, NCBiR, MNiSW, FNP)
wykonawca – 10 pkt
(za uzyskanie grantu o
wartości:
większej niż 100.000 zł
-premia 50% punktów
większej niż 200.000 zł
-premia 100% punktów)
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2.

RODZAJ AKTYWNOŚCI

LICZBA PUNKTÓW

Granty uzyskane w pozostałych krajowych postępowaniach
konkursowych

I

II

SUMA

ROK

ROK

PUNKTÓW

kierownik – 10 pkt
wykonawca – 5 pkt
(za uzyskanie grantu o
wartości:
większej niż 100.000 zł
-premia 50% punktów
większej niż 200.000 zł
-premia 100% punktów)

3.

Granty uzyskane w zagranicznych lub międzynarodowych kierownik – 30 pkt
postępowaniach konkursowych
wykonawca – 15 pkt
(za uzyskanie grantu o
wartości:
większej niż 100.000 zł
-premia 50% punktów
większej niż 200.000 zł
-premia 100% punktów)

3.

Przygotowanie i złożenie wniosku o grant zewnętrzny

3 pkt

4.

Ekspertyzy i opracowania naukowe (wykonanie za 5 pkt – instytucje i
pośrednictwem KUL) na zlecenie organów i instytucji organizacje o zasięgu
państwowych,
samorządowych,
zagranicznych
ogólnopolskim,
i międzynarodowych oraz przedsiębiorców i organizacji
zagraniczne i
społecznych
międzynarodowe
2 pkt - instytucje i
organizacje o zasięgu
regionalnym,
przedsiębiorcy
Uzyskane stopnie i tytuły naukowe

1.

Uzyskanie stopnia naukowego doktora

10 pkt

2.

Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

20 pkt

3.

Uzyskanie tytułu naukowego profesora

30 pkt
SUMA PUNKTÓW
CZĘŚĆ B
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA
Inna działalność publikacyjna

1.

Autorstwo podręcznika

autor – 6 pkt
współautor – 3 pkt
redaktor – 3 pkt

2.

Autorstwo komentarza

autor – 6 pkt
współautor – 3 pkt
redaktor – 3 pkt

3.

Autorstwo skryptu dydaktycznego lub kursu e-learningowego

autor – 2 pkt
współautor – 1 pkt

4.

Autorstwo
artykułu
w
czasopiśmie
niewymienionym w Części A ankiety

5.

Współautorstwo
w
publikacji naukowej

6.

Autorstwo publikacji popularnonaukowej,
popularyzującej i upowszechniającej naukę

7.

Autorstwo hasła słownikowego lub encyklopedycznego

8.

Tłumaczenie tekstu wymagającego kompetencji naukowych

nierecenzowanej

naukowym

2 pkt

wieloautorskiej

2 pkt

publikacje

1 pkt
1 pkt
0,2 pkt za arkusz
wydawniczy

WERYFIKACJA

LP.

RODZAJ AKTYWNOŚCI

I

II

SUMA

ROK

ROK

PUNKTÓW

LICZBA PUNKTÓW

Stypendia i staże naukowe, konferencje naukowe
1.

Stypendium lub staż w ramach programów i projektów
międzynarodowych

5 pkt

2.

Referat naukowy na konferencji ogólnopolskiej lub na
konferencji międzynarodowej w Polsce i w języku polskim

1 pkt

3.

Referat naukowy na konferencji międzynarodowej za granicą
lub w języku obcym

2 pkt

Recenzje naukowe, nagrody i odznaczenia
0,1 pkt – artykuł
0,5 pkt – publikacja
książkowa

1.

Recenzje wydawnicze publikacji naukowych

2.

Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego
doktora

2 pkt

3.

Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego
doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora

4 pkt

4.

Pełnienie funkcji promotora w przewodzie doktorskim
w KUL lub poza KUL

4 pkt

5.

Nagroda lub odznaczenie zagraniczne, Prezydenta RP,
Prezesa Rady Ministrów, Polskiej Akademii Nauk, MNiSW i
innych ministrów, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

5 pkt

Członkostwo w organizacjach naukowych
1.

Członkostwo
we
władzach
zagranicznych
lub
międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji
naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą
co najmniej z 10 państw

1 pkt
(2 pkt w przypadku
pełnienia funkcji
przewodniczącego)

2.

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopism
naukowych umieszczonych na listach European Reference
Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation
Reports (JCR)

1 pkt

3.

Członkostwo w zespole eksperckim powołanym przez organy
i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub
międzynarodowe

2 pkt

Prowadzenie zajęć i promotorstwo prac dyplomowych
1.

Prowadzenie zajęć w języku obcym na KUL

0,1 pkt za godzinę
zajęć

2.

Prowadzenie zajęć w ramach wymiany międzynarodowej
(np. Erasmus, umowa o współpracy)

0,5 pkt za godzinę
zajęć

3.

Promotorstwo obronionych prac dyplomowych:

magisterskich – 0,5 pkt
licencjackich/inżynierskich
– 0,3 pkt
na studiach
podyplomowych – 0,2 pkt

Funkcje wychowawczo-organizacyjne
1.

Opiekun roku

3 pkt

2.

Opiekun studenta z ITS

1 pkt

3.

Kurator koła naukowego/organizacji studenckiej

2 pkt

4.

Opiekun praktyk studenckich

3 pkt

5.

Instytutowy koordynator Erasmus

2 pkt

6.

Wydziałowy koordynator Erasmus

1 pkt

WERYFIKACJA

LP.

7.

RODZAJ AKTYWNOŚCI

LICZBA PUNKTÓW

Tutor w Kolegium MISHuS

I

II

SUMA

ROK

ROK

PUNKTÓW

1 pkt

Działalność zawodowa bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej
1.

Tworzenie rekordów w bazach danych

0,1 pkt za rekord
(maksymalnie 10 pkt)

2.

Tworzenie opracowań
i bibliograficznych

tematycznych,

informacyjnych

1 pkt

3.

Naukowe opracowanie księgozbiorów i kolekcji

3 pkt

4.

Działalność w zakresie ochrony zbiorów bibliotecznych

2 pkt

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
Pełnione funkcje
1.

Rektor

20 pkt

2.

Prorektor

15 pkt

3.

Dziekan

15pkt

4.

Prodziekan

10 pkt

5.

Dyrektor instytutu/Kierownik studium

5 pkt

6.

Pełnomocnik Rektora

5 pkt

7.

Rzecznik dyscyplinarny

5 pkt

8.

Sekretarz katedry

1 pkt

9.

Kierownik studiów podyplomowych

3 pkt
Prace w komisjach

1.

Członkostwo w komisji senackiej

3 pkt

2.

Członkostwo w wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia

1 pkt

3.

Praca w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

przewodniczący – 5 pkt
sekretarz – 3 pkt
członek – 2 pkt

4.

Praca w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

przewodniczący – 4 pkt
członek – 2 pkt

Członkostwo w organach kolegialnych
1.

Członek Senatu (z wyboru)

5 pkt

2.

Członek rady wydziału (z wyboru)

2 pkt
Prace na rzecz Uniwersytetu i wydziału

1.

Tworzenie preliminarzy budżetowych i budżetów

2 pkt

2.

Organizowanie spotkań i wydarzeń promujących Uniwersytet

3.

Kierowanie projektem LFN

4.

Organizowanie konferencji naukowych
organizatorów stosownie do udziału)

dla

2 pkt

5.

Organizowanie międzynarodowych konferencji naukowych –
co najmniej 3 ośrodki akademickie (punkty dla
organizatorów stosownie do udziału)

4 pkt

0,5 pkt
1 pkt

(punkty

Działalność organizacyjna na rzecz Biblioteki Uniwersyteckiej
Pełnione funkcje
1.

Dyrektor Biblioteki

10 pkt

2.

Zastępca Dyrektora Biblioteki

5 pkt

WERYFIKACJA

LP.

RODZAJ AKTYWNOŚCI

LICZBA PUNKTÓW

3.

Kierownik oddziału lub sekcji

1 pkt

4.

Członkostwo w Radzie Bibliotecznej

1 pkt

I

II

SUMA

ROK

ROK

PUNKTÓW

Pozostała działalność
1.

Członkostwo w
bibliotekarskich

organizacjach

i

stowarzyszeniach

1 pkt

2.

Organizacja szkoleń, praktyk zawodowych, wykładów,
warsztatów, pokazów

2 pkt

Inne aktywności w obszarze działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej
(ta część podlega ewaluacji przez bezpośredniego przełożonego)
maksymalnie 10 pkt

SUMA PUNKTÓW

WERYFIKACJA

