ZAŁĄCZNIK NR 2

KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
ZATRUDNIONYCH W SPNJO, SWFIS I SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
LP.

RODZAJ AKTYWNOŚCI

LICZBA PUNKTÓW

I ROK

II

SUMA

ROK

PUNKTÓW

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych
1.

Studia doktoranckie wraz z uzyskaniem stopnia naukowego

10 pkt

2.

Studia podyplomowe

6 pkt

3.

Kursy i szkolenia kwalifikacyjne

3 pkt

4.

Stypendia, wizyty studyjne, warsztaty

2 pkt

5.

Inne kursy i szkolenia

1 pkt

Opracowywanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie zajęć dydaktycznych
1.

Autorstwo podręcznika

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

2.

Autorstwo skryptu dydaktycznego lub kursu e-learningowego

autor – 2 pkt
współautor – 1 pkt

3.

Tworzenie autorskich lub specjalistycznych
planów/programów kształcenia

4.

Prowadzenie
zajęć
z
zakresu
języka
specjalistycznego/treningów sekcji sportowych

5.

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

3 pkt
obcego

0,1 pkt za godz.
0,5 pkt za godzinę
zajęć

Egzaminowanie z języka obcego
1.

Opracowanie egzaminu z języka obcego

2 pkt

2.

Przeprowadzenie/koordynacja egzaminu z języka obcego

2 pkt

Osiągnięcia w zakresie wychowania fizycznego i sportu
1.

Udział zawodników w Akademickich Mistrzostwach Świata

10 pkt

2.

Udział zawodników w Akademickich Mistrzostwach Europy

6 pkt

3.

Udział zawodników w Akademickich Mistrzostwach Polski

3 pkt

4.

Udział zawodników w Akademickich Mistrzostwach Regionu

2 pkt

Funkcje wychowawczo-organizacyjne
1.

Kurator koła naukowego/organizacji studenckiej

2 pkt

2.

Opiekun praktyk studenckich

3 pkt

3.

Opiekun studenta z ITS

1 pkt

4.

Tutor w Kolegium MISH

1 pkt
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
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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

8 pkt

5.

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

8 pkt

6.

Redakcja naczelna dla czasopisma z pkt. od 1 do 4

3 pkt

7.

Autorstwo
artykułu
w
niewymienionym w pkt. 1-4

czasopiśmie

naukowym

2 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

7.

Współautorstwo
w
publikacji naukowej

2 pkt

8.

Autorstwo publikacji popularnonaukowej,
popularyzującej i upowszechniającej naukę

9.

Autorstwo hasła słownikowego lub encyklopedycznego

nierecenzowanej

wieloautorskiej
publikacji

10. Tłumaczenie tekstu naukowego

1 pkt
1 pkt
0,2 pkt za arkusz
wydawniczy

Stypendia i staże naukowe, konferencje naukowe
1.

Stypendium lub staż w ramach programów i projektów
międzynarodowych

5 pkt
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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.

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

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
Pełnione funkcje
1.

Kierownik studium/Dyrektor jednostki

5 pkt

2.

Zastępca kierownika studium

3 pkt

3.

Koordynator zespołu językowego

1 pkt
Prace w komisjach

1.

Członkostwo w komisji senackiej

3 pkt

2.

Praca w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

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

3.

Praca w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

przewodniczący – 4 pkt
członek – 2 pkt

Członkostwo w organach kolegialnych
1.

Członek Senatu (z wyboru)

5 pkt
Prace na rzecz Uniwersytetu

1.

Organizowanie spotkań i wydarzeń promujących Uniwersytet

0,5 pkt

2.

Organizowanie i prowadzenie innych form kształcenia
(szkolenia, kursy, studia podyplomowe)

1 pkt

3.

Kierowanie projektem LFN

1 pkt

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

6.

Tworzenie preliminarzy budżetowych i budżetów

2 pkt

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

SUMA PUNKTÓW

WERYFIKACJA

