ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
za okres ……………………………
Imię i Nazwisko
Tytuł, stopień naukowy
Stanowisko
Jednostka organizacyjna

I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Publikacje naukowe w czasopismach naukowych
(punktacja dla 1.1-1.3 i 1.5 według aktualnie obowiązującego ujednoliconego wykazu czasopism MNiSW)

1.

UWAGI:
1) należy załączyć wykaz publikacji w formie raportu z PBN
2) sposób przyznawania punktów za publikację wieloautorską i podziału pomiędzy

Liczba
publikacji

Liczba pkt.

współautorów pracowników jednostki ustala właściwa rada wydziału
1.1 Publikacje naukowe z listy A wykazu czasopism naukowych
1.2 Publikacje naukowe z listy B wykazu czasopism naukowych
1.3 Publikacje naukowe z listy C wykazu czasopism naukowych
1.4

Recenzowane publikacje naukowe w języku obcym w zagranicznym czasopiśmie
naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych
- 5 pkt.

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych,
uwzględnionych w bazie Web of Science lub w innej branżowej uznanej bazie publikacji
1.5
naukowych o zasięgu międzynarodowym – liczba punktów odpowiada najniżej punktowanej
publikacji naukowej w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części A wykazu MNiSW

Suma pkt. w cz. 1
Monografie naukowe
2.

2.1
2.2

UWAGI:
1) należy załączyć wykaz monografii i rozdziałów w formie raportu z PBN
2) definicje monografii należy przyjmować zgodnie z aktualnie obowiązującym

Liczba
publikacji

Rozporządzeniem MNiSW w sprawie ewaluacji jednostek
Autorstwo monografii naukowej
(25 pkt. – monografia; 50 pkt. – monografia uznana za dzieło wybitne)

Współautorstwo monografii naukowej, w której autorstwo rozdziałów jest oznaczone
(15 pkt. – monografia; 30 pkt. – monografia uznana za dzieło wybitne)

Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo rozdziałów jest
oznaczone
2.3 (5 pkt. – monografia; 10 pkt. – monografia uznana za dzieło wybitne; łącznie za rozdziały w jednej
monografii naukowej nie więcej niż - 15 pkt., 30 pkt. - w przypadku monografii uznanej za dzieło
wybitne).

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której
2.4 poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, przez pracownika jednostki

autorstwo

(5 pkt. – monografia; 10 pkt. – monografia uznana za dzieło wybitne)

Suma pkt. w cz. 2

Liczba pkt.

3.

Projekty międzynarodowe i krajowe obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe
realizowane w UMCS lub w konsorcjum z udziałem UMCS (nie dotyczy pracowników
dydaktycznych)

Liczba
projektów

Liczba pkt.

Złożenie min. 1 wniosku w okresie oceny jest warunkiem formalnym otrzymania pozytywnej oceny w cz. naukowej.
Dopuszcza się brak złożenia wniosku w okresie oceny pod warunkiem, że dorobek publikacji naukowych pracownika
osiągnie min. …. pkt. w dziedzinie nauk ………. zgodnie z decyzją Rady Wydziału).
Realizacja projektu międzynarodowego:
3.1

pełnienie funkcji kierownika projektu (UMCS liderem projektu)
pełnienie funkcji kierownika zadania (UMCS partnerem projektu)
wykonawca w projekcie UMCS

– 50 pkt.
– 25 pkt.
– 5 pkt.

Realizacja projektu krajowego:
3.2

pełnienie funkcji kierownika projektu (UMCS liderem projektu)
pełnienie funkcji kierownika zadania (UMCS partnerem projektu)
wykonawca w projekcie UMCS

– 20 pkt.
– 10 pkt.
– 2 pkt.

Wnioski o projekty międzynarodowe złożone przez pracownika w okresie oceny:
3.3 pełnienie funkcji kierownika projektu (UMCS liderem projektu)
pełnienie funkcji kierownika zadania (UMCS partnerem projektu)

Wnioski o projekty krajowe złożone przez pracownika w okresie oceny:
3.4 pełnienie funkcji kierownika projektu (UMCS liderem projektu)
pełnienie funkcji kierownika zadania (UMCS partnerem projektu)

– 8 pkt.
– 4 pkt.
– 4 pkt.
– 2 pkt.

Suma pkt. w cz. 3
4.

Liczba
pobytów

Mobilność naukowa

Liczba pkt.

Pobyt naukowy pracownika jednostki biorącego udział w badaniach naukowych w uczelni
notowanej w Academic Ranking of World Universities lub w renomowanym ośrodku
4.1
naukowym lub artystycznym niebędącym uczelnią, w tym w ramach prestiżowego
stypendium
– 6 pkt.
Pobyt naukowy pracownika jednostki biorącego udział w badaniach naukowych w innym
ośrodku zagranicznym lub w Polsce w jednostce kategorii naukowej A+ lub A lub w
4.2
instytucji wdrażającej wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych
– 2 pkt.

4.3

Pobyt naukowy pracownika jednostki biorącego udział w badaniach naukowych w innym
ośrodku krajowym niż wskazane powyżej – 1 pkt.
Suma pkt. w cz. 4 (maksymalnie 20 pkt za cały okres oceny)
Liczba
innowacj
i

5.

Działalność naukowa innowacyjna

5.1

Uzyskanie na rzecz UMCS patentu na wynalazek w okresie objętym ankietą (UWAGA:
punktowany jest tylko jeden patent udzielony na dany wynalazek):

5.2
5.3

przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
za granicą

Uzyskanie na rzecz innego podmiotu patentu na wynalazek udzielony przez Urząd
Patentowy RP lub za granicą
– 15 pkt.
Uzyskanie na rzecz UMCS prawa ochronnego, prawa z rejestracji, prawa do odmiany
rośliny, udzielonego przez właściwy urząd w kraju lub za granicą
– 10 pkt.
w przypadku zastosowania

5.4

– 30 pkt.
– 40 pkt.

dodatkowo 10 pkt.

Wykorzystanie autorskiego prawa majątkowego do utworu z zakresu architektury,
urbanistyki lub sztuk projektowych, architektury krajobrazu przysługujące jednostce albo jej
pracownikowi
− 10 pkt.

Liczba
pkt.

Suma pkt. w cz. 5
Liczba
innowacj
i

6.

Efekty praktyczne

6.1

Opracowanie na rzecz innych podmiotów nowych technologii, materiałów, wyrobów,
metod, procedur, oprogramowania, ekspertyz, opracowań naukowych, realizacji działań
artystycznych na rzecz innych podmiotów, z wyłączeniem certyfikatów i orzeczeń w sprawie
jakości które przyniosły skutek finansowy dla UMCS
− 3 pkt.

6.2

Komercjalizacja (w drodze np. sprzedaży praw, udzielenia licencji, założenia spółki spin-off)
wyników badań naukowych lub prac rozwojowych albo z tytułu know-how związanego z
tymi wynikami które przyniosły skutek finansowy dla UMCS
– 10 pkt.

6.3

Wdrożenie przez inne podmioty wyników badań naukowych lub prac rozwojowych (tj.
faktycznie wprowadzonych do prowadzonej działalności przedsiębiorcy) opracowanych na
UMCS przez pracownika, potwierdzone Kartą Wdrożenia Produktu
– 15 pkt.

6.4

Liczba
pkt.

Aplikacje wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności artystycznej
prowadzonych w jednostce, zastosowanych w sferze gospodarczej lub społecznej,
opracowanych na UMCS przez pracownika, potwierdzone Kartą Aplikacji Produktu o
zasięgu:
małym lub lokalnym
średnim lub krajowym
dużym lub międzynarodowym

– 2 pkt.
– 4 pkt.
– 10 pkt.

Suma pkt. w cz. 6
Liczba
osiągnięć

7.

Inne osiągnięcia naukowe

7.1

Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i
instytucji naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10
państw (za każdy rok)
− 2 pkt.

7.2

Członkostwo we władzach innych zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw,
organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych oraz we władzach polskich towarzystw,
organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych (za każdy rok)
− 1 pkt.

7.3

Pełnienie funkcji redaktora czasopisma naukowego (za każdy rok)
z listy A MNiSW
− 4 pkt.
z listy B MNiSW
− 2 pkt.
z listy C MNiSW
− 2 pkt.
Członek kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego z listy A/B/C wykazu czasopism
naukowych
– 2/1/1 pkt. za każdy rok

7.4

7.5

Członkostwo z wyboru w komitetach naukowych PAN

7.6

Przewodniczenie komitetom naukowym międzynarodowych / krajowych konferencji
naukowych
– 5/3 pkt.

7.7

Członkostwo w komitetach naukowych międzynarodowych / krajowych konferencji
naukowych
– 2/1 pkt.

– 4 pkt. za kadencję

Czynny udział w konferencjach naukowych
7.8

wygłoszenie referatu (invited lecture) na konferencji międzynarodowej / krajowej
wygłoszenie wykładu (referatu) na konferencji międzynarodowej / krajowej
prezentacja komunikatów, posterów na konferencji międzynarodowej /krajowej

– 8/5 pkt.
– 4/2 pkt.
– 2/1 pkt.

Nagrody i wyróżnienia otrzymane za działalność naukową lub wdrożeniową:
7.9

Nagroda międzynarodowa
Nagroda Prezydenta, Premiera RP
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

– 20 pkt.
– 15 pkt.
– 10 pkt.

Liczba
pkt.

Nagroda Rektora
Inne nagrody i wyróżnienia na szczeblu krajowym/regionalnym

Recenzja artykułu
7.10
7.11

z listy A MNiSW
z listy B MNiSW
z listy C MNiSW

Recenzja monografii

– 5 pkt.
– 2/1 pkt.
− 3 pkt.
− 1 pkt.
− 1 pkt.

- 1 pkt.
Suma pkt. w cz. 7
Liczba
dzieł

8.

Dzieła artystyczne

8.1

Autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą nie krócej niż 20 minut;
Prawykonanie utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą; Autorstwo dużej formy
choreograficznej nie krócej niż 40 min; Wiodąca rola w spektaklu operowym,
operetkowym, musicalowym lub baletowym; Autorstwo dzieła plastycznego
rozpowszechnionego w przestrzeni publicznej, realizacji multimedialnej, cyklu prac
plastycznych, dzieła konserwatorskiego wraz z projektem i dokumentacją; Autorstwo
znaczącego dzieła z zakresu sztuk projektowych lub dzieła nagrodzonego na prestiżowej
wystawie lub w prestiżowym konkursie; Reżyseria, autorstwo scenografii lub
pierwszoplanowa rola - w przypadku widowiska teatralnego nie krócej niż 70 minut;
Reżyseria, autorstwo scenariusza, scenografii lub zdjęć, montaż lub pierwszoplanowa rola
– w przypadku filmu nie krócej niż 70 minut, zaprezentowanego w obiegu kinowym,
telewizyjnym lub galeryjnym;

Liczba
pkt.

15 pkt. – w kraju
20 pkt. – za granicą lub w kraju na międzynarodowej imprezie artystycznej
o najwyższym prestiżu
50 pkt. – w przypadku dzieła wybitnego, niezależnie od miejsca
rozpowszechnienia i kategorii dzieła

8.2

Autorstwo średniej lub małej formy muzycznej; Autorstwo muzyki do filmu mającego
premierę w obiegu kinowym, telewizyjnym lub galeryjnym; Autorstwo średniej lub małej
formy choreograficznej w obsadzie kameralnej lub solowej, nie krócej niż 20 minut;
Prawykonanie średniej lub małej formy muzycznej; Premierowy recital muzyczny;
Prowadzenie (dyrygentura) premierowego koncertu symfonicznego, spektaklu operowego
lub baletowego; Nagranie autorskiej płyty lub albumu CD, DVD, BLU-RAY w renomowanej
firmie producenckiej; Autorstwo dźwięku form fonograficznych lub audiowizualnych;
Autorstwo libretta-scenariusza spektaklu w zakresie rytmiki i tańca; Drugoplanowa rola w
spektaklu operowym, operetkowym, musicalowym lub baletowym; Autorstwo dzieła
plastycznego prezentowanego w obiegu galeryjnym; Indywidualna autorska wystawa
plastyczna zorganizowana przez renomowany ośrodek artystyczny, instytucję kultury lub
uczelnię artystyczną; Autorstwo dzieła z zakresu sztuk projektowych lub dzieła
przedstawionego na wystawie lub konkursie; Autorstwo mniejszych prac
konserwatorskich; Projekt konserwatorski; Konserwacja lub rekonstrukcja zabytkowego
instrumentu muzycznego; Reżyseria, autorstwo scenariusza, scenografii lub zdjęć, montaż
lub pierwszoplanowa rola - w przypadku filmu od 3 do 70 minut, mającego premierę w
obiegu kinowym, telewizyjnym lub galeryjnym; Reżyseria, autorstwo scenografii lub
pierwszoplanowa rola - w przypadku widowiska teatralnego nie dłużej niż 70 minut; Rola
drugoplanowa w filmie pełnometrażowym lub spektaklu teatralnym;
5 pkt. – w kraju
10 pkt. – za granicą

8.3

Inne rodzaje dzieł artystycznych rozpowszechnianych w formie publikacji nagrania albo
publicznej prezentacji poza jednostką; Kierownictwo produkcji – w przypadku filmu
trwającego nie krócej niż 3 minuty, mającego premierę w obiegu kinowym, telewizyjnym
lub galeryjnym; Pełnienie funkcji kuratora wystawy;
2 pkt. – w kraju
5 pkt. – za granicą

Suma pkt. w cz. 8
SUMA PKT. W CZ. I
OCENA CZ. I

pozytywna □

Negatywna

□

II DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, W TYM KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH
Lp.

Rodzaj działalności

1.

Przewody doktorskie:

1.1.

Promotorstwo pracy doktorskiej (za pomyślnie zakończony przewód)

1.2.

Promotorstwo pomocnicze pracy doktorskiej (za pomyślnie zakończony przewód) – 5 pkt.

1.3

Opieka naukowa nad doktorantem

- 5 pkt.

1.4.

Udział w pracach komisji doktorskiej

- 2 pkt.

1.5

Przeprowadzenie egzaminu w przewodzie doktorskim

- 1 pkt.

Liczba

Liczba
pkt.

– 10 pkt.

Suma pkt. w cz. 1
Liczba

2.

Wykonanie recenzji dorobku naukowego:

2.1.

Superrecenzja dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

– 10 pkt.

2.2.

Recenzja dorobku związanego z ubieganiem się o tytuł naukowy profesora

– 10 pkt.

2.3.

Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym

2.4.

Liczba
pkt.

– 8 pkt.

Recenzja dorobku związanego z wnioskiem o stanowisko prof. zwycz., / prof. nadzw.; dr
honoris causa
– 6 pkt.
Recenzja wydawnicza osiągnięcia habilitacyjnego
-6

2.5.

pkt.

2.6.

Recenzja pracy doktorskiej

2.7

Opinia w postepowaniu habilitacyjnym (dotyczy członka komisji habilitacyjnej) - 3 pkt.

2.8.

Recenzja pracy magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej

– 5 pkt.

- 0,5 pkt
Suma pkt. w cz. 2
Liczba

3.

Opracowanie nowych programów/materiałów dydaktycznych

3.1.

Autorstwo podręcznika akademickiego

3.2.

Autorstwo rozdziału w podręczniku akademickim wieloautorskim

3.3.

Redakcja merytoryczna podręcznika wieloautorskiego

– 10 pkt.

3.4.

Opracowanie programu nowego przedmiotu w języku obcym
(nie dotyczy zajęć przedmiotowych na kierunkach neofilologicznych)

– 10 pkt.

3.5.

Opracowanie programu nowego przedmiotu w języku polskim

– 7 pkt.

3.6.
3.7.
3.8.

Liczba
pkt.

– 25 pkt.
– 5 pkt.

Kierowanie zespołem programowym ds. kierunku studiów wyższych/ doktoranckich
– 12 pkt. za każdą aktywność

Praca w zespole programowym ds. kierunku studiów wyższych/ doktoranckich
– 5 pkt. za każdą aktywność

Przygotowanie i uruchomienie co najmniej jednego programu studiów podyplomowych /
kursu dokształcającego
– 5/3 pkt. za każdą aktywność
Suma pkt. w cz. 3

4.

Realizacja projektów edukacyjnych

4.1.

Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację międzynarodowego projektu
edukacyjnego
– 15 pkt. za każdą aktywność

Liczba

Liczba
pkt.

4.2.
4.3.
4.4.

Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację krajowego projektu edukacyjnego
– 8 pkt. za każdą aktywność

Pełnienie funkcji kierownika merytorycznego/kierowanie zadaniem w ramach
międzynarodowego projektu edukacyjnego /
– 25 pkt. za każdą aktywność
Pełnienie funkcji kierownika merytorycznego/kierowanie zadaniem w ramach krajowego
projektu edukacyjnego /
– 10 pkt. za każdą aktywność
Realizacja
zadań
w
ramach
międzynarodowego
projektu
edukacyjnego

4.5.

– 5 pkt. za każdą aktywność

Realizacja zadań w ramach krajowego projektu edukacyjnego
4.6.

– 2 pkt. za każdą aktywność

Suma pkt. w cz. 4
5.
5.1.
5.2.

Podnoszenie kompetencji dydaktycznych, w tym w ramach mobilności krajowej i
międzynarodowej:
Odbycie kursów, staży itp. podnoszących kompetencje dydaktyczne
– 3 pkt. za
każdą aktywność
Uzyskane uprawnienia (tłumacza, trenera, instruktora itp.)
– 5 pkt.

Liczba

Liczba
pkt.

Suma pkt. w cz. 5

6.
6.1.
6.2.

Obciążenie dydaktyczne w poszczególnych latach w okresie oceny:

Liczba

Realizacja zajęć dydaktycznych powyżej wymaganego pensum o co najmniej 50%
(wskazanych przez przełożonego)
– 1 pkt. za każdy rok akadem.
Prowadzenie zajęć: ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, itp. w j. obcym, w tym zajęć w
ramach programów dotyczących mobilności międzynarodowych (nie dotyczy zajęć na
kierunkach neofilologicznych)
– 4 pkt. za każdy cykl zajęć
Suma pkt. w cz. 6

7.

Opieka merytoryczna w procesie kształcenia

7.1.

Liczba wypromowanych magistrów

– liczba osób x 4 pkt.

7.2

Liczba wypromowanych inżynierów

– liczba osób x 3 pkt.

7.3.

Liczba wypromowanych licencjatów

– liczba osób x 2 pkt.

7.4.

Przygotowanie do dyplomów artystycznych

– liczba osób x 4 pkt.

7.5.

Opieka nad kołem naukowym

7.6.

Opieka nad rokiem

– 1 pkt. za każdy rok

7.7.

Opieka nad praktykami zawodowymi

– 2 pkt. za każdy cykl

7.8.

Opiekun wyjazdów naukowych, plenerów i zajęć terenowych itp. – 2 pkt. za każdy cykl

7.9.
7.10.

Liczba

– 4 pkt. jednorazowo

Opieka merytoryczna związana z pobytem studenta/stażysty zagranicznego
– 1 pkt. za każdy miesiąc

Opieka merytoryczna, związana z pobytem studenta/doktoranta z innego ośrodka
naukowego
– 1 pkt. za każdy miesiąc

7.11.
7.12.

Liczba
pkt.

Opieka merytoryczna nad studentem z indywidualnym programem studiów
– 2 pkt. za sem. za studenta

Organizacja wyjazdów naukowych, plenerów i zajęć terenowych itp.
– 5 pkt. za każdy cykl

Suma pkt. w cz. 7

Liczba
pkt.

8.

Liczba
pkt.

Ocena działalności dydaktycznej
Ocena działalności dydaktycznej w studenckiej ankiecie oceny zajęć (punkty przyznawane
za każdy rok oddzielnie):
(skala do 5.0)
- od 3.51 do 3.99 – 0,5 pkt.
- od 4.00 do 4.50 – 1,5 pkt.
- od 4.51 do 4.70 – 2,5 pkt.
- od 4.71 do 5.0 – 5 pkt.
(skala do 6.0)
- od 3.51 do 3.99 – 0,5 pkt.
- od 4.00 do 4.50 – 1,5 pkt.
- od 4.51 do 5.0 – 2,5 pkt.
- od 5.01 do 6.0 – 5 pkt.

8.1.

Ocena działalności dydaktycznej w doktoranckiej ankiecie oceny zajęć (punkty
przyznawane za każdy rok oddzielnie):
(skala do 5.0)
- od 3.51 do 3.99 – 0,5 pkt.
- od 4.00 do 4.50 – 1,5 pkt.
- od 4.51 do 4.70 – 2,5 pkt.
- od 4.71 do 5.0 – 5 pkt.
(skala do 6.0)
- od 3.51 do 3.99 – 0,5 pkt.
- od 4.00 do 4.50 – 1,5 pkt.
- od 4.51 do 5.0 – 2,5 pkt.
- od 5.01 do 6.0 – 5 pkt.

8.2.

Hospitacje zajęć
8.3.

– od 0 do 5 pkt.

Ocenę wystawia kierownik jednostki lub osoba odpowiedzialna wyznaczona przez kierownika jednostki na
podstawie udokumentowanych przeprowadzonych hospitacji

Suma pkt. w cz. 8
9.

Upowszechnianie wiedzy

9.1.

Działalność związana z upowszechnianiem wiedzy (prezentacje w ramach festiwali nauki,
publikacje popularnonaukowe, inne udokumentowane formy upowszechniania)

Liczba

Liczba
pkt.

– 2 pkt. za każdą formę aktywności

Suma pkt. cz. 9
10.

Nagrody i wyróżnienia otrzymane za działalność dydaktyczną

10.1.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.2.

Nagroda Rektora

– 5 pkt.

10.3.

Inne nagrody i wyróżnienia

– 2 pkt.

Liczba

Liczba
pkt.

– 10 pkt.

Suma pkt. cz. 10
SUMA PKT. W CZ. II
OCENA CZ. II

pozytywna □

Negatywna

□

III – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
1.

Działalność organizacyjna w ramach Uczelni:

Liczba

Pełnione funkcje w organach jednoosobowych uczelni - z wyboru:
1.1.

1.2.

- Rektor – 10 pkt. za każdy rok
- Prorektor – 8 pkt. za każdy rok
- Dziekan – 6 pkt. za każdy rok
- Prodziekan – 5 pkt. za każdy rok

Kierowanie jednostkami organizacyjnymi Uczelni - z powołania:

Liczba
pkt.

- Dyrektor Instytutu – 3 pkt. za każdy rok
- Z-ca dyrektora Instytutu – 2 pkt. za każdy rok
- Kierownik Katedry/Zakładu (co najmniej 10 pracowników) – 2 pkt. za każdy rok
- Kierownik Katedry/Zakładu (mniej niż 10 pracowników) – 1 pkt. za każdy rok
- Pełnomocnik Rektora / Dziekana – 1 pkt. za każdy rok

Pełnienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego
1.3

- 2 pkt za każdy rok

Pełnienie funkcji sekretarza komisji dyscyplinarnej
- 1 pkt za każdy rok

1.4.

1. 5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Kierowanie aktywnymi studiami doktoranckimi/podyplomowymi
Członkostwo w organach kolegialnych Uniwersytetu:

- 2 pkt. za każdy rok

- senat – 3 pkt. za każdy rok
- komisje senackie i rektorskie – 2 pkt. za każdy rok
- rada wydziału – 2 pkt. za każdy rok
- rada instytutu – 1pkt. za każdy rok
Koordynator programu: Erasmus, MOST
– 1 pkt. za
każdy rok

Członkostwo w Wydziałowych/Instytutowych Komisjach / Zespołach wcześniej nie ujętych
w arkuszu oceny
– 2/1 pkt. za każdy rok
Koordynator / członek zespołu ds. planów dydaktycznych
– 2/1 pkt. za każdy rok
Przewodniczący / członek wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia
– 2/1 pkt. za każdy rok

1.10.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność kulturalną, sportową, itp.
5 pkt za każde środki

2.

Organizacja konferencji naukowych:

2.1.
2.2.

Działalność organizacyjna poza Uczelnią:

3.1.

Udział w pracach KRASP, KRUP oraz powołanych przez nie zespołach
Działalność w zespołach kolegialnych PKA, CK ds. SiT, NCN, NCBR, RGSzW

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Liczba
pkt.

Liczba

Liczba
pkt.

Przewodniczenie komitetom organizacyjnym międzynarodowych / krajowych konferencji
naukowych
– 5/3 pkt.
Członkostwo w komitetach organizacyjnych międzynarodowych / krajowych konferencji
naukowych
– 2/1 pkt.

3.

3.2.

Liczba

- 3 pkt.
– 3 pkt.

Członkostwo w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje
państwowe/instytucje zagraniczne lub międzynarodowe
- 3/5 pkt.
Funkcje w instytucjach samorządowych, kulturalnych, artystycznych itp. – 2 pkt.
Udział w jury konkursu lub festiwalu z dziedziny sztuk muzycznych, plastycznych, filmowych
lub teatralnych zorganizowanego przez renomowany ośrodek artystyczny, instytucję
kultury lub uczelnię artystyczną
– 2 pkt. za każdą aktywność
Udział w pracach związanych z rozwojem i potrzebami edukacji
m.in. komisje egzaminacyjne przy ministerstwach, olimpiady przedmiotowe itp.
– 1 pkt. za każdą aktywność

3.7.
4.

Promocja i podnoszenie prestiżu Uniwersytetu, oddziaływanie na jego społeczne
i kulturalne otoczenie (maksymalnie 10 pkt.)
– 1 pkt. za każdą aktywność
Nagroda Rektora za działalność organizacyjną
– 5 pkt.
OCENA CZ. III

SUMA PKT. W CZ. III
pozytywna □
Negatywna

□

PRZESTRZEGANIE PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH, A TAKŻE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
(oświadczenie pracownika)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………..
data i podpis pracownika

OCENA BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO
1. Działalność naukowa lub artystyczna
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2. Działalność dydaktyczna, w tym kształcenie kadr naukowych
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3. Działalność organizacyjna
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..…………….
data i podpis bezpośredniego przełożonego

OCENA KOMISJI WYDZIAŁOWEJ

POZYTYWNA

POZYTYWNA Z UWAGAMI

NEGATYWNA

*zaznaczyć właściwe
Uzasadnienie:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Data dokonania oceny:
Podpisy członków komisji:

Data doręczenia oceny pracownikowi:
Data złożenia odwołania od oceny:

OPINIA RADY WYDZIAŁU W ZAKRESIE ODWOŁANIA OD OCENY
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

OCENA SENACKIEJ KOMISJI ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ

POZYTYWNA

POZYTYWNA Z UWAGAMI

NEGATYWNA

*zaznaczyć właściwe
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Data dokonania oceny:
Podpisy członków komisji:

Minimalna liczba punktów w poszczególnych działalnościach pozwalająca na uzyskanie pozytywnej oceny na
Wydziale: ………………………………………..*
St.
Wykładowca/
Działalność
Asystent
Wykładowca/ Docent
Adiunkt
Prof. nadzw.
Prof.
Prof.
Lektor/Instruk
wizyt.
zwycz.
tor
mgr
dr
mgr
dr
dr
dr hab. dr hab. prof. tyt.
Naukowa
Dydaktyczna
Organizacyjna
*do decyzji Rad Wydziałów
Minimalna liczba punktów w poszczególnych działalnościach pozwalająca na uzyskanie pozytywnej oceny w
jednostce ogólnouczelnianej: ………………………………………..*
St.
Wykładowca/
Działalność
Asystent
Wykładowca/ Docent
Adiunkt
Prof. nadzw.
Prof.
Prof.
Lektor/Instruk
wizyt.
zwycz.
tor
mgr
dr
mgr
dr
dr
dr hab. dr hab. prof. tyt.
Naukowa
Dydaktyczna
Organizacyjna
*do decyzji Senackiej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

1. Nauczyciel akademicki uzyskuje ocenę pozytywną, o której mowa w §116 ust. 5 Statutu UMCS, w przypadku
otrzymania ocen pozytywnych we wszystkich ocenianych obszarach działalności
2. Nauczyciel akademicki może otrzymać ocenę pozytywną z uwagami między innymi w przypadku otrzymania
ocen pozytywnych z:
1) co najmniej dwóch obszarów działalności, w tym z działalności naukowej w przypadku pracownika
naukowo-dydaktycznego,
2) co najmniej działalności naukowej w przypadku pracownika naukowego,
3) co najmniej działalności dydaktycznej w przypadku pracownika dydaktycznego.
3. W pozostałych przypadkach nauczyciel akademicki może otrzymać ocenę negatywną. Decyzję w tym zakresie
podejmuje właściwa komisja wydziałowa biorąc pod uwagę wszystkie aspekty pracy nauczyciela.
Słowniczek
Komercjalizacja wyników prac B+R – działania związane z odpłatnym przenoszeniem przez UMCS wyników badań
naukowych lub prac rozwojowych albo z tytułu know-how związanego z tymi wynikami, do praktyki gospodarczej w
celu ich wdrożenia. Komercjalizacji może odbywać się poprzez np. poprzez sprzedaż praw do wyników prac badawczorozwojowych, udzielenie licencji na wyniki prac, czy wniesienie wyników do spółki spin – off. Stronami komercjalizacji
są: UMCS i podmiot gospodarczy.
Wdrożenie wyników prac B+R – praktyczne zastosowanie wyników prac B+R opracowanych na UMCS (po ich
komercjalizacji, czyli odpłatnym przekazaniu) przez podmiot inny niż UMCS (instytucji, firmie, innej jednostce
naukowej) w jego działalności gospodarczej. Wdrożenie to udokumentowane, praktyczne wykorzystanie wyniku
badań naukowych lub prac rozwojowych przez podmiot inny niż UMCS, która wykonała dane badanie naukowe
lub pracę rozwojową. Efekty wdrożenia mogą mieć wymiar finansowy, gospodarczy lub społeczny. Podmiot
zewnętrzny potwierdza wdrożenie na Karcie Wdrożenia Produktu.
Karta Wdrożenia Produktu – wzór karty zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12
grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z
ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych Poz. 2154
Aplikacja wyników prac B+R - praktyczne zastosowanie wyników prac B+R opracowanych na UMCS, (po ich
nieodpłatnym przekazaniu), przez podmiot inny niż UMCS na podstawie umowy, porozumienia, bądź w innej oficjalnej
formie. Produkt ten ma być wykorzystany przez ten podmiot do osiągniecia konkretnych celów. Aplikacja cechuje się
oryginalnością, twórczą zmianą w funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z aplikacji i powtarzalnością albo okresem
wykorzystania. Podmiot zewnętrzny potwierdza wdrożenie na Karcie Aplikacji Produktu.
Karta Aplikacji Produktu - wzór karty zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12
grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z
ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych Poz. 2154

