
Załącznik nr 2 

Szczegółowe kryteria oceny działalności naukowej 

Minimalny próg punktowy wyznaczony jest na okres 4 lat. W przypadku oceny nauczyciela za inny okres, minimalny próg punktowy dla tego okresu jest 
wyznaczany proporcjonalnie, z uwzględnieniem wymogów szczególnych, tam gdzie można je zastosować dla tego okresu. 

 

Dyscyplina Grupa Asystent Adiunkt 
Profesor 
uczelni 

Profesor 
Wymagania szczególne 

nauki biologiczne 

BD 

mgr 
80 

dr 
100 

140 160 

1) W przypadku działalności naukowej, co 
najmniej 50% punktów opisanych 
minimalnymi wymaganiami muszą stanowić 
punkty uzyskane za publikacje w 
czasopismach z wykazu ministerialnego o 
wartości co najmniej 70 pkt. 

2) W przypadku oceny za okres co najmniej 4 
lat wymagana jest realizacja lub złożenie co 
najmniej jednego wniosku (jako kierownik 
lub wykonawca), w zakresie pozyskania 
środków zewnętrznych na działalność 
naukową. Dopuszcza się brak złożenia 
wniosku w tym okresie pod warunkiem, że 
dorobek publikacji naukowych pracownika 
osiągnie co najmniej 1,5 krotność liczby 
punktów za działalność naukową, przy czym 
50% punktów muszą stanowić punkty 
uzyskane za publikacje w czasopismach z 
wykazu ministerialnego o wartości co 
najmniej 100 pkt. 

dr 
100 

dr hab. 
120 

B 

mgr 
140 

dr 
200 

280 300 
dr 

200 
dr hab. 

240 

nauki o Ziemi i 
środowisku 

BD i B 120  120  120  120  

1) W tym nie mniej niż 100 pkt. z sekcji I.1 i I.2 
arkusza oceny nauczyciela akademickiego 

2) Do dorobku publikacyjnego zaliczane są 
punkty za: 
a) jednoautorskie i wieloautorskie artykuły 

w czasopismach naukowych o punktacji 
≥ 70 pkt. oraz wyjątkowo dopuszcza się 



jednoautorskie artykuły w czasopismach 
naukowych za 40 pkt., 

b) jednoautorskie i wieloautorskie 
monografie w wydawnictwach z 
poziomu II (200 pkt.), redakcje takich 
monografii (100 pkt.) i rozdziały w takich 
monografiach (50 pkt.) oraz 
jednoautorskie i wieloautorskie 
monografie naukowe w wydawnictwach 
z poziomu I (80 pkt.). 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 

gospodarka 
przestrzenna 

BD i B 

mgr 
80 

 

dr 
100 

 

120 
 

160 
 

Liczba wypełnionych slotów publikacyjnych, w 
okresie 4 lat, wynosi nie mniej niż 3,0000 oraz 
proporcjonalnie dla okresu krótszego.  

dr  
100 

 
dr hab.  

120 

nauki fizyczne 

BD 

mgr 
100 

dr 
140 

240 240 

Wśród osiągnieć naukowych muszą znajdować 
się publikacje w czasopismach z wykazu 
ministerialnego o wartości co najmniej 70 pkt, 
wypełniające co najmniej 1 slot. 

dr 
120 

dr hab. 
180 

B 

mgr 
120 

dr 
200 

400 400 
dr 

160 
dr hab. 

300 

matematyka BD 80 

dr 
80 

120 120 

Dla pracowników badawczo-dydaktycznych 
zatrudnionych na stanowiskach: 
a) profesora, profesora uczelni oraz adiunkta 

ze stopniem doktora habilitowanego – 
dr hab.  

120 



B 100 

dr  
100 

 
 

200 200 

opublikowanie co najmniej 2 artykułów 
naukowych, monografii lub rozdziałów w 
monografiach; 

b) asystenta lub adiunkta ze stopniem doktora 
– opublikowanie co najmniej 1 artykułu 
naukowego, monografii lub rozdziału 
w monografii. 

Dla pracowników badawczych zatrudnionych na 
stanowiskach:  
a) profesora, profesora uczelni oraz adiunkta 

ze stopniem doktora habilitowanego – 
opublikowanie co najmniej 3 artykułów 
naukowych, monografii lub rozdziałów w 
monografiach; 

b) asystenta lub adiunkta ze stopniem doktora 
– opublikowanie co najmniej 2 artykułów 
naukowych, monografii lub rozdziałów w 
monografiach. 

dr hab.  
200 

informatyka 
techniczna i 

telekomunikacja 
BD i B 80 100 120 140 

 

nauki chemiczne 

BD 

mgr 
80 

dr 
160 

200 200 

Co najmniej 50% punktów musi stanowić punkty 
uzyskane za publikacje w czasopismach z wykazu 
ministerialnego o wartości co najmniej 70 pkt. dr  

100 
dr hab.  

200 

B 

mgr 
 160 

dr  
320 

400 400 
dr  

200 
dr hab.  

400 

nauki prawne BD 80 120 160 160 

 



historia BD i B 160 160 160 160 
W tym co najmniej 3 artykuły w czasopismach z 
wykazu ministerialnego o wartości co najmniej 
40 pkt. każdy 

językoznawstwo BD i B 160 160 170 170 

W tym co najmniej 150 pkt. z sekcji I.1 i I.2 
arkusza oceny nauczyciela akademickiego, 
wypełniając 4 sloty publikacjami w czasopismach 
i wydawnictwach z wykazu ministerialnego 
(jednakże bez monografii poniżej 50 pkt. wkładu 
jednostkowego i artykułów poniżej 20 pkt. 
wkładu jednostkowego), w tym co najmniej 
jeden artykuł powinien mieć nie mniej niż 40 pkt.  

literaturoznawstwo BD i B 110 110 120 120 

W tym co najmniej 100 pkt. z sekcji I.1 i I.2 
arkusza oceny nauczyciela akademickiego, 
wypełniając 4 sloty publikacjami w czasopismach 
i wydawnictwach z wykazu ministerialnego 
(jednakże bez monografii poniżej 50 pkt. wkładu 
jednostkowego i artykułów poniżej 20 pkt. 
wkładu jednostkowego), w tym za redakcję 
monografii zbiorowej i rozdziału w monografii 
zbiorowej z wydawnictwa z poziomu II. 

archeologia BD i B 100 100 100 100 
W tym co najmniej 80 pkt. z sekcji I.1 i I.2 arkusza 
oceny nauczyciela akademickiego.  

nauki o kulturze i 
religii 

BD i B 110 110 110 110 

W tym co najmniej 100 pkt. z sekcji I.1 i I.2 
arkusza oceny nauczyciela akademickiego, 
wypełniając 4 sloty publikacjami w czasopismach 
i wydawnictwach z wykazu ministerialnego. 

ekonomia i finanse BD i B 

mgr 
80 

dr  
120 

160 160 

 

dr 
120 

dr hab.  
160 



nauki o zarządzaniu i 
jakości 

BD i B 

mgr  
80 

160 

dr  
240 

160 

W dorobku naukowym w okresie oceny nie mogą 
znajdować się wyłącznie publikacje o wartości 20 
pkt. lub mniej. dr  

120 
dr hab.  

160 

pedagogika BD i B 
120 

 

dr  
120 

160 160 

1) W tym w sekcji I.1 i I.2 arkusza oceny 
nauczyciela akademickiego nie mniej niż: 

a) 100 pkt. dla asystenta, adiunkta ze 
stopniem doktora, 

b) 120 pkt. dla adiunkta ze stopniem 
doktora habilitowanego, 

c) 140 pkt. dla profesora uczelni i profesora 
2) W okresie 4 lat - co najmniej 1 artykuł za 40 

pkt. w przypadku asystenta i adiunkta oraz co 
najmniej 1 artykuł naukowy za 70 pkt. lub 
monografia w przypadku profesora uczelni i 
profesora.  

dr hab.  
140 

 

psychologia BD i B 250 

dr 
250 

260 260 

W tym w sekcji I.1 i I.2 arkusza oceny nauczyciela 
akademickiego co najmniej 240 pkt. 
W przypadku braku wymaganego minimum 
punktów za publikacje, komisja oceniająca może 
podjąć decyzję o ocenie pozytywnej, jeśli 
publikacje naukowe osoby ocenianej wypełniły 3 
sloty publikacyjne co najmniej 70 punktowe lub 
wskaźniki rozwoju naukowego pracownika są 
wybitne z punktu widzenia kryteriów w ramach 
punktów w sekcji I.3-I.8 arkusza oceny 
nauczyciela akademickiego. 

dr hab.  
260 

filozofia BD i B 152 152 156 156 

W tym w sekcji I.1 i I.2 arkusza oceny nauczyciela 
akademickiego co najmniej: 140 pkt. wypełniając 
przypadające na niego sloty, z następującymi 
zastrzeżeniami: 
w cz. I.1: co najmniej 2 pozycje za min. 40 pkt. 
każda; 
w cz. I.2: maksymalnie 2 pozycje; przy wykazaniu 
2 pozycji z minimum 95 pkt. 



Liczba wymaganych slotów może być 
zmniejszona do 3 w przypadku opublikowania 
artykułu za 140 lub 200 pkt. lub opublikowania 
monografii autorskiej w wydawnictwie II 
poziomu. 

nauki socjologiczne BD i B 110  150 160 160 

W tym w sekcji I.1 i I.2 arkusza oceny nauczyciela 
akademickiego nie mniej niż: 

a) 100 dla asystenta 
b) 140 dla adiunkta, profesora UMCS i 

profesora. 
W okresie 4 lat opublikowane prace ocenianego 
nauczyciela wypełniają minimum 3 sloty. 
Dla stanowiska adiunkta, profesora uczelni, 

profesora: 

• Spośród opublikowanych prac łączna suma  z 
3 najlepiej punktowanych artykułów wynosi– 
minimum 120 pkt.; 

• Jeśli wśród opublikowanych prac jest 
monografia za 100 pkt., to spośród artykułów 
przynajmniej jeden jest za 40 pkt. 

• Złożenie co najmniej 1 wniosku grantowego 
na konkursy ze środków zewnętrznych lub 
realizacja takiego projektu. 

Dla stanowiska asystenta: 

• Spośród opublikowanych prac łączna suma  z 
2 najlepiej punktowanych artykułów wynosi 
co najmniej 60 pkt. 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

BD 80 

dr 
90 

dr  
100 

120 

 

dr hab.  
100 

dr hab.  
120 

B 120 

dr 
130 

dr  
140 

160 
dr hab.  

140 
dr hab.  

160 



nauki o polityce i 
administracji 

BD i B 

mgr 
80 

dr 
100 

120 120 

 

dr  
100 

dr hab.  
120 

plastyczne i 
konserwacja dzieł 

sztuki 
BD i B 250 250 250 250 

W okresie 4 lat -  4 osiągnięcia artystyczne, w tym 
3 za co najmniej 50 pkt. oraz 1 za 100 pkt. 

sztuki muzyczne BD i B 250 250 250 250 
W okresie 4 lat -  osiągnięcia artystyczne, w tym 
3 za co najmniej 50 pkt. oraz 1 za 100 pkt. 

 


