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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2019  Rektora UKSW 
z dnia 23 grudnia 2019 r. 

 

Szczegółowy zakres oceny okresowej pracowników badawczych, badawczo-
dydaktycznych, przypisanych do dyscypliny prawo kanoniczne, w zakresie działalności 

naukowej, wraz z minimalną punktacją. 

 

Działalność naukowa 

W zakresie działalności naukowej, w przeliczeniu na jeden rok kalendarzowy, bierze się pod 
uwagę następujące dokonania naukowe, zaliczane (afiliowane) do dorobku dyscypliny prawo 
kanoniczne: 

I. Monografie: 

1) Autorstwo pierwszych wydań recenzowanych monografii naukowych 
opublikowanych w wydawnictwie ujętym w wykazie Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego - 60 pkt.; (przy współautorstwie 2 lub więcej osób 20 pkt. 
dla każdego autora); 

2) Autorstwo pierwszych wydań recenzowanych monografii naukowych 
opublikowanych w wydawnictwie nieujętym w wykazie Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, a uznanych przez Zespół Ekspercki przy ewaluacji 
dyscypliny, za monografii równorzędne ujęte w wykazie - 60 pkt.; (przy 
współautorstwie 2 lub więcej osób 20 pkt. dla każdego autora); 

3) Autorstwo pierwszych wydań recenzowanych monografii naukowych 
opublikowanych w wydawnictwie nieujętym w wykazie Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego lub nieuznanych przez Zespół Ekspercki przy ewaluacji 
dyscypliny, za monografii równorzędne ujęte w wykazie - 10 pkt.; (przy 
współautorstwie 2 lub więcej osób 5 pkt. dla każdego autora). 

 

II. Publikacje w czasopismach: 

1) Publikacje w czasopismach do 40 pkt. z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego - (od 0,5 arkusza) - 20 pkt.; 

2) Publikacje w czasopismach od 41 pkt. z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego - (od 0,5 arkusza) - 40 pkt. 

3) Publikacje w wydziałowym czasopiśmie Ius Matrimoniale – 10 pkt. 

4) Inne publikacje bez punktacji ministerialnej - (od 0,5 arkusza) - 5 pkt.; 

5) Recenzja monografii: obcojęzycznej - 5 pkt., polskojęzycznej - 2 pkt.; sprawozdanie z 
konferencji naukowej - 2 pkt.; pozostałe sprawozdania – 1 pkt. 

 

III. Autorstwo rozdziału w monografii - (od 0,5 arkusza) - 5 pkt. 

 

IV. Udział w konferencji naukowej, spełniającej kryteria ministerialne, z referatem lub 
posterem w języku polskim - 5 pkt.; w języku obcym - 8 pkt. 
 

V. Organizacja konferencji naukowej 
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1) międzynarodowej – 10 pkt; 
2) ogólnopolskiej konferencji naukowej – 5 pkt; 

 

 

VI. Granty NCN, NCBiR i inne, liczone do parametryzacji jednostki: 

1) złożenie - 10 pkt. jeśli kierownik jest równocześnie redaktorem grantu; po 5 
pkt. dla kierownika i redaktora, jeśli są to różne osoby; 

2) kierowanie grantem – 20 pkt. 

3) udział w grancie jako wykonawca na UKSW- 10 pkt., 

4) udział w grancie poza UKSW - 5 pkt. 

 

VII. Współpraca zagraniczna: 

1) pobyty naukowe za granicą powyżej 3 miesięcy, stypendia, staże itp. - 10 pkt., 

2) wyjazd naukowy w ramach Erasmus lub inny pobyt kwalifikowany - 5 pkt. 

 

VIII. Zastosowanie praktyczne wyników badawczych, formalnie potwierdzone zgodnie z 
wymogami ewaluacji (czyli np. aplikacja produktu) - 5 pkt. 

 

IX. Awans naukowy: 

1) profesura - 15 pkt., 

2) habilitacja - 10 pkt., 

3) doktorat - 5 pkt. 

X. Inne ważne osiągnięcie naukowe uznane przez Dyrektora Instytutu i Wydziałową 
Komisję Oceniającą - do 5 pkt. 

 

 

Inne regulacje oceny okresowej 

XI. Bez względu na sumę uzyskanych punktów pracownik otrzymuje ocenę negatywną, 
jeśli nie opublikował średnio w roku jednej publikacji, o której mowa w punktach I 1) 
2) lub II 1) 2). 

XII. Bez względu na sumę uzyskanych punktów pracownik, którzy złożył deklarację o 
przynależności do dyscypliny prawo kanoniczne w wysokości 50% osiągnięć 
naukowych, otrzymuje ocenę negatywną, jeśli nie opublikował średnio jednej 
publikacji, afiliowanej do dyscypliny prawo kanoniczne, o której mowa w punktach I 
1) 2) lub II 1) 2) w okresie 2 lat. 

XIII. Pułap punktów, (średnia na rok) dla poszczególnych stanowisk, przedstawia poniższa 
tabela: 
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 Asystent bez 
doktoratu 

Asystent / adiunkt 
z doktoratem 

Adiunkt z 
habilitacją, 

profesor UKSW, 
profesor 

Pozytywna 20 25 30 

Negatywna Poniżej 20 Poniżej 25 Poniżej 30 

 

XIV. Pracownikom naukowym nowo zatrudnionym w pierwszym pełnym roku zatrudnienia 
oraz tym którzy złożył deklarację o przynależności do dyscypliny prawo kanoniczne w 
wysokości 50% osiągnięć naukowych, obniża się powyższe progi o 10 pkt. 

 

 


