
Załacznik nr 1. Ocena punktowa działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej

Lp. Liczba punktów Uwagi

1 Pełnomocnik Rektora 20

2 Doradca Rektora 10

3 Przewodniczący komisji senackiej 20

4 Przewodniczący rad/komisji powołanych przez Rektora, przewodniczący

uczelnianych org. zw. zawodowych

15

5 Członek komisji senackiej 7

6 Członek Senatu oraz rad/komisji powołanych przez Rektora czynnie uczestniczący w ich pracach 7

7 Przewodniczący komisji dyscyplinarnej, przewodniczący komisji etyki, rzecznik

dyscyplinarny

20

8 Członek komisji dyscyplinarnej, członek komisji etyki 10

9 Przewodniczący komisji wydziałowej, komisji jednostki pozawydziałowej 12

10 Przewodniczący wydziałowych org. zw. zawodowych 6

11 Członek komisji wydziałowej/jednostki pozawydziałowej czynnie uczestniczący

w jej pracach

8

12 Członek rady wydziału/Rady Bibliotecznej/Rady SJO i SWFiS czynnie uczestniczący w jej pracach 10

13 Opiekun roku 2

14 Koordynator programu ERASMUS 10

15 Członek Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 20

16 Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 10

17 Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej 10

18 Członek Polskiej Akademii Nauk 7

19 Członek Komitetu Naukowego/Komisji Polskiej Akademii Nauk, członek Komisji Polskiej Akademii Umiejętności 7

20 Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7

21 Członek: Komitetu Polityki Naukowej, Rady NCN, Rady NCBiR 20

22 Członek: Zespołu Ekspertów NCN, Zespołu Ekspertów NCBiR, Zespołu ds. Ewaluacji Jednostek Naukowych, Zespołów Ministra, Zespołu ds. Dobrych Praktyk 

Akademickich, Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

10 max 2x ten sam rodzaj (np.. ZE NCN)

23 Członek: rady naukowej instytutu resortowego, rady naukowej instytutu PAN 10

24 Członek Rady Młodych Naukowców 10

25 Przewodniczący zagranicznego lub międzynarodowego towarzystwa, organizacji  i instytucji naukowej lub artystycznej, której członkowie pochodzą co 

najmniej z 10 państw

40 (związane z działalnością na uczelni)

26 Członek władz zagranicznego lub międzynarodowego towarzystwa, organizacji i instytucji naukowej lub artystycznej, której członkowie pochodzą co najmniej z 

10 państw

20 (związane z działalnością na uczelni)

27 Redaktor naczelny czasopisma naukowego znajdującego się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH) 40 (związane z działalnością na uczelni)

28 Redaktor czasopisma naukowego znajdującego się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH) 20 (związane z działalnością na uczelni)

29 Przewodniczący towarzystwa, przewodniczący rady programowej/naukowej, redaktor naczelny czasopisma spoza listy JCR lub ERIH, itp. – ranga 

międzynarodowa

20 (związane z działalnością na uczelni)

30 Przewodniczący towarzystwa, przewodniczący rady programowej/naukowej,

redaktor naczelny czasopisma spoza listy JCR, itp. – ranga krajowa

10 (związane z działalnością na uczelni)

31 Członek towarzystwa, członek rady programowej/naukowej, redaktor czasopisma spoza listy JCR, itp. – ranga międzynarodowa 10 (związane z działalnością na uczelni)

32 Członek towarzystwa, członek rady programowej/naukowej, redaktor czasopisma

spoza listy JCR, itp. – ranga krajowa

5 redaktor 8 pkt

33 25 1x na kierunek

34 15

35 12

36 7

37 5

38 20 minimum  10 referatów, wg. daty konferencji

39 10 minimum  10 referatów, wg. daty konferencji

40 15 minimum  10 referatów, wg. daty konferencji

41 5 minimum  10 referatów, wg. daty konferencji

42 1 punkt za każde 10 

tys. zł43 1 punkt za każde 10 

tys. zł44 3

45 3 punkty za każdą 

aktywność (nie 

więcej niż 15 

 (np. komisja dyplomowa, koordynator umowy krajowej, 

max 3 ten sam rodaj aktywnośći). 

46 5 punków za każde 

wyróżnienie/nagrodę

(związane z działalnością na uczelni)

47 2 punkty za każdą 

aktywność (nie 48 5Koordynator realizacji umowy o współpracy międzynarodowej

Uzyskanie wyróżnień i nagród organizacyjnych

Działalność w zakresie popularyzacji: nauki lub sztuki, nauki języków obcych, kultury fizycznej i sportu (wykłady, odczyty, warsztaty, publikacje popularnonaukowe, 

Kierownik (i/lub na wniosek kierownika jego wykonawca wg udziału) projektu

Kierownik (i/lub na wniosek kierownika jego wykonawca wg udziału) ekspertyzy,

Opiekun pracowni naukowej, dydaktycznej lub edukacyjnej

Inne rodzaje aktywności organizacyjnej – wskazane przez nauczyciela, dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej, dziekana lub Rektora

Przewodniczący komitetu naukowego lub organizacyjnego międzynarodowej konferencji, sympozjum, seminarium, targów, koncertów, wystaw itp. Dyrektor artystyczny 

Przewodniczący komitetu naukowego lub organizacyjnego krajowej konferencji, sympozjum, seminarium, targów, koncertów, wystaw itp.

Członek komitetu naukowego lub organizacyjnego międzynarodowej konferencji, sympozjum, seminarium, targów, festiwali i konkursów artystycznych, koncertów, 

Członek komitetu naukowego lub organizacyjnego krajowej konferencji, sympozjum, seminarium, targów, koncertów, wystaw itp.

Członek zespołu opracowującego nowy program studiów (tworzenie kierunku)

Przewodniczący zespołu nowelizującego program studiów na kierunku

Członek zespołu nowelizującego program studiów na kierunku

Administrator strony internetowej wydziału/jednostki organizacyjnej
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Przewodniczący zespołu opracowującego nowy program studiów (tworzenie kierunku)


