
Załącznik Nr 11  
do Regulaminu wynagradzania 

 

 
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

ZA OSIĄGNIĘCIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  
ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KATOWICACH 

 
 

Ostateczna liczba punktów wynika z przemnożenia liczby punktów uzyskanych  
dla poszczególnych kategorii przez następujące współczynniki wagowe: 

 

Kategoria 
Waga  

pracownik naukowo-
dydaktyczny 

pracownik 
dydaktyczny 

A. Osiągnięcia naukowo-badawcze 0,5 0,2 

B. Osiągnięcia dydaktyczne 0,3 0,5 

C. Osiągnięcia organizacyjne 0,2 0,3 

 
 

A. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I NAUKOWO-BADAWCZE 
Liczba 

punktów 

I. Publikacje naukowe1  

1.  

Autorstwo lub współautorstwo monografii wydanej przez wydawnictwo 
zamieszczone w wykazie wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (wydawnictwo 
poziomu II)2 

Bez 
ograniczeń 

2. 

Autorstwo lub współautorstwo monografii wydanej przez wydawnictwo 
zamieszczone w wykazie wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (wydawnictwo 
poziomu I)2   

Nie więcej 
niż 100 pkt. 

3.  

Autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii wydanej przez wydawnictwo 
zamieszczone w wykazie wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (wydawnictwo 
poziomu II)2 

Bez 
ograniczeń 

4. 

Autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii wydanej przez wydawnictwo 
zamieszczone w wykazie wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (wydawnictwo 
poziomu I)2 

Nie więcej 
niż  

20 pkt. 

5. 
Redakcja naukowa monografii wydanej przez wydawnictwo zamieszczone  
w wykazie wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (wydawnictwo poziomu II)3  

Bez 
ograniczeń 

6. 
Redakcja naukowa monografii wydanej przez wydawnictwo zamieszczone  
w wykazie wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (wydawnictwo poziomu I)3 

Nie więcej 
niż  

20 pkt. 

7.  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym4  
Ustalona 
zgodnie  

                                                 
1 Przedmiotem wniosku o nagrodę mogą być wyłącznie publikacje, dla których złożono oświadczenie upoważniające Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach do wykazania ich na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w ramach poszczególnych 
dyscyplin naukowych. Do wniosku należy dołączyć wydruk z systemu Expertus. Do nagrody nie mogą być przedstawiane 
publikacje o charakterze popularno-naukowym, ani też publikacje tej samej treści, ale w różnych wersjach językowych oraz 
dodruki publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich punkty obliczane są zgodnie z zadami obowiązującymi przy ewaluacji 
jakości działalności naukowej. Jeżeli współautorem publikacji jest pracownik Uniwersytetu, który nie złożył oświadczenia  
o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej, punkty dla każdego współautora są określane proporcjonalnie do liczby autorów 
publikacji. 
2 Liczba punktów wynikająca z wykazu sporządzonego i udostępnionego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego i nauki, obowiązującego dla roku opublikowania pracy.  
3 Liczba punktów przyznawana zgodnie z zasadami obowiązującymi w aktach prawnych stosowanych przy ewaluacji jakości 
działalności naukowej. 
4 Liczba punktów za publikację jest przyznawana zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów  
z międzynarodowych konferencji naukowych sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
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z zasadami 
podanymi  

w przypisie 

8. 
Publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z międzynarodowych 
konferencji naukowych4 

Ustalona 
zgodnie  

z zasadami 
podanymi  

w przypisie 

II. Osiągnięcia w zakresie zastosowań praktycznych i wspierania działalności 
badawczej 

 

9. Uzyskanie dofinansowania projektu badawczego   

 

a) finansowanego ze środków na współpracę naukową z zagranicą - jako 
koordynator/kierownik projektu (jeden raz w okresie realizacji w roku 
uzyskania projektu) 

300 

b) finansowanego ze środków na współpracę naukową z zagranicą - jako 
uczestnik konsorcjum (jeden raz w okresie realizacji w roku uzyskania 
projektu) 

150 

c) krajowego finansowanego przez NCN, NCBiR, ministerstwo właściwe do 
spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub inne jednostki finansujące (jeden raz 
w okresie realizacji w roku uzyskania projektu) kierownik/wykonawca 

150/50 

10. 

Sprzedaż wyników badań naukowych lub prac rozwojowych za pośrednictwem 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - ekspertyzy i opracowania naukowe 
przygotowane na zlecenie przedsiębiorców, organizacji gospodarczych, instytucji 
państwowych, samorządowych oraz zagranicznych lub międzynarodowych).  
Kierownik/wykonawca projektu za każde 10 tys. zł pozyskane przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach 

10/5 

III. Inne osiągnięcia   

11. 
Pobyt naukowy i udział w badaniach naukowych przez okres co najmniej  
3 miesięcy w renomowanym zagranicznym ośrodku naukowym  

100 

12. 
Pobyt naukowy i udział w badaniach naukowych przez okres co najmniej  
3 miesięcy w renomowanym krajowym ośrodku naukowym 

70 

13. 
Nagrody i wyróżnienia przyznane za prace naukowe i badawcze przez 
organizacje i instytucje naukowe międzynarodowe/krajowe 

40/20 

14. Liczba cytowań z bazy Web of Science/Scopus5 
1 pkt za 2 
cytowania 

15. Liczba cytowań zgodnie z bazy Google Scholar6 1 pkt za 5 
cytowań 

B. OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE7      
Liczba 

punktów 

1. 
Autorstwo lub współautorstwo podręcznika akademickiego wydanego  
w wydawnictwie zagranicznym8  

Bez 
ograniczeń 

2. 
Autorstwo lub współautorstwo podręcznika akademickiego wydanego  
w wydawnictwie krajowym9 

Nie więcej 
niż  

50 pkt. 

                                                 
wyższego i nauki, obowiązującym dla roku opublikowania pracy. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać za publikacje 
wycenione w wykazie na 20 punktów nie może przekroczyć 20.  
5 Przy obliczeniu liczby punktów należy wziąć pod wyłącznie cytowania, które miały miejsce w okresie, którego dotyczy wniosek 
o nagrodę, zgodnie z informacjami dostępnymi na dzień składania wniosku. Przy obliczaniu punktacji uwzględniana jest wyższa 
z liczb cytowań wykazanych przez bazy Web of Science oraz Scopus (z pominięciem autocytowań). 
6 Przy obliczeniu liczby punktów należy wziąć pod wyłącznie cytowania, które miały miejsce w okresie, którego dotyczy wniosek 
o nagrodę, zgodnie z informacjami dostępnymi na dzień składania wniosku. Przy obliczaniu punktacji pomijane są autocytowania. 
7 Punkty z tytułu autorstwa lub współautorstwa podręcznika akademickiego, autorstwa lub współautorstwa rozdziału  
w podręczniku akademickim oraz redakcji podręcznika akademickiego są przyznawane wyłącznie wtedy, gdy publikacja jest 
afiliowana w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Do wniosku należy dołączyć wydruk z systemu Expertus. W przypadku 
publikacji wieloautorskich punkty dla każdego współautora są określane proporcjonalnie do liczby autorów publikacji. 
8 100 pkt. za każdą publikację, w przypadku współautorstwa proporcjonalnie do udziału wnioskodawcy w publikacji.  
9 50 pkt. za publikację, proporcjonalnie do liczby autorów; w punktacji uwzględnia się maksymalnie jedną publikację. 



3 

 

3. 
Autorstwo lub współautorstwo rozdziału w podręczniku akademickim wydanym  
w wydawnictwie zagranicznym10 

Bez 
ograniczeń 

4. 
Autorstwo lub współautorstwo rozdziału w podręczniku akademickim wydanym  
w wydawnictwie krajowym11 

Nie więcej 
niż  

10 pkt. 

5.  Redakcja podręcznika akademickiego wydanego w wydawnictwie zagranicznym12 Bez 
ograniczeń 

6. Redakcja podręcznika akademickiego wydanego w wydawnictwie krajowym13 
Nie więcej 

niż  
25 pkt. 

7. Nieodpłatne wykłady za granicą  

 

a) w ramach programu ERASMUS (zrealizowanych co najmniej 8 godz. 
tygodniowo) 

20 

b) w ramach programu CEEPUS (zrealizowanych co najmniej 6 godz. 
tygodniowo) 

20 

c) w ramach innych programów lub umów bilateralnych zawartych przez 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

20 

8. 
Wyróżniona praca doktorska/dyplomowa - dla promotora (promotora 
pomocniczego) pracy 

40/20 

9. 
Uzyskanie dofinansowania projektu dydaktycznego realizowanego w ramach 
programów Unii Europejskiej dla kierownika (lidera) projektu  

150 

10. 
Uzyskanie dofinansowania projektu dydaktycznego realizowanego w ramach 
programów Unii Europejskiej dla koordynatora projektu z ramienia uczelni   

75 

11. Staż dydaktyczny w uczelni zagranicznej/krajowej 20/10 

12. 
Udział w charakterze członka jury w olimpiadach dydaktycznych 
międzynarodowych/krajowych  

10/5 

C. OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE 
Liczba 

punktów 

1. 
Zorganizowanie konferencji międzynarodowej/krajowej – kierownik lub 
przewodniczący komitetu naukowego konferencji 

100/50 

2. 
Zorganizowanie konferencji międzynarodowej/krajowej – członek komitetu 
organizacyjnego 

20/10 

3. 
Pełnienie z wyboru funkcji w gremiach naukowych i innych akademickich  
(w sumie dla jednego pracownika nie więcej niż 50 pkt.) 

 

 

a) międzynarodowych  20 

b) ogólnopolskich  10 

c) regionalnych  5 

4. 
Pełniona funkcja redaktora naczelnego czasopisma krajowego lub 
zagranicznego14 

Nie więcej 
niż 100 pkt. 

5. 
Praca w komitetach redakcyjnych lub radach programowych (naukowych) 
czasopism naukowych15  

Nie więcej 
niż  

50 pkt. 

6. 
Członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich 
powołanych przez organy i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne  
lub międzynarodowe 

10 

                                                 
10 20 pkt. za każdą publikację, proporcjonalnie do liczby autorów. 
11 10 pkt. za publikację, proporcjonalnie do liczby autorów; w punktacji uwzględnia się maksymalnie jedną publikację. 
12 50 pkt. za każdą publikację, proporcjonalnie do liczby redaktorów publikacji. 
13 25 pkt. za publikację, proporcjonalnie do liczby redaktorów publikacji. W punktacji uwzględnia się maksymalnie jedną publikację. 
14 Liczba punktów zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z międzynarodowych konferencji 
naukowych sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 
15 Liczba punktów będąca iloczynem współczynnika 0,25 i liczby punktów wynikającej z wykazu czasopism naukowych  
i recenzowanych materiałów z międzynarodowych konferencji naukowych sporządzonego i udostępnionego przez ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 
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7. 
Organizacja pobytu i opieka nad zagranicznym nauczycielem akademickim 
zgodnie z harmonogramem pobytu  

10 

8. 
Organizowanie olimpiad dydaktycznych lub językowych, międzynarodowych/ 
krajowych  

10 / 5 

9. 

Działania na rzecz kreowania właściwego wizerunku Uniwersytetu poprzez 
wypowiedzi eksperckie dla mediów (wyłącznie wypowiedzi zewidencjonowane 
przez rzecznika prasowego, tj. umówione przez rzecznika lub zgłoszone 
rzecznikowi niezwłocznie po bezpośrednim kontakcie dziennikarza  
z ekspertem)16 

Nie więcej 
niż  

20 pkt. 

10. 
Aktywna współpraca ze szkołą w ramach porozumienia z uczelnią dla opiekuna 
szkoły – na pisemny wniosek rektora 

10 

11. 
Czynny udział w akcji promocyjno-rekrutacyjnej (np. spotkania, wykłady  
w szkołach) w celu pozyskania kandydatów na studia – na pisemny wniosek 
rektora 

5 

 

                                                 
16 1 pkt za każdą wypowiedź; maksymalnie 20 pkt. 


