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ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW  
ZA OSIĄGNIĘCIA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-

DYDAKTYCZNYCH/DYDAKTYCZNYCH*  
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 0,4 0,2 

B. Osiągnięcia dydaktyczne 0,4 0,5 

C. Osiągnięcia organizacyjne 0,2 0,3 

 
 
 

A. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I NAUKOWO – BADAWCZE 
Liczba 

punktów 

I. Publikacje naukowe1 (łącznie nie więcej niż 7 publikacji z afiliacją Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach) 

 

1.  
Autorstwo monografii w języku kongresowym, wydanej przez wydawnictwo 
zagraniczne  

35 

2. Autorstwo monografii, wydanej przez wydawnictwo krajowe   25 

3.  Autorstwo rozdziału w monografii, wydanej przez wydawnictwo zagraniczne  5 

4. Autorstwo rozdziału w monografii, wydanej przez wydawnictwo krajowe   4 

5. Redaktor naukowy wieloautorskiej monografii lub serii wydawniczej  5 

6. 
Redaktor naukowy wieloautorskiej monografii lub serii wydawniczej 
indeksowanej w bazach Scopus lub Web of Science 

10 

7.  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym2  

Liczba punktów 
według 

opublikowanego 
wykazu 

czasopism 

                                                 
* niepotrzebne skreślić. 
 
1  

 Przedmiotem wniosku o nagrodę mogą być tylko publikacje zgłoszone do systemu Expertus najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku. Do wniosku należy dołączać wydruk z systemu Expertus.  

 W przypadku podwójnej afiliacji przyznawana będzie połowa proponowanej liczby punktów.  

 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. 

 
2 Liczba punktów za publikację w czasopiśmie jest przyznawana zgodnie z opublikowanym wykazem czasopism naukowych 
wraz z liczbą punktów przyznanych za czasopisma w ocenianym okresie. W przypadku współautorstwa konieczne jest 
określenie procentowego udziału każdego członka zespołu - liczba punktów przyznawana jest każdemu współautorowi 
proporcjonalnie do jego wkładu. 



2 

 

8. 
Publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z międzynarodowych 
konferencji naukowych, uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web 
of Science Core Collection/Scopus 

15/5 

9. 
Pełniona funkcja redaktora naczelnego czasopisma krajowego lub 
zagranicznego  

Liczba punktów 
według 

opublikowanego 
wykazu 

czasopism 

10. 
Sporządzanie recenzji artykułów w czasopiśmie wyróżnionym w Journal 
Citation Reports/Scopus 

4 

II. Osiągnięcia w zakresie zastosowań praktycznych i wspierania działalności 
badawczej 

 

11. 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) 

40 

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

20 

c) krajowego finansowanego przez NCN, NCBiR, MNiSW lub inne jednostki 
finansujące (jeden raz w okresie realizacji w roku uzyskania projektu) 
kierownik/wykonawca 

15/5 

12. 

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 50 tys. zł pozyskane przez 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.  

2/1 

III. Inne osiągnięcia   

13. 
Pobyt naukowy i udział w badaniach naukowych w uczelni notowanej w 
Academic Ranking of World Universities lub w renomowanym ośrodku 
naukowym niebędącym uczelnią, w tym w ramach prestiżowego stypendium  

15 

14. 

Pobyt naukowy i udział w badaniach naukowych przez okres co najmniej 3 
miesięcy w ośrodku zagranicznym, innym niż określone w p. 13, w jednostce 
kategorii naukowej A+ lub A, lub w podmiocie wdrażającym wyniki badań 
naukowych lub prac rozwojowych 

20 

15. 
Prowadzenie wspólnych badań naukowych z renomowaną uczelnią lub 
ośrodkiem naukowym niebędącym uczelnią, których wynikiem są wspólne 
prestiżowe publikacje (JCR, Scimago Journal) lub wdrożenia  

15 

16. 
Nagrody i wyróżnienia przyznane za prace naukowe i badawcze przez 
organizacje i instytucje naukowe polskie/międzynarodowe 

4 

17. Referat naukowy wygłoszony na konferencji w języku obcym – kongresowym 2 

18. 
Udział (potwierdzony certyfikatem) w sesji plakatowej na konferencji (tzw. 
poster) w języku obcym – kongresowym  

1 

19. Liczba cytowań z bazy Web of Science /Scopus  (na dzień składania wniosku) 
1 pkt. za 15 

cytowań 

20. 
Liczba cytowań zgodnie z programem Publish or Perish (osoby z założonym 
profilem w Google Scholar) (na dzień składania wniosku) 

1 pkt. za 50 
cytowań 

B. OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE      
Liczba 

punktów 



3 

 

1. Autorstwo podręcznika akademickiego 15 

2. Autorstwo rozdziału w podręczniku akademickim  4 

3.  Redakcja podręcznika akademickiego 4 

4. Nieodpłatne wykłady za granicą   

 

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

4 

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

4 

c) w ramach innych programów lub umów bilateralnych zawartych z UE w 
Katowicach 

2 

5. Wyróżniona praca doktorska/dyplomowa - dla promotora pracy 5/2 

6. 
Kierowanie projektem dydaktycznym realizowanym w ramach programów Unii 
Europejskiej   
(jeden raz w okresie realizacji w roku uzyskania projektu) 

15 

7. 
Koordynowanie z ramienia UE europejskimi projektami dydaktycznymi (jeden 
raz w okresie realizacji w roku uzyskania projektu) 

10 

8. 
Udział w charakterze członka jury w olimpiadach dydaktycznych, 
międzynarodowych i krajowych  

1 

C. OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE 
Liczba 

punktów 

1. 
Czynny udział w akcji promocyjno-rekrutacyjnej (np. spotkania wyjazdowe w 
szkołach) w celu pozyskania kandydatów na studia – na pisemny wniosek 
rektora 

2 

2.   
Pełnienie z wyboru funkcji w gremiach naukowych i innych akademickich (w 
sumie dla jednego pracownika nie więcej niż 18 pkt.) 

 

 

    Międzynarodowych  6 

    Ogólnopolskich  4 

    Regionalnych  2 

3.  
Praca w komitetach redakcyjnych lub radach programowych (naukowych) 
czasopism naukowych (w sumie dla jednego pracownika nie więcej niż 6 pkt.) 

 

 
Międzynarodowych  3 

Ogólnopolskich  2 

4. 
Członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich 
powołanych przez organy i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne 
lub międzynarodowe 

2 

5. Opieka nad gościem zagranicznym zgodnie z harmonogramem pobytu  1 

6. 
Organizowanie olimpiad dydaktycznych lub językowych, międzynarodowych i 
krajowych  

1 

7. 
Wypowiedzi eksperckie dla mediów (zgłoszone do Rzecznika Prasowego i/lub 
umówione przez Rzecznika)  

1 

 


