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zdnia 12.06.2013 roku

w sprawie wprowadz etia zasadpunktacji osiągnięć naukowo.b adawczych nauczycieli. 
akadernickich na Wydziale Chęmii UG w zvirykuz ich okresowąoceną

Działając na podstawie Ustawy z dtia}7 Iipca2005 roku Prawo o SzkolnictwieWyisz.ym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz Zarządzerlta Rektora UG z dnia 5 maja 2010

roku (nr 70lR/1ó z późn. '-.; * sprawie oceny nauczycieli akademickicĘ ustala się co

następuje:
$1

Wprowadza się zasady punktacji osiągnięć naukowo-badawcrychnauczycieli akademickich

wiaziału cnlmii Uó, pracujących 
-na 

stanowiskach naukowo-dydaktycznych lub

stanowiskach naukowych, w zwirykllz ich okresowąoceną.

Całkowita |iczba punktów uzyskana przez

rekomendację dla Wydziałowej Komisji
naukowo-badawczYch.

$2

danego pracownika w okresie oceny stanowi

ocerriającej, dokonującej oceny osiągpięó

$3

1. Do oceny zalataz)|3 .20|6 ikolejne okresy ocen wprowadza się naĘpujące prygi

punktowe, powyżej których rekómenduje się ocenę pozytywną nalczyciela

akademicki"go * zakresie osiągnięó naukowo-b adawczych:

dla profesorów tyfularny ch - 240 punktów łącznte przpz okres 4 lat

dla 
^cloktorów 

habilitowanych - 100 punktów łącnie plzez okres 2 lat

dla doktorów - 75 punktów \ącnieprzez okres 2 lat

dla magistrów . 4lpunktów łącznie przez okres 2 lat

a.
b.
c.
d.

f.

4.

Do okresu oceny nie wlicza się okresu nieobecności w pracy wynikającej zprzebywanta

na urlopie macierzlhskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania

zdrowia.
JeŻeli okres oceny będzie krótszy, ruż ter- o którym mowa w ust' 1 lit. a.d, próg

punktowy obliczony będzie proporcjonalnie do okresu oceny.

JeŻęIiw okresie o""oy 
''u,'ó"yói"t 

akademicki zdobył' stopień lub Ęrtuł naukowy, próg

punktowy obliczony iędzteproporcjonalnie do okresów zatrudnienia w danej kategorii

p.u"orłoit.ow, o których mowa w ust. 1 lit. a-d.

$4

Punktacja ocenianych osiągnięć naukowo _ badawczych stanowi załączltlk do niniejszej

uchwały.

Ut.ł ltt/ER

tt;tb. P iotr Ste p ncvtski

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

$s



Załacznik nr ]

Punktacja osiągnięó naukowo-badawcrych naucrycieli akademickich na Wydziale Chemii UG

Autorstwo ksiąZki (skryptu)

Redakcja pozyciiwydawniczej / Redaktor zaproszony czasopisma

Autorstwo rozdziału w ksiąŹce

Autorstwo arĘkułu w czasopismach punktowanych
ikacia w czasopiśmie spoza liqł_ĄĄEsw

Udzielony Patent
Wdrozenie

nawynalazek na rzecz UG

20 pkt
10 pkt

Wartośc pkt MNlSWx
Wartośó pkt MMSW*

35 pkt
35 pkt
35 pkt
4 pkt

I pl<t zakażde 5 Ęs. zł (nie

wiecei niż 10 pkVrocznie)

3 pkt

1 pkt

0.25

Udzielony Patent na wynalazeknarzecz innego podmiotu

Zgłoszenie patentowe
Udokumentowane prace zlecone na rzecz IJG (materiĄ' usługi'

@f".ut, komunikat konferencja

-ięi"y''u'oaow' iub wykład na zaptoszęnie insĘrtucj i zagranicznej

wygłó*"o''y wykład' ,óf"*t, komunikat - konferencja krajową lub

*yt.łuo na zaproszenie inst5rtucji krajowej

@ukowe zagraniczne nie krótsze niŻ3 m-ce

Sta:ż lub st5pendium naukowe krajowe nie krótsze niż 3 m-ce

Opiekun obronionej Pracy mgr
Promotor zakonczonego przewodu dr

Promotor pomocniczy zakończonego przewodu dr

Recenzja rozprawy dr, hab., brtułu Ę1t
Kierońictwo projektu krajowego (NCN, NCBIR' FNP i in)-

Kierownictwo/Loórd1,nowanie projektu zagraniczrlego (EU' NATO,

NSF i in.)
Wykonawca w projekcie krajowym (NCN' NCBR, fff-i i1) .

Wykooa-ca w projekcie zagraniczny- (EU, NATO, NSF i in' )

Wyrómienie luL nagroda o charaklerze międzynarodowym

Wyróżnienie lub nagroda o charakterze krajowym

5 pkt
3 pkt
1 pkt
4 pkt
2 pkt
2pkl"
10 pkt
20 pkt

3 pkt
6 pkt
5 pkt
2 pkt

*dane zbazy,,bibliografia publikacji pracowników, doktorantów i studentów UG Expertus''


