Uchwała Rady Wydziału Ghemii UG nr 12l,|6

zdnia 9 listopada

20'16 roku

w sprawie wytycznych dla Wydziałowej Komisji oceniającej dotyczących punktacji
osiągnięc naukowo-badawczych nauczycie|i akademickich na Wydzia|e Chemii UG
w związku z ich okresową oceną w kadencji 2016.2020

Działając na podstawie Ustawy z dnia 27 |ipca 2005 roku Prawo o Szko|nictwie
WyŻszym (Dz. U. Nr 164, poz' 1365, z pożn' zm.) oraz Zarządzenia Rektora UG z
dnia 5 maja 2010 roku (nr 70lN10 z pożn' zm.) w sprawie oceny nauczycie|i
akademickich, usta|a się co następuje:

s1
1.

2.

Wprowadza się wytyczne dotyczące punktacji osiągnięć naukowo-badawczych
nauczycieIi akademickich Wydziału Chemii UG, podIegających okresowej
ocenie.
Wytyczne te są wewnętrzną instrukcją o charakterze pomocniczym dla
Wydziałowej Komisji oceniającej.

s2
Całkowita |iczba punktow uzyskana przez danego pracownika w okresie oceny ma
charakter pomocniczy d|a Wydziałowej Komisji oceniającej, dokonującej oceny
osiągnięć naukowo-badawczych.

s3
1.

Usta|a się minima|ne progi punktowe, powyzej ktorych rekomenduje się ocenę
pozytywną nauczycieIa akademickiego W zakresie osiągnięć naukowo-

badawczych:
a.
b.
c.
d.

d|a
d|a
d|a
d|a

profesorow tytu|arnych - 240 punktow łącznie przez okres 4 |at
,100 punktow
łącznie przez okres 2 |at
doktorow habi|itowanych doktorow - 75 punktow łącznie przez okres 2 |at
magistrow - 45 punktow łącznie przez okres 2 |at

2' Do okresu oceny

nie wlicza się okresu nieobecności w pracy wynikającej z
przebywania na urlopie macierzynskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla
poratowania zdrowia.

,1
Jeze|i okres oceny będzie krotszy, niz ten o ktorym mowa w ust. |it. a-d, próg
punktowy ob|iczony będzie proporcjona|nie do okresu oceny.
4. Jeze|i w okresie oceny nauczycie| akademicki zdobył stopień |ub tytuł naukowy,
próg punktowy obliczony będzie proporcjona|nie do okresow zatrudnienia w
danej ka{egorii pracownikóW, o ktorych mowa w ust. 1 |it' a-d.

3.

s4
Punktacja ocenianych osiągnięć naukowo
niniejszej uchwały.

_

badawczych stanowi załącznik do

s5
Traci moc uchwała Rady Wydziału nr 5113 z dnia 12 czerwca 2013 roku.

s6
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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Załacznik nr

1

Punktacja osiągnięć naukowo.badawczych nauczycie|i akademickich na Wydziale
Ghemii UG

Redakcja pozyĄi wydawniczej

/

Redaktor zaproszony

Autorstwo rozdziału w ks
Autorstwo ańvkułu w

lazek na rzeczinn
enie oatentowe
Udokumentowane prace z|econe na rzecz UG (materiały, usługi,
ekspertyzy in.)

1 pktzakaŻde 5 tys. zł
(nie więcej niŻ 10

Wygłoszony wykład, referat, komunikat konferencja
międzynarodowa, Iub wykład na zaproszenie instytucji
Wygłoszony wykład, referat, komunikat
lub wvkład na zaoroszenie instvtucii kra

-

3 pkt

konferencja krajowa,

Staz |ub stypendium naukowe zagraniczne nie krÓtsze niŻ 3 mce

Staz lub st

nie krótsze niz 3 m-ce

iekun obronion

ocniczv zakończoneoo przewodu dr
ktu kraiowego (NCN, NCBIR, FNP i in.
Kierownictwo/koordynowanie projektu zagranicznego (EU,
NATO, NSF i in.
NCN, NCBIR, FNP i iN
EU. NATO. NSF i in
nienie lub naqroda o charakterze
znienie lub naoroda o charakterze kra

20 pkt

*dane zbazy,,bib|iografia pub|ikacji pracownikÓw, doktorantów i studentow UG Expertus''

