Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu UP w Lublinie nr 27/2017-2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Zał. nr 6
Tabela 1. Minimalne wymagania punktowe do uzyskania oceny pozytywnej1

Stanowisko

Minimalna
Osiągnięcia
Okres
liczba
naukowe
oceny
punktów
i twórcze
(w latach)
do oceny
(minimalna liczba
pozytywnej
punktów)2, 3, 4

Działalność
dydaktyczna
i organizacyjna
(minimalna
liczba
punktów)5

Asystent z tytułem magistra/lekarza
weterynarii

2

38

30

8

Asystent/adiunkt ze stopniem doktora

2

60

50

10

Wykładowca/Starszy wykładowca

2

306

-

30

2

80

64

16

2

100

70

30

4

180

120

60

Adiunkt ze stopniem doktora
habilitowanego
Profesor nadzwyczajny ze stopniem
doktora habilitowanego
Profesor nadzwyczajny z tytułem
naukowym/profesor zwyczajny

Punktacja zawarta w Tabeli 1 odnosi się do dwuletniego lub czteroletniego okresu działalności albo
proporcjonalnie do okresu za jaki dokonywana jest ocena. Rady Wydziałów mogą podwyższyć minimalne
wymagania punktowe określone w Tabeli 1.
1

W przypadku oceny osób pełniących funkcje z wyboru w UP w Lublinie liczba punktów za osiągnięcia naukowe
i twórcze może być pomniejszona o liczbę punktów uzyskanych z tytułu pełnienia tych funkcji.
2

Warunkiem pozytywnej oceny pracownika naukowo-dydaktycznego jest jego autorstwo lub współautorstwo
w dwuletnim okresie działalności minimum dwóch publikacji z IF z listy A MNiSW, z czego w jednej powinien
być pierwszym lub korespondencyjnym autorem (w przypadku publikacji wieloautorskich z autorami z innych
jednostek niż Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, warunek ten jest spełniony w odniesieniu do pierwszego autora
z afiliacją UP w Lublinie). Warunek o byciu pierwszym lub korespondencyjnym autorem nie obejmuje:
pracowników naukowo-dydaktycznych posiadających tytuł naukowy oraz asystentów z tytułem magistra/lekarza
weterynarii w okresie dwóch lat ich pierwszego zatrudnienia na tym stanowisku. Pracownicy naukowo-dydaktyczni
posiadający stopień/tytuł w dziedzinie sztuk plastycznych lub dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka,
zobowiązani są do autorstwa lub współautorstwa minimum jednej publikacji z listy B lub minimum jednej
monografii za 25 pkt. Pracownicy naukowo-dydaktyczni posiadający stopień/tytuł w obszarze nauk społecznych,
zobowiązani są do autorstwa lub współautorstwa minimum 2 publikacji z IF z listy A MNiSW lub monografii
spełniającej kryteria określone w Rozporządzeniu MNiSW w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym obowiązującym w dacie dokonywania oceny punktowej lub dwóch publikacji w materiałach
konferencyjnych uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection potwierdzonych
przez Bibliotekę Główną.
3

W przypadku niedoboru za brakujące publikacje z IF z listy A MNiSW mogą być zaliczane zamiennie patenty na
wynalazki udzielone w okresie objętym oceną lub projekty badawcze (w roku ich uzyskania) na kwotę co najmniej
300 tys. zł (dotyczy kierownika projektu lub kierownika zadania badawczego jeżeli projekt jest realizowany
w ramach konsorcjum) albo monografie naukowe uznane za dzieło wybitne (w liczbie nie wyższej niż 1).
4

W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów niż wymagana do wypracowania w okresie oceny, brakująca
liczba punktów winna być uzupełniona nadwyżką punktacji za osiągnięcia naukowe i twórcze.
5

Przy dokonywaniu oceny pracownika dydaktycznego mogą być brane pod uwagę jego osiągnięcia naukowe
lub artystyczne.
6

W sprawach dotyczących wszystkich przypadków szczególnych (objętych i nie objętych arkuszem oraz regulaminem
oceny) i wyjątków decyzje podejmuje Rektor.

