
 

 

 

 

Uchwała nr 6/2013 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 17 stycznia 2013 r. 

 

 

 

w sprawie przyjęcia Systemu Oceny Dorobku Naukowego  

w Politechnice Rzeszowskiej 
 

 

 

 

§1 

 

W celu dostosowania zasad oceny dorobku naukowego pracowników Politechniki Rzeszowskiej 

do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie 

kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 

877), Senat Politechniki Rzeszowskiej przyjmuje za obowiązujący system oceny dorobku naukowego 

w Politechnice Rzeszowskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§3 

 

Traci moc uchwała nr 11/2010 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  

z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Systemu Oceny Dorobku Naukowego w Politechnice 

Rzeszowskiej. 

 

 

 

 

REKTOR 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:  

System Oceny Dorobku Naukowego w Politechnice Rzeszowskiej 
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S y s t e m  O c e n y  D o r o b k u  N a u k o w e g o  w  P R z  

zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.  

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 877) 

 

Lp. Nazwa parametru 
Liczba 

punktów 

1. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH1,2,3,4,6)  

1.1 Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor 

(IF) znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A 

wykazu czasopism MNiSW.
1,2) 

15-50 

1.2 Publikacja w czasopiśmie znajdującym się w bazie European Reference Index for the 

Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu czasopism MNISW.
2) 10-14 

1.3 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact 

Factor (IF), wymienionym w części B wykazu czasopism MNiSW, wydawanym w języku 

polskim.
1,2) 

1-10 

1.4 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact 

Factor (IF), wymienionym w części B wykazu czasopism MNiSW, wydawanym w języku 

angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim.
1,2) 

1-10 

1.5 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej 

w Web of Science. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w 

czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika Impact Factor (IF), 

wymienionym w części B wykazu czasopism MNiSW.
1) 

 

1.6 Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku podstawowym w 

danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, 

hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim 
2,5) 

4 

1.7 Publikacja w recenzowanym czasopiśmie polskim o zasięgu, co najmniej krajowym 

niewymienionym w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW.
 1,2)

 
0 

1.8 Publikacja w recenzowanym czasopiśmie polskim lub zagranicznym o zasięgu lokalnym 

niewymienionym w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW.
 1,2)

 
0 

1.9 Publikacja w nierecenzowanym czasopiśmie branżowym lub popularnonaukowym o 

zasięgu co najmniej krajowym.
 1,2)

 
0 

2. MONOGRAFIE NAUKOWE4,5,6,7,8,9)  

2.1 Autorstwo monografii naukowej
7) w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, 

hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim, a w przypadku nauk humanistycznych i społecznych 

– w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej. 
25 

2.2 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej
8)

 w językach: angielskim, niemieckim, 

francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim, a w przypadku nauk humanistycznych i 

społecznych – w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej. 
5 
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2.3 Autorstwo monografii naukowej
7)

 w języku polskim, a w przypadku nauk 

humanistycznych i społecznych – w języku polskim (jeżeli nie jest językiem podstawowym 

w danej dyscyplinie naukowej) lub  języku innym niż języki: angielski, niemiecki, 

francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski. 

20 

2.4 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej
8)

 w języku polskim, a w przypadku nauk 

humanistycznych i społecznych – w języku polskim (jeżeli nie jest językiem podstawowym 

w danej dyscyplinie naukowej) lub  języku innym niż języki: angielski, niemiecki, 

francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski. 

4 

2.5 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
9)

 w językach: angielskim, 

niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim, a w przypadku nauk 

humanistycznych i społecznych – w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej. 
5 

2.6 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
9)

 w języku polskim a w 

przypadku nauk humanistycznych i społecznych – w języku polskim (jeżeli nie jest 

językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub języku innym niż języki: 

angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski. 

3 

2.7 Autorstwo skryptu. 0 

2.8 Autorstwo rozdziału w skrypcie. 0 

2.9 Autorstwo materiałów pomocniczych. 0 

2.10 Autorstwo rozdziału w materiałach pomocniczych. 0 

2.11 Publikacja w materiałach konferencyjnych lub pokonferencyjnych pracach zbiorowych. 0 

2.12 Publikacja rozdziału w materiałach konferencyjnych lub pokonferencyjnych pracach 

zbiorowych. 
0 

2.13 Inne wydawnictwa książkowe, rozdziały w innych książkach. 0 

3. STOPNIE NAUKOWE, TYTUŁY NAUKOWE, UPRAWNIENIA DO NADAWANIA 

STOPNI 10) 
 

3.1 Stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki uzyskany przez pracownika jednostki 

naukowej. 
2 

3.2 Stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki 

uzyskany przez pracownika jednostki naukowej (liczbę punktów zwiększa się o 2 za 

stopień doktora habilitowanego uzyskany przed ukończeniem 40. roku życia). 
7 (9) 

3.3 Tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki uzyskany przez pracownika jednostki 

naukowej (liczbę punktów zwiększa się o 4 za tytuł naukowy profesora uzyskany przed 

ukończeniem 45. roku życia. 
10 (14) 

3.4 Uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora - za każde uprawnienie. 30 

3.5 Uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego - za każde  

uprawnienie. 
70 

3.6 Przewód doktorski osoby niebędącej pracownikiem jednostki naukowej, w tym będącej 

uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę naukową, 

przeprowadzony w jednostce naukowej i zakończony uchwałą w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora – 1 pkt za każdy stopień. 

1 
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3.7 Przewód habilitacyjny osoby niebędącej pracownikiem jednostki naukowej, 

przeprowadzony w jednostce i zakończony uchwałą w sprawie nadania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego – 3 pkt za każdy stopień. 
3 

3.8 Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki osobie 

niebędącej pracownikiem jednostki naukowej, przeprowadzone w tej jednostce i 

zakończone nadaniem tytułu – 5 pkt za każdy tytuł. 
5 

3.9 Pełnienie funkcji promotora przez pracownika jednostki naukowej w prowadzonym przez 

inną jednostkę naukową przewodzie doktorskim osoby niebędącej pracownikiem jednostki 

naukowej zakończonym uchwałą w sprawie nadania stopnia naukowego doktora. 
1 

3.10 Pełnienie funkcji recenzenta w przewodzie doktorskim. 0 

3.11 Pełnienie funkcji recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym. 0 

3.12 Pełnienie funkcji recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 0 

3.13 Pełnienie funkcji w komisji habilitacyjnej. 0 

4. SYSTEMY JAKOŚCI, AKREDYTACJA LABORATORIÓW1)  

4.1 Wdrożenie procedury międzynarodowego systemu jakości, np. ISO 9000 – 10 pkt za każdy 

system, ale nie więcej niż 30 pkt. 
10 - 30 

4.2 Posiadanie laboratorium badawczego o kompetencjach potwierdzonych przez uprawnione 

organizacje (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, akredytacja zagranicznej 

jednostki akredytacyjnej, notyfikacja lub certyfikacja)
11)

 - 10 pkt za każde laboratorium, ale 

nie więcej niż 50 pkt. 

10 - 50 

4.3 Uzyskanie przez jednostkę innych certyfikatów jakości dotyczących usług badawczych  

i dydaktycznych. 
0 

5. REALIZOWANE PROJEKTY KRAJOWE LUB ZAGRANICZNE  

5.1 Zrealizowany projekt badawczy własny. 0 

5.2 Zrealizowany projekt badawczy zamawiany. 0 

5.3 Zrealizowany projekt celowy. 0 

5.4 Zrealizowany projekt rozwojowy. 0 

5.5 Realizowany lub współrealizowany projekt obejmujący badania naukowe lub prace 

rozwojowe, na realizację którego środki finansowe zostały przyznane w ramach 

międzynarodowego lub zagranicznego postępowania konkursowego – 2 pkt za każde 100 

tyś zł pozyskane przez jednostkę naukową na realizację projektu.
2) 

 

5.6 Realizowany lub współrealizowany projekt obejmujący badania naukowe lub prace 

rozwojowe, na realizację którego środki na badania zostały przyznane w ramach krajowego 

postępowania konkursowego – 1 pkt za każde 100 tyś zł pozyskane przez jednostkę 

naukową na realizację projektu.
2) 

 

5.7 Ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania artystyczne przygotowane na zlecenie 

przedsiębiorców, organizacji gospodarczych, instytucji państwowych, samorządowych 

oraz zagranicznych lub międzynarodowych – 1 pkt za każde 50 tyś zł przychodu 

jednostki naukowej z tego tytułu.
2,12) 
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5.8 Pozostałe umowy zawarte z innym podmiotem na wykonanie badań naukowych, prac 

rozwojowych, nowych technologii, materiałów, wyrobów, systemów, metod i usług (poza 

projektami celowymi) zakończone osiągnięciem celu.
13) 

0 

6. PATENTY I WDROŻENIA, WZORY UŻYTKOWE, WZORY PRZEMYSŁOWE, 
PRAWA AUTORSKIE 

1, 2,14) 
 

6.1 Patent udzielony jednostce przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielony 

za granicą na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest twórca wynalazku – 25 

pkt oraz w przypadku wdrożenia wynalazku dodatkowe 25 pkt.
15,16) 

25 (50) 

6.2 Patent na wynalazek udzielony za granicą lub udzielony przez Urząd Patentowy 

Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka naukowa, 

której pracownikiem jest twórca wynalazku. 
15 

6.3 Prawa ochronne na wzór użytkowy
17) 

lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru 

przemysłowego
18) 

lub topografii układu scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy 

Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej 

– 10 pkt; w przypadku zastosowania wzoru dodatkowe 10 pkt.
15) 

 

10 (20) 

6.4 Wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu z zakresu architektury i urbanistyki 

lub sztuk projektowych.
15) 10 

6.5 Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej przez jednostkę 

naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku. 
2 

6.6 Zgłoszenie wynalazku za granicą przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest 

twórca wynalazku. 
2 

6.7 Zgłoszenie wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
0 

6.8 Zgłoszenie wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego za granicą. 0 

7.  EFEKTY PRAKTYCZNE BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH 

ORAZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, SPRZEDAŻ LICENCJI, KNOW-HOW 

ITP 
1, 2).  

 

7.1 Przychody z tytułu wdrożenia prac B+R jednostki wdrażającej 0 

7.2 Przychody jednostki naukowej (uzyskane wpływy) z tytułu wdrożenia 0 

7.3 Uzyskanie przez nowy produkt certyfikatów jakościowych w uprawnionych jednostkach. 0 

7.4 Wprowadzenie nowego produktu, powstałego z wykorzystaniem wyników prac B+R 

jednostki, do obrotu handlowego i uzyskanie certyfikatu zgodności z CE lub PN. 
0 

7.5 Udokumentowane nakłady finansowe poniesione przez jednostkę naukową ze środków 

własnych lub ze środków finansowych przyznanych na realizację projektów obejmujących 

badania naukowe lub prace rozwojowe na rozwój infrastruktury badawczej: zakup, 

wytworzenie lub modernizację aparatury naukowo-badawczej i oprogramowania służącego 

do celów badawczych, z wyłączeniem środków finansowych przyznanych na działalność 

dydaktyczną lub pozyskanych z działalności dydaktycznej – 2 pkt za każde 50 tyś zł. 

 

7.6 Sprzedaż licencji o opłacie licencyjnej powyżej 1 mln zł.
19) 

0 
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7.7 Sprzedaż licencji o opłacie licencyjnej od 500 tys. zł do 1 mln zł.
19) 

0 

7.8 Sprzedaż licencji o opłacie licencyjnej poniżej 500 tys. zł.
19) 

0 

8. KONFERENCJE NAUKOWE  

8.1 Zorganizowanie konferencji międzynarodowej przez jednostkę.
20)

 0 

8.2 Referat zagraniczny przedstawiony na konferencji międzynarodowej zorganizowanej przez 

jednostkę (wygłoszony przez uczestnika z zagranicy). 
0 

8.3 Zorganizowanie konferencji krajowej przez jednostkę.
21)

 0 

8.4 Referat plenarny na konferencji międzynarodowej wygłoszony przez pracownika jednostki 

na zaproszenie (nie dotyczy konferencji zorganizowanej przez jednostkę). 
0 

8.5 Wystąpienie na konferencji międzynarodowej, na której językiem obrad jest język 

angielski. 
0 

8.6 Wystąpienie na konferencji międzynarodowej, na której językiem obrad jest język inny niż 

angielski. 
0 

8.7 Wystąpienie na konferencji krajowej, na której językiem obrad jest język angielski. 0 

8.8 Wystąpienie na konferencji krajowej, na której językiem obrad jest język inny niż 

angielski. 
0 

9. CZŁONKOSTWO W ZAGRANICZNYCH LUB MIĘDZYNARODOWYCH 

TOWARZYSTWACH, ORGANIZACJACH I INSTYTUCJACH NAUKOWYCH 
 

9.1 Członkostwo pracownika jednostki naukowej we władzach zagranicznych lub 

międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, 

których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw
22)

 – 1 pkt, a w przypadku pełnienia 

funkcji przewodniczącego – 2pkt. 

1(2) 

9.2 Członkostwo pracownika jednostki w zespole eksperckim powołanym przez organy i 

instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe. 
2 

10. CZŁONKOSTWO W KOMITETACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM 

NAUKOWYCH O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM 
 

10.1 Pełnienie przez pracownika jednostki naukowej funkcji redaktora naczelnego 

czasopisma umieszczonego na listach European Reference Index for the Humanities 

(ERIH)
23) 

lub Journal Citation Reports (JCR) lub czasopisma naukowego nieposiadającego 

współczynnika wpływu IF, za publikację w którym przyznaje się co najmniej 8 pkt, 

zgodnie z wykazem czasopism MNiSW. 

2 

10.2 Członkostwo pracownika jednostki naukowej w komitecie redakcyjnym czasopisma 

naukowego umieszczonego na listach European Reference Index for the Humanities 

(ERIH)
23)

 lub Journal Citation Reports (JCR). 
1 

10.3 Wydawanie przez jednostkę naukową czasopisma naukowego wymienionego w części A 

lub C wykazu czasopism MNiSW. 
3 

10.4 Pełnienie przez pracownika jednostki naukowej funkcji redaktora naczelnego innego 

czasopisma nieposiadającego współczynnika wpływu IF, za publikację w którym przyznaje 

się mniej niż 8 pkt. zgodnie z wykazem czasopism MNiSW. 
0 
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11. MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE PROJEKTY OBEJMUJĄCE BADANIA 

NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE 
1) 

 

11.1 Uczestnictwo jednostki naukowej w projekcie realizowanym w ramach Programu 

Ramowego Unii Europejskiej. 
0 

11.2 Uczestnictwo jednostki naukowej w projekcie realizowanym w ramach innych programów 

Unii Europejskiej. 
0 

11.3 Uczestnictwo jednostki naukowej w projekcie finansowanym lub współfinansowanym z 

innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 
0 

12. UDZIAŁ W SIECIACH NAUKOWYCH LUB KONSORCJACH NAUKOWYCH  

13. DOROBEK ARTYSTYCZNY24)  

13.1 Autorska realizacja dzieła plastycznego (monumentalne realizacje w przestrzeni 

publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac malarskich, rzeźbiarskich, dzieła 

konserwatorskie wraz z dokumentacją oraz projekty konserwatorskie) upublicznionego i 

rozpowszechnionego za granicą. 

25 

13.2 Autorska realizacja dzieła plastycznego (monumentalne realizacje w przestrzeni 

publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac malarskich, rzeźbiarskich, dzieła 

konserwatorskie wraz z dokumentacją oraz projekty konserwatorskie) upublicznionego i 

rozpowszechnionego w Polsce. 

12 

13.3 Autorstwo mniejszych dzieł plastycznych rozpowszechnianych za granicą. 12 

13.4 Autorstwo mniejszych dzieł plastycznych rozpowszechnianych w Polsce. 12 

13.5 Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna za granicą. 20 

13.6 Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna w Polsce. 10 

13.7 Udział w zbiorowej wystawie plastycznej, udział w realizacji dzieła konserwatorskiego za 

granicą. 
4 

13.8 Udział w zbiorowej wystawie plastycznej, udział w realizacji dzieła konserwatorskiego w 

Polsce. 
2 
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1) Dotyczy nauk chemicznych, nauk fizycznych, nauk matematycznych i nauk technicznych. 

2) Dotyczy nauk humanistycznych, nauk teologicznych, nauk społecznych, nauk ekonomicznych i nauk prawnych. 

3) Publikacje naukowe oceniane są w oparciu o wykaz czasopism punktowanych ogłaszany w formie komunikatu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i publikowany na stronie internetowej ministerstwa, oraz w oparciu o 

wykaz czasopism wyróżnionych w European Reference Index for the Humanities (ERIH), opublikowany na stronie 

internetowej www.esf.org.  

Wykaz czasopism MNiSW z przypisaną im liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową  

i składa się z trzech części: A, B i C: 

Część A- zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu 

Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);  

Część B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika 

wpływu Impact Factor (IF); 

Część C - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European 

Reference Index for the Humanities (ERIH). 

Zgodnie z zapowiedzią MNiSW wykaz czasopism będzie aktualizowany raz w roku. Jeżeli dane czasopismo zostało 

wymienione na kilku listach, to artykuł w nim opublikowany uzyskuje najwyższą liczbę punktów z proponowanych 

przez te listy. 

4) Oceniana jednostka otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji lub wieloautorskiej monografii naukowej  

w zależności od liczby autorów: 

- do 10 autorów – 100% punktów, 

- powyżej 10 autorów: 

 - 100% punktów – gdy co najmniej 20% autorów jest pracownikami jednostki, 

 - 75% punktów - gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami jednostki, 

 - 50% punktów – gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami jednostki. 

5) Uwzględnia się publikację o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego. 

6) Publikacja jest oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor, redaktor) podaje w publikacji tę jednostkę jako 

swoje miejsce pracy (afiliacja w jednostce); w przypadku wielu afiliacji autora w jednej publikacji, punkty otrzymać 

może tylko jednostka wskazana przez autora w odpowiednim oświadczeniu. Jeżeli wydawca z zasady nie umieszcza 

afiliacji, wymagane jest oświadczenie autora, że jego praca należy do dorobku ocenianej jednostki.  

 

Za publikacje nie uznaje się artykułów zamieszczonych w: suplementach, zeszytach specjalnych, materiałach 

konferencyjnych z konferencji nieuwzględnionych w Web of Science, artykułów popularnonaukowych  

o nienaukowym charakterze. 

7) Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, 

tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, 

komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, 

katalogi zabytków, a w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej 

także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach 

naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 

1. stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe, 

2. zawierają bibliografię naukową, 

3. posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych, 

4. są publikowane jako książki lub odrębne tomy, 

5. przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. 

Za monografię nie uznaje się: monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów, podręczników 

akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień 

monografii naukowych. 

8) Przez rozdział w monografii (minimum 0,5 arkusza wydawniczego), należy rozumieć część monotematycznego 

opracowania naukowego zdefiniowanego w odnośniku 7).  

Łączna liczba punktów za poszczególne rozdziały, przyznanych ocenianej jednostce, nie może przekraczać liczby punktów 

za całą monografię. Do oceny nie można przedstawiać wznowień. 

http://www.esf.org/
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9) Dotyczy redaktora naczelnego będącego pracownikiem ocenianej jednostki. Jeżeli ta sama osoba jest jednocześnie autorem 

rozdziału/ rozdziałów w monografii naukowej wieloautorskiej i jednocześnie jest jej redaktorem naukowym, punkty 

przyznaje się również za redakcję naukową. Przy większej liczbie redaktorów głównych będących pracownikami różnych 

jednostek punkty są dzielone odpowiednio przez liczbę redaktorów. 

10) Uwzględnia się uprawnienia posiadane w dniu składania ankiety, jeżeli w okresie objętym ankietą nadano co 

najmniej jeden stopień naukowy doktora albo stopień naukowy doktora habilitowanego.  

Uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 nr 65, poz. 595 ze zm.). 

11) Uwzględnia się także posiadanie certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej wydanego na podstawie ustawy z dnia 

25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r., Nr 63, poz. 322). 

12) Dotyczy wyłącznie ekspertyz, opracowań lub działań artystycznych rozliczanych za pośrednictwem jednostki 

naukowej składającej ankietę. 

13) Należy wykazać tylko te umowy z innymi podmiotami, w przypadku, których osiągnięcie celu potwierdzone jest fakturą 

wystawioną przez jednostkę naukową. 

14) Zgłoszenie, patent, licencja są wliczane do dorobku jednostki, jeżeli autor/współautor podaje jednostkę jako swoje 

miejsce pracy (afiliacja jednostki). 

15) Punktowane jest tylko jedno wdrożenie wynalazku, jedno zastosowanie wzoru lub utworu.  

16) Wymagana jest kopia zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej podmiotu gospodarczego 

informującego o zastosowaniu patentu lub uzyskanie przez twórców wynagrodzenia za zastosowanie wynalazku. 

Wkład twórców patentów, będących pracownikami ocenianej jednostki, we wdrożeniach podmiotów gospodarczych, 

potwierdzony oświadczeniem podmiotu wdrażającego. 

17) Wzorem użytkowym jest zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 

r., nr 119, poz. 1117 ze zm.) nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy 

lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. 

Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne 

znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. 

18) Wzorem przemysłowym jest zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U.  

z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.) nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, 

nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz 

przez jego ornamentację. 

Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący  

w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów 

komputerowych. 

19) W przypadku wielokrotnej sprzedaży licencji przyjmuje się łączną kwotę uzyskiwanych opłat z tytułu sprzedaży określonej 

licencji lub know-how, w okresie poddanym ocenie. 

20) Dotyczy organizacji konferencji międzynarodowej, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących 

referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe. 

21) Dotyczy organizacji lub współorganizacji konferencji krajowej, w której wzięli udział przedstawiciele co najmniej 5 

jednostek naukowych. 

22) Dotyczy członkostwa we władzach lub pełnienia funkcji, a nie samego członkostwa w danej organizacji. 

23) Członkostwo w komitecie redakcyjnym lub pełnienie funkcji redaktora naczelnego w czasopiśmie z listy ERIH 

dotyczy jednostek z grupy nauk humanistycznych i społecznych. 

24) Dotyczy wyłącznie dyscyplin naukowych architektura i urbanistyka oraz sztuki projektowe. 

 


