Załącznik nr 3
do Zarządzenia Rektora Nr 162/2018
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Punktacja za OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE wg Załącznika nr 7
do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r.

I.
Publikacje naukowe w czasopismach naukowych
1. Publikacja naukowa w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części A wykazu
czasopism naukowych – punktacja według wykazu;
2. Publikacja naukowa w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części B wykazu
czasopism naukowych – punktacja według wykazu;
3. Publikacja naukowa w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części C wykazu
czasopism naukowych, – punktacja według wykazu;
4. Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski, o której mowa w § 10 ust. 1
pkt 4 rozporządzenia, zamieszczona w zagranicznym czasopiśmie naukowym
niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 15 ust. 1
rozporządzenia – 5 pkt.
5. Publikacja naukowa w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej,
uwzględniona w uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym – liczba
punktów odpowiada najniżej punktowanej publikacji naukowej w czasopiśmie naukowym
zamieszczonym w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt
1 rozporządzenia.
II.
1.

2.

Monografie naukowe
Monografia naukowa, w której liczba autorów nie przekracza 3, a co najmniej jeden
z nich wskazał jednostkę jako afiliację – 25 pkt, – 50 pkt – w przypadku monografii
naukowej uznanej za dzieło wybitne;
Monografia naukowa lub monografia naukowa uznana za dzieło wybitne, w której
liczba autorów wynosi co najmniej 4, a ich udział nie jest wyodrębniony – liczba
punktów proporcjonalna do udziału liczby autorów, którzy wskazali jednostkę jako
afiliację, w ogólnej liczbie autorów – monografia naukowa – 25 pkt∗Ajn/A, –
monografia naukowa uznana za dzieło wybitne – 50 pkt∗Ajn/A,
gdzie:
Ajn – oznacza liczbę autorów monografii naukowej, którzy wskazali jednostkę jako
afiliację;
A – oznacza ogólną liczbę autorów monografii naukowej

3.

4.

Monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów
jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4 i wszyscy wskazali jednostkę jako
afiliację – 15 pkt, – 30 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło
wybitne;
Monografia naukowa wieloautorska, w której:
1) autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone,

5.

2) liczba autorów wynosi co najmniej 4,
3) łączna objętość rozdziałów autorstwa osób, które wskazały jednostkę jako afiliację
(warunek ten dotyczy także redaktora naukowego tomu), obejmuje co najmniej 6
arkuszy wydawniczych – 15 pkt, – 30 pkt – w przypadku monografii naukowej
uznanej za dzieło wybitne
Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych
rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4, z wyłączeniem
monografii naukowych – 5 pkt, – 10 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej
za dzieło wybitne, ale łącznie za rozdziały w jednej monografii naukowej nie więcej niż:
– 15 pkt, – 30 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne.
Jeżeli liczba autorów rozdziału w monografii naukowej wynosi co najmniej 2,
jednostka, którą autor rozdziału wskazał jako afiliację, otrzymuje: – 2,5 pkt – 10 pkt –
w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne

6.

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo
poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4,
z wyłączeniem monografii naukowych, o których mowa w lp. 4, dokonana przez
pracownika jednostki – 5 pkt, – 10 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za
dzieło wybitne.

III.
Działalność innowacyjna
1. Patent na wynalazek udzielony w okresie objętym ankietą na rzecz ocenianej jednostki,
której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku:
– przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – 30 pkt
– za granicą – 40 pkt.
Punktowany jest tylko jeden patent udzielony na dany wynalazek.
2. Wdrożenia po raz pierwszy w okresie objętym ankietą wynalazku, na który jednostce został
udzielony patent w okresie objętym ankietą albo przed tym okresem – 30 pkt.
Punktowane jest tylko jedno wdrożenie wynalazku.
3. Patent na wynalazek udzielony w okresie objętym ankietą przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz innego podmiotu niż oceniana jednostka,
której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku – 15 pkt.
Punktowany jest tylko jeden patent udzielony na dany wynalazek.
4. Prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz ocenianej jednostki – 10 pkt, – dodatkowo
10 pkt – w przypadku zastosowania.
Punktowane jest tylko jedno prawo ochronne na dany produkt oraz tylko jedno jego
zastosowanie.
5. Wyłączne prawa do odmian roślin przyznane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian
Roślin Uprawnych lub za granicą – 10 pkt

6. Wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu z zakresu architektury krajobrazu
przysługujące jednostce albo jej pracownikowi − 10 pkt.
Punktowane jest tylko jedno zastosowanie utworu.

IV.
Dzieła z zakresu architektury krajobrazu:
1. Dzieła wykorzystujące dorobek nauki:
1) prace nagrodzone w konkursach międzynarodowych;
2) projekty obiektów architektury krajobrazu o najwyższym stopniu skomplikowania
funkcjonalnego i technologicznego;
3) projekty obiektów architektury krajobrazu o charakterze obiektów użyteczności
publicznej o dużym znaczeniu społecznym;
4) studia krajobrazowe do planów zagospodarowania przestrzennego województw;
5) plany zagospodarowania przestrzennego województw
– 24 pkt
2. Dzieła wykorzystujące dorobek nauki:
1) prace nagrodzone w konkursach krajowych;
2) prace wyróżnione w konkursach międzynarodowych;
3) projekty obiektów architektury krajobrazu o bardzo złożonych wymaganiach
przyrodniczych, artystycznych, społecznych, funkcjonalnych i technologicznych;
4) dzieła konserwatorskie wraz z dokumentacją;
5) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny zieleni;
6) studia krajobrazowe do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego (zmiana całościowa);
7) studia regionalne o zasięgu co najmniej gminnym (np. ochrony dziedzictwa
przyrodniczego lub ochrony dziedzictwa kulturowego);
8) opracowania ekofizjograficzne;
9) studia krajobrazowe;
10) prognozy oddziaływań na środowisko ustaleń planistycznych miejscowych planów lub
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
11) opracowania strategii rozwoju w skali co najmniej miasta lub gminy
– 12 pkt
3.
1) Prace nagrodzone w konkursach międzynarodowych lub krajowych;
2) Projekty obiektów architektury krajobrazu wymagających szczególnych rozwiązań
przyrodniczych, artystycznych, społecznych i inżynierskich (np. dotyczących
zagospodarowania wód opadowych na terenach osiedli mieszkaniowych lub
w przestrzeniach publicznych);
3) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny zieleni;
4) Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze
jednostki krajobrazowej
– 6 pkt

4.
1) Prace wyróżnione w konkursach krajowych;
2) Projekty niewielkich obiektów architektury krajobrazu o małym stopniu trudności
i prostej, jednorodnej funkcji (np. ogrodu przydomowego, wystawowego,
tymczasowego lub wspólnotowego albo otoczenia obiektu użyteczności publicznej);
3) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu zieleni w obszarze części
jednostki krajobrazowej;
4) Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (wyłącznie lokalna
zmiana)
– 3 pkt

