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Wydział Chemii 

 

1. Liczbę punktów N za aktywność naukową, w formie publikacji w czasopismach 

naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej oraz 

patentów i zgłoszeń patentowych, oblicza się z uwzględnieniem liczby punktów 

danego osiągnięcia Pi określonej zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 13 

lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 

jednostkom naukowym(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) dla nauk ścisłych i 

inżynierskich oraz liczby autorów publikacji Ai, według wzoru: 

. 

2. Liczbę punktów za aktywność dydaktyczną oblicza się z uwzględnieniem: 

a) oceny nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za prowadzenie zajęć 

dydaktycznych (od 0 do 3 pkt.) 

b) liczby godzin przeprowadzonych przez doktoranta zajęć dydaktycznych (od 0 

do 9 pkt.), liczbę punktów oblicza się dzieląc liczbę godzin przez 10. 

3. Liczbę punktów za postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej oraz uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych (od 0 do 

5 pkt.) – ustala opiekun naukowy / promotor.  

4. Liczbę punktów za działalność organizacyjną na rzecz UAM (od 0 do 3 pkt.) -

ustala komisja doktorancka w oparciu o informacje zawarte w sprawozdaniu 

rocznym doktoranta. 
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Wyciąg zasad ustalania liczby punktów Pi, o których mowa w pkt. 1 kryteriów  

 

Publikacje w czasopismach naukowych  

Publikacja w czasopiśmie naukowym wymienionym w części A, B i C wykazu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w § 14 ust. 3 rozporządzenia – punktacja wg wykazu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Punktowanie materiałów konferencyjnych  

Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w 

Web of Science, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Liczba punktów Pi 

odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym 

nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia. 

 

Punktowanie monografii naukowych i rozdziałów w mon ografiach naukowych  

1. Autorstwo monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, 

hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – Pi = 25 pkt. 

2. Autorstwo monografii naukowej w języku polskim – Pi = 20 pkt. 

3. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, 

francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – Pi = 5 pkt. 

4. Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w językach: angielskim, 

niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – Pi = 5 pkt. 

5. Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim – Pi = 4 pkt. 

 

Punktowanie patentów i zgłosze ń patentowych  

1. Patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub 

udzielony za granicą na rzecz jednostki naukowej, której doktorantem jest twórca 

wynalazku – Pi = 25 pkt oraz w przypadku wdrożenia wynalazku do stosowania 

dodatkowe 25 pkt; punktowane jest tylko jedno wdrożenie wynalazku. 
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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 – Pi =15 pkt 

3. Prawo ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru 

przemysłowego lub topografii układu scalonego udzielone przez Urząd Patentowy 

Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za granicą na rzecz jednostki naukowej – Pi = 10 

pkt oraz w przypadku zastosowania wzoru dodatkowe 10 pkt; punktowane jest tylko 

jedno zastosowanie wzoru 

4. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą 

przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku – Pi = 2 pkt 

 

Uwagi:  

1. Monografie naukowe zalicza się do osiągnięć naukowych jeżeli spełniają łącznie 

następujące warunki; 

a. stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe; 

b. zawierają bibliografię naukową; 

c. posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych; 

d. są opublikowane jako książki lub odrębne tomy; 

e. przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. 

Za monografie niespełniające tych warunków nie przyznaje się punktów. 

2. Do osiągnięć naukowych nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w 

czasopismach, skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, 

zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii 

naukowych. 

3. Do osiągnięć naukowych zalicza się rozdział w monografii naukowej stanowiący 

opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębne 

mapy. 

4. Arkusz wydawniczy wynosi: 

a. 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) prozy, lub 

b. 700 linijek poezji, lub 

c. 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków), lub 

d. 3000 cm² powierzchni ilustracji (także zapisu nutowego, wzorów matematycznych, 

chemicznych, diagramów). 

 


