Wyniki działalności naukowej pracownika naukowo-dydaktycznego
Wydziału Filologicznego UJ w 2018 r.
IMIĘ
stopień/tytuł naukowy

A

Punkty 1

NAZWISKO

PUNKTACJA
UWZGLĘDNIANA
PRZY
COROCZNYCH NAGRÓD REKTORA

TYPOWANIU

Liczba

Suma
punktów

DO

1. Publikacja oryginalna w czasopismach z listy (A, B i C) MNiSW
według aktualnie obowiązującej liczby punktów
2. Publikacja oryginalna w czasopiśmie naukowym spoza listy
MNiSW

5 pkt.

3. Autorstwo monografii o objętości co najmniej 6 arkuszy
wydawniczych (pod warunkiem, że nie zawiera tekstów
opublikowanych wcześniej)

40 pkt.

4. Współautorstwo monografii (do trzech autorów, których udział
nie jest wyodrębniony)

40 pkt.

5. Współautorstwo monografii (powyżej trzech autorów, których
udział nie jest wyodrębniony)

20 pkt.

6. Recenzowana edycja naukowa tekstów źródłowych, w której
objętość tekstu będącego wkładem własnym autora opracowania
wynosi 6 lub więcej arkuszy wydawniczych

40 pkt.

7. Recenzowana edycja naukowa tekstów źródłowych, w której
objętość tekstu będącego wkładem własnym autora opracowania
wynosi mniej niż 6 arkuszy wydawniczych

10 pkt.

8. Rozdział/artykuł o objętości co najmniej 0,5 arkusza
wydawniczego w monografii naukowej wieloautorskiej (liczba
autorów wynosi czterech lub więcej)

5 pkt.

8. Podręcznik, który nie jest zbiorem ćwiczeń ani antologią/
słownik naukowy

15 pkt.

encyklopedyczne/słownikowe
w
encyklopedii
9. Hasło
naukowej/słowniku o objętości co najmniej 0,25 arkusza
wydawniczego

2 pkt.

10. Kierowanie międzynarodowym projektem naukowo-badawczym

30 pkt.

11. Kierowanie krajowym projektem naukowo-badawczym

25 pkt.

12. Uczestnictwo w międzynarodowym lub krajowym projekcie
naukowo-badawczym

20 pkt.

Suma punktów uzyskanych w części A

B

PUNKTACJA UWZGLĘDNIANA WYŁĄCZNIE W WEWNĘTRZNYM
RANKINGU WYDZIAŁU

13. Złożenie wniosku o finansowanie projektu naukowo-badawczego
ze źródeł zewnętrznych zagranicznych

15 pkt.

14. Złożenie wniosku o finansowanie projektu naukowo-badawczego
ze źródeł zewnętrznych krajowych (nie dotyczy wniosków do
NCN-u, których odmowa finansowania łączy się z nałożoną
karencją)

10 pkt.
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15. Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej, w której
autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba
autorów wynosi czterech lub więcej

5 pkt.

16. Redakcja serii wydawniczej, pod warunkiem ukazania się w
roku, za który dokonywane jest sprawozdanie kolejnego tomu

3 pkt.

17. Funkcja redaktora naczelnego czasopisma naukowego

5 pkt.

18. Funkcja sekretarza czasopisma naukowego

3 pkt.

19. Zewnętrzna działalność ekspercka /maksymalnie 30 pkt./:
a. recenzowanie wniosków o finansowanie projektów
badawczych
b. recenzje wydawnicze monografii lub artykułów
naukowych
c. inne recenzje naukowe /od recenzji rozprawy doktorskiej
wzwyż/

3 pkt.
3 pkt.
3 pkt.

Suma punktów uzyskanych w części B
Suma punktów uzyskanych w częściach A i B
Warunkiem uwzględnienia punktacji za dorobek naukowy jest dołączenie do formularza w formie pdf wydruku spisu
publikacji za rok 2018 z Repozytorium UJ.
Warunkiem uwzględnienia punktacji za zewnętrzną działalność ekspercką jest dołączenie do formularza danych
recenzowanych prac /rodzaj pracy, autor, tytuł/ . W przypadku sporządzania recenzji objętych klauzulą tajności: 1.
podanie nazwy czasopisma i numeru/rocznika 2. nazwy konkursu i edycji projektu naukowo-badawczego.

Podpis osoby składającej ankietę: …………………………………

Dyrektor ………………………………

Kierownik Katedry/Zakładu …………………………………………

2

