
Załącznik nr 3: Kryteria oceny dorobku młodych pracowników naukowych ustalone przez 
Wydział Filozofii 

Komentarz do tabeli 

Ocena elementów dorobku naukowego zawarta w tabeli łączy zasady oceny stosowane 
w parametryzacji MNiSW oraz kryteria własne wydziału. 

Edycje krytyczne i przekłady tekstów obcojęzycznych opatrzone wstępem i komentarzem 
mogą być traktowane jako monografie. 

1 Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku 
angielskim, a w przypadku nauk filologicznych - w języku właściwym 
dla danej dyscypliny. 

24 punkty 

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku innym 
niż angielski, a w przypadku nauk filologicznych - w języku innym niż 
właściwy dla danej dyscypliny. 

12 punktów 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w 
języku angielskim, a w przypadku nauk filologicznych w języku 
właściwym dla danej dyscypliny. 

7 punktów 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w 
języku innym niż angielski, a w przypadku nauk filologicznych w 
języku innym niż właściwy dla danej dyscypliny. 

3 punkty 

Redakcja monografii (jako redaktor naczelny - dotyczy redaktora 
głównego mającego afiliację w omawianej jednostce. Przy większej 
liczbie redaktorów głównych, będących pracownikami różnych 
jednostek, punkty są dzielone odpowiednio przez liczbę redaktorów) 
wieloautorskiej, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej: 

• jeżeli publikacja jest w języku angielskim, a w przypadku nauk 
filologicznych w języku właściwym dla danej dyscypliny 5 punktów 
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• jeżeli jest w języku polskim 3 punkty 

2 Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports 
(JCR) 

od 10 do 30 
punktów 

3 Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w ERIH: 

• punktacja C 

• punktacja B 

• punktacja A 

8 punktów 

12 punktów 

15 punktów 

4 Redaktor naczelny czasopisma otrzymuje tyle punktów, ile przypisano 
danemu czasopismu w wykazie ministra 

5 Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym 
wymienionym w wykazie ministra właściwego do spraw nauki. 

od 1 do 9 
punktów 

6 Publikacja w recenzowanym czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym 
w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język angielski lub 
właściwy dla danej dyscypliny. 5 punktów 

7 Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu 
lokalnym. 

1 punkt 

8 Edycja krytyczna: obcojęzycznych i polskich tekstów źródłowych oraz 
przekładów. 

Opracowanie haseł słownikowych lub encyklopedycznych 

Opracowanie: zespołu zabytkowego, stanowiska archeologicznego. 

5 punktów 
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dokumentacji prac konserwatorskich, katalogu wystawowego, baz 
danych i bibliografii, opracowanie mapy historycznej lub innego 
opracowania kartograficznego. 

9 Opublikowane recenzje (książek), sprawozdania, komunikaty 
naukowe, artykuły popularno-naukowe, wstępy, posłowia, 
wprowadzenia, tłumaczenia*. 

*Artykuł popularnonaukowy zalicza się do tej kategorii, jeżeli wydany 
jest co najmniej w miesięczniku o charakterze popularno-naukowym 
(nie uwzględnia się dzienników, tygodników, stron WWW (za 

1 punkt 

9 

wyjątkiem publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych on-

1 punkt 

9 

line), audycji, wywiadów, etc.). Mniejsze hasła encyklopedyczne oraz 
hasła niesygnowane zalicza się do tej kategorii (mniej niż 0,5 arkusza 
wyd.). 

1 punkt 

10 Zorganizowane w jednostce sympozja i konferencje o zasięgu 
międzynarodowym (min. 2 gości z zagranicy z referatami). 6 punktów 

11 Zorganizowane w jednostce sympozja i konferencje o zasięgu 
krajowym (min. 2 gości z referatami). 4 punkty 

12 Zorganizowane w jednostce sesje wewnętrzne (min. 3 referaty). 2 punkty 

13 Wygłoszone (jednorazowo) wykłady, referaty osób zaproszonych 
spoza KUL*. 

* Nie uwzględnia się wykładów wpisanych w programy studiów. 

1 punkt 

14 Wygłoszone referaty za granicą na sesjach, konferencjach i seminariach. 
2 punkty 

15 Wygłoszone referaty na sesjach, konferencjach i seminariach w kraju 
(nie uwzględnia się wykładów wygłaszanych w celach 
dydaktycznych). 

1 punkt 

16 Złożone granty badawcze do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego i do innych krajowych instytucji grantodawczych. 2 punkty 

17 Uzyskane granty badawcze do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego i do innych krajowych instytucji grantodawczych. 4 punkty 
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18 Złożone granty badawcze do międzynarodowych instytucji 
grantodawczych. 3 punkty 

19 Uzyskane granty badawcze do międzynarodowych instytucji 
grantodawczych. 

6 punktów 

20 Uzyskane granty badawcze z instytucji krajowych. 

4 punkty 
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