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Kryteria punktowe konkursu na stanowisko adiunkta
na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach
Wszystkie dane należy podać za ostatnie 4 lata oprócz tych przypadków które zaznaczone oddzielnie
Punktacja

Udokumentowany dorobek naukowy
Zainteresowania badawcze
Komentarz: (do 100 pkt przyznaje komisja)
Zainteresowania badawcze związane z realizacją pracy habilitacyjnej

Autorstwo prac naukowych
Komentarz:
publikacje - liczba punktów danego czasopisma z listą A i B, oraz publikacje WoS
patenty - 30 punktów za każdy otrzymany patent

Konferencje
Komentarz:
20 pkt – prezentacja ustna w języku angielskim
15 pkt – prezentacja ustna w języku polskim
10 pkt – poster

Recenzowanie prac w periodykach naukowych
Komentarz:
Liczba punktów równa punktacji czasopisma naukowego

Kierowanie lub uczestnictwo w projektach/grantach
Komentarz: za ostatnie 10 lat
50 pkt - kierowanie projektem, (za każdy projekt)
25 pkt - uczestnictwo w projekcie (za każdy projekt)
Uzyskane nagrody za działalność naukową
Komentarz: za ostatnie 10 lat
20 pkt - nagroda indywidualna (za każdą nagrodę)
10 pkt - nagroda zespołowa (za każdą nagrodę)
Razem punktów

Osiągnięcia w zakresie realizacji dydaktyki

Punktacja

Oceny studentów i doktorantów w zakresie wypełniania obowiązków dydaktycznych powyżej
średniej wydziałowej
Komentarz:
Liczba punktów obliczona zgodnie z zależnością (n-4,0)*100, gdzie „n” średnia ocen studentów z
ostatniej oceny (tylko dla osób mających średnią > 4,0)
Znajomość platformy edukacyjnej Moodle
Komentarz:
10 pkt – za każdy materiały udostępnione na uczelnianej platformie kształcenia na odległość
Publikacje i opracowania o charakterze dydaktycznym, np. autorstwo podręczników,
skryptów akademickich,
Komentarz: za ostatnie 8 lat
20 pkt - Autorstwo podręczników skryptów
Sprawowanie roli promotora lub recenzenta prac dyplomowych, ze szczególnym
uwzględnieniem prac wyróżnionych w ramach konkursów zewnętrznych
Komentarz:
2 pkt – promotorstwo każdej pracy
3 pkt – promotorstwo pracy wyróżnionej w konkursach zewnętrznych
1 pkt - za każdą recenzję
Kierowanie, sprawowanie opieki nad praktykami zawodowymi, sprawowanie opieki nad
kołami naukowymi i innymi organizacjami studenckimi/doktoranckimi, latami, lub grupami
zajęciowymi, studiującymi w trybie indywidualnym
Komentarz:
5 pkt - sprawowanie opieki nad praktykami zawodowymi(za dany rok akademicki)
5 pkt - sprawowanie opieki nad kołami naukowymi i innymi organizacjami studenckimi (za dany rok
akademicki)
Działalność popularyzatorska o charakterze dydaktycznym, np. festiwale nauki, dni otwarte,
warsztaty dla szkół
Komentarz:
10 pkt- festiwale nauki (za każdy festiwal)
5 pkt - dni otwarte, warsztaty dla szkół (za każde warsztaty)
Razem punktów
Punktacja

Podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Znajomość języka angielskiego
Komentarz:
100 pkt - Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim
Udział w kursach, stażach naukowych i dydaktycznych w kraju i za granicą, ukończenie
studiów podyplomowych, praktyk itp.
Komentarz: za ostatnie 10
10 pkt - Udział w kursach,
10 pkt - Udział w stażach naukowych i dydaktycznych w kraju
20 pkt - Udział w stażach naukowych i dydaktycznych za granicą,
10 pkt - Ukończenie studia podyplomowe
Razem punktów

Osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej

Punktacja

Udział w pracach senatu, komisjach senackich, rektorskich, wydziałowych i innych; w tym w
komisjach lub zespołach odpowiedzialnych za proces dydaktyczny i jakość kształcenia
Komentarz:
20 pkt - każda komisję rektorską
10 pkt - każda komisję wydziałową
10 pkt - udział w zespołach odpowiedzialnych za proces dydaktyczny i jakość kształcenia
Opracowywanie materiałów na potrzeby rekrutacji, praca w komisjach rekrutacyjnych
Komentarz:
10 pkt - opracowanie materiałów dla potrzeb rekrutacji
10 pkt - za każdą komisję rekrutacyjną
Opracowanie i aktualizowanie programów kształcenia, harmonogramów zajęć
Komentarz:
10 pkt - każde opracowanie programów kształcenia
5 pkt - każde aktualizację programów kształcenia
Koordynacja krajowych lub międzynarodowych programów wymiany studentów/doktorantów
Komentarz:
10 pkt - każda koordynację krajowych programów wymiany studentów/doktorantów
20 pkt - każda koordynację międzynarodowych programów wymiany studentów/doktorantów
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi szkołami wyższymi, PAN, PAU, krajowymi i
zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi, placówkami kulturalnymi, oświatowowychowawczymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzenia zajęć w
instytucjach partnerskich i zajęć w językach obcych
Komentarz:
20 pkt - każda współpracę z zagranicznymi szkołami wyższymi
10 pkt - każda współpracę z krajowymi szkołami wyższymi
Udział w komitetach, komisjach, grupach roboczych towarzystw naukowych, komitetach
redakcyjnych czasopism
Komentarz:
20 pkt - każdy udział komisjach, grupach roboczych towarzystw naukowych, komitetach redakcyjnych
czasopism
Organizacja kongresów, konferencji, sympozjów itp.
Komentarz:
10 pkt - udział w organizacji każdego kongresu, konferencji, sympozjów itp.
Inna działalność poza Uniwersytetem, np. w charakterze eksperta
Komentarz:
20 pkt - ekspert w każdym programie ogólnokrajowych (np. NCBiR, NCN)
Razem punktów
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