
Załącznik nr 1  

 
 KRYTERIA PUNKTOWE DLA NAGRÓD ZA INDYWIDUALNE  

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

 

Punktuje się afiliowane do jednostki:  

 

1. Osiągnięcia naukowe i twórcze (publikacje, monografie, patenty, wdrożenia, dzieła 

architektoniczne i/lub wzornicze), które zgodnie z obowiązującym na koniec roku 

poprzedzającego rok przyznania nagród Rozporządzeniem MNISW z dnia 12 grudnia 2016 r. w 

sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których 

zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych ( 

Dz.U.2016 poz. 2154 ) przynoszą Wydziałowi odpowiednio:  

1) w przypadku  dyscyplin  w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz ścisłych i 

przyrodniczych :  co najmniej 15 pkt;  

2) w przypadku pozostałych dyscyplin: co najmniej 14 pkt.  

 

2. Osiągnięcia w kategorii rozwój kadry naukowej:  

1) uzyskanie stopnia naukowego doktora bez wyróżnienia– 15 pkt,   

2) pełnienie funkcji promotora przez pracownika jednostki naukowej w przeprowadzonym 

przewodzie doktorskim zakończonym uchwałą w sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub 

stopnia doktora sztuki – 15 pkt, w przypadku wyróżnionej rozprawy doktorskiej – dodatkowe 5 

pkt.  

3) pełnienie funkcji promotora pomocniczego przez pracownika jednostki naukowej w 

przeprowadzonym przewodzie doktorskim zakończonym uchwałą w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki – 10 pkt, w przypadku wyróżnionej rozprawy 

doktorskiej – dodatkowe 5 pkt. 

 

3. Osiągnięcia w kategorii potencjał badawczy. Punktację uzyskaną za osiągnięcia opisane w 

punkcie 1 zwiększa się odpowiednio o procent będący sumą procentów przyporządkowanych 

niżej opisanym osiągnięciom:  

 

1) złożenie wniosku o finansowanie projektu o charakterze naukowo-badawczym lub 

wdrożeniowym, odpowiednio: 

a) złożenie wniosku poprawnego formalnie  + 5% pkt,  albo 

b) wniosek zakwalifikowany do II etapu oceny merytorycznej (jeśli dotyczy) +15% pkt, albo 

c) projekt przyjęty do finansowania +30% pkt. ( w przypadku projektu MINIATURA + 15% pkt.) 

 

lub 

 

2) realizacja projektu naukowo-badawczego lub wdrożeniowego +10% pkt. za każdy rozpoczęty 

rok realizacji projektu objęty wnioskiem.  

 

 

PRZYKŁAD: 

Wniosek w programie OPUS – zakwalifikowany do finansowania w roku 2018 +30% 

Realizacja powyższego lub innego projektu w roku 2018 +10% 

Razem +40% 

Punktacja za kryterium 1 – 100 p.  

Punktacja ogółem 100p. + 40% = 140 p. 



Postanowienia szczegółowe:  

1. Publikacja/Monografia może być oceniana jako dorobek pracownika naukowego jeżeli:  

 

1) spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzeniu MNISW z dnia 12 grudnia 2016 r. w 

sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których 

zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych ( 

Dz.U.2016 poz. 2154 ), z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku potwierdzenia liczby arkuszy 

wydawniczych (np. na stronie redakcyjnej, oświadczenie redakcji, oświadczenie autora wraz z 

wyliczeniem znaków zgodnie z definicją), za arkusz przyjmuje się umownie 15 stron 

standardowego maszynopisu;  

2) posiada afiliację w Politechnice Opolskiej, a gdy uzyskanie takiej afiliacji nie jest możliwe -

oświadczenie autora o afiliowaniu. W przypadku wielu afiliacji autora w jednej publikacji, punkty 

przyznaje się po złożeniu oświadczenia o zaliczeniu publikacji dla Politechniki Opolskiej;  

3) jednostka naukowa z tytułu tego osiągnięcia mogłaby uzyskać co najmniej 15 lub 14 punktów 

(odpowiednio do zapisów w kryteriach punktowych dla nagród za osiągniecia naukowe) 

określonych Rozporządzeniem MNISW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania 

kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie 

wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych ( Dz.U.2016 poz. 2154 ).  

 

W przypadku, gdy z tej samej jednostki pochodzi więcej niż jeden autor, punkty przyznaje się w 

zależności od liczby autorów - pracownik naukowy otrzymuje punkty przewidziane dla danej 

publikacji/monografii z uwzględnieniem udziału procentowego potwierdzonego oświadczeniami 

współautorów, a w przypadku braku takich oświadczeń proporcjonalnie do liczby autorów 

pochodzących z tej samej jednostki i zaliczanych do liczby N w roku wydania publikacji.  
2. Patenty – punkty przyznaje się za patent autorstwa pracownika jednostki naukowej na rzecz 

Politechniki Opolskiej lub innego podmiotu. W przypadku kilku autorów patentu punkty dzieli się 

proporcjonalnie do liczby autorów zatrudnionych w jednostce i zaliczanych do liczby N w roku 

przyznania patentu.  

3. Złożenie wniosku o finansowanie projektu, w którym wnioskodawcą jest  Politechnika 

Opolska – punkty przyznaje się wyłącznie dla kierownika/ koordynatora projektu.  

 


