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Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady parametryzacji działalności naukowej nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w UJK oraz uczestników studiów doktoranckich. 

 

Parametryzacja nauczycieli akademickich 

 

§ 2 

Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do dnia 15 stycznia każdego roku 

kalendarzowego wprowadzić informacje o własnych osiągnięciach naukowych (za poprzedni 

rok kalendarzowy) poprzez indywidualny profil do modułu Dorobek Naukowy.XP w ramach 

aplikacji Wirtualna Uczelnia wypełniając znajdujące się w nim formularze. 

 

§ 3 

Przy wypełnianiu formularzy, o którym mowa w § 2 w odniesieniu do publikacji 

naukowych stosuje się następujące zasady: 

1) uwzględniane są tylko publikacje afiliowane w UJK. 

2) publikacjami naukowymi nie są artykuły zamieszczone w suplementach, zeszytach 

specjalnych, materiałach pokonferencyjnych z konferencji nieuwzględnionych w Web 

of Science. 

3) w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości 

artystycznej przy kompleksowej ocenie uwzględnia się recenzowane publikacje  

o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w języku podstawowym w danej 

dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, 

hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim, zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie 

naukowym nie wymienionym w wykazie czasopism naukowych. 

 

 



  

§ 4 

Przy wypełnianiu formularzy, o którym mowa w § 2 w odniesieniu do monografii 

stosuje się następujące zasady: 

1) przez monografię naukową należy rozumieć również:  

a) edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia 

publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne 

encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów 

literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, 

b) w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce 

i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie 

referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, jeżeli spełniają 

łącznie następujące warunki: 

- stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe; 

- zawierają bibliografię naukową; 

- posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych; 

- są opublikowane jako książki lub odrębne tomy; 

- przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. 

2) za monografię nie uznaje 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) przez „rozdział w monografii” rozumie się rozdział w monografii naukowej stanowiący 

opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego lub odrębne 

mapy. 

4) przy kompleksowej ocenie w wykazach nie uwzględnia się: 

a) publikacji w czasopiśmie naukowym lub monografii naukowej, w tym publikacji 

i monografii naukowej wieloautorskiej, zamieszczonej więcej niż jeden raz, 

b) tej samej pozycji zamieszczonej jednocześnie jako monografia naukowa i rozdział 

w monografii naukowej, 

c) tej samej publikacji lub monografii naukowej zamieszczonej przez różne jednostki 

naukowe, z wyłączeniem publikacji i monografii naukowych wieloautorskich, 

d) publikacji lub monografii naukowej zamieszczonej niezgodnie z afiliacją podaną przez 

ich autora lub autorów. 

 



  

 

§ 5 

Przy wypełnianiu formularzy, o którym mowa w § 2 w odniesieniu do dorobku 

artystycznego stosuje się następujące zasady: 

1) przez rozpowszechnianie dzieła sztuki za granicą rozumie się jedną z następujących form 

(bez możliwości ich sumowania): 

a) wykonanie/prezentację w ramach festiwalu/konkursu/wystawy, z udziałem komisji 

kwalifikacyjnej lub jury, których członkowie reprezentują co najmniej 

5 zagranicznych ośrodków artystycznych, 

b) wykonanie/prezentację w zagranicznej instytucji artystycznej o światowym prestiżu, 

c) rozpowszechnienie w formie publikacji, nagrania lub publicznej emisji (radio, 

telewizja) za granicą. 

2) przez rozpowszechnianie dzieła sztuki w Polsce rozumie się jedną z następujących form 

(bez możliwości ich sumowania): 

a) wykonanie w ramach festiwalu/konkursu/wystawy, z udziałem komisji kwalifikacyjnej 

lub jury, których członkowie reprezentują co najmniej 5 instytucji krajowych, 

b) wykonanie/prezentację w krajowej instytucji artystycznej lub placówce o uznanym 

prestiżu artystycznym, z wyłączeniem jednostki naukowej składającej ankietę, 

c) rozpowszechnienie w formie publikacji, nagrania lub publicznej emisji (radio, 

telewizja) dokonanych w Polsce. 

 

§ 6 

1. Dorobek naukowy nauczyciela akademickiego wskazany w formularzach jest 

parametryzowany na podstawie punktów zgodnie z tabelami stanowiącymi załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu przez dyrektora instytutu albo kierownika katedry, w której 

zatrudniony jest nauczyciel akademicki. 

2. Zatwierdzenie parametryzacji następuje do dnia 31 stycznia każdego roku 

kalendarzowego i dokonywane jest w module Dorobek Naukowy.XP poprzez zmianę 

statusu punktacji dorobku naukowego. 

 

§ 7 

1. Nauczyciele akademiccy w terminie trzech dni roboczych od dnia 1 lutego każdego 

roku kalendarzowego mogą składać odwołania co do liczby punktów uzyskanych 

w wyniku parametryzacji. 



  

2. Odwołanie wnosi się do dziekana właściwego wydziału w formie pisemnej wraz 

z uzasadnieniem. 

3. Dziekan zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania w terminie 7 dni roboczych od 

daty jego otrzymania. W przypadku uwzględnienia odwołania w całości lub części, 

dziekan dokonuje stosownych zmian w przyznanej w wyniku parametryzacji liczbie 

punktów i dokonuje ich zatwierdzenia w module Dorobek Naukowy.XP. Co do 

nieuwzględnionej części odwołania dziekan udziela pisemnej odpowiedzi z podaniem 

przyczyn uzasadniających jego decyzję. 

4. Decyzja dziekana jest ostateczna. 

5. W terminie 7 dni roboczych od ostatecznego zatwierdzenia parametryzacji nauczyciel 

akademicki zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi instytutu lub kierownikowi 

katedry wydrukowane z modułu Dorobek Naukowy.XP sprawozdanie indywidualne 

z działalności naukowej opatrzone własnoręcznym podpisem oraz podpisem kierownika 

zakładu/katedry/pracowni. 

 

Parametryzacja doktorantów 

 

§ 8 

Doktoranci UJK zobowiązani są do dnia 10 czerwca każdego roku wprowadzić własne 

osiągnięcia naukowe (za rok akademicki) poprzez indywidualny profil do modułu Dorobek 

Naukowy.XP w ramach aplikacji Wirtualna Uczelnia wypełniając znajdujące się w nim 

formularze. Zapisy § 3-5 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 9 

1. Dorobek naukowy doktoranta wskazany w formularzach jest parametryzowany na 

podstawie punktów zgodnie z tabelami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu przez właściwego kierownika studiów doktoranckich.  

2. Zatwierdzenie parametryzacji następuje do dnia 25 czerwca każdego roku 

kalendarzowego i dokonywane jest w module Dorobek Naukowy.XP poprzez zmianę 

statusu punktacji dorobku naukowego. 

 

§ 10 

1. Uczestnicy studiów doktoranckich w terminie trzech dni roboczych od dnia 26 czerwca 

mogą składać odwołania co do liczby punktów uzyskanych w wyniku parametryzacji.  



  

2. Odwołanie wnosi się do dziekana właściwego wydziału w formie pisemnej wraz  

z uzasadnieniem. 

3. Dziekan zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania w terminie 7 dni roboczych od daty 

jego otrzymania. W przypadku uwzględnienia odwołania w całości lub części dziekan 

dokonuje stosownych zmian w przyznanej w wyniku parametryzacji liczbie punktów 

i dokonuje ich zatwierdzenia w module Dorobek Naukowy.XP. Co do nieuwzględnionej 

części odwołania dziekan udziela pisemnej odpowiedzi z podaniem przyczyn 

uzasadniających jego decyzję. 

4. Decyzja dziekana jest ostateczna. 

5. W terminie 7 dni roboczych od ostatecznego zatwierdzenia parametryzacji uczestnik 

studiów doktoranckich zobowiązany jest dostarczyć kierownikowi studiów 

doktoranckich wydrukowane z modułu Dorobek Naukowy.XP sprawozdanie 

indywidualne z działalności naukowej opatrzone własnoręcznym podpisem. Do 

wydrukowanego sprawozdania należy dołączyć opinię opiekuna naukowego/promotora. 

 

Sprawozdawczość 

§ 11 

Na podstawie zatwierdzonej parametryzacji nauczycieli akademickich oraz doktorantów 

dyrektorzy instytutów oraz kierownicy katedr opracowują w terminie do końca lutego 

każdego roku kalendarzowego w module Dorobek Naukowy.XP sprawozdania z działalności 

naukowej jednostki. 

 

Postanowienia końcowe i przejściowe 

§ 12 

1. Obowiązki dziekana przewidziane w niniejszym regulaminie może wykonywać 

wskazany przez niego prodziekan. 

2. Obowiązki dyrektora instytutu przewidziane w niniejszym regulaminie może 

wykonywać wskazany przez niego wicedyrektor. 

3. Obowiązki kierownika katedry przewidziane w niniejszym regulaminie może 

wykonywać wskazany przez niego zastępca kierownika katedry. 

4. Dziekan, dyrektor instytutu i kierownik katedry są obowiązani przekazać dane osób 

uprawnionych do wykonywania zadań wynikających z niniejszego regulaminu 

(wskazanych w pkt 1, 2 i 3) do Działu Kadr oraz do wiadomości prorektora ds. nauki 

współpracy z zagranicą. 



  

§ 13 

 

Sprawy sporne związane z parametryzacją dorobku naukowego rozstrzyga z upoważnienia 

rektora - prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. 

 

§ 14 

 

1. W roku 2013: 

1) nauczyciele akademiccy zobowiązani są wprowadzić informacje, o których mowa 

w § 2 Regulaminu w terminie do 15 lutego, 

2) zatwierdzenie parametryzacji, o którym mowa w § 6 pkt 2 Regulaminu następuje 

w terminie do dnia 28 lutego, 

3) składanie odwołań, o których mowa w § 7 pkt 1 Regulaminu następuje w terminie 

trzech dni roboczych od dnia 1 marca, 

4) opracowanie sprawozdań, o których mowa w § 11 Regulaminu następuje w terminie 

do końca marca. 

2. W przypadku niedostępności wszystkich formularzy do uzupełnienia w module Dorobek 

Naukowy.XP w ramach aplikacji Wirtualna Uczelnia w terminie do 15 lutego 

nauczyciele akademiccy zobowiązani są uzupełnić je w terminie późniejszym 

wskazanym przez rektora odrębnym pismem okólnym. 


