
Załącznik do uchwały nr 64/2020 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

 

Minimalne kryteria dorobku naukowego pracowników z dziedziny nauk humanistycznych lub 

społecznych do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku adiunkta, profesora uczelni i 

profesora zwyczajnego. 

 

Kryterium Osiągnięcia Punktacja 

Kierowanie projektem 

badawczym 

 

asystent z dr  ≥ 10 000 zł, ale < 20 000 zł 

adiunkt  ≥ 15 000 zł, ale < 30 000 zł 

adiunkt z dr hab. ≥ 25 000 zł, ale < 50 000 zł  

  

profesor uczelni/profesor/profesor zwyczajny

 ≥ 25 000 zł, ale < 50 000 zł 

2 

asystent z dr  ≥ 20 000 zł 

adiunkt  ≥ 30 000 zł 

adiunkt z dr hab. ≥ 50 000 zł  

  

profesor uczelni/profesor/profesor zwyczajny

 ≥ 50 000 zł 

4 

 

Publikacje w czasopismach z listy 

MNiSW (*)  

200 pkt. (50 pkt. przed 2019) 

140 pkt. (30>pkt>50 przed 2019) 

100 pkt. (30 pkt. przed 2019) 

70 pkt. (25 pkt. przed 2019) 

40 pkt. (20 pkt. przed 2019) 

20 pkt. (15 pkt. przed 2019) 

 

Publikacje w czasopismach z listy 

MNiSW (*) 

200 pkt. (50 pkt. przed 2019) 

140 pkt. (30>pkt>50 przed 2019) 

100 pkt. (30 pkt. przed 2019) 

70 pkt. (25 pkt. przed 2019) 

40 pkt. (20 pkt. przed 2019) 

20 pkt. (15 pkt. przed 2019) 

 

 

Jedyny autor lub pierwszy współautor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi lub ostatni współautor 

 

 

 

10 

6 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

10 

6 

4 

2 

1 

0,5 

Autorstwo lub współautorstwo (pierwszy, drugi lub ostatni współautor) 

monografii upowszechnionej w wydawnictwie POZIOMU II MNiSW (*) 
6 

Redakcja lub współredakcja (pierwszy, drugi, trzeci lub ostatni współredaktor) 

monografii upowszechnionej w wydawnictwie POZIOMU II MNiSW (*) 
3 

Autorstwo lub współautorstwo (pierwszy, drugi lub ostatni współautor) rozdziału 

w monografii upowszechnionej w wydawnictwie POZIOMU II MNiSW (*) 
2 

Autorstwo lub współautorstwo (pierwszy, drugi lub ostatni współautor) 3 



monografii upowszechnionej w wydawnictwie POZIOMU I MNiSW 

Redakcja lub współredakcja (pierwszy, drugi lub ostatni współredaktor) 

monografii upowszechnionej w wydawnictwie POZIOMU I MNiSW 
1,5 

Staż naukowy w jednostce naukowej z 

tzw. Listy Szanghajskiej 

≥ 3 miesięcy  

≥ 1 miesiąca  

2 

1 

Inne istotne osiągnięcie naukowe mające wpływ na życie społeczeństwa i funkcjonowanie 

gospodarki (maksymalnie można podać dwa osiągnięcia) - 1 pkt. za każde osiągnięcie 

 

1. Minimalne kryterium zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników z 

dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych obejmuje uzyskanie 

stopnia naukowego doktora oraz co najmniej 8 punktów, w tym przynajmniej 4 punktów 

za kryteria z gwiazdką (*) za cały okres zatrudnienia  

 

2. Minimalne kryterium zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni w grupie 

pracowników z dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych obejmuje 

uzyskanie, co najmniej 8 punktów po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, w tym 

przynajmniej 4 punkty za kryteria z gwiazdką (*)  

 

3. Minimalne kryterium zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w grupie 

pracowników z dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych obejmuje 

uzyskanie, co najmniej 12 punktów po uzyskaniu tytułu profesora, w tym przynajmniej 6 

punktów za kryteria z gwiazdką (*) 

 

 

 

 

 

 

 


