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Wyniki działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej 
pracownika w latach …………………………….. 

 
 Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia WSIU 

Imię i Nazwisko  
Tytuł/ stopień naukowy  
Stanowisko  
Katedra / Zakład  
 

 
Lp.  liczba 

publikacji 
liczba 
punktów 

1. Publikacja w czasopiśmie z Impact factor (IF) wg Journal Citation 
Reports, wymienionym w części A Wykazu MNSW - określona 
liczba punktów 

  

2. Publikacja oryginalna w czasopismach z listy B MNiSW – 
okreslona liczba punktów 

  

3. Publikacja w czasopiśmie znajdującym się w bazie European 
Reference Index for Humanities (ERIH), wymienionym w części C 
Wykazu MNSW – określona liczba punktów 

  

4. Publikacja oryginalna w czasopiśmie spoza listy MNiSW  (1pkt)   
5. Monografia  w języku polskim 20 pkt.   
6. Monografia w języku angielskim  30 pkt.   
7. Rozdział/artykuł w monografii zbiorowej/księdze zbiorowej  w 

języku polskim (4 pkt.) 
  

8. Rozdział/artykuł w monografii zbiorowej/księdze zbiorowej  w języku 
angielskim / innym niż polski (5 pkt.) 

  

9. Podręcznik akademicki (15 pkt.)   
10. Rozdział w podręczniku akademickim (4 pkt.)   
11. Autorstwo lub współautorstwo skryptu w języku polskim (2 pkt.)   
12. Inne opracowania dydaktyczne (przewodniki metodyczne, 

materiały pomocnicze do ćwiczeń, filmy n-d, itp.) (2 pkt.) 
  

13. Edycja naukowa tekstów źródłowych (10 pkt.)   
14. Redakcja naukowa tomu (5 pkt.)   
15. Redakcja serii wydawniczej (3 pkt.)   
16. Funkcja redaktora naczelnego czasopisma naukowego (5 pkt.)   
17. Opublikowana recenzja (książek, monografii) (1 pkt.)   
18. Referaty (wykłady) Komunikaty zaprezentowane na konferencjach 

międzynarodowych (2 pkt.) 
  

19. Referaty (wykłady) Komunikaty zaprezentowane na konferencjach 
krajowych (1 pkt.) 

  

20. Wykłady i seminaria naukowe; prowadzenie (udział w 
prowadzeniu) warsztatów, szkoły letniej itp.) (1 pkt.) 

  

21. Współpraca naukowa z ośrodkami naukowymi 
zagranicznymi/polskimi (forma współpracy, osiągnięcia – publikacje, 
wspólne konferencje, referaty, granty n-b, inne) (2 pkt.) 

  

22. Zorganizowanie konferencji międzynarodowej naukowej – udział 
w komitecie organizacyjnym lub/i naukowym (2 pkt.) 

  

23. Zorganizowanie konferencji naukowej krajowej – udział w 
komitecie organizacyjnym lub/i naukowym (1 pkt.) 

  

24. Realizowane lub współrealizowane projekty badawcze (2 pkt.)   
25. Staże naukowe i dydaktyczne w zagranicznych i krajowych   
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ośrodkach naukowych i dydaktycznych (2 pkt.) 

26. Liczba ukończonych prac magisterskich, którymi oceniana osoba 
kierowała (2 pkt.) 

  

27. Liczba ukończonych prac licencjackich, którymi oceniana osoba 
kierowała (2 pkt.) 

  

28. Liczba zrecenzowanych prac magisterskich (1 pkt.)   
29. Liczba zrecenzowanych prac licencjackich (1 pkt.)   
30. Udział w wprowadzaniu Krajowych Ram Kwalifikacji 

(koordynowanie działań na uczelni, wydziale, instytucie, 
przeprowadzanie szkoleń itp.) (1 pkt.) 

  

31. Pełnione funkcje dydaktyczne i wychowawcze (wymienić, podać 
informacje szczegółowe) (1 pkt.) 

  

32. Wykłady za granicą w ramach programu SORATES/ERASMUS i 
innych programów międzynarodowych (2 pkt.) 

  

33. Kierowanie projektem dydaktycznym lub szkoleniowym 
realizowanym w ramach programów UE lub innych 
międzynarodowych (2 pkt.) 

  

34. Kierowanie studiami podyplomowymi (funkcjonującymi) (2 pkt.)   
35. Ukończenie studiów podyplomowych/kursów dokształcających 

doskonalących umiejętności dydaktyczne (1 pkt.) 
  

36. Zajęcia prowadzone w językach obcych (wymienić z podaniem 
form kształcenia, liczebności grup/roczników) (1 pkt.) 

  

37. Zajęcia prowadzone online na platformie edukacyjnej (1 pkt.)   
38. Pełnienie funkcji kierowniczej na Wydziale (2 pkt.)   
39. Pełnienie funkcji Pełnomocnika (1 pkt.)   
40. Członkostwo w organach kolegialnych uczelni (1 pkt.)   
41. Pełnienie funkcji w komisjach powoływanych przez organy uczelni 

(dodatkowe 2 punkty za przewodniczenie – poza osobami 
funkcyjnymi) (1 pkt. za każdą funkcję) 

  

42. Członkostwo z wyboru lub na podstawie mianowania w 
międzynarodowych/krajowych gremiach naukowych, 
dydaktycznych, organizacyjnych, a także w 
międzynarodowych/krajowych towarzystwach naukowych (2 
punkty dodatkowe za pełnienie funkcji kierowniczych) (1 pkt.) 

  

43. Zorganizowanie konferencji międzynarodowej/krajowej 
dydaktycznej (2 pkt.) 

  

44. Udział w działaniach promujących WSIU (festiwal nauki, pikniki 
naukowe, akcje otwartych drzwi, wykłady i warsztaty dla 
licealistów, konkursy, wystawy, współpraca z mediami w tym 
audycje radiowe, telewizyjne, artykuły w prasie; inne działania) - 
(1 pkt.za każde działanie) 

  

45. Zaangażowanie w bieżące prace organizacyjne (ustalenie planów 
zajęć dydaktycznych, zamówienia aparatury, materiałów, inne) na 
wydziale, w instytucie, katedrze, zakładzie (pracownicy nie 
pełniący funkcji kierowniczej)  (1 pkt. za każde działanie) 

  

46. Inne…………………. (1 pkt. za każde działanie)   
 RAZEM poz. 1-17  
 RAZEM poz. 18-46  
 RAZEM poz. 1-46  
 

Do arkusza należy dołączyć: 
 

1. Listę publikacji za ostatnie 3 lata z rozbiciem na wymienione w arkuszu kategorie. 
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2. Oceny prowadzonych zajęć wystawione przez studentów (DW):  

w roku akademickim …………………. -  
w roku akademickim ………………….. - 
w roku akademickim ………………….. - 

3. Obciążenia dydaktyczne (liczone w godzinach obliczeniowych) 
w roku akademickim …………………. -  
w roku akademickim ………………….. - 
w roku akademickim ………………….. - 

4. Nagrody dydaktyczne i wyróżnienia (wymienić w poszczególnych latach)  
5. Liczba cytowań publikacji wg bazy Web of Science (WoS), Scopus, Google Scholar, 

Math.Sci.Net 
6. Indeks Hirscha wg bazy Web of Science (WoS) 
7. Informacje o długotrwałych nieobecnościach (powód nieobecności, okres)  

 
 
Łódź, dnia: ……………………    …………………………………... 

Podpis pracownika 
 
 

……………………………….............… 
                           Podpis Kierownika Katedry/Zakładu 

 


