Uchwała nr 13/2016-2017
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia zasad punktowej oceny naukowych osiągnięć osób ubiegających się o
stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz adiunkta w Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lublinie i minimalnych wymagań jakie osoby te muszą spełnić
Na podstawie §88 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 pkt 2, 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie uchwala się co następuje:

§1
1. Do osiągnięć naukowych podlegających punktowej ocenie przy ubieganiu się o stanowisko
profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego lub adiunkta w Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lublinie zalicza się:
1) publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w wykazie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego;
2) dla osób posiadających stopnie naukowe lub tytuł naukowy z zakresu nauk
humanistycznych, społecznych lub nauk o sztuce, 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 niewymienionym
w wykazie czasopism naukowych;
3) publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych w Web of Science;
4) monografie naukowe, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) stanowią spójne tematycznie recenzowane opracowanie naukowe;
b) zawierają bibliografię naukową;
c) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
d) są opublikowane jako książka lub odrębne tomy;
e) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
5) rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej
pół arkusza wydawniczego lub odrębne mapy;
6) patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów
przemysłowych lub topografii układu scalonego oraz zgłoszenia wynalazków;

7) wyłączne prawa do odmiany roślin udzielone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian
Roślin Uprawnych lub udzielone za granicą;
8) Udział w wytworzeniu nowych ras lub linii zwierząt gospodarskich lub towarzyszących
9) wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu z zakresu architektury i urbanistyki
lub sztuk projektowych;
10) udokumentowany dorobek artystyczny, wymieniony w § 2 ust.3.
2. Do dorobku naukowego nie wlicza się skryptów, podręczników akademickich oraz
wznowień monografii naukowych.
§2
1. Za autorstwo lub współautorstwo publikacji w czasopiśmie naukowym, o którym mowa w
§1 ust. 1 pkt 1 przyznaje się liczbę punktów określoną w wykazie czasopism naukowych
obowiązującym na koniec roku kalendarzowego, w którym ukazała się publikacja.
2. Za autorstwo lub współautorstwo pozostałych osiągnięć naukowych, wymienionych w §1
ust. 1 pkt 2-8 przyznaje się liczbę punktów określoną dla tego osiągnięcia w
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przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, obowiązującym w dacie
dokonywania oceny punktowej.
3. Za udokumentowany dorobek artystyczny, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 10 przyznaje się
następującą liczbę punktów:
1) za projekt koncepcyjny lub wykonawczy małej formy obiektu architektury krajobrazu –
2 pkt;
2) za projekt obiektu architektury krajobrazu w przestrzeni publicznej, inwentaryzację obiektu
architektury krajobrazu, analizy stanu zachowania, wytyczne, operaty pielęgnacyjne –
4 pkt;
3) za monumentalne realizacje dzieła plastycznego w przestrzeni publicznej, realizacje
multimedialne, cykle prac malarskich, rzeźbiarskich, dzieła konserwatorskie wraz z
dokumentacją oraz projekty konserwatorskie, architektoniczne i urbanistyczne upublicznione i rozpowszechnione:
a) za granicą - 25 pkt
b) w Polsce - 12 pkt;
4) za studium krajobrazowo-przestrzenne, waloryzację krajobrazową, koncepcję programowoprzestrzenną zespołu krajobrazowego - 10 pkt;
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5) za dokumentację planistyczną (opracowanie ekofizjologiczne, ocena/prognoza
oddziaływania na środowisko ustaleń planistycznych), strategie rozwoju, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy/wojewódzki plan
zagospodarowania przestrzennego, koncepcję zagospodarowania kraju, plan ochrony –
10 pkt;
6) za autorstwo mniejszych dzieł plastycznych rozpowszechnionych:
a) za granicą - 12 pkt
b) w Polsce -6 pkt;
7) za wystawę indywidualną (premierową) plastyczną/architektoniczną/urbanistyczną:
a) za granicą -20 pkt
b) w Polsce- 10 pkt;
8) za udział w zbiorowej wystawie plastycznej/architektonicznej/urbanistycznej:
a) za granicą -4 pkt
b) w Polsce -2 pkt;
9) za wyróżnienie/nagrodę uzyskane w konkursie/(warsztatach):plastycznym/
architektonicznym/urbanistycznym - 10 pkt.
§3
1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na
stanowisku profesora zwyczajnego musi spełniać łącznie co najmniej następujące wymagania:
1) posiada tytuł naukowy profesora;
2) jest autorem lub współautorem osiągnięć naukowych, za które w całym okresie
działalności uzyskała sumarycznie nie mniej niż 600 pkt;
3) sumaryczny IF publikacji naukowych, których jest autorem lub współautorem, nie może
być niższy niż 10, z zastrzeżeniem ust. 2;
4) kieruje aktualnie lub kierowała w roku składania wniosku co najmniej jednym projektem
badawczym, tematem badawczym lub zadaniem badawczym realizowanym w ramach
konsorcjum lub sieci naukowej albo w okresie ostatnich 4 lat złożyła jako kierownik do
NCN, NCBiR, NFOŚiGW lub w ramach konkursów ministerialnych, co najmniej 3
wnioski o projekty badawcze;
5) była po ostatnim awansie stanowiskowym promotorem co najmniej w jednym
zakończonym przewodzie doktorskim;
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6) legitymuje się potwierdzonym pobytem badawczym lub studialnym, trwającym co
najmniej jeden miesiąc w ośrodku naukowym lub badawczym w kraju z Unii Europejskiej
lub Ameryki Północnej lub w Australii albo w innych ośrodkach zagranicznych
przodujących w badaniach naukowych.
2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na
stanowisku profesora zwyczajnego, posiadająca tytuł naukowy w dziedzinie sztuk
plastycznych lub w dyscyplinie naukowej „architektura i urbanistyka” nie musi spełniać
wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
§4
1. Osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego, ubiegająca się o zatrudnienie w
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na stanowisku profesora nadzwyczajnego musi
spełniać łącznie co najmniej następujące wymagania:
1) jest autorem lub współautorem osiągnięć naukowych, za które w całym okresie
działalności uzyskała sumarycznie nie mniej niż 400 pkt;
2) sumaryczny IF publikacji naukowych, których jest autorem lub współautorem, nie może
być niższy niż 5, z zastrzeżeniem ust.2;
3) kieruje aktualnie lub kierowała w roku składania wniosku co najmniej jednym projektem
badawczym, tematem badawczym lub zadaniem badawczym, w tym realizowanym
również w ramach konsorcjum lub sieci naukowej albo w okresie ostatnich 4 lat złożyła
jako kierownik do NCN, NCBiR, NFOŚiGW lub w ramach konkursów ministerialnych,
co najmniej 2 wnioski o projekty badawcze;
4) jest promotorem co najmniej jednego wszczętego (otwartego) przewodu doktorskiego.
2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na
stanowisku profesora nadzwyczajnego, posiadająca stopień doktora habilitowanego w
dziedzinie sztuk plastycznych lub w dyscyplinie naukowej „architektura i urbanistyka” nie
musi spełniać wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
§5

1. Osoba posiadająca stopień naukowy doktora, ubiegająca się o zatrudnienie w Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lublinie na stanowisku adiunkta musi spełniać łącznie co najmniej
następujące wymagania:
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1) jest autorem lub współautorem osiągnięć naukowych, za które uzyskała nie mniej niż 100
pkt;
2) sumaryczny IF publikacji naukowych, których jest autorem lub współautorem, nie może
być niższy niż 2, z zastrzeżeniem ust.2;
3) co najmniej jedno osiągnięcie naukowe, wymienione wśród osiągnięć o których mowa w
pkt 1, jest pracą oryginalną, patentem, wdrożeniem lub innym dokonaniem o charakterze
praktycznym;
4) kieruje jednym projektem badawczym, tematem badawczym lub zadaniem badawczym
albo złożyła jako kierownik do NCN, NCBiR, NFOŚiGW lub w ramach konkursów
ministerialnych, co najmniej 1 wniosek o projekt badawczy;
5) legitymuje się znajomością języka obcego co najmniej na poziomie B2, potwierdzoną
certyfikatem zewnętrznym.

2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na
stanowisku adiunkta, posiadająca stopień naukowy doktora w dziedzinie sztuk plastycznych
lub w dyscyplinie naukowej „architektura i urbanistyka", nie musi spełniać wymagania, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na
stanowisku adiunkta, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego nie musi spełniać
wymagań, o których mowa w ust. 1.
§6
Wymagania w stosunku do osób posiadających tytuł profesora zatrudnionych na stanowisku
profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, przy ubieganiu się o ponowne zatrudnienie po
uzyskaniu wieku emerytalnego ustala Rektor.
§7
Osoby zatrudniane na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego lub
adiunkta na podstawie przepisów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały,
muszą spełnić wymagania w nich określone.
§8
Z dniem 28.02.2017 r. traci moc uchwała nr 13/2013-2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie minimalnego dorobku naukowego wymaganego
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od kandydatów na stanowiska: adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego oraz
kryteriów punktowej oceny tego dorobku wraz z późniejszymi zmianami.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 r.

REKTOR
PRZEWODNICZĄCY SENATU
(-) Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
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