Uchwała Nr 18/2017
Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2017
Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich
zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Na podstawie art. 62 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), w związku z § 88 Statutu Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie, Senat Uczelni uchwala, co następuje:
§1
W Regulaminie oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 10/2017 Senatu Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny
nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
wprowadza się następujące zmiany:
w § 6 ust. 5 uzyskuje brzmienie:
Jeżeli w ocenianym okresie nauczyciel uzyskał awans naukowy lub pozyskał jako kierownik
projektu w ramach konkursów środki finansowe na realizację projektów międzynarodowych
lub krajowych, obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe to ocena ogólna musi
być co najmniej pozytywna.
w § 7 ust. 1 uzyskuje brzmienie:
W przypadku pracowników bez stopnia naukowego zatrudnionych na stanowiskach
naukowych lub naukowo-dydaktycznych warunkiem uzyskania oceny pozytywnej za
działalność naukową jest odpowiednie do okresu zatrudnienia zaawansowanie rozprawy
doktorskiej, potwierdzone przez promotora lub opiekuna naukowego, oraz spełnienie obu
warunków a) i b):
a) publikowanie w ocenianym okresie:
 artykułów w czasopismach wymienionych w wykazie czasopism naukowych Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej wykazem ministra w części A, B, C,
 monografii naukowych,
 recenzowanych publikacji w języku innym niż polski zamieszczonych w zagranicznym
czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie ministra,
 rozdziałów w recenzowanych monografiach wieloautorskich,
 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym,
lub redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej,
lub autorstwo lub współautorstwo patentu na wynalazek,
lub autorstwo lub wykonanie dzieła muzycznego,
lub autorstwo dzieła plastycznego.
b) kierowanie lub współkierowanie w ocenianym okresie projektem obejmującym badania
naukowe lub prace rozwojowe, zwanym dalej projektem badawczym,
lub złożenie w ocenianym okresie prawidłowego wniosku (indywidualnego lub
zespołowego) o finansowanie projektu badawczego,
lub udział w ocenianym okresie w dwóch zespołach składających prawidłowe wnioski o
finansowanie projektu badawczego,
lub wykazanie aktywności we współpracy krajowej lub międzynarodowej (staże naukowe,
wymiany pracowników).

w § 7 ust. 3 uzyskuje brzmienie:
W przypadku pracowników posiadających stopień naukowy, zatrudnionych na stanowiskach
naukowych lub naukowo-dydaktycznych warunkiem uzyskania oceny pozytywnej za
działalność naukową jest spełnienie obu warunków a) i b)
a) publikowanie w ocenianym okresie,:
 artykułów w czasopismach wymienionych w wykazie ministra w części A, B, C,
 monografii naukowych,
 recenzowanych publikacji w języku innym niż polski zamieszczonych w zagranicznym
czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie ministra,
 rozdziałów w recenzowanych monografiach wieloautorskich,
 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym,
lub redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej,
lub autorstwo lub współautorstwo patentu na wynalazek,
lub autorstwo lub wykonanie dzieła muzycznego,
lub autorstwo dzieła plastycznego.
b) kierowanie lub współkierowanie w ocenianym okresie projektem obejmującym badania
naukowe lub prace rozwojowe, zwanym dalej projektem badawczym,
lub złożenie w ocenianym okresie dwóch prawidłowych wniosków (indywidualnych lub
zespołowych) o finansowanie projektu badawczego,
lub złożenie o ocenianym okresie jednego prawidłowego wniosku (indywidualnego lub
zespołowego) i udział w dwóch
zespołach składających prawidłowe wnioski o
finansowanie projektu badawczego,
lub istotne osiągnięcia we współpracy krajowej i międzynarodowej mające znaczenie dla
nauki i prac naukowo-badawczych lub sztuki (udział w naukowych gremiach
międzynarodowych, realizowana obustronnie naukowa wymiana krajowa i
międzynarodowa, co najmniej trzymiesięczne staże naukowe, itd.)
w § 8 ust. 2 uzyskuje brzmienie:
Warunkiem oceny wyróżniającej za działalność dydaktyczną jest stosowanie innowacji
dydaktycznych wprowadzanych do realizowanych zajęć (po zatwierdzeniu przez właściwą
radę instytutu) lub autorstwo recenzowanych podręczników, skryptów akademickich
finansowanych ze środków zewnętrznych uzyskiwanych w ramach projektów i działań
dydaktycznych lub pozyskanie środków finansowych na kierowanie lub współkierowanie
projektem edukacyjnym lub dydaktycznym. Przez środki finansowe rozumie się środki
finansowe wymienione w § 6 ust. 6.
w § 9 ust. 1 uzyskuje brzmienie:
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej za działalność organizacyjną jest rzetelne
wykonywanie przez nauczyciela akademickiego zleconych przez przełożonego prac
organizacyjnych wynikających z zakresu obowiązków tego nauczyciela oraz realizacja
działań na rzecz upowszechniania i popularyzacji nauki, sztuki lub kultury fizycznej lub
organizowanie współpracy krajowej i zagranicznej (m. in.: przyjazdy profesorów
zagranicznych, indywidualna opieka naukowa nad studentami i doktorantami zagranicznymi),
a ponadto w przypadku nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych
angażowanie się w prace mające na celu unowocześnienie i doskonalenie oferty
dydaktycznej jednostki oraz aktywny udział w promocji oferty dydaktycznej uczelni.
§2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
tak:24,
nie:0,
wstrzymujących się: 0,
w którym uczestniczyło 24 senatorów, spośród 29 członków Senatu AJD z prawem
głosu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a regulamin wprowadzony niniejszą uchwałą
obowiązuje począwszy od oceny dotyczącej okresu od 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Senatu
Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie
dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD

