
Uchwała nr 9/2017

Rady Naukowej  Centrum Onkologii -Instytutu  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie

z dnia 20 września 2017  r.

w  sprawie  „Regulaminu  okresowej   oceny  dorobku  naukowego  i  technicznego  pracowników
naukowych  i  badawczo-technicznych  Centrum  Onkologii  -  Instytutu  im.  Marii  Skłodowskiej-
Curie„

Na  podstawie  §  9  ust.  2  pkt  12  Statutu  Centrum  Onkologii  -lnstytutu  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie

Rada Naukowa Centrum Onkologii -Instytutu  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie, uchwala co następuje:

m

Rada  Naukowa  Centrum  Onkologii  -  Instytutu  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  pozytywnie  opiniuje

„Regulamin    okresowej    oceny    dorobku    naukowego    i    technicznego    pracowiiików    naukowych
i badawczo-techiiicznycli Centrum Onkologii -Instytutu  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie", który stanowi

załącznik do niniejszej  uchwały  i obowiązywać będzie od dnia  1  stycznia 2018 r.

§2

Ucliwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCAPRZEWODNIC/+^\LLGO

:-.`:.':..'..::.:--



załącznik do  uchwały nr 9/2017 Rady
Naukowej  Centrum  Onkologii-Instytutu  im.

Marii  Skłodowskiej-Curie
z dnia 20  września 2017  r.

REGULAMIN
OKRESOWEJ OCENY DOROBKU NAUKOWEG0
I TECHNICZNEG0 PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

I BADAWCZO-TECHNICZNYCH
CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Bn
Regulamin  określa  tryb  i  zasady  dokonywania  okresowej  oceny  dorobku  naukowego  i  technicziiego

pracowników     naukowych     i     badawczo-technicznych     Ceiitrum     Onkologii-Instytutu     im.     Marii
Skłodowskiej~Curie, zwanego dalej  „Instytutem".

§2
Celem  okresowej  oceny  dorobku  naukowego  pracowników  naukowych  i  badawczo-technicznych jest
weryfikacja  realizacji  przez  pracownika  naukowego  i  badawczo-technicznego  podstawowych  celów

i  zadań  lnstytutu  w  zakresie  prowadzenia  badań  naukowych  i  prac  rozwojowych,  przystosowania  ich

do  potrzeb  praktyki,  wdrażania  wyiiików  badań  naukowych  i  prac  rozwojowych  oraz  wypełniania

innych obowiązków pracownika naukowego i badawczo-technicznego określonych w ustawie z dnia 30

kwietiiia 2010 r. o  instytutach  badawczycli.

§3

1.  Okresowej  oceiiy  dorobku  naukowego  i  teclinicznego,  zwanej  dalej  "oceną",  podlegają  pracownicy

zatrudnieiii  na staiiowiskacli:

1 )  asysteiita, adiunkta -raz iia 2  lata;

2)  profesora zwyczajiiego  i  profesora nadzwyczajnego -  raz na 4  lata,

3)  głównego   specjalisty   badawczo-techiiicznego,   starszego   specjalisty   badawczo-technicznego,

specjalisty badawczo-technicznego-raz na 2  lata.

2. Nie dokonuje się oceny za okres:

1 )  urlopu inacierzyńskiego  i  wychowawczego;

2)  czynnej  służby wojskowej;

3)   urlopu udzielonego na podstawie art.174  i  174]  Kodeksu pracy;

4)  wyjazdu  służbowego za granicę w celach naukowych  lub zawodowych na okres nie krótszy niż

6  miesięcy.

§4

1.     Ocena     pracowników     naukowych     i     pracowników     badawczo-technicznych     uwzględnia

w  szczególności:

a)    twórczą działalność naukową w zakresie diagnostyki  i  leczenia chorób nowotworowych,

b)    podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych  i naukowych,

c)    kształcenie kadry naukowej,

d)    upowszechniaiiie osiągnięć iiaukowych, w tym poprzez publikacje naukowe, prowadzenie

badań  iiaukowych  lub prac rozwojowych.

2.  Ocena dokonywana jest na podstawie  informacji, przedstawionych w indywidualnym sprawozdaniu

z działaliiości  pracownika naukowego i pracownika badawczo -technicznego.



§5

1.     Oceny  dokonuje   Rada  Naukowa  Centrum   Onkologii  -Instytutu   im.   Marii   Skłodowskiej-Curie

w formie uchwały.

2.     Rada  Naukowa  Ceiitrum  Onkologii  -  Instytutu  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  powołała  Komisję

Rady    Naukowej    ds.    oceny    dorobku    iiaukowego    i    technicznego    pracowników    naukowych

i  badawczo  technicznych,  zwaną dalej  „Komisją"  do  zadań  której  należy  przeprowadzenie  oceny
i   przedstawienie   Radzie   Naukowej   projektu   uchwały   w   sprawie   okresowej   oceny   dorobku

naukowego  i technicziiego pracowników naukowych  i  badawczo-teclinicznych.

3.  Indywidualną      ocenę      pracowników      naukowych      i      pracowników      badawczo-technicznych

przeprowadza  się  według  Karty  Oceny  Dorobku  Naukowego,  której  Wzór  stanowi  Załącznik  do
Regulaminu,  zgodiiie z kryteriami  określonymi  w  §  7.

§6

1.  Komisja dokonuje oceny pracownika,  uwzględniając następujące kryteria:

1 )   szczególnie  wartościowe elementy w dorobku  iiaukowym  i  techiiiczmym;

2)  jakość  i efektywność prowadzonej  działalności  naukowej  i  rozwojowej  zmierzającej do realizacji

celów  i zadań  lnstytutu;

3)   umiejętność pracy w zespole naukowo-badawczym  lub umiejętność kierowania takim zespołem;

4)   zdolność analityczną  i  kreatywność;

5)   liczbę  i  jakość  patentów,  wdrożeń,  publikacji  naukowych  oraz  prowadzonych   i  plaiiowaiiych

badań naukowych  lub prac rozwojowych.
2.  Rada   Naukowa   Centrum   Onkologii   -Instytutu   im.    Marii    Skłodowskiej-Curie   może   ustalić

dodatkowe kryteria oceny pracowników, w szczególiiości takie jak:

1 )  zaaiigażowanie naukowe  i zawodowe pracownika,  uczestnictwo w działaniach  mającycli na celu

rozwój  liistytutu oraz udział w inicjowaniu tych działań;

2)  aktywiiość  pracownika  w jego  doskonaleniu  zawodowym,  w  tym  w  podnoszeiiiu  kwalifikacji

zawodowych.

§7

Indywidualną ocenę pracowiiików naukowych  i  pracowników badawczo -technicznych  przeprowadza

się według następujących kryteriów:

1.   Publikacje recenzowane:
1 )    Publikacja w czasopiśmie naukowym  posiadającym współczynnik wpływu  lmpact Factor (IF),

znajdującym  się w bazie Jouriial  Citation  Reports, wymienionym w części  A  Wykazu  Ministra

Nauki  i  Szkoliiictwa Wyższego, punktacja wg schematu:

IF publikacji

IF  0- 0.5

IF  0,51-0.999

IF   1-1.999

IF   2-2.999

IF 3-4.999

IF 5-7.999

IF 8-12.999

IF 2 13



a)     Publikacja może  być  oceiiianajako dorobek autora, jeżeli  podaje on  w publikacji  afiliację

COI;

b)    W przypadku publikacji, w której wykonawcajest pierwszym, drugim lub ostatnim autorem

stosuje  się wagę  rówiią  1 ;

c)     W   przypadku   publikac`ji,   w   której    wszyscy   wykoiiawcy   są   pracowiiikami   Centrum

Oiikologii-Instytutu  stosuje się wagę równą  1 ;

d)    W przypadku publikacji wieloautorskiej, w której  liczba wykoiiawców z CO-I jest mniejsza

iiiż 50% to waga wynosi 0,8;

e)     W przypadku publikacji wieloautorskiej, w której  liczba wykonawców z CO-Ijest miiiejsza

niż 20% to waga wyiiosi 0,5;

f)     W przypadku publikacji wieloautorskiej, w której  liczba wykonawców z co-Ijest mniejsza

iiiż  10%  stosuje się wagę 0,2.

2)    Publikacja w  czasopiśmie  naukowym  nieposiadającym  współczynnika wpływu  lmpact  Factor

(IF), wymienioiiym w części 8 Wykazu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego, punktacja wg
Scilematu:

Punktacja pub]ikacji wg. MNisw Punktacja
0-4 2

5-7 3

8-10 5
>10 6

11. Monografie naukowe:
1)    Autorstwo  monografii  naukowej  wjęzyku  angielskim,  iiiemieckim,  francuskim,  hiszpańskim,

rosyjskim  lub włoskim -25 pkt

2)    Autorstwo monografii naukowej  wjęzyku polskim -15 pkt

3)    Autorstwo  rozdziału  w  monografii  naukowej  w języku  angielskim,  niemieckim,  fraiicuskim,

hiszpańskim,  rosyjskim  lub włoskim -10 pkt

4)    Autorstwo rozdziału w monografii naukowej wjęzyku polskim -5 pkt

5)    Redakcja naukowa moiiografii  naukowej  wieloautorskiej  wjęzykach:  angielskim, niemieckim,

francuskim, hiszpańskim, rosyjskim  lub włoskim -5 pkt

6)    Redakcja naukowa monografii naukowej wjęzyku polskim -4 pkt

111. Doniesienia zjazdowe

1 )     Doiiiesienia zjazdowe  zagranicziie.  których  streszczeiiia  ukazały się drukiem  lub  na stroiiie

illtemetowej:

a)    za streszczenia pracy przyjętej  do prezeiitac`ji  plakatowej  -2  pkt

b)    za streszczenie pracy przyjętej do prezentacji  ustnej -4 pkt

2)    Doiiiesieiiia zjazdowe polskie, których streszczenia ukazały się drukiem  lub na stronie

internetowej:

a)    za streszczenia pracy pr7,yjętej  do  pre7.eiitacji  plakatowej  -2  pkt

b)    za  streszczeiiie  pracy  przyjęte`j  do  prezeiitacji  iistnej  12  pkt



IV. Krajowe i międzynarodowe projekty badawcze:
1)    Uczestnictwo  w  projektach  Programu  Ramowego,  innych  konkursach  Uiiii  Europejskiej  oraz

iiinych międzynarodowych projektach naukowo -badawczych -koordvnacia projektu -80 pkt

2)    Uczestnictwo  w  projektach  Programu  Ramowego,  innych  konkursach  Unii  Europejskiej  oraz

innych  międzynarodowych projektach  naukowo -badawczych -uczestnictwo instvtucionalne:

a)      Kierownik projektu -80 pkt

b)     Uczestnictwo w projekcie -30 pkt

3)    Uczestnictwo  w  krajowych  projektach  badawczych  (np.:  NCN,  NCBiR,  FNP)  -  kierownik

projektu   -10 pkt za  każde  100 tys. zl (nie więcej  niż 50  pkt)
4)    Kierownictwo grantu wewnętrznego ~  15 pkt

5)    Zgłoszenie projektu w konkursie NCN, NCBiR  lub podobnym -20 pkt

6)    Zgłoszenie projektu w konkursie na granty wewnętrzne -10 pkt

V.  Zgloszenia   o  prawa  patentowe  na wynalazki,  prawa  ochronne  na wzory  użytkowe  i  prawa
autorskie do utworów:
1)    Patent na wynalazek udzielony za granicą na rzecz lnstytutu   -40 pkt

2)    Patent  na  wynalazek  udzielony  przez  Urząd  Patentowy  Rzeczypospolitej  iia  rzecz  lnstytutu  -

30 pkt

VI. Rozwój:
1)    Uzyskanie stopnia naukowego doktora -10  pkt

2)    Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego -20 pkt

3)    Uzyskanie tytułu  naukowego profesora -30 pkt

VII. Udział w rozwoju pracowników naukowych:
Pełnienie  funkcji  promotora w  przewodzie  doktorskim  zakończonym  uchwałą  w  sprawie  nadania

stopnia naukowego doktora -15 pkt

§8

1.Na   podstawie   sprawozdań    indywidualnych   z   działalności   naukowej    pracowników   naukowych

i pracowników badawczo -technicznych lnstytutu, Dział Nauki w uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora

ds.  Naukowych  w  terminie  do  dnia  28  lutego  roku,  w  którym  przeprowadzana jest  ocena  dorobku

naukowego  opracowuje  projekty  Karty  Oceny  Dorobku  Naukowego  pracowników  naukowych  i
badawczo  technicznych,  a  następnie  niezwłocznie  przekazuje  projekty  Przewodniczącemu  Rady
Naukowej  lnstytutu.

2.  Przewodniczący Rady Naukowej  w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyła projekty  Komisji.

3.  Na  najbliższym  posiedzeniu   Komisja  dokonuje  oceny  Kart  Dorobku  Naukowego   i  przedstawia

Radzie Naukowej  projekt uchwały w sprawie oceny dorobku naukowego pracowników naukowych

i  badawczo-technicznych  lnstytutu wg schematu:

OCENA Asystent/prac bad.- Adiunkt Profesor
tech.(ocena za 2  lata) (ocena za 2  lata) (ocena za 4  lata)

Wyróżlliająca >200 >250 >400

Bardzo dobra 15 1   -  200 201 -250 351   -400

Dobra 101   -150 151 -200 301  -350

Zadowalająca 81   -100 91   -150 251  -300

Graniczna 65  -  80 71  -90 201  -250

Negatywna <64 <70 <200



§9

1.     Projekt uchwały, o której  mowa w §  8 ust.3, przedstawiaiiyjest w formie raportu zawierającego

listę   pracowników   poddaiiycli   oceiiie   w   porządku   od   największej   do   iiajmiiiejszej   liczby

puiiktów uzyskaiiej  przez poszczególnych pracowiiików.

2.    Zastępca  Dyrektora  ds.  Naukowych   powiadamia  pracowników,  których  dorobek  naukowy

został poddaiiy ocenie o uchwale Rady Naukowej .

3.     Ocena   pracowiiika   naukowego,   dokonaiia   przez   Radę   Naukową   liistytutu   może   stanowić

podstawę zmiany stanowiska, na którym zatrudiiiony jest pracowiiik.

4.     Pracownik,  który  w  wyniku  przeprowadzonej  oceny,  uzyskał ocenę  negatywną,  na  podstawie

decyzji  Dyrektora  lnstytutu  podjętej  w  porozumieniu  z  Zastępcą  Dyrektora  ds.  Lecznictwa  i

Zastępcą   Dyrektora   ds.   Naukowycli,   może   utracić   prawo   do   zatrudnienia   na   staiiowisku

pracownika  naukowego lub pracownika badawczo-technicznego.

5.     Mianowaiiy  pracownik  naukowy,  który  w  wyniku  przeprowadzonych  dwóch  kolejnych  ocen,

uzyskał oceny  iiegatywiie`  iia  podstawie  decyzji  Dyrektora  lnstytutu  podjętej  w  porozumieniu

z Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych  i Zastępcą Dyrektora ds.  Lecziiictwa, może utracić prawo

do zatrudnieiiia na stanowisku  mianowanego pracownika iiaukowego  .

6.     Pracownikowi, który nie zgadza się z oceną, o której mowa w ust.1, przysługuje prawo złożenia

pisemnego wiiiosku do Przewodniczącego Rady Naukowej  Centrum Onkologii -Instytutu  im.
Marii    Skłodowskiej-Curie    o    ponowne    dokonanie    oceny   jego    dorobku    iiaukowego    i

technicziiego, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu oceny.

7.     Do  wiiiosku  o  poiiowiie dokonanie oceny odwołujący się  pracownik  może  załączyć  materiały,

które zostały pominięte przez Komisję, bądź nie złożone uprzednio przez pracownika.

8.     Rada  Naukowa   lnstytutu   na  iiajbliższym   posiedzeniu   dokonuje   ponownej   oceny   dorobku

naukowego pracownika i ojej wynikach niezwłocznie powiadamia pracownika.

9.     Pracownik niezatrudniony na stanowisku iiaukowym może ubiegać się o dokonanie ocenyjego

dorobku    naukowego    zgodnie    z    niniejszym    Regulaminem    i    w    przypadku    uzyskania

odpowiediiiej  liczby  puiiktów oraz spełiiieiiiu  odpowiednicli  wymogów  formaliiych  ma  prawo

przystąpieiiia   do   konkursu   iia   staiiowisko   pracownika   iiaukowego   zgodnie   z   wymogami
określonymi  w  Statucie  lnstytutu.

§10

Kartę Oceny Dorobku Naukowego   pracownika włącza się dojego akt osobowych.

BIE

W    zakresie    iiie    uregulowaiiym    postanowieniami    niniejszego    Regulaminu    zastosowaiiie    iiiają

odpowiednie przepisy prawa.

.                                      :                                                                 .                                           _.,_



affi

(ENTRUM  0NKOLOGll  -lNSTYTUT
IM.    MARll     SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Załącznik  do

Regulammu  okresowe.i  oceny  dorc>bku  iiaukowego

i   techiiicziiego  pracowników naukowych

Centrum Onkologii -lnstytutu

im   Marii  Skłodowskiej-Curie

KARTA 0CENY  DOROBKU NAUKOEGO
pracownika naukowego lub badawczo-

technicznego
za lata

1. Dane personalne (wypelnia pracownik)

Imię,  nazwisko

Data urodzenia
Rok podjęcia zatrudnienia w Centrum Onkologii

Staż pracy ogółem
Wymiar czasu  pracy

Komórka organizacyj na

Stanowisko

Data uzyskaiiia dyplomu,  stopnia iiaukowego, tytułu
naukowego
Wykonywana specjalność, specjalizacja,  rodzaj, data
uzyskania, stopień

11. Przebieg Pracy (wypelnia pracownik)

1.    Działa]ność naukowa (Dzial Nauki wykorzysta dane przedstawione w Ankietach

dorobku  naukowego pracowników za lata 2015-2016)

Dodatkowa dzialalność
Nazwa Punktacja(wypełniaDziałNauki)

Aktywiiość dydaktyczną Wykłady w ramach kursówWykładydlastudeiitów

uczestllictwo W organizacji Międzynarodowych
zjazdów/koiiferencji Krajowych
Udział w imprezacli populamo-iiaukowych
Recenzje Czasopisma ZagraniczneCzasopismaKrajoweNCNNCBiRDoktoratyHabilitacjeProfesuryInne

Członkostwo w Radach Naukowych własnej jednostkiobcej.iednostki

Staże Prowadzenie

Kursy  i  szkoleiiia ZagranicznePolskie

Nagrody  i  wyróżnienia Indywidualiia ocenaKomisji

Inna działalność o charakterze aktywności Indywidualna ocena
naukowej Komisjj



2.     Dzialalność  lecznicza

3.     Działalność dydaktyczna

Data i podpis ocenianego pracownika

111. Opinia  bezpośredniego  przelożonego:

Data i podpis bezpośredniego przełożonego

IV. Dorobek punktowy przygotowany przez Dzial Nauki

Data i podpis Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych

V. Ocena dorobku naukowego i technicznego dokonana przez Komisję

ocella ogóllla:
wyróżniająca
bardzo dobra
dobra
zadawalająca

gralliczna
negatywna

Podpisy członków Komisji

Data i podpis przewodniczącego Komisji



VI. Uwagi ocenianego pracownika

Data i podpis ocenianego pracownika

VII.  Stanowisko  Rady  Naukowej  Centrum  Onkologii  do  oceny  dorobku  naukowego  i
technicznego

Data i podpis Przewodniczącego Rady Naukowej


