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Uchwała nr 61/2014-2015 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 29 maja 2015 r.  

zmieniająca uchwałę nr 71/2012-2013  

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w sprawie oceny okresowej  

nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

Na podstawie art. 132  ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 

164 poz. 1365 z późn. zm) oraz § 100 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uchwala się co 

następuje: 

§1 

W załącznikach do Uchwały nr 71/2012-2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w załącznikach nr 4 i 5 tabela POTENCJAŁ NAUKOWY pkt I REALIZACJA 

PROJEKTÓW BADAWCZYCH otrzymuje brzmienie: 

„1. Grant w ramach Programu Horyzont 2020 

1.1 Koordynowanie projektu - 40 punktów 

1.2 Kierownik zespołu badawczego biorącego udział w realizacji - 20 punktów 

1.3 Opracowanie i złożenie wniosku - 10 punktów 

 

2. Grant UE lub inny międzynarodowy  

2.1 Koordynowanie projektu - 30 punktów 

2.2 Kierownik zespołu badawczego biorącego udział w realizacji - 15 punktów 

2.3 Opracowanie i złożenie wniosku - 7 punktów 

 

3. Granty: NCN, NCBR (zwykłe, autorskie, zamawiane, celowe, rozwojowe), 

Regionalne Programy Operacyjne i inne krajowe 

3.1 Kierownik projektu – 10 punktów 

3.2 Kierownik zespołu badawczego biorącego udział w realizacji – 5 punktów 
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3.3 Opracowanie i złożenie wniosku – 2 punkty”. 

2) w załączniku nr 6 Tabela: Grupy pracowników; minimalne wymagania punktowe 

do oceny pozytywnej przypis oznaczony symbolem „*”,otrzymuje brzmienie:      

„dla nauczycieli akademickich (z wyjątkiem: asystentów oraz nauczycieli 

akademickich posiadających stopień/ tytuł w dziedzinie sztuk plastycznych lub w 

dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka) zatrudnionych w: 

a) Katedrze Ekonomii i Agrobiznesu oraz Katedrze Zarządzania i Marketingu- 

autorstwo lub współautorstwo minimum jednej publikacji z listy A MNiSW 

lub minimum dwóch publikacji w czasopismach o liczbie pkt 10 lub minimum 

jednej monografii; 

b) pozostałych jednostkach naukowo - dydaktycznych - autorstwo lub 

współautorstwo minimum jednej publikacji z listy A MNiSW. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                            

                                

 

                                 PRZEWODNICZĄCY SENATU 

                                   REKTOR 

 

                                

                                    PROF. DR HAB. MARIAN WESOŁOWSKI 


