REGULAMIN
ZASADY I TRYB PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWĄ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁU
PEDAGOGICZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
(Zatwierdzony Uchwałą RWP w dniu 18.04.2018 r.)
I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
§1
Regulamin niniejszy opracowany jest w oparciu o:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.
2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami);
Ustawę z dnia 14.03.2003 o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytułach
naukowych w zakresie sztuki (Dz.U.2003, nr 65 z późniejszymi zmianami);
Ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. nr 96, poz. 615) o zasadach finansowania
nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268);
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz
niektórych innych ustaw, poz. 249;
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym;
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w
sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w
których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek
organizacyjnych (Dz. U. z dnia 27.12.2016, poz.2154.);
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w
sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na
utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz
zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników
studiów doktoranckich (Dz.U. 22.09.2015 r., poz. 1443);
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.06.2015 r. w
sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U. 3.07.2015 r., poz. 944);
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków
finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz.U. 2012. poz. 532)
Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w
sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
(Dz.U. 2012 poz. 877);
Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/178/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do Zarządzenia
wewnętrznego Nr R-0161/17/2016 w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania
dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace
rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich zmienionego zarządzeniem wewnętrznym Rektora
Nr R-0161/53/2016z dnia 8 lipca 2016 r. oraz zarządzeniem wewnętrznym Nr R0161/167/2017z dnia 29 listopada 2017 r.
Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/167/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/17/2016 w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania dotacji na utrzymanie

•

•

potencjału badaw-czego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z
nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich
Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/17/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania
dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace
rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich;
Zarządzenie wewnętrzne Nr R - 0161/01/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości narzutów
uczelnianych w 2014 r.
§2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
•
•

•
•

•

•
•
•

•

finansowanie – finansowanie w całości lub w części realizowanych przez pracowników
naukowych i naukowo-dydaktycznych zadań badawczych;
badania naukowe podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub
teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o
podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie
zastosowanie komercyjne;
badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy,
zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce;
prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej
aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności
gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji, procesów i
usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane
do produktów, wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet
jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń;
działalność badawczo rozwojowa – działalność twórcza obejmująca badania naukowe
lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia
zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych
zastosowań;
działalność statutowa – realizacja określonych w statucie jednostki (Wydziału) zadań
związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub
pracami rozwojowymi;
działalność upowszechniająca naukę – realizacja zadań wspierających
upowszechnianie, promocję, popularyzowanie wyników działalności badawczorozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej;
duża infrastruktura badawcza – aparatura naukowo-badawcza, w tym infrastruktura
informatyczna nauki przekraczająca wartość:
- 150 000 zł - w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia
badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych
- 500 000 zł - w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia
badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych, inżynierskich oraz
nauk o życiu;
specjalne urządzenie badawcze – aparatura naukowo-badawcza lub stanowisko
badawcze, o co najmniej regionalnym znaczeniu, którego koszty utrzymania stanowią
znaczną część kosztów utrzymania potencjału badawczego Wydziału, służące do

•

•

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w kierunkach
określonych w Krajowym Programie Badań;
młody naukowiec – osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku
ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę, kończy nie więcej niż 35
lat. Jeżeli do tego wieku przebywała na urlopach (np. wychowawczym) na zasadach
określonych w Kodeksie Pracy, może ubiegać się o środki po ukończeniu 35 roku życia
przez okres przebywania na urlopie.
Kluczowe Projekty Jednostki (KPJ) – zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Nr R0161/167/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 listopada 2017
r. są to planowane działania naukowe w największym stopniu wpływające na wzmocnienie
potencjału i osiągnięć jednostki.

§3
Finansowanie działalności statutowej – dotacja podmiotowa obejmuje:
1. Utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, w tym:
a) działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych
oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w
planie finansowym jednostek naukowych,
b) utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów (tworzenie biblioteki
wydziałowej i bibliotek instytutowych),
c) koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjnotechnicznej,
d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z prowadzeniem
badań naukowych lub prac rozwojowych, o których mowa w lit. a,
e) współpracę naukową krajową i zagraniczną, niezbędną do realizacji zadań, o których
mowa w lit. a,
f) działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechnienia nauki, dotycząca zadań
określonych w art. 25 ust. 1,
g) działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej
efektów tej działalności oraz opracowania projektów komercjalizacji,
h) zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i
uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.
2. Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej;
Finansowanie działalności statutowej – dotacja celowa obejmuje: (podobnie jak wyżej)
3. Działalność jednostek naukowych Uczelni polegająca na prowadzeniu badań naukowych
lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych
naukowców, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym,
4. Działalność jednostek naukowych Uczelni związaną z utrzymaniem i poszerzeniem
naukowych baz danych.

II. SKŁADANIE WNIOSKÓW I RAPORTU PRZEZ WYDZIAŁ
§4
1. Wnioski do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o finansowanie działalności
statutowej Wydziału Pedagogicznego opracowuje i składa (do dnia 15.09. roku
kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania dotacji) Dziekan Wydziału, a kopie
niezbędnych dokumentów niezwłocznie przekazuje do Działu Nauki:
• na utrzymanie potencjału badawczego (dotacja podmiotowa):
Wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie dotacji na
utrzymanie potencjału badawczego (dotacji podmiotowej) na Wydziale
Pedagogicznym składa Dziekan Wydziału (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.09.2015 r., poz. 1443), a kopie niezbędnych
dokumentów niezwłocznie przekazuje do Działu Nauki.
b) o przyznanie środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia
badawczego, zapewnienia dostępu do informacji naukowej oraz na pokrycie
kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych:
Wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie środków
finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, zapewnienia dostępu
do informacji naukowej, na Wydziale Pedagogicznym składa Dziekan (Załącznik nr 1
do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.09.2015 r., poz.
1462).
c) w ramach działalności statutowej mogą być przyznane środki na
upowszechnianie nauki (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii
naukowej jednostkom naukowym).
d) Wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększenie dotacji
na utrzymanie potencjału badawczego oraz jej ustalania z tytułu zdarzenia
losowego (Regulacje prawne zawarte są w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.09.2015 r., poz. 1443, § 9, 10, 11, 12).
2. Raport roczny z wykorzystania środków finansowych na działalność statutową
(Załącznik nr 6 „Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym
z wykorzystania środków finansowych przyznanych na cele określone w art.18 ust.1 pkt.1
ustawy”), składa Dziekan Wydziału Pedagogicznego do 31.03. po roku, na który przyznano
środki finansowe, a kopie niezbędnych dokumentów niezwłocznie przekazuje do Działu
Nauki.
III. SKŁADANIE WNIOSKÓW I RAPORTU PRZEZ INSTYTUT
§5
•

Dyrektor Instytutu do dnia 25 czerwca roku poprzedzającego rok, na który ma być
przyznana dotacja, przesyła do Dziekana Wydziału wnioski zespołowe i indywidualne
(wersje papierowe składane w Sekretariacie Dziekana Wydziału) pracowników
naukowo-dydaktycznych Instytutu.

•
•

•

Termin składania do Instytutu wniosków o finansowanie projektu badawczego (wersji
elektronicznej i papierowej) upływa z dniem 10 czerwca roku poprzedzającego rok, na
który ma być przyznana dotacja.
Do dnia 25 czerwca Dyrektor Instytutu przesyła do Dziekana Wydziału: a) pisemne
oświadczenia (oryginał, wersja papierowa) pracowników Instytutu (wzór
„Oświadczenie dla potrzeb wniosku Wydziału (…) Akademii im. Jana Długosza o
przyznaniu środków finansowych na działalność statutową” - wzór w zakładce „Nauka”
na stronie AJD; b) listę osób zatrudnionych (wersję elektroniczną i papierową) w
Instytucie przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, ze wskazaniem
wymiaru czasu pracy, dziedziny nauki (zgodnie z Komunikatem ogłaszanym w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego).
Do dnia 10 marca Dyrektor Instytutu przesyła do Dziekana Wydziału Raport z
wykorzystania środków przyznanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku
(Załącznik nr 6 „Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym z
wykorzystania środków finansowych przyznanych na cele określone w art.18 ust.1 pkt.1
ustawy” wypełniony zgodnie z wymaganiami podanymi w Załączniku nr 6.

IV. PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
§6
1. Z puli środków finansowych na działalność statutową przyznanych Wydziałowi
Pedagogicznemu w danym roku kalendarzowym (traktowana jako 100%) odlicza się:
10 % - pozostającą do dyspozycji Prodziekana ds. Nauki Wydziału Pedagogicznego
zwanych dalej „rezerwą Prodziekana”.
3 % - pozostającą do dyspozycji Prodziekana ds. Nauki Wydziału Pedagogicznego
zwanych dalej „rezerwą biblioteczną”
2. Środki pozostające do dyspozycji Prodziekana ds. Nauki mogą być przeznaczone na
dofinansowanie:
a) działań służących popularyzacji osiągnięć naukowych pracowników Wydziału,
b) prac badawczych bezpośrednio związanych z uzyskaniem stopnia/tytułu naukowego,
c) organizacji konferencji naukowych,
d) dostępu do Wirtualnej Biblioteki Nauki, zakup książek czasopism niezbędnych do
pracy naukowej przy realizacji projektów,
e) zakupu, wytworzenia i utrzymania aparatury naukowo-badawczej związanej z
prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych,
f) pracy naukowej młodych naukowców, ponieważ otrzymywane przez nich środki są
niewielkie i w wielu przypadkach zależą od kierowników projektów zespołowych,
h) szkoleń z obszaru prowadzenia działalności naukowej.
3. O dofinansowanie działań wymienionych w § 6 pkt. 2 mogą ubiegać się pracownicy
Wydziału poprzez złożenie do Prodziekana ds. Nauki stosownego podania z
merytorycznym uzasadnieniem, co do celu i zasadności przyznania dodatkowych środków
finansowych. W podaniu należy wskazać, w jakiej wysokości środkami statutowymi
dysponuje osoba wnioskująca o środki z Rezerwy Prodziekana ds. Nauki oraz jaką kwotę
dofinansowania otrzymała z Instytutu.

4. W przypadku ubiegania się przez Prodziekana ds. Nauki (jako kierownika projektu
badawczego) o dodatkowe środki finansowe z rezerwy Prodziekana, decyzję o przyznaniu
tych środków finansowych podejmuje Dziekan Wydziału Pedagogicznego
5. Pozostałą (87%) pulę środków finansowych na działalność statutową dzieli się po 50% na
KLUCZOWE PROJEKTY JEDNOSTKI i Instytuty wchodzące w skład Wydziału
Pedagogicznego – z zastrzeżeniem paragrafu 3 punkt 2.
6. O przyznanie środków finansowych na badania w ramach KPJ mogą się ubiegać te projekty,
które wcześniej zostały wytypowane przez Komisję Nauki i zatwierdzone przez Radę
Wydziału.
6.1 Podczas ubiegania się o przyznanie środków na badania w ramach KPJ Kierownik projektu
przekazuje Wydziałowej Komisji ds. Nauki następującą dokumentację:
a) zbiorcze zestawienie punktacji za dorobek za okres minionych 3 lat
poprzedzających rok składania wniosku z podziałem na każdy rok i z dokładnym
opisem bibliograficznym prac naukowych, którym przyznano punkty,
b) skład osobowy członków Zespołu (pracowników zatrudnionych na stanowiskach
naukowo-dydaktycznych i naukowych) zatrudnionych w na Wydziale
Pedagogicznym przy prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych (dotyczy
osób, które złożyły oświadczenia dotyczące badań statutowych) za okres 3 lat
poprzedzających rok składania wniosku.
c) dorobek naukowy członków KPJ zaliczany zgodnie z Załącznikiem nr 1. Zasady
ogólne dotyczące zaliczania dorobku naukowego i Załącznikiem nr 2. Tabele
punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej niniejszego
Regulaminu. Punktacja czasopism z roku 2017 (przyjęta w parametryzacji
jednostki 2017 rok)
7. O przyznanie środków finansowych na działalność statutową mogą ubiegać się Instytuty
Wydziału Pedagogicznego, które:
a) rok wcześniej złożyły wniosek o przyznanie dotacji na działalność statutową
(zaakceptowany przez Wydziałową Komisję ds. Nauki),
b) rozliczyły się ze środków finansowych na działalność statutową przyznanych
Instytutowi w roku poprzedzającym składanie wniosku (zaakceptowane przez
Wydziałową Komisję ds. Nauki).
8. Podczas ubiegania się o przyznanie środków na działalność statutową Dyrektor Instytutu
przekazuje Wydziałowej Komisji ds. Nauki następującą dokumentację:
a)

zbiorcze zestawienie punktacji za dorobek naukowy Instytutu za okres minionych
3 lat poprzedzających rok składania wniosku z podziałem na każdy rok
i z dokładnym opisem prac naukowych, którym przyznano punkty,

b)

roczną liczbę etatów pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych
w Instytucie przy prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych (dotyczy osób,
które złożyły oświadczenia dotyczące badań statutowych) za okres 3 lat
poprzedzających rok składania wniosku.

8. Dorobek naukowy Instytutu zliczany jest na podstawie: Załącznika nr 1. Zasady ogólne
dotyczące zaliczania dorobku naukowego i Załącznika nr 2. Tabele punktacji stosowanej
w parametryzacji działalności naukowej niniejszego Regulaminu.
9. Rozpatrywanie wniosków instytutowych, dotyczące podziału dotacji, należy do
obowiązków Wydziałowej Komisji ds. Nauki. Seminarium oceniające dorobek Instytutów
organizuje Dziekan Wydziału w terminie 10 dni od daty uzyskania przez Wydział
Pedagogiczny dotacji.
Podział środków finansowych na KPJ jest dokonywany jest następująco:

10.

a) Środki przeznaczone na KPJ w 2018 r. dzielone są zgodnie z regulaminem
obowiązującym na rok 2018 (patrz załącznik 1. Zasady ogólne dotyczące zaliczania
dorobku naukowego oraz Załącznik nr 2. Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji
działalności naukowej) i zgodnie z obowiązującą punktacją czasopism z oceny
parametrycznej za rok 2017.
b) Wydatkowanie środków uzyskanych w ramach KPJ musi być zgodne z regulaminem
obowiązującym na rok 2018 i zgodne z projektem i zarządzeniami wewnętrznymi)
c) Środki powinny być wydatkowane do dnia 31.12.2018.
d) W ramach monitorowania realizacji Kluczowych Projektów Jednostki Prodziekan ds.
Nauki może poprosić (w dowolnym terminie) kierowników KPJ o złożenie
sprawozdania z realizacji zaplanowanych zadań (w tym sprawozdanie finansowe). W
przypadkach wymagających podjęcia decyzji skutkujących istotnymi zmianami w
realizacji projektu, Prodziekan ds. Nauki może zwrócić się do Wydziałowej Komisji ds.
Nauki o zajęcie stanowiska w tym zakresie
e) Kierownik KPJ jest zobowiązany do dnia 30.04.2019 złożyć Prodziekanowi ds. Nauki
Wydziału Pedagogicznego sprawozdanie z realizacji projektu oraz preliminarz
wydatkowania przeniesionych środków finansowych.
Podział środków finansowych na Instytuty jest dokonywany według następującego algorytmu:
a) pulę środków finansowych na działalność statutową dzielimy przez sumę punktów,
zdobytych przez Wydział Pedagogiczny, za działalność naukową za okres 3 lat
poprzedzających rok składania wniosku. W ten sposób otrzymujemy wartość kwotową
1 pkt. (np. 59 tys. dzielimy przez 1000 pkt. = 59 zł);
środki finansowe dla danego Instytutu przyznajemy następująco: Liczbę zdobytych
przez Instytut punktów mnożymy przez wartość kwotową 1 punktu i otrzymujemy
kwotę, która jest należna Instytutowi za działalność naukową (np. Instytut Pedagogiki
zdobył 330 pkt., które mnożymy przez wartość jednego pkt. tj. 59 zł i otrzymujemy
19 470 zł).
11. Z puli środków finansowych przyznanych Instytutowi w danym roku kalendarzowym
(traktowana jako 100%) odlicza się:
a.

10% - pozostającą do dyspozycji Dyrektora Instytutu – zwana dalej „rezerwą Dyrektora”,
która może być przeznaczona na dofinasowanie:
a) działań służących popularyzacji osiągnięć naukowych pracowników Instytutu,
b) prac badawczych bezpośrednio związanych z uzyskaniem stopnia/tytułu naukowego,
c) organizacji konferencji naukowych,

d) dostępu do Wirtualnej Biblioteki Nauki, zakup książek czasopism niezbędnych do
pracy naukowej przy realizacji projektów,
e) zakupu, wytworzenia i utrzymania aparatury naukowo-badawczej związanej z
prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych,
f) pracy naukowej młodych naukowców, ponieważ otrzymywane przez nich środki są
niewielkie i w wielu przypadkach zależą od kierowników projektów zespołowych,
h) szkoleń z obszaru prowadzenia działalności naukowej.
12. Środki pozostające do dyspozycji Dyrektora Instytutu mogą być przeznaczone na
dofinansowanie:
a) prac badawczych bezpośrednio związanych z uzyskaniem stopnia/tytułu
naukowego,
b) organizacji konferencji,
c) czynnego udziału w konferencjach naukowych,
d) zakupu, wytworzenia i utrzymania aparatury naukowo-badawczej związanej z
prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych,
e) działań służących popularyzacji osiągnięć naukowych pracowników Instytutu.
13. W Instytutach podziału środków dokonuje Dyrekcja Instytutu wraz Kierownikami
Zakładów na podstawie złożonych wniosków.
14. Podział środków w Instytutach i zakładach dokonywany jest według następującego
kryterium:
a) 100% środków, otrzymanych za uzyskaną punktację swojego dorobku, uzyskuje
kierownik indywidualnego zadania badawczego,
b) w przypadku zespołu badawczego – 100% środków uzyskanych przez kierownika
i członków zespołu, z zastrzeżeniem:
- członek zespołu musi wyrazić zgodę pisemną na przekazanie (do realizacji przez
Zespół) części kwoty dofinansowania ze środków statutowych, wypracowanej
punktacją swojego dorobku.
15. Dyrektorzy Instytutów przedstawiają Dziekanowi Wydziału (wnioski powinny zostać
złożone w Sekretariacie Dziekana Wydziału):
a) złożone wnioski wraz z proponowanym podziałem środków finansowych,
b) zestawienie zbiorcze (wersja elektroniczna i papierowa) tematów zadań badawczych
wraz z proponowanym podziałem środków finansowych do każdego zadania,
c) w przypadku rozbieżności pomiędzy wysokością wnioskowanych a przyznanych
środków w ramach dotacji, Kierownik projektu jest zobowiązany do zaktualizowania
kalkulacji kosztów (po zatwierdzeniu dokumentacji przez Wydziałową Komisję ds.
Nauki) w ciągu 7 dni. Aktualizację kosztów podpisują: Kierownik projektu, Dyrektor
Instytutu, Dziekan Wydziału, Kwestor. Brak aktualizacji kalkulacji kosztów jest
równoznaczny z rezygnacją Kierownika z realizacji projektu, a środki przeznaczone na
ten cel przechodzą do dyspozycji Dziekana Wydziału.
16. Przesłaną przez Instytuty dokumentację (wnioski wraz z proponowanym podziałem,
wykaz tematów badawczych) Dziekan Wydziału przedstawia Wydziałowej Komisji ds.
Nauki.

17. Po zatwierdzeniu przez Wydziałową Komisję ds. Nauki, Dziekan Wydziału przekazuje
do:
a) do Działu Nauki - oryginały wniosków projektów, zaakceptowane na Wydziale do
finansowania w ramach środków statutowych wraz z zaktualizowaną Kalkulacją
kosztów oraz Zestawieniem Zbiorczym.
b) Działu Księgowego kopie aktualnych kalkulacji.

V. WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
§7
1. Kierownik zadania badawczego, otrzymujący środki na działalność statutową jest
zobowiązany do:
- prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków;
- przestrzegania dyscypliny finansowej oraz terminowej realizacji zadań;
2. Wydatkowanie kwoty przyznanej na realizację zadania badawczego, powinno przebiegać
zgodnie z „Procedurą gospodarowania środkami finansowymi na naukę na finansowanie
działalności statutowej na Wydziale Pedagogicznym AJD w Częstochowie”.
VI.

ROZLICZANIE
STATUTOWĄ

ŚRODKÓW

OTRZYMANYCH

NA

DZIAŁALNOŚĆ

§8
1. Rozliczenie środków finansowych na działalność statutową odbywa się zgodnie
z Terminarzem wynikającym z Zarządzenia Rektora Nr R-0161/17/2016.
2. Na Wydziale Pedagogicznym Kierownik zadania badawczego (w tym kierownik KPJ) jest
zobowiązany:
a) do 10 stycznia dokonać w Dziale Księgowości finansowego wydatkowania środków w
roku poprzednim;
b) Kierownik zadania badawczego DS. oraz kierownik KPJ do 10 stycznia zobowiązany
jest złożyć wniosek do Dziekana o przedłużenie terminu wydatkowania i rozliczenia
środków na działalność statutową na rok następny (maksymalnie do 31 października).
Kopia decyzji Dziekana jest niezwłocznie przekazywana do Działu Nauki i Działu
Księgowości;
c) Dyrektor Instytutu do 15.01. zobowiązany jest dokonać w Dziale Księgowości
rozliczenia finansowego tzw. Rezerwy Dyrektora Instytutu. Termin wnioskowania do
Dziekana Wydziału o przedłużenie wydatkowania Rezerwy Dyrektora Instytutu na
działalność statutową na rok następny (do 31 października) upływa z dniem 15
stycznia. Kopia decyzji przekazywana jest niezwłocznie do Działu Nauki i Działu
Księgowości.
d) Dziekan Wydziału do 15.01. zobowiązany jest dokonać w Dziale Księgowości
rozliczenia finansowego tzw. Rezerwy Prodziekana ds. Nauki. Termin wnioskowania
do Prorektora ds. Nauki o przedłużenie wydatkowania Rezerwy Prodziekana ds. Nauki
na działalność statutową na rok następny (do 31 października) upływa z dniem 15
stycznia. Kopia decyzji przekazywana jest niezwłocznie do Działu Nauki i Działu
Księgowości.

3. Kierownik zadania badawczego, Dyrektor Instytutu, Prodziekan ds. Nauki są zobowiązani
dokonać rozliczenia finansowego środków przedłużonych do realizacji w roku następnym
do dnia 31 października.
a) do 15 października kierownicy zadań DS i kierownicy KPJ składają sprawozdanie
finansowe do Prodziekana ds. Nauki z wydatkowania przyznanych środków (dotyczy
kierowników projektów z przedłużonym terminem do realizacji do dnia 31
października roku następnego, którzy nie wydali jeszcze do tego terminu środków
finansowych zaplanowanych na realizację zadań)
b) oryginały wykazów faktycznie poniesionych kosztów (ewidencja wydatków) wraz z
zestawieniem zbiorczym z Instytutów przekazywane są do Dziekana Wydziału
(dokumenty powinny zostać złożone w Sekretariacie Dziekana Wydziału) do dnia 31
października. Dziekan Wydziału przekazuje:
•

oryginały wykazów wraz z zestawieniem zbiorczym do Działu Nauki,

•

kopie wykazów faktycznie poniesionych kosztów (ewidencja wydatków) do
Działu Księgowości.
c) Środki, których nie wydatkują Kierownicy KPJ decyzją Prodziekana ds. Nauki będą
zaoferowane:
a. w pierwszej kolejności do realizacji pozostałych KPJ
b. w drugiej kolejności pozostałym kierownikom DS,
c. w trzeciej kolejności przeznaczone do rezerwy Dziekana
(kryteria przyznawania środków będą wypracowane przez Komisję ds. Nauki w
późniejszym terminie)
d) Środki, których nie wydatkują Kierownicy DS decyzją Prodziekana ds. Nauki
przechodzą na rezerwę Dziekana i mogą być zaoferowane do realizacji zadań
badawczych pozostałym kierownikom DS,
e) w wypadku niewydatkowania przyznanych środków oraz niepoinformowania
Prodziekana ds. Nauki kierownicy projektów (w tym KPJ) oraz członkowie tych
zespołów badawczych nie będą mogli występować o środki finansowe na realizację
swoich projektów w roku następnym.
4. Kierownik zadania badawczego DS. jest zobowiązany w terminie do dnia 10 stycznia
każdego roku, do składania do Dyrektora Instytutu Sprawozdań z realizacji projektu
badawczego finansowanego ze środków statutowych (wersję elektroniczną i papierową;
strona www. Akademii wzór w zakładce Nauka)
5. Kierownik KPJ jest zobowiązany w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, do składania
do Dziekana Wydziału Sprawozdań z realizacji projektu badawczego finansowanego ze
środków statutowych (wersję elektroniczną i papierową; strona www. Akademii wzór w
zakładce Nauka)
6. Do sprawozdania z realizacji projektu badawczego, Kierownik projektu zobowiązany jest do
załączenia:
a) kserokopii (tytułu czasopisma, spis treści, pierwsza strona artykułu),

b) kserokopię strony tytułowej i spisu treści w przypadku monografii i rozdziału w
monografii,
c) zaświadczenie o przyjęciu do druku artykułu lub rozdziału w monografii.
7. Kierownik zadania, młody naukowiec są zobowiązani do dnia 10 stycznia każdego roku
złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykorzystania środków finansowych z
Rezerwy Dyrektora Instytutu, Rezerwy Prodziekana ds. Nauki.
8. Dziekan Wydziału ustala termin rozliczenia merytorycznego środków statutowych na
Wydziale Pedagogicznym przed Komisją ds. Nauki (zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr R0161/17/2016 i terminarzem obowiązującym na Uczelni tj. do 20 stycznia każdego roku).
9. W wyznaczonym przez Dziekana terminie sprawozdanie merytoryczne i finansowe przed
Komisją Nauki składają:
a) Prodziekan ds. Nauki z wykorzystania środków z tzw. Rezerwy Prodziekana ds.
Nauki,
b) Dyrektorzy Instytutów z wykorzystania tzw. Rezerwy Dyrektora Instytutu,
c) Dyrektorzy Instytutów z wykorzystania środków finansowych podczas realizacji
wniosków (indywidualnych i zespołowych) w Instytucie.
d) Kierownicy KPJ
Przebieg składania sprawozdania merytorycznego i finansowego jest protokołowany.
9. Wydziałowa Komisja ds. Nauki ocenia zgodność merytoryczną i finansową wykonanych
prac oraz rezerwy prodziekana i dyrektora Instytutu. Rozliczenie przyznanych środków
odbywa się na posiedzeniu wydziałowego seminarium, którego termin wyznacza Dziekan
Wydziału. Przyjęcie sprawozdań następuje poprzez głosowanie jawne członków
Wydziałowej Komisji ds. Nauki oraz wszystkich uczestników seminarium. Przyjęcie
sprawozdań następuje większością głosów.
10. Kopie (w wersji elektronicznej i papierowej) rozliczenia merytorycznego i
finansowegowniosków instytutowych i rezerwy Dyrektora Instytutu oraz Kluczowych
Projektów Jednostki wraz ze zbiorczą informacją na temat wykorzystania dotacji są
przekazywane do Dziekana Wydziału (pokój 308) do dnia 15 stycznia każdego roku.
Odpowiedzialność za staranne i terminowe złożenie rozliczenia instytutowego odpowiada
Dyrektor Instytutu (w ramach wniosków instytutowych i rezerwy Dyrektora Instytutu) oraz
kierownicy KPJ (w ramach kierowanych projektów). Niestaranne i nieterminowe złożenie
rozliczenia instytutowego skutkuje ograniczeniem dostępu do środków statutowych przez
Dyrektora Instytutu (jako kierownika zadania badawczego). Prodziekan Wydziału ds.
Nauki składa kopię rozliczenia merytorycznego Dziekanowi Wydziału do dnia 25 stycznia
każdego roku.
11. Dziekan Wydziału Pedagogicznego zgodnie z Zarządzeniem Rektora do dnia 30 stycznia
przekazuje:
a) do Działu Nauki kopię zbiorczego rozliczenia merytorycznego (protokołu) środków
statutowych na Wydziale Pedagogicznym;
b) do Działu Nauki kopię zbiorczej informacji na temat wykorzystania dotacji na
działalność statutową w poprzednim roku kalendarzowym z zaznaczeniem
wysokości kwoty niewykorzystanej w danym roku kalendarzowym i przeniesionej do

realizacji w roku następnym - do akceptacji Prorektora ds. Nauki i Kwestora Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie.
12. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości w sposobie rozliczania środków statutowych
oraz odwołanie się od decyzji wydziałowego seminarium należy zgłaszać do Dziekana
Wydziału (pokój 308) w terminie 3 dni po zakończonym seminarium.
13. Niezłożenie przez Kierownika projektu sprawozdania z realizacji projektu badawczego
lub nieprzyjęcie sprawozdania może skutkować ograniczeniem możliwości ubiegania się
o środki statutowe w roku następnym.
14. Wszelkie zmiany (merytoryczne, metodyczne, finansowe) w projekcie wynikłe podczas
realizacji projektu muszą być nanoszone na bieżąco i przekazywane do informacji
Dyrektorowi Instytutu i Dziekanowi Wydziału.
15. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania badawczego kierownik jest zobowiązany
do niezwłocznego przekazania informacji Prodziekanowi ds. Nauki, Dyrektorowi
Instytutu oraz Działowi Nauki.
16. Środki pozostałe z realizacji zadań badawczych, zgodnie z Zarządzeniem Rektora,
przechodzą do dyspozycji Dziekana Wydziału.
17. W przypadku przekroczenia wysokości środków finansowych przyznanych na realizację
projektu badawczego, Kierownik zadania jest zobowiązany do pokrycia przekroczenia
z prywatnego konta do dnia 15 grudnia roku, na które zostały przyznane.
§9
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą przyjęcia go przez Radę Wydziału
Pedagogicznego.
2. Podział środków statutowych i sprawozdanie z wykorzystania umieszcza się na stronie internetowej
Wydziału

ZAŁĄCZNIK NR 1
ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE ZALICZANIA DOROBKU NAUKOWEGO
1. Uwzględniane są tylko publikacje afiliowane w Wydziale Pedagogicznym AJD
w Częstochowie. W sytuacji braku w publikacji naukowej afiliacji autora, a także w każdym
innym przypadku podlegającym ocenie punktowej, gdzie nie ma podanej afiliacji autora,
niezbędnym jest przedstawienie pisemnego oświadczenia autora, że jego praca zaliczana jest
do dorobku naukowego Wydziału Pedagogicznego AJD w Częstochowie.
2. Publikacjami naukowymi nie są artykuły zamieszczone w suplementach, zeszytach
specjalnych, materiałach pokonferencyjnych z konferencji nieindeksowanych w Web of
Science.
3. W grupie nauk społecznych i humanistycznych, uwzględnia się recenzowane publikacje o
objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego.
4. Przez pojęcie „artykuł naukowy” należy rozumieć recenzowane opracowanie naukowe
opublikowane w czasopiśmie naukowym.
5. Przez pojęcie „czasopismo naukowe” należy rozumieć wydawnictwo ciągłe, posiadające
numer ISSN, prezentujące wyniki badań wielu autorów z określonej dziedziny nauki.
6. Proporcje monografii i rozdziałów w monografii do ilości pozostałego dorobku
publikacyjnego pracowników Wydziału Pedagogicznego powinny kształtować się następująco:
a) w naukach humanistycznych i społecznych monografie i rozdziały w monografiach
maksymalnie mogą stanowić 40% dorobku publikacyjnego,
b) w naukach o życiu, monografie i rozdziały w monografiach maksymalnie mogą stanowić
10% dorobku publikacyjnego.
7. Za „monografię naukową” i „rozdział w monografii naukowej” nie uznaje się
monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach.
8. W przypadku publikacji wieloautorskich, gdy autorami są osoby afiliujące Wydział
Pedagogiczny AJD, publikację można wykazać tylko raz. Ilość punktów przynależną
Wydziałowi Pedagogicznemu za daną publikację wieloautorską dzieli się na liczbę
współautorów według podpisanego przez wszystkich współautorów oświadczenia co do
procentowego wkładu w powstanie tej publikacji naukowej.
9. W przypadku publikacji wieloautorskich (gdy publikacja jest autorstwem osób z różnych
jednostek naukowych), każdy z autorów otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji
w zależności od liczby autorów:
- do 10 autorów – 100% punktów
-powyżej 10 autorów: a) 100% punktów, gdy co najmniej 20% autorów jest
pracownikami WP; b) 75% punktów, gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami
WP; c) 50% punktów, gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami WP.
11. Uprawniony do pozyskania środków finansowych na działalność statutową pracownik
Wydziału Pedagogicznego może zgłosić i realizować więcej niż jeden projekt badawczy
(niezależnie- indywidualny lub zespołowy) w danym roku budżetowym. W takim przypadku
musi określić procentowo, ile przynależnych mu punktów przeznacza na realizację
poszczególnych projektów badawczych. Warunkiem uzyskania projektu jest posiadanie minimum
10 pkt. indywidualnie lub w zespole w minionym roku.

12. Przy kompleksowej ocenie w wykazach nie uwzględnia się:
•
publikacji w czasopiśmie naukowym lub monografii naukowej, w tym publikacji i
monografii naukowej wieloautorskiej (autorami są pracownicy WP), zamieszczonej
więcej niż jeden raz,
• tej samej pozycji zamieszczonej jako monografia naukowa i rozdział w monografii
naukowej,

•

tej samej publikacji lub monografii naukowej zamieszczonej przez różne jednostki
naukowe, z wyłączeniem publikacji i monografii naukowych wieloautorskich, gdzie
autorami są osoby z różnych jednostek naukowych,
•
publikacji lub monografii naukowej zamieszczonej niezgodnie z afiliacją podaną przez
autora lub autorów.
13. W przypadku oceny dorobku naukowego:
• Zespołu badawczego;
• Zakładu;
• Instytutu
przyjmuje się całkowitą liczbę punktów za daną pracę naukową (tylko raz, niezależnie
od ilości autorów publikacji). Uzyskaną sumaryczną liczbę punktów, za oceniany
dorobek naukowy zespołu badawczego lub zakładu, należy podzielić przez liczbę
wszystkich osób wchodzących w skład danego zespołu badawczego lub zakładu. Każdy
z członków zespołu badawczego lub każdy pracownik zakładu, indywidualnie
dysponuje swoją liczbą punktów, przeliczonych na środki finansowe. Może też
zdecydować, jaką liczbę punktów (środków finansowych) przekazać na realizację
zadania zespołowego.
14. Punktację za udział zarówno w krajowych i międzynarodowych konferencjach, zjazdach,
kongresach, sympozjach naukowych przyznaje się tylko w przypadku czynnego udziału w
w/w spotkaniach naukowych (niezależnie od tego czy jest to wygłoszenie referatu czy też
prezentacja plakatu).
15. Punktacji nie przyznaje się za:
a. artykuły popularno-naukowe,
b. wznowienia wydawnicze wydanej już pozycji zwartej.
16. Punktację za organizację/współorganizację konferencji, zjazdu, kongresu, sympozjum
naukowego przyznaje się tylko w przypadku organizacji spotkania naukowego (konferencji,
zjazdu, kongresu, sympozjum naukowego) o zasięgu co najmniej krajowym.
17. Dorobek naukowy (artykuły w czasopismach naukowych, monografie, rozdziały w
monografiach) będzie zaliczony do punktacji za działalność naukową pracownika (wydziału,
instytutu, zakładu) pod warunkiem zgłoszenia do bazy „Bibliografii Publikacji Pracowników
AJD” oraz „Modułu Sprawozdawczego PBN”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.
U. poz.944 z dnia 3.07.2015 r.).
18. Za źle wprowadzone dane do dorobku pracownika i instytutu odpowiada pracownik, który
wprowadził fałszywe dane, co skutkuje nieprzyznaniem środków w kolejnym roku.

ZAŁĄCZNIK NR 2
TABELE PUNKTACJI STOSOWANEJ W PARAMETRYZACJI DZIAŁALNOŚCI
NAUKOWEJ
1. Osiągnięcia naukowe i twórcze
L.p. Rodzaj publikacji (Przez publikację rozumie się recenzowany
artykuł naukowy zamieszczony w czasopiśmie naukowym,
prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o
charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub
analitycznym, przedstawiający metodykę badań naukowych lub
prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki,
wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię). Do
artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w
czasopismach naukowych recenzowane opracowania o
charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym),
§ 8.2 Rozp. MNiSWz dnia 27 października 2015 r.
1.
Publikacje w czasopismach wyróżnionych w bazie JCR
(publikacje zamieszczone w czasopismach posiadających
obliczony współczynnik wpływu (Impact Factor-IF),
znajdujących się w bazie Journal Citation Reports- Część A
wykazu czasopism punktowanych MNiSW).
2.

3.

4.

5.

6.

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w bazie ERIH
(publikacje znajdujące się w bazie European Reference Index for
the Humanities - Część C wykazu czasopism punktowanych
MNiSW.)
Publikacje
w
innych
czasopismach
recenzowanych
wymienionych w wykazie czasopism punktowanych MNiSW
(publikacje w czasopismach naukowych nie posiadających
obliczonego IF-Część B wykazu czasopism punktowanych
MNiSW)
Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych
innych niż wymienione w wykazie czasopism punktowanych
MNiSW w części A, B lub C w języku kongresowym
(angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim,
włoskim) lub podstawowym dla danej dyscypliny
Publikacje w recenzowanych czasopismach innych niż
wymienione w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w
części A, B lub C w języku polskim (dotyczy publikacji w
czasopismach startujących).
Publikacje naukowe i streszczenia w recenzowanych
materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionych w
uznanej
bazie
publikacji
naukowych
o
zasięgu
międzynarodowym wskazanej przez MNiSW

Liczba punktów

Zgodnie
z wykazem
czasopism
punktowanych
Zgodnie
z wykazem
czasopism
punktowanych
Zgodnie
z wykazem
czasopism
punktowanych

5

1
Liczba punktów
odpowiada
najniżej
punktowanej
publikacji
naukowej
w czasopiśmie
naukowym

zamieszczonym w
części A wykazu
czasopism
naukowych
(§15,ust.1,pkt1).

12

Monografia (Przez pojęcie „monografia naukowa” należy
rozumieć:1) opracowanie naukowe (dla grupy nauk
humanistycznych i społecznych oraz nauk kultury fizycznej
minimum 6 arkuszy wydawniczych tj. minimum 132 strony
opublikowane jako książka (posiadające numer ISBN) lub
odrębny tom omawiający jakieś zagadnienie w sposób
wyczerpujący, oryginalny i twórczy (posiadający zarówno
numer ISBN jak i numer ISSN). 2) edycje tekstów źródłowych,
leksykografie. Atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia
publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym,
tematyczne encyklopedie i leksykony, słowniki biograficzne. 3) w
zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych
opracowania naukowe zawierające spójnie tematycznie referaty
wygłoszone na konferencjach lub konferencji, jeżeli spełniają
następujące warunki: a) stanowią spójne tematycznie
recenzowane opracowania naukowe; b) zawierają bibliografię
naukową; c) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy
wydawniczych; d) są opublikowane jako książki lub odrębne
tomy; e) przedstawiają określone zagadnienie w sposób
oryginalny i twórczy).
Monografia wybitna (Podstawą do uznania monografii
naukowej za dzieło „wybitne” stanowi prestiżowa nagroda,
przyznana w okresie objętym oceną: nagroda Prezesa Rady
Ministrów, ministra, właściwego Wydziału Polskiej Akademii
Nauk, Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk, Fundacji
na Rzecz Nauki Polskiej, zagranicznego towarzystwa
naukowego, organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego
towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu).
Rozdział w monografii (Rozdział w monografii, w przypadku
nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk kultury fizycznej,
należy rozumieć opracowanie naukowe o objętości: minimum
0,5 arkusza wydawniczego (20 000 znaków) – tj. minimum 11
stron maszynopisu (standard strony maszynopisu: 30 wierszy na
stronę A4, ok. 60 znaków w wierszu). Rozdziały w monografii
mogą być wyposażone w identyfikator DOI (Digital Object
Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).
Autorstwo monografii w języku kongresowym lub
podstawowym dla danej dyscypliny)

13

Autorstwo monografii w języku polskim

14

Autorstwo rozdziału w monografii w języku kongresowym lub
podstawowym dla danej dyscypliny

25
(w przypadku
wybitnej x2)
25
(w przypadku
wybitnej x2)
5

15.

Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim

5

16.

Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii w języku
kongresowym lub podstawowym dla danej dyscypliny

5

17.

Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii w języku polskim

5

Patenty (dotyczy grupy nauk o życiu), zał. Nr 7 Rozp. MNiSWz dnia 27 października 2015 r.)
L.p.

Nazwa patentu

1.

Patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielony za granicą na rzecz
ocenianej jednostki naukowej, której pracownikiem jest twórca
wynalazku oraz w przypadku wdrożenia wynalazku dodatkowe
20 pkt; punktowane jest tylko jedno wdrożenie wynalazku

2.

Patent na wynalazek udzielony za granicą lub przez Urząd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego
niż oceniana jednostka naukowa, której pracownikiem jest
twórca wynalazku
Prawo ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z
rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu
scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej lub udzielone za granicą na rzecz ocenianej jednostki
naukowej oraz w przypadku zastosowania wzoru; punktowane
jest tylko jedno zastosowanie wzoru

3.

Liczba
punktów
30 - przez
Urząd
Patentowy
R.P.;
40 udzielony
za granicą;
30 dodatkowo
– wdrożenie
wynalazku
15

10-Urząd
Patentowy R.
P. lub
udzielone za
granicą;
dodatkowo 10
za
zastosowanie
wzoru

2. Potencjał naukowy (§ 10 Rozp. MNiSWz dnia 27 października 2015 r.)
Stopnie i tytuły-Wydział Pedagogiczny nie posiada uprawnień
Rozwój naukowy (rozwój naukowy własnej kadry naukowej i udział w rozwoju naukowym
osób niebędących pracownikami jednostki naukowej), § 10.1.2. Rozp. MNiSWz dnia 27
października 2015 r.
L.p.
Stopień/tytuł naukowy
Liczba
punktów na
podstawie
propozycji
Komisji ds.
nauki

1.

Doktor (w roku uzyskania stopnia)

2

2.

Doktor habilitowany (w roku uzyskania stopnia)

7

3.

Doktor habilitowany uzyskany przed ukończeniem 35 r. życia (w
roku uzyskania stopnia)
Profesor (w roku uzyskania tytułu)

9

Profesor uzyskany przed ukończeniem 45 roku życia (w roku
uzyskania tytułu)

14

4.
5.

10

Mobilność naukowców
L.p.

1.

2.

Mobilność naukowców (mobilność pracowników jednostki Liczba
naukowej, w tym pobyty naukowe pracowników jednostki punktów
naukowej w innych ośrodkach naukowych oraz podmiotach
wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych),
§ 10.1.3. Rozp. MNiSW z dnia 27 października 2015 r.
Pobyt naukowy pracownika biorącego udział w badaniach
naukowych przez okres co najmniej 3 miesięcy w ośrodku
6
zagranicznym (w uczelni notowanej w Academic Ranking of
World Universities lub w renomowanym ośrodku naukowym
niebędącym uczelnią)
Pobyt (w celu prowadzenia badań naukowych) (co najmniej 3miesięczny), w jednostce naukowej kategorii A+ lub A, lub w
podmiocie wdrażającym wyniki badań naukowych lub prac
rozwojowych

2

Inne osiągnięcia świadczące o potencjale naukowym
a) członkostwa i pełnione funkcje
L.p. Członkostwa/funkcje
1.

Liczba
punktów
Funkcja przewodniczącego we władzach zagranicznych lub
5
międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji
naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą z co
najmniej 10 krajów.

2.

Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych
towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych,
których członkowie pochodzą z co najmniej 10 krajów.

2

3,

Pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopism naukowych
znajdujących się na liście A lub C (wg klasyfikacji MNiSW).

6

4.

5.

6.

8

9.

Pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopism naukowych
znajdujących się na liście czasopism naukowych - część listy B
czasopism punktowanych przez MNiSW
Grant zagraniczny (członkostwo w zespołach eksperckich
powołanych przez organy i instytucje zagraniczne lub
międzynarodowe); § 10.1.4,c), Rozp. MNiSWz dnia 27
października 2015
Grant krajowy (członkostwo w zespołach eksperckich powołanych
przez organy i instytucje państwowe); § 10.1.c), Rozp. MNiSWz
dnia 27 października 2015 r.
Recenzent grantu

3
2 (za każdy
rok realizacji
grantu)

1 (za każdy
rok realizacji
grantu)
1 (punkt za
1 grant, w
zależności od
liczby
zrecenzowanych
grantów)
Wnioskodawca projektu grantowego (MNiSW, NCN, NCBiR,
3 (za jeden
Horyzont 2020, MEN i in.), pozytywnie ocenionego (bez grant)
dofinansowania, z tytułu uzyskania mniejszej liczby punktów)

b) międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe.
(Załącznik nr3 Rozp. MNiSWz dnia 27 października 2015 r., s.33)
L.p. Projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej
(w danym roku sprawozdawczym)
1.
Realizowane z udziałem jednostki lub z udziałem pracowników
jednostki, dla których jest ona podstawowym miejscem pracy
(podział punktów zgodnie z decyzją kierownika projektu)

L.p. Projekty w ramach innych programów Unii Europejskiej
(w danym roku sprawozdawczym)
1.
Realizowane z udziałem jednostki lub z udziałem pracowników
jednostki, dla których jest ona podstawowym miejscem pracy
(podział punktów zgodnie z decyzją kierownika projektu)

L.p. Projekty finansowane lub współfinansowane z innych środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych (w danym roku
sprawozdawczym)

Liczba
punktów
3 punkty
każde
pozyskane
tys. zł
realizację
projektu
każdy
trwania
projektu)
Liczba
punktów
3 punkty
każde
pozyskane
tys. zł
realizację
projektu
każdy
trwania
projektu)
Liczba
punktów

za
50
na
(za
rok

za
50
na
(za
rok

Realizowane z udziałem jednostki lub z udziałem pracowników 3 punkty
jednostki, dla których jest ona podstawowym miejscem pracy- każde
(podział punktów zgodnie z decyzją kierownika projektu)
pozyskane
tys. zł
realizację
projektu
każdy
trwania
projektu)
L.p. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Liczba
finansowych (w danym roku sprawozdawczym)
punktów
1.
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (podział punktów zgodnie 3 punkty
z decyzją kierownika projektu).
każde
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (podział punktów zgodnie pozyskane
z decyzją kierownika projektu).
tys. zł
Narodowego Centrum Nauki (podział punktów zgodnie z decyzją realizację
kierownika projektu).
projektu
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (podział punktów zgodnie z każdy
decyzją kierownika projektu).
trwania
Innych organizacji lub instytucji (podział punktów zgodnie z decyzją projektu)
kierownika projektu)
6.
Projekty międzynarodowe i krajowe obejmujące badania naukowe
lub prace rozwojowe realizowane w ramach współpracy
międzyuczelnianej lub innej (na podstawie umowy z AJD), z
których jednostka nie pozyskuje środków:
- koordynator projektu
4 punkty
każdy rok
1.

-inny udział pracownika Wydziału Pedagogicznego

za
50
na
(za
rok

za
50
na
(za
rok

za

2 punkty za
każdy rok

3. Praktyczne znaczenie efektów działalności naukowej
Komercjalizacja wyników badań naukowych lub prac rozwojowych (Ocenie podlegają tylko te
praktyczne efekty działalności naukowej lub prac rozwojowych, które zostały wykonane przez
autora lub autorów w ramach działalności jednostki naukowej. Jednostka naukowa osiąga
korzyści z tytułu komercjalizacji).
L.p. Nazwa parametru
Liczba
punktów
1.
Nowe technologie, materiały, wyroby, metody, procedury oraz
2
oprogramowanie opracowane na rzecz podmiotów innych niż
oceniana jednostka naukowa na rzecz innych podmiotów na
podstawie umów zawartych z Wydziałem Pedagogicznym.
2.

Ekspertyzy i opracowania naukowe przygotowane na zlecenie
przedsiębiorców,
organizacji
gospodarczych,
instytucji
państwowych, samorządowych oraz
zagranicznych lub
międzynarodowych

2

Sprzedane licencje, odpłatne przeniesienie praw do know-how
(nazwa „know-how” oznacza poufną, odpowiednio ustaloną wiedzę
lub doświadczenie o charakterze technicznym, handlowym,
administracyjnym, finansowym lub innego rodzaju, które nadają się
do stosowania w działalności danego przedsiębiorstwa albo do
wykonywania określonego zawodu. Nie są chronione patentem)
Programy szkolne (W przypadku nauk pedagogicznych ocenie
podlegają również technologie edukacyjne w postaci:
innowacyjnych metod nauczania lub wychowania, programów,
podręczników szkolnych oraz standaryzowanych testów osiągnięć
szkolnych), Załącznik nr5 Rozp. MNiSWz dnia 27 października 2015
r., przypis nr 7, s.33.

2

5.

Podręczniki (W przypadku nauk pedagogicznych ocenie podlegają
również technologie edukacyjne w postaci: innowacyjnych metod
nauczania lub wychowania, programów, podręczników szkolnych
oraz standaryzowanych testów osiągnięć szkolnych), Załącznik nr 5
Rozp. MNiSWz dnia 27 października 2015 r., przypis nr 7, s.33.

25

6.

Standaryzowane testy osiągnięć
(W przypadku nauk
pedagogicznych ocenie podlegają również technologie edukacyjne
w postaci: innowacyjnych metod nauczania lub wychowania,
programów, podręczników szkolnych oraz standaryzowanych
testów osiągnięć szkolnych), Załącznik nr5 Rozp. MNiSWz dnia 27
października 2015 r., przypis nr 7, s.53.

15

3.

4.

15

4.Pozostałe efekty działalności naukowej
Konferencje naukowe (organizacja lub współorganizacja konferencji, sympozjów,
kongresów, warsztatów) międzynarodowych, w których co najmniej 1/3 uczestników
wygłaszających referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe; organizacji lub
współorganizacji konferencji krajowych, w których wzięli udział przedstawiciele co najmniej 5
jednostek naukowych, a także upowszechniania wiedzy), Załącznik nr5 Rozp. MNiSWz dnia 27
października 2015 r., s.52.
L.p. Organizacja konferencji
Liczba
punktów
1.
Organizacja konferencji międzynarodowej. (Należne punkty do
10
podziału pomiędzy członków komitetu Organizacyjnego)
2.
Organizacja konferencji krajowej w ramach Kluczowych Projektów
5
Jednostki. (Należne punkty do podziału pomiędzy członków komitetu
Organizacyjnego)

