Zasady podziału i rozliczania dotacji na działalność statutową w
Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
1. Środki na rozwój potencjału badawczego są przeznaczone w 50% do dyspozycji
kierowników Zakładów Instytutu Nauk Geologicznych, a w 50% dla pracowników
naukowych i naukowo-dydaktycznych na realizację ich zadań badawczych. Środki
przeznaczone do podziału są pomniejszone o rezerwę dyrekcji Instytutu Nauk
Geologicznych.
2. Dorobek naukowy i osiągnięcia każdego z pracowników instytutu są przeliczane zgodnie
z obowiązującymi zasadami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego związanymi z
zasadami ewaluacji jednostek naukowych (szczegółowe zasady stanowi wyciąg z
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w
sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom i jest
Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu, aktualizowanym wraz z zmianami w ww.
rozporządzeniu). Szczegółowa punktacja podana jest w Załączniku nr 2, który stanowi
Załącznik nr 7 ww. rozporządzenia.
3. Podstawą obliczeń jest dorobek z ostatnich 3 lat poprzedzających rok przyznania dotacji.
4. Dorobek naukowy i osiągnięcia każdego z pracowników instytutu są wzięte pod uwagę
tylko w przypadku ich zaraportowania w bazie publikacji pracowników Uniwersytetu
Wrocławskiego (publikacje) i/lub systemie POL-on (pozostałe osiągnięcia).
5. Środki są rozdzielane proporcjonalnie do uzyskanego dorobku, środki przeznaczone dla
zakładów uwzględniają również dorobek i osiągnięcia pracowników emerytowanych
przypisanych do tych zakładów. Przy rozdziale środków dla pracowników, pod uwagę
brani są jedynie pracownicy naukowi lub naukowo-dydaktyczni, którzy stanowili liczbę N
w roku poprzedzającym rok otrzymania dotacji za wyjątkiem pracowników nowo
zatrudnionych. W roku otrzymania dotacji pracownik nie może przebywać na urlopie
innymi niż naukowy.
6. Dofinansowanie na zadania badawcze otrzymują pracownicy, którzy uplasowali się na 20
najwyżej punktowanych pozycjach po podliczeniu ich dorobku.
7. Zmiany w punktacji zgodnej z Załącznikiem 2 zostają wprowadzone w punktach II
POTENCJAŁ NAUKOWY oraz III PRAKTYCZNE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ.
Zmiany biorą pod uwagę charakter badań naukowych w Instytucie, który w dużej mierze
oparty jest na współpracy z przemysłem i wykonywaniem zleceń, których efektem są
publikacje naukowe. Wobec tego kierowanie zespołem wykonującym zlecenia dla
przemysłu oraz kierowanie projektem badawczym będzie oceniane uwzględniając podział
projektów zaproponowany w ww. rozporządzeniu (Załącznik nr 4 do rozporządzenia).
Projekty są podzielone na 3 klasy (r1, r2, r3) i zależnie od klasy „punkty” otrzymane za
projekt są mnożone odpowiednio 6, 5 i 4 krotnie. Projekty są punktowane 1 punkt za
każde 30000 zł otrzymane w projekcie. Prace realizowane za pośrednictwem Wydziału
lub Fundacji Uniwersytetu Wrocławskiego będą zakwalifikowane do grupy r3 projektów

jako projekty krajowe realizowane przez konsorcja naukowe lub na zlecenie krajowych i
międzynarodowych przedsiębiorców.

Załącznik nr 1: Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA 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. poz. 2154)
Załącznik nr 2: Wzór karty oceny jednostki o zakresie działalności nalężącym do grupy
nauk o życiu: podstawa przyznawania punktacji z wyjątkami opisanymi w punkcie 7
niniejszego regulaminu

Regulamin został zatwierdzony na Radzie Instytutu Nauk Geologicznych dnia
02.06.2017 r.

