Zasady podziału i rozliczania dotacji na działalność statutową w
Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
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)
§ 8. Kompleksową ocenę jednostek przeprowadza się z uwzględnieniem następujących
kryteriów:
1) osiągnięcia naukowe i twórcze;
2) potencjał naukowy;
3) praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
§ 10. 1. Ocena osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, o których mowa w § 8 pkt 1,
obejmuje następujące parametry:
1) publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części A wykazu
czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1;
2) publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części B wykazu
czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 2;
3) publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części C wykazu
czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 3;
4) recenzowane publikacje naukowe w języku innym niż polski o objętości co najmniej 0,5
arkusza
wydawniczego,
zamieszczone
w
zagranicznym
czasopiśmie
naukowym
niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 15 ust. 1;
5) publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych,
uwzględnionych w uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym; (ISI
Web of Knowledge Core Collection)
6) monografie naukowe, redakcję naukową monografii naukowych i rozdziały w
monografiach naukowych;
7) patenty na wynalazki udzielone w okresie objętym ankietą, prawa ochronne na wzory
użytkowe i znaki towarowe,
prawa z rejestracji wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego, oraz ich
zastosowania;
8) wynalazki wdrożone po raz pierwszy w okresie objętym ankietą, na które zostały
udzielone patenty w okresie objętym ankietą albo przed tym okresem;
9) wyłączne prawa do odmian roślin przyznane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian
Roślin Uprawnych lub za granicą;
§ 11. 1. Monografie naukowe, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych,
atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i
podręczniki akademickie, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi
zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, jeżeli spełniają łącznie
następujące warunki:
1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;
2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;

3) były poddane procedurze recenzji wydawniczych;
4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem
map;
5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi
tej objętości tekstu;
6) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których
egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3
ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U.
poz. 722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529), są dostępne
w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji
naukowych, lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;
7) posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator
dokumentu elektronicznego).
4. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki zalicza się:
1) rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej
0,5 arkusza wydawniczego,
2) odpowiadające tej objętości tekstu odrębnie opublikowane mapy,
3) hasła w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25
arkusza wydawniczego – jeżeli spełniają wymagania określone w ust. 1 pkt 1–4.
§ 14. 1. Autor lub współautor publikacji naukowej lub monografii naukowej wskazuje
jednostkę albo jednostki jako afiliację.
§ 16. 1. Ocena potencjału naukowego jednostki, o którym mowa w § 8 pkt 2, obejmuje
następujące parametry:
2) rozwój naukowy własnej kadry naukowej i udział w rozwoju naukowym osób niebędących
pracownikami jednostki;
3) mobilność pracowników jednostki, w tym ich pobyty naukowe w innych ośrodkach
naukowych oraz podmiotach wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
4) inne osiągnięcia świadczące o potencjale naukowym jednostki:
a) członkostwo pracowników jednostki we władzach zagranicznych lub międzynarodowych
towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których członkowie
pochodzą co najmniej z 10 państw,
b) pełnienie przez pracowników jednostki funkcji redaktorów naczelnych czasopism
naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w §
15 ust. 1 pkt 1,
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c) członkostwo pracowników jednostki w zespołach eksperckich powołanych przez organy
lub instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe,
e) wydawanie czasopisma naukowego zamieszczonego w części A lub C wykazu czasopism
naukowych, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lub 3;
5) posiadanie laboratoriów o kompetencjach potwierdzonych przez uprawnione organizacje
(akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, akredytacja zagranicznej jednostki
akredytacyjnej, notyfikacja lub certyfikacja), posiadanie laboratoriów certyfikowanych w
zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wdrożone międzynarodowe systemy jakości;
6) aktywność w koordynowaniu i realizacji projektów międzynarodowych i krajowych,
obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe oraz w pozyskiwaniu środków
finansowych na ich realizację.
§ 17. 1. Ocena praktycznych efektów działalności naukowej i artystycznej jednostki, o
których mowa w § 8 pkt 3, obejmuje następujące parametry:
1) środki finansowe wydatkowane przez jednostkę w okresie objętym ankietą na realizację
projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, określonych w załączniku
nr 4 do rozporządzenia;
2) środki finansowe uzyskane przez jednostkę, uczelnię, w skład której wchodzi jednostka,
albo inny podmiot utworzony przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników
badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu:

a) opracowania na rzecz innych podmiotów niż oceniana jednostka, na podstawie umów
zawartych przez jednostkę z tymi podmiotami, nowych technologii, materiałów, wyrobów,
metod, procedur, oprogramowania oraz odmian roślin,
b) komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych albo z tytułu know-how
związanego z tymi wynikami;
3) środki finansowe uzyskane przez jednostkę z tytułu wykonania ekspertyz lub opracowań
naukowych , na rzecz innych podmiotów niż oceniana jednostka, z wyłączeniem certyfikatów
i orzeczeń w sprawie jakości;
4) przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo
przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji
wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu:
a) wdrożenia przez inne podmioty niż oceniana jednostka wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych zrealizowanych w tej jednostce,
b) sprzedaży produktów będących efektem wdrożenia w tej jednostce wyników
prowadzonych przez nią badań naukowych lub prac rozwojowych;
5) aplikacje wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności artystycznej
prowadzonych w jednostce, zastosowanych w sferze gospodarczej lub społecznej w innych
podmiotach niż oceniana jednostka.
3. Jednostka potwierdza zastosowanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w
formie:
1) wdrożenia – na karcie wdrożenia produktu, której zakres informacji jest określony w
części B ust. 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia, albo
2) aplikacji – na karcie aplikacji produktu, której zakres informacji jest określony w części B
ust. 18 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

