RAMOWE KRYTERIA PODZIAŁU SUBWENCJI NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ
WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ UEP w 2019 roku
1. Kierownikiem zespołu badawczego może być wyłącznie uprawniony pracownik naukowodydaktyczny, działający w imieniu zespołu. Do uprawnionych pracowników naukowodydaktycznych należą:
a) samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni,
b) osoby niebędące samodzielnymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi,
posiadające stopień naukowy doktora, zatrudnione na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na podstawie statutu UEP,
c) osoby, o których mowa w statucie UEP, które nabyły uprawnienia równoważne z
uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie odrębnych przepisów.
2. Jeden uprawniony pracownik naukowo-dydaktyczny może być kierownikiem więcej niż
jednego zespołu badawczego.
3. Kierownik zespołu kieruje badaniami, wydaje dyspozycje odnośnie do wykorzystania
środków przeznaczonych na działalność statutową i odpowiada za realizację zadań
badawczych.
4. W skład zespołu – poza kierownikiem – mogą wchodzić pracownicy naukowi i
techniczni oraz doktoranci studiów stacjonarnych UEP. Można wchodzić w skład
więcej niż jednego zespołu.
5. Wnioski o przyznanie środków mogą składać kierownicy zespołów przez kierowników
Katedr.
6. Środki przyznane na finansowanie badań statutowych poszczególnych katedr
zwolnione są z narzutu uczelnianego. Termin ich wydatkowania upływa 31 grudnia
2019 roku.
7. Przyznane środki dzielone są między zespoły badawcze, proporcjonalnie do liczby
punktów przyznanych zespołowi za działalność w okresie dwóch lat
sprawozdawczych (kalendarzowych), poprzedzających rok złożenia wniosku.
8. Punkty przyznane zespołowi za okres sprawozdawczy są sumą punktów przyznanych
jego członkom za ten sam okres sprawozdawczy. Jeśli dana osoba jest członkiem
więcej niż jednego zespołu, to deklaruje procentowy podział (w liczbach całkowitych)
przynależnych mu punktów pomiędzy zespoły, do których należy. Suma udziałów
punktów w zespołach musi wynosić 100%.
9. Na punkty przyznane członkowi zespołu składają się1:
a) punkty za publikacje recenzowane, monografie i podręczniki akademickie,
zgodnie z zasadami MNiSzW,
b) punkty uzyskane za inne osiągnięcia naukowe, zgodnie z jednolitymi zasadami
ustalonymi w UEP przez Senacką Komisję ds. Badań Naukowych, które są
podstawą oceny dorobku w Systemie Aplikacje.
c) Przy podziale środków przyznanych na finansowanie badań uwzględniane są
wyłącznie publikacje za minimum 4 punkty.
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10. Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ustala wielkość środków należnych za
jeden punkt oraz wielkość środków należnych zespołom badawczym, wykorzystując
w tym celu Uczelniany System Badań Statutowych.
11. Przydział środków zespołom badawczym jest zatwierdzany przez Radę Wydziału.
12. Kierownik zespołu składa sprawozdanie Dziekanowi, który po zasięgnięciu opinii
Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych, przyjmuje je lub odrzuca.
13. Na wniosek Dziekana lub Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych opracowania
wskazane jako rezultat badań statutowych mogą być przedstawione do oceny
recenzentom z UEP lub z innych szkół i jednostek naukowych. W przypadku oceny
negatywnej, kierownikowi zespołu badawczego przysługuje prawo do obrony
wyników prac badawczych na podstawie dodatkowej recenzji, uznanego specjalisty z
danej dziedziny, zatwierdzonego przez Komisję ds. Badań Naukowych.
14. Negatywna ocena sprawozdania pozbawia kierownika zespołu prawa do składania
wniosku w następnym roku.
15. Publikacje powstałe w wyniku badań statutowych prowadzonych w UEP muszą
zawierać wyłączną afiliację autora jako pracownika tej uczelni.

Poznań, 12 kwietnia 2019 r.
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