
DECYZJA Nr  16/2017 

Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa  
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

z dnia 29 maja 2017 roku 

w sprawie: zasad finansowania wybranych prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy 
(JCR) (lista A) przez pracowników Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  
i Budownictwa 

Działając na podstawie § 26 ust. 2 pkt. 4 i 6, ust. 7 oraz ust. 9 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (dalej Dziekan) sprawując 

nadzór nad gospodarowaniem środkami finansowymi Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej 

i Budownictwa (dalej Wydział) oraz dbając o rozwój naukowy nauczycieli akademickich Wydziału 

tworzy rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie wybranych publikacji opublikowanych 

w wydawnictwach z listy czasopism naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact 

Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (dalej lista A).  

2. Wysokość rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1, wynosi 10 000 zł.  

3. Rezerwa celowa przeznaczona jest na finansowanie wybranych prac naukowych opublikowanych 

w czasopismach z listy A przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału. 

§ 2 

1. Rezerwa celowa, o której mowa w § 1 ust. 2 przeznaczona jest na dofinasowanie pięciu prac 

naukowych z największą liczbą punktów (kryterium podstawowe) opublikowanych  

w poprzednim roku kalendarzowym drukiem w czasopismach z listy A. Liczba punktów 

przyjmowana jest zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 

kategorii naukowej jednostkom naukowym. 

2. W przypadku takiej samej liczby punktów, o których mowa w ust. 1, jako kryterium dodatkowe 

wykorzystuje się współczynnik wpływu Impact Factor (IF) czasopisma publikowany w bazie Web 

of Science na dzień opublikowania pracy. Jeżeli współczynnik wpływu Impact Factor (IF) 

czasopism, w których opublikowano prace jest taki sam, kwota dofinansowania jest dzielona 

między prace o takim samym współczynniku wpływu Impact Factor (IF).  

3. Jeżeli w danym roku opublikowano mniej niż pięć prac, o których mowa w ust. 1, 

dofinansowanie przyznawane jest mniejszej liczbie prac, a niewykorzystana rezerwa celowa jest 

przekazywana na działalność statutową. 

§ 3 

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, ust. 1, przyznawane jest poszczególnym pracom  

w wysokości 2000 zł każda, na początku kolejnego roku kalendarzowego, za rok poprzedni. 

2. Dofinansowanie przyznaje Dziekan.  

3. W przypadku wytypowania do dofinansowania pracy naukowej opublikowanej przez kilku 

autorów dofinansowanie obejmuje jedynie pracowników Wydziału. W przypadku kilku 



współautorów zatrudnionych na Wydziale decyzję o podziale kwoty podejmuje autor, którego 

nazwisko znajduje się na najwyższej pozycji w grupie współautorów.  

4. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, ust. 1, realizowane jest poprzez finansowanie prac 

naukowych. Wniosek w tej sprawie kierowany jest do Prodziekana ds. Nauki. W przypadku, gdy 

wniosek, o którym mowa w ust. 4 składa Prodziekan ds. Nauki jest on rozpatrywany przez 

Dziekana.  

§ 4 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2017 roku. 

 

Dziekan 

……………………………………………… 

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM 

 


