Zarządzenie Dziekana WNE UW nr 8/2013 z dnia 26 czerwca 2013
w sprawie wykorzystania funduszu przeznaczonego na utrzymanie potencjału
naukowego Wydziału

Przeznaczenie środków na pokrycie kosztów związanych utrzymaniem potencjału
naukowego Wydziału
1. Wykorzystanie środków na badania statutowe opiera się na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na
naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz.U. Nr 218, poz. 1438 z późn. zm.).
2. Środki z funduszu przeznaczonego na utrzymanie potencjału naukowego przyznane
Wydziałowi są dzielone na 2 części:
a. Część I wspomagająca badania w skali wydziału finansująca w szczególności
zakupy biblioteczne, baz danych, oprogramowania służące realizacji badań
przez wszystkich pracowników i doktorantów wydziału.
b. Część II wspomagająca prace badawcze pracowników poszczególnych katedr
i zakładów w ramach działalności podstawowej.
3. Tematyka i zakres badań zostają określone przez deklarację kierowników katedr
i zakładów wraz z przewidywanymi efektami tych badań, zgłaszanymi w terminie
do 30.09 na rok rozpoczynający się po tej dacie.
4. Z wymienionych środków mogą być finansowane zakupy dóbr i usług służących
zadeklarowanemu procesowi badawczemu.
5. Okresem, w którym można wykorzystać środki jest rok ich przyznania i miesiące
styczeń-listopad roku następnego.
Podział środków na badania statutowe
6. Podział środków pomiędzy część I i część II wymienione w pkt. 2 określa Rada
Wydziału w uchwale dotyczącej planu finansowego na podstawie wniosku dziekana
i po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetowej.
7. O podziale środków na badania statutowe z II części pomiędzy katedry i zakłady
decyduje dziekan.
8. O podziale środków na realizację badań przez pracowników katedr i zakładów
decydują ich kierownicy.

Podział środków na badania statutowe pomiędzy katedry i zakłady
9. Podziału środków części II pomiędzy katedry i zakłady dokonuje dziekan na
podstawie osiągnięć pracowników z tych katedr i zakładów oraz doktorantów
przygotowujących prace doktorskie pod ich kierunkiem.
10. Osiągnięcia będące podstawą podziału środków na badania statutowe są punktowane
w następujący sposób
a. Publikacje w liczbie punktów zgodnej z zasadami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2012
(Dz. U. 2012 poz. 877) afiliowane na WNE, pod warunkiem, że liczba
punktów wyniosła
i. w 2013 r. 3 lub więcej
ii. w 2014 r. 4 lub więcej
iii. w 2015 r. 5 lub więcej
iv. w 2016 r. i w latach następnych 6 lub więcej.
b. Punkty za publikacje są przydzielane katedrom i zakładom
i. w pełnej wysokości od warunkiem, jeśli wśród autorów są tylko
pracownicy danej katedry/danego zakładu
ii. w takiej części, jaką stanowią pracownicy danej katedry / danego
zakładu w stosunku do ogółu autorów pochodzących z WNE.
c. Liczba punktów za dany rok jest ustalana na podstawie sprawozdań
pracowników umieszczanych na stronie www Wydziału w terminie do
31 stycznia roku następnego.
d. Dodatkowo 2 pkt., poza punktami wynikającymi z Rozporządzenia MNiSW
wymienionego w pkt. 10.a, za publikację w czasopiśmie wydziałowym
Ekonomia.
e. Publikacje w serii Working Papers w wysokości 2 pkt.
f. Uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych w wysokości zgodnej
z Rozporządzeniem MNiSW wymienionym w pkt. 10a:
i. 5 pkt. za uzyskanie przez pracowników katedry/zakładu tytułu
profesora
ii. 3 pkt. za uzyskanie przez pracowników katedry/zakładu stopnia doktora
habilitowanego
iii. 1 pkt. za uzyskanie pod kierunkiem pracownika katedry/zakładu stopnia
doktora.
11. W punktacji stosowanej w podziale środków na badania statutowe w danym roku są
brane punkty z roku poprzedniego z wagą 50%, sprzed 2 lat z wagą 25%, sprzed 3 lat
z wagą 25%.
12. Suma punktów obliczonych jak w pkt. 7 i 8 dla wszystkich katedr i zakładów stanowi
podstawę określenia proporcji, w jakiej dana katedra/zakład uczestniczyli w jej
powstaniu. Ta proporcja wyznacza udział katedry/zakładu w korzystaniu ze środków
przeznaczonych na badania statutowe dzielone między katedry/zakłady.
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