


Załącznik do uchwały nr 8/8/2020 RNDIŚ,GiE z dnia 17.12.2020 r. 
 
Zasady podziału środków finansowych na badania naukowe w dyscyplinie inżynieria środowiska 
górnictwo i energetyka w 2021 roku 
 
 
Podział środków na badania naukowe w dyscyplinie inżynieria środowiska górnictwo i energetyka w 
2021 roku zostanie przeprowadzony zgodnie z następującymi zasadami: 
 

I. Ze środków przeznaczonych na badania naukowe jednostek w dyscyplinie inżynieria 

środowiska górnictwo i energetyka w 2021 roku wydziela się środki w wysokości, co najmniej 

2000 zł na doktoranta na badania służące rozwojowi słuchaczy studiów doktoranckich i szkoły 

doktorskiej. 

II. Ze środków przeznaczonych na badania naukowe jednostek w dyscyplinie inżynieria 

środowiska górnictwo i energetyka w 2021 roku wydziela się 10% środków dla doktorantów 

i młodych naukowców (do 8 lat po ukończeniu studiów magisterskich lub równoważnych) na 

badania naukowe przyznawane w drodze konkursu wewnętrznego. 

III. Podstawą rozdziału pozostałych środków na badania naukowe jednostek w dyscyplinie 

inżynieria środowiska górnictwo i energetyka w 2021 roku jest ocena aktywności jednostek 

w okresie ostatnich 3 lat (2018-2020) obejmująca: 

− osiągnięcia naukowe w liczbie 2N, gdzie N - to liczba pracowników zgłoszonych do oceny 

parametrycznej przez jednostkę w dyscyplinie wiodącej na UPP - wg % udziału, przy czym 

każdy z pracowników może wykazać maksymalnie dwie publikacje (deklarowane 

w dyscyplinie ISGiE) za analizowany okres, 

− wielkość środków pozyskanych: granty, projekty badawcze i umowne prace badawczo-

rozwojowe z maksymalnym limitem 2,5 mln zł. 

III.1. Kwota subwencji w ramach dyscypliny ISGiE dzielona jest na podstawie aktywności naukowej 

pracownika tj. punktów uzyskanych za publikacje opublikowane w czasopismach wykazanych 

w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 

wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 

oraz monografii lub/i rozdział w monografii opublikowanych przez wydawnictwie wykazanym 

w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29  września 2020 r. w sprawie 

wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. 

III.2. Punktacja za poszczególne publikacje i formy działalności liczona jest według punktacji 

określonej w Komunikatach… wymienionych w punkcie III.1. 

III.3. Punktacja za poszczególne publikacje i formy działalności liczona jest zgodnie z % udziałem w 

dyscyplinie. 



III.4. W przypadku publikacji wieloautorskich, gdzie współautorami pracy jest dwóch lub więcej 

pracowników WISIM reprezentujących dyscyplinę ISGiE w punktacji uwzględniany jest ich 

% wkład w powstanie publikacji, proporcjonalnie do liczby autorów z WISIM 

reprezentujących dyscyplinę ISGiE (z wyłączeniem doktorantów i uczestników Szkoły 

Doktorskiej). Powyższy zapis (pkt. III.4) brany jest pod uwagę tylko w przypadku publikacji 

wykazywanych wielokrotnie przy podziale środków na badania naukowe w dyscyplinie 

inżynieria środowiska górnictwo i energetyka. 

III.5. Liczbę punktów za monografię lub/i rozdział w monografii przyjmuje się zgodnie z punktacją 

ewaluacji z 2019 roku. 

III.6. Patenty są liczone poza liczbą 2N zgodnie z punktacją ewaluacji z 2019 roku. 

III.7. W ocenie końcowej jednostek przyjmuje się następujące wagi: 

• osiągnięcia naukowe – 80%, 

• pozyskanie środków na prace badawcze i badawczo-rozwojowe – 20%. 

 

 


