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Pracownicy ACMiN 
 

Szanowni Państwo, 

W ślad za komunikatami wielokrotnie przekazywanymi w trakcie naszych spotkań, 

ponownie informuję, że w ocenie okresowej za lata 2016-2019 liczba wymaganych 

punktów za publikacje dla pracowników naukowych będzie o 50% większa niż dla 

pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Podstawą oceny okresowej jest ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym”                  

i Zarządzenie Rektora AGH 19/2012 z 29 czerwca 2012 (z późniejszymi zmianami). 

Szczegóły podawane są kilka miesięcy przed oceną w kolejnych zarządzeniach 

Rektora. Jeśli w roku 2020, czyli przy ocenie za lata 2016-2019, nic się nie zmieni, 

to do oceny 5.0 za publikacje pracownicy naukowi ACMiN będą musieli mieć 75 

punktów. Jedynym powodem zmniejszenia liczby wymaganych punktów może być 

znacząca część etatu refundowana ze zleceń realizowanych przez danego 

pracownika. 

Równocześnie przypominam, że publikacje decydują o podziale tzw. dotacji 

statutowej na grupy badawcze. Szczegóły zostały podane w moim piśmie „zasady 

podziału dotacji statutowej na grupy badawcze w ACMiN” (dostępnym                    

w „informacjach wewnętrznych” na naszej stronie www). Przypominam też, że 

wykonawcami badań statutowych (w ramach dwóch zadań: „Fizyka i Chemia 

Nanomateriałów”, koordynator prof. K. Szaciłowski i „Inżynieria Materiałowa            

i Nanotechnologia”, koordynator dr hab. P. Bała) są WSZYSCY pracownicy naukowi 

ACMiN niezależnie od tego, czy ich etat jest częściowo refundowany z „dotacji 

statutowej”, czy z programu PANDA-2, czy z jakiegokolwiek innego źródła. 

Już tylko dla zasady przypominam, że publikacje są jedynym wymiernym efektem 

realizacji większości naszych grantów (wyjątkiem są te granty, których efektem jest 

wdrożenie produktu) stanowiącym jedyną podstawę rozliczania/sprawozdawania 

tych grantów. 

O tym, że publikacje są dorobkiem decydującym o naszej pozycji zawodowej,         

a w szczególności będącym podstawą habilitacji, nikomu przypominać nie muszę. 

Pismo to równocześnie zamieszczam w zakładce „informacje wewnętrzne” dostępnej 

po zalogowaniu na naszą stronę www.  

Z poważaniem -  
 
 


