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projekt-ACMiN

www.agh.edu.pl

ACMiN od 1 listopada 2013 realizuje „wskaźniki rezultatu”: 

pierwszy pracownik naukowy: 18 listopada 2013
pierwszy wniosek o grant: 17 marca 2014 (TANGO)
pierwszy grant uruchomiony: 29 grudnia 2014
średnie N za 2014: 11.98
średnie N za 2015: 19.54

„wskaźniki produktu” wykonane 31 października 2013

poniesione koszty:
89.840.000,- PLN w tym 76.364.000,- PLN z UE (POIG)

VAT kosztem kwalifikowanym; tylko „nauka za dotacje”

projekt-ACMiN rozliczony: 30 grudnia 2015

http://www.agh.edu.pl/


www.agh.edu.pl

wskaźniki rezultatu w 2015 

http://www.agh.edu.pl/
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Centrum Naukowe ACMiN

część II:
realizacja celów
Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii 

http://www.agh.edu.pl/


ACMiN w strukturze i celach AGH

www.agh.edu.pl

- więcej grantów (interdyscyplinarnych) dla AGH, 

- więcej doktorantów w AGH (→ większa dotacja 

„dydaktyczna”),

- lepsze umiędzynarodowienie AGH (→ rankingi!),

- dostęp do specjalistycznej infrastruktury (lepsze 
doktoraty, lepsze publikacje, etc.),

- inicjatywy środowiskowe aparaturowe, 
seminaryjne, etc. (projekty międzyuczelniane, 
europejskie),

- współpraca z gospodarką w zakresie nowoczesnych 
technologii materiałowych (→ nanotechnologii),

- kreowanie wizerunku AGH (liczni odwiedzający, 
udział w imprezach typu TEDx, etc.)

już współpracujemy z 10 Wydziałami AGH

http://www.agh.edu.pl/


nauka w ACMiN

www.agh.edu.pl

publikacje autorów
afiliowanych w ACMiN:

2013 2

2014 26

2015 83

kategoria naukowa: dotacja statutowa,
SPUB, duże inwestycje aparaturowe

- wniosek o parametryzację/kategoryzację składamy        
1 marca 2016 roku,

- przedstawiamy dorobek za dwa pełne lata: 2014 i 2015,

- będziemy oceniani w Grupie Wspólnej Oceny… ???

pełnoetatowi profesorowie w ACMiN (granty)
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ostatnio pozyskane granty i stypendia 

www.agh.edu.pl

1. OPUS-8 i SONATA-8 (NCN): K. Berent, D. Lachowicz,       
M. Marciszko (WFiIS/ACMiN),

2. Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla 
wybitnych młodych naukowców: K. Mech,

3. LIDER-VI (NCBiR): M. Gajewska, W. Skowroński 
(WIEiT/ACMiN), A. Rydosz (WIEiT/ACMiN) – na 34 
przyznane w Polsce,

4. OPUS-9 i SONATA-9 (NCN): M. Sikora, M. Stępień,       
K. Hnida, A. Szkudlarek, K. Szaciłowski, K. Perzyński
(WIMiIP/ACMiN), J. Cieślak (WFiIS/ACMiN), 
Sz. Zapotoczny (WCh UJ/ACMiN),

5.  MAESTRO-7: K. Szaciłowski

ciągle za mało…

http://www.agh.edu.pl/


kwota grantu może być podzielona na poszczególne 
Wydziały/jednostki i każdy Wydział/jednostka może 
naliczać koszty pośrednie od swoich kosztów 
bezpośrednich,

9
granty

Zarządzenie Rektora AGH nr 22/2014 z 12 maja 2014:

www.agh.edu.pl

stan na 1 lutego 2016:

→ uczestniczymy w grantach na łączną kwotę

35.2 mln PLN,

→ z tego 14.0 mln dla ACMiN,

→ w tym 0.45 mln w roku 2015

i już pewne 5.14 mln na rok 2016

http://www.agh.edu.pl/


10
zlecenia: system motywacyjny

www.agh.edu.pl

motywacja:50/50

http://www.agh.edu.pl/


ACMiN vs dydaktyka, doktoranci

www.agh.edu.pl

http://www.agh.edu.pl/


22nd International Colloquium

on Magnetic Films and Surfaces,

Kraków (Cracow), Poland

July 12-17, 2015

konferencje zagraniczne (2 w 2015):
21st International Symposium on the Photochemistry
and Photophysics of Coordination Compounds,
July 5-9, 2015 and



środowiskowe seminarium
fizyki, chemii i inżynierii materiałowej

www.agh.edu.pl

Seminarium ACMiN: co drugi czwartek, 
godz. 15:00

czwartek, 3 marca 2015,
godz. 15:00, paw. D-16, Sala Audytoryjna

prof. dr hab. Zbigniew Klusek, ZFCS IF UŁ

„Grafen - od teorii do aplikacji. Elastyczna 
elektronika grafenowa, układy memrystywne, 
grafenowe układy hybrydowe”.

http://www.agh.edu.pl/


promieniowanie synchrotronowe

www.agh.edu.pl

Kraków,
III Kampus 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

www.synchrotron.uj.edu.pl

porozumienie pomiędzy UJ, AGH (ACMiN i WFiIS)
i IKiFP w sprawie uruchomienia i funkcjonowania 
pierwszej „Linii Badawczej PEEM/XAS” →
uroczyste podpisanie 2 marca 2016, godz.14:00

udział w sprowadzeniu linii badawczej z Lund!

http://www.agh.edu.pl/
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Centrum Naukowe ACMiN

część II:
finanse
Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii 

http://www.agh.edu.pl/


zmiana przeznaczenia budynku D-16

www.agh.edu.pl

NCBiR: „Biorąc pod uwagę powyższe, w naszej ocenie 
wydana na Państwa rzecz interpretacja indywidualna 
potwierdza, że mimo planowanej przez AGH częściowej 
komercjalizacji projektu kwalifikowalność VAT w 
stosunku do wydatków poniesionych przed zmianą 
przeznaczenia nie ulegnie zmianie”.

http://www.agh.edu.pl/


źródła finansowania

www.agh.edu.pl

- granty (własne, wspólne z Wydziałami,                   
w konsorcjach z innymi Uczelniami), 

- dotacja podstawowa MNiSW,

- konkursy i programy MNiSW,  

- dotacja statutowa (od 2016?),

- odpłatne wzajemne świadczenia badawcze dla 
Wydziałów AGH (dokumentowane notą wewnętrzną) 
i odpłatne usługi badawcze dla podmiotów trzecich
(dokumentowane fakturą VAT)

dla pracowników AGH

odpłatnie: badania z zewnętrznym finansowaniem (takim jak 
granty NCBiR, NCN, etc.), 

bezpłatnie: uzupełniające badania statutowe, doktoraty, 
prace magisterskie, etc.

http://www.agh.edu.pl/


działalność bieżąca 2015

Koszty

a) wynagrodzenia (z narzutami) 1.732.282,- PLN

b) eksploatacja, utrzymanie, etc. 1.071.395,- PLN

c) inne 267.575,- PLN

Łącznie: 3.071.312,- PLN

Przychody

a) dotacja podstawowa 302.321,- PLN

b) konkursy MNiSW 1.270.000,- PLN

c) zlecenia, Wydziały AGH 278.430,- PLN

d) zlecenia, podmioty trzecie 27.995,- PLN

e) przychody „działalności ogólnej” 122.529,- PLN

f) inne (konferencje, etc.) 453.446,- PLN

Łącznie: 2.454.721,- PLN

Wynik: - 616.591,- PLN

(20.0% kosztów działalności)



Koszty (bez amortyzacji)

a) wynagrodzenia (z narzutami) 1.800.000,- PLN

b) eksploatacja, utrzymanie, etc. 810.000,- PLN

c) inne 290.000,- PLN

Łącznie: 2.900.000,- PLN

Przychody

a) dotacja podstawowa 790.000,- PLN

b) konkursy MNiSW 1.050.000,- PLN

c) zlecenia, Wydziały AGH 350.000,- PLN

d) zlecenia, podmioty trzecie 250.000,- PLN

e) koszty pośrednie granty 405.000,- PLN

f) inne (konferencje, etc.) 55.000,- PLN

Łącznie: 2.900.000,- PLN

Wynik: 0,- PLN

plan finansowy ACMiN na rok 2016 



2016: będzie lepiej?

www.agh.edu.pl

- więcej publikacji (16 lutego: już 15),

- więcej grantów,

- większe umiędzynarodowienie,

- dużo wyższa dotacja podstawowa,

- kategoria A… i dotacja statutowa,

- więcej odpłatnych wzajemnych świadczeń 
badawczych dla Wydziałów i odpłatnych usług 
badawczych dla podmiotów trzecich,

- więcej technik pomiarowych: np. ciepła 
właściwego w TRITON-ie, magnetotransportu
w VSM, etc., etc., 

- pomiary w SOLARIS!

http://www.agh.edu.pl/


zaproszenie
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dziękuję za uwagę!

Wszystkich Pracowników i Doktorantów AGH 
zapraszamy do współpracy z ACMiN!

Szerokie przedstawienie naszej infrastruktury 
badawczej, a także naszą ofertę pomiarów, analiz, 
etc., można znaleźć na stronie: 
http://www.acmin.agh.edu.plwww.acmin.agh.edl

Minimalizujemy koszty! Programy bezpłatnych 
usług badawczych dla Pracowników i Doktorantów!

Poza infrastrukturą badawczą dysponujemy dobrze 
wyposażonym warsztatem mechanicznym i trzema 
salami (audytoryjną na 120 osób, seminaryjną na 
50 osób i konferencyjną na 20 osób)

http://www.agh.edu.pl/
http://www.acmin.agh.edu.pl/

