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Pracownicy Badawczy ACMiN 

Szanowni Państwo, 

Poniższy tekst jest tylko przypomnieniem kilku podstawowych zasad 

prowadzenia działalności naukowej w ACMiN, a powodem przypomnienia jest 
kończący się 5-letni okres (2017-2021), który w 2022 roku będzie 

przedmiotem kategoryzacji uprawianych przez nas dyscyplin naukowych. 
Zasady te wynikają w szczególności z ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce”, Statutu AGH, Regulaminu Pracy AGH, Regulaminu ACMiN i innych 

przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa wewnętrznego dostępnych 
na stronie www AGH i na stronie ACMiN: 

1. Podstawowym zadaniem wszystkich pracowników badawczych ACMiN 

jest prowadzenie badań finansowanych z „subwencji na utrzymanie  

i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego Uczelni”, czyli tych, 

które równocześnie spełniają warunki: (a) wynikają z celów działania 

ACMiN i poszczególnych Zakładów, (b) do ich realizacji dana osoba 

została zatrudniona (przypisana do danego Zakładu) i (c) służą 

własnemu rozwojowi naukowemu, czyli w szczególności są tematyką 

habilitacji osoby, która stopnia naukowego dr hab. jeszcze nie posiada. 

Kierownikiem prac realizowanych w ramach „subwencji na utrzymanie  

i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego Uczelni” w danym 

Zakładzie jest jego Kierownik. 

2. Obowiązkiem każdego pracownika badawczego ACMiN jest pozyskiwanie 

środków finansowych na prowadzenie badań, w szczególności poprzez 

aplikowanie o granty, a także poszerzanie warsztatu badawczego 

poprzez podejmowanie współprac z innymi jednostkami organizacyjnymi 

AGH i innymi jednostkami naukowo-badawczymi (zarówno w kraju, jak 

i zagranicą). Badania w ramach grantów i współprac powinny być 

podejmowane w porozumieniu z Kierownikiem Zakładu i być możliwie 

spójne z badaniami opisanymi w punkcie 1 (konieczność „specjalizacji” 

Zakładu/ACMiN w określonym obszarze tematycznym, bo nie można być 

najlepszym we wszystkim…).  



3. Obowiązkiem każdego pracownika badawczego ACMiN jest prowadzenie 

prac naukowo-badawczych na najwyższym możliwym poziomie. Dotyczy 

to w szczególności efektów naszej pracy, czyli publikacji. W przypadku 

artykułów naukowych obowiązkiem każdego pracownika jest ich 

publikowanie w możliwie najlepszych czasopismach o możliwie dużym 

współczynniku wpływu i możliwie dużej liczbie tzw. punktów 

ministerialnych. W szczególności punkty ministerialne decydują  

o kategorii naukowej dyscyplin uprawianych w ACMiN (tzw. I kryterium 

w kategoryzacji), a w konsekwencji decydują o wysokości subwencji 

jaką otrzymuje ACMiN na pokrycie podstawowych kosztów swojej 

działalności. 

4. Obowiązkiem każdego pracownika badawczego ACMiN jest realizacja 

badań na rzecz AGH i całego środowiska, w szczególności w formie 

wspólnych grantów, współprac i odpłatnych zleceń od innych jednostek 

organizacyjnych AGH, innych instytucji naukowo-badawczych 

i podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego. Warunkiem realizacji 

współprac i zleceń jest ich zgłoszenie poprzez złożenie tzw. „zgłoszenia 

projektu” i akceptacja zarówno przez Kierownika Zakładu, jak i przez 

Dyrektora ACMiN (ustalenie warunków realizacji wspólnych grantów, 

współpracy i zleceń – wynikające z tego przychody to tzw. II kryterium 

w kategoryzacji).  W przypadku współprac wewnątrz ACMiN 

proponowanych przez pracowników innych Zakładów, pracownik 

badawczy jest zobowiązany uzyskać akceptację Kierownika Zakładu, do 

którego jest przypisany (chyba że kierownik tego Zakładu swojej 

akceptacji nie wymaga). 

5. Obowiązek prowadzenia prac na najwyższym poziomie, zarówno prac 

stricte naukowo-badawczych, jak i prac związanych z realizacją 

odpłatnych zleceń, dotyczy w szczególności efektów/produktów naszej 

pracy (czyli artykułów naukowych, materiałów konferencyjnych, 

streszczeń, raportów, etc.). Wysoki poziom prowadzonych prac  

i dotyczącej ich dokumentacji, a także ich tematyczna spójność  

i aktualność, decydują o naszym „wpływie na funkcjonowanie 

społeczeństwa i gospodarki” (tzw. III kryterium w kategoryzacji).  

6. W związku z punktami 3 i 5: wszystkie publikacje z afiliacją do AGH  

i ACMiN (artykuły naukowe, materiały konferencyjne, streszczenia, etc.) 

wymagają akceptacji Kierownika Zakładu (lub osób przez Kierownika do 

tego upoważnionych). Chodzi oczywiście o Kierownika tego Zakładu, do 

którego jest przypisany pierwszy autor lub autor korespondujący, czyli 

autor, który wniósł najważniejszy wkład merytoryczny do publikacji. 

Opisane powyżej obowiązki i uprawnienia Kierownika Zakładu są (mogą być) 
cedowane na Kierownika Grupy Badawczej, jeśli taka istnieje wewnątrz 
Zakładu. Grupy Badawcze wewnątrz Zakładów mogą tworzyć osoby 

posiadające stopień doktora habilitowanego i zatrudnione na stanowisku 
profesora uczelni lub profesora.   

Z poważaniem – 
 


