
 

 

ZASADY PODZIAŁU SUBWENCJI BADAWCZEJ 

na Zakłady (Zespoły) w Akademickim Centrum Materiałów i 

Nanotechnologii AGH 

   (skorygowane w grudniu 2021) 

 

Zasady ogólne: 

 

1. Podział subwencji na Zakłady (Zespoły) dokonywany będzie po otrzymaniu 

środków z Ministerstwa z możliwością wcześniejszego „zaliczkowego” 

wykorzystywania do 50% spodziewanej kwoty subwencji.  

2. Zakłady (lub Zespoły jeśli istnieją w Zakładach) są grupami badawczymi z punktu 

widzenia zasad obowiązujących w Projekcie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 

Badawcza”. Podział subwencji na Zespoły (wewnątrz Zakładów) będzie 

dokonywany wraz z ich formalnym tworzeniem, w uzasadnionych przypadkach, na 

wniosek Kierownika Zakładu, wg tych samych zasad szczegółowych jak zasady 

podziału na Zakłady opisane poniżej. 

3. Podziałowi na Zakłady (Zespoły) podlegać będzie ok. 1/3 kwoty pozyskanej  

w ramach subwencji badawczej, reszta stanowić będzie rezerwę Dyrektora 

przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem 

potencjału badawczego. 

4. Podział subwencji dokonywany będzie w oparciu o trzy składniki: kadrowy (20%), 

publikacyjny (40%) i finansowy (40%).  

 

Zasady szczegółowe: 

I. Składnik kadrowy (waga: 20%, czyli 20% kwoty do podziału dzielone będzie 

proporcjonalnie do udziału liczby punktów danego Zakładu w łącznej liczbie 

punktów kadrowych) 

Pod uwagę brani będą wszyscy pracownicy badawczy ACMiN (także Ci zatrudnieni            

z grantów) oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej AGH realizujący swoje doktoraty  

w ACMiN, wg stanu na 31 grudnia poprzedniego roku, po przeliczeniu na pełne etaty 

ważone punktami: 

     - profesor  - 2.5 pkt. 

 - profesor uczelni - 2.0 pkt. 

 - adiunkt  - 1.5 pkt.  

 - asystent/doktorant - 1.0 pkt.  

      

II. Składnik publikacyjny (waga: 40%, czyli 40% kwoty do podziału dzielone 

będzie proporcjonalnie do udziału danego Zakładu w łącznej liczbie punktów za 

publikacje) 

Pod uwagę brane będą wszystkie publikacje z czterech poprzednich lat 

kalendarzowych opublikowane w czasopismach z listy JCR o liczbie punktów 100 lub 

więcej, wg punktacji obowiązującej w roku, w którym praca została opublikowana.  

Dana publikacja przypisywana będzie każdemu Zakładowi, do którego zaliczany jest 

przynajmniej jeden autor. W przypadku publikacji o liczbie autorów większej niż 10 

przyznawanych będzie: 

100% punktów – gdy co najmniej 20% autorów jest pracownikami danego 

Zakładu, 

75% punktów – gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami danego 

Zakładu, 

50% punktów – gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami danego Zakładu. 

 

III. Składnik finansowy (waga: 40%, czyli 40% kwoty dotacji dzielona będzie 

proporcjonalnie do udziału danego Zakładu w łącznej kwocie przychodów  

ACMiN z niżej wymienionych źródeł) 

Pod uwagę brane będą: (a) kwoty wydatkowane w ramach realizacji projektów/ 

grantów wraz z kosztami pośrednimi, (b) kwoty faktur wystawionych podmiotom 

trzecim (bez podatku VAT) i (c) kwoty not obciążeniowych wystawionych innym 

jednostkom organizacyjnym AGH, w czterech poprzednich latach. Grant przypisywany 

będzie Zakładowi, w którym zatrudniony jest jego kierownik lub osoba odpowiedzialna 

w ACMiN za wykonanie grantu realizowanego w konsorcjum lub do którego 

przypisany jest doktorant. W przypadku zleceń realizowanych przez więcej niż jeden 

Zakład podział kwoty faktury (noty obciążeniowej) pomiędzy Zakłady będzie 

każdorazowo uzgadniany z Kierownikami Zakładów.    


