
Uchwała nr 1/12/2021 

Rady Naukowej Dyscypliny  

Inżynieria Mechaniczna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 16 grudnia 2021 roku 

w sprawie: zatwierdzenia zasad i kryteriów podziału środków finansowych na 

działalność badawczą w 2022 roku w dyscyplinie inżynieria mechaniczna na 

Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej 

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria 

Mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Rada Naukowa Dyscypliny inżynieria mechaniczna przyjęła zasady podziału środków 

finansowych na badania naukowe w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (IM) w 2022 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 

Zasady podziału środków finansowych na badania naukowe w dyscyplinie inżynieria 

mechaniczna (IM) w 2022 r. stanowią integralny załącznik podjętej uchwały. 

 Przewodniczący Rady Naukowej 

 Dyscypliny inżynieria mechaniczna 

 Prof. UPP dr hab. inż. Maciej Zaborowicz 

  



Zasady podziału środków finansowych na badania naukowe 

w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (IM) w 2022 r. 

Podział środków na badania naukowe w dyscyplinie inżynieria mechaniczna w roku 

2022 zostanie przeprowadzony zgodnie z następującymi zasadami: 

I. Ze środków przeznaczonych na badania naukowe w dyscyplinie inżynieria 

mechaniczna wydziela się 10 % środków dla doktorantów i młodych naukowców 

(do 35 lat) na badania naukowe. 

II. Z puli środków przeznaczonych na badania naukowe dla doktorantów i młodych 

naukowców prowadzących działalność w dyscyplinie inżynieria mechaniczna 

wydziela się środki w wysokości co najmniej 2 000 zł na doktoranta na badania 

służące rozwojowi słuchaczy szkoły doktorskiej. 

III. Podstawą rozdziału pozostałych środków na badania naukowe w dyscyplinie 

inżynieria mechaniczna jest ocena aktywności jednostek w okresie ostatnich 3 lat 

(2019-2021) obejmująca:  

• osiągnięcia naukowe w liczbie 2N, gdzie N - to liczba pracowników zgłoszonych 

do oceny parametrycznej przez jednostkę w dyscyplinie wiodącej w UPP – 

wg % udziału, przy czym każdy z pracowników może wykazać maksymalnie 

dwie publikacje (deklarowane w dyscyplinie IM) za analizowany okres, 

• wartość środków pozyskanych: granty, projekty badawcze i umowne prace 

badawczo-rozwojowe z maksymalnym limitem 2,5 mln zł. 

W przypadku zatrudnienia osoby (będącej wcześniej pracownikiem naukowym w innej 

jednostce, spoza UPP) przez okres poniżej 1 roku przyjmuje się średnią aktywność za 

okres ostatnich 3 lat (wg. oświadczenia autora) lub wykazane przez pracownika 

działalności na rzecz UPP w ww. okresie mnoży się razy 3. Nie dotyczy osób będących 

uczestnikami studiów doktoranckich. 

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

naukowej pracownika tj. punktów uzyskanych za publikacje opublikowane 

w czasopismach wykazanych w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 

1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych oraz monografii lub/i rozdziałów w 

monografii zgodnie z Komunikatem 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 wg komunikatów podanych w punkcie III.1.  

III.3. Punktacja za poszczególne publikacje i formy działalności liczona jest wyłącznie 

dla działalności zgłoszonych do danej dyscypliny. 

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

lub więcej pracowników Wydziału WI reprezentujących dyscyplinę IM 

w punktacji uwzględniany jest  ich % wkład w powstanie publikacji, 

proporcjonalnie do liczby autorów z Wydziału WI reprezentujących dyscyplinę 

IM (z wyłączeniem doktorantów i uczestników Szkoły Doktorskiej). 



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

z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 

r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie 

naukowe. 

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

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

• osiągnięcia naukowe – 80 %,  

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


