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DYREKT)R /NsryrUTU NAUK
o POL|TYCE l ADMlNlsTRACJl

w Siedlcach

DECYZJA Nr 412022
DYREKTORA |NSTYTUTU NAUK O POL|TYCE lADMINISTRACJ!
UN IWERSYTETU PRZYRoD Nlczo-HU MANlsTYczN EGo
w siedlcach
z dnia 29 czeruvca 2022 roku
w sprawie reallzacji obowiązków związanychz rozwojem naukowym pnzez
p racown i ków bad awczyc h i badawczo-dyda ktycznych

Na podstawie § 25 ust. 3 pkt 1, 5 i 6 Regulaminu Organizacyjnego UPH postanawia się,

co następuje:

1, W celu intensyfikacji

2,
3.

4.

działań mających za zadanie zwiększenie osiągnięć naukowych
lnstytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz jego pracownikow badawczych
i badawczo-dydaktycznych, wprow adza się obowiązek:
1) podejmowania działań w kierunku pozyskania badawczych grantów zewnętrznych;
2) aplikowania publikacji (artykułu, rozdziału w monografii, monografii autorskiej lub
wieloautorskiej, redakcji monografii) pracowników do wydawnictw zagranicznych.
Obowiązek, o którym mowa w ust, 1 pkt 1, ma charakter cykliczny, a okres
rozliczeniowy obejmuje dwa lata, zgodnie z okresem, za który jednostka naukowa
poddawana jest procedurze ewaluaili, zzastrzeżeniem ust. 7.
W każdym okresie, o ktorym mowa w ust. 2, pracownicy wskazani w ust. 1 mąą
obowiązek wykazać się przynajmniej jedną aplikacją o grant zewnętzny,
w ktÓĘ występują w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy projektu,
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy wszystkich pracowników
badawczych i badawczo-dydaktycznych, zatrudnionych w pełnym okresie czteroletnim
cyklu rozliczeniowego oraz niekierujących w tym czasie zadnym innym projektem
grantowym.

5, W pzypadku

obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pK 2, w kazdym okresie
rozliczeniowym, obejmującym jeden rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 7,
pracownicy wskazani w ust. 1, mają obowiązek wykazać się pzynajmniej jedną
aplikacją publikacji do wydawnictwa zagranicznego indeksowanego na listach Web of
Science, Scopus lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego (lub jego
odpowiednika), poprzez pzedstawienie potwierdzenia złożeniapublikacji w jednej z

form:
1) wydruku informacji o aplikowaniu z systemu elektronicznego danego wydawnictwa;

2) wydruku wiadomoście-mail otrzymanej od redakcji wydawnictwa zagranicznego,
zawierĄącej nformację, że p u bl kacja został a złożonad o wydawn ictwa
3) pisma/zaŚwiadczenia od redakcjiwydawnictwa zagranicznego ozłożeniu publikacji;
4) kserokopii ańykułu opublikowanego w danym wydawnictwie lub jego strony
tytułowej i strony w spisie treści wydawnictwa ze wskazanym nazwiskiem autora
itytułem publikacji.
i

i

;

6,
7.
8.

Niestosowanie się do obowiązków wynikających z niniejszej decyzji może wywoływać
negatywne skutki kadrowe, w tym być brane pod uwagę w procesie oceny okresowej
nauczyciela akademickiego.
Pienłszy okres rozliczeniowy dla realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1,
obejmuje czas od dnia 1 lipca2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r,
Decyzja wchodziw zycie z dniem podpisania,

Dyrektor lnstytutu Nauk o Polityce
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profesor uczelni

