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Uchwała nr 54/2016-2017 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 

zmieniająca uchwałę nr 39/2012-2013 w sprawie zasad podziału dotacji przeznaczonej 

na działalność statutową przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego 

wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 

poz. 1365 z późn. zm.) w związku z §52 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwala 

się co następuje: 

 

§1 

W uchwale nr 39/2012-2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 22 

lutego 2013 r. w sprawie zasad podziału dotacji przeznaczonej na działalność statutową 

przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego wydziałów Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) wyrazy Dział Nauki we wszystkich odmianach zastępuje się odpowiednio wyrazami 

Centrum Nauki; 

2) wyrazy prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą we wszystkich odmianach 

zastępuje się odpowiednio wyrazami prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy 

międzynarodowej; 

3) wyrazy:   

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie trybu 

przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym; 

- rozporządzenie MNiSW w sprawie oceny parametrycznej jednostek naukowych; 

- rozporządzenie MNiSW w sprawie oceny parametrycznej jednostek naukowych                  

z dnia 27 października 2015 r.  

we wszystkich odmianach zastępuje się odpowiednio wyrazami rozporządzenie 

MNiSW w sprawie  przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym; 

4) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Z dotacji przyznanej wydziałowi wydziela się nie mniej niż 2% środków 

finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego na działania 

związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 

2. Wysokość środków na działania związane z komercjalizacją corocznie ustala 

rada wydziału. Rada wydziału określa cele, na które przeznaczone zostaną środki. 

3. Z dotacji przyznanej wydziałowi, pomniejszonej o środki określone w ust. 1 

oraz w §1 ust. 1 pkt 2 i 3, wydziela się rezerwę dziekańską. 
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4. Rezerwa dziekańska nie może stanowić więcej niż 15% dotacji pomniejszonej 

o środki określone w ust. 1 oraz w §1 ust. 1 pkt 2 i 3. 

5. Wysokość rezerwy dziekańskiej corocznie ustala rada wydziału. Rada 

wydziału może określić cele, na które przeznaczona jest rezerwa dziekańska. 

6. Pozostałą część dotacji zostaje podzielona pomiędzy jednostki organizacyjne 

wydziału. 

7. Podziału dotacji dokonuje dziekan proporcjonalnie do liczby punktów 

uzyskanych przez poszczególne jednostki organizacyjne wydziału w corocznej 

wewnętrznej ocenie parametrycznej. 

8. Wewnętrzna ocena parametryczna przeprowadzana jest na podstawie osiągnięć 

poszczególnych jednostek organizacyjnych wydziału, uzyskanych w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok dokonywania oceny.” 

5) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„ 3. Określając zasady corocznej wewnętrznej oceny parametrycznej przeprowadzanej 

na wydziale, z zastrzeżeniem ust 1 rada wydziału może: 

1) ustalić dodatkowe kryteria nie wymienione w ust 2; 

2) ustalić wyższe niż określone w §4 wymagania dla osiągnięć publikacyjnych; 

3) odstąpić od uwzględniania wszystkich lub niektórych osiągnięć  naukowych 

określonych w §5; 

4) ustalić wyższe kryteria dla osiągnięć naukowych określonych w §5.” 

6) § 4 ust. 1 pkt 3 dodaje się lit. f w brzmieniu: 

„f) posiadają nadany nr ISBN lub ISSN lub identyfikator DOI.” 

7) § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie 

„b) wykaz realizowanych w jednostkach projektów badawczych i prac zleconych oraz 

ich punktację” 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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