Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora nr 182/2019
Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 8 stycznia 2019 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU NAUKOWEGO ZA
PUBLIKACJE WYSOKO PUNKTOWANE W AKADEMII PEDAGOGIKI
SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
§1
W celu motywowania pracowników do wydawania publikacji wysoko
punktowanych, pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymują dodatek naukowy za publikacje.
§2
Budżetem na realizację dodatku za publikacje wysoko punktowane dysponuje
Prorektor ds. nauki.
§3
1. Premiowaniu podlegają następujące publikacje
a) artykuły naukowe opublikowane w czasopismach ujętych w części A lub C
wykazu czasopism naukowych ogłaszanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
b) monografie naukowe spełniające kryteria podane w § 8 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, w
których całkowita liczba autorów nie przekracza trzech, wydane w bieżącym roku.
2. W przypadku opublikowania nowego rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji działalności naukowej, zasady opisane
w ust. 1 zostaną dostosowane do nowych przepisów.
§4
Do przyznania dodatku naukowego wymagane jest spełnienie dodatkowych
warunków:
a) autor/współautor afiliował publikację przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im.
M. Grzegorzewskiej i złożył stosowne oświadczenie.
b) publikacja została zgłoszona redaktorowi i poprawnie wpisana do Bazy Wiedzy

APS przez redaktora/autora publikacji.
§5
Wykazy artykułów naukowych i publikacji sporządzane są przez Biuro ds. Obsługi
Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą do 5 -ego dnia każdego miesiąca,
następującego po miesiącu za który wypłacany jest dodatek naukowy.
§6
Wysokość dodatku naukowego za artykuły naukowe wydane w bieżącym roku
kalendarzowym, jest uzależniona od liczby punktów jakie otrzymuje czasopismo
zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Wartość jednego punktu ustala się w wysokości 75 zł brutto.
§7
Autorzy monografii naukowych otrzymują dodatek naukowy w wysokości 2500
zł brutto - niezależnie od języka w jakim zostały opublikowane.
§8
W przypadku publikacji wieloautorskich dodatek naukowy jest dzielony
pomiędzy autorów afiliujących publikację przy Akademii w równych częściach.
§9
Wypłata dodatku naukowego dokonywana jest wraz z najbliższą wypłatą
wynagrodzenia.
§ 10
Biuro ds. Obsługi Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą prowadzi rejestr
wyróżnionych publikacji i umieszcza je na stronie Uczelni.
§ 11
Regulamin wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia i obowiązuje do dnia
wejścia w życie regulaminu wynagradzania, o którym mowa w art. 126 ust. 2
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
2018 r. poz. 1668).

