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Zarządzenie nr 18/2021 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 18 lutego 2021 roku 

 
w sprawie wydatkowania środków w projekcie RID w kontekście ewaluacji jakości 

działalności naukowej  

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. 2019 r., poz. 392) oraz § 25 pkt 3 Statutu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Środki finansowe przyznane UPP przez Ministra Edukacji i Nauki (wcześniej Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego) w ramach projektu nr 005/RID/2018/19 pn. Wielkopolska Regionalna 
Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
(dalej: „projekt RID”) w zakresie przewidzianym na pokrycie kosztów związanych  
z publikacjami naukowymi należy wydatkować: 
1) w pierwszej kolejności z uwzględnieniem reguł ewaluacji jakości działalności naukowej  

w zakresie kryterium I w okresie 2017-2021 (a także w roku 2022 objętym kolejnym okresem 
ewaluacji) celem uzyskania przez UPP możliwie najwyższej oceny w ramach ewaluacji, na 
zasadach wskazanych w § 2; 

2) przy jednoczesnym zachowaniu zasad wydatkowania środków w projekcie RID,  
określonych w szczególności w regulaminach wydatkowania środków w ramach 
poszczególnych dyscyplin. 

 
§ 2 

Uwzględniając zasady ewaluacji jakości działalności naukowej określone w ustawie Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w rozporządzeniu MNiSW w sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej, na potrzeby ewaluacji działalności naukowej prowadzonej przez UPP 
zarządza się: 
1) ustalenie przez przewodniczących rad naukowych dyscyplin oraz przekazanie w terminie 

do 28 lutego 2021 r. Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej (według stanu 
na 31 grudnia 2020 r.):  

 wykazu pracowników zaliczonych do liczby N w ramach poszczególnych dyscyplin 
naukowych wraz z informacją na temat ich publikacji naukowych przewidzianych do 
przedstawienia w ramach ewaluacji w okresie 2017-2021 oraz przewidywaną sumą 
slotów publikacyjnych i wysokością sumy wartości punktowej slotów, 

 wykazu pracowników zaliczonych do liczby N w ramach poszczególnych dyscyplin 
naukowych, którzy nie osiągnęli maksymalnej sumy slotów publikacyjnych, oraz ich 
pisemnych deklaracji o zaplanowanych do złożenia, najpóźniej w terminie do 30 
września 2021 r., publikacjach naukowych wraz ze szczegółowym harmonogramem ich 
składania oraz przewidywaną końcową sumą slotów publikacyjnych i wysokością sumy 
wartości punktowej slotów; 

2) nawiązanie przez przewodniczących rad naukowych dyscyplin współpracy z właściwymi dla 
poszczególnych dyscyplin naukowych koordynatorami projektu RID celem osiągnięcia 
przez wszystkich pracowników zaliczonych do liczby N maksymalnej sumy slotów 
publikacyjnych i wysokości sumy wartości punktowej slotów; 

3) informowanie Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej o powstałych 
wątpliwościach na tle wydatkowania środków przewidzianych na publikacje naukowe  
w projekcie RID; sprawy wyżej wskazane rozstrzygane będą przez Prorektora po 



zasięgnięciu opinii właściwego przewodniczącego rady naukowej dyscypliny i właściwego 
dla danej dyscypliny naukowej koordynatora projektu RID; 

4) wydatkowanie środków w projekcie RID przewidzianych na publikacje naukowe według 
zasad wskazanych w § 3. 

 
§ 3 

Mając na uwadze celowość przedstawienia przez UPP w ramach kryterium I ewaluacji jakości 
działalności naukowej w okresie 2017-2021 przez wszystkich pracowników zaliczonych do 
liczby N w ramach danej dyscypliny naukowej maksymalnej sumy slotów publikacyjnych  
i wysokości sumy wartości punktowej slotów, zarządza się uwzględnienie w planach 
wydatkowania środków przewidzianych na publikacje w projekcie RID następujących zasad: 
1) wydatkowanie środków przeznaczonych na publikacje naukowe w ramach poszczególnych 

dyscyplin naukowych w pierwszej kolejności na koszty związane z publikacjami 
pracowników, którzy nie osiągnęli maksymalnej sumy slotów publikacyjnych; 

2) pozostałe środki przeznaczone na publikacje naukowe powinny być wydatkowane na 
koszty związane z publikacjami pracowników, którzy nie osiągnęli maksymalnej wartości 
sumy slotów publikacyjnych; 

3) środki przeznaczone na publikacje naukowe niewykorzystane zgodnie z pkt 1 i 2, mogą być 
przeznaczone na koszty związane z publikacjami pracowników, którzy osiągnęli lub 
przekroczyli maksymalną wartość sumy slotów publikacyjnych, 

4) zasady wskazane w pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio także w przypadku publikacji 
naukowych, których współautorami obok pracowników, którzy nie osiągnęli maksymalnej 
sumy slotów publikacyjnych lub maksymalnej wysokości sumy slotów, są także pracownicy, 
którzy osiągnęli lub przekroczyli maksymalną wartość sumy slotów publikacyjnych  
w ramach tej samej dyscypliny naukowej. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
               
    
  

z up. Rektora 
   Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

       Prorektor ds. Nauki i Współpracy              
Międzynarodowej 

      /-/      
 prof. dr hab. Piotr Goliński  

 


