Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 186 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 26 października 2020r.

Tabela
Maksymalna wartość jednorazowego dodatku za działania projakościowe
(wysokość dodatku może być niższa)
Rodzaj dodatku projakościowego

Maksymalna wartość dodatku

1

Najwyżej punktowany artykuł – 200 pkt.

20 000 zł

2

Najlepszy artykuł za 140 pkt. w dyscyplinie

14 000 zł

3

Wysoko punktowany artykuł1:
 140 pkt.
 100 pkt.
 100 pkt. (artykuł w czasopiśmie krajowym)
 70 pkt.
 70 pkt. (artykuł w czasopiśmie krajowym)

14 000 zł
10 000 zł
7 000 zł
7 000 zł
5 000 zł

4

Wybitne osiągnięcie artystyczne:

8 000 zł

5

Monografia II poziomu:
 autorstwo
 redakcja
 rozdział

30 000 zł
15 000 zł
5 000 zł

6

Monografia o międzynarodowym znaczeniu

10 000 zł

7

Wniosek o finansowanie projektu badawczego krajowego
(NCN, NPRH, FNP, naukowe projekty NAWA):
 zakwalifikowany do oceny merytorycznej
 zakwalifikowany do II etapu oceny merytorycznej
 uzyskanie grantu

1 000 zł
2 000 zł
8 000 zł

8

Uzyskanie finansowania pojedynczego działania naukowego

2000 zł

9

Uzyskanie finansowania pracy badawczej świadczonej na
zlecenie:
 10 000 zł – 50 000 zł
 50 001 zł – 150 000 zł
 150 001 zł – 500 000 zł
 powyżej 500 000 zł

2 000 zł
5 000 zł
10 000 zł
20 000 zł

Dodatek za wysoko punktowany artykuł przyznawany jest w dyscyplinach należących do dziedzin nauk:
humanistycznych, społecznych i teologicznych, a także w dyscyplinach, w których nie przyznano dodatku za
najwyżej punktowany artykuł (200 pkt.) lub za najlepszy artykuł za 140 pkt. w dyscyplinie.
Dodatek za artykuł za 70 pkt. przyznawany jest w dyscyplinach, w których nie przyznano dodatku za wysoko
punktowany artykuł (≥100 pkt.).
1

10 Wniosek o finansowanie projektu badawczego
międzynarodowego:
 złożenie wniosku w konkursie ERC Grants (Program
Horyzont Europa)
 uzyskanie oceny A w I etapie oceny wniosku w konkursie
ERC Grants (Program Horyzont Europa)
 uzyskanie grantu w konkursie ERC Grants (Program
Horyzont Europa)






złożenie wniosku w innym niż ERC konkursie w ramach
programu Horyzont Europa (lub w konkursie o podobnym
prestiżu)
uzyskanie grantu w innym niż ERC konkursie w ramach
programu Horyzont Europa (lub w konkursie o podobnym
prestiżu)
złożenie wniosku w konkursie międzynarodowym w ramach
programów międzynarodowych innych niż Horyzont Europa
uzyskanie grantu w konkursie międzynarodowym w ramach
programów międzynarodowych innych niż Horyzont Europa

8 000 zł
20 000 zł
80 000 zł

4 000 zł
20 000 zł

1 000 zł
8 000 zł

11 Indywidualny wkład do bazy praw wyłącznych do
projektów wynalazczych (patentów i wzorów użytkowych)

3 000 zł (za 100% wkładu)

12 Pełnienie funkcji eksperta oceniającego wnioski projektowe
w międzynarodowych konkursach grantowych

5 000 zł

13 Prowadzenie czasopisma naukowego wydawanego w UŚ:
 Scopus / Web of Science, 40 pkt., 70 pkt.
 100 pkt.
 140 pkt., 200 pkt.

10 000 zł
20 000 zł
40 000 zł

14 Dodatek za najlepsze osiągnięcie publikacyjne lub
artystyczne pracownika przyznawany przez dyrektora
instytutu dyscyplinowego2

Pula środków: co najmniej
300PLN×N na dyscyplinę

15 Dodatek za osiągnięcie publikacyjne lub artystyczne
zawierające wyniki badań mających istotny wpływ na
funkcjonowanie społeczeństwa (dodatek przyznawany na
wniosek dyrektora instytutu)

Pula środków: 5% sumy
dodatków projakościowych

2

Dodatek przyznaje się pod warunkiem, że suma punktów osiągnięcia jest równa lub większa niż punktowy
poziom progowy dorobku naukowego ustalony dla dyscypliny, przy czym osiągnięcie nie jest rozdziałem lub
redakcją monografii I poziomu, a pracownik w danej edycji programu nie otrzymał dodatku projakościowego za
artykuł, monografię II poziomu (autorstwo, redakcję lub rozdział), monografię o międzynarodowym znaczeniu
lub wybitne osiągnięcie artystyczne.

