
UCHWAŁA Nr 57/DO/2014 

 Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 14 października 2014 r. 

 

w sprawie zasad przyznawania w roku akademickim 2014/2015 dodatków dziekańskich  

za punktowane publikacje  

  

Na podstawie § 18 ust. 6,  § 58 ust. 1 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (t.j. 

Biuletyn Prawny UMK z 31.12. 2013 r. Nr 9, poz. 268) oraz § 7 pkt 7 Uchwały Nr 56/DO/2014 Rady 

Wydziału Prawa i Administracji z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zasad wynagradzania za 

zajęcia i inne czynności dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 

(niepublik.) 

u c h w a l a  s i ę,  co następuje: 

 

§ 1 

1. Za punktowane publikacje afiliowane na WPiA UMK pracownikowi zatrudnionemu na WPiA UMK 

jako podstawowym miejscu pracy przysługuje jednorazowy dodatek dziekański. 

2. W rozumieniu niniejszej uchwały publikacjami są publikacje naukowe, o których mowa  

w § 8 ust. 1 pkt 1-5 Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów  

i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U., poz. 877). 

3. Dodatek wypłaca się na wniosek pracownika za publikacje opublikowane od dnia  

1 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r. 

4. Wniosek o wypłatę dodatku powinien zawierać listę publikacji, za które przysługuje dodatek oraz 

oświadczenie o dacie ich publikacji. Do wniosku dołącza się wydruk z bazy danych Expertus 

poświadczający autorstwo publikacji oraz liczbę punktów. 

5. Wnioski o wypłatę dodatku składa się do dnia 30 października 2015 r. 

 

§ 2 

1. Ustala się następujące stawki punktowe: 

     a) 300 zł - za jeden punkt uzyskany za publikację punktowaną po 9 i więcej punktów;  

     b) 200 zł - za jeden punkt uzyskany za publikację punktowaną od 6 do 8 punktów; 

2. W przypadku publikacji zbiorowej, punkty dzieli się po równo pomiędzy jej autorów, chyba że autorzy 

zgodnie ustalą inny podział. 

§ 3 

Za każdy punkt uzyskany za publikacje wymienione w § 2 ust. 1 pkt a i b katedrze lub zakładowi 

zatrudniającemu pracownika na wniosek kierownika katedry lub zakładu przyznaje się kwotę 50 zł 

pozostającą do dyspozycji kierownika katedry lub zakładu. § 1 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 października 2014 r. i ma zastosowanie do publikacji 

opublikowanych od dnia 1 października 2014 r. 

          

 

       Przewodniczący Rady Wydziału 

       

              Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK 

              Dziekan 


