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Regulamin stypendiów za publikacje, dodatków oraz okresowych podwyżek dla 

pracowników na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK 

Zasady ogólne 

1. Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (zwanym dalej Wydziałem) 

wprowadza się Regulamin przyznawania pracownikom stypendiów naukowych za wysoko 

punktowane publikacje oraz dodatków i okresowych podwyżek za działalność dydaktyczną 

i organizacyjną.  

2. Celem ww. stypendiów i dodatków motywacyjnych jest podniesienie efektywności pracy 

oraz nagradzanie pracowników za aktywność wykraczającą poza obowiązki wynikające ze 

stosunku pracy i dodatki funkcyjne. 

3. Ze środków finansowych Wydziału wydziela się limit środków na stypendia za publikacje 

oraz na dodatki dla pracowników za działalność dydaktyczną i organizacyjną. Uruchomienie 

i wielkość tego limitu leży w gestii dziekana i jest uzależnione od sytuacji finansowej 

Wydziału. 

4. Kryteria przydzielenia stypendiów i dodatków określa Wydziałowa Komisja ds. Nagród i 

Wyróżnień (zwana dalej Komisją).  

5. Stypendia i dodatki przyznaje Rektor na wniosek dziekana.  

Wysoko punktowane publikacje 

6. Stypendia naukowe są przyznawane pracownikom za publikacje afiliowane przez 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w 

dyscyplinie naukowej podlegającej ewaluacji na Wydziale. W uzasadnianych przypadkach 

stypendia mogą dotyczyć również publikacji z innej dyscypliny naukowej. 

7. Stypendia są przyznawane autorom za publikacje, które nie uzyskały wcześniej gratyfikacji 

pieniężnej, np. stypendium rektora, nagrody ministra, nagród i wyróżnień rektora dla 

nauczycieli akademickich za działalność naukową. 

8. Kryteria przyznania stypendiów wyznacza Komisja, ale promowane powinny być publikacje 

potencjalnie wchodzące do ewaluacji danej dyscypliny naukowej.  

9. W ocenie publikacji uwzględnia się wyłącznie pozycje zamieszczone w Bibliometrii UMK 

w roku poprzedzającym, liczy się data opublikowania wersji elektronicznej. W przypadku 

opublikowania wersji drukowanej tego samego artykułu w kolejnym roku pozycja ta nie 

podlega ocenie (nie można dwukrotnie uzyskać stypendium za tę samą publikację).  
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10. Nie są nagradzane tłumaczenia artykułów lub monografii/rozdziałów, które wcześniej 

uzyskały wyróżnienie w wersji polskojęzycznej. 

11. Udział autorów w stypendium jest proporcjonalny, chyba że zespół autorski złoży 

oświadczenie o innym ich udziale w powstaniu dzieła. 

Dodatki i okresowe podwyżki za działalność dydaktyczną i organizacyjną 

12. Dodatki i okresowe podwyżki za działalność dydaktyczną i organizacyjną (dalej zwane 

dodatkami) są przyznawane pracownikom za aktywność wykraczającą poza zakres 

obowiązków określonych w umowie o pracę.  

13. Dodatki mogą być przyznawane pracownikom badawczym i badawczo-dydaktycznym 

oraz pracownikom administracji i pracownikom inżynieryjno-technicznym na wniosek: 

dziekana, prodziekanów, pełnomocników dziekana, kierowników katedr, kierowników 

jednostek pomocniczych, kierownika dziekanatu. Również sami pracownicy lub zespoły 

pracowników mogą zgłaszać swoje osiągnięcia do dziekana. 

14. Dodatki są przyznawane za osiągnięcia w roku akademickim, tj. od 1 października roku 

ubiegłego do 30 września roku bieżącego. 

15. Podstawą wystąpienia o dodatek jest udokumentowana działalność dydaktyczna, np. 

opracowanie wniosku nowego kierunku studiów, reforma programu studiów, wydanie 

podręcznika akademickiego lub skryptu dla studentów, opracowanie zdalnego kursu e-

learningowego, kształcenie studentów z zagranicy, itp.  

16. Dodatek za działalność organizacyjną jest przyznawany za prace związane z organizacją 

konferencji, szkół, warsztatów, szkół letnich, wypraw, wdrażaniem rozwiązań   

usprawniających funkcjonowanie jednostek wydziałowych oraz w ramach współpracy 

międzynarodowej i z otoczeniem gospodarczym. Ponadto za organizację wydarzeń 

promujących Wydział, np. konkursów, szkoleń dla młodzieży, wykładów i innych 

popularyzujących wiedzę.   

17. Oceny dodatkowej działalności dydaktycznej i organizacyjnej pracowników dokonuje 

Komisja, a dziekan o występuje do Rektora ze stosownym wnioskiem.  

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Dziekańską Wydziału Nauk o Ziemi i 

Gospodarki Przestrzennej UMK w dniu 18 czerwca 2021 r. 


