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Zarządzenie Nr 54/22

z dnia 26 kwietnia 2022 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
w sprawie grantów naukowych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach
___________________________________________________________________________
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 15 Statutu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Dla wspierania szczególnych osiągnięć naukowych realizowanych przez nauczycieli

akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zwanym
dalej „Uniwersytetem”, wprowadza się granty naukowe, zwane dalej „grantami”.

2. Podstawą przyznania grantu są następujące osiągnięcia:
1) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się prac naukowych, w tym:

a) monografii naukowych opublikowanych w wydawnictwach zamieszczonych na
liście wydawnictw poziomu II z wykazu sporządzonego i udostępnionego przez
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, a także autorstwo
lub współautorstwo rozdziałów zamieszczonych w tego typu monografiach,

b) artykułów w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach
konferencyjnych indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science Core
Collection oraz zamieszczonych w wykazie sporządzonym i udostępnionym przez
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, obowiązującym
w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku;

2) pozyskanie finansowania projektu badawczego dla Uniwersytetu w konkursie
zewnętrznym.

3. Podstawą do przyznania grantów są osiągnięcia uzyskane w okresie od dnia 1 listopada
roku poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie grantu do dnia 31 października
roku, w którym przyznawany jest grant.

§ 2
1. O przyznanie grantu może ubiegać się nauczyciel akademicki, dla którego Uniwersytet

jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.).

2. Podstawą przyznania grantu jest wniosek kierowany do prorektora właściwego do spraw
nauki, zwany dalej „wnioskiem”, którego wzór określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

3. Wniosek o przyznanie grantu składa się w terminie 2-15 listopada roku, w którym
przyznawane są granty.

4. Obsługę administracyjno-techniczną systemu grantów prowadzi Biuro Doskonałości
Naukowej.



§ 3
1. O grant, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, może ubiegać się autor, który opublikował

pracę naukową spełniającą następujące warunki:
1) praca jest afiliowana w Uniwersytecie;
2) wartość punktowa pracy zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b,

wynosi nie mniej niż:
a) 100 w przypadku artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym,
b) 140 w przypadku artykułu opublikowanego w recenzowanych materiałach

konferencyjnych;
3) praca stanowi dorobek w jednej z ewaluowanych dyscyplin naukowych lub

w dyscyplinie, która została określona jako wiodąca dla przynajmniej jednego
kierunku studiów prowadzonego przez Uniwersytet;

4) praca została zarejestrowana w systemie Expertus.
2. Do wniosku należy dołączyć wydruk z systemu Expertus.
3. Łączne koszty wydania publikacji wykazanych we wniosku, sfinansowane ze środków

Uniwersytetu, obejmujące opłatę typu APC (article processing charge) nie mogą
przekroczyć 12 000 złotych. Warunku tego nie stosuje się w przypadku, gdy wydanie
pracy wskazanej we wniosku zostało sfinansowane ze środków pozyskanych w konkursie
zewnętrznym. W przypadku publikacji wieloautorskiej koszty wydania przypadające na
każdego z autorów oblicza się proporcjonalnie do liczby autorów zatrudnionych
w Uniwersytecie.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3, określa Biuro Doskonałości Naukowej.
5. Dla każdego wniosku określana jest łączna wartość punktowa wykazanych w nim

publikacji, przy czym liczba punktów przypisanych do danej publikacji jest ustalana
zgodnie z zasadami obowiązującymi w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej
obowiązującymi w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku,
z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Jeżeli przynajmniej jednym z autorów publikacji wykazanej we wniosku jest osoba, która
nie złożyła w Uniwersytecie oświadczenia o zaliczeniu do liczby „N” i osoba ta złożyła
wniosek o przyznanie grantu, to dla każdego z współautorów ubiegających się o grant
wartość punktową tej publikacji ustala się w taki sposób, w jaki zostałaby ustalona, gdyby
każdy ze współautorów ubiegających się o grant złożył oświadczenie o zaliczeniu do
liczby „N”. W takim wypadku dla autorów, którzy nie złożyli oświadczenia o zaliczeniu do
liczby „N” dyscyplinę naukową określa się na podstawie ich wcześniejszego dorobku
naukowego.

7. Na podstawie informacji o złożonych wnioskach oraz o środkach finansowych
przeznaczonych na granty rektor określa minimalną liczbę punktów uprawniających
do uzyskania grantu.



§ 4
1. O grant, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, może ubiegać się kierownik zespołu, który

uzyskał w konkursie zewnętrznym finansowanie dla projektu badawczego realizowanego
w Uniwersytecie.

2. W składanym wniosku kierownik zespołu może wskazać innych członków zespołu, którzy
przyczynili się do uzyskania finansowania.

§ 5
Wysokość grantu ustalana jest na podstawie decyzji rektora, odrębnie dla każdej edycji.

§ 6
Traci moc zarządzenie Nr 43/21 z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie grantów naukowych
dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak


