załącznik
do zarządzenia nr 76/2021
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Szczecin, dnia................
(stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko)
stanowisko, wymiar pensum
(jednostka organizacyjna)

(telefon, adres e-mail)

JM Rektor
Uniwersytetu Szczecińskiego

Wniosek nauczyciela akademickiego
o wliczenie dodatkowych godzin za wybitne osiągnięcia naukowe i twórcze
do pensum dydaktycznego
Zwracam się z prośbą o wliczenie dodatkowych godzin do pensum w roku akademickim 20.... /20....
w liczbie................. godzin dydaktycznych w ramach systemu motywacyjnego ze względu na:

Wybitne osiągnięcia naukowe
i twórcze

Liczba godzin
wnioskowanych
przez
nauczyciela
akademickiego0

kierowanie projektem badawczym
(wg § 2 ust. 2 pkt 1):
udział w projekcie badawczym (wg § 2
ust. 2 pkt 1):
złożenie wniosku w konkursie NCN
(wg § 2 ust. 2 pkt 2):
autorstwo publikacji o wysokim
poziomie naukowym (wg § 2 ust. 2 pkt
3):
autorstwo monografii naukowej z
poziomu I (wg § 2 ust. 2 pkt 4):
autorstwo monografii naukowej z
poziomu II (wg § 2 ust. 2 pkt 5):
autorstwo rozdziału w monografii
naukowej z poziomu II (wg §2 ust. 2
pkt 5):
redakcja monografii naukowej z
poziomu II (wg § 2 ust. 2 pkt 6):
Suma:
1)
2)
3)

wypełnia wnioskujący,
wypełnia dyrektor instytutu lub kierownik jednostki międzywydziałowej,
wypełnia Rektor.

Liczba godzin
Liczba godzin
potwierdzonych
zatwierdzonych
przez
przez
dyrektora
Rektora3’
instytutu2)

1. Wyszczególnienie wybitnych osiągnięć naukowych uzasadniających wliczenie godzin do pensum:
1) kierownik projektu badawczego (w którym Uczelnia jest stroną otrzymującą dofinansowanie) *
Tytuł projektu:
Instytucja przyznająca:
Nazwa programu/konkursu:
Okres trwania (od - do):
Wartość projektu:
Liczba wykonawców:
Decyzja instytucji o przyznaniu grantu (skan) □
2) wykonawca w projekcie badawczym (w którym Uczelnia jest stroną otrzymującą dofinansowanie) *
Tytuł projektu:
Instytucja przyznająca:
Nazwa programu/konkursu:
Okres trwania (od - do):
Wartość projektu:
Liczba wykonawców:
Decyzja instytucji o przyznaniu grantu (skan) □
Oświadczenie kierownika projektu, potwierdzające udział jako wykonawcy (skan) □

3) wniosek w konkursie NCNzakwalifikowany do 2. etapu (niefinansowany) *
Tytuł projektu:
Planowany okres trwania:
Planowana wartość projektu:
Informacja z systemu OSF, że wniosek o grant NCN był zakwalifikowany do 2. etapu oceny (wydruk/skan) □
4) autorstwo publikacji o wysokim poziomie naukowym *
Tytuł publikacji:
Autorzy publikacji:
Autorzy publikacji z Uczelni:
DOI:
Rok wydania w wersji ostatecznej i strony (od-do):
wersja: elektroniczna □, drukowana □
Nazwa czasopisma:
Punktacja (zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych , sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 li. b
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), a
zatem ujętym w komunikacie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie wykazu
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych):
Liczba autorów (my
Liczba autorów z Uczelni (kos)'.
Suma udziałów jednostkowych autorów z Uczelni (Uusfi
Wielkość wkładu wnioskującego autora uwzględniając tylko autorów z Uczelni (WA)4
5'
Liczba godzin doliczonych do pensum6:
Kopia pierwszych stron publikacji (skan) □

4 Suma udziałów jednostkowych autorów z Uczelni Uus=l, jeżeli całkowita wartość punktowa artykułu wynosi 100 pkt. lub
więcej; Uus=

jeżeli całkowita wartość punktowa artykułu wynosi 40 albo 70 punktów

5 Wielkość wkładu autora Wa= Uudkus
6 Liczba godzin doliczonych do pensum = iloczyn 15 godz.*WA

5) autorstwo monografii naukowej z poziomu I*
Tytuł monografii:
Autorzy monografii:
Autorzy monografii z Uczelni:
DOI:
Rok wydania w wersji ostatecznej i liczba stron:
wersja: elektroniczna □, drukowana □
Nazwa wydawnictwa:
Punktacja (zgodnie z wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, sporządzonym
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), a zatem ujętym w komunikacie ministra
właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane
monografie naukowe):
Liczba autorów (m):
Liczba autorów z Uczelni (kuś)'Suma udziałów jednostkowych autorów z Uczelni (Ułb)7:
Wielkość wkładu wnioskującego autora uwzględniając tylko autorów z Uczelni (Wa) 8:
Liczba godzin doliczonych do pensum9:
Kopia pierwszych stron monografii (skan) □
6) autorstwo monografii naukowej z poziomu II*
Tytuł monografii:
Autorzy monografii:
Autorzy monografii z Uczelni:
DOI:
Rok wydania w wersji ostatecznej i liczba stron:
wersja: elektroniczna □, drukowana □
Nazwa wydawnictwa z poziomu II:
Punktacja (zgodnie z wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, sporządzonym
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) a zatem ujętym w komunikacie ministra
właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane
monografie naukowe):
Liczba autorów (m):
Liczba autorów z Uczelni (kuś).
Wielkość wkładu wnioskującego autora uwzględniając tylko autorów z Uczelni (Wa) 1011
:
Liczba godzin doliczonych do pensum n:
Kopia pierwszych stron monografii (skan) □

7 Suma udziałów jednostkowych autorów z Uczelni Uus=^
8 Wielkość wkładu autora Wa= Uus/kus
9 Liczba godzin doliczonych do pensum = iloczyn 15 godz.*WA
10 Wielkość wkładu autora Wa= 1/kus
11 Liczba godzin doliczonych do pensum = iloczyn 30 godz.*WA

7) autorstwo rozdziału w monografii naukowej z poziomu II *
Tytuł monografii:
Tytuł rozdziału:
Autorzy rozdziału:
Autorzy rozdziału z Uczelni:
DOI:
Rok wydania w wersji ostatecznej i liczba stron rozdziału:
wersja: elektroniczna □, drukowana □
Nazwa wydawnictwa z poziomu II:
Punktacja (zgodnie z wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, sporządzonym
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), a zatem ujętym w komunikacie ministra
właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane
monografie naukowe):
Liczba autorów rozdziału (m):
Liczba autorów rozdziału z Uczelni (kus)'Suma udziałów jednostkowych autorów z Uczelni (Ui/s)12:
Wielkość wkładu wnioskującego autora uwzględniając tylko autorów z Uczelni (WA)13:
Liczba godzin doliczonych do pensum14:
Kopia pierwszych stron: monografii (skan) □, rozdziału (skan) □
8) redakcja naukowa monografii naukowej z poziomu II*
Tytuł monografii:
Redaktorzy monografii:
Redaktorzy monografii z Uczelni:
DOI:
Rok wydania w wersji ostatecznej i liczba stron:
wersja: elektroniczna □, drukowana □
Nazwa wydawnictwa z poziomu II:
Punktacja (zgodnie z wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, sporządzonym
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), a zatem ujętym w komunikacie ministra
właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane
monografie naukowe):
Liczba redaktorów (my.
Liczba redaktorów z Uczelni (kuś):
Suma udziałów jednostkowych redaktorów z Uczelni (Uuś)i5:
Wielkość wkładu wnioskującego redaktora uwzględniając tylko redaktorów z Uczelni (Wj)16-’
Liczba godzin doliczonych do pensuml7:
Kopia pierwszych stron monografii (skan) □

(data i podpis wnioskodawcy)

12 Suma udziałów jednostkowych autorów z Uczelni Uus=
13 Wielkość wkładu autora Wa= Uustkus
14 Liczba godzin doliczonych do pensum = iloczyn 15 godz.*WA
15 Suma udziałów jednostkowych redaktorów z Uczelni Uus=
16 Wielkość wkładu redaktora Wa= Uuslkus
17 Liczba godzin doliczonych do pensum = iloczyn 15 godz.*WA

2.

Potwierdzenie przez dyrektora instytutu lub kierownika jednostki międzywydziałowej osiągnięć naukowych pracownika
dotyczące publikacji i monografii:

(data i podpis dyrektora/kierownika)

3.

Potwierdzenie Działu Nauki i Projektów Naukowych/Pełnomocnika Horyzont 2020/ dotyczące projektów badawczych:

(data i podpis prorektora ds. nauki)

4.

Decyzja rektora:

(data i podpis rektora)

* usunąć całą pozycję, jeśli nie ma zastosowania, lub powielić w razie potrzeby

