
Regulamin przyznawania jednorazowego wynagrodzenia

dla pracowników Wydziału Filozofii KUL

wypłacanego z tytułu podejmowania działań projakościowych

 

§ 1
POSTANOWNIENIA OGÓLNE

1. Jednorazowe wynagrodzenie jest przyznawane nauczycielom akademickim zatrudnionym na
Wydziale  Filozofii  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II  i  wpisuje  się  w
działania bezpośrednio związane z podwyższeniem jakości kształcenia i badań naukowych na
Wydziale.  Celem  przyznania  jednorazowego  wynagrodzenia  jest  nagrodzenie  autorów
najlepszych  artykułów  naukowych  przeznaczonych  do  publikacji  w  obcojęzycznych
periodykach naukowych, w szczególności  znajdujących się w bazach Journal Citation Reports
(JCR) oraz European Reference Index for the Humanities  (ERIH) oraz autorów monografii
przygotowywanych w językach kongresowych. 

2. Wynagrodzenie  przyznaje  Komisja  powoływana  przez  Dziekana  (zwana  dalej  Komisją)  na
okres  obowiązywania  niniejszego  regulaminu,  tj.  do  czasu  zakończenia  przyznawania
Wydziałowi Filozofii dotacji projakościowej bądź wyczerpania środków przeznaczonych na ten
cel.  W skład komisji  wchodzi co najmniej pięciu członków powoływanych przez Dziekana
spośród  nauczycieli  akademickich  zatrudnionych  na  Wydziale  Filozofii,  posiadających  co
najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym prodziekan ds. studenckich, który
pełni funkcję przewodniczącego komisji.

3. Wynagrodzenie wypłacane jest z dotacji projakościowej Wydziału Filozofii. Wysokość wypłaty
wynosi 1440,00 zł brutto dla autora obcojęzycznego artykułu i 4310,00 zł brutto dla autora
obcojęzycznej monografii.

§ 2
ZASADY ZGŁASZANIA WNIOSKÓW

1. Zgłoszenia wniosku o wypłatę jednorazowego wynagrodzenia dokonuje nauczyciel akademicki
na wniosku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Praca, która ma być podstawą wypłaty jednorazowego wynagrodzenia,  winna mieć charakter
naukowy,  nie  może  być  wcześniej  nigdzie  opublikowana,  nie  może  być  tłumaczeniem już
opublikowanego tekstu, a w przypadku monografii musi posiadać objętość nie mniejszą niż
6 arkuszy wydawniczych oraz mieć charakter monografii jednoautorskiej.

3. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że praca spełnia warunki określone w ust. 2 oraz że
nauczyciel  akademicki  zobowiązuje  się  złożyć  w  redakcji  czasopisma  bądź  wydawnictwie
publikację, która ma być podstawą jednorazowego wynagrodzenia.

4. Wniosek  należy  złożyć  w  dziekanacie  Wydziału  Filozofii  wraz  z  elektroniczną  wersją
publikacji, która ma być podstawą jednorazowego wynagrodzenia.

5. Wnioski będą rozpatrywane w okresie 14 dni od daty złożenia. 

§ 3 
PROCEDURA OCENY PRAC

1. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący.



2. Decyzja  Komisji  zapada  większością  głosów  w  głosowaniu  jawnym.  Przy  równej  liczbie
głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

3. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół , który podpisuje jej przewodniczący.

4. Praca,  która  ma być  podstawą wypłaty  jednorazowego wynagrodzenia,  oceniana  jest  przez
Komisję w aspekcie materialnym i formalnym. 

5. Informacja o uzyskaniu jednorazowego wynagrodzenia przekazywana jest w sposób przyjęty
na Wydziale.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenia publikacji w redakcji czasopisma bądź wydawnictwie należy dokonać nie później niż
w okresie 30 dni od dnia podjęcia decyzji przez Komisję o zakwalifikowaniu pracy do wypłaty
wynagrodzenia.  Zaświadczenie  o  jego  złożeniu  w redakcji  czasopisma bądź  wydawnictwie
należy złożyć niezwłocznie w dziekanacie Wydziału Filozofii.

2. Wypłata środków na konto pracownika dokonana zostanie w możliwie najkrótszym czasie od
podjęcia  decyzji  przez  Komisję.  W  uzasadnionych  przypadkach  wypłata  może  nastąpić
w transzach. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.



Załącznik nr 1

do regulaminu przyznawania jednorazowego

wynagrodzenia  dla pracowników

Wydziału Filozofii KUL

Formularz zgłoszeniowy

Informacje o autorze/autorach pracy:

1. Imię i nazwisko:

.......................................................................................................................................................

2. Jednostka:

.......................................................................................................................................................

Informacja na temat publikacji, która ma być podstawą wypłaty jednorazowego 

wynagrodzenia:   

3. Tytuł pracy:

.......................................................................................................................................................

4. Objętość:

......................................................................................................................................................

5. Wydawnictwo/czasopismo, w którym praca zostanie złożona:

......................................................................................................................................................

Dodatkowe informacje:

.......................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...........

…………………………….

podpis wnioskodawcy

Oświadczenie autora

Oświadczam, że praca przedstawiona do przyznania jednorazowego wynagrodzenia spełnia

warunki określone w § 2 ust. 2  Regulaminu przyznawania jednorazowego wynagrodzenia  

dla  pracowników Wydziału  Filozofii  KUL.   Oświadczam również,  że  zobowiązuje  się  do

złożenia  w  redakcji  czasopisma  bądź  wydawnictwie  publikacji,  która  ma  być  podstawą

jednorazowego wynagrodzenia.

.........................................................................................

(data i czytelny podpis wnioskodawcy)



Załącznik nr 1

do regulaminu przyznawania jednorazowego

wynagrodzenia  dla pracowników

Wydziału Filozofii KUL

Adnotacje Komisji

Komisja w składzie:

Na posiedzeniu w dniu …....................... przyznała / nie przyznała …........................................

…............................................................................ dofinansowanie w wysokości …............. zł.

……………………………

podpis przewodniczącego


