Decyzja nr 9/2022
Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 8 lipca 2022 r.
zmieniająca Decyzję nr 4/2022 Dziekana Wydziału Prawa z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie zasad
przyznawania okresowego dodatku kwotowego za 2022 r.
Na podstawie § 57 ust. 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku w związku z § 16 Regulaminu
wynagradzania pracowników Uniwersytetu w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 48
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2020 r. postanawiam co następuje:
§1
W Decyzji nr 4/2022 Dziekana Wydziału Prawa z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie zasad
przyznawania okresowego dodatku kwotowego za 2022 r. z późn. zm. wprowadza się następujące
zmiany:
− ankieta na potrzeby oceny pracownika badawczego, badawczo-dydaktycznego i dydaktycznego
zatrudnionego na Wydziale Prawa UwB do celów przyznawania okresowego dodatku kwotowego za
2022 r. określanego również wynagrodzeniem motywacyjnym stanowiąca załącznik nr 1 do Decyzji
nr 4/2022 Dziekana Wydziału Prawa z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie zasad przyznawania
okresowego dodatku kwotowego za 2022 r. z późn. zm., otrzymuje brzmienie określone w załączniku
do niniejszej Decyzji.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. Mariusz Popławski
Dziekan Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku

Załącznik
do Decyzji Nr 9/2022
Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 8 lipca 2022 r.
Imię i nazwisko:……………………………………………
Katedra/Zakład/Pracownia:…………………………………………………………

Ankieta oceny pracownika
badawczego, badawczo-dydaktycznego i dydaktycznego
zatrudnionego na Wydziale Prawa UwB
do celów wynagrodzenia motywacyjnego za rok 2022
Ankietę należy złożyć do 15 stycznia 2023 r. w wersji elektronicznej na adres: wp-sekr@uwb.edu.pl oraz na adres
Kierownika Katedry.

I. PUBLIKACJE ZA ROK 2022
Pracownik za okres sprawozdawczy może otrzymać za wszystkie publikacje
maksymalnie 50 punktów przeliczeniowych, przy czym:
- wykazuje się maksymalnie 4 (cztery) najwyżej punktowane publikacje, przy czym
nie więcej niż 2 publikacje z pozycji 5, 6, 7, 8, 9
- wykazuje się wyłącznie publikacje afiliowane na Wydziale Prawa UwB i znajdujące
się w bazie bibliografii publikacji pracowników i doktorantów Wydziału Prawa UwB
(sprawdź tutaj: https://expertus.prawo.uwb.edu.pl/expertus/bib/)
- przyporządkowując publikacje do rubryk tabeli należy wziąć pod uwagę punkty
wpisane w polu punktacja MEiN, dodając w nawiasie liczbę punktów uzyskaną przez
pracownika. Przy współautorstwie należy podać liczbę z pola „wartość punktowa
udziału jednostkowego” (przykład tutaj – zaznaczone kolorem czerwonym:
https://photos.app.goo.gl/NKQ5C44AphD1sbSy5)
- w ankiecie nie wykazuje się artykułów opublikowanych w czasopismach
zagranicznych za 100 pkt i więcej oraz monografii, redakcji monografii i rozdziałów
opublikowanych w wydawnictwach z poziomu II [za te publikacje przysługuje
dodatek zgodnie z Decyzją nr 1/2022 Dziekana z dnia 11.01.2022 r.:
https://prawo.uwb.edu.pl/2022-5351]
Proszę wskazać dane o publikacji
Przy każdej publikacji należy zaznaczyć, czy jest ona
indeksowana w bazie Scopus i Web of Science wybierając
odpowiedni skrót T-tak lub N-nie. Za indeksację w każdej
z baz publikacja otrzyma premię + 10 punktów.
1. Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie krajowym
znajdującym się w ministerialnej liście czasopism
punktowanych na poziomie 140 pkt

Indeksowana
w Scopus
(T/N)

Indeksowana
w WoS
(T/N)

Liczba
punktów

40

2. Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie krajowym
znajdującym się w ministerialnej liście czasopism
punktowanych na poziomie 100 pkt

30

3. Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie
znajdującym się w ministerialnej liście czasopism
punktowanych na poziomie 70 pkt

20

4. Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie
znajdującym się w ministerialnej liście czasopism
punktowanych na poziomie 40 pkt

10

5. Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie
znajdującym się w ministerialnej liście czasopism
punktowanych na poziomie 20 pkt

2

6. Publikacja monografii w wydawnictwie z punktowanej
listy ministerialnej na poziomie I - 120 pkt

25

7. Autorstwo rozdziału monografii w wydawnictwie z
punktowanej listy ministerialnej na poziomie I - 20 pkt

2

8. Redakcje prac zbiorowych opublikowanych w
wydawnictwie z punktowanej listy ministerialnej na
poziomie I - 40 pkt

2

9. Inne (wraz z informacją o ilości punktów za publikację)

1

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW przeliczeniowych

II. REALIZOWANIE I SKŁADANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPORZĄDZANIE
EKSPERTYZ ZA ROK 2022
Pracownik za okres sprawozdawczy może otrzymać za wszystkie aktywności, o
których mowa w części II ankiety maksymalnie 20 punktów
Proszę wskazać dane o aktywności

Maksymalna
liczba punktów,
które pracownik
może przypisać za
daną aktywność

1. Złożenie wniosku o realizację projektu finansowanego ze środków zagranicznych,
który mógłby zostać uwzględniony przy ewaluacji Wydziału Prawa UwB (dotyczy
kierownika i członka zespołu), przy czym zgłaszany wniosek nie został odrzucony z
przyczyn formalnych i został poddany ocenie merytorycznej przez recenzentów

20

2. Realizacja projektu finansowanego ze środków zagranicznych, który spełnia
warunki do uwzględnienia przy ewaluacji Wydziału Prawa UwB (dotyczy
kierownika i członka zespołu)

20

3. Złożenie wniosku o realizację projektu finansowanego ze środków krajowych,
który mógłby zostać uwzględniony przy ewaluacji Wydziału Prawa UwB (dotyczy
kierownika i członka zespołu) przy czym zgłaszany wniosek nie został odrzucony z
przyczyn formalnych i został poddany ocenie merytorycznej przez recenzentów

10

4. Realizacja projektu finansowanego ze środków krajowych, który spełnia warunki
do uwzględnienia przy ewaluacji Wydziału Prawa UwB (dotyczy kierownika)

15

5. Realizacja projektu finansowanego ze środków krajowych, który spełnia warunki
do uwzględnienia przy ewaluacji Wydziału Prawa UwB (dotyczy członka zespołu)

10

6. Przygotowane ekspertyzy na zlecenie:
- Centrum Eksperckiego UwB
http://www.centrumeksperckie.uwb.edu.pl
- Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych
https://prawo.uwb.edu.pl/miedzynarodowe-centrum-badan-i-ekspertyzkryminologicznych

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW przeliczeniowych

1 punkt za każdy
1000 zł, przy czym
kwotę tę ustala się
na podstawie
umowy pomiędzy
pracownikiem a
Centrum

III. INNE AKTYWNOŚCI NA RZECZ WYDZIAŁU PRAWA LUB UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU ZA ROK 2022
Pracownik za okres sprawozdawczy może otrzymać za wszystkie aktywności, o
których mowa w części III ankiety maksymalnie 15 punktów. Należy wykazać te
aktywności, za które nie jest przyznawane dodatkowe wynagrodzenie, np.:
- sprawowanie funkcji pełnionej w UwB (z wyboru lub powołania),
- udział w pracach redakcji czasopism naukowych, w tym wydawanych poza UwB,
- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze nauki,
edukacji, kultury oraz przedsiębiorczości opartej na wiedzy,
- złożenie wniosku o realizację projektu finansowanego ze środków krajowych z
Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura i Etiuda,
- przygotowanie opisu wpływu badań na otoczenie społeczne (III kryterium
ewaluacji) – proszę wskazać tytuł opisu.
Proszę wskazać dane o aktywności

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW przeliczeniowych

Punktację
przeliczeniową ustala
Dziekan

IV. CYTOWANIA ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W CZASOPISMACH
WYDZIAŁU PRAWA, TJ. BIAŁOSTOCKICH STUDIACH PRAWNICZYCH (BSP),
MISCELLANEA HISTORICO-IURIDICA (MHI), EASTERN EUROPEAN JOURNAL
FOR TRANSATLANTIC RELATIONS (EEJTR) ZA ROK 2022
Pracownik za okres sprawozdawczy może otrzymać za cytowania artykułów
opublikowanych w wydziałowych czasopismach maksymalnie 15 punktów, przy
czym za cytowania w jednym czasopiśmie pracownik może otrzymać maksymalnie 5
punktów.
Należy wskazać nazwisko autora, tytuł zacytowanego artykułu z wydziałowego
czasopisma oraz miejsce jego opublikowania przez osobę wypełniającą poniższą
ankietę (nie dotyczy autocytowań).
Proszę wskazać dane o cytowaniu

1. Cytowanie
Prawniczych”

artykułów

opublikowanych

w

„Białostockich

Punktację
przeliczeniową ustala
Dziekan
Studiach

2. Cytowanie artykułów opublikowanych w „Miscellanea Historico-Iuridica”

3. Cytowanie artykułów opublikowanych w „Eastern European Journal of
Transnational Relations”

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW przeliczeniowych

