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Algorytm podziału środków na Działalność Statutową pomiędzy Katedry  

i Zakłady Wydziału Elektroniki i Informatyki PK 

 

Algorytm ten jest nowelizacją obowiązującego do 2018r algorytmu podziału środków na 
Działalność Statutową. Celem tej proponowanej zmiany jest dalsza aktywizacja naukowa Ka-
tedr i Zakładów Wydziału. 

Środki z Działalności Statutowej (DS) dzielone są na trzy części:  

SKWRDDS  

1. RD - Rezerwa Dziekana w wysokości 20 % dotacji. Środki te przeznaczone są na:  
 

a)  wspieranie procesu rozwoju naukowego kadry, opłaty za recenzje oraz inne koszty po-
stępowań awansowych, zakupy ogólnodostępnej aparatury, 

b)  dofinansowanie prac badawczych dla zespołów, które uzyskały projekt NCN lub  
NCBiR (zakupy aparatury/oprogramowania, opłaty i wyjazdy konferencyjne, 
itp.).Przewidywana wysokość dofinansowania wynosi do 50% RD. O wielkości dofi-
nansowania decyduje Kolegium Dziekańskie. 

c)  komercjalizację wyników badań naukowych w wysokości 0.02·DS 

2. KW - środki stałe przeznaczone na: opłacanie dostępu do elektronicznych baz czasopism, 
lokalną sieć komputerową, dofinansowanie konferencji organizowanych lub współorgani-
zowanych przez Wydział itp.. 

3. S – środki przeznaczone na tematy badawcze prowadzone przez podstawowe jednostki 
organizacyjne Wydziału:   

S = S1 + S2 

a) S1= 0.3·S - część środków wynikająca ze stanu kadrowego Katedr i Zakładów oraz 
reprezentowanej przez nie dziedziny i dyscypliny naukowej (w postaci współczynnika 
kosztochłonności badań naukowych kbi). Środki S1 dzieli się pomiędzy podstawowe 
jednostki organizacyjne Wydziału według następującego wzoru:   
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gdzie:  

S1i –  środki przydzielone i-tej jednostce organizacyjnej Wydziału,  i=1…J   
(J - liczba jednostek organizacyjnych Wydziału), 

Pi  –  liczba profesorów tytularnych i-tej jednostki organizacyjnej Wydziału, 
Hi –   liczba doktorów habilitowanych i-tej jednostki organizacyjnej Wydziału, 



Di – liczba doktorów na stanowiskach adiunktów i-tej jednostki organizacyjnej Wy-
działu, 

Mi -   liczba asystentów i pracowników naukowo technicznych oraz inżynieryjno 
technicznych i-tej jednostki organizacyjnej Wydziału 

kbi  -  współczynnik kosztochłonności badań naukowych  
. 

b) S2=0.7·S - część środków związana z aktywnością naukową jednostek organizacyj-
nych Wydziału. Środki S2 dzieli się pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne 
Wydziału według następującego wzoru: 
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gdzie: 
S2i –  środki przydzielone i-tej jednostce organizacyjnej Wydziału,  i=1…J ,  
Ki –   sumaryczna liczba punktów wykazana, w Karcie informacyjnej do raportu z 

badań naukowych i rozwoju kadry za rok poprzedzający rok na który naliczana 
jest dotacja, przez i-tą jednostkę organizacyjną  

kbi –   kosztochłonność badań naukowych  
 
Środki przydzielone i-tej jednostce organizacyjnej wydziału Si 
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 gdzie:  

WNT - wynagrodzenie pracowników naukowo technicznych Wydziału  

        

Koszalin 22.05.2018r. 

 


