Uchwała Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego nr 9/13

z dnia'l 3

listoPad a 2013 roku

w sprawie powoływania i funkcjonowania pracowni naukowych na Wydzia|e Chemii

UG

Działając na podstawie Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006
jednostek
roku z- pÓzn. zm' (Dzialt |l, rozdział |, par. 16, pkt 6) w sprawie
organizacyjnych na Uniwersytecie Gdańskim ustala się co następuje:

s1
Wprowadza

się szczegółowe zasady

powoływania pracowni naukowych na

Wydziale Chemii UG, zwanych dalej pracowniami'

s2
Pracownię moŻna utworzyÓ, gdy w jej skład wejdzie co najmniej dwóch
nauczycieii akademickich zatrudnionych na Wydzia|e Chemii UG w pełnym
wymiarze czasu pracy, w tym jeden posiadający stopień naukowy doktora
habilitowanego.

2,

Dopuszcza lię aby W skład pracowni wchodzi|i wyłącznie nauczyciele
akademiccy nióposiadający stopnia naukowego doktora habiIitowanego, a

zwłaszcza gdy.
a) dorobek-naukowy nauczycieli akademickich mających utworzyć pracownię
jest
,n; wyrozniający,
n"u.'ycie|"e-akademiccy mający utworzyć pracownię rea|izująwspo|ny projekt
badawczy, a utworzen ie praco wni znaczn ie ułatwi rea|izaĄę zadan bad awczych.

s3
Pracownię powołuje się w obrębie katedry na wniosek jej kierownika. Wniosek
zawierająóy skład- osoóo*y oraz propozycję kierownika i nazwy pracowni, a
jest do
takŻe poópisy wszystkich wymienionych tam pracowników, kierowany
Dziekana Wydziałrr Chemii' ktory po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Chemii
przedkłada go Rektorowi UG.
katedr,
2. Jezeli w st<tad pracowni wchodzą nauczyciele akademiccy z roznych
porozumieniem
powołanie takiej pracowni winno być poprzedzone stosownym
kierowników tych katedr.
ą Porozumienie, o ktorym mowa w ust 2. okreś|a szczegółowe zasady organizacji
1.

pracy nauczycieIi akademickich wchodzących W skład pracowni,
szczegolnosci:
a)
b)
c)
d)

katedrę, w strukturze ktorej umiejscowiona będzie pracownia,
obsadę zajęc dydaktycznych,
korzyst anie z infrastruktury laboratoryjnej,
korzystanie z infrastruktury aparaturowej'

s4

a

W

1.

2.
3.

na|eŻy prowadzenie aktywniej działalnoŚci naukowej,

Do zadan pracowni

której *ynikie' Są przede wszystkim (i) pubIikacje opubIikowane W
czasópismach naukowych o zasięgu międzynarodowym i/|ub (ii) ochrona
pateniowa uzyskiwanych wynikow badań i opracowanych techno|ogii i/|ub
(iil; *oraranie wynikÓw prac badawczych do gospodarki.
W,ce|u rea|izaĄi powyzszych zadań pracownie pozyskują środkifinansowe
od pub|icznych i/lub niepub|icznych podmiotow zewnętrznych.

Pracownia lest dysponentem udziału w dotacji na utrzymanie potencjatu
badawczego Wyd-ziatu Chemii UG (dotacji na tzw. działalnoŚc statutową)
p
n
p rzy dzie|oń e g o io kro cz n e na r ea|izację zadania bad awczeg o ra cow
jest
na
usta|ana
3
w
ust
WysokośÓ uóziału w dotacji, o ktorym mowa
po,dstawie zasad okreŚ|onych w Uchwa|e Rady Wydziału Chemii UG nr
,1Ot12
z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zasad podziału dotacji na
dziatalnoŚć statutową na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
Działa|nośćdydaktyćzna nauczycie|i akademickich wchodzących w skład
pracowni rea|iżowańa jest w pierwszej ko|ejności w katedrze, w sktad której
wchodzi pracownia.
i

i

4.

5.

6.

7'

.

Pracownią kieruje kierownik pracowni. Bezpośrednimprzełozonym
kierownikj praóowni jest kierownik katedry, W skład ktorej wchodzi
pracownia.
Zasady korzystania

katedry ustalane

z

infrastruktury |aboratoryjnej i aparaturowej w obrębie

są

kierown ikiem Pracown

indywiduaInie pomiędzy kierownikiem katedry a

i.

s5
1.

2.

3.

Wprowadza się zasady punktacji osiągnięÓ naukowo-badawczych pracowni w
związku z ich okresową oceną.
ocena o ktorej mowa w ust. 1 prowadzona jest przez Wydziałową Komisję
oceniającą W ostatnim roku danej kadencji, jednak nie poŹniej niŻ na 6
miesięcy przed jej upływem.
Całkowiia |iczba punktow uzyskana przez daną pracownię w okresie oceny

dla Rady Wydziału Chemii do

stanowi rekomendację
przekształce n a
.Punktacja
i

bądŹ- kwi
|

i

d

acj i

d a n

ej p racown

i

utrzymania'

.

ocenianych osiągnięc naukowo-badawczych

pracownikow
wchodzących w skład pracowni, o których mowa w ust. 1-3, stanowi zatącznik
do niniejszej uchwatY.
punktów
5. ocena ó ttóre; mowa w ust 1' prowadzona jest na podstawie sumy
uzyska nyc h przez poszczegó nych p racown ików p racown i.
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s6
1. Do oceny wprowadza się następujący sposób ob|iczenia progu punktowego (P),
powyzej- ktorego rekomenduje się ocenę pozytywną działa|nościnaukowej
pracowni w danej kadencji:

P=60xNxf
gdzie:

N _ |iczba nauczycie|i akademickich wchodzących w skład pracowni
f _ całkowita |icźba |at ka|endarzowych w danej kadenc}i, w ktorych działała
pracownia.

2.

pracowni
moŻe zostaÓ zmniejszona na wniosek kierownika
pracowni przebywał na
proporcjonalnie o czas, w ktorym dany pracownik
ur|opie d|a poratowania
urlopie macierzyńskim, ur|opie wychowiwczym |ub

WańośÓ

t

zdrowia.
3.

:-:- oceniająca
Ao *v'i", ze zmniejszenia wańości f decyduje Wydziałowa Komisja
podózas oceny działalnościpracowni.

s7
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
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