
Podział subwencji w Instytucie Pedagogiki w 2020 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Punkty za 
publikację wg 
listy 
ministerstwa 
za lata 2017-
2018 
 

Waga dzielona 
przez liczbę N 
autorów  

ARTYKUŁY 
2017-2018 

7-10 20/N 
11--12 40/N 
13-15 70/N 
20 -25  Pierwiastek100/N 

 30  i wyżej  140 
 

Punkty na podstawie aktualnego wykazu MNiSW 
Artykuły 2019 
 
 

20 /N  
40/70 udział autorski wg 
wzoru ewaluacyjnego 
100 i wyżej 

Rozdziały  
2017 - 2019 

20/N 

Monografie 
autorskie z I poziomu 
2017-2019 
(podział na N 
współautorów) 

20/N 

100/N 

Monografie i 
rozdziały z II poziomu  

75 
300 

 
 

*do końca lutego pisemna deklaracja pracowników złożenia w 2020 roku  projektu zespołowego lub 
indywidualnego ubiegającego się o subwencję, składanego do oceny komisji 
** WPI = 50% subwencji : sumę punktów  KPI wszystkich pracowników  

Ocena projektów zespołowych/indywidualnych) przez 
komisję  wg 6 kryteriów: 
1. oryginalność celu badań 
2. poziom (wartość) zakładanych efektów ewaluacyjnych 
3.  realność realizacji badań i uzyskania efektów 
ewaluacyjnych w zakładanym czasie 
4. zgodność z POB-ami i wpływ na społeczeństwo  
5.  rozwiązania metodologiczne: trafność i oryginalność 
6.  trafność kosztów i wydatków 
 
każde kryterium: 5 punktów – max 30; 
Każdy z członków komisji ocenia projekt oddzielnie, zlicza 
się średnie ocen szczegółowych, 
liczba punktów uzyskanych przez projekt jest mnożona 
przez wartość punktu projektowego (WPP),  
dofinansowanie = ocena projektu w punktach  x WPP 
WPP jest wyliczana przez algorytm: kwota do podziału 
przez iloczyn szacowanej liczby projektów* (zespołów i 
indywidualnych) oraz max liczby punktów za projekt 
/WPP= kwota: (suma projektów x 30)/ 
 
Zespół ma środki z oceny projektu oraz z wkładu 
poszczególnych członków, którego wysokość określa 
lider.  
Pracownik uzupełnia KIP o środki z oceny projektu 
 
Nabór wniosków projektowych jest ciągły od 15 marca 
do 30 września. 
Po tym czasie dokonuje się weryfikacji wartości WPP 

30% rezerwa 
Dyrektora 

Instytutu na 
realizację polityki 

rozwoju 
dyscypliny 

ewaluacyjne 

50% do podziału na  projekty  
-zespołowe (70% kwoty)  

- indywidualne (30% kwoty)  

50% do podziału wg dorobku ewaluacyjnego  
pracowników z 3 lat /2017-2019/ 

 
Kapitał Indywidualny Pracownika =  

WPI** x punkty ze slotów x  % deklaracji N  
 

Pracownik wskazuje 4 najlepsze sloty: 
- w tym co najmniej 1 slot za lata 2017-2018  to artykuły( wg. 
przelicznika punktów + podział na liczbę autorów) 
- w 4 slotach maksymalnie 1 slot może być monograficzny 
/monografia autorska lub rozdział/ 

 

Subwencja na działalność badawczą zespołów i indywidualną  
(minus kwota na finansowanie czasopism) 


