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Metodika tvorby rozpočtu pracovísk Prírodovedeckej fakulty UK v rokU 2015


Úvodné ustaNOVENIA


	táto metodika je nástrojom na delimitáciu mzdových prostriedkov zo štátneho rozpočtu (štátnej dotácie) pre parametrické a neparametrické pracoviská Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave pre rok 2015.
	Parametrické pracoviská predstavujú všetky katedry a ústavy fakulty, s výnimkou Katedry telesnej výchovy a Katedry jazykov. Na všetky parametrické pracoviská je uplatňovaná jednotná metodika.
	Neparametrické pracoviská sú ostatné „obslužné“ pracoviská fakulty, Katedra telesnej výchovy a Katedra jazykov.



Spôsob deLimitácie prostriedkov na mzdy na úrovni fakulty

	Balík na mzdy zo štátnej dotácie (z dvoch hlavných programov „Uskutočňovanie št. programov“ a „Výskumná, vývojová a umelecká činnosť“) pre parametrické a neparametrické pracoviská je rozdelený nasledovne. 
	Z celkovej pridelenej sumy z oboch hlavných programov je vyčlenená suma pre tarifné platy a osobné príplatky (5 %) pre všetky neparametrické pracoviská, pričom sa vychádza z potreby čerpania na základe predchádzajúceho roka, t. j.  2014. 
	Z celkovej pridelenej sumy je paušálnym spôsobom vyčlenené suma pre fond príplatkov za prácu v sťaženom prostredí, na základe reálnej potreby vyplácania týchto príplatkov, v zmysle príslušného zákona. Tieto prostriedky budú pripočítané do limitu pracovísk, kde je práca v sťaženom prostredí vykonávaná.
	Z celkovej pridelenej sumy sú 4% odčlenené do fondu dekana . Z uvedeného fondu budú podporované aj popularizačné aktivity pracovníkov fakulty. 
	Suma zostávajúca po odčlenení finančných prostriedkov (body a až c) je použitá pre mzdové prostriedky parametrických pracovísk (bod C nižšie).


Spôsob deLimitácie FInančných prostriedkov na mzdy určenÝCH pre parametrické pracoviská

	Suma určená pre mzdy parametrických pracovísk je prerozdeľovaná na základe výkonu pracovísk podľa nasledovného predpisu na základe štyroch hlavných „košov“.

Poznámka 1: Váha jednotlivých košov je v nasledujúcej tabuľke.
Rozdelenie na tarifné platy podľa košov:
2015 (%)


za publikácie
32,5% 

za citácie
5,0% 

za financie projektov
17,5% 

za výučbu
45% 

Spolu
100%

	Pracoviská sú hodnotené na základe výkonu v jednotlivých košoch. Výkon je hodnotený na základe 5-ročného aritmetického priemeru 2010 až 2014 pre „vedecké“ koše, resp. akademické roky 2009/2010  až 2013/2014 pre pedagogický kôš. 

Poznámka 2: Spätné aktualizovanie údajov sa vykoná iba pre publikácie a citácie, a to iba pre rok 2013 (predposledný rok), čo slúži pre zaradenie „oneskorených“ publikácií. Spätná aktualizácia hodnôt pre projekty a študijné výkony sa pri výpočte nebude vykonávať. 
V koši publikácie sú hodnotené publikačné výstupy na základe záznamov v oficiálnej evidencii publikačnej činnosti EPC. Bodovo ohodnotené sú vybrané kategórie (príloha 1). Výška bodového ohodnotenia kategórii výstupov zostáva oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenená.
Každé parametrické pracovisko získa z finančného balíka (pre publikácie) taký podiel, aký toto pracovisko dosiahlo v rámci výkonu za publikácie. 
Poznámka 3: Publikácie, kde je aspoň jeden autor z fakulty, a ostatní autori sú mimo fakulty, budú celé započítané príslušnému pracovisku. Publikácie, kde sú autormi pracovníci dvoch a viacerých pracovísk fakulty, budú rozdelené rovnakým dielom všetkým „zúčastneným“ pracoviskám, bez ohľadu na uvedený %-podiel autorov,  a bez ohľadu na počet participujúcich autorov z jednotlivých katedier. Ak sú autori z troch pracovísk, za publikáciu každé z týchto troch pracovísk získa tretinu tejto publikácie (ak sú štyri, tak štvrtinu atď.). V  prípade, že sa dohodnú vedúci pracovísk inak, je potrebné prodekanovi pre rozvoj a IT odovzdať (všetkými na článku participujúcimi pracoviskami v zastúpení ich vedúcimi) podpísané spoločné prehlásenie o percentuálnom rozdelení predmetnej publikácie (týka sa iba novo-zapísaných publikácií s vročením 2014, a tiež publikácií doplnených za predposledný rok hodnotenia). U novoprijatých pracovníkov sa do úvahy berú publikácie s vročením 2014 a 2013.
V rámci koša citácie sú hodnotené evidované ohlasy na základe stanovených bodov (príloha 1). Výška bodového ohodnotenia kategórii citácií zostáva oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenená. 
	V rámci koša projekty je započítavaná celková suma pridelených prostriedkov pre daný rok bez mzdových prostriedkov (tak ako to zaviedlo toto vedenie od roku 2011). Netýka sa to miezd na novovytvorené pracovné miesta (napr. LPP). Projekty, ktoré budú agentúrami vyhodnotené ako neúspešné (nesplnili ciele), budú odpočítané pracovisku z výkonu v koši projekty, a to po preštudovaní a posúdení rozhodnutia o neúspešnosti vedením fakulty. V súčinnosti s prodekanom pre rozvoj a IT podklady finančného objemu projektov pripraví Centrum projektovej spolupráce.
	V rámci koša výučba sú započítané pedagogické výkony jednotlivých pracovísk s využitím parametra „normovaný počet študentokreditov“, ktorý je výstupom z Akademického informačného systému AIS2. Ide o vážený aritmetický priemer študentokreditov (študenti krát kredity) za všetky predmety pracoviska, kde váhami sú počty kreditov. Matematické vyjadrenie je nasledovné:
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kde,
k – index katedry
Vk – výučba k-tej katedry, tj. množina predmetov, na výučbe ktorých sa
podieľajú pracovníci k-tej katedry
γodb – faktor podľa odboru (0,833 – Geografia, 1,00 – ostatné)
γstup – faktor stupňa štúdia (1,00 – bakalársky, 1,5 – magisterský, 2,25 – doktorandský)
γk;i – podiel (0 - 1> k-tej katedry na výučbe predmetu i
Si – množina študentov, ktorí majú zapísaný predmet i
Ki resp. l – kreditná hodnota predmetu i resp. l
Pj – množina predmetov, ktorú má zapísaný študent j

Do úvahy sa berie počet doktorandov k 31. marcu 2014. Započítavajú sa aj doktorandi 1. a 2. ročníka z externých vzdelávacích inštitúcií. Váha bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia je vyjadrení príslušnými koeficientmi podľa metodiky MŠ SR. Externé štúdium sa do výkonov pracovísk nezapočítava. 



Príloha 1: Bodové ohodnotenie kategórií literárnych záznamov podľa EPC 
Kategória lit. záznamu
skratka
body
Vedecké monografie, štúdie charakteru vedeckej monografie (min. 3AH) zahraničné
AAA, ABA
50
Vedecké monografie, štúdie charakteru vedeckej monografie (min. 3AH) domáce
AAB, ABB
30
Kapitoly vo ved. monografii (min. 1AH) zahraničné
ABC
15 *
Kapitoly vo ved. monografii (min. 1AH) domáce
ABD
10 *
Vedecká práca v karentovanom časopise
ADC, ADD
30
Vedecká práca v časopise evidovanom vo WOS, SCOPUS, zahraničná
ADM
20
Vedecká práca v časopise evidovanom vo WOS, SCOPUS, domáca
ADN
15
Vedecká práca v nekarentovanom časopise zahraničná
ADE
10
Vedecká práca v nekarentovanom časopise domáca 
ADF
6
Vedecká práca v recenzovanom zborníku zahraničná
AEC
5
Vedecká práca v recenzovanom zborníku domáca
AED
3
Vysokoškolské učebnice
ACA, ACB
30
Skriptá a učebné texty
BCI
10
Učebnice pre základné a stredné školy
BCB
10
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach
ACC, ACD
10
Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
BCK
5
Odborné knižné práce (3AH)
BAA, BAB
10
Kapitoly v odborných knihách (1AH)
BBA, BBB
5
Kategória ohlasu:
skratka
body
Evidované v databázach zahraničné aj domáce bez autocitácií
o1, o2
6
Neevidované v databázach zahraničné bez autocitácií
o3
2
Neevidované v databázach domáce bez autocitácií
o4
1

* Pri kapitolách, pochádzajúcich z tej istej monografie sa celkový počet bodov prideľuje len do výšky bodovej hodnoty celej monografie v príslušnej kategórii (tj. v prípade kapitol typu ABC max. 50 bodov a v prípade kapitol typu ABD max. 30 bodov).

