Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
від 16 червня 2022 р.

м. Суми

№0299-І

Про стимулювання зростання
індексу міжнародної дослідницької
мережі університету

До завершення воєнного стану в університеті було призупинено дію
внутрішньоуніверситетських нормативних документів у частині додаткового матеріального
стимулювання співробітників (наказ ректора № 0152-І від 30.03.2022р.), що зумовлено
передбачуваним суттєвим зменшенням можливості фінансового забезпечення системи
стимулювання. У той же час зниження показників публікаційної активності щодо
оприлюднення результатів наукових досліджень і розробок у перспективі може мати для
університету значущі негативні наслідки, зокрема погіршення позицій університету в
міжнародних рейтингах.
Водночас провідні міжнародні рейтингові агенції постійно вдосконалюють методики
рейтингування університетів, розширюють кількість показників тощо. Зокрема, основний
рейтинг QS World University Rankings планує з 2023 року ввести в методику рейтингування
індекс міжнародної дослідницької мережі (International Research Network (IRN) Index), який
наразі застосовується лише у регіональному рейтингу QS EECA University Rankings.
З метою підвищення активності вчених університету до зростання індексу міжнародної
дослідницької мережі
НАКАЗУЮ:
1. На зміну наказу ректора № 0152-І від 30.03.2022р. застосувати матеріальне
стимулювання в розмірі 3000 грн авторським колективам кожної публікації, які з часу видання
наказу вплинули на кількість країн, де є щонайменше одна організація-партнер з публікаційної
активності (ознакою організації-партнера є співавторство з її співробітниками у щонайменше
3-х публікаціях за останні 5-ть років у виданнях, які обліковуються БД Scopus); перелік країн
де на час видання наказу є такі організації-партнери наведено у додатку до наказу.
2. Процедуру отримання та розподілу премій визначати відповідно до «Положення про
преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень
(Версія 17)».
3. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю організувати
доведення цього наказу до відома усіх структурних підрозділів університету та усіх наукових
та науково-педагогічних працівників.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з наукової роботи
Анатолія ЧОРНОУСА.
Ректор
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Перелік країн, де є щонайменше одна організація-партнер по
публікаційній активності
1. Австрія
2. Болгарія
3. Бразилія
4. Велика Британія
5. Єгипет
6. Індія
7. Ірак
8. Іспанія
9. Італія
10. Казахстан
11. Канада
12. Латвія
13. Литва
14. Мексика
15. Нігерія
16. Німеччина
17. Норвегія
18. Південно-Африканська Республіка
19. Республіка Корея
20. Польща
21. Португалія
22. Сербія
23. Словаччина
24. Словенія
25. Сполучені Штати Америки
26. Узбекістан
27. Франція
28. Хорватія
29. Чехія
30. Швейцарія
31. Швеція
32. Японія

