Zarządzenie nr 10/2015
Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
z dnia 9 lipca 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad konkursów wewnętrznych o finansowanie badań i
Regulaminu podziału środków dla młodych pracowników nauki i doktorantów.

Na podstawie § 14 pkt 1. Zarządzenia nr 57/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad wnioskowania, podziału i
rozliczania dotacji na działalność statutową i Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i
Kształtowania Środowiska nr 23/2015 z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych
zasad konkursów wewnętrznych o finansowanie badań i Regulaminu podziału środków dla
młodych pracowników nauki i doktorantów , zarządzam co następuje :

§1
1. Na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ustala się Szczegółowe zasady
Konkursów Wewnętrznych o finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz
zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników
studiów doktoranckich opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia .
2. Podziału środków dokonuje się zgodnie z uchwalonym przez Radę Wydziału
Regulaminem , który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wniosek o przyznanie dotacji ze środków na działalność statutową służących rozwojowi
młodych naukowców / uczestników studiów doktoranckich stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dziekan
prof. dr hab. Zdzisław Jary

Zał. nr 1
Szczegółowe zasady Konkursów Wewnętrznych o finansowanie badań naukowych lub
prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

Konkurs adresowany jest do młodych naukowców zatrudnionych na Wydziale - którzy nie
przekroczyli 35 roku życia w roku ogłoszenia konkursu - oraz uczestników studiów
doktoranckich . Celem konkursu jest wyłonienie projektów dotyczących prowadzenia
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących
rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
1. Podstawą ubiegania się o przyznanie środków jest złożenie wniosku aplikacyjnego
wraz z wymaganymi załącznikami w Dziekanacie Wydziału w terminie wyznaczonym
przez Dziekana.
2. Konkurs jest finansowany z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub
prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Przy realizacji projektów
badawczych obowiązują ogólne zasady finansowania działalności naukowo-badawczej
oraz szczegółowe zasady przyjęte w UWr.
3. Projekty badawcze wchodzą do planu zadaniowo-finansowego Instytutu.
4. Sposób wyłaniania kandydatów określony jest w REGULAMINIE zatwierdzonym przez
Radę Wydziału.
5.

Listę rankingową
Wydziałowa.

osób

wyłonionych

do

finansowania

sporządzona

Komisja

6. Decyzję o wysokości przyznanych środków na realizację projektu badawczego
podejmuje Dziekan kierując się wysokością dotacji oraz wielkością wnioskowanych
kwot.
7. Od decyzji o przyznaniu lub odmowie udzielenia finansowania nie przysługuje
odwołanie.
8. Środki przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na :







wynagrodzenia z pochodnymi
zakup aparatury naukowo-badawczej
usługi obce
materiały
koszty podróży
inne koszty bezpośrednie

9. Narzut kosztów pośrednich ustalony jest w wysokości 15% kosztów bezpośrednich z
wyłączeniem zakupu i wytworzenia aparatury naukowo-badawczej .
10. Projekt powinien być zrealizowany i rozliczony najpóźniej do końca listopada następnego
roku .
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11. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania projektu – zaakceptowane przez
Dyrektora Instytutu a w odniesieniu do doktorantów także przez Promotora należy
złożyć w Dziekanacie w terminie dwóch tygodni od zakończenia realizacji projektu.
12. Oceny i odbioru projektu dokonuje się zgodnie z zasadami przyjętymi w Instytutach .
13. Naruszenie zasad konkursu – wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniemmoże spowodować wstrzymanie lub żądanie zwrotu przyznanej dotacji.
14. Wyniki postępowania konkursowego są jawne, wykaz osób zakwalifikowanych
zamieszczony zostanie na stronie internetowej Wydziału .
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Zał. nr 2
Regulamin podziału środków dla młodych pracowników nauki i doktorantów
Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

1. Środki dzielone są w skali Wydziału bez rozbicia na Instytuty.
2. Podział środków jest dokonywany w oparciu o listy rankingowe osób ubiegających się o
dotację na badania.
3. Tworzone są dwie odrębne listy rankingowe: dla młodych doktorów i dla doktorantów.
4. Listę dla młodych doktorów tworzy się w oparciu o publikacje z trzech lat
poprzedzających rok przyznania dotacji. Punkty są przyznawane WYŁĄCZNIE za
publikacje w czasopismach z listy JCR (ISI) zgodnie z punktacją MNiSW oraz za
autorstwo monografii (rozdziały w monografiach NIE SĄ brane pod uwagę).
W przypadku prac wieloautorskich liczbę punktów należnych za artykuł obliczamy zgodnie
z zasadami MNiSzW:



do 10 autorów – 100% punktów;
powyżej 10 autorów:
o 100% punktów – gdy co najmniej 20% autorów jest pracownikami WNoZiKŚ,
o 75% punktów – gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami WNoZiKŚ,
o 50% punktów – gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami WNoZiKŚ.
Jeśli w zespole autorów pracy jest kilku pracowników lub doktorantów WNoZiKŚ (2 lub
więcej), ustalają oni między sobą podział punktów należnych za publikację, dołączając
stosowne oświadczenie. Łączna suma punktów musi być równa ilości punktów należnych
za pracę zgodnie z zasadami MNiSW. Podział jest ustalany niezależnie od tego, czy
autorzy pracy aplikują o środki w ramach dotacji, czy nie.
5. Listę doktorantów tworzy się w oparciu o publikacje z roku poprzedzającego rok
przyznania dotacji. Punkty są przyznawane za publikacje w czasopismach z list MNiSW
oraz za autorstwo monografii lub rozdziału w monografii zgodnie z punktacją MNiSW.
W przypadku prac wieloautorskich liczbę punktów należnych za artykuł obliczamy zgodnie
z zasadami MNiSW (jak w punkcie 4).
Jeśli w zespole autorów pracy jest kilku pracowników lub doktorantów WNoZiKŚ (2 lub
więcej), ustalają oni między sobą podział punktów należnych za publikację, dołączając
stosowne oświadczenie. Łączna suma punktów musi być równa ilości punktów należnych
za pracę zgodnie z zasadami MNiSW. Podział jest ustalany niezależnie od tego, czy
autorzy pracy aplikują o środki w ramach dotacji, czy nie.
Oprócz tego doktorant otrzymuje punkty za potwierdzony abstraktem udział w
konferencjach w języku polskim (1 pkt. za konferencję) lub w języku angielskim (2 pkt.
za konferencję) – jeśli jest pierwszym autorem. W pozostałych przypadkach liczba
punktów wynosi odpowiednio 0,5 i 1.
6. Punkty są przyznawane za prace opublikowane w formie papierowej (tzn. posiadające
numer zeszytu i strony) lub opublikowane w formie elektronicznej na zasadzie „online
first”.
7. Podział dotacji jest ustalany przez komisję wydziałową w składzie: dziekan oraz
dyrektorzy instytutów w oparciu o listy rankingowe doktorów i doktorantów.

Zał. nr 3
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……………………………………….

Wrocław, dnia …………………………….

Pieczęć firmowa jednostki

WNIOSEK
o przyznanie dotacji ze środków na działalność statutową służących rozwojowi młodych naukowców /
uczestników studiów doktoranckich *
1. Wnioskodawca :
Imię i nazwisko
Tel .kontaktowy : adres e‐mail
2. Miejsce realizacji zadania Instytut
Nazwa studiów Doktoranckich ( w przypadku doktorantów )
3. Tytuł zadania
4. Wnioskowana kota
5. Krótki opis merytoryczny zadania
Opis powinien zawierać : cel naukowy , znaczenie , wskazanie metodyki badań , wymierny wynik badań
6. Harmonogram rzeczowo ‐ finansowy
LP. Nazwa zadania

Termin rozpoczęcia i zakończenia

Planowany koszt

1.
2.
3.
7. Wykaz publikacji : należy podać publikacje naukowe z pełnymi danymi bibliograficznymi
Doktorzy – z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku ‐ z podziałem na :
 publikacje w czasopismach z listy JCR (ISI)
 autorstwo monografii
Doktoranci z roku poprzedzającego złożenie wniosku
 publikacje w czasopismach z listy MNSZW
 monografie lub rozdział w monografii

Uwaga : tytuł projektu nie powinien być tożsamy z tytułem grantu MNiSZW ‐jeżeli aplikant taki grant ma.

Dyrektor Instytutu

Wnioskodawca

5

6

