
 

 

 

     

 

 

           Uchwała nr 19/2018  

 

 

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

  

z dnia 16 marca 2018 r.  

 

zmieniająca uchwałę nr 23/2015 r. z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad 

konkursów wewnętrznych o finansowanie badań i Regulaminu podziału środków dla młodych 

pracowników nauki i uczestników studiów doktoranckich 

 

Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska uchwaliła: 

 

§ 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 stanowiące zał. nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. 

Regulamin podziału środków dla młodych pracowników nauki i doktorantów stanowiący zał. nr 2 

do uchwały.  

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

      

 

 

 

             Przewodniczący Rady Wydziału  

 

      Dziekan:  dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr   

          

  



       Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/2018  

 

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 Geografii i Rozwoju 

Regionalnego lub Instytutu Nauk Geologicznych.  

4. Sposób wyłaniania kandydatów określony jest w REGULAMINIE zatwierdzonym przez Radę 

Wydziału.  

5. Aplikować można o dwa rodzaje grantów: 

o Duże granty badawcze – wnioskowana kwota nie przekracza 25 000PLN. 

o Małe granty badawcze – wnioskowana kwota nie przekracza   5 000PLN. 

6. Osoba aplikująca wskazuje we wniosku, o który grant aplikuje. Tworzone są dwie listy 

rankingowe, osobne dla dwóch rodzajów grantów. 

7. Listę rankingową osób wyłonionych do finansowania sporządza Wydziałowa Komisja 

Konkursowa składająca się z z-ców dyrektorów Instytutów ds. naukowych oraz po jednym 

przedstawicielu z każdego z Instytutów.  

8. Od decyzji o przyznaniu lub odmowie udzielenia finansowania nie przysługuje odwołanie. 

9. Środki przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na: 

 wynagrodzenia z pochodnymi,  

 zakup aparatury naukowo-badawczej, 



 usługi obce, 

 materiały, 

 koszty podróży,  

 inne koszty bezpośrednie.  

10. Narzut kosztów pośrednich ustalony jest w wysokości 15% kosztów bezpośrednich z 

wyłączeniem zakupu i wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. 

11. Projekt powinien być zrealizowany i rozliczony najpóźniej do końca listopada następnego 

roku.  

12. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania projektu – zaakceptowane przez 

Dyrektora Instytutu, w którym projekt jest realizowany, a w odniesieniu do doktorantów 

także przez Promotora należy złożyć w Dziekanacie w terminie dwóch tygodni od zakończenia 

realizacji projektu. Oceny i odbioru projektu dokonuje Wydziałowa Komisja Konkursowa.  

13. Naruszenie zasad konkursu – wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem- może 

spowodować wstrzymanie lub żądanie zwrotu przyznanej dotacji.  

14. Wyniki postępowania konkursowego są jawne, wykaz osób zakwalifikowanych zamieszczony 

zostanie na stronie internetowej Wydziału. 

  



      Załącznik nr 2 do uchwały nr 19/2018  

 

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 dwóch rodzajów grantów: małych i dużych. 

 

4. Listę rankingową przygotowuje i przedstawia Dziekanowi powołana w tym celu Wydziałowa 

Komisja Konkursowa (WKK). 

 

5. Listę rankingową dla dużych grantów tworzy się w oparciu o ocenę: 

 

a) wartości merytorycznej projektu (40%), wykonywaną przez WKK, 

b) dorobku naukowego Kierownika projektu (30%), 

c) wyników wcześniej realizowanych grantów dla młodych pracowników nauki i doktorantów 

WNZKŚ UWr. (30%) W przypadku braku wcześniej realizowanych projektów, przepisuje się 

ocenę z pkt b. 

d) Przy ocenie dorobku naukowego Kierownika projektu oraz wcześniej realizowanych grantów 

dla młodych pracowników nauki i doktorantów bierze się pod uwagę publikacje z trzech lat 

poprzedzających rok przyznania dotacji. Punkty są przyznawane WYŁĄCZNIE za publikacje w 

czasopismach z listy JCR  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 oblicza się zgodnie z 

zasadami MNiSzW: 

 do 10 autorów – 100% punktów. 

 powyżej 10 autorów: 

o 100% punktów – gdy co najmniej 20% autorów jest pracownikami WNZKŚ, 

o 75% punktów – gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami WNZKŚ, 

o 50% punktów – gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami WNZKŚ. 

Jeśli w zespole autorów pracy jest kilku pracowników lub doktorantów WNZKŚ (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. 

 

6. Listę rankingową dla małych grantów tworzy się w oparciu o ocenę: 

 

a) wartości merytorycznej projektu (40%), wykonywaną przez WKK, 

b) dorobku naukowego Kierownika projektu (30%), 

c) wyników wcześniej realizowanych grantów dla młodych pracowników nauki i doktorantów 

WNZKS UWr (30%). W przypadku braku wcześniej realizowanych projektów, przepisuje się 

ocenę z pkt b. 

d) Przy ocenie dorobku naukowego Kierownika projektu oraz wcześniej realizowanych grantów 

dla młodych doktorów bierze się pod uwagę publikacje z roku poprzedzającego rok przyznania 

dotacji. Punkty są przyznawane za publikacje w czasopismach oraz za autorstwo monografii lub 

rozdziału w monografii zgodnie z punktacją MNiSW. Ponadto, kierownik projektu może uzyskać 



maksymalnie 5 pkt za recenzowaną publikację naukową  opublikowaną w czasopiśmie 

naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych MNiSzW. 

 

W ocenie wcześniej realizowanych małych grantów dla młodych pracowników nauki i 

doktorantów bierze się pod uwagę spełnienie oczekiwanych efektów projektu zgodnych ze 

złożonym wnioskiem aplikacyjnym. 

W przypadku prac wieloautorskich liczbę punktów należnych za artykuł obliczamy zgodnie z 

zasadami MNiSW (jak w punkcie 5). 

Jeśli w zespole autorów pracy jest kilku pracowników lub doktorantów WNZKŚ (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. 

7. Punkty są przyznawane za prace opublikowane w formie papierowej (tzn. posiadające numer 

zeszytu i strony) lub opublikowane w formie elektronicznej na zasadzie „online first”, ale 

posiadające numer DOI lub URN.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


