
ZARZĄDZENIE Nr 186/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 4 sierpnia 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 104/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania 

grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 104/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 

lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 

Badawcza (IDUB)” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do II Edycji konkursu 

przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)”.”; 

2) w załączniku do zarządzenia w § 2 w ust. 1 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) którzy nie kierowali grantem badawczym finansowanym ze źródeł 

zewnętrznych w okresie 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia II Edycji 

konkursu.”; 

3) Załącznik nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku 

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. badań naukowych. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 29 lipca 2022 r. 

 

 

 

 

R E K T O R 

z pełnomocnictwa 

dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr 
Prorektor ds. projektów i relacji 

międzynarodowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik 
do zarządzenia Nr 186/2022 
z dnia 4 sierpnia 2022 r. 

 
Załącznik nr 2 
do Regulaminu 

 

 

Wskazówki dla recenzentów – II Edycja  

 

Recenzent nie ocenia całości dorobku Wnioskodawcy, lecz tylko dorobek 

wymieniony we wniosku aplikacyjnym. Ocena wniosku aplikacyjnego musi zawierać 

ocenę poszczególnych kryteriów wniosku aplikacyjnego wyrażoną w mierze punktowej 

wraz z uzasadnieniem oraz łączną ocenę końcową wniosku. 

 

Ocenie podlegają następujące zagadnienia: 

1. Czy dorobek publikacyjny, osiągnięcia naukowe/dokonania badawcze aplikującego 

uzyskane w ostatnich 5 latach i wskazane we wniosku są wystarczające do osiągnięcia 

celu projektu? (0-20 pkt); 

2. Czy projekt jest innowacyjny i nowatorski, może mieć istotny wpływ na rozwój 

dziedziny oraz czy proponowane metody są właściwe? (0-60 pkt); 

3. Czy kosztorys jest adekwatny do założonego celu? (0-10 pkt); 

4. Czy we wniosku aplikacyjnym wykazano uzasadnienie związku pomiędzy planowanymi 

wynikami wstępnymi uzyskanymi w ramach grantu i proponowanym rodzajem 

grantowej instytucji zewnętrznej oraz typem konkursu w instytucji zewnętrznej? (0-10 

pkt). 
 


