Regulamin i tryb przyznawania środków finansowych służących rozwojowi młodych
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr. 96, poz. 615 r., z póź. zm.)
oraz stosowne akty wykonawcze do ustawy.
Postanowienia ogólne
1. Wydział Nauk o Ziemi otrzymuje dotację celową na prowadzenie w danym roku badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, której podział następuje w wewnętrznym
trybie konkursowym.
2. Środki finansowe z dotacji celowej, o której mowa w punkcie 1, rozdzielane są w formie
indywidualnych grantów badawczych, przyznawanych na podstawie złożonych wniosków,
młodym naukowcom w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki oraz uczestnikom
studiów doktoranckich.
3. Wnioski o grant należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi w terminie ogłoszonym
przez Dziekana, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wnioski
o grant powinny być złożone w wersji papierowej i elektronicznej.
4. Granty badawcze przyznawane są przez Wydziałową Komisję Konkursową ds. grantów
badawczych powoływaną przez Dziekana. W skład Komisji wchodzą: Dziekan jako
przewodniczący, Prodziekan, kierownik studiów doktoranckich w zakresie geografii oraz 1-2
członków wybranych spośród samodzielnych pracowników Wydziału Nauk o Ziemi.
5. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków (sprawdza ich zgodność z wymogami
formalnymi, dokonuje analizy planowanych do realizacji zadań, opiniuje wnioski; zał. nr 2),
proponuje wysokość przyznanych środków oraz ustala listę rankingową grantów. W przypadku
osób realizujących granty z podobnej dotacji celowej w latach wcześniejszych, przy ocenie
wniosku uwzględnia się także prawidłowość wydatkowania wcześniej przyznanych środków
finansowych oraz efekty osiągnięte z wykorzystaniem tych środków.
6. Pisemną decyzję komisji konkursowej wnioskodawca otrzymuje najpóźniej dwa tygodnie po
terminie posiedzenia, podczas którego następuje rozpatrzenie złożonych wniosków.
7. Od decyzji komisji konkursowej przysługuje możliwość pisemnego odwołania złożonego do
Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji. Odwołanie
może złożyć wnioskodawca, który w wymaganym terminie dostarczył kompletny wniosek
spełniający wymogi formalne.
8. Ostateczna wysokość kwoty przyznanej w konkursie na realizację każdego grantu jest określana
przez Wydziałową Komisję Konkursową ds. grantów badawczych po rozpatrzeniu wszystkich
odwołań.
9. W przypadku otrzymania środków spoza Uczelni na realizację tego samego celu, należy
niezwłocznie powiadomić Dziekana.
10. W ramach grantów można sfinansować: koszty zakupu aparatury badawczej niezbędnej przy
realizacji określonego zadania badawczego (pod warunkiem przedstawienia we wniosku
uzasadnienia potwierdzonego przez kierownika jednostki), zakupu materiałów i sprzętu
laboratoryjnego, udziału czynnego w konferencji naukowej, koszty przewodu doktorskiego lub
postępowania habilitacyjnego, koszty przygotowania publikacji w czasopismach z ministerialnej
listy A.

11. Realizacja grantu musi zakończyć się w terminie do 30 listopada w roku przyznania grantu.
Sprawozdanie merytoryczne z grantu (zał. nr 3) należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk
o Ziemi do 15 stycznia roku następnego.
12. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin realizacji grantu może być za zgodą
Dziekana przedłużony na rok następny.
13. Granty niepodjęte przez okres trzech miesięcy od decyzji o przyznaniu będą anulowane.
14. Sprawozdania merytoryczne z realizacji grantu ocenia Wydziałowa Komisja Konkursowa ds.
grantów badawczych (zał. nr 4), która wnioskuje o przyjęcie lub nieprzyjęcie sprawozdania.
Sankcją za nieprzyjęcie sprawozdania będzie wstrzymanie kierownikowi grantu finansowania
badań z puli środków służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich przez okres kolejnych dwóch lat.
15. Powstałe w wyniku realizacji grantu publikacje, plakaty i doniesienia konferencyjne muszą być
opatrzone notką wskazującą na źródło finansowania badań.

Regulamin przyjęty na posiedzeniu Kolegium Dziekańskiego w dniu 5 czerwca 2017 r.
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