
Załącznik do Uchwały Nr 53 
Rady Wydziału Teologii UWM w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. 

 
REGULAMIN KONKURSU 

na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badao naukowych  
lub prac rozwojowych oraz zadao z nimi związanych, służących rozwojowi młodych 

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 
 

§ 1 
Młody naukowiec (definicja określona jest aktem prawnym MNiSW) będący pracownikiem Wydziału 
Teologii UWM w Olsztynie  lub uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Teologii 
UWM w Olsztynie może ubiegad się o przyznanie dotacji na finansowanie działalności związanej  
z prowadzeniem badao naukowych lub prac rozwojowych oraz zadao z nimi związanych. 
 

§ 2 
1. Informacja o ogłoszeniu konkursu jest zamieszczana na stronie internetowej wydziału i przesyłana 

pocztą elektroniczną do pracowników wydziału i uczestników studiów doktoranckich. 
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w określonym terminie wniosku, który obejmuje 

następujące informacje o prowadzonych badaniach naukowych lub pracach rozwojowych: 
1) tytuł;  
2) cel i zakres badao; 
3) uzasadnienie podjęcia badao lub prac rozwojowych; 
4) opis i uzasadnienie stosowanych metod; 
5) czas realizacji; 
6) charakterystyka spodziewanych rezultatów; 
7) kosztorys. 

3. Do wniosku należy dołączyd opinię kierownika katedry, jeżeli wnioskodawca jest pracownikiem 
wydziału  lub opinię opiekuna naukowego, jeżeli wnioskodawca jest uczestnikiem studiów 
doktoranckich. 

4. Do konkursu kwalifikowane są wnioski dotyczące badao naukowych lub prac rozwojowych, których 
okres realizacji trwa nie dłużej niż 12 miesięcy i kooczy się 31 grudnia danego roku. 

5. Wnioski należy składad do prodziekana ds. nauki w terminie określonym w ogłoszeniu 
konkursowym. 

§ 3 
1. Oceny złożonych wniosków konkursowych, spełniających wymogi formalne określone w § 2 ust. 2-5, 

dokonują członkowie Wydziałowej Komisji ds. Badao Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, 
posiadający tytuł profesora lub stopieo doktora habilitowanego, zgodnie z kwestionariuszem oceny 
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1 uwzględnia: 
1) wartośd naukową badao i/lub prac rozwojowych przewidzianych do realizacji; 
2) poprawnośd przyjętych metod badawczych; 
3) zasadnośd planowanych kosztów; 
4) wpływ realizacji badao/prac na rozwój naukowy wydziału; 
5) realną możliwośd wykonania badao/prac. 

3. Kwalifikacja wniosków konkursowych  do finansowania  odbywa się na podstawie rankingu 
uwzględniającego sumę punktów przyznanych przez członków Wydziałowej Komisji ds. Badao 
Naukowych i Współpracy Międzynarodowej dokonujących oceny. 

4. O liczbie zakwalifikowanych do finansowania wniosków oraz jej wysokości decydują członkowie 
Wydziałowej Komisji ds. Badao Naukowych i Współpracy Międzynarodowej dokonujący oceny. 

 
§ 4 

Rozliczenia przyznanej dotacji dokonuje autor badao/prac do kooca roku kalendarzowego na postawie 
sprawozdania złożonego do prodziekana ds. nauki. 
 

§ 5 
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Wydziałowa Komisja ds. Badao Naukowych  
i Współpracy Międzynarodowej. 
 

 



 
 

Załącznik do Regulaminu konkursu  
na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badao naukowych  

lub prac rozwojowych oraz zadao z nimi związanych, 
 służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 

 
 
 

KWESTIONARIUSZ OCENY WNIOSKU  
o finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badao naukowych  

lub prac rozwojowych oraz zadao z nimi związanych, 
 służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  

 
 
Dane dotyczące wniosku: 
 

Nr wniosku:  

Tytuł badao/prac:  

 Autor badao/prac:  

 
 
Ocena wniosku: 
 

Części składowe oceny  Liczba przyznanych punktów 

Wartośd naukowa badao i/lub prac 
rozwojowych przewidzianych do realizacji 

0       0,5       1,0       1,5        2,0       2,5        3,0 

Poprawnośd przyjętych metod badawczych 0       0,5       1,0        

Zasadnośd planowanych kosztów 0       0,5       1,0       1,5        2,0       

Wpływ realizacji badao/prac na rozwój 
naukowy wydziału 

0       0,5       1,0       1,5        2,0       2,5        3,0 

Realna możliwośd wykonania badao/prac 0       0,5       1,0        

RAZEM:  

 
 
 

Imię, nazwisko, stopieo/tytuł naukowy oceniającego: ………………………………………………………………………. 

           Podpis:    ………………………………………………………………………. 

Data: ………………………………………………………………………. 

 
 
 


