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Regulamin przyznawania środków finansowych 

 na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 

na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK 

 
§ 1 

Środki na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 

zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców (w rozumieniu ustawy o 

zasadach finansowa nauki) będących pracownikami naukowymi Wydziału Politologii i Studiów 

Międzynarodowych UMK oraz uczestników studiów doktoranckich przyznawane są w formie 

grantów wydziałowych w drodze wewnętrznych konkursów. 

 

§ 2 

Konkursy ogłasza i przeprowadza Wydziałowa Komisja do spraw Grantów dla Młodych 

Pracowników Nauki i Uczestników Studiów Doktoranckich powołana przez Dziekana na okres 

trwania kadencji organów Wydziału. 

 

§ 3 

Konkursy na granty wydziałowe ogłasza się w następujących kategoriach: 

a) prace związane z przygotowaniem prac doktorskich lub habilitacyjnych, w tym dofinansowanie 

procedur związanych z przewodem doktorskim lub habilitacyjnym, 

b) prowadzenie badań poza Uczelnią w kraju lub za granicą, 

c) prace związane z umiędzynarodowieniem, w formie renomowanych publikacji naukowych, 

udokumentowanych wyników badań własnych, 

d) prezentacja wyników badań na zagranicznych lub krajowych konferencjach naukowych, 

e) zakup lub wykorzystanie aparatury badawczej w tym komputerów i oprogramowania, 

f) zakup lub wykorzystanie materiałów niezbędnych do badań, w tym literatury naukowej. 

 

§ 4 

Szczegółowe warunki konkursu określa każdorazowo Komisja biorąc pod uwagę potrzeby 

badawcze, naukowe i rozwojowe Wydziału. 

 

§ 5 

Z wnioskami o przyznanie środków w formie grantów wydziałowych występują indywidualnie 

osoby, o których mowa w §1. 

 

§ 6 

1. Komisja ocenia poszczególne wnioski, ich zasadność merytoryczną i finansową, określa 

wysokość ich finansowania, termin ich wydatkowania oraz rozliczenia i złożenia sprawozdania z 

wykonania projektu badawczego finansowanego grantem wydziałowym. 

2. Nie rozpatruje się wniosków osób, które nie złożyły sprawozdania z realizacji grantu w 

poprzednich edycjach. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy, o których mowa w pkt 1 mogą zostać, na 

wniosek osoby zainteresowanej złożony do Komisji na co najmniej 60 dni przed upływem danego 

terminu, jednorazowo przedłużone przez Komisję o maksymalnie 90 dni. 

4. W uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zawnioskować do Komisji o zmianę 

wysokości finansowania poszczególnych kategorii kosztorysu o ile nie pozostaje to w sprzeczności 

z celem naukowym projektu oraz przeznaczeniem grantu. 

 

 



 - 2 - 

§ 7 

Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę, w szczególności: 

a) projekt badawczy i jego planowane efekty, 

b) zasadność planowanych wydatków i rzetelność ich kalkulacji, 

c) poziom zaawansowania w pracy doktorskiej i habilitacyjnej, 

d) wykonalność projektu, 

e) publikacje naukowe wnioskodawcy afiliowane przy UMK i zarejestrowane w bazie 

bibliometrycznej prowadzonej przez Bibliotekę Uniwersytecką UMK, 

f) udokumentowane staże naukowe za granicą. 

 

§ 8 

Wszystkie publikacje, wystąpienia oraz efekty prac badawczych sfinansowanych lub 

współfinansowanych w ramach grantu muszą być afiliowane przy UMK oraz zostać oznaczone 

następującą adnotacją: 

„Publikacja [wystąpienie, prezentacja, itp.] zostały sfinansowane przez Wydział Politologii i 

Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach grantu 

wydziałowego nr ….” 

 

§ 9 

1. Sprawozdania z realizacji projektu badawczego rozpatruje i przyjmuje Komisja. 

2. Niezłożenie sprawozdania w terminie skutkuje jego odrzuceniem, z zastrzeżeniem § 6 pkt. 2. 

3. W przypadku podania nieprawdy Komisja odrzuca sprawozdanie. 

4. Odrzucenie sprawozdania przez Komisję skutkuje odmową przyznania środków w dwóch 

kolejnych latach. 

 

§ 10 

Od decyzji Komisji przysługuje wnioskodawcy odwołanie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia 

do Dziekana Wydziału za pośrednictwem Prodziekana ds. Nauki.  


