Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 16/2017 Rektora UKSW z dnia 4 kwietnia 2017 r.

ZASADY OGÓLNE PODZIAŁU ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ
1. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie badań naukowych może złożyć tylko jeden
wniosek indywidualny (nie wyklucza się udziału w realizacji badań w projekcie
zespołowym oraz wniosków o dofinansowanie organizacji konferencji naukowej lub
wydania publikacji naukowej). W przypadku jednoczesnego złożenia przez tą samą osobę
wniosków w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i dotacji dla młodych
naukowców, żaden z wniosków nie będzie rozpatrywany przez komisję wydziałową
właściwą ds. badań naukowych.
2. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane projekty zespołowe i interdyscyplinarne
o oryginalnym charakterze oraz projekty osób, które nie otrzymały środków na badania
naukowe w roku poprzednim, a następnie projekty indywidualne.
3. W przypadku podziału dotacji pomiędzy zgłoszone konferencje naukowe w pierwszej
kolejności bierze się pod uwagę konferencje naukowe o zasięgu międzynarodowym
i krajowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu ministra dotyczącym kategorii
naukowej jednostek naukowych.
4. Komisja wydziałowa właściwa ds. badań naukowych przydzielając środki finansowe
w szczególności bierze pod uwagę następujące kryteria odnoszące się do kierownika
projektu (w przypadku projektów indywidualnych) oraz do kierownika projektu
i głównych wykonawców (w przypadku projektów zespołowych):
1) znaczenie projektu dla parametryzacji jednostki;
2) wpływ tematyki podejmowanych badań na rozwój sekcji, katedry, wydziału, uczelni;
3) stan zaawansowania tematów badawczych prowadzących do awansów naukowych;
4) udział w konferencjach naukowych ogólnokrajowych i międzynarodowych, których
tematyka jest zgodna z prowadzonymi badaniami;
5) publikacje krajowe i zagraniczne zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Statutu UKSW;
6) kompletność wniosku pod względem merytorycznym i formalnym;
7) prawidłowe rozliczenie projektu w roku poprzednim z uwzględnieniem ryzyka
niezrealizowania projektu ze względu na jego specyfikę.
5. Zasadą jest, że osoby, które otrzymały środki na projekt indywidualny nie otrzymują
środków w roku następnym, chyba że otrzymają ocenę wyróżniającą w ramach oceny
pracowniczej albo nie zgłoszono innych projektów.
6. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób, które nie podpisywały aneksu
o przedłużenie terminu realizacji projektu w roku poprzednim.
7. Z zastrzeżeniem § 18 – 20 niniejszego Zarządzenia, przy podziale dotacji na poszczególne
projekty stosuje się zasadę, że przyznane dofinansowanie nie może być mniejsze niż
2 000 zł. Zasada ta nie obowiązuje, gdy kwoty przyznane na wydział są niższe niż 10.000
zł oraz w przypadku, gdy wnioskodawca wnosił o kwotę niższą.
8. Kierownik projektu badawczego, innego niż przyznany w ramach działalności statutowej,
nie może być pomijany przy podziale dotacji, chyba że zgłoszony projekt, w rozumieniu
niniejszego zarządzenia, jest materialnie tożsamy z wykonywanym innym projektem
badawczym.

