DECYZJA Nr 42/2019
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe
dla Wydziału Nauk Humanistycznych na 2019 r.

Na podstawie § 32 ust. 2 pkt. 6 lit. b Statutu UKSW, postanawia się, co następuje:
§1
1. Przeznacza się dla Wydziału Nauk Humanistycznych na rok 2019 dodatkowe środki z puli na badania
naukowe i prace rozwojowe celem zapewnienia finansowania publikacji monografii „Edytorstwo
jako historia literatury i inne studia poezji XVIII wieku” w wysokości 8 500 zł.
2. Łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych dla
Wydziału w 2019 r. wynosi 249 900 zł.
3. Termin na wydatkowanie środków, o których mowa w ust. 1 oraz kwoty 44 700 zł zgodnie z Decyzją
Nr 41/2019 Rektora UKSW z 18 lipca 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe
i prace rozwojowe dla Wydziału Nauk Humanistycznych na 2019 r. upływa z dniem 31.12.2019 r.
4. Termin na wydatkowanie pozostałych środków, o których mowa w ust. 2 upływa z dniem
30.09.2019 r.
§2
Podział i rozliczenie środków o których mowa w § 1 ust. 2, z wyłączeniem puli dodatkowych środków
o której mowa w ust. 1, następuje na zasadach przyjętych w Zarządzeniu Nr 16/2017 Rektora UKSW
z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych
finansowanych ze środków na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność
polegająca na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych
służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (z późn. zm.), tj. jak
dla dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
§3
Nadzór nad realizacją niniejszej decyzji powierza się Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
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