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KRYTERIA przyznawania dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych
oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników
studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.
Dotacja celowa przyznawana w ramach wewnętrznego konkursu może być
przeznaczona na dofinansowanie m.in.:
– wyjazdów konferencyjnych, szkół letnich, stażów naukowych w tym wyjazdów naukowych
związanych z realizacją konkretnego projektu badawczego
– wydanie publikacji naukowej w formie książki (np. doktoratu, monografii)
– zakupu elektronicznych nośników danych, książek, czasopism oraz baz danych
– zakupu materiałów biurowych do realizacji projektu badawczego
– wizyt naukowych wybitnych specjalistów / naukowców, których badania wpisują się w tematy
badawcze realizowane przez Młodego Naukowca.
Dotacja celowa może być również przeznaczona na finansowanie jednorazowych lub cyklicznych
stypendiów w ramach realizowanego projektu badawczego.
Przy rozpatrywaniu wniosków o dotację celową dla młodych naukowców Komisja Wydziałowa
bierze pod uwagę: dorobek naukowy oraz działalność organizacyjną. Szczegółowa punktacja jest
przedstawiona poniżej.
Przy rozpatrywaniu wniosków o dotację celową dla uczestników studiów doktoranckich Komisja
Wydziałowa bierze pod uwagę: średnią ocen, dorobek naukowy oraz działalność organizacyjną na
poprzedni rok akademicki. W przypadku Doktorantów 1 roku, Komisja bierze pod uwagę wyniki
rekrutacji, oraz dorobek naukowy osiągnięty od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich.
Szczegółowa punktacja jest przedstawiona poniżej.
Średnia ocen
1. średnia ocen 4,0-4,5 – 1 pkt
2. średnia ocen powyżej 4,5 – 2 pkt
średnia poniżej 4,0 – 0 pkt
Ocena dorobku naukowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

czynny udział w konferencji krajowej (referat, poster, przeprowadzenie warsztatów) – 10 pkt
czynny udział w konferencji międzynarodowej (referat, poster, przeprowadzenie
warsztatów) – 15 pkt
publikacja naukowa w czasopiśmie lub pracy zbiorowej polskiej – 20 pkt
publikacja naukowa w czasopiśmie lub pracy zbiorowej zagranicznej – 25 pkt
publikacja monografii – 40 pkt
publikacja słownika lub encyklopedii (redakcja lub autorstwo tomu) – 20 pkt
publikacja recenzji lub tłumaczenia artykułu naukowego – 5 pkt

tłumaczenie monografii/tomu – 10 pkt
opracowanie haseł słownikowych – 5 pkt
redakcja tomu (pracy zbiorowej) – 8 pkt
granty badawcze i projekty innowacyjno-wdrożeniowe
11.1. zdobycie grantu na wyjazd konferencyjny lub kwerendę biblioteczną – 2 pkt (za każdy
grant)
11.2. udział w grancie badawczym lub projekcie innowacyjno-wdrożeniowym w charakterze:
11.2.1. kierownika lub koordynatora – 20 pkt
11.2.2. wykonawcy – 5 pkt
11.3. złożenie wniosku i zdobycie grantu badawczego lub zdobycie finansowania projektu
innowacyjno-wdrożeniowego – 10 pkt (złożenie wniosku nie liczy się dodatkowo
jako udział w charakterze wykonawcy)
12. inne osiągnięcia podlegające weryfikacji komisji – max. 10 pkt
8.
9.
10.
11.

Działalność organizacyjna
1. organizacja konferencji naukowej lub znaczący wkład w jej organizację poświadczony przez
kierownika konferencji z ujęciem zakresu obowiązków – 2 – 5 pkt
DOKTORANCI SKŁADAJĄCY WNIOSEK ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZEDSTAWIENIA PUNKTACJI ZA
POSZCZEGÓLNE ELEMENTY OCENIANE PRZEZ KOMISJĘ, TJ. ŚREDNIA OCEN, DOROBEK NAUKOWY
I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNĄ. PUNKTACJA TA PODLEGA WERYFIKACJI KOMISJI
Udokumentowanie osiągnięć & Inne uwagi
1. Komisja nie przyznaje punktów za wymienione powyżej osiągnięcia, jeśli nie zostały one
odpowiednio udokumentowane.
2. W przypadku współautorstwa lub współredakcji dzieli się liczbę punktów podaną w pozycjach
Ocena dorobku naukowego 1 -10 (dla każdej pozycji osobno) przez całkowitą liczbę autorów lub
redaktorów, w zaokrągleniu w dół do pełnego punktu, chyba że załączony zostanie wykaz
procentowego wkładu współautorów lub współredaktorów; w takim wypadku młody
pracownik/doktorant otrzymuje odpowiednią część całkowitej liczby punktów.
3. Poprzez publikację rozumie się wydany egzemplarz pracy (decyduje data wydania), a nie pracę
oddaną do druku lub w przygotowaniu.
4. W celu udokumentowania publikacji należy dołączyć kserokopię trzech pierwszych stron
wydanej publikacji (lub wydruk trzech pierwszych stron z wydanej publikacji udostępnionej
online).
5. Przez czynny udział w konferencji rozumie się zarówno wystąpienie młodego
pracownika/doktoranta, jak i prezentację artykułu, którego młody pracownik/doktorant jest
współautorem.
6. Ubiegając się o dofinansowanie wyjazdu konferencyjnego/innego, młody pracownik/doktorant
powinien udokumentować potwierdzenie przyjęcia abstraktu & dokument ‘potwierdzający’
z instytucji przyjmującej.
7. Komisja może zwrócić się do młodego pracownika/doktoranta z prośbą o dodatkową
dokumentację.

