Regulamin podziału środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej
w Instytucie Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

§1
Regulamin dotyczy podziału środków finansowych przyznawanych na prowadzenie działalności
statutowej (tj. utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej) w Instytucie Europeistyki
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
§2
Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymuje, za pośrednictwem Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, środki z budżetu państwa na prowadzenie prac badawczych.
§3
Dyskusja o kontynuowaniu tematów badawczych oraz inicjowaniu nowych odbywa się na początku
każdego semestru letniego – mając na uwadze kolejny rok kalendarzowy – w gronie: Dyrektor
Instytutu Europeistyki, Zastępca Dyrektora odpowiedzialny za badania naukowe i współpracę z
zagranicą oraz przewodniczący Rady Naukowej. W razie potrzeby ww. osoby komunikują się z
kierownikami realizowanych programów badawczych oraz kierownikami zakładów.
§4
Decyzję o liście programów badawczych przedstawianych do wniosku Wydziału Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych o przyznanie z budżetu państwa środków finansowych na dany rok podejmuje
Dyrektor Instytutu Europeistyki po konsultacji z Zastępcą Dyrektora odpowiedzialnym za badania
naukowe i współpracę z zagranicą, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) zmiany struktury jednostki, które zaszły w ostatnim okresie (powstanie pracowni,
zakładów itp.);
b) informacje zawarte w sprawozdaniach merytorycznych składanych przez poszczególnych
kierowników tematów badawczych, w tym stopień wydanych środków przeznaczonych
na realizowane projekty badawcze w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
c) uzyskane i potencjalne środki zewnętrznego finansowania;
d) obszary strategiczne działalności naukowej Instytutu;
e) przewidywane efekty naukowe i wizerunkowe realizacji projektów badawczych;
f) inne przesłanki, w tym m.in.: awanse naukowe pracowników jednostki, przyznane
nagrody i wyróżnienia, związek programu badawczego ze sferą praktyki i implementacji.
§5
Decyzję o podziale przyznanej kwoty finansowania podejmuje Dyrektor Instytutu Europeistyki po
konsultacji z Zastępcą Dyrektora odpowiedzialnym za badania naukowe i współpracę z zagranicą
biorąc pod uwagę czynniki wymienione w § 4 oraz:
a) wysokość przyznanej dotacji;
b) możliwości efektywnego prowadzenia badań przy wskazanym finansowaniu.
§6

O decyzji, o której mowa w § 5, niezwłocznie informowani są kierownicy projektów badawczych
realizowanych i inicjowanych w Instytucie Europeistyki według wniosku, o którym mowa w § 4 oraz
Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych odpowiedzialny za badania naukowe.
§7
Kierownicy projektów badawczych przedstawiają do wiadomości Dyrektora Instytutu Europeistyki
informacje o zrealizowanych zadaniach badawczych za dany rok kalendarzowy najpóźniej do dnia 20
stycznia następnego roku kalendarzowego zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu. Powyższa informacja może być przekazana w wersji elektronicznej.
§8
Kierownik projektu odpowiedzialny jest za prawidłowe merytoryczne i finansowe prowadzenie
projektu, gromadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu i wydatkowania
środków oraz przekazanie informacji na ten temat Zastępcy Dyrektora Instytutu Europeistyki
odpowiedzialnemu za badania naukowe i współpracę z zagranicą.
§9
Dyrektor Instytutu Europeistyki oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Europeistyki odpowiedzialnego za
badania naukowe i współpracę z zagranicą może w każdej chwili zażądać od kierowników projektów
badawczych informacji o realizowanych w ich ramach zadaniach. Jeśli w ich wyniku Dyrektor
Instytutu Europeistyki uzna za stosowane sformułowanie wskazań co do dalszej realizacji projektu,
przekazuje je kierownikowi projektu na piśmie.
§ 10
Decyzję o zakończeniu finansowania projektu prowadzonego w ramach badań statutowych
podejmuje Dyrektor Instytutu Europeistyki po konsultacji z kierownikiem danego projektu
badawczego.
§ 11
Kierownicy projektów w sprawach dotyczących bieżącego wydatkowania środków konsultują się z
Zastępcą Dyrektora Instytutu Europeistyki odpowiedzialnym za badania naukowe i współpracę z
zagranicą, który w razie potrzeby zwraca się do Dyrektora Instytutu Europeistyki o rozstrzygnięcie
wątpliwych kwestii.
§ 12
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku i znajduje się do wglądu w
Sekretariacie Instytutu Europeistyki.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Sprawozdanie z realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych pt. …
za rok ………………….

Nazwisko i imię
kierownika projektu
Tytuł projektu
Cel projektu i hipotezy
badawcze
Opis zrealizowanych
prac
Opis najważniejszych
osiągnięć

Wydatki

Efekt naukowy projektu
badawczego
Efekty badań dla zajęć
dydaktycznych

Wykorzystanie
uzyskanych wyników

