Regulamin podziału środków finansowych przyznanych na prowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców w Instytucie
Europeistyki

§1
Regulamin dotyczy podziału środków finansowych przyznanych na prowadzenie badań naukowych
lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców w
Instytucie Europeistyki.
§2
Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymuje, za pośrednictwem Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, środki z budżetu państwa na prowadzenie prac badawczych
przez młodych pracowników nauki.
§3
Wyżej wymienione środki są przydzielane młodym pracownikom w drodze konkursu.
§4
Lista pracowników uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615) do udziału w konkursie jest weryfikowana corocznie.
§5
W celu wyłonienia projektów, które otrzymują środki na prowadzenie prac badawczych oraz ich
podziału powoływana jest trzyosobowa komisja w składzie:
- Dyrektor Instytutu Europeistyki,
- Zastępca Dyrektora Instytutu Europeistyki odpowiedzialny za badania naukowe i współpracę z
zagranicą,
- Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Europeistyki.
§6
Komisja podejmuje decyzję o podziale środków większością głosów.
§7
W sytuacji, gdy o środki wnioskuje jeden lub większa liczba członków komisji wymienionej w § 6, nie
biorą oni udziału w głosowaniu. W takiej sytuacji do komisji dokooptowuje się odpowiednią liczbę
pracowników samodzielnych Instytutu Europeistyki wskazanych przez Dyrektora Instytutu, spośród
pracowników nie wnioskujących o ww. środki.
§8
Informacja o ogłoszeniu konkursu jest kierowana do uprawnionych pracowników za pomocą poczty
elektronicznej.

§9
Uprawnieni pracownicy składają wnioski o przyznanie środków zgodnie z formularzem stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.
§ 10
Niezłożenie wniosku w terminie bądź złożenie niepełnego wniosku jest równoznaczny z rezygnacją z
udziału w konkursie.
§ 11
Priorytetem przy podziale środków są projekty zgłoszone we wniosku do Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego wpisujące się w kluczowe obszary badawcze Instytutu Europeistyki, w
szczególności te wieńczące się publikacjami wydanymi w językach kongresowych i realizowane we
współpracy z badaczami z zagranicy.
§ 12
Komisja ocenia dojrzałość badawczą projektu na podstawie złożonego wniosku oraz możliwości jego
realizacji (w tym propozycje finansowe). Przy podziale środków bierze się pod uwagę również
terminowość wykonania wcześniejszych projektów przez kierownika oraz uczestniczenie w
przedsięwzięciach finansowanych z innych źródeł.
§ 13
O decyzji o podziale środków niezwłocznie informowani są wszyscy wnioskodawcy oraz Dziekan
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych odpowiedzialny za badania naukowe.
§ 14
Przyznane środki powinny zostać wydane nie później niż do 30 grudnia roku, na który zostały
przyznane. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek kierownika projektu badawczego,
możliwe jest przedłużenie powyższego terminu.
§ 15
Pracownik, który otrzymał środki zobowiązany jest złożyć najpóźniej do 20 stycznia kolejnego roku
sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu. Powyższe sprawozdanie może być przekazane w wersji elektronicznej.
§ 16
Pracownik, który otrzymał środki zobowiązany jest do gromadzenia niezbędnej dokumentacji
dotyczącej wydatkowania środków i przekazania jej wraz ze sprawozdaniem merytorycznym do
Sekretariatu Instytutu Europeistyki w celu archiwizacji. Zobowiązany jest również do przedkładania
wyjaśnień dotyczących realizacji projektu władzom Instytutu Europeistyki na prośbę.
§ 17
Decyzja o podziale środków podawana jest do wiadomości wszystkich wnioskodawców.
§ 18
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Wniosek o przyznanie środków finansowych na prowadzenie
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,
służących rozwojowi MŁODYCH NAUKOWCÓW
na rok ………………….

Nazwisko i imię
kierownika projektu
Tytuł projektu
Uzasadnienie realizacji
projektu wraz z
aktualnym stanem
wiedzy w obszarze
podejmowanych badań
(skrócony opis projektu,
max. 1000 znaków)
Uzasadnienie korelacji
projektu badawczego z
rozwojem naukowym
wnioskodawcy
Cel projektu i zakładane
hipotezy badawcze
Projektowane metody
badawcze
Orientacyjny
harmonogram prac
badawczych
Wnioskowana kwota
wraz z orientacyjnym
harmonogramem
wydatkowania środków
oraz uzasadnieniem jej
wykorzystania
Efekt naukowy projektu
badawczego

Efekty badań dla zajęć
dydaktycznych
Planowany sposób
upowszechnienia
wyników badań
Wcześniej prowadzone
projekty badawcze
(wraz ze źródłem
finansowania)
Aktualnie prowadzone
projekty badawcze
(wraz ze źródłem
finansowania)

ZAŁĄCZNIK NR 2
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

