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U C H W A Ł A  Nr 243 

 
Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa  

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 12 grudnia 2017 roku 

 
 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „Granty naukowe dla młodych 

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” na Wydziale Geodezji, 
Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa  

 
 
Na podstawie § 23 ust. 3 pkt. 8 oraz § 26 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie Rada Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
postanawia, co następuje: 

§ 1  
Zatwierdza się Regulamin Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz 

uczestników studiów doktoranckich” na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  

i Budownictwa, który stanowi Załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Tracą moc następujące uchwały: 
1. Uchwała Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej nr 64 z dnia 14 maja 2013 

roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „Granty naukowe dla młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” na Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej. 

2. Uchwała Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej nr 118 z dnia 15 kwietnia 
2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 64 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2013 
roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „Granty naukowe dla młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” na Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 Przewodniczący Rady 
Dziekan 

 
 

 dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 243 z dnia 12 grudnia 2017 roku 

 
REGULAMIN KONKURSU 

„GRANTY NAUKOWE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW  
ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH” 

 
§ 1 

1. Grant naukowy (dalej grant) może otrzymać młody naukowiec (zgodnie z definicją zawartą w 
ustawie o zasadach finansowania nauki z dn. 15 stycznia 2015 r.), który jest pracownikiem 
Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (dalej Wydział) lub uczestnikiem 
studiów doktoranckich (dalej wnioskodawca).  

2. Grant przyznawany jest osobom, które: 
a) w wyznaczonym terminie złożą w Centrum Nauki i Kształcenia wniosek wraz ze wstępną 

kalkulacją kosztów oraz załącznikami, 
b) oświadczą, iż zgłoszą pracę do wydawnictwa lub złożą pracę do druku w czasopiśmie 

z listy JCR (lista A MNiSW). 
3. Grant może otrzymać maksymalnie 2 doktorantów lub asystentów przygotowujących pracę 

doktorską pod opieką danego promotora lub opiekuna. O przyznaniu grantu decyduje pozycja na 
liście rankingowej A (§ 4 ust.2 lit. a). 

 
 

§ 2 
1. Wnioskodawca (kierownik grantu) wypełnia wniosek o przyznanie grantu wraz ze wstępną 

kalkulacją kosztów według Załącznika nr 1 do Regulaminu Konkursu. 
2. Do wniosku o przyznanie grantu należy dołączyć wykaz osiągnięć naukowych (Załącznik nr 2 do 

Regulaminu), za okres 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym składany jest 

wniosek . 

3. W wykazie należy uwzględnić prace, które ukazały się drukiem do dnia 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok, w którym składany jest wniosek o przyznanie grantu. Dopuszczalne jest 
wykazanie prac, którym został nadany numer DOI do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, 
w którym składany jest wniosek o przyznanie grantu.  

4. Wniosek o przyznanie grantu musi być zaopiniowany przez Kierownika jednostki, w której 
zatrudniony jest wnioskodawca lub pracuje promotor lub opiekun uczestnika studiów 
doktoranckich, a w przypadku tych ostatnich również przez promotora lub opiekuna. 

 
§ 3 

1. Złożone wnioski o przyznanie grantu podlegają ocenie, którą przeprowadza Komisja Konkursowa 
ds. Przyznawania Grantów Naukowych (dalej Komisja Konkursowa) powołana przez Dziekana 
Wydziału w drodze decyzji. 

2. W ramach oceny wniosku o przyznanie grantu Komisja Konkursowa może przyznać maksymalnie 
100 punktów uwzględniając: 
a) dorobek naukowy wnioskodawcy z ostatnich 2 lat – do 40 pkt., z zachowaniem zasady że: 

i) do prac z listy  A MNiSW stosuje się mnożnik 2, 

ii) komisja przyznaje punkty za  6 najlepszych publikacji. 

b) walory naukowe planów badawczych wnioskodawcy – do 35 pkt., 
c) dotychczasowa aktywność w składaniu wniosków o finansowanie badań– do 25 pkt.  

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Dziekan i Prodziekani oraz przedstawiciele adiunktów, 
asystentów i doktorantów. 
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§ 4 
1. Podział środków przeznaczonych na granty jest dokonywany w oparciu o listy rankingowe osób 

ubiegających się o dotację na badania (dalej listy rankingowe). 
2. Listy rankingowe tworzy Komisja Konkursowa. Tworzone są dwie listy rankingowe: 

a) doktorantów i asystentów bez stopnia doktora – lista rankingowa A, 
b) wnioskodawców posiadających stopień doktora – lista rankingowa B. 

3. Liczbę wniosków finansowanych z każdej listy rankingowej oraz wysokość dofinasowania 
pojedynczego wniosku określa Dziekan w drodze decyzji. 

 
§ 5 

1. Po zrealizowaniu grantu wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie jest zobowiązany 
przedstawić: 

1) raport z badań zgodnie z wymaganiami jak dla tematów na badania statutowe, 
2) poświadczenie zgłoszenia pracy do wydawnictwa z listy JCR (lista A MNiSW) – dotyczy 
doktorantów i asystentów, 
3) poświadczenie przyjęcia pracy do druku w wydawnictwie z listy JCR (lista A MNiSW) – 
dotyczy wnioskodawców posiadających stopień doktora. 

2. Raport z badań, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, należy złożyć w Centrum Nauki i Kształcenia 
w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku po roku otrzymania dofinansowania. 

3. Poświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, należy złożyć w Centrum Nauki i Kształcenia 
w terminie do dnia 31 lipca następnego roku po roku otrzymania dofinansowania. 

4. Nie spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 skutkuje potrąceniem 50% kwoty 
otrzymanego dofinansowania z przyszłorocznej dotacji na badania statutowe dla jednostki 
organizacyjnej, w której zatrudniony jest wnioskodawca. 

 

 Dziekan 

 

……………………………………………… 

 dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM 

 

 
 


