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W sprawie finansowania w 2014 roku 
dzialalnosci sluz^cej rozwojowi mlodych naukowcow 
oraz uczestnikow studiow doktoranckich 

P.T. 
MIodzi naukowcy b^d^cy pracownikami 
Wydzialu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji K U L 
oraz uczestnicy studiow doktoranckich prowadzonycli przez Wydzial 

Szanowni Panstwo, 
Uprzejmie informuj? o mozliwosci zglaszania do 30 czerwca 2013 r. zadan badawczych 

przewidzianych do realizacji w 2014 r. Zgloszenie zadania badawczego jest warunkiem ubiegania 
si? w 2014 roku o jego finansowanie ze srodkow jakie WPPKiA otrzyma w ramach dotacji sluz^cej 
rozwojowi mlodych naukowcow i uczestnikow studiow doktoranckich, o ktorej mowa w art. 18 ust. 
1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z 
pozn. zm.). 

Zadania badawcze mog^ zglaszac: 
a) „mlodzi naukowcy", tj. osoby zatrudnione na WPPKiA przy prowadzeniu badan 

naukowych na podstawie stosunku pracy, ktore zlozyly pisemne oswiadczenie o wyrazeniu zgody 
na zaliczenie ich do liczby pracownikow WPPKiA wykazywanej we wniosku o przyznanie srodkow 
na finansowanie dzialalnosci statutowej. Osoby te nie mog^ przekroczyc 35. roku zycia w chwili 
ubiegania si? o dotacj? (zob. art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki). „Mlodych naukowcow", ktorzy zglosili zadanie, a nie zlozyli dotychczas ww. 
oswiadczen prosz? o uczynienie tego niezwlocznie, nie pozniej niz do 25 czerwca br. Wzor 
oswiadczenia zamieszczony zostal w „Bazie wiedzy" na e-kul oraz dost?pny jest w Sekretariatach 
Instytutow WPPKiA. 

b) uczestnicy studiow doktoranckich prowadzonych przez WPPKiA. 

Zgloszenia zadania badawczego nalezy dokonac wyl^cznie drog^ elektroniczn^ na adres 
Sekretarza Instytutu Prawa Kanonicznego - mgr. Magdaleny Sawy ripk^kuLplV Zgloszenie winno 
mice form? pliku tekstowego (Word lub OpenOffice) i obejmowac: 
1) imi? i nazwisko zglaszaj^cego, dat? urodzenia, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres 

kontaktowy), prosz? takze podac Instytut i Katedr?, w ktorej osoba jest zatrudniona lub 
uczestniczy w seminarium doktoranckim; 

2) temat (mozna podac zatwierdzony temat rozprawy doktorskiej, jesli zadanie badawcze jest 
zwi^zane zjej przygotowywaniem); 



3) krotkie i syntetyczne uzasadnienie (maksymalnie 300 siow) podj?cia tematu, w tym wskazanie 
jego zwi^ku z rozwojem naukowym mlodych naukowcow lub rozwojem specjalnosci 
naukowych w jednostce. Bardzo prosz? wyraznie wskazac, czy realizacja zadania badawczego w 
pierwszej kolejnosci ma sluzyc: a) rozwojowi naukowemu osoby zglaszaj^cej temat, czy tez b) 
rozwojowi specjalnosci naukowej jednostki (prosz? podac jaka to specjalnosc). 

Niezgloszenie do 30 czerwca 2013 r. zadania badawczego oznacza zgodnie z § 6 ust. 1 
Regulaminu podzialu srodkow przeznaczonych na dzialalnosc statutowq na Wydziale Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II utrat? 
mozliwosci ubiegania si? w 2014 r. o finansowanie w konkursie na tzw. granty wydzialowe, czy o 
przyznanie stypendium doktoranckiego finansowanego z dotacji sluz^cej rozwojowi mlodych 
naukowcow i uczestnikow studiow doktoranckich. Pragn? zaznaczyc, ze w roku 2014 nie b?dzie 
mozliwosci uzupelnienia czy zmodyfikowania zgloszonych zadan badawczych. 

W zwi^zku z pojawiaj^cymi si? pytaniami wyjasniam, ze dopuszczalna jest realizacja zadania 
badawczego w okresie dluzszym niz rok (nie dluzszym niz trzy lata), jednak zglaszaj^c ponownie 
ten sam temat nalezy koniecznie uzupelnic go o sformulowanie „etap 11" lub „etap I I I " . 

Szczegolowe informacje na temat mozliwosci wydatkowania srodkow przyznanych przez 
Komisj? Wydzialowe mozna uzyskac w Dziale Obslugi Badan i Projektow Naukowych (Al. 
Raclawickie 14, Collegium Norwidianum CN - 015). 

Lqczq wyrazy szacunku, 

dr hab. Andrzej Heroet, prof. KUL 
Przewodnicz^cy K&misji Wydzialowej ds. podzialu srodkow 
na badania naukowe 


