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W sprawie finansowania w 2013 roku
działalności służącej rozwojowi młodych naukowców
oraz uczestników studiów doktoranckich

P.T.
Młodzi naukowcy będący pracownikami
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji K U L
oraz uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Komisja Wydziałowa ds. podziału środków na badania naukowe na
posiedzeniu w dniu 15 czerwca br. podjęła decyzję o wydłużeniu do 30 czerwca 2012 r. terminu
zgłaszania przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich zadań badawczych
przewidzianych przez nich do realizacji w 2013 roku. Zgłoszenie zadania badawczego umożliwi
ubieganie się o jego finansowanie w 2013 r. ze środków jakie WPPKiA otrzyma w ramach dotacji
służącej rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, o której mowa w art. 18
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o fasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z
późn. zm.). Osoby, które w odpowiedzi na moje wcześniejsze pismo z dnia 23 maja 2012 r. zgłosiły już
zadanie badawcze na 2013 r. nie muszą tego robić ponownie.
Zadania badawcze mogą zgłaszać:
a)
„młodzi naukowcy", tj. osoby zatrudnione na WPPKiA przy prowadzeniu badań
naukowych na podstawie stosunku pracy, które złożyły pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na
zaliczenie ich do liczby pracowników WPPKiA wykazywanej we wniosku o przyznanie środków na
finansowanie działalności statutowej. Osoby te nie mogą przekroczyć 35. roku życia w okresie
korzystania z finansowania (por. art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o fasadach finansowania
nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.). „Młodych naukowców", którzy zgłosili zadanie a nie złożyli
dotychczas ww. oświadczeń proszę o uczynienie tego niezwłocznie, nie później niż do 25 czerwca br.
Wzór oświadczenia zamieszczony został na e-kul oraz dostępny jest w Dziekanacie WPPKiA.
b)
uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych przez WPPKiA.
Zgłoszenia zadania badawczego należy dokonać droga elektroniczna na adres Sekretarza
Komisji Wydziałowej pana mgr. Piotra Sławickiego (peter(£),kul.pl). Zgłoszenie winno mieć formę
pliku tekstowego (Word lub OpenOffice) i obejmować:
1) imię i nazwisko zgłaszającego, datę urodzenia, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres kontaktowy),
proszę także podać Instytut i Katedrę, w której osoba jest zatrudniona lub uczestniczy w
seminarium doktoranckim;
2) temat (można podać zatwierdzony temat rozprawy doktorskiej, jeśli zadanie badawcze jest związane

z jej przygotowywaniem);
3) krótkie i syntetyczne uzasadnienie (maksymalnie 300 słów) podjęcia tematu, w tym wskazanie jego
związku z rozwojem naukowym młodych naukowców lub rozwojem specjalności naukowych w
jednostce. Bardzo proszę wyraźnie wskazać, czy realizacja zadania badawczego w pierwszej
kolejności ma służyć: a) rozwojowi naukowemu osoby zgłaszającej temat, czy też b) rozwojowi
specjalności naukowej jednostki (proszę koniecznie podać jaka to specjalność). Sugeruje się, by
osoby ze stopniem doktora zgłaszały swój temat jako służący celowi b). Proszę także pamiętać, by w
raporcie z realizacji zadania badawczego wykazać, iż służył on realizacji wskazanego w zgłoszeniu
celu a) lub b).
Niezgłoszenie do 30 czerwca 2012 r. zadania badawczego oznacza utratę możliwości ubiegania się w
2013 r. o finansowanie w konkursie na tzw. granty wydziałowe, czy o przyznanie stypendium
doktoranckiego finansowanego z dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców i uczestników
studiów doktoranckich. Pragnę zaznaczyć, że w roku 2013 nie będzie możliwości modyfikowania
zgłoszonych zadań badawczych.
W związku z pojawiającymi się pytaniami wyjaśniam, że dopuszczalna jest realizacja tematu
badawczego w okresie dłuższym niż rok, jednak zgłaszając ponownie ten sam temat należy koniecznie
uzupełnić go o sformułowanie „etap I I " lub „etap I I I " . Przypominam, że każdy rok realizacji tematu
musi być udokumentowany złożonym raportem, w którym wykazane zostaną efekty osiągnięte w danym
roku przy wykorzystaniu środków z dotacji. Rzetelność złożonego raportu, a przede wszystkim
wykazane efekty merytoryczne realizacji zadania badawczego (w postaci publikacji, uzyskania stopnia
naukowego itp.), będą ważnym kryterium branym pod uwagę przez Komisję Wydziałową przy ocenie
wniosku konkursowego zgłoszonego przez daną osobę w kolejnym roku.
Informacje na temat możliwości wydatkowania środków przyznanych przez Komisję Wydziałową
można uzyskać w Dziale Obsługi Badań i Projektów Naukowych (Al. Racławickie 14, Collegium
Norwidianum CN - 015). Środki finansowe przyznawane w ramach tzw. grantów wydziałowych powinny
zostać wykorzystane do 30 listopada roku, w którym przyznano dofinansowanie.
Konkurs na finansowanie grantów wydziałowych w 2013 roku Komisja Wydziałowa ogłosi w I
kwartale 2013 r. Do konkursu będą mogły wówczas przystąpić jedynie te osoby, które dokonają
zgłoszenia zadania badawczego w terminie określonym w niniejszym piśmie. Proszę także pamiętać, że
w składanym w roku przyszłym wniosku o przyznanie grantu wydziałowego będzie należało podać ten
sam temat, który Państwo teraz zgłoszą. Informacja o konkursie zostanie podana na stronie
internetowej Dziekanatu WPPKiA oraz przekazana do Katedr w sposób przyjęty na Wydziale. W
ogłoszeniu o konkursie podane zostaną szczegółowe procedury i termin składania wniosków.
Ogłoszenie konkursu na finansowanie stypendiów doktoranckich z dotacji służącej rozwojowi młodych
naukowców i uczestników studiów doktoranckich zamieszczone zostanie na stronie internetowej
Dziekanatu WPPKiA i Rady Doktorantów KUL oraz przekazane do Katedr w sposób przyjęty na
Wydziale.
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