
Regulamin podziału dotacji 
przeznaczonej na finansowanie działalności służącej rozwojowi  
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  

na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 
 

§ 1 
Dotacja przeznaczona na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz 
uczestników studiów doktoranckich, zwana dalej „dotacją”, przyznana Wydziałowi Teologii 
KUL, zwanemu dalej Wydziałem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji 
i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania 
naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2015 r. poz. 1443) dzielona 
będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 
 

§ 2 
1. Za podział środków finansowych przyznanych w ramach dotacji odpowiada Komisja 

Wydziałowa powołana przez Radę Wydziału Teologii KUL. 
2. W skład Komisji Wydziałowej wchodzą: 

1) Prodziekan właściwy ds. studiów doktoranckich – przewodniczący; 
2) Dyrektorzy Instytutów wchodzących w strukturę Wydziału. 

 
§ 3 

1. Z wnioskiem o finansowanie zadań badawczych mogą wystąpić młodzi naukowcy 
w rozumieniu przepisów o finansowaniu nauki, dla których Wydział jest podstawowym 
miejscem pracy oraz uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział. 

2. W celu uzyskania finansowania zadania badawczego należy złożyć wniosek na konkurs 
ogłoszony przez Komisję Wydziałową. 

3. Zbieranie zadań badawczych odbywa się zgodnie z obowiązującą na Wydziale procedurą. 
4. Młodzi naukowcy w rozumieniu przepisów o finansowaniu nauki, dla których Wydział jest 

podstawowym miejscem pracy oraz uczestnicy studiów doktoranckich, zgłaszają tematy 
badawcze do 30 grudnia roku poprzedzającego finansowanie. 

 
§ 4 

1. Środki przydzielone Wydziałowi w ramach dotacji zostaną podzielone w następujący 
sposób: 
1) środki wydzielone na finansowanie stypendiów dla uczestników studiów 

doktoranckich; 
2) środki przeznaczone na finansowanie zadań badawczych dla młodych naukowców oraz 

uczestników studiów doktoranckich – pozostała część środków. 
2. Środki przeznaczone na finansowanie stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich 

zostaną przyznane zgodnie z Regulaminem konkursu na stypendia naukowe dla 
uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie 
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących 
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, dostępnym na 
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stronie internetowej Wydziału: http://www.kul.pl/informacje-dla-studentow-studiow-
doktoranckich,art_16700.html 

3. Środki przeznaczone na finansowanie zadań badawczych dla młodych naukowców 
i uczestników studiów doktoranckich dzielone będą w trybie konkursowym. 

4. Komisja Wydziałowa ogłosi szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu na 
finansowanie zadań badawczych młodych naukowców w terminie 30 dni od uzyskania 
informacji o wysokości środków przyznanych w ramach dotacji. 

5. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 4, powinno określać: terminy i procedurę składania 
wniosków, wzory wniosków, zasady i kryteria oceny wniosków, termin i formę ogłoszenia 
wyników konkursu. 

 
§ 5 

1. Rozstrzygnięcie konkursu na finansowanie zadania badawczego dokonane zostanie przez 
Komisję Wydziałową na podstawie wniosku, które wzór stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

2. Osiągnięcia naukowe, zamieszone we wniosku będą podlegać weryfikacji w następujący 
sposób: 
1) publikacje naukowe – na podstawie kserokopii lub oryginałów publikacji; 
2) referaty na konferencjach naukowych – na podstawie zaświadczeń wydanych przez 

organizatorów konferencji; 
3) granty naukowe uzyskane lub zgłoszone w krajowych, międzynarodowych lub 

zagranicznych postępowaniach konkursowych – na podstawie dokumentacji grantu; 
4) postępy w realizacji pracy doktorskiej – na podstawie pisemnej opinii promotora lub 

prowadzącego seminarium doktoranckie, w sytuacji gdy przewód doktorski nie został 
wszczęty; 

5) stan zaawansowania w przygotowaniu postępowania habilitacyjnego – na podstawie 
pisemnej opinii kierownika katedry, w której zatrudniony jest młody naukowiec. 

 
§ 6 

1. Decyzje Komisji Wydziałowej o przyznaniu dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich 
odwołanie. 

2. Komisji Wydziałowej przysługuje prawo zmiany decyzji o przyznaniu finansowania badań 
w przypadku rezygnacji uczestnika badań z pracy naukowej lub z uczestnictwa w studiach 
doktoranckich. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują informację pisemną o jego wynikach. 
 

§ 7 
Do konkursu nie mogą być zgłoszone zadania badawcze finansowane już z innych źródeł. Jedna 
osoba może zgłosić jedno zadanie badawcze. 
 

§ 8 
Środki przyznane na realizację zadania badawczego muszą zostać wydane do dnia  
30 listopada roku, na który przyznano dotację, zgodnie z przedstawionym we wniosku planem 
wydatków. 
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§ 9 
1. Beneficjent dotacji jest zobowiązany do złożenia raportu z realizacji zadania badawczego 

do dnia 31 marca roku następującego po roku realizacji zadania badawczego zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Niezłożenie raportu w terminie, bądź złożenie raportu ocenionego negatywnie przez 
Komisję Wydziałową skutkuje utratą możliwości ubiegania się o finansowanie zadania 
badawczego w kolejnym roku kalendarzowym. 

 
§ 10 

Punktacja osiągnięć naukowych, stanowiących podstawę przyznawania środków finansowych 
z dotacji znajduje się w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 

 

WNIOSEK 

Zestawienie osiągnięć młodych pracowników naukowych na Wydziale Teologii KUL  
wraz z punktacją 

 

 
Instytut:  Katedra:  

 
Stopień naukowy, imię i nazwisko, data urodzenia:  

 
E-mail:  

 
Status osoby (należy wstawić znak x w odpowiedniej kratce) Pracownik KUL:  Doktorant:  

 
Pytanie do pracowników: czy KUL jest podstawowym miejscem pracy? Tak  Nie  

 
Tytuł zadania badawczego na rok 2018  

 
Opis projektu: cel i rezultaty 
 
 
Plan wydatków 
 
 
Czy zgłoszone zadanie badawcze jest już finansowane z innych źródeł Tak  Nie  

 

L.p. Rodzaj osiągnięcia Charakterystyka osiągnięcia 
Liczba 

punktów 

1 Publikacje naukowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w 
sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym (Załącznik nr 5)* 

  

2 Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW w języku 
polskim* 

 1 pkt 

3 Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW w języku 
obcym* 

 2 pkt 

4 Wygłoszenie referatu (w języku polskim) na konferencji 
naukowej lub przygotowanie plakatu konferencyjnego w 
języku polskim. ** 

 1 pkt 

5 Wygłoszenie referatu w języku obcym na konferencji 
naukowej lub przygotowanie plakatu konferencyjnego w 
języku obcym.**  

 2 pkt 

6 Otwarcie przewodu doktorskiego. Należy podać nazwę 
jednostki i datę uchwały Rady Wydziału. 

 5 pkt 

7 Uzyskanie stopnia doktora. Należy podać nazwę jednostki i 
datę uchwały Rady Wydziału. 

 10 pkt 
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8 Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego. Należy podać nazwę jednostki i datę 
uchwały Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 

 15 pkt 

7 Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. Należy podać 
nazwę jednostki i datę uchwały Rady Wydziału. 

 20 pkt 

8 Złożenie wniosku o uzyskanie grantu naukowego w 
krajowych postępowaniach konkursowych (NCN, NCBiR, 
MNiSW, FNP). Należy podać informacje o wniosku i datę 
jego złożenia 

 3 pkt 

9 Złożenie wniosku o uzyskanie grantu naukowego w 
pozostałych krajowych postępowaniach. Należy podać 
informacje o wniosku i datę jego złożenia 

 2 pkt 
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Złożenie wniosku o uzyskanie grantu naukowego w 
zagranicznych lub międzynarodowych postępowaniach 
konkursowych. Należy podać informacje o wniosku i datę 
jego złożenia 

 5 pkt 

11 Granty uzyskane w krajowych postępowaniach 
konkursowych (NCN, NCBiR, MNiSW, FNP) – Wykonawca. 
Należy podać nr decyzji i datę uzyskania. 

 10 pkt 

12 Granty uzyskane w pozostałych krajowych postępowaniach 
konkursowych – Wykonawca. Należy podać nr decyzji i datę 
uzyskania. 

 5 pkt 

13 Granty uzyskane w zagranicznych lub międzynarodowych 
postępowaniach konkursowych – Wykonawca. Należy 
podać nr decyzji i datę uzyskania. Należy podać nr decyzji i 
datę uzyskania. 

 15 pkt 

14 Granty uzyskane w krajowych postępowaniach 
konkursowych (NCN, NCBiR, MNiSW, FNP) –  Kierownik. 
Należy podać nr decyzji i datę uzyskania. 

 20 pkt 

15 Granty uzyskane w pozostałych krajowych postępowaniach 
konkursowych – Kierownik. Należy podać nr decyzji i datę 
uzyskania. 

 10 pkt 

16 Granty uzyskane w zagranicznych lub międzynarodowych 
postępowaniach konkursowych – Kierownik. Należy podać 
nr decyzji i datę uzyskania. 

 30 pkt 

Suma punktów:  
*Należy podać autorów, tytuł publikacji, wydawnictwo, miejsce publikacji, rok i numery stron. W przypadku współautorstwa 
(wiele osób z WT) należy podać tylko część punktów obliczoną przez podzielenie liczby punktów za publikację przez liczbę 
autorów z WT. Należy wykorzystać punktację czasopism z roku 2016. 
** Należy podać nazwę konferencji, miejsce, datę i ewentualnie współautorów referatu. W przypadku współautorstwa (wiele 
osób z WT) należy podać tylko część punktów obliczoną przez podzielenie liczby punktów za referat przez liczbę autorów z 
WT).W sumie można zgłosić maksymalnie 3 referaty i/lub plakaty, wygłoszenie referatu powinno być potwierdzone przez 
organizatorów. 
 
 
Podpis wnioskodawcy:               Podpis Kierownika Katedry lub Promotora: 
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Załącznik nr 2 

Raport z zakończenia realizacji indywidualnego  
tematu działalności statutowej za rok 2018 

 

1. Imię i nazwisko kierownika tematu,  
      stopień naukowy/tytuł, stanowisko 

 
 

2. Nazwa Wydziału, Instytutu, Katedry  
 

3. Tytuł tematu badawczego  
 

4. Uzyskane wyniki z realizacji tematu:  
 

rozprawa doktorska  
- autor, tytuł, liczba stron, promotor, recenzenci,  
data obrony 

 

monografia/podręcznik  
- autor, tytuł, miejsce, wydawca, rok, liczba stron 

 

artykuł w pracy zbiorowej  
- autor, tytuł, tytuł pracy zbiorowej, redaktor, miejsce, 

wydawca, rok, strony 

 

artykuł w czasopiśmie  
- autor, tytuł artykułu, nazwa czasopisma, tom 
(rocznik), rok kalendarzowy, numer (zeszyt), strony 

 
 
 

referat  
- autor, tytuł referatu, tytuł konferencji, miejsce, data 

 
 

pozostałe wyniki  
(np.: liczba cytowań w Web of Science) 

 
 

5. Data zakończenia tematu (dd.mm.rrrr.)  

6. Koszty realizacji tematu Wysokość poniesionych nakładów  
( nie wypełniać: dane dostępne w DOBRU ) 

 
 

Data 
 

Podpis kierownika tematu badawczego 

 
 

Opinia Kierownika katedry/instytutu w sprawie przyjęcia merytorycznego zrealizowanego 
tematu: ..................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................... 

 

.............................                   ........................................................................ 
         data                                                                                                 kierownik katedry/dyrektor instytutu 

 
                   Zatwierdzam 

dziekan/kierownik instytutu międzywydziałowego 


