
Regulamin podziału dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności służącej 

rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale 

Filozofii 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 Filozofii 

KUL zgodnie z §4 rozporządzenia 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) 

 

§2 
 

1. Podział środków finansowych przyznawanych w ramach dotacji dokonuje Komisja 

Wydziałowa w składzie: 

 Dziekan – przewodniczący, 

 Dyrektorzy Instytutów funkcjonujących w ramach Wydziału. 

2. Dziekan może powołać w skład Komisji Wydziałowej inne osoby spośród 

pracowników naukowych KUL. 

 

§3 
 

 Z wnioskiem o finansowanie zadań badawczych mogą wystąpić młodzi naukowcy 

zatrudnieni na Wydziale Filozofii, dla których KUL jest podstawowym miejscem pracy, 

którzy w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 

35 lat, oraz uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Filozofii. 

 

§4 
 

1. Środki przyznane Wydziałowi Filozofii w ramach dotacji zostaną przeznaczone na: 

finansowanie projektów badawczych w postaci grantów wydziałowych oraz na 

stypendia dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozofii. 

2. Środki przeznaczone na finansowanie grantów wydziałowych dzielone będą w trybie 

konkursowym, zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie. 

3. Komisja Wydziałowa ogłosi szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu na 

finansowanie grantów wydziałowych, w terminie 14 dni od daty ukazania się 

informacji o wysokości środków przyznanych w ramach dotacji. 

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3 powinno określać: terminy i procedurę składania 

wniosków, wzory wniosków, zasady i kryteria warunkujące otrzymanie dotacji, termin 

i formę ogłoszenia wyników konkursu. 

5. Tryb oraz kryteria przyznawania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich 

Wydziału Filozofii określa odrębny regulamin. 

 

§5 
 

Ocena zgłoszonych do konkursu zadań badawczych dokonana zostanie przez Komisję 

Wydziałową w oparciu o następujące kryteria: 



a) waga tematyki dla rozwoju specjalizacji naukowej prowadzonej na Wydziale 

Filozofii, 

b) wpływ zadania badawczego na rozwój naukowy wnioskodawcy, 

c) znaczenie planowanego efektu zadania badawczego dla dorobku naukowego 

Wydziału, z uwzględnieniem punktacji stosowanej przy ocenie parametrycznej 

jednostek naukowych, 

d) dorobek naukowy wnioskodawcy (publikacje w czasopismach, stypendia i staże 

zagraniczne, uzyskane nagrody i wyróżnienia), 

e) relacja między przewidywanym kosztem a planowanym efektem realizacji zadania 

badawczego, 

f) znaczenie projektu dla rozwoju z innymi ośrodkami, w tym ośrodkami 

międzynarodowymi, 

g) stopień zaawansowania pracy, 

h) działalność organizacyjna w ramach Wydziału, 

i) prowadzenie zajęć dydaktycznych i otwarty przewód doktorski (w przypadku 

uczestników studiów doktoranckich). 

 

§6 
 

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

nich odwołanie. 

2. Komisji Wydziałowej przysługuje prawo zmiany decyzji o finansowaniu badań w 

przypadku rezygnacji uczestnika badań z pracy naukowej na Wydziale Filozofii KUL 

lub uczestnictwa w studiach doktoranckich na tymże Wydziale. 

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

 

§7 
 

1. Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania badawcze finansowane już z innych 

źródeł. 

2. Wnioski zawierające błędy formalne nie będą rozpatrywane. 

 

§8 
 

Środki przyznane na realizację zadania badawczego muszą zostać wydane do dnia 

30 listopada roku, na który przyznano dotację, zgodnie z przedstawionym we wniosku 

kosztorysem. 

 

§9 
 

1. Beneficjent dotacji jest zobowiązany do złożenia raportu z realizacji zadania 

badawczego, do dnia 30 stycznia roku następującego po roku realizacji zadania 

badawczego. 

2. Niezłożenie raportu w terminie, bądź złożenie raportu ocenionego negatywnie przez 

Komisję Wydziałową, skutkuje utratą możliwości ubiegania się o grant wydziałowy w 

kolejnym roku kalendarzowym. 

 

§10 
 

Regulamin z poprawkami wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2015 roku. 


