Regulamin konkursu na dofinansowanie wyjazdów naukowych do zagranicznych
ośrodków naukowych finansowany z dotacji projakościowej Wydziału Filozofii KUL
§1
1. Konkurs na dofinansowanie wyjazdów naukowych do zagranicznych ośrodków
naukowych, w tym kwerend i konsultacji naukowych, finansowany jest z części środków
finansowych wyodrębnionych w ramach dotacji projakościowej Wydziału Filozofii KUL
na rok 2013 oraz 2014 i obowiązuje na czas przyznanej dotacji. Konkurs ma na celu
zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Filozofii poprzez wspieranie
prowadzonych na Wydziale badań naukowych oraz zadań z nimi związanych służących
rozwojowi pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, a w perspektywie
wzbogacenie oferty dydaktycznej kierunków prowadzonych na Wydziale Filozofii KUL
oraz wzmocnienie kadry naukowo-dydaktycznej.
2. Informacja o konkursie oraz liczbie beneficjentów na dany rok jest ogłaszana przez
dziekana w sposób przyjęty na Wydziale zgodnie ze wzorem określonym w załączniku
nr 1 do niniejszego regulaminu.
§2
1. Z wnioskiem o dofinansowanie zagranicznych wyjazdów naukowych mogą wystąpić
pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni Wydziału Filozofii oraz uczestnicy
stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Filozofii.
2. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
konkursowym. Wzór wniosku określa załącznik nr 2.
3. Termin wyznaczony na składanie wniosków nie może być krótszy niż 14 dni
kalendarzowych od daty ogłoszenia konkursu.
4. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego na pisemną
prośbę osoby, która go złożyła.
§3
Ocena zgłoszonych do konkursu wniosków dokonana zostanie przez Komisję Konkursową
powołaną przez dziekana w składzie:
 prodziekan Wydziału Filozofii, jako przewodniczący,
 dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa,
 dyrektor Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych,
 dyrektor Instytutu Filozofii Teoretycznej,
 czterech nauczycieli akademickich,
 przedstawiciel Doktorantów w Radzie Wydziału Filozofii.
§4
1. Ocena zgłoszonych do konkursu wniosków dokonana zostanie z uwzględnieniem dwóch
kategorii „pracownicy” i „doktoranci”.
2. Ocena wniosków w kategorii „pracownicy” dokonana zostanie w oparciu o następujące
kryteria:
a. wpływ wyjazdu na rozwój naukowy wnioskodawcy;
b. wpływ wyjazdu naukowego na potencjał naukowy i dydaktyczny Wydziału;
c. ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wnioskodawcy za
rok poprzedzający rok złożenia wniosku, w oparciu o ankietę składaną corocznie
w dziekanacie Wydziału Filozofii;
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d. planowane efekty wyjazdu naukowego, w tym pisemne zobowiązanie do
publikacji tekstu naukowego w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu
co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego ds. nauki na
podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, w okresie roku od
zakończenia wyjazdu naukowego, z wyłącznym wskazaniem Wydziału Filozofii
jako afiliacji.
Ocena wniosków w kategorii „doktoranci” dokonana zostanie w oparciu o następujące
kryteria:
a. wpływ wyjazdu na rozwój naukowy wnioskodawcy;
b. stopień zaawansowania pracy doktorskiej, potwierdzony opinią opiekuna
naukowego bądź promotora;
c. ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wnioskodawcy za
rok poprzedzający rok złożenia wniosku w oparciu o załączony do wniosku wykaz
powyższych osiągnięć;
d. planowane efekty wyjazdu naukowego, w tym pisemne zobowiązanie do
publikacji tekstu naukowego w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu
co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego ds. nauki na
podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, w okresie roku od
zakończenia wyjazdu naukowego, z wyłącznym wskazaniem Wydziału Filozofii
jako afiliacji.
Szczegółowy tryb oceny wniosków ustala Komisja Konkursowa.
Z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządzony zostaje protokół. Protokół podpisują
wszyscy obecni na posiedzeniach uczestnicy Komisji.
Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
Komisji Konkursowej przysługuje prawo zmiany decyzji o dofinansowaniu wyjazdu
naukowego w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem bądź skreślenia
z listy uczestników studiów doktoranckich.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują informację o jego wynikach w sposób przyjęty
na Wydziale.
§5

1. Środki finansowe będą wypłacane beneficjentom w formie przyjętej na Wydziale.
§6
1. Beneficjent jest zobowiązany do złożenia przewodniczącemu Komisji Konkursowej
raportu z wyjazdu naukowego w ciągu 30 dni od dnia zakończenia wyjazdu wraz
z potwierdzeniem delegacji przez ośrodek zagraniczny.
2. Beneficjent jest zobowiązany do złożenia przewodniczącemu Komisji Konkursowej
potwierdzenia faktu złożenia tekstu naukowego w recenzowanym czasopiśmie naukowym
o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego ds. nauki, na
podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki w ciągu roku od dnia zakończenia
wyjazdu.
3. Niezłożenie w terminie dokumentów o których mowa w ust. 2 i 3 skutkować będzie
wykluczeniem Beneficjenta z możliwości ubiegania się o otrzymanie dofinansowania
wyjazdu naukowego w kolejnej edycji konkursu.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dziekan Wydziału Filozofii
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
tel. +48 81 445 42 51, fax +48 81 445 41 90, e-mail: filozofia@kul.lublin.pl
Lublin, dn. ...............................

Ogłoszenie o konkursie
Dziekan Wydziału Filozofii ogłasza konkurs na dofinansowanie wyjazdów
naukowych do zagranicznych ośrodków naukowych na rok ................
1. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin konkursu na
dofinansowanie wyjazdów naukowych do zagranicznych ośrodków naukowych
finansowany z dotacji projakościowej Wydziału Filozofii KUL.
2. Wysokość dofinansowania wynosi ................ zł.
3. Liczba

beneficjentów

w

kategorii

„pracownicy”

wynosi

................,

a w kategorii „doktoranci” – ................
4. Określam następujący harmonogram konkursu:


termin składania wniosków w dziekanacie Wydziału Filozofii na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu – do ................;



termin oceny wniosków przez Komisję Konkursową – do .................

5. W skład Komisji Konkursowej powołuję: ...............

Załącznik nr 1:Wzór ogłoszenia o konkursie

Imię i Nazwisko

Lublin, dn. .............................

Wydział Filozofii
jednostka organizacyjna / numer albumu*

Do Dziekana Wydziału Filozofii KUL

Zwracam się o przyznanie dofinansowania z dotacji projakościowej Wydziału
Filozofii

KUL

wyjazdu

naukowego

do

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

w

okresie

........................... .
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuje się do publikacji tekstu naukowego
w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym
określonym przez ministra właściwego ds. nauki na podstawie przepisów
dotyczących finansowania nauki w okresie roku od zakończenia wyjazdu
naukowego, z wyłącznym wskazaniem Wydziału Filozofii jako afiliacji.

……………………………………………………
Podpis

* niepotrzebne skreślić
UWAGA!
Do wniosku należy dołączyć:
1. W przypadku pracowników:
a. informację

na

temat

wpływu

wyjazdu

na

rozwój

naukowy

wnioskodawcy;
b. informację na temat wpływu wyjazdu naukowego na potencjał naukowy
i dydaktyczny Wydziału;

Załącznik nr 2: Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania

c. kopię

ankiety

dotyczącej

dorobku

naukowego,

dydaktycznego

i organizacyjnego wnioskodawcy za rok poprzedzający rok złożenia
wniosku złożonej w dziekanacie Wydziału Filozofii;
d. informację na temat planowanych efektów wyjazdu naukowego.
2. W przypadku doktorantów:
a. informację

na

temat

wpływu

wyjazdu

na

rozwój

naukowy

wnioskodawcy;
b. informację

na

temat

stopnia

zaawansowania

pracy

doktorskiej,

potwierdzoną opinią opiekuna naukowego bądź promotora;
c. informację

na

temat

dorobku

naukowego,

dydaktycznego

i organizacyjnego wnioskodawcy za rok poprzedzający rok złożenia
wniosku;
d. planowane efekty wyjazdu naukowego.

Decyzja Komisji Konkursowej:

Komisja Konkursowa przyznaje / nie przyznaje* dofinansowania z dotacji
projakościowej

Wydziału

Filozofii

KUL

wyjazdu

naukowego

.........................................................................................................................................
w roku …………………………………………………………… w wysokości
…………………………………… zł.

Lublin, dnia ……………………

Podpisy Członków Komisji

* niepotrzebne skreślić
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