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ZASADY UDZIELENIA WSPARCIA FINANSOWEGO  

OSOBOM PRZED DOKTORATEM  ZE SRODKÓW DS 

„GRANT DZIEKAŃSKI” 

 

 

1. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania działań związanych z ubieganiem się o 

uzyskanie stopnia doktora max. 3 razy (deklaracja ukończenia pracy w ciągu 3 lat od 

pierwszego dofinansowania). 

2. Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania jest otwarty przewód doktorski, preferencje 

mają wnioski, z którymi występowano o finansowanie zewnętrzne, a także osoby, które brały 

udział w zespołach badawczych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach 

konkursów krajowych i zagranicznych. 

3. Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:  informację o dacie otwarcia przewodu 

doktorskiego, informację nt. wystąpień o grant zewnętrzny bądź udziale w zespołach 

badawczych, szczegółowy opis zadania przeznaczonego do finansowania w danym roku oraz 

kalkulację kosztów wraz z uzasadnieniem. Planowane zakupy sprzętu powinny zawierać 

szczegółowe informacje o jego typie, zakresie stosowania i aktualnej cenie brutto. 

4. Konieczne jest przedłożenie opinii promotora, kierownika katedry/zakładu oraz akceptacji 

dyrektora Instytutu do wniosku przygotowanego zgodnie z pkt. 3, ze szczególnym 

uwzględnieniem danych o stopniu dotychczasowego zaawansowania realizacji zadań 

naukowo-badawczych i dorobku publikacyjnego wraz z rzeczowym uzasadnieniem celowości 

realizacji badań i ich zakresu, których finansowania dotyczy wniosek. 

5. Rozliczeniem dofinansowania będzie wykazanie się min. 2 punktowanymi publikacjami w 

danym roku, raport z wykorzystania przyznanych środków po roku od ich otrzymania z 

określeniem postępu w realizacji pracy oraz zestawieniem dorobku publikacyjnego i wyników 

badań, a także prezentacja wyników pracy naukowo-badawczej na seminarium Instytutu.  

6. Raport z wykorzystania przyznanych środków po każdym dofinansowaniu powinien być 

podpisany przez beneficjenta oraz osoby wymienione w pkt.4. 

7. Kolejne  dofinansowanie możliwe będzie po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 4 i pkt.5. 

8. Osoby, które otrzymały dofinansowanie i nie wykażą się postępem w pracy  zostaną 

wykluczone z konkursów ogłaszanych przez Dziekana. Ponadto spowoduje to również 

obniżenie Instytutowi kwoty przyznanej ze środków DS na kolejny rok o wartość otrzymanego 

przez beneficjenta dofinansowania. 

9. Finansowanie wniosków jest ze środków przyznanych na działalność statutową (DS). 

Wydatkowanie przyznanych środków powinno być  zgodne z ogólnymi zasadami dla środków 

na działalność statutową. 

10. Konieczne jest włączenie otrzymanego dofinansowania do planu zadaniowego jednostki. 
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11. Wsparcie udzielane jest na wniosek zainteresowanego po ogłoszeniu przez Dziekana naboru 

wniosków. 

12. Finansowanie wniosków oraz jego poziom uzależnione będzie od posiadanych środków DS. 


