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REGULAMIN 

 

A. Adresaci konkursu 

Konkurs skierowany jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych oraz doktorantów 

Wydziału Oceanografii i Geografii, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia.  

 

B. Warunki przystąpienia do konkursu 

1. Kierownikiem projektu może być każdy pracownik lub doktorant Wydziału Oceanografii 

i Geografii spełniający warunki określone w punkcie A. W realizacji projektów (jako 

pracownicy pomocniczy) mogą brać udział wszyscy pracownicy, doktoranci, a także studenci 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

2. Każdy młody naukowiec może złożyć tylko jeden wniosek o finansowanie projektu badawczego 

w danym konkursie. 

3. Nie można finansować tych samych zadań badawczych z badań naukowych służących 

rozwojowi młodych naukowców oraz z innych grantów. 

4. Czas trwania projektu wynosi maksymalnie 12 miesięcy. 

5. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone w Dziekanacie Wydziału Oceanografii i Geografii do 

dnia 25 października 2019 roku. 

 

C. Zasady przygotowania wniosków 

Wniosek powinien składać się z: 

– karty tytułowej, wg załączonego formularza nr 1; 

– wykazu projektów badawczych dla młodych naukowców z ostatnich 4 lat, wg załączonego 

formularza nr 2; 

– dorobku naukowego kierownika, wg załączonego formularza nr 3; 

– kosztorysu projektu, wg załączonego formularza nr 4;  
Kosztorys projektu może uwzględniać zakup lub wytworzenie drobnej aparatury badawczej, koszty prowadzenia prac terenowych i 

laboratoryjnych, a także koszty rozpowszechniania i publikowania wyników badań. Kosztorys nie może uwzględniać honorariów dla 

kierownika i wykonawców projektu. 

– syntetycznego opisu projektu, wg formularza nr 5. 

 

D. Ocena wniosków i rozstrzygniecie konkursu 

1. Do oceny projektów Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju powołuje recenzentów spośród 

samodzielnych pracowników naukowych Wydziału. 

2. Dokumentacja wniosku powinna być tak sporządzona, aby umożliwić recenzentowi ocenę: 

– celu naukowego projektu i oryginalności hipotez badawczych, poprawności przyjętych 

metod oraz potencjalnego wpływu realizacji projektu na dalszy rozwój naukowy 

wnioskodawcy (0-8 pkt.); 

– kwalifikacji kierownika projektu oraz wyników realizacji poprzednich projektów 

badawczych  (0-2 pkt.). 

3. Finansowaniem objęte zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę punktów na liście 

rankingowej.  

4. W przypadku większej liczby projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów, o ich 

kolejności zadecyduje Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju w porozumieniu z recenzentami. 

5. Od oceny można złożyć odwołanie w terminie 10 dni od wydania decyzji. Odwołanie to 

rozpatruje Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii. 



Konkurs na projekty badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców 

na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego 

2 

 

 

 

E. Rozliczenie projektu 

1. Podstawą rozliczenia projektu jest dostarczenie poświadczenia o spełnieniu jednego z 

poniższych warunków: 

– zgłoszenie manuskryptu artykułu do czasopisma naukowego z listy MNiSW; 

– złożenie do wydawnictwa recenzowanej monografii naukowej; 

– złożenie do NCN wniosku o finansowanie badań. 

2. W przypadku zakupu książek należy uzyskać poświadczenie z Biblioteki Głównej UG lub jej 

filii o przyjęciu na stan książek zakupionych w ramach projektów badawczych. 

3. Zakup aparatury zobowiązuje do uzyskania poświadczenia kierownika jednostki o rozpoczęciu 

procedury przejmowania na stan jednostki macierzystej aparatury zakupionej w ramach 

projektów badawczych.  

4. Wyżej wymienioną dokumentację należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Oceanografii i 

Geografii w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia projektu. 

5. W przypadku braku adekwatnego rozliczenia się z realizacji projektu badawczego w danym 

konkursie lub negatywnej oceny sposobu wykorzystania środków przyznanych na realizację 

projektu badawczego, kierownik projektu nie może brać udziału w dwóch kolejnych 

konkursach. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii może 

znieść karencję, o której mowa w punkcie 5. 

 

F. Nakłady finansowe 

1. Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii corocznie ustala wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców. 

2. Podział środków pomiędzy reprezentowane dyscypliny naukowe (nauki o Ziemi i środowisku, 

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna) dokonywany jest według 

proporcji wynikających z liczby młodych naukowców reprezentujących daną dyscyplinę 

naukową, kategorii naukowej dyscypliny oraz współczynnika kosztochłonności prowadzenia 

badań w danej dyscyplinie. 

3. Maksymalna wartość pojedynczego projektu wynosi: 

– 10 000 zł dla dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku; 

– 7 000 zł dla dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. 

4. Projekty przekraczające przyjęte kwoty nie będą rozpatrywane. 

5. Środki finansowe niewykorzystane do końca realizacji projektu zostaną przekazane na 

powiększenie funduszu badań naukowych służących rozwojowi młodej kadry naukowej w 

kolejnym konkursie. 

6. Uruchomienie finansowania projektu następuje po pisemnym powiadomieniu przez Prodziekana 

ds. Nauki i Rozwoju, iż projekt został zakwalifikowany do realizacji. W przypadku przyznania 

niższej kwoty niż ta, o którą ubiegał się kierownik projektu, uruchomienie funduszy nastąpi po 

przedstawieniu, w ciągu dwóch tygodni od daty powiadomienia, uaktualnionego kosztorysu. 


