WYDZIAŁOWY REGULAMIN KONKURSU
NA ZADANIA BADAWCZE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW
ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
1. O przyznanie środków na realizację zadania badawczego mogą ubiegać się:
a) asystenci lub adiunkci zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu
pracy, dla których Uniwersytet Zielonogórski jest podstawowym miejscem pracy,
prowadzący działalność naukową, którzy nie ukończyli 35 lat do dnia złożenia do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosku o przyznanie środków na działalność
statutową,
b) uczestnicy studiów doktoranckich (bez limitu wieku) prowadzonych na Wydziale, biorący
udział w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.
2. Wniosek na realizację zadania badawczego musi być zaopiniowany przez:
a) promotora lub opiekuna naukowego - gdy o przyznanie środków ubiega się uczestnik
studiów doktoranckich lub asystent bez doktoratu,
b) kierownika zakładu - gdy o przyznanie środków ubiega się adiunkt lub asystent
z doktoratem.
3.

W przypadku wniosku dla uczestnika studiów doktoranckich, kierownikiem zadania może
być pracownik naukowo-dydaktyczny posiadający co najmniej stopień doktora, dla którego
Uniwersytet Zielonogórski jest podstawowym miejscem pracy.

4.

Przy ocenie wniosków Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych bierze pod uwagę
następujące kryteria merytoryczne:
ocena podjętego zadania badawczego oraz jego planowanych efektów naukowych,
wykaz publikacji oraz prac przyjętych do druku (wraz z potwierdzeniem ich przyjęcia)
oraz prac wysłanych do druku,
udział w konferencjach, projektach badawczych, odbyte staże naukowe, współpraca
z innymi ośrodkami naukowymi,
stopień zawansowania rozprawy doktorskiej, w przypadku gdy zadanie badawcze dotyczy
rozprawy doktorskiej,
stopień zawansowania habilitacji, w przypadku gdy zadanie badawcze dotyczy
postępowania habilitacyjnego.
zasadność wysokości wnioskowanych środków.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

5. Wnioski oceniane będą w skali od 0 do 10. Uzyskane oceny są podstawą ustalenia
rankingu wniosków i ich kwalifikacji do finansowania. Komisja proponuje podział
przyznanych środków na poszczególne zadania badawcze zakwalifikowane do
finansowania.
6. Informacja o możliwości udziału w konkursie będzie ogłoszona na Wydziałowej Stronie
Internetowej.
7. Wyniki konkursu będą niezwłocznie ogłoszone na Wydziałowej Stronie Internetowej oraz
przekazane uczestnikom konkursu pocztą elektroniczną przez Przewodniczącego Komisji.
8. Wnioskodawcy maja prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do
Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników
konkursu.

