
Zasady podziału dotacji na finansowanie badań  naukowych lub prac rozwojowych oraz 
zadań  z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 

studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym 
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na 2018 rok 

Podstawa prawna Ustawa z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Zasadachfinansowania nauki wraz z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859 i 1475) 

1. O dotację  na finansowanie badań  naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi 
młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich mogą  ubiegać  się: 

młodzi naukowcy zatrudnieni na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na pełnym 
etacie, czyli osoby prowadzące działalność  badawczo-rozwojową, które w roku ubiegania 
się  o przyznanie środków finansowych na naukę  kończą  nie więcej niż  35 lat; jeżeli osoba 
ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na 
zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub 
świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością  do pracy, w tym spowodowaną  
chorobą  wymagającą  rehabilitacji leczniczej, to może się  ubiegać  o środki finansowe na 
naukę  po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na 
tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te 
nie mogą  łącznie przekroczyć  dwóch lat, 

uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział, którzy biorą  udział  
w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych. W przypadku uczestników studiów 
doktoranckich, którzy nie są  pracownikami Wydziału, kierownikiem projektu powinien 
zostać  opiekun naukowy doktoranta a doktorant wykonawcą. 

2. Po otrzymaniu przez Wydział  dotacji z MNiSW informacja o rozpoczęciu konkursu 
zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie na stronie internetowej 
Wydziału oraz skierowanie pism do kierowników poszczególnych jednostek Wydziału 
i kierownika studiów doktoranckich. 

3. Po ogłoszeniu rozpoczęcia konkursu osoby spełniające warunki określone w pkt 1. składają  
stosowny wniosek wraz z dodatkowymi załącznikami pozwalającymi na weryfikację  
dorobku naukowego. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Uczelni. 

4. Przedmiotowa dotacja przyznawana jest wnioskodawcy przez Dziekana na wniosek 
Wydziałowej Komisji ds. Odbioru Projektów Badawczych, która dokonuje oceny 
merytorycznej wniosku, biorąc pod uwagę: 
- 	wartość  naukową  projektu, 

znaczenie podjętej problematyki badawczej dla rozwoju naukowego wykonawcy, 
prawidłowość  przyjętych założeń  badawczych, 
zasadność  planowanych kosztów (wnioskodawca jest zobowiązany do podania 
szacunkowej wielkości planowanych wydatków poprzez wskazanie w opisie projektu 
odpowiednich pozycji i kwot), 
przewidziane efekty, 
udokumentowany dorobek naukowy wnioskodawcy uzyskany w 2017 r. (pracownicy 
Wydziału dołączają  wydruk z Bazy Dorobku Naukowego PRz, pozostałe osoby — listę  
dorobku z dołączonymi kserokopiami potwierdzającymi ten dorobek). 



5. Komisja ustala listę  rankingową  stanowiącą  podstawę  do ostatecznego podziału dotacji na 
podstawie oceny merytorycznej wniosków i dorobku naukowego wnioskodawców 
uzyskanego w 2017 r. Ocena ta-opiera się  na następujących kryteriach szczegółowych: 

wartość  naukowa projektu (oryginalność  celu i hipotez, poprawność  postawionego 
problemu) — ocena: od O do 5 pkt., 
trafność  dobom metod i narzędzi badawczych — ocena: od O do 5 pkt., 
plan realizacji projektu — ocena: od O do 3 pkt., 
aktywność  naukowa wnioskodawcy — liczba punktów za publikacje lub inne formy 
dorobku wnioskodawcy wskazane i udokumentowane (patrz pkt. 4) we wniosku 
zgodnie z funkcjonującym na Politechnice Rzeszowskiej systemem punktacji dorobku 
naukowego (z wyłączeniem uzyskania stopni naukowych). Przy obliczaniu liczby 
punktów uczestnik studiów doktoranckich jest traktowany jak pracownik Wydziału, 
otwarcie przewodu doktorskiego — 5 pkt, uzyskanie stopnia naukowego doktora — 10 
pkt, uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego — 15 pkt., 
kierowanie projektem fmansowanym ze źródeł  zewnętrznych — 15 pkt., 
pozyskanie ze źródeł  zewnętrznych środków na prowadzenie prac badawczo-
rozwojowych (B+R) poprzez współpracę  z otoczeniem społeczno-gospodarczym lub 
złożenie wniosku w konkursach NCN, NCBiR itp. lub udział  w trwającym projekcie, 
w okresie, w którym oceniany jest dorobek Wnioskodawca powinien być  wskazany 
imiennie jako kierownik/wykonawca — 5/3 pkt. 

6. Dla studentów I i II roku studiów doktoranckich oraz młodych naukowców zatrudnionych 
na Wydziale po 1 września 2016 r., w ramach przedmiotowej dotacji zostaje wydzielona 
procentowo osobna pula środków (wynikająca z liczby wniosków zgłoszonych przez ww. 
uczestników studiów doktoranckich i młodych naukowców względem liczby wszystkich 
zgłoszonych w konkursie wniosków, ale nie więcej niż  30%). Ocena merytoryczna tych 
projektów przebiega według kryteriów z pkt. 5 a)-c). 
Na podstawie uzyskanych ocen sporządzana jest oddzielna lista rankingowa. 
Niewykorzystane z tej puli środki finansowe powracają  do puli przeznaczonej dla 
pozostałych wnioskodawców. Pozostałe warunld konkursu nie ulegają  zmianie. 

7. Przyznanie wnioskowanych środków jest uzależnione od miejsca na ustalonej liście 
rankingowej, przy czym łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć  przyznanych 
środków. W przypadku niedostatecznej ilości środków przydzielonych przez MNiSW 
Komisja podejmuje decyzję, które z prac będą  finansowane, oraz ma prawo przyznać  
dotację  w niższej kwocie niż  była wnioskowana. 

X. Projekt powinien zostać  zrealizowany w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, na 
który przyznana została dotacja. Osoba posiadająca dofinansowanie jest zobowiązana 
w terminie do końca października złożyć  w Dziekanacie krótkie sprawozdanie (maks. 
1 strona A4) z wydatkowania przyznanych środków i aktualnego przebiegu realizacji 
projektu podpisane przez kierownika jednostki macierzystej lub opiekuna naukowego. 
Rozliczenie projektu następuje na podstawie złożonego raportu końcowego przed 
Wydziałową  Komisją  ds. Odbioru Projektów Badawczych. 
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