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ZASADY PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA BADANIA NAUKOWE 
MŁODYCH NAUKOWCÓW I UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH 

W RAMACH DOTACJI MNiSW NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ 
NA WYDZIALE „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
 
 
1. Prawo do ubiegania się o środki finansowe mają: 

– pracownicy Wydziału „Artes Liberales” nieposiadający stopnia doktora habilitowanego, 
którzy w roku przyznania środków osiągają najwyżej 35. rok życia, 

– uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział, 
– uczestnicy studiów doktoranckich współprowadzonych przez Wydział, jeśli nie ubiegają 

się o analogiczne finansowanie w jednostce współprowadzącej te studia. 

2. Każda uprawniona osoba może ubiegać się o finansowanie najwyżej jednego tematu 
badawczego rocznie. 

3. Zawiadomienie o sposobie i terminie składania wniosków o przyznanie środków (wraz 
z formularzem wniosku) jest przesyłane do wszystkich uprawnionych osób pocztą 
elektroniczną. Termin składania wniosków wynosi co najmniej dwa tygodnie. 

4. Wniosek zawiera opis planowanych badań (w szczególności: cele naukowe, czynności 
badawcze, przewidywane efekty) oraz wstępny kosztorys ich realizacji. 

5. Osoby nieposiadające stopnia doktora dołączają do wniosku opinię profesora lub doktora 
habilitowanego, przy czym — w uzasadnionych przypadkach — autorem opinii nie musi być 
pracownik Uniwersytetu Warszawskiego ani promotor w przewodzie doktorskim 
wnioskodawcy. 

6. Wnioski rozpatruje i podziału środków dokonuje Komisja powołana przez Dziekana 
Wydziału, w skład której wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich Wydziału. 
Pracami Komisji kieruje przewodniczący wskazany przez Dziekana. 

7. Komisja przy rozpatrywaniu wniosków bierze pod uwagę przede wszystkim: 
– innowacyjność tematu badawczego, 
– zgodność tematu badawczego z profilem działalności naukowej Wydziału, 
– korzyści z realizacji planowanych badań dla ogólnego rozwoju dyscypliny lub 

specjalności naukowej oraz dla indywidualnego rozwoju naukowego wnioskodawcy, 
– stosunek nakładów finansowych do przewidywanych efektów oraz wiarygodność 

wstępnego kosztorysu. 

8. Komisja może przyznać wnioskodawcy całą postulowaną kwotę, jej część lub odmówić 
przyznania środków, przy czym limit finansowania wynosi czterokrotność średniej 
arytmetycznej przypadającej na jeden temat badawczy (średnia arytmetyczna: iloraz, 
w którym dzielną jest kwota netto przyznana przez MNiSW Wydziałowi, a dzielnikiem liczba 
tematów badawczych zakwalifikowanych przez Komisję do finansowania). 

9. Decyzje Komisji zapadają większością zwykłą głosów przy obecności co najmniej trzech 
członków Komisji. 

10. Decyzje Komisji są przedstawiane do zatwierdzenia Dziekanowi i po zatwierdzeniu 
ogłaszane na stronie internetowej Wydziału. 

11. Wnioskodawcom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji do Dziekana 
w terminie dwóch tygodni od ich ogłoszenia. 
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12. Przyznane środki oddawane są do dyspozycji wnioskodawców (kierowników tematów 
badawczych) po dokonaniu przez Sekcję Finansową Wydziału niezbędnych czynności 
księgowych, w tym po podpisaniu przez wnioskodawcę (kierownika tematu badawczego) 
kalkulacji kosztów badań. 

13. Po zakończeniu realizacji badań kierownik tematu badawczego składa sprawozdanie 
w trybie ustalonym przez Dziekana. 


