
 

Regulamin 

wewnętrznego trybu konkursowego na prowadzenie badań naukowych służących 

rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  

na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich 

 

§ 1. 

Regulamin dotyczy prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi 

związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 

Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. 

§ 2. 

Regulamin dotyczy młodych naukowców, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę lub w ramach 

stosunku służbowego na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, prowadzą działalność naukową i 

nie ukończyli 35. roku życia w dniu składania wniosku oraz słuchaczy studiów III stopnia 

realizowanych na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich.  

§ 3. 

Przyznane w ramach dotacji środki mają na celu:  

1. Rozwój młodych naukowców,  

2. Przygotowanie ich do pracy zespołowej,  

3. Zdobycie doświadczenia w prowadzeniu własnego projektu badawczego, a następnie 

aplikowaniu o projekty finansowane ze środków zewnętrznych krajowych lub/i 

międzynarodowych.  

§ 4. 

Przyznane środki mogą być wydatkowane jedynie na osiągnięcie celów pracy, a szczególnie na: 

1. Opłacenie kosztów wyjazdów w celu zbierania materiału do badań, 

2. Opłacenie kosztów aktywnego uczestnictwa w konferencjach naukowych, seminariach 

szkołach letnich, krótkoterminowych stażach naukowych. 

3. Tłumaczenia referatów bądź artykułów naukowych w celu ich opublikowania w czasopismach 

obcojęzycznych, 

4. Pokrycie kosztów publikacji artykułów w czasopismach open access, 

5. Zakup aparatury, 

6. Zakup książek, czasopism, dostępu do naukowych baz danych, 

7. Opłacenie kosztów usług obcych bezpośrednio związanych z pracę badawczą, 

8. Opłacenie kosztów wydania opracowanych wyników badań; 

9. Zakupy materiałów i przedmiotów nietrwałych; 

10. Inne cele zaakceptowane przez komisję konkursową. 

§5. 

1. Konkurs ogłasza Dziekan. Wnioski projektowe mogą być składane indywidulanie lub 

zespołowo do 19 kwietnia.  

2. Wnioski projektowe muszą być zgodne z priorytetowymi obszarami badań właściwych dla 

Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. 

3. W przypadku wniosków składanych przez co najmniej jednego młodego naukowca, 

kierownikiem pracy może być młody naukowiec natomiast w przypadku wniosków 

składanych wyłącznie przez uczestników studiów doktoranckich wnioskodawcy zapraszają 

koordynatora pracy spośród pracowników Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich 



posiadających co najmniej stopień naukowy. Koordynator pracy nie uczestniczy w kosztach 

pracy i może funkcję tę sprawować jedynie w jednym wniosku. 

4. Czas trwania pracy w przypadku uczestników studiów doktoranckich nie może być dłuższy niż 

do 31 grudnia roku poprzedzającego ukończenie studiów. 

§6. 

Wniosek o finansowanie projektu należy przygotować zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszego 

Regulaminu oraz złożyć w wersji papierowej i elektronicznej u Prodziekana ds. Nauki. 

§ 7. 

Komisja konkursowa w składzie:  

1. Prodziekan ds. Nauki,  

2. Dyrektorzy instytutów lub wyznaczone przez nie osoby,  

3. Kierownik studiów doktoranckich lub jego zastępca 

4. Przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich nie aplikujący w konkursie. 

§ 8. 

Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej, metodologicznej i celowościowej, w tym 

finansowej wniosku, wg następującego podziału: 

1. Ocena dorobku kierownika projektu lub koordynatora – 10% (w skali 0 - 10)  

2. Ocena dorobku wykonawców projektu – 10% (w skali 0 - 10)  

3. Ocena poziomu naukowego badań – 20% (w skali 0 - 10)  

4. Ocena harmonogramu badań oraz zadań przewidzianych do realizacji projektu przez 

poszczególnych wykonawców – 20% (w skali 0 - 10)  

5. Ocena kosztorysu i możliwości wykonania projektu – 10% (w skali 0 - 10)  

6. Ocena efektów i prawidłowości realizacji poprzednich projektów – 10% (w skali 0 - 10)  

7. Ocena efektów wnioskowanego projektu – 20% (w skali 0 - 10)   

§ 9. 

1. Komisja konkursowa dokonuje oceny poszczególnych wniosków sporządzając karty oceny 

każdego wniosku indywidualnie (załącznik 2) oraz protokół zawierający rekomendację do 

zgłoszenia wniosku o przyjęcie tematu do planu prac naukowo-badawczych AMW na kolejny 

rok kalendarzowy wg wzorów zamieszczonych na stronach Oddziału Naukowego AMW. 

2. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

 

Regulamin uchwalony przez Radę Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich w dniu 28.03.2014 r. 

obowiązuje od dnia uchwalenia 

 

  



Załącznik nr 1  

WNIOSEK O FINANSOWANIE PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ 

w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych 

oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym  w ………….…… roku 

 

1. Jednostka organizacyjna Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich:  

Instytut  ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..  

Zakład  ………………………………………………………………………………..…………………………………………………..…………..  

 

2. Kierownik tematu: Młody naukowiec / Koordynator pracy: * ………………………………………………………….  

Skład imienny Zespołu*  

1. …………………………………………………  

2. …………………………………………………  

3. …………………………………………………  

3. Temat: ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..  

4. Streszczenie (maksimum 150 słów):  

5. Opis projektu (stan wiedzy, cel badań, podejmowane problemy badawcze, stawiane hipotezy, 

poziom finansowania jego uzasadnienie oraz harmonogram wydatkowania środków finansowych, 

planowane efekty naukowe  (max. 3 strony A4):  

A. Opis zagadnień dotyczących projektu badawczego z uwzględnieniem ich wpływu na aktualny stan 

wiedzy:  

 

B. Cel prowadzonych badań:  

 

C. Spodziewane rezultaty oraz sposób rozliczenia badań:  

 

D. Harmonogram badań oraz zadania przewidziane do realizacji projektu przez poszczególnych 

wykonawców:  

 

E. Uzasadnienie oraz harmonogram wydatkowania środków finansowych:  

 

7. Lista publikacji (wraz z impact factorem i pkt. MNiSW) i komunikatów konferencyjnych oraz kopie 

sprawozdań z poprzednio realizowanych projektów wszystkich członków Zespołu maksymalnie za 

ostatnie 3 lata poprzedzające rok ogłoszenia konkursu:  

 

A. Dorobek kierownika pracy lub koordynatora pracy:  

 

B. Dorobek członków Zespołu:  

 

_______________________________________  
*niepotrzebne skreślić  

  



Załącznik nr 2  

 

KARTA OCENY WNIOSKU O FINANSOWANIE PRACY NAUKOWO BADAWCZEJ 

w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych  

oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich 

 

1. Temat pracy:  ………………………………………………………….. 

2. Kierownik/Koordynator pracy:  

3. Komisja konkursowa: 

A. Prodziekan ds. nauki    …………………………………………………………. 

B. Instytut Operacji Morskich   …………………………………………………………. 

C. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego  …………………………………………………………. 

D. Kierownik studiów doktoranckich  …………………………………………………………. 

E. Przedstawiciel uczestników studiów  …………………………………………………………. 

 

PUNKTACJA 

L.p. Kryterium oceny 
Oceniający (pkt. od 0 do 10) 

̅ 

 

μ ̅ ∙ 𝜇 
A B C D E 

1 
dorobek kierownika projektu lub 

koordynatora 
      0,1  

2 dorobek wykonawców projektu       0,1  

3 poziom naukowego badań       0,2  

4 
harmonogram badań oraz zadań 

przewidzianych do realizacji projektu przez 
poszczególnych wykonawców 

      0,2  

5 kosztorys i możliwości wykonania projektu       0,1  

6 
efekty i prawidłowości realizacji 

poprzednich projektów 
      0,1  

7 efekty wnioskowanego projektu       0,2  

RAZEM  

 

 

 

4. Podpisy Komisji konkursowej: 

A. …………………………………………………………. 

B. …………………………………………………………. 

C. …………………………………………………………. 

D. …………………………………………………………. 

E. …………………………………………………………. 

F. …………………………………………………………. 


