Regulamin konkursu o finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych
oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi Młodych Naukowców
Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
1. Konkurs o finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi
związanych, służących rozwojowi młodych naukowców Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej (zwany dalej Konkursem) przeprowadza Wydziałowa Komisja ds.
Badań Młodych Naukowców (zwana dalej Komisją)
2. Komisja powoływana jest przez Dziekana. Przewodniczącym Komisji jest Prodziekan ds.
Nauki i Organizacji. W jej skład wchodzą Prodziekani oraz Przedstawiciele Katedr
3. Podstawą ubiegania się o finansowanie projektów w ramach Konkursu jest złożenie
wniosku przez młodego naukowca określonego w punkcie 5 niniejszego Regulaminu
4. Komisja ogłasza otwarcie Konkursu i termin zgłaszania wniosków. Informacje te
przekazywane są do wszystkich jednostek wewnętrznych oraz podawane są na stronie
internetowej Wydziału
5. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie młodzi naukowcy, w rozumieniu zapisów art.
360, ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
6. W ramach Konkursu realizowane są projekty, których wymiernym efektem jest:
a) otwarcie przewodu doktorskiego lub wszczęcie procedury habilitacyjnej
b) uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego
c) opracowanie publikacji naukowych
d) przygotowanie zgłoszenia patentowego
e) uzyskanie innych projektów badawczych
f) rozwój specjalności naukowych w jednostce
7. Koszty projektów mogą obejmować:
a) zakup materiałów i środków nietrwałych
b) wyjazdy krajowe i zagraniczne (w tym opłaty konferencyjne)
c) usługi obce (w tym publikacji naukowych)
d) w wyjątkowych przypadkach zakup aparatury naukowo-badawczej
8. Wnioskodawca projektu, który prowadzi równolegle badania finansowane ze środków
innych projektów ma obowiązek zamieścić odpowiednią informację we wniosku oraz
dołączyć do sprawozdania z realizacji projektu deklarację rozłączności uzyskanych
wyników badań, a także po zakończeniu projektu wskazać publikacje lub inne osiągnięcia
stanowiące jego wymierne efekty
9. Każdy młody naukowiec może złożyć w Konkursie tylko jeden wniosek (Załącznik 1)
10.
Odpowiedzialność finansową i merytoryczną za realizację pracy ponosi Beneficjent,
a w przypadku Uczestnika studiów doktoranckich Opiekun lub Promotor. Opiekun
naukowy lub Promotor nie jest Beneficjentem projektu ani nie jest oceniany jego dorobek
naukowy

11.
Komisja po zapoznaniu się z wnioskami proponuje wysokość środków
przeznaczonych na finansowanie poszczególnych projektów, stosując procedurę
konkursową (Załącznik 2)
12.

Ostateczną decyzję o finansowaniu projektów podejmuje Dziekan

13.
Wyniki postępowania konkursowego ogłaszane są na stronie internetowej Wydziału
oraz przekazywane do wiadomości osób zainteresowanych
14.

Podstawą końcowego rozliczenia realizacji projektu w ramach BKM jest:
sporządzenie sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu zgodnie
z obowiązującymi przepisami (Załącznik 3) oraz przedłożenie dokumentacji
niezbędnej do odbioru zadania badawczego
b) realizacja zadań zgodnie z wnioskiem do projektu
c) uzyskanie planowanych wymiernych efektów projektu
d) uzyskanie pozytywnej opinii od recenzenta projektu
a)

15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dziekan

16.
W dniu 1 lipca 2019 roku odbędą się krótkie (5 min.) prezentacje Osób wnioskujących
o przyznanie środków finansowych w ramach subwencji badawczej dla młodych
naukowców
17.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 lipca 2019 roku

18.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2019 roku

Załącznik 1.
Wniosek o finansowanie projektu realizowanego w ramach BKM
Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej

1. Dane wnioskodawcy
1.1. Imię i nazwisko:
1.2. Tytuł zawodowy / stopień naukowy:
1.3. Stanowisko:
1.4. Data urodzenia:
1.5. Katedra
1.6. Telefon kontaktowy, adres e-mail:
2. Dane o projekcie
2.1. Tytuł projektu:
2.2. Słowa kluczowe:
2.3. Łączne koszty:
3. Dorobek naukowy za ostatnie 2 lata
4. Opis merytoryczny projektu
4.1. Cel projektu
4.2. Opis projektu – maksymalnie 1 strona
4.3. Aktualny stan wiedzy w ramach tematyki projektu – maksymalnie 0,5 strony
4.4. Metody badawcze – maksymalnie 0,5 strony
4.5. Zadania do wykonania
4.5. Planowane efekty projektu
4.6. Związek z rozprawą doktorską lub habilitacyjną
5. Kosztorys projektu
5.1. Struktura kosztów
5.2. Opis planowanych zakupów aparatury naukowo-badawczej
5.3. Opis i uzasadnienie planowanych kosztów
6. Informacja o innych równolegle realizowanych projektach oraz ich związku
z wnioskowanym projektem – jeżeli dotyczy
7. W przypadku uczestnika studiów doktoranckich dołączona opinia jego opiekuna
naukowego lub promotora

Załącznik 2.
Procedura konkursowa

1. Podział środków przeznaczonych na finansowanie projektów dokonywany jest na
podstawie dwóch odrębnych list rankingowych, tj. dla Młodych naukowców - Pracowników
Wydziału i Młodych naukowców - Doktorantów.
2. Projekty finansowane są w zakresie zależnym od ustalonego rankingu oraz w zależności od
dostępnych środków.
3. Każda z list rankingowych ustalana jest poprzez zsumowanie ocen punktowych,
dotyczących:
a) wartości merytorycznej projektu,
b) dorobku naukowego wykonawcy projektu.
4. Ocena punktowa wartości merytorycznej projektu dokonywana jest przez Członków
Wydziałowej Komisji ds. BKM, zgodnie z następującymi zasadami:
a) wartość naukowa projektu (aktualność, zastosowania) – ocena: 0-2 pkt.
b) poprawność przyjętych metod badawczych – ocena: 0-2 pkt.
c) przewidywane wymierne efekty (pkt. 6 Regulaminu) – ocena: 0-2 pkt.
d) zasadność planowanych kosztów oraz realna możliwość wykonania projektu
– ocena: 0-2 pkt.
e) przedstawienie zadania badawczego w formie prezentacji przygotowanej przez młodego
naukowca – ocena: 0-2 pkt.
5. Przy ocenie punktowej dorobku naukowego uwzględniane są zasady przyjęte w ankietach
parametrycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmujące m.in.: publikacje
w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach z konferencji, monografie
naukowe, rozprawy doktorskie oraz zgłoszenia wynalazków. Ocenie podlega dorobek
naukowy za ostatnie 2 lata. Ostatecznie przyznana ocena punktowa dorobku naukowego
mieści się w zakresie od 0 do 10 pkt.

Załącznik 3.
Sprawozdanie merytoryczne z projektu zrealizowanego w ramach BKM
Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej
symbol …
pt. …

1. Dane wykonawcy
1.1. Imię i nazwisko:
1.2. Tytuł zawodowy / stopień naukowy:
1.3. Stanowisko:
1.5. Katedra
2. Cel projektu
3. Opis zrealizowanych prac z wyszczególnieniem wykonanych zadań
4. Opis najważniejszych osiągnięć (naukowych i praktycznych)
5. Wymierne efekty projektu
6. Rozliczenie poniesionych kosztów
7. Deklaracja o rozłączności uzyskanych wyników badań względem wyników uzyskanych
w ramach innych projektów – jeżeli dotyczy

