
REGULAMIN 
podziału dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu 

badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,                                          
służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 

na Wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 
 
 

Rozdział I 
Założenia ogólne 

 
§ 1 

Regulamin określa zasady podziału „Dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na 
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących 
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”, zgodnie z art. 18 ust. 3 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 615). 
 

§ 2 
Finansowanie działalności, o której mowa w § 1, obejmuje działania związane z rozwojem: 
1) naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 
2) specjalności naukowych w jednostce wnioskującej - z określeniem, w jakich specjalnościach. 
 

§ 3 
Wnioski o finansowanie badań naukowych z dotacji celowej MNiSW dotyczące działań             
wymienionych w § 2 pkt 1 (indywidualne) oraz wnioski dotyczące działań wymienionych                   
w § 2 pkt 2 (indywidualne lub zespołowe) są składane do Dziekana w terminie do 15 czerwca roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja. 
 

§ 4 
Wnioski indywidualne i zespołowe o finansowanie badań naukowych z dotacji celowej MNiSW                
są opiniowane przez Kierownika Katedry/Dziekana. 
 

§ 5 
Wnioski indywidualne i zespołowe o finansowanie badań naukowych z dotacji celowej MNiSW 
mogą składać osoby spełniające następujące kryteria formalne: 
1) nie ukończyły 35. roku życia, 
2) w odniesieniu do pracowników - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu musi być               

ich podstawowym miejscem pracy. 
 

§ 6 
Wniosek o finansowanie zadania badawczego z dotacji celowej MNiSW sporządzany jest                   
na formularzach i według procedur obowiązujących w Uniwersytecie Ekonomicznym                   
we Wrocławiu. W części opisowej wniosek powinien zawierać: 
1) cele naukowe zadania oraz uzasadnienie jego podjęcia, podstawowe hipotezy badawcze                

(jaki problem wnioskodawca / wnioskodawcy chce / chcą rozwiązać, co jest jego istotą, jakie są 
zamierzone efekty o charakterze utylitarnym, jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę/                  
wnioskodawców do podjęcia proponowanego zadania?), 

2) metodykę badań – co stanowi podstawę warsztatu naukowego wnioskodawcy / wnioskodawców 
i jak rozwiązany będzie problem, na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników                   
badań, 

3) dorobek naukowy wnioskodawcy / wnioskodawców w zakresie podjętego zadania badawczego, 
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4) zamierzone osiągnięcia badawcze (co będzie wymiernym, udokumentowanym efektem                 
podjętego zadania: artykuły, referaty na konferencję krajową lub zagraniczną, monografie               
naukowe, rozprawa doktorska, rozprawa habilitacyjna, merytoryczne sprawozdanie                   
z przeprowadzonych badań, inne rezultaty). 

 
Rozdział II 

Podział środków 
 

§ 7 
Podziału środków z dotacji celowej z MNiSW dokonuje Wydziałowa Komisja ds. Nauki. 

 
§ 8 

Wydziałowa Komisja ds. Nauki dokonuje oceny wniosków na podstawie następujących kryteriów: 
1) sformułowanie celu, oryginalność i poprawność postawionego problemu (ocena 0-2 pkt), 
2) trafność wyboru metod i narzędzi badawczych (ocena 0-2 pkt), 
3) aktywność naukowa wnioskodawcy/wnioskodawców w ostatnich dwóch latach                   

poprzedzających rok złożenia wniosku (ocena 0-2 pkt), 
4) znaczenie przewidywanych wyników dla nauki i jej zastosowań (ocena 0-2 pkt), 
5) znaczenie przewidywanych wyników dla kształtowania specjalności naukowych Wydziału 

(ocena 0-2 pkt). 
 

§ 9 
Finansowaniem mogą być objęte wnioski, które uzyskały co najmniej 5 punktów. W pierwszej             
kolejności finansowaniem są objęte wnioski, które uzyskają największą liczbę punktów.                   
W wypadku, gdy większa liczba wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów, do finansowania 
kwalifikowane są te wnioski, które wykazują silniejsze związki merytoryczne ze specjalnościami 
naukowymi Wydziału. 
 

§ 10 
Wydziałowa Komisja ds. Nauki, na podstawie oceny wniosków, przygotowuje listę rankingową 
wraz z propozycją podziału środków finansowych uzyskanych z dotacji, którą przedstawia                   
Dziekanowi. 
 

§ 11 
Dziekan, uwzględniając ranking oraz wysokość dotacji celowej otrzymanej z MNiSW, podejmuje 
ostateczną decyzję o finansowaniu zadań badawczych. 


