
 
 16 maja 2017 r.  

Wydział Mechaniczny 
Energetyki i Lotnictwa PW 
 

Wyjaśnienia dotyczące warunków wydziałowego konkursu służącego rozwojowi młodych 

naukowców i uczestników studiów doktoranckich  

Konkurs w roku 2017  

1. Zasady konkursu ustala zarządzenie Rektora PW nr 29/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku  

2. Wnioski o przydział środków finansowych mogą być składane przez młodych pracowników nauki 
zatrudnionych na Wydziale oraz uczestników studiów doktoranckich. Przez „młodych pracowników 
nauki” rozumie się pracowników, którzy do chwili składania wniosków nie ukończyli 35-go roku 
życia, oraz doktorantów - uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. 

3. Kierownikiem grantu może być wyłącznie osoba zatrudniona na Wydziale, w związku z tym 
kierownikiem grantu dla uczestnika studiów doktoranckich musi być jego opiekun naukowy, w 
pozostałych przypadkach kierownikiem jest wnioskodawca - młody pracownik nauki. 

4. Wnioski o przydział środków finansowych (wnioski o granty) składane są w sekretariatach 
instytutów ITLiMS i ITC w terminie do 30 maja 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie 
wyników nastąpi do dnia 15 czerwca 2017 r.  

5. Przyznane środki mogą być wydatkowane na: 

• badania naukowe połączone z przygotowaniem publikacji do uznanych czasopism: budowę lub 
modernizację stanowiska badawczego, zakup aparatury, zakup materiałów i literatury fachowej, 
udział w szkoleniach i konferencjach naukowych wspomagające dążenie do wszczęcia 
przewodu doktorskiego oraz realizację pracy doktorskiej (młodzi pracownicy z otwartym 
przewodem doktorskim).  

6. W przypadku grantu dla niezatrudnionego na Wydziale uczestnika studiów doktoranckich, wniosek 
przygotowuje doktorant dołączając wymagane dokumenty o swoim dorobku. Wniosek powinien by 
podpisany przez opiekuna naukowego jako kierownika grantu oraz przez doktoranta. 

7. Osoba ubiegająca się o grant powinna wypełnić wniosek podany w załączniku nr 6 do zarządzenia 
Rektora PW nr 29/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku (należy odpowiednio wybrać opcję grant 
indywidualny, albo doktorski) do wniosku należy dodatkowo dołączyć wymienione niżej dokumenty: 

• wykaz publikacji,  
• informacje o czasopiśmie, do którego zostanie przygotowany artykuł/artykuły 

opracowany/opracowane w ramach grantu, 
• informacje o konferencji lub szkoleniu, jeśli tego dotyczy wniosek, 
• opis prac badawczych będących przedmiotem grantu, 
• opis osiągnięć doktoranta lub młodego pracownika nauki będącego głównym 

wykonawcą/kierownikiem grantu  

Przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu będzie brany pod uwagę udział w uprzednich 
konkursach (preferowane jest wsparcie dobrych wniosków dotyczących młodych naukowców, którzy 
wcześniej nie brali udziału w grantach tego rodzaju). W przypadku osób, które miały już takie 
wsparcie, Komisja będzie brała pod uwagę jakość złożonych sprawozdań, terminowość realizacji 



grantu i złożenia sprawozdania oraz jakość uzyskanych wyników (korelację pomiędzy obietnicami, a 
wywiązanie się z zamierzeń, m.in. publikacje będące wynikiem uprzednich grantów zamieszczone w 
repozytorium). Przy wszystkich wnioskach komisja będzie brała pod uwagę jakość opisu 
przedłożonego wniosku potwierdzającą, iż wspiera on rozwój naukowy, oraz potencjał młodego 
badacza (potwierdzony publikacjami i innymi osiągnięciami), jak również zasadność wykonania prac 
stanowiących przedmiot wniosku. Doktoranci pierwszego roku, którzy mają zwykle mniej publikacji, 
uzyskują nieznacznie podwyższoną ocenę, aby wyrównać nierówność szans spowodowanych 
wymaganiem publikowania. Priorytet będą miały wnioski prowadzące do publikacji w czasopismach, 
w szczególności w czasopismach z listy JCR. Warunkiem rozliczenia grantu będzie w takim 
przypadku, poza innymi wymaganymi dokumentami, załączenie manuskryptu publikacji łącznie z 
potwierdzeniem złożenia jej do czasopisma. Wnioski młodych naukowców i doktorantów, którzy nie 
wywiązali się w uprzednich grantach z przedłożonych zobowiązań nie będą rozpatrywane.  

Wniosek o grant (Zał. Nr 6 do zarządzenia 29/2012 Rektora PW) powinien uzyskać wstępną 
akceptację kierownika zakładu (podpis). 

Wysokość wnioskowanej kwoty grantu nie powinna przekraczać 25 000 zł. Grant obciążony jest 
kosztami pośrednimi w wysokości obowiązującej dotacje statutowe (40%). 

Komisja zastrzega sobie prawo zmiany wysokości przyznanych kwot w stosunku do wnioskowanych. 
Zmiana następuje na podstawie oceny merytorycznej wniosku i podlega ona akceptacji 
wnioskodawcy.  

Komisja przedkłada Dziekanowi wybrane granty do finansowania, wraz z propozycją wysokości 
środków finansowych. Dziekan akceptuje wybrane projekty do realizacji. 

Warunkiem rozliczenia grantu dziekańskiego jest przedłożenie  

a) sprawozdania merytorycznego2) przedstawiającego metodykę badań, opis wykonanych prac 
i wnioski – w tym kopii przygotowanych publikacji,  

b) sprawozdania finansowego, oraz  

c) wypełnionego arkusza oceny stanowiącego Zał. nr 8 oraz protokołu – Zał. Nr 10 do zarządzenia 
Rektora PW nr 29/2012.  

8. Analizę merytoryczną wniosków przeprowadza wydziałowa Komisja Konkursowa w procedurze 
finansowania grantów dziekańskich.  

Środki przyznawane są do dnia 31.12.2017, jest to data zakończenia grantu.  

Termin złożenia dokumentów wymaganych do rozliczenia grantu, nie przekracza 30 dni od daty 
zakończenia projektu co oznacza, że nieprzekraczalnym terminem złożenia dokumentów jest 
30.01.2018.  
 
 


