
Kryteria i tryb przyznawania środków finansowych służących rozwojowi młodych naukowców 

oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMK 

 

Podstawa prawna  

     Ustawa z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr. 96, poz. 615 r.) 

oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.11.2010 r.  

w sprawie kryteriów o trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę 

(Dz. U. Nr. 218, poz. 1438).  

Postanowienia ogólne  

1. Z części „Dotacji Wydziału Chemii przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego 

oraz dla młodych naukowców” wydziela się środki na finansowanie działalności 

polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi 

związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich, którzy w momencie przyznania środków nie ukończyli 35 roku życia.  

2. Środki te rozdzielane są w wewnętrznym trybie konkursowym w formie grantów  

lub stypendiów i przyznawane dla doktorantów i pracowników na okres maksymalnie 

jednego roku. Wymienione w punkcie 1. środki finansowe (po odjęciu kosztów 

ogólnouczelnianych), dzieli się na:  

- stypendia dla uczestników Studiów Doktoranckich z zakresu chemii,  

- granty dla doktorantów na zorganizowanie warsztatu naukowego,  

- indywidualne granty badawcze dla doktorantów i młodych pracowników Wydziału 

Chemii UMK.  

3. Wnioski o stypendia i granty powinny być złożone na formularzach stanowiących 

odpowiednio załączniki nr 1 lub nr 2 do niniejszego regulaminu (w wersji papierowej  

i elektronicznej).  

4. Granty i stypendia przyznawane są przez Wydziałową Komisję Konkursową powoływaną 

przez Dziekana. Komisja opiniuje wnioski, proponuje wysokości grantów oraz ustala listę 

rankingową wszystkich zgłoszonych projektów. W skład Wydziałowej Komisji 

Konkursowej wchodzą: Dziekan jako przewodniczący Komisji, Prodziekan, Kierownik 

Studiów Doktoranckich z zakresu chemii oraz 1-2 Członków wybranych spośród 

samodzielnych pracowników Wydziału Chemii.  

5. Pisemną decyzję Komisji Konkursowej każdy zainteresowany otrzymuje najpóźniej 14 dni 

po terminie posiedzenia.  

6. Od negatywnej decyzji Komisji Konkursowej przysługuje możliwość pisemnego odwołania 

złożonego do Dziekana Wydziału Chemii w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia 

wyników konkursu. Odwołanie może złożyć tylko wnioskodawca, który w pierwotnym 

terminie złożył kompletny projekt spełniający wymogi formalne. Odwołania będą 

rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych od końca okresu ich składania.  



7. Ostateczna wysokość kwoty przyznanej w konkursie na realizację każdego grantu  

lub stypendium jest określana przez Wydziałową Komisję Konkursową po rozpatrzeniu 

wszystkich odwołań.  

8. W przypadku otrzymania środków spoza Uczelni na realizację tego samego celu, należy 

niezwłocznie powiadomić Dziekana.  

9. Zgłoszone do finansowania tematy muszą zawierać się w planie zadaniowym jednostki 

wydziału, z której pochodzi wnioskodawca.  

10. W ramach grantów można sfinansować: koszty zakupu lub wytworzenia aparatury 

badawczej niezbędnej przy realizacji określonego zadania badawczego (pod warunkiem 

przedstawienia we wniosku uzasadnienia potwierdzonego przez kierownika jednostki), 

zakup odczynników, materiałów i sprzętu laboratoryjnego, czynny udział w konferencji 

naukowej, koszty przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego.  

11. Realizacja grantu musi zakończyć się w terminie do 30 listopada w roku przyznania 

grantu. Sprawozdanie merytoryczne z grantu (wg załączonego wzoru na formularzu nr 4) 

należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Chemii do 15 stycznia roku następnego. Powyższe 

terminy są ostateczne.  

12. Granty niepodjęte przez okres trzech miesięcy od decyzji o przyznaniu będą anulowane.  

13. Sprawozdania złożone po zakończeniu grantu ocenia Wydziałowa Komisja Konkursowa, 

która wnioskuje o przyjęcie lub nieprzyjęcie sprawozdania. Sankcją za nieprzyjęcie 

sprawozdanie będzie wstrzymanie kierownikowi projektu finansowania badań z puli 

środków służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników Studiów 

Doktoranckich z zakresu chemii przez okres dwóch lat.  

14. Powstałe w wyniku realizacji grantu publikacje i doniesienia konferencyjne muszą  

być opatrzone notką wskazującą na źródło finansowania badań.  

 

 



Tryb składania oraz rozpatrywania wniosków o granty i stypendia służące rozwojowi młodych 

naukowców oraz uczestników Studiów Doktoranckich z zakresu chemii  

na Wydziale Chemii UMK 

 

Stypendia dla uczestników Studiów Doktoranckich z zakresu chemii 

 

1. Stypendia przeznaczone są dla doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu chemii. 

Głównym celem przyznanego stypendium jest zachęcanie absolwentów studiów 

chemicznych do kontynuowania kariery naukowej. 

 2. Liczba stypendiów oraz ich maksymalna wysokość zależy od możliwości finansowych 

Wydziału.  

3. Wnioski o stypendia składane są w terminie podanym przez Dziekana, opublikowanym  

na stronie internetowej Wydziału (w zakładce Studia Doktoranckie  

lub www.studiadoktoranckiechemia.umk.pl), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu i rozpatrywane są przez Wydziałową Komisję Konkursową  

w ciągu 7 dni.  

4. Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa z egzaminu rekrutacyjnego  

na Studia Doktoranckie z zakresu chemii, pod warunkiem, że spełnione są warunki 

Uchwały Rady Wydziału Chemii w sprawie limitów liczby uczestników Studiów 

Doktoranckich z zakresu chemii pobierających stypendia (załącznik nr 5 do regulaminu). 

W skład wyniku ostatecznego na tej liście brane są pod uwagę: egzamin, dodatkowe 

kwalifikacje, udokumentowane osiągniecia naukowe, ostateczny wynik studiów.  

Przy ocenie kandydatów Komisja bierze pod uwagę również aktualne priorytety 

rozwojowe Wydziału Chemii wskazane przez Dziekana. 

5. Stypendium przyznaje się na okres 9 miesięcy i wypłaca się co miesiąc w formie 

bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę.  

6. W trakcie pobierania stypendium doktorant jest zobowiązany do składania co trzy 

miesiące raportów z postępu prowadzonych badań (wg załączonego wzoru  

na formularzu nr 3).  

7. Wypłacanie stypendium może zostać wstrzymane w przypadku braku postępów w 

prowadzonych badaniach na podstawie pisemnej opinii promotora oraz w przypadku 

braku złożenia stosownych raportów z postępu w prowadzonych badaniach na wniosek 

kierownika Studiów Doktoranckich z zakresu chemii lub Dziekana. Wstrzymane 

stypendium nie będzie wznowione. 

 

 

 



Granty dla doktorantów na zorganizowanie warsztatu naukowego 

 

1. Granty dla doktorantów na zorganizowanie warsztatu naukowego przyznawane  

są uczestnikom Studiów Doktoranckich z zakresu chemii po zaliczeniu I roku studiów na 

okres maksymalnie jednego roku.  

2. Wysokość grantu nie może przekraczać kwoty 5.000 zł. Grant może zostać przyznany 

doktorantowi jeden raz w trakcie studiów.  

3. Umotywowany wniosek należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Chemii w terminie 

ogłoszonym przez Dziekana na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. Wydziałowa Komisja Konkursowa ustala listę przyznanych grantów w ciągu 

14 dni.  

 

 

Granty badawcze Wydziału Chemii UMK 

 

1. Indywidualne granty badawcze są przyznawane doktorantom Studiów Doktoranckich  

z zakresu chemii i pracownikom Wydziału Chemii maksymalnie na okres jednego roku w 

celu sfinansowania prac naukowo-badawczych lub pokrycia kosztów przewodu 

doktorskiego lub habilitacyjnego.  

2. Wniosek o grant należy składać w Dziekanacie Wydziału Chemii w terminie ogłoszonym 

przez Dziekana, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

 


