
Uchwala nr 30 12019-2020

Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
z dnia 20.03.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu koŃursu na finansowanie projektów badawczych

Wydziału lnzr7nierii Zaiządzania Poiitecbniki Pomanskiej w roku 2020

Na pod§lańę Ustawy z dnia 20 lipca 20 1 8 r. , Prąwo o szkolnictwie wyższ}m

i nauce (Dz. U. poz, 1668) i statufu Politęchniki Poznańskiej (Uchwała Nr 175/20i6-2020

Senatu PP z dnia 10 lipca 2019 r.) uchwala się co następuje:

§1

Rada Dyscypliny NaŃi o ZalżĄdzarńJ i Jakości zatwierdza Regulamin koŃursu na

finansowanie projektów badałczych Wydziałulrżrlieńi Zauądzania Politechliki

Poznańskięj lv roku 2020, §tanowiący załącznik do UchwĄ.

§2

Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia,
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Nauh C, Zalządzaniu i Jakości



zatącznik
do UchwałV nr 30/2019-2020
Rady Dvscypliny Nauki o zarządzaniu i]akoś.i
z dnia 20,03.2020 r,

REGUIAMlN KONKURSU NA FlNANSOWANlE PROJEKTÓW BADAWCZYCH

WYDZ|AŁU lNŻYNlERlt zARzĄDzANlA PoLlTEcHNlKl PozNAŃsKlEJ

W RoKU 2020

Podstawa praWna:

- Ustawa z dn, 30 sierpnia 2018 r, PraWo o szkolnictwie wyżsżym i nau€e
(Dz, U.2018, poż, 1668)

1, Pro]ekty badaw.ze do Konkursu mogą ż8łaszać pracownicy badawczo,dydaktyczni
Wydziału 1nżynierii żalżądzania Politechniki Poznańskiej (WlZ PP), na Warunkach

o\res onyc1 W dalszej cżęsci Re8JlaminU.

2. Projekiy z zakresu nauk o zalządzaniu i jakości mogą być zgłaszane do Konkursu prżez

zespoły WykonawcÓW przy Wykorzystaniu formularza, którego Wzór stanowi żałącznik do
niniejsże8o Regulaminu.

3, Wniosek do Konkursu składa Kierownik zespołu WykonawcóW projektu,

4, Kierownikiem projektu żgła§żanego do Konkursu może być pracownik badawczo-
dydaktyczny WlZ PP, który W chwili składania Wniosku posiada co najmniej stopień
naukowy doktora i zadeklarował nie mnjej niż 75ó/o udział W dyscyplinie nauki o

za.ządzaniu ijakości,

5. cżłonkiem respołu realiżującego projekt może być:

. pracownik badawcżo,dydaktyczny, który żadeklarował udział W na!kach o

zarządzaniu ijakości lub inżynierii mechanicznej lub inźynierii lądowej i transporCie,

. doktorant,

. student z kierunku prowadzone8o przez wjz pp, studiów ll stopnia,

6, Każdy pracownik może uczestniczyć iylko Wjednym projekcie na WlZ PP,

7. oceny żłożonych WnioskóW dokona W terminie do 10,04,2020r, siedmioosobowa Komisja

Konkursowa, składająca się z prżedstawicie]i Wszystkict} instytutów WlZ PP, skład Komisji

zostaje żaproponowany przez Dziekana Wlz do dnia 23,03,2020r,

8, Komisji Konkursowej p.zewodniczy Prodziekan ds, rozwoju WlZ PP,

9, skład Komisji Konkursowej zatwierdża Rada Dyscypliny Wlz PP podczas glosowania

elektronicźnego W terminie do 25,03,2020 r,

10. Tryb składania WnioskóW konkursowych: Wnioski należy składać do dnia 06,04,2020 r. do
godz, 15,oo, (W Wersji pdf) na adles poczty elektronicznej

cĘe89.ą,! u9rs|@B!!pozlaĄ€t

11, Tryb oceny Wniosków konkursowych:



12.

. Komisja Konkursowa do dnia 10,04,2020 r, dokona oceny wnioskÓW żłożonych do
Konkursu,

. Komisja Konkursowa na podstawie dokonanej oceny stworży rankin8 złożonych
WnioskóW i Wyłoni projekty, które żostaną rekomendowane do objęc;a
finansoWaniem,

. ostateczną decyzję o finansowaniu projektóW podejmuje Dziekan WlZ PP na
podsaaWie rekomendacji Komisji KonkursoWej,

. rozstrży8n;ęcie Konkur5u nastąpiWterminie nie późniejszym niż 20,04.2020r,

. wnioski przYgotowane W sposób niedbały {niejasne W sensie komunikacyjnym lub
niestaranne W sensie formainym} lub posiadające ni5ką Wartość naukową mogą nie
uzyskać rekomendacji Komisji Konkursowej do objęcia dofinansowaniem W bieżącym
roku,

Kryteria i WaBa oceny wnioskóW konkursowych:

. Wnioskj opiniowan€ będą wedłlg następujących krvteriów:

Za5adność przeznacżenia środkóW
finansowych

Z subwen€ji otrzymanej przez WlZ PP, ż częścj na działalność badawcżą, 10% środkóW
prżeżnacża się na Wnioskio finansowanie projektóW, złożone do Konk!rsu prżeż mlodych
naukowcóW (osoby, które są doktorantami lub nauczycielami akademickimi - i nle
posiadają stopnia doktora albo pos;adają stopień doktora, od uzyskania któreBo nie
upłynęło 7lat, i są zatrudnione W Politechnice Poznańskiej).

z subwen€ji otrzymanej prżez Wlz PP, z cżęści na dżiałalność badawcżą, 15% środkóW
przeznacża sięna kolzystanie ż nadzwycrajnych okazji publikowania lub aktywnośc
naukową pracowników badawczo-dydaktycżnych, Środb te pozostają do dyspozycji
Dżiekana Wlz PP,

Dziekan WlZ PP ma plawo prżyżnać na finansowanie projektu żakwalifikowanego do
lealizacji kwotę inną w stosunku do Wnioskowanej, W zaleźnościod posiadanych środkow
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oraz WartoŚci merytorycżnej projektu. Kwota ta nie powinna byĆ jednak wYższa od
Wnioskowanej,

Wyniki Konkursu zostaną przekażane bezpoś.ednio do Wiadomości wszystkich
WnioskodaWcóW i zamiesżczone na Wydżiatowej stronie internetowej,

Plzyznanie środków finan§owyah na realizaaię projektu wiąże się ż obowiążkiem
publikacyjnym dla kaźde8o .źłonka żespołtl realiżującego projekt, członek żespołu,
który nie wywiąże się z tego obowiąrku, nie będzie mó8ł ubi€gać 5ię o środki na
działalność naukową W kolejnym konkursie.

Publikacje powstałe W Wyniku rea]izacji projektóW musżą zawierać afi]iac]ę autora W
Politechnjce Poznańskiej oraz informację o finansowaniu publikacji ze środkóW projektu z
podaniem n].]meru identyfikacyjnego,

Rozliczanie projektóW odbywa się Według żasad obowiążującvch W tvm żakresie W
Po]itechnice Pożnańskiej.

Przyznane środki naleźy Wykorzystać do dnia 318rudnia 2020r, zgodnie z regulaminem
ramowym PP istniej€ możliwość przedłużania Wydatkowania środkóW na kole.jnY rok, ale
tylko za z8odą Prorektora ds, na!ki PP.

Raporty oraz wsżelkie dokumenty związane z realizowanymi badaniami są

eka n


