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Załącznik 1 do Uchwały nr 707 – CV/04/2019 
Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej 

z dnia 01 kwietnia 2019 roku 
 

REGULAMIN KONKURSU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH 
WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 

W ROKU 2019 
 
 
Podstawa prawna:  
- Ustawa z dn. 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. 2018, poz. 1668). 
 
 

1. Projekty badawcze do Konkursu mogą zgłaszać pracownicy badawczo-dydaktyczni Wydziału 

Inżynierii Zarządzania  Politechniki Poznańskiej (WIZ PP), na warunkach określonych w dalszej 

części Regulaminu. 

2. Projekty z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości mogą być zgłaszane do Konkursu przez zespoły 

wykonawców przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

3. Wniosek do Konkursu składa Kierownik zespołu wykonawców projektu. 

4. Kierownikiem projektu zgłaszanego do Konkursu może być pracownik badawczo-dydaktyczny 

WIZ PP, który w chwili składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora  

i zadeklarował nie mniej niż 75% udział w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

5. Członkiem zespołu realizującego projekt może być: 

 pracownik badawczo-dydaktyczny, który zadeklarował udział w naukach o zarządzaniu  

i jakości lub inżynierii mechanicznej lub inżynierii lądowej i transporcie, 

 doktorant, 

 student z kierunku prowadzonego przez WIZ PP, studiów II stopnia. 

6. Każdy pracownik może uczestniczyć tylko w jednym projekcie na WIZ PP.  

7. Oceny złożonych wniosków dokona siedmioosobowa Komisja Konkursowa, składająca się  

z przedstawicieli wszystkich katedr WIZ PP zgłaszanych podczas Rady WIZ PP 01.04.2019. 

8. Komisji Konkursowej przewodniczy Prodziekan ds. nauki WIZ PP. 

9. Skład Komisji Konkursowej zatwierdza Rada WIZ PP na posiedzeniu 01.04.2019. 

10. Tryb składania wniosków konkursowych: 

 wnioski należy składać w Wydziałowej Sekcji Techniczno-Ekonomicznej, w pokoju 218d  

(p. mgr  Grzegorz Musioł) do dnia 12.04.2019 r., do godz. 15.00,  

 wnioski należy składać w jednym egzemplarzu, w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej. 

11. Tryb oceny wniosków konkursowych: 

 Komisja Konkursowa do dnia 18.04.2019 r. dokona oceny wniosków złożonych do Konkursu, 
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 Komisja Konkursowa na podstawie dokonanej oceny stworzy ranking złożonych wniosków  

i wyłoni projekty, które zostaną rekomendowane do objęcia finansowaniem, 

 ostateczną decyzję o finansowaniu projektów podejmuje Dziekan WIZ PP na podstawie 

rekomendacji Komisji Konkursowej, 

 rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie nie późniejszym niż 25.04.2019 r. 

 
12. Kryteria i waga oceny wniosków konkursowych: 

 wnioski opiniowane będą według następujących kryteriów: 

 

L.p. Kryterium Waga (%) 

1. 
Oryginalność, nowatorstwo i ważność 

problematyki dla nauk o zarządzaniu i jakości  
30 

2. 

Spodziewane efekty  

(np. wykorzystanie do prac promocyjnych, 

planowane publikacje, wdrożenia, patenty, 

kontakty międzynarodowe i krajowe itp.) 

35 

3. 
 

Dorobek wnioskodawców 
20 

4. Zasadność przeznaczenia środków finansowych 15 

 

13. Z subwencji otrzymanej przez WIZ PP, z części na działalność badawczą, 10% środków przeznacza 

się na wnioski o finansowanie projektów, złożone do Konkursu przez młodych naukowców  

(osoby, które są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora 

albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione  

w Politechnice Poznańskiej). 

14. Z subwencji otrzymanej przez WIZ PP, z części na działalność badawczą, 15% środków przeznacza 

się na korzystanie z nadzwyczajnych okazji publikowania lub aktywność naukową pracowników 

badawczo-dydaktycznych. Środki te pozostają do dyspozycji Dziekana WIZ PP. 

15. Projekty zakwalifikowane do finansowania, w pierwszym etapie otrzymają kwotę zaliczkową,  

a po otrzymaniu przez WIZ PP pełnej kwoty subwencji, proporcjonalną resztę kwoty finansowania. 

16. Dziekan WIZ PP ma prawo przyznać na finansowanie projektu zakwalifikowanego do realizacji 

kwotę inną w stosunku do wnioskowanej, w zależności od posiadanych środków oraz wartości 

merytorycznej projektu. 
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17. Wyniki Konkursu zostaną przekazane bezpośrednio do wiadomości wszystkich wnioskodawców  

i zamieszczone na wydziałowej stronie internetowej. 

18. Przyznanie środków finansowych na realizację projektu wiąże się z obowiązkiem publikacyjnym 

dla każdego członka zespołu realizującego projekt. Członek zespołu, który nie wywiąże się z tego 

obowiązku, nie będzie mógł ubiegać się o środki na działalność naukową w kolejnym konkursie. 

19. Publikacje powstałe w wyniku realizacji projektów muszą zawierać afiliację autora w Politechnice 

Poznańskiej oraz informację o finansowaniu publikacji ze środków projektu z podaniem numeru 

identyfikacyjnego. 

20. Rozliczanie projektów odbywa się według zasad obowiązujących w tym zakresie w Politechnice 

Poznańskiej. 

21. Przyznane środki należy wykorzystać do dnia 31 grudnia 2019 r. 

22. Raporty oraz wszelkie dokumenty związane z realizowanymi badaniami są archiwizowane. 

 

 

 

 


