
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC 
ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH 

NAUKOWCÓW W ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH 

Zasady wewnętrznego trybu konkursowego na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

1) O dotację może ubiegać się osoba będąca doktorantem lub pracownikiem WGGiOŚ, która w roku 
realizacji zadań objętych finansowaniem nie przekroczyła 35 lat. 

2) Osoba będąca doktorantem lub pracownikiem  nie posiadającym stopnia doktora  powinna 
spełniać poniższe wymagania: 

i) w chwili rozstrzygnięcia konkursu ma otwarty przewód doktorski  
ii) złoży w wyznaczonym  terminie wniosek, który będzie zawierał: 

(a) opis projektu wraz z kosztorysem, 
(b) pozytywną opinię merytoryczną promotora zawierająca m. in.  ocenę 

zaawansowania pracy doktorskiej, 
(c) informację o dorobku naukowym doktoranta lub pracownika, 
(d) inne dokumenty wymagane rozporządzeniami i przepisami Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, które będą regulować wydatkowanie środków 
finansowych na działalność statutową. 

3) O dotację związaną z rozwojem naukowym młodych naukowców lub rozwojem specjalności 
naukowych przez młodych naukowców może ubiegać się osoba posiadające stopień doktora, 
która złoży w wyznaczonym terminie wniosek zawierający: 

(a) opis projektu wraz z kosztorysem 
(b) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych aplikanta, 
(c) w przypadku ubiegania się o dotację związaną z rozwojem specjalności określi  

specjalność,  
(d) inne dokumenty wymagane rozporządzeniami i innymi przepisami Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które będą regulować wydatkowanie środków 
finansowych na działalność statutową. 

4) Dotację przyznaje się na 1 rok. Podstawą o ponowne ubieganie się o nią jest pozytywne 
rozliczenie wcześniej przyznanej dotacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

5) Podstawowym kryterium przyznania dotacji są efekty dotychczasowej działalności naukowej, 
mierzone ilością abstraktów konferencyjnych oraz publikacji w czasopismach naukowych. Dla 
osób składających wniosek po raz pierwszy brane są pod uwagę wszystkie dotychczasowe 
publikacje. Dla osób kontynuujących badania, czyli składające wnioski po raz kolejny, brane są  
pod uwagę publikacje z poprzedniego roku realizowania grantu dziekańskiego. Punktacja jest 
następująca: 
- abstrakt w języku polskim - 1 pkt, 
- abstrakt w języku angielskim - 2 pkt, 
- artykuł w recenzowanym czasopiśmie z listy B zgodnie z aktualnie obowiązującym 
komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ilość punktów zgodna z wykazem 
czasopism, 
- artykuł w recenzowanym czasopiśmie z listy A zgodnie z aktualnie obowiązującym 
komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ilość punktów zgodna z wykazem 
czasopism. 
Podstawą do przyznania dotacji jest miejsce  na liście rankingowej. 



6) O rozdziale dotacji decyduje Dziekan na podstawie opinii Wydziałowej Komisji Odbioru Badań 
Statutowych oraz Kierownika Studiów Doktoranckich. 
 
 

UWAGA 
Regulamin wewnętrzny WGGiOŚ dopuszcza składanie wniosków przez doktorantów, których temat 
rozprawy doktorskiej nie został jeszcze zatwierdzony przez Radę Wydziału. Jednakże w chwili 
rozstrzygnięcia konkursu muszą mieć otwarty przewód doktorski. 

 

 

 

 


