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Regulamin konkursu na projekty badań naukowych lub prac rozwojowych dla 

młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 
 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki, środki 

finansowe przeznaczone na finansowanie działalności statutowej Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Gdańskiego, przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na działalność 

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

związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 

są przyznawane wnioskodawcom w wewnętrznym trybie konkursowym.  

 

2. Wnioski o sfinansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi 

związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 

mogą składać zatrudnieni na pełnym etacie pracownicy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Gdańskiego i uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych na tym wydziale, prowadzący 

działalność naukową, pod warunkiem, że nie ukończyli 35 roku życia. Dana osoba może złożyć 

tylko jeden wniosek w roku kalendarzowym. Tego samego tematu, w tym samym zakresie nie 

można finansować ze środków pochodzących z różnych źródeł. 

 

3. Wnioski o sfinansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych należy składać u 

Kierownika Dziekanatu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w terminie corocznie 

ogłaszanym przez Dziekana na stronie internetowej Wydziału. Wniosek powinien zawierać 

następujące dokumenty: 

a) kartę tytułową (formularz 1), 

b) wykaz projektów badawczych zrealizowanych w ciągu ostatnich 4 lat (formularz 2), 

c) życiorys i dorobek naukowy wnioskodawcy lub wnioskodawców (formularz 3), 

d) wstępną kalkulację projektu z planem zakupów aparatury (formularze 4 i 5), 

e) szczegółowy opis projektu (o objętości do 5 stron maszynopisu), zawierający: objaśnienie 

celowości podjęcia wskazanego we wniosku tematu, cel naukowy projektu, główne hipotezy 

badawcze, stan wiedzy na proponowany temat, zarys metod i technik badawczych, 

spodziewane wyniki, listę partnerów krajowych i zagranicznych, harmonogram badań, opis 

stosowanej aparatury, informacje na temat stopnia zaawansowania prac nad projektem, 

potwierdzone przez opiekuna naukowego lub kierownika katedry. 

Wyżej wymienione formularze stanowią załączniki do niniejszych zasad. 

Integralnym elementem kosztorysu jest wykaz aparatury specjalnej, którą wnioskodawca planuje 

zakupić (w przypadku, gdy jest ona niezbędna). Stosownie do zasad gospodarki środkami 

trwałymi i aparaturą obowiązujących w UG, zaktualizowany wykaz aparatury (po zatwierdzeniu 

wniosku do finansowania) powinien zawierać pisemną akceptację Działu Zamówień Publicznych. 

Ze względu na rygory ustawy o zamówieniach publicznych, zamówienia na zakup aparatury 

należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja każdego roku. Po złożeniu 

zaktualizowanego kosztorysu projektu zamówienie zostanie przekazane do realizacji zgodnie z 

wymogami ustawy o zamówieniach publicznych. 

4. Kalkulację wstępną należy sporządzić zgodnie z instrukcjami podanymi w formularzu 4. 

Niedopuszczalne jest planowanie wydatków na honoraria. Wnioskowana kwota na sfinansowanie 

projektu powinna mieścić się w granicach 3–12 tys. zł netto. W uzasadnionych przypadkach 

Dziekan może zwiększyć ten limit. 

5. Opis projektu powinien być tak sporządzony, aby możliwa była jego ocena pod kątem: 



 2   

a) oryginalności, nowatorstwa i poprawności sformułowania problemu oraz wybranej metody 

badawczej (0–20 pkt), 

b) wartości naukowej projektu, wpływu jego realizacji na rozwój dyscypliny naukowej (0–15 

pkt), 

c) dotychczasowych krajowych publikacji wykonawców projektu, w tym referatów (0–10 pkt), 

d) dotychczasowych zagranicznych publikacji wykonawców projektu (0–15 pkt), 

e) stopnia zaawansowania prac nad projektem potwierdzonego przez opiekuna naukowego lub 

kierownika katedry (0-10 pkt), 

f) realizacji projektu w ramach doktoratu lub habilitacji (0-10 pkt).  

Osoba, która w poprzednim roku nie korzystała z tego źródła finansowania badań otrzymuje 

dodatkowe 10 pkt. 

6. Oceną wniosków o sfinansowanie projektów (formularz 7) oraz sprawozdań końcowych z 

ich realizacji (formularz 8) zajmuje się trzech recenzentów powołanych przez Dziekana spośród 

samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania.  

 

7. Finansowaniem zostaną objęte projekty, które uzyskają największą liczbę punktów. 

Minimalna liczba punktów niezbędna do przyznania środków finansowych na realizację projektu 

wynosi 40. W przypadku większej liczby projektów, które otrzymają taką samą liczbę punktów, 

środki finansowe zostaną przyznane na realizację projektów w ramach habilitacji, a następnie 

doktoratów. 

 

8. Uruchomienie finansowania projektu następuje po powiadomieniu wnioskodawcy przez 

Dziekana, iż projekt został zakwalifikowany do realizacji. W przypadku przyznania niższej 

kwoty niż ta, o którą ubiegał się wnioskodawca, uruchomienie funduszy nastąpi po 

przedstawieniu, w ciągu dwóch tygodni od daty powiadomienia, uaktualnionego kosztorysu. 

 

9. Od decyzji recenzentów wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Dziekana w terminie 14 

dni od otrzymania powiadomienia o wyniku postępowania konkursowego. 

 

10. W przypadku zakupu książek ze środków przyznanych na realizacje projektu, na druku 

sprawozdania należy uzyskać poświadczenie z Biblioteki Głównej UG lub jej filii o przyjęciu 

na stan książek zakupionych w ramach badań. 

 

11. Zakup aparatury zobowiązuje do uzyskania na druku sprawozdania poświadczenia 

kierownika jednostki o rozpoczęciu procedury przejmowania na stan jednostki macierzystej 

aparatury zakupionej w ramach badań. 

 

12. W terminie do 31 stycznia następnego roku po przyznaniu środków na realizację projektu, 

wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania końcowego z badań (formularz 

6) wraz z kartą SYNABA. Elementem sprawozdania jest wydruk wydatków poniesionych 

na realizację projektu, dostępny w Biurze Rozwoju Kadr i Badań Naukowych UG. W 

przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku lub negatywnej oceny sposobu realizacji 

projektu i wykorzystania przyznanych środków, wnioskodawca otrzymuje dodatkowy rok 

(do 31 grudnia kolejnego roku) na spełnienie tego wymogu (z wyjątkiem sytuacji losowych 

– np. ciężkiej choroby, wypadku, itp.). Osoba, która nie rozliczyła się ze środków 

przyznanych na realizację projektu nie można ubiegać się o środki na realizacje kolejnego 

projektu. 
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13.  Niewykorzystane w danym roku środki na sfinansowanie badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz zadań z nimi związanych powiększają fundusz przeznaczony na ten cel w 

następnym roku.  

 

            
 Formularz 1 

 
 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO   

Wniosek o sfinansowanie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców 
Karta tytułowa 

TYTUŁ PROJEKTU  

DYSCYPLINA NAUKOWA W 
UG;............................................ 

 

NR PROJEKTU..................................................... 
DATA WPŁYNIĘCIA.............................................. 

Czas trwania projektu : do 31 grudnia ……….. roku Rodzaj wniosku: 

 badania z użyciem aparatury i odczynników 

 badania teoretyczne 

 sfinansowanie druku przygotowywanej publikacji 

 inny (jaki): 

Wnioskodawca/cy (stanowisko, tytuł naukowy, stopień naukowy, imię i nazwisko, wiek, 

e:mail) 
Czy projekt jest kontynuacją tematu finansowanego 
wcześniej ze środków służących rozwojowi młodych 
naukowców? 

   tak                  nie 

Miejsce pracy wnioskodawcy/ców projektu (instytut, katedra, tel.) 

 

Kosztorys (netto) 

proponowany: 

 

....................................... zł 

zatwierdzony: 

 

....................................... zł 

Oświadczenie wnioskodawcy/ców: Zobowiązuję się do: 

1.  finansowego rozliczenia projektu do 31.12.20…… r. 

2.  złożenia sprawozdania merytorycznego do 31 stycznia 20….. r. w postaci: 
   - szczegółowego sprawozdania, 
   - maszynopisu opracowania (publikacji), 
   - kserokopii (egzemplarzy) publikacji 
   - protokółu przekazania zakupionych środków trwałych i książek na rzecz mojej jednostki macierzystej.            .................................                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                (podpis) 

Syntetyczne informacje o projekcie 
A. Główne hipotezy badawcze: 
 
 
 
B. Metoda i środki badawcze: 
 
 
 
C. Spodziewane wyniki: 
 
 
 
D. Partnerzy (w tym: zagraniczni w ramach umowy z UG): 
 
 
 
E. Rodzaj projektu: 
     rpzor einawotogyzrp( ynzcyrotyrem     ٱawy doktorskiej, habilitacyjnej lub monografii)  
     ijcatilibah ,utarotkod nimret ynaweizdops ćadop     ٱ 
 ,realizowany w ramach współpracy naukowej     ٱ     
  temat własny, inny     ٱ     
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UWAGI:  

 

Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej ( instytutu, katedry, zakładu ( 
na wykorzystanie zakupionej aparatury w laboratorium jednostki: 

  Akceptuję      

  Nie akceptuję                            
 
                                                  
.............................................. 
                                 Dziekan Wydziału Zarządzania UG 
                                      Prof. dr hab. Mirosław Szreder 
Sopot, dnia ............................       . 

 
 

 Formularz 2 
 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 
 

WYKAZ PROJEKTÓW BADAWCZYCH ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 4 LAT 
 

l.p. Rodzaj i nr 
badań 
naukowych 

Tytuł realizowanego 
projektu 

Czy projekt był 
realizowany w 
ramach awansu 
naukowego 

Lista publikacji 
będących 
efektem 
realizacji 
projektu 

Ocena 
sprawozdania (pkt) 
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                                                                                                                                  Formularz 3 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 
  
 ŻYCIORYS I DOROBEK NAUKOWY WNIOSKODAWCY PROJEKTU BADAŃ NAUKOWYCH 

Tytuł naukowy, stopień naukowy, imię i nazwisko wypełniającego ankietę 
 

Miejsce stałego zatrudnienia (wydział, instytut, katedra, zakład - tel. ..................................) 
 

Przebieg pracy naukowej 

 Uczelnia Wydział Specjalność Data uzyskania stopnia  

Magister 
Doktor 

..................................  

..................................  
...................................  
...................................  

.................................  

.................................  
...................................... 
...................................... 

Doświadczenie zdobyte za granicą w ostatnich 5 latach: stypendia, staże długoterminowe, wykłady, kontrakty 

Rodzaj pobytu Instytucja Kraj Okres 

................................  

................................ 

................................ 

................................  

................................ 

.......................................................................  

.......................................................................  

.......................................................................  

.......................................................................  

.......................................................................  

................................  

................................  

................................  

................................  

................................  

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia oraz nagrody w ostatnich 5 latach, wynikające z prowadzenia badań naukowych i prac 
badawczo-rozwojowych (w tym członkostwo w akademii nauk, doktoraty honorowe, członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach, 
organizacjach z wyboru, oraz udział w komitetach międzynarodowych konferencji i redakcji wydawnictw itp.( 

Rodzaj wyróżnienia Miejsce i okres (data) 

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

Dziesięć najważniejszych publikacji z ostatnich 4 lat 
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 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Formularz 4 
  
Numer projektu BN ... ............................................................................................................................................. 
Stanowisko, stopień naukowy, imię i nazwisko  ..................................................................................................... 
Tytuł projektu  .......................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................              

KALKULACJA WSTĘPNA/ZAKTUALIZOWANA PROJEKTU 
  zł 

Wyszczególnienie Nakłady planowane przez 
wnioskodawcę/ców 

Nakłady zatwierdzone do 
realizacji 

I. KOSZTY BEZPOŚREDNIE (1+2+3+4+5)   

1. Wynagrodzenie bezpośrednie 

    1.1. bezosobowy fundusz płac 
  

2. Materiały bezpośrednie   

3. Aparatura specjalna do badań1)   

4. Usługi obce bezpośrednie2)   

5. Podróże służbowe: 
    5.1. podróże krajowe 
    5.2. podróże zagraniczne 

.......................................... 

........................................... 

.......................................... 

..........................................

......  

..........................................

......  

..........................................

......  

II. KOSZTY POŚREDNIE: 
 a) narzut kosztów ogólnych (10% od pozycji 1+2+4+5) 
 b) narzut kosztów wydziałowych(5% od pozycji 1+2+4+5) 

.....................................................  

.....................................................  

.....................................................  

...............................................

.....  

...............................................

.....  

...............................................

.....  

KOSZT PROJEKTU OGÓŁEM3):   

 
1) wymienić na następnej stronie - bez sprzętu biurowego, kserokopiarek, środków audiowizualnych; 
2( fakturowane, bez umów zlecenia i umów o pracę; 
3( nie może przekraczać 10.000 zł (netto(. 
 
 

Planowane wyjazdy zagraniczne 
Rodzaj wyjazdu 
(konferencja, badania, etc.) 

Tytuł/temat prezentowanego referatu Kraj, czas trwania 
wyjazdu (ilość dni( 

Termin wyjazdu 
(daty) 

Przewidyw
any koszt 
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   Formularz 5 
 
 
 
Nr projektu BN.......................................................................... 
 
Nazwisko i imię .......................................................................... 
 
 

PLANOWANY ZAKUP APARATURY SPECJALNEJ 
(zamówienie dla Działu Aparatury) 

 

Wyszczególnienie 

 (nazwa aparatury) 

Specyfikacja Ilość Wartość w zł1) 

A. Aparatura krajowa: 
.......................................................................
.................. 

.......................................................................

.................. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

B. Aparatura zagraniczna: 
.......................................................................
................. 

.......................................................................

................. 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 
Akceptacja zakupu ze względu na gospodarkę środkami trwałymi i aparaturą (po zatwierdzeniu wniosku do finansowania) 
 
 
……………………………………………… .................................................... 
 (podpis wnioskodawcy) 

                                                                                                                                                                    Akceptuję  

zamówienie 

 

 

 

                               

                                                                                                                                                  Dziekan Wydziału 

Zarządzania UG 
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Formularz 6 

 

                                                                                                                          Należy złożyć do 31 

stycznia 

 

 
Sprawozdanie końcowe z badań naukowych służących rozwojowi młodych 

naukowców zrealizowanych na  

Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr ………… 
 

 

1. Imię i nazwisko oraz miejsce pracy wnioskodawcy/ców: 

(Instytut, Katedra, Zakład): 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tytuł projektu: 

 

 

3. Kwota przyznana na realizację projektu: ............................. 

 

Kwota wydana na realizację projektu: ................................. 

 

4. Poświadczenie przez kierownika jednostki organizacyjnej (instytutu, katedry, zakładu), w której 

zatrudniony jest wykonawca projektu, o rozpoczęciu procedury przejmowania aparatury na stan 

jednostki macierzystej (szczegółowy wykaz w punkcie 7b): 

 

5. Syntetyczne omówienie wyników: 

 

 

6. Wykaz prac w formie maszynopisu lub publikacji będących wynikiem realizacji projektu 

(dołączyć wymienione prace): 

 

7. Kosztorys zrealizowanego projektu: 

a) wydruk wydatków poniesionych na realizację projektu (wydruk dołączy p. 303 - Biuro 

Rozwoju Kadr i Badań Naukowych) 

b) wymienić zakupioną aparaturę specjalną: 

 

 

8. Poświadczenie (na załączonym przez wykonawcę projektu wykazie książek) Biblioteki Głównej 

UG lub jej filii o przyjęciu na stan książek zakupionych ze środków na realizację projektu. 
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9. Czy praca została wykonana zgodnie z przedstawionym do konkursu projektem i 

zaakceptowanymi 

      zmianami?  Jeśli nie, proszę przedstawić uzasadnienie. 

 

10. Czy praca była dofinansowana z innych źródeł (z jakich?) 

 

 

 

Sopot, dnia .....................................                                                ........................................... 
                                                                                                       podpis wykonawcy/ców projektu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  Formularz 7 
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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 
 

Ocena projektu badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców  

 
A. OCENA PROJEKTU 

 

1. Projekt pt. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…….. 

 

2. Wnioskodawca/cy ............................................................................................................................ 

 

3. Czy projekt był wcześniej realizowany w ramach badań służących rozwojowi młodych 

naukowców 

     TAK: w roku.............................................             NIE (Proszę przejść do pkt-u 5) 

 

4. Czy projekt wymieniony w pkt. 3 został zrealizowany ? 

     TAK, w pełni                           NIE                             OCENA 

 

5. Czy wykonawca projektu otrzymał  punkty preferencyjne na realizację projektu w ramach: 

     doktoratu                       1raz                  2 razy                  nie   

     habilitacji                      1raz                  2 razy                   nie   
 
6. Elementy składowe oceny: 

Kryterium oceny Nota w pkt 

Oryginalność, nowatorstwo i poprawność sformułowania problemu oraz  wybranej 

metody badawczej (0-20 pkt) 

 

Wartość naukowa projektu, wpływ jego realizacji na rozwój dyscypliny naukowej 

(0–15 pkt) 

 

Dotychczasowe krajowe publikacje wykonawców projektu, w tym referaty (0–15 pkt)  

Dotychczasowe zagraniczne publikacje wykonawców projektu (0–20 pkt)  

Stopień zaawansowania prac nad projektem (0-10 pkt),  

Realizacja projektu w ramach doktoratu, habilitacji (0-10 pkt)  

Korzystanie z grantu UG dla młodych naukowców w roku ubiegłym – 0 pkt., 

w przeciwnym razie – 10 pkt. 

 

Łączna liczba punktów  

 

 

7. Weryfikacja nakładów na realizację projektu: 

 

 

- nakład w kalkulacji wstępnej wnioskodawcy  ............................. w tys. zł 

 

- nakład akceptowany przez recenzenta   ..............................       „ 

 

 

8. Numer projektu na liście rankingowej dyscypliny .................. 
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9. Dodatkowe informacje: 

 

 

Krótkie uzasadnienie wniosku o sfinansowanie projektu lub miejsca na liście rankingowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ………............................................. 

       czytelny podpis  recenzenta 

 

 
                                                                                                                                  Formularz 8 
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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 
 

Ocena realizacji badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców 
 

Sprawozdanie i temat przyjęte bez zastrzeżeń  

        OCENA (0-10)  

 

1. Projekt nr .................................................................... 

 

2. Wnioskodawca/cy ................................................................................................................. 

 

3. Miejsce pracy wnioskodawcy/ców ......................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

SZCZEGÓŁOWA OCENA 

 

1. Złożone wyniki przeprowadzonych badań: 

  

       maszynopis(y)      egzemplarze publikacji 

       adekwatny opis wyników                 potwierdzenie przyjęcia publikacji do druku 

       brak wyników                                             

 

 

2. Ocena wartości tematu badawczego z punktu widzenia interesów uczelni: 

 

2.1.   fundusze bardzo dobrze (poprawnie) wydane:  

opublikowanie pracy w prestiżowym czasopiśmie naukowym lub renomowanym wydawnictwie 

           praca odkrywcza o ważnym znaczeniu dla nauki  

           praca użyteczna dla praktyki gospodarczej lub kultury naukowej 

 

2.2.    fundusze dobrze wydane: 

            wydanie wartościowej publikacji 

            praca przodująca lub syntetyzująca dotychczasowy stan wiedzy 

            praca stanowiąca przyczynek do głębszych badań 

 

2.3.    fundusze „zmarnowane”: 

            praca powielająca wyniki innych badań 

            praca naukowo bezwartościowa 

 

 

3. Znaczenie badań dla rozwoju naukowego wykonawców: 

 

            ukończony doktorat 

 poważne zaawansowanie doktoratu 

 niewielkie zaawansowanie doktoratu 

            ukończona habilitacja   

 poważne zaawansowanie habilitacji 

 niewielkie zaawansowanie habilitacji 

            bez znaczenia dla uzyskania stopni naukowych 

 

4. Sposób wykorzystania przyznanych funduszy na badania: 

           w pełni merytorycznie uzasadnione 

           częściowo merytorycznie uzasadnione 

           brak merytorycznego uzasadnienia 
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5. Udział we wszystkich konferencjach był bezpośrednio związany z prezentacją wyników badań objętych 

tematem projektu badawczego 

 

            tak               nie 

 

 

6. Inne opinie i uwagi na temat realizowanego projektu: 

 

...............................................................................................................................................................................

........ 

 

...............................................................................................................................................................................

........ 

 

...............................................................................................................................................................................

........ 

 

...............................................................................................................................................................................

........ 

 

...............................................................................................................................................................................

........ 

 

...............................................................................................................................................................................

........ 

 

 

7. Ogólna ocena realizowanego projektu: 

      wzmacniający prestiż naukowy Wydziału i Uczelni 

      bardzo dobry 

      dobry, wnoszący nowe elementy poznawcze w danej dziedzinie 

      przeciętny 

      mierny 

 

8. Decyzja o przyjęciu pracy: 

      przyjęta 

      przyjęta do uzupełnienia do  .....................   

                                                z możliwością złożenia  projektu badań naukowych w kolejnym  roku 

                                                bez możliwości złożenia  projektu badań naukowych w kolejnym  roku 

      odrzucona 

 

8.1. Treść zastrzeżeń: 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

........................................ 

 

Podpis: 

 

....................................................      

 (Recenzent projektu)        

 

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu, który jest dołączony do projektu. 

 

Sopot, dnia ................................ 


