
Regulamin konkursu o finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 
zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 

studiów doktoranckich Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w roku 2019 

§ 1 

1. Konkurs o finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących 
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Śląskiej (zwany dalej Konkursem) przeprowadza Wydziałowa Komisja ds. Badań Młodych 
Naukowców (zwana dalej Komisją). 

2. Komisja powoływana jest corocznie przez Dziekana. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich 
jednostek wewnętrznych Wydziału oraz przedstawiciel doktorantów. 

3. Dziekan ogłasza otwarcie Konkursu i termin zgłaszania wniosków. Informacje te przekazywane są do 
wszystkich jednostek wewnętrznych oraz podawane są na stronie internetowej Wydziału.  

4. Podstawą ubiegania się o finansowanie projektów w ramach Konkursu jest złożenie wniosku (wzór 
wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) przez młodego naukowca zdefiniowanego w 
ust. 7 niniejszego paragrafu. 

5. W Konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy legitymujący się wydanymi wysoko punktowanymi 
publikacjami lub udzielonymi patentami w latach 2016 – 2019. 

6. Przez publikacje wydane, o których mowa w ust. 5, rozumie się również te, które nie ukazały się jeszcze 
drukiem, lecz którym został już nadany numer DOI. 

7. Zgodnie z art. 360 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 
poz. 1668 ) – młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:  

 jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora 
 albo 

 posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w Politechnice 
Śląskiej 

8. Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków i sporządza protokół stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszego regulaminu 

9. Dziekan podejmuje decyzję o przyznaniu subwencji biorąc pod uwagę ocenę dokonaną przez Komisję 

10. Subwencje I, II oraz III stopnia przyznawane są w ramach ustalonego budżetu, w wysokości ustalonej 
przez dziekana  

11. O podjętej decyzji powiadamia się wnioskodawcę i kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. 
 

§ 2 
1. Komisja przy ocenie dorobku naukowego kandydata uwzględnia wyłącznie zarejestrowane w bazie 

Dorobek i wybrane przez wnioskodawcę publikacje wydane w czasopismach naukowych oraz patenty 
udzielone w okresie 2016 - 2019. 

2. W przypadku publikacji bierze się pod uwagę punktację przypisaną w bazie Dorobek a w przypadku 
patentów punktację wg obowiązującego na dzień uzyskania patentu rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, 
w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych. 

3. Komisja może przyjąć dodatkowe kryteria oceniając dorobek naukowy kandydata pod względem 
znaczenia dla rozwoju Wydziału. 

 
§ 3 

1. Kryteria przyznania subwencji, o których mowa w § 1 są następujące: 

 w przypadku subwencji I stopnia - legitymowanie się w okresie 2016 - 2019 co najmniej jedną 
publikacją wydaną w czasopiśmie, której przyznano co najmniej 40 punktów, oraz IF > 5 

 w przypadku subwencji II stopnia - legitymowanie się w okresie 2016 - 2019 co najmniej jedną 
publikacją wydaną w czasopiśmie, której przyznano co najmniej 35 punktów lub legitymowanie się 
udzielonym patentem oraz IF > 4  

 w przypadku subwencji III stopnia legitymowanie się w okresie 2016 - 2019 publikacjami (co najmniej 
jednej) wydanymi w czasopismach naukowych z aktualnej listy ministerialnej A, obejmującej 
punktowane czasopisma naukowe z tzw. listy filadelfijskiej. 

2. Jeżeli publikacje lub patenty, o których mowa w ust. 1, są wieloautorskie, to liczba punktów na liście 



rankingowej w konkursie jest dzielona przez liczbę autorów.  

3. Liczba autorów publikacji lub patentów nie wpływa na spełnienie kryteriów przyznawania subwencji III 
stopnia, o których mowa w ust 1. 

 
§ 4 

1. W przypadku kandydatów, którzy w dniu zamknięcia konkursu nie posiadają stopnia doktora i nie mogą 
spełnić żadnego z ww kryteriów: 

 wymagane jest legitymowanie się publikacjami recenzowanymi wydanymi w czasopismach i/lub 
materiałach konferencyjnych (udział aktywny w konferencji)  

 liczbę punktów zwiększa się o 10%.  

 lista rankingowa tworzona jest na podstawie punktacji wykazanej we wniosku  

 kandydaci muszą przedstawić pozytywną opinię swojego opiekuna naukowego 
2. Kierownikiem projektu uczestnika studiów doktoranckich jest jego opiekun naukowy lub promotor. 

Kierownik (opiekun naukowy lub promotor) nie jest beneficjentem projektu ani nie jest oceniany jego 
dorobek naukowy. 

 
§ 5 

W ramach przyznanej subwencji możliwe jest finansowanie lub dofinansowanie następujących form działalności 
naukowej kandydata: 

 wydanie publikacji w czasopiśmie naukowym wymienionym w części A wykazu MNiSW, aktualnego w 
dniu zgłaszania publikacji do czasopisma, 

 opublikowanie monografii będącej podstawą ubiegania się o stopień doktora, stopień doktora 
habilitowanego lub tytuł profesora, 

 wyjazd na międzynarodową konferencję po przyjęciu recenzowanego pełnego tekstu referatu, jeżeli 
organizatorzy konferencji deklarują jego zgłoszenie do bazy Web of Science, 

 wyjazd na międzynarodową konferencję po przyjęciu recenzowanego streszczenia, jeżeli organizatorzy 
konferencji deklarują opublikowanie pełnego tekstu referatu w czasopiśmie naukowym wymienionym w 
części A wykazu MNiSW, aktualnego w dniu zgłaszania streszczenia na konferencję, 

 pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem zgłoszeń patentowych przez rzeczników 
patentowych, 

 odbycie stażu w ośrodku naukowym za granicą, o uznanej renomie, jeśli program stażu obejmuje 
przygotowanie publikacji w czasopiśmie naukowym wymienionym w części A wykazu MNiSW, aktualnego 
w dniu złożenia wniosku o wyjazd na staż, a kandydat dysponuje innymi środkami niezbędnymi do 
sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbyciem stażu, 

 wyjazd na spotkania związane z przygotowywaniem wniosków o projekty międzynarodowe, 
potwierdzone oficjalnym zaproszeniem zawierającym harmonogram spotkania oraz temat planowanego 
projektu i nazwę konkursu, na który ma zostać złożony wniosek, a kandydat dysponuje innymi środkami 
niezbędnymi do sfinansowania pozostałych kosztów związanych z wyjazdem na spotkanie, 

 zakup aparatury naukowej lub materiałów niezbędnych do prowadzonych badań. 

 w przypadku kandydatów, którzy w dniu zamknięcia konkursu nie posiadają stopnia doktora możliwe jest 
sfinansowanie jednego artykułu recenzowanego - punktowanego (udziału w konferencji) spoza listy 
filadelfijskiej 

 W przypadku finansowania wieloautorskich publikacji, aby kandydat był głównym autorem, 
poświadczając to we wniosku, a łączna liczba autorów nie była większa od trzech. 

 
§ 6 

 
1. Podstawą końcowego rozliczenia realizacji projektu w ramach Konkursu jest: 

 sporządzenie sprawozdania z realizacji projektu (Załącznik 3 do niniejszego regulaminu), 

 realizacja zadań zgodnie z wnioskiem do projektu, 

 uzyskanie planowanych wymiernych efektów projektu, 

 uzyskanie pozytywnej opinii od recenzenta projektu. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dziekan. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2019 roku. 


