Wydziałowa Komisja ds. podziału środków dotacji celowej na prowadzenie badań
naukowych lub prac rozwojowych z nimi związanych – granty wydziałowe – służących
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale
Humanistycznym UMCS
na podstawie regulaminu konkursu wydziałowego dotyczącego podziału środków dotacji
celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych z nimi związanych –
granty wydziałowe – służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich na Wydziale Humanistycznym oraz wniosku grantowego
ustala następujące zasady punktacji wniosków o przyznanie grantu wydziałowego:
1. Ocena projektu badawczego – max 50 pkt.
2. Publikacje naukowe – max 20 pkt.
przy założeniu, że:
A)
- monografia – 20 pkt.
- 3 publikacje rozumiane jako artykuł w czasopiśmie naukowym recenzowanym,
rozdział w monografii – 20 pkt.
- 2 publikacje – 14 pkt.
- 1 publikacja – 7 pkt.
B) inne publikacje (artykuły naukowe nierecenzowane, artykuły publikowane na
portalach internetowych, recenzje, materiały pokonferencyjne) – 2 pkt.
C) Publikacje w druku nie są punktowane
D) Pod uwagę brane są wyłącznie publikacje z 2013 roku
E) W wypadku publikacji współautorskich punkty dzielone są zgodnie z ilością
autorów
3. Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych, które odbyły się w 2013 roku –
max 20 pkt.
przy założeniu, że:
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A)
- 3 referaty wygłoszone na naukowych

konferencjach krajowych lub

międzynarodowych – 20 pkt.
- 2 referaty – 14 pkt.
- 1 referat – 7 pkt.
B) Referaty wygłoszone na konferencjach studenckich lub doktoranckich – 2 pkt.
4. Staże naukowe (krajowe oraz zagraniczne rozumiane jako wyjazdy na zaproszenie
zagranicznych ośrodków naukowych, stypendia i granty zewnętrzne realizowane w
zagranicznych ośrodkach naukowych, wykłady prowadzone na zaproszenie tychże
ośrodków itp. krajowe i zagraniczne) i badania prowadzone zagranicą (w tym
kwerendy archiwalne i biblioteczne) – max 5 pkt.
przy założeniu, że:
1.

staż zagraniczny - 5 pkt.

2.

kwerendy zagraniczne - 3 pkt.

3.

krajowe staże i wymiany - 2 pkt.

5. Otwarcie przewodu doktorskiego - 5 pkt.
Wnioski złożone po terminie oraz nie spełniające wymogów formalnych nie będą
rozpatrywane
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