
Załącznik nr 2 

Kryteria oceny wniosków i podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych 

lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych 

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 

 

1. Właściwe wykorzystanie przyznanego miejsca (1000 słów) do przedstawienia opisu 

projektu badawczego, w którym obligatoryjnie powinny się znaleźć następujące 

elementy: 

- krótkie wprowadzenie wraz z uzasadnieniem celu podjęcia badań (w tym określenie celu 

etapowego, tj. na konkretny rok realizacji projektu) oraz wykazanie nowatorstwa projektu; 

- krótki opis metodyki badań (metody tradycyjne, zmodyfikowane lub nowatorskie), 

liczebność próbek i/lub powierzchni (stanowisk) badawczych oraz sposób pozyskania 

materiału (ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów poboru ze stanowisk naturalnych i 

w odniesieniu do gatunków zagrożonych bądź podlegających ochronie); 

- spodziewany rezultat (określenie w jakim zakresie wykonane zadanie przyczyni się do 

rozwiązania/wyjaśnienia postawionego problemu); 

- sposób wykorzystania/rozpowszechnienia wyników (np. doniesienie zjazdowe, 

publikacje, rozprawa doktorska); 

- logiczny i zrozumiały sposób przygotowania projektu (recenzent nie zawsze jest wąsko 

wyspecjalizowany w obszarze ocenianego grantu); 

- poprawna strona edytorska i językowa projektu. 

2. Premiowane będą projekty stanowiące kontynuację wcześniejszych badań, jeśli autor 

lub autorzy grantu wykazują sprawność w poruszaniu się w danym obszarze badań, 

odkrywają nowe luki i szukają sposobów ich wypełnienia. W przypadku kontynuacji 

tematu badawczego konieczne jest wykazanie:  

- czy wyniki poprzedniego projektu były udostępnione i w jakiej formie; 

- czy aktualny temat lub cel projektu nie pokrywa się z poprzednim (patrz cel etapowy); 

- jaki jest stopień powiązania projektu z realizowanym tematem pracy doktorskiej; 

- czy przedstawiany projekt jest częścią (i w jakim zakresie) większego przedsięwzięcia, 

np. grantu NCN/NCBR lub realizowanych w danej jednostce tematów badań statutowych.  

3. W przypadku wniosków o granty zespołowe: 

- wnioskowana wysokość finansowania nie może przekroczyć 3-krotnej kwoty bazowej, tj. 

przeciętnej kwoty przypadającej w danym roku na jednego pracownika/doktoranta 

Wydziału BiB; 

-  przewidziane zadania badawcze powinny być przypisane konkretnym członkom zespołu.   

4. Komisja Wydziałowa zastrzega sobie prawo obniżenia przyznanej kwoty w stosunku 

do wnioskowanej maksymalnie do 50% kwoty bazowej w przypadku bardzo słabego 

poziomu wniosku lub braku wymiernych efektów realizacji grantu w latach 

poprzednich. 

5. Wnioskodawcy są zobowiązani do wykorzystania dotacji w roku jej przyznania. 


