
Regulamin konkursu Dyrektora Instytutu Filozofii  
dotyczącego powołania zespołów badawczych i przyznania środków finansowych na 

prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych z nimi związanych w ramach zespołów 
badawczych w Instytucie Filozofii 

Termin składania wniosków: 20 listopada 2020 

Podstawa prawna: Statut UMCS, § 58 

Celem powołania zespołów badawczych jest stymulacja nowatorskich i oryginalnych badań 
realizowanych w Instytucie Filozofii w formie projektów badawczych, wsparcie współpracy 
naukowej pomiędzy pracownikami różnych katedr w obrębie Instytutu Filozofii UMCS, 
wsparcie współpracy pomiędzy pracownikami Instytutu Filozofii a pracownikami innych 
jednostek krajowych i zagranicznych (w szczególności innych jednostek badawczych UMCS), a 
także wsparcie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

§ 1. Zespoły badawcze  

1. Zespoły winny umożliwiać zorganizowaną współpracę między pracownikami różnych katedr 
w Instytucie Filozofii w celu realizacji problemu badawczego zdecydowanie wykraczającego 
poza badania prowadzone w katedrach do których należą członkowie zespołu badawczego. 

2. Zespoły, w skład których wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filozofii, 
powinny składać się z co najmniej trzech pracowników reprezentujących co najmniej dwie 
katedry w Instytucie Filozofii, przy czym co najmniej jeden z nich powinien należeć do grupy 
samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie Filozofii. W skład 
zespołów mogą wchodzić doktoranci oraz studenci studiów I i II stopnia kierunków 
prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii. 

3. Zespoły mogą podejmować współpracę z badaczami z innych jednostek UMCS oraz 
ośrodków naukowych polskich lub zagranicznych, a także otoczeniem społeczno-
gospodarczym.  

4. Zespół badawczy reprezentuje kierownik zespołu. Kierownik zespołu powinien należeć do 
grupy pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filozofii. 

§ 2. Warunki powołania zespołu badawczego w ramach Instytutu Filozofii: 

1. Przedstawiciel pracowników wnioskujących o powołanie zespołu badawczego, który w 
zespole miałby pełnić funkcję kierownika, składa do Dyrektora Instytutu Filozofii wniosek o 
powołanie zespołu badawczego zawierający: 

1. informację o składzie zespołu ze wskazaniem osoby pełniącej funkcję kierownika 
zespołu badawczego; 

2. zakres planowanych badań realizowanych przez zespół badawczy („temat 
badawczy”); 

3. opis planowanych zadań/działań badawczych w perspektywie 12 miesięcy z 
uwzględnieniem etapów realizacji tematu; 



4. uzasadnienie wniosku obejmujące przynajmniej dwa elementy:  
a. wykazanie, że projekt badawczy wykracza poza zakres badań realizowanych w 

katedrach Instytutu Filozofii (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby 
współpracy między pracownikami różnych katedr); 

b. wskazanie istotności tematu badawczego w świetle badań prowadzonych w 
Polsce i/lub zagranicą; 

5. listę maksymalnie 10 najważniejszych punktowanych publikacji od roku 2017.  

§3. Finansowanie 

1. Środki finansowe przeznaczone na działalność zespołów badawczych są przyznawane w 
ramach środków przyznanych dla Instytutu Filozofii na prowadzenie badań naukowych. 

2. Dyrektor Instytut Filozofii corocznie określa maksymalną kwotę przeznaczoną na 
finansowanie potrzeb każdego z zespołów badawczych na podstawie przedłożonego 
preliminarza finansowego z zastrzeżeniem, że wysokość tej kwoty zależy od wysokości 
środków przekazanych na badania naukowe prowadzone w Instytucie Filozofii. 

3. Środki finansowe przyznawane zespołom badawczym przeznaczone są na: 

1. rozwijanie współpracy między Instytutem Filozofii a jednostkami krajowymi i 
zagranicznymi (dofinansowanie pobytu gości, organizację warsztatów i seminariów); 

2. upowszechnienie (umiędzynarodowienie) wyników badań (w tym usługi translacyjne i 
korekta tekstów, wystąpienia konferencyjne prezentujące badania upowszechnione 
już w formie punktowanego artykułu naukowego); 

3. podnoszenie kompetencji badawczych pracowników (warsztaty i szkolenia ściśle 
związane z realizowanym tematem badawczym). 

4. Środki finansowe nie mogą być wydatkowane na:  

1. bezpośrednie i pośrednie wynagrodzenia dla członków zespołu badawczego; 
2. przygotowanie i publikację wydawnictw pokonferencyjnych i wydawnictw 

okolicznościowych;  
3. zakup aparatury naukowo-badawczej; 
4. aktywności finansowane z innych źródeł (np. zakup materiałów biurowych). 

5. Poza środkami finansowymi, Dyrektor Instytutu Filozofii udostępnia nieodpłatnie na 
potrzeby prac zespołu infrastrukturę badawczą Instytutu. 

6. Dofinansowanie przyznawane jest na rok kalendarzowy, na podstawie wniosku złożonego 
do Dyrektora Instytutu Filozofii. 

7. Rozliczenia finansowego zespołu należy dokonać ́w terminie do 15 grudnia danego roku. 

§4. Ocena wniosków 

1. Procedura konkursowa obejmuje dwa etapy: 



a) ocenę wniosków pod względem formalnym; 

b) ocenę merytoryczną wniosków. 

2. Wnioski złożone na konkurs, spełniające wymogi formalne wskazane w §2 podlegają 
ocenie merytorycznej. Oceny tej dokonuje zewnętrzny recenzent oraz komisja, w skład 
której wchodzi Dyrektor Instytutu Filozofii, Zastępca Dyrektora Instytutu oraz Kierownicy 
Katedr. 

3. Podstawowymi kryteriami oceny merytorycznej wniosku są: 

a) jakość projektu badawczego planowanego do realizacji przez zespół (oceniana 
przez zewnętrznego recenzenta); 
b) ocena realistyczności osiągnięcia deklarowanych rezultatów; 
c) zakres deklarowanej współpracy (lokalna, krajowa, międzynarodowa); 
d) jakość dorobku naukowego przedłożonego we wniosku (publikacje, czynne 
uczestnictwo w konferencjach, staże naukowe krajowe i zagraniczne, pozyskiwanie 
środków zewnętrznych, itp.); 

kryterium dodatkowe: 
włączanie w badania naukowe studentów kierunków realizowanych na Wydziale 
Filozofii i Socjologii. 

4. Ostateczną decyzję o powołaniu zespołu i przyznaniu środków finansowych podejmuje 
Dyrektor Instytutu Filozofii biorąc pod uwagę ocenę Komisji. 

5. Lista powołanych zespołów badawczych, którym przyznano środki finansowe 
przekazywana jest do wiadomości Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej. 

§5. Sprawozdawczość 

1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności zespołu (wg wzoru) należy złożyć w sekretariacie 
Instytutu Filozofii do 10 stycznia kolejnego roku kalendarzowego. 

2. Sprawozdania merytoryczne ocenia Komisja, która opiniowała wnioski. Komisja wnioskuje 
o przyjęcie lub nieprzyjęcie sprawozdania z działalności zespołu badawczego. Nieprzyjęcie 
sprawozdania uniemożliwia złożenie wniosku o finansowanie w kolejnym roku. 

3. Zespoły zobowiązane są do złożenia rozliczenia środków przyznanych na działalność zespołu 
zgodnie z §3 pkt. 7.  

4. Zespoły zobowiązane są do niezwłocznego uzupełniania danych o publikacjach i 
przekazywania informacji o podejmowanych działaniach administracji celem jej 
zamieszczenia na stronie internetowej IF UMCS. 

 

 


