
Regulamin rozdziału w trybie konkursowym  
wydzielonych z subwencji WIMiFT środków  

na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców na 
Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej 

(obowiązujący w 2022 roku) 
  
 
Regulamin dotyczy rozdziału w trybie konkursowym wydzielonych z subwencji środków na 
prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych (MK), 
służących rozwojowi młodych naukowców (tj. dla osób, które są doktorantami lub nauczycielami 
akademickimi i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania 
którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione na WIMiFT).  
Przyznane w ramach konkursu środki mają na celu: 
- rozwój młodych naukowców, 
- przygotowanie ich do pracy zespołowej, 
- zdobycie doświadczenia w prowadzeniu własnego projektu badawczego, a następnie 
aplikowaniu o projekty finansowane ze środków zewnętrznych krajowych lub/i 
międzynarodowych.  
 

1. Konkurs ogłasza Dziekan. W treści ogłoszenia znajduje się informacja o wysokości 
środków przeznaczonych na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi 
młodych naukowców na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki 
Poznańskiej (minimum 10 % SBAD).  

2. Wnioski projektowe mogą być składane indywidulanie lub zespołowo (przy czym 
maksymalna kwota wnioskowanego projektu nie może przekroczyć, w przypadku 
projektów zespołowych 50% przyznanej w danym roku dotacji i 25% dla projektów 
indywidualnych, a jedna osoba może występować tylko w dwóch wnioskach złożonych 
na konkurs, w tym tylko raz w roli kierownika projektu. Wniosek o finansowanie projektu 
należy przygotować zgodnie z Załącznikiem 1 Regulaminu i złożyć w wersji papierowej i 
elektronicznej do dnia 1 lutego 2022 r., do godz. 12.00 w pokoju 203 w budynku WBM, 
ul. Piotrowo 3 w Poznaniu wersja papierowa oraz elektroniczna pod adresem 
wojciech.fater@put.poznan.pl. 

3. Podstawą przydziału środków będzie decyzja Komisji Wydziałowej oparta o ocenę 
wniosków zgodnie z Załącznikiem 2 w składzie:  
-Dziekan WIMiFT - Przewodniczący,  
-Prodziekani WIMiFT,  
-Przedstawiciel, każdej jednostki organizacyjnej WIMiFT (Instytut), w której są 
zatrudnieni lub prowadzą badania młodzi naukowcy.  

4. Rozstrzygnięcie konkursu i decyzje o finansowaniu projektu zostaną wydane do dnia 8 
lutego 2022 r.  

5. Laureaci są zobowiązani do przestrzegania wewnętrznych zasad realizacji tematów 
(dostępnych u Kierownika Administracyjnego Wydziału lub na stronie intranetowej Działu 
Spraw Naukowych). 

6. W artykułach naukowych, wystąpieniach czy raportach finansowanych w ramach 
projektu należy umieścić następującą formułę podziękowań: "Presented work has 
been financed by the Ministry of Science & Higher Education  in Poland in 2022 year 
under Project No….” lub „Praca naukowa była finansowana ze środków na naukę w roku 
2022, jako projekt badawczy nr …”. 

7. O zasadach i terminie odbioru prac badawczych kierownik projektu zostanie 
poinformowany odrębnym pismem. 


