Zasady i tryb podziału dotacji na finansowanie badań naukowych
oraz zadań słuŜących rozwojowi kadry naukowej
w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2010 r., Nr 96, poz. 615) i Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie z
dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na
naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.
753).Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego corocznie przyznaje środki finansowe na
działalność statutową jednostek naukowych Uczelni.
2. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy Kierownik jednostki ogłasza konkurs w dwóch
kategoriach:
a) Kategoria I – stypendia umoŜliwiające prowadzenie badań naukowych młodych naukowców
oraz uczestników studiów doktoranckich
b) Kategoria II – dofinansowanie zadań badawczych i rozwoju naukowego młodych
naukowców i pracowników po 35. roku Ŝycia.
3. Ogłoszenie o konkursie podawane jest do publicznej wiadomości i zawiera ostateczny termin
składania wniosków oraz termin rozstrzygnięcia konkursu.
4. Wnioski winny być składane na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
Regulaminu.
5. Pracownik ubiegający się o sfinansowanie załoŜonych celów naukowych winien złoŜyć w Biurze
ds. Nauki i Rozwoju Kadr wniosek zaopiniowany przez kierownika Katedry/dyrektora Instytutu,
najdalej do końca czerwca roku kalendarzowego poprzedzającego przyznanie dotacji.
a) Pracownik Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr po otrzymaniu wniosków indywidualnych
kwalifikuje poszczególne zadania badawcze do kategorii finansowania Ŝądanych we wniosku.
6. Nauczyciel akademicki ubiegający się o uzyskanie środków z wyŜej wymienionej dotacji winien
być zatrudniony w jednostce naukowej Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, w
pełnym wymiarze czasu pracy, dla którego jednostka jest podstawowym miejscem pracy,
wskazanym w pisemnym oświadczeniu pracownika złoŜonym pracodawcy.
7. Pracownik (nauczyciel akademicki lub inny afiliowany do Wydziału, który prowadzi badania
naukowe) ubiegający się o sfinansowanie badań naukowych z części dotacji przeznaczonej na
zadania słuŜące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich nie
powinien mieć w chwili składania wniosku i jego realizacji ukończonego 35. roku Ŝycia.
8. Po otrzymaniu decyzji o wysokości dofinansowania działalności statutowej Wydziałowa Komisja
ds. podziału dotacji rozpatruje wszystkie złoŜone wnioski.
9. Jeśli wysokość przyznanej jednostce dotacji nie zapewni moŜliwości zrealizowania wszystkich
zakwalifikowanych wniosków Wydziałowa Komisja ds. Podziału Dotacji, określi w trybie
konkursowym (system punktowy), które z nich będą realizowane.
10. W pierwszej kolejności finansowane będą tematy badawcze, które uzyskały pozytywną ocenę
Komisji i przyczynią się do zwiększenia punktacji w ocenie parametrycznej jednostki.
11. O zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu wniosku decyduje Wydziałowa Komisja ds. Podziału
Dotacji jednostki zatrudniającej zainteresowanego pracownika.
12. W przypadku, kiedy dotacja nie zostanie całkowicie wykorzystana Komisja moŜe ponownie
rozpatrzyć nie zakwalifikowane wnioski lub przeprowadzić nową kwalifikację.
13. Pisemne zatwierdzenie oceny wniosków oraz informacja o podziale środków wraz z wykazem
zakwalifikowanych tematów badawczych do finansowania zostaną niezwłocznie przekazane do
Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr w formie protokołu.
14. Wnioskodawca otrzyma pisemne powiadomienie o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu wniosku do
finansowania wraz z uzasadnieniem decyzji i zasadach dalszego postępowania.
15. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Komisja ma prawo przesunięcia środków dla innego
pracownika.
16. Jednostka naukowa sporządza rozliczenie dla poszczególnych zakresów działań, finansowanych w
ramach działalności statutowej, odrębnie dla poszczególnych wniosków.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie zastosowanie mają przepisy ww. aktów
prawnych oraz innych aktów dotyczących finansowania nauki oraz działalności statutowej.
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