Zasady i tryb podziału dotacji na działalność statutową jednostek naukowych
na finansowanie zadań związanych z prowadzonymi w sposób ciągły
badaniami naukowymi lub słuŜącym tym badaniom
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 na finansowanie
zadań związanych z prowadzonymi w sposób ciągły badaniami naukowymi lub słuŜącym tym
badaniom.
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. Temat badawczy, mieszczący się w zatwierdzonych na wydziałach grupach tematycznych moŜe
być zgłoszony przez kaŜdego pracownika zatrudnionego w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
6. Kierownikiem projektu moŜe być nauczyciel akademicki zatrudniony na określonym Wydziale w
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. Kierownik projektu moŜe realizować zadanie badawcze indywidualnie lub zbiorowo (wraz z
powołanymi współpracownikami).
8. Wykonawcą projektu moŜe być nauczyciel akademicki lub inny afiliowany do Wydziału
pracownik, który prowadzi badania naukowe.
9. Kierownik projektu jest zobowiązany do składania sprawozdań merytorycznych i finansowych z
realizacji zadania dwa razy w roku (do 30 marca; do 30 września).
10. Wniosek zaopiniowany przez kierownika Katedry/dyrektora Instytutu, naleŜy złoŜyć do końca
czerwca roku kalendarzowego poprzedzającego przyznanie dotacji w Biurze ds. Nauki i Rozwoju
Kadr.
11. Pracownik Biura ds. Nauki i Rozwoju kadr po otrzymaniu wniosków indywidualnych kwalifikuje
poszczególne zadania badawcze do kategorii finansowania Ŝądanych we wniosku.
a) Wnioski rozpatruje Wydziałowa Komisja ds. Podziału Dotacji powołana przez Kierownika
jednostki naukowej, który pełni funkcję jej przewodniczącego. Regulamin postępowania
Wydziałowej Komisji ds. Podziału Dotacji zawiera Aneks 1.
12. Wydziałowa Komisja ds. Podziału Dotacji rozpatruje wszystkie złoŜone wnioski po otrzymaniu
decyzji o wysokości przyznanego dofinansowania na działalność statutową przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.
13. W przypadku otrzymania dotacji niŜszej niŜ suma kosztów zgłoszonych przez wnioskodawców,
Wydziałowa Komisja ds. Podziału Dotacji dokona podziału dotacji w trybie konkursowym,
stosując system punktowy. Decyzje Komisji są ostateczne.
14. Priorytet uzyskają zadania badawcze, które uzyskają najwyŜsza punktację oraz przyczynią się do
zwiększenia punktacji w ocenie parametrycznej jednostki.
15. W przypadku, kiedy dotacja nie zostanie całkowicie wykorzystana Komisja moŜe ponownie
rozpatrzyć nie zakwalifikowane wnioski lub przeprowadzić nową kwalifikację.
16. Pisemne zatwierdzenie oceny wniosków oraz informacja o podziale środków wraz z wykazem
zakwalifikowanych tematów badawczych do finansowania zostaną przekazane do Biura ds. Nauki
i Rozwoju Kadr w formie protokołu.
17. Wnioskodawca otrzyma pisemne powiadomienie o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu wniosku
wraz z uzasadnieniem decyzji i zasadach dalszego postępowania.
18. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Wydziałowa Komisja ds. Podziału Dotacji ma prawo
przesunięcia środków na realizację innego zadania badawczego.

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie zastosowanie mają przepisy aktów prawnych
zawartych w pkt. 1 oraz innych aktów dotyczących finansowania nauki oraz działalności
statutowej.
Rektor
Prof. Bogdan Kułakowski

Aneks 1. Regulamin postępowania Wydziałowej Komisji ds. Podziału Dotacji

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. PODZIAŁU DOTACJI
1. Skład Wydziałowej Komisji ds. Podziału Dotacji zatwierdzony na Posiedzeniu Rady Wydziału
- Przewodniczący Komisji – Kierownik jednostki naukowej
- Dyrektor Instytutu
- Kierownicy Katedr
- Kierownicy Zakładów
2. Procedura punktacyjna
- punktowanie przez wszystkich członków Komisji
- ostateczna ocena – średnia arytmetyczna
- skala punktów 0-5
- przy jednakowej liczbie punktów decyduje „wartość” tematu badawczego do oceny
parametrycznej
3. Dokumentowanie
- pisemne zatwierdzenie wniosków na formularzu
- protokół punktacji
- protokół zebrania
- pisemne uzasadnienie oceny negatywnej

