
Komisja Nauki – ważne przypomnienia dla kierowników badań w ra-

mach środków służących rozwojowi młodych naukowców 

Przypomnienie dla kierowników badań, którzy otrzymali środki w roku 2015 

Komisja Nauki przypomina, iż osoby, które otrzymały w roku 2015 finansowanie na prowadzenie 

badań służących rozwojowi młodych naukowców, powinny złożyć sprawozdanie końcowe (me-

rytoryczne) w nieprzekraczalnym terminie 31.12.2016 zgodnie z załącznikiem 2 (dla młodych 

pracowników) lub 5 (dla doktorantów).  

Przypominamy także, iż zgodnie z Regulaminem obowiązującym w roku 2015 warunkiem pozy-

tywnego rozliczenia projektu jest „ … co najmniej doniesienie w postaci plakatu lub referatu na 

konferencji naukowej poza Wydziałem macierzystym. Młody pracownik naukowy (doktorant) 

powinien być pierwszym lub prezentującym autorem takiego doniesienia”. Ponad to „Sprawoz-

danie należy złożyć w jednym wydrukowanym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (plik 

PDF), identycznej z wersją wydrukowaną.” Prosimy by nie zapomnieć o dostarczeniu do spra-

wozdania załączników, tj. potwierdzenia (lub potwierdzeń) autorstwa doniesień konferencyj-

nych i/lub pierwszej strony publikacji powstałych w wyniku realizacji projektu (także w formie 

pliku PDF). 

Sprawozdanie składamy w Dziekanacie, natomiast pliki prosimy wysłać na adres: 

kn.wbios@us.edu.pl. Proszę podać w nazwie pliku nazwisko i datę „2015”.  

regulamin obowiązujący w roku 2015  

 

Przypomnienie dla kierowników, którzy otrzymali środki w roku 2016 

Komisja Nauki przypomina, iż w roku 2016 uległ zmianie Regulamin przyznania środków 

i w związku z tym przyznane środki należy wydać do końca aktualnego roku kalendarzowego. 

Na kolejny rok kalendarzowy (2017), wyłącznie za zgodą Komisji Nauki, mogą przejść tylko środ-

ki przeznaczone na upowszechnianie wyników (konferencje). Wnioski takie już można składać 

do KN, a najpóźniej do dnia 1 grudnia 2016. Środki nie wydane do końca roku 2016 i nie prze-

znaczone na rok 2017 wyłącznie na upowszechnianie wyników badań pozostaną do dyspozycji 

Dziekana.  

Przypominamy zarówno młodym pracownikom Wydziału jak i doktorantom, iż zmieniły się wa-

runki pozytywnego rozliczenia projektu; m.in. doktoranci muszą zaprezentować wyniki badań 

na Wydziałowej Sesji Naukowej w roku 2017 a pracownicy będącymi kierownikami powinni w 

roku 2017 złożyć wniosek o finansowanie badań naukowych ze źródeł pozauczelnianych. Spra-

wozdania będziecie więc Państwo składać w roku 2017 po wypełnieniu w/w warunków.  

Zachęcamy do przypomnienia sobie aktualnego Regulaminu. 

W imieniu Komisji Nauki 

prof. dr hab. Piotr Świątek 
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