
Uchwała nr 55 /2011 
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 27 kwietnia 2011 roku 
 
w sprawie uchwalenia „Kryteriów rozdziału środków na prowadzenie badań 
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi 
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w 
wewnętrznym trybie konkursowym” 
 
Senat działając na podstawie § 37 ust. 1, pkt 14  Statutu Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Uchwala się „Kryteria rozdziału środków na prowadzenie badań naukowych lub prac 
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz 
uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym”, 
które stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Traci moc uchwała nr 3/2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie  uchwalenia „Kryteriów rozdziału 
środków na badania własne”. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

          R e k t o r 
 
          prof. dr hab. Jacek Wysocki 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
załącznik do uchwały Nr  55/2011  

                              z dnia 27.04.2011 roku 
 

 
Kryteria rozdziału środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych 
oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz 
uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie 
konkursowym 
 
1. Wniosek o przyznanie środków mogą składać:  
 - młodzi pracownicy UMP (do 35 roku życia), 
 - uczestnicy czteroletnich  studiów doktoranckich. 
 
2. Można ubiegać się o finansowanie jednego projektu  (1 badacz – 1 projekt). 
 
3. Wniosek winien zawierać: 

− opis merytoryczny, 
− harmonogram, 
− wstępną kalkulację kosztów, 
− informacje o dorobku naukowym, 
− zgodę Komisji Bioetycznej (w przypadku badań, które podlegają opinii Komisji 

Bioetycznej). 
 

4. Wniosek jest recenzowany i oceniany przez komisję wydziałową. 
 
5. Projekt może trwać 2 lata, po pierwszym roku realizacji kierownik projektu składa raport 
roczny i wniosek o kontynuację tematu. 
 
6. Środki finansowe niewykorzystane w pierwszym roku realizacji przechodzą na rok 
następny. 
 
7. Niewykorzystane środki w trakcie trwania projektu (po dwóch latach), przepadają. 
 
8. Po otrzymaniu finansowania, którego wysokość uzależniona jest od kwoty dotacji i ilości 
wniosków, kierownik przedstawia kalkulację, w której 30% przyznanej kwoty może być 
wykorzystane na wynagrodzenia lub wyjazdy służbowe. 
 
9. Nie można ubiegać się o finansowanie tej samej pracy z dwóch źródeł np. MniSW 
 i z Uczelni.  
10. Kierownik jednostki, w której zatrudniony jest lub odbywa studia doktoranckie - 
kierownik projektu, sprawuje nadzór merytoryczny nad prowadzonym projektem. 


