Uchwala Nr 6/2014
Rady WydziałuPedagogicznegoi Afiystycznego
UniwerĘ'tefu JanaKochanowskiegow Kielcach
z dnia2o IntęEo2o|4I.
w sprawie zatwierdzenia
Wydzialowego regulaminu wnioskowania, podziałrri rozliczania środków
na dzialalnośóstatutową
Na podstawie s 73 uś. 2 statutu UJK w Kielcach oraz Re8rilaminu stanowiącegozałącanikdo zarządzenia
RektoraNr 251201
3 z dnia7'05.2013uchwalasię,co następuje:

51
Rada Wydziatu Pedagogicznego i Artystycznego zatwie|ózA Wydziałowy regulamin
stątuto1,|ą
wnioskowclnia,podziału i rozliczanią środkówha działalność
$2
Regulamin starrowizałącznikdo niniejszej uchwĄ.

Uclrwaławchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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Załącznikdo Uchrvab NI ó/20t4
Rady Wydziafu Pedagogicz1€go i Artystycznego
w Kielcach
Uniwers}t€ t uJanaKochanowskięgo
z dnja20lutego2014r'.

Regulamin

wnioŚkowania'

podzialu i rozliczania

środków

na dzialalność statutową
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Na podstawie Regulaminu stanowiącegozałącznik do Zatządzeria Rekton Nr 25l20I3 f dtia
7.05.2013
r.
DziałI
Przepisy ogólne
$1
Ilekroćw regLaminiemowa oI
.

podsta\ł'owejjednostce organizacyjnej

należyptzęz to rczumięć: Wydział Pedagogiczny i

Anystyczny
o

jedno.lceorganizac1jnejnalez1prle/ lo ro7umieć:
in5l)rut:

.

kierowniku nalężyprzęz to |ozl]mięć dylektora inst}'tutu,kie(ownika studiów doktoranckich

o

projekciebadawczym nalęi.yprzęz to rozumieć:okeślonezadaniabadawczeprzewidziane
do rozwiązaliaw ustalonynrokesie na okeślonychwarunkach;

l

rtykonawcy projel1u badawczego

należy rozumieó: pracownika-naukowo dydaktycanego

Ucze]ri ofaz uczestnika studiów doktolanckich, których lłniosek o finansowaniebadań został
pżef dziekana;
zaakceptowany
r

dotacji

nalezy p|zez to rozumieó: środkifinansowe na działalnośćstatutowąplzyznane

ds.nauki;
wydziałowina podstawiedecyzjiministrawłaściwego
.

młod)Ąl naukowcu

Dalezy p|zęz to lozumieć: osobę zatudnioną w Uczelni prowadzącą

działalność
naukowąktóra nie ukończyła35 roku życialub uczestnikastudiówdoktoranckich
prowadzonych
przez Wydział'
DziałII
Śtatutowąwydziału
Dotacja na dzialalność

s2
1. Działalność
statutowaobejmujenastq)ującezadania ujętę w planie rzeczowo-finansowym
Wydziah:
1)utrzymaniepotencjafubadawczego,
2) utrzynaniespecjalnęgo
Wządzeniabadawczego,
polegającąna
prowadzenirr
badańnaukowychlub plac rozwojowychorM
3) działalność
zadań zrltmizwięarrych. służącychrozwojowi młodychnaŃowców oraz uczestników
1

studiów doktoranckich,
4) utrzymaniei poszerzanienaŃowych baz danych.

s3
Jednostki organizacyjne Wydziałrr ubiegające się o przyananie dotacji na działalnośóstatutową
składajądoDziekana Wydziałuru-rioskiwedfug\łzolu i na zasadachokreślonyohprzez MNiSW w
tetminie do dnia 30 kwietnia loku popŹedzającegorok, w któryn ma byó Fzyznana dotacja'

s4
wnioski, o których mowa przygotow}.wanesą na podstawie lekomendacji Komisji oceniającej
vmioski nauczycieli akademickich lub doktolantów o flnansowanieploj ektów badawczych'
Tryb składaniai ocenywnioŚków o linansowanieprojektów badawczychz dfialalności
statutowej

ss

1. Nauczycielakademicki,dla którcgo Uczelnia stanowipodstawowemiejsceplacy lub uczestnik
studiów doktoranckich,składawrrioseko finanso\łanieprojeldu w formie papierowejolaz w fonnie
elektronicznejDyrektorowi Inst).tuttl/KielownikowiStudiów Doktoranckich w te.minie do dnia 15
lBtegoroku popżedzającegorok, w którym ma być pŻyznana dotacja.
2. Wnioski o finansowanieprojektubadawczegoz dotacjicelowejMNiSw mog4 składaćosoby,
Ltóre na dzień określonyprzez MNiSW odrębnymiprzepisami jako termin nadsyłaniawniosków'
nie Ńończyły 35 loku Źycia' oraz dla których - w przypadku nauczycieii akademickich-Uczelnia
jęstpodstawowym
miejscempracy.
3' Wniosek o finansowanięprojęktu badawczęgopowinien obejmowaćcały okres realizacji
projektunie dhższy nii' cńęry \ata.
4. Wniosekpowinienzawierać:
1) okes realizacjiprojektubadawczego,
2) plan zadaniowo-finansowyrealizacji projęktubadawczego,
3) opis projektubada\Mczego,
4) kalkulację kosztów realizacji projektu badawczego z podziałem na poszczególne lata
jego realizację,
obe.jmujące
5) spodziewanyefektkońcowypo realizacjiprojektubadawczego,
naukowego.
6) opiniękierownikajednostkiorganizacyjnej/opiekuna
5. NauczycielakadęĘickilub uczestnikstudiówdoktoranckichmożekierowaćjednymprojektem
w dan)m okresie.
realizowanym
badarłcz)m

s6
1. oceny rmiosków' o których mowa dokonujeKomisja Inst)tutowapowołanapfzez Kierownika.
w skład Komisji wchodzą kierownicy Zakf,adów oraz sękrelaJz. Komisji przewodniczy

Kielownik lub wyznaczony prfez niego zastępca'
2. W przypadku studiów doktolanckich, oceny wniosków dokonuje Komisja w skład, której
wchodz4 opie]r.unowienaukowi będący specjalistami w danym obszarze wiedzy oraz sekretarz'
Komisjępowołujei przewodniczyjejKierownikstudiów.
3. Po dokonaniuoceny końcowej Komisja rekomendujewnioski do finansowaniaoraz określa
u]ysokość
śIodkówfinansowychrekomendowanych
na realizacjędanegoprojektubadawczego.
3' wnioski pfzekaz)'wanesą do WydziałowejKomisj i KoŃursowej '

57
WydziałowąKomisję powołuieDziekan' Dziękan możępowołaóoddziehe Komisje do oceny
vmioskówdla poszczególnychobszarówwiedzy,jeśliwymagatego specyfikaWydziału.W skład
Komisji wchodzą kierownicy poszczególnych jędnostękorganizacyjnych w ramach wydziafu lub
obszaru \łriedzyoraz co najmniej trzech pracowników naukowo'dydaktycznych posiadającychco
najmniejstopnieńdoktola habilitowanego'będ4cychspecjalistamiw dan;,n obszarzewiedzy'
reprezentujących
poszczególne dziedziny nauki w danym obszarze oraz seketarz. Komisji
przewodniczyDziekanlub wyznaczonyprzef niegozastępca.
$8
1. ocęniemęI}tolycznejpodlegająwnioskispełniające
wymogifornalne.
jest wg poniŻszychkyte ów (skala d1a każdegoz
2. ocena melytoryczna doko],]}nvana
rł1różnionychkq.teriów od 0 do 5 pkt):
.

Wańośćmel}'torycznaprojektu

r

Dorobęk i doświadczenie
kierownika pĄektu (zespołu)

.

Znaczęnięprojęktu dla rozwoju naukowegowykonawców

.

Ksztahowanięwamztatubadawczegoi specjalnościnaukowejWydziału

.

Współpracaz innymiośrodkami
w trakcierealizacjiprojeltu

.

Znaczenieplojektudla kontyluacjiwcześniejszych
badan

.

Możliwościlvykon1wania projektLrw dostępnychautorowi warunkach

.

projektubadawczęgo
ocęnaprawidłowości
rozliczeniapoprzedniozrealizowanego

.

Prawidłowość
i zasadność
kalkulacjiwstępnejkosztówrealifacjiprojektu

.

Liczebnośó
zespołubadawczego

.Inne...'......'.........'(wymieni,ć)dodatkoweJ.ryteriąw),tąniąwtaściwąKomisjapozop
sięze złożonymiwnioskąmi
Razemliczbapunktów:,.'.-'
Komisja dokonuje oceny końcowej według
3. Po dokonarriuoceny mer}torycznęjwłaściwa
następującychparamętrówi wyłaniawniosek zgodnie z rankingiem:
oce ą /Liczba fiożliy,ych do u4skania punktów
j]-Jj
Wyróżniający/

Bardzo dobry/35-50
Dobry/2l-31
Słaby/11-20
Negat).wny/0-,/0
4' PrzewodniczącyKomisji lub osobapŻez niego WyzDczona informuje osoby sldadającewnioski
o decyzji w przedmiocielekomendacjipftez wsłaljię informacji pocztą elektronicznąna
wskazanywe wniosku adres.
5. W przypadku braku rekomendacjirłniosku do finaosowaniaosobie składającej
\łniosek
Fzysługujeodwołaniędo Dziekana'w teminie siedmiudni od dnia otzymania informacji'o
której mowa w ust. 4'
6' odwołaniewinrrobyć pisemnie uzasadnionez uwzględnieniemla]teriów, o których mowa w $ 4
ust.2.
7. Po dokonaniuoceny wniosków przez WydziałowąKomisję są one przekaz1wanedo Działu
Nauki Uczelrri.
8. osobie składającejwniosek przysługujeprawo odwołaniaod decyzji WydziałowejKomisji do
Prorel1orads. Nauki i współpracy z Zagmnicą
Zasady linansowaniaprojektów badawczychze środkówna działalność
statutową

$e
1. Po otrzymaniudecyzji MNiSW o wysokościdotacji przyznanychna działalnośó
statutową
WydziałowaKomisja na wniosek Dziękana dokonuje podziału dotacji podmiotolvejdo
dyspozycjiposzczególnychKomisji działających
w ramachWydziału.
2' KomisjaWydziałowadokonujepodziałuw opalciuo:
a) misję i stalegię lozwoju wydziału,
b) liczbę pracowników naukowo.dydaktycznychzatrudnionychw jednostkach organizacyjnych
wchodzącychw sk.ładposzczególnychobsza.rówwiedzy lub liczbę uczęstników studiólv
doktoranckich,
c) liczbę punktów uzyskanych przez pracowników poszczegóInychjednostek lub uczestników
studiów doktomnckich,w parametryzacjidorcbku naukowegoza poprzedni roĘ
d) liczbę projektów badawczych realizowanychw jednostkachorganizacyjnychwchodzącychw
składposzczególnychobszalówwiedzy,
e) liczbę wniosków o realizację projektu badawczego rekomendowanychprzez Komisję do
finansowania.
3. WłaściweKomisje (Inst)'tutowe)działającew ramach Wydziatu dokonująpodziałuotrzymanej
dotacjiw oparciuo:
a) ]icfbę punktów uzyskanych za meqtoryczną ocenęwniosku'

b) liczbę punktów uzyskanych za działalnośó
naukowąw loku poprzedzającymrok podziału
dotacji.
c) ocenęrocznego/końcowego
z realizacjiprojektubadawczego.
sprawozdania
4. Finansowaniem\ł lamach doucji celowejmogąbyć objęteprojektybadawczeosób' które na
dzień składaniawniosku do MNiSw nie Ńończyły 35 roL.u Źycia olaz uczestnicy strrdiów
doktorarrckichprowadzonychprzez Wydział'
5. Ślodki niewykorzystanew Ioku poprzednimz projektów badawczych zakończonych zwiększają
dotacjęloku bieżącego.
6' Podfiał dotacji dokonanyprzez poszczególneKomisje zatwieldzaKomisja wydziałowa'o
wynikach prac Komisji WydziałowejDziekan infotmujęRadę Wydziału.
7' wykaz plojektów z rekomendowanądotacjąPlzewodniczący Komisji Wydziałowejprzekazuje
do zatwieldzenia Prorektorowi ds. Nauki i Współpracyz Zagmnicą w te ninie 30 dni od daty
decyzji MNiSW o otrzprraniu dotacji na działalność
statutową
Zasady realizacji projektów badawczychfrnansowanychze środkówna działalność
statutową
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1. Kierownik projektu badawczego,otrzylujący środkifinansowe na działalność
statutowąjest
zobowiĄzanydo:
1) prawidłowego,efektywnego i zgodnego z ptzeznaczeniem wykoŹysrywania otŹymanych
środków,
f) ptzestIzegaiia przepisów obowią4ującegoprawa w szczególności ustawy o finansach
publicznych.
3) teminowej realizacji zadań zgodnię z przyjętym planem zadaniowo-finansow1tnrealizacji
plojektu badawczegooraz kall.ulacją kosaów,
z realizacjiprojektubadawczego
we właścilłym
terminie'
4) składania
sprawozdania
$ 11
l' Zmiany dotyczącerealizacji projeltu badawczegomogą być zgłoszonedo 15 lutego loku
poprzedzającego
kolejny rok finansowaniaprojektui nie mogĄ dotyczyćistoty prob]ematyki
badawczejobjętejdanym pĄektem.
2' PĄekt zmian pracy badawczej kielownik plojektu badawczegoprzedkładawtaściwejKomisji,
L1óra Iozpatuję ich zasadność'Właściwekomisje przekazują swoją decyzję Komisji
W l d z i a l o w erja.z a sD z i a , o n\i a u l i .
statutowąprzez nauczycieli
Zasady rozliczania środkówfinansowychna dzialalność
akadenickich i uczestnikówstudiów doktoranckich
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1. Środki z dotacji na działalnośóstatutowąplzyznane na rcalifację plojektu badawczegonależy
wydatkowaćdo 31 grudnia roku' na któIy zostałyp|zyznale.
2. w ufasadnionych przypadkach, za zgodą Dziekarta moŹliwe jest przedfużenie teminu
wydatkowania i rozliczenia środków z dotacji statutowej pŹyznanych na rea]izację p.ojektu
jednakniż do 31 grudIriakolejnegoroku.Decyzjęo przedłuzeniu
badawczego,
nie dłużej
realizacji
projektuDziękanprzekazuje do DziałuNauki.
3. wydatkowanie środkówna realizację projektów badawczych w ramach działalnościstafuto1vej
odb).wasię zgodnie Z prz'ęt}.rn planem zadaniowo-finansowymrealizacji projektu badawczego
UrŁ

Nd]Nu]e,ą

^UóZtUw'

4- w ramachśrodkówz dotacji mogą być finansowanetylko koszty niezbędnedo reaiizac|i
projektubadawczegow szczególności:
1) zakup literaturynaukowej,
2) usfugiobce:wykonanieanaliz,kserokopii'tłumaczeń,
digita]izacji'usługipocztoweię.'
3) ttyjazdy krajowe i zagtaniczle zv'tięale z realizowanym pĄektem: udziałw konfęręncjach
naukowych,sympozjach,przeprowadzeniekwerendy,konsultacjenaukowe,ię.,
4) zakup aparatuy naukowo-badawczejniezbędnejdo realizacji pĄektu badawczego,
5) zakup ulządzeń technicznych i elektronicznych niezbędnych do realizacji projelrtu
badawczęgo,
6) zakupmateriałów
eksploatacyjnych
i biurovych,
7) wydanie książki' opublikowanie artykułu lub refęrafu w czasopismach i recenzowanych
materiałachkonferencyjnych olaz rapolty z badan, jako ęfękt prac prowadzonych w mmach
działalności
statutowej.
5. Zlecenie wykonania prac (w ramach usfug obcych) instytucjom ze\4'nętrznymoraz zaklp
aparatuy, ulządzęń i matedałów odb}.vr'a5ię zgodnie z ustawąo zamówieniach publicznych i
proceduramiobowiązującymi w Uczelni.
6. Zlęcęnięna zelłnątlz prac wydawniczych lęgulują węwnętznę akty normal)Ął'ne.
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1' Kierownik plojektu badawczęgozobowiązanyjest w teiminie do 15 lutego kazdęgoloku
kalendażowęgodo przedłożenia
właściwej
Komisji sprawozdańIocznych lub sprawozdania
końcowego z rea|izacji projektu badawczęgo wędług obowiązującego w Uczelni wzoru
sprawozdania.
2' Sprawozdanie
roczneorazkollcowęz realizacjiprojektubadawczegowinrrozawierać:
1) opis mer}.tolyczny zlealizowanych zadań v't,1szczegóIrltonychw planie zadaniowolinansowym projektu,
2) wykaz publikacji powstałychw wyniku realizacji projektubadawczego,
3) informacjeo udziale w konferencjachnauko*ych,

4) infotmacje o współpracy regionalnej,Ą<rajowej/zagrarricznej
przy realizacji pĄeLtu
badawczego,
5) dane o stopniacb/tJ'tułach
naukowych uzyskanych pżez człon](ówzespołubadawczegow
wyniku realizacji projęl1u badawczego,
6) informacjeo inrrychformach upowszechnianiawyników lub wyko.Zystaniaprac,
7) zwięzłeomówieniekosztów.
3. oceny sprawozdalria rocznego lub końcowego f rcalizec)i plojektu badawczego dokonuje
lvłaściwa
Komisja w terminie do 15 marca każdegokolejnegoroku kalendatzowegostosując
następującektyteria:
Kątegorią oceny/Ocenaw skali od 0 do 5 punktów
1. wartośómęI}'torycznaprojektu
2. Dorobeki doświadcfenię
kierownikaprojektu(zespołu)
zdob}tew trakcierealizacjiplojektu
3' Znaczenieplojektudla rozwojunaŃowego wykonawców
4. Ksztahowaniewarsztatubadawczegoi specjalności
naukowejw Uczelni
5. współpracaz innymi ośrodkamiw trakcie realizacji projektu
6. ocena roz]iczęniai realizacjiprojektubadawczego
przedstawionęgosprawozdania
7. Formalnapoprawność
Razemliczba punktów
4. ocenakońcowasprawozdania
dokonywanajest
w opalciuo następujące
pammetry:
ocena/Liczba możlilylch do u4skdnią punktów/Liczba uzyskanychpunktów
Wyróżniająca
2ó-35
Bardzo dobft 16-25
-lJ
Dobra,11
Negatywna0-10
5' Złożęnię
sprawozdania
niekonpletnegoskutkujeuzyskańemocenyniedostatecznej.
6. Plotokołyz posiedzeniawłaściwych
przekazywane
Komisji wraz ze sprawozdaniami
są Komisji
Wydziałowej
w ciągusiedmiudni roboczychod dniaposiedzenia.
7. Przewodniczący Komisji

Wydfiałowej przekazuje plotokoły z posiedzenia wraz ze

splawozdaniami
do DziafuNauki w ciągusiedmiudni roboczychod dniaposiedzenia'
8. Negatywna ocęna sprawozdaniarocznego z rcal|zacji plojektu badawczegowstrzymuje daisze
finansowanie.
9. w prz;padku negaty\mej oceny sprawozdaniarocznego lub końcowego z realizacji projektu
placownikowiprzysługuje
prawozłożęnia
badawczego
pisennegoodwołaniaod oceny.
10. Przęwodnicz4cyKomisji 1ubosobapuez niego wyznaczonainformujekierownikapĄektu
badawczegoo oceniekońcowejsprawozdaniaprzez wysłanieinformacjipoczą elęktonicznąna
'wskazanyw spaawozdaniuadres.

11. Kięro*nikowi projektuprzysfugujeprawo odwołaniaod decyzji Komisji do Prorcktorads.
Nauki i Współpracyz Zagranic4 za pośrednictwem
Dziekana Wydziafu w teminie siedmiu dni od
dniaotrzymaniainformacjio ocenie.
12' P.olektor możez]ecić dokonanie oceny merytorycznejsplawozdania pracownikowi będącemu
specjalist4wdanejdziedziniepod waruŃiem, żeniejeston człon}iemKomisji.
13.ocena sprawozdarria
rocznegolub końcowegoz realizacjiprojektubadawczegodokonat\aprzez
jest ostateczna.
Prorektora
ZałąĆznikdo Regulaminuwnioskowania,podziałui rozliczania środkówna działalność
statutową
DziałII
Tryb składania i oceny wniosków o finansowanie plojektów badawczych z działalności
statutowej,$8ust.2
Zasaóy tozliczalla

środków finansourych na działalnośćstatutową plzez nauczycieli

akademickichi uczestników studiów doktolanckich, s 13 ust. 3
ocena wnioskowanychprojektów i sprawozdańz ich realizacji wedlug poniższychkryteriów:
p.ojekfu (0-5pkt)
1. wartość
mel}'toryczna
znaczenieprcjektu dla rozwoju prowadzonegokierunku studiódspecjalności (0-2pkt)
_ znaczeniedla rozwoju naukowegó kierownika i członkówzespołu(0-2pkt)
projektu (0-1pkt)
innowacyjność
2. Dorobeki doświadczenie
kierownikaprojekfuorazczłoŃów Zespołu
(0-5pkt)
dorobekkierownika(0-3pkt)
_ dorobekczłonkówzespołu(0-2pkt)
3. ZmczeniepĄektu dla rozwojunaukowego(0-5pkt)
znacznie projektu dla podtrzymania wysokiej oceny parametrycznej
wnioskodawcę najwyższęj puŃtowanymi

wykazanie się przez

pozycjarń z oceny pa.ramętycznęj nauczyciela

akademickiegowedługobowiązującychkqteriów parametryzacjiokreślonychpżez Ministęrstwo
Nauki i szkolnictwa wyższego (0-2pL1)
_ znaczenięd]a uzyskania stopnianaukowegodI (0-tpkt)
- aaczenie dla uzyskaniastopnianaukowegofu hab.(0-1pkt)
znaczęnięd]auzyskaniat}tufuFofesora (0-1pkt)
4. Kształtowanię
warszta1u
badawczegoi specjalności
naukowejrrczelni(0.5pkt)
5. współpracaz innymi ośIodkami
w takcie realizacjiprojektu(np.wspólnepublikacje,działania
wspó.łorganizacja
altystycznę,
konferencji)(0-5pkt.)
_ udokumentowana współpraca międzynarodowa w zakesie działalnościnaukowej i/lub
ańystycznęj(0.2)

- udokumentowanawspóbraca kmjowa w zakresiedziałalności
naukoweji/lub artyśycznej(011)
_ cz}'!nę uczęstnictwow konferencji międzynalodowej/zagranicznej(0-1)

źi

czyme uczestnictwow konferencjikajowej (0-1)
6. Znaczenieprojelrtudla konĘnuacji wcześniejszych
badan(0-5pkt)
7. Możliwośówykon}$/aniaprojel1uw dostępnychautorowi waruntach (0-5pkt)
8. ocena prawidłowości
rozliczenia poprzedniegozrealizowanegoplojektu badawczego-(0-5pL1.)'
9. Prawidłowośó
i zasadnośókalkulacji wstępnejkosfów realizacji projektu (0-5 pkt.)
10.Liczebność
zespofubadawczego(0-5pkt.)
_ projeldręalizowanypEezjednąosobę(0.1)
_ zaangażowaniedolĆorantów,dol1ońw i n odej kadry (0-4p1a)
11' Ime

dodatkowe lłyte/ią w,'łąnia właściwaKomisja po fdpoz||Akiu się ze złożonymi

wniosk@ni (0-5pkt)

