Konkurs na prowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych dla młodych naukowców oraz uczestników
studiów doktoranckich
Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej w roku 2017
Regulamin
1. Konkurs dotyczy młodych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych
Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ oraz doktorantów,
realizujących prace badawcze lub rozwojowe zmierzające do uzyskania
stopnia naukowego doktora albo doktora habilitacyjnego.
2. Granty będą przydzielane w drodze wewnętrznego konkursu.
3. Komisję Konkursową powołuje Dziekan Wydziału.
4. Do składania wniosków są uprawnione osoby, które w momencie składania
aplikacji nie ukończyły 35 roku życia.
5. Propozycje tematu finansowanego z innych źródeł (np. grant promotorski,
granty NCN, NCBiR itp.) nie będą brane pod uwagę.
6. Do ubiegania się o granty uprawnieni są:


pracownicy Wydziału, którzy mają otwarty przewód doktorski albo prowadzą
prace zmierzające do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.



doktoranci, którzy mają otwarty przewód doktorski i nie zakończyli czwartego
roku studiów doktoranckich na Wydziale.

7. Komisja Konkursowa przy ocenie wniosków będzie brała pod uwagę:





tematykę badań zgodną z priorytetami Wydziału,
dorobek naukowy kandydata,
stopień zaawansowania badań
wywiązanie się z realizacji grantu z 2016 roku (jeśli taki był przyznany).

8. Kierownik jednostki organizacyjnej Wydziału lub promotor pracy doktorskiej
wyraża zgodę na realizację projektu badawczego i zobowiązuje się do
nadzorowania postępów i terminów realizacji planu projektu.
9. Z osobą, której przyznano grant wewnętrzny zawierana jest umowa o jego
realizację z dotacji na finansowanie działalności, służących rozwojowi młodych
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
10. Całkowity koszt realizacji projektu nie powinien przekroczyć kwoty 20 000 zł
(brutto).

11. O liczbie grantów oraz sum przydzielonych na granty dla pracowników
i doktorantów zadecyduje Komisja Konkursowa.
12. Rozliczenia grantu należy dokonać do dnia 31 grudnia 2017 roku..
13. Wniosek należy złożyć według załączonego formularza.
14. Termin składania wniosków oraz ich rozstrzygniecie zostanie podane w
odrębnym komunikacie.
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Formularz
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane
1. Imię i nazwisko
2. Stopień naukowy i/lub tytuł zawodowy
3. Pracownik/doktorant* + katedra w której będą wykonywane badania lub prace
rozwojowe
4. Zgoda Kierownika Katedry oraz zobowiązanie do nadzorowania postępów
i terminu realizacji projektu
5. Tytuł projektu
6. Kosztorys projektu nie przekraczający 20 000 zł (brutto)
7. Zakres proponowanych badań lub prac rozwojowych ( ½ ÷ 1 strony 12 pkt.
Arial 1½ odstępu)
8. Forma rozliczenia (publikacja i sprawozdanie końcowe)
9. Dorobek wnioskodawcy za ostanie 3 ÷ 4 lata
a)
b)
c)
d)
e)
f)

publikacje
wykonane recenzje
nagrody i wyróżnienia
udział w projektach badawczych
prowadzone prace magisterskie (imię i nazwisko studenta, temat, rok)
prowadzone prace inżynierskie (imię i nazwisko studenta, temat, rok)

* niepotrzebne skreślić

