
 1 

 

REGULAMIN 

 

Ocena realizacji projektów badawczych służących rozwojowi młodych naukowców, 

uczestników studiów doktoranckich oraz studentów, finansowanych w ramach systemu 

grantowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM  

 

 

§1 

Regulamin określa szczegółowe zasady rozliczania środków finansowych przyznawanych na 

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach „grantów i projektów 

badawczych” na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM. 

 

§2 

1. Kierownik projektu dla młodych naukowców składa do Wydziałowej Komisji ds. 

grantów i projektów badawczych kopię raportu końcowego w terminie określonym przez 

regulamin Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - „Regulamin konkursu projektów 

badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz 

uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w ramach działalności naukowej 

Wydziałów WUM ”.   

2. Kierownik mini-grantu studenckiego składa do Wydziałowej Komisji ds. grantów i 

projektów badawczych kopię raportu końcowego w terminie określonym przez regulamin 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - „Regulamin przyznawania mini-grantów 

studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. 

 

§3 

1. Wydziałowa Komisja ds. grantów i projektów badawczych dokonuje końcowego 

rozliczenia grantu lub projektu badawczego w oparciu o kryteria wymienione w Tabeli 1 po 

upływie 12 (lub 18) miesięcy od zakończenia grantu lub projektu. 

2. Warunkiem koniecznym pozytywnego rozliczenia projektu badawczego jest przedstawienie 

otrzymanych wyników badań na konferencjach (mini-granty studenckie) lub opublikowanie 

uzyskanych wyników badań w formie co najmniej jednego artykułu w recenzowanym 
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czasopiśmie naukowym oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów przyznanych za artykuły 

naukowe, komunikaty konferencyjne, zgłoszenia patentowe i patenty.  

2.1. Jeżeli raport końcowy nie zawiera danych dokumentujących opublikowanie wyników 

badań wymagane jest złożenie dodatkowej dokumentacji przez kierownika/opiekuna projektu 

do Wydziałowej Komisji ds. grantów i projektów badawczych przed upływem 

wymaganego terminu podanego w Tabeli 1.  

2.1.1. Sposób dokumentowania opublikowanych wyników 

Publikacje naukowe: Autor (autorzy). Tytuł publikacji. Tytuł czasopisma, tom, rok wydania, 

zakres stron. Konieczne jest dołączenie kopii strony tytułowej publikacji. 

Naukowe doniesienia konferencyjne: Forma prezentacji. Autor (autorzy). Tytuł doniesienia. 

Nazwa konferencji. Data. Miejscowość. Kraj. Konieczne jest dołączenie strony tytułowej 

Książki Abstraktów (lub strony tytułowej konferencji) oraz kopii strony Książki Abstraktów 

zawierającej właściwy abstrakt. 

3. Wśród autorów lub współautorów publikacji, komunikatów konferencyjnych, zgłoszeń 

patentowych i patentów o których mowa w pkt. 2, muszą być kierownik i opiekun projektu. 

4. Tematyka publikacji, komunikatów konferencyjnych, zgłoszeń patentowych i patentów o 

których mowa w pkt. 2, musi być zbieżna z zakresem badań realizowanych w ramach 

ocenianego projektu badawczego. 

6. W przypadku minigrantów studenckich opiekun naukowy projektu zobowiązany jest 

dostarczyć do Wydziałowej Komisji ds. grantów i projektów badawczych opublikowanych 

wyników badań w czasopiśmie z listy A MNiSW najpóźniej do 36 miesięcy po zakończeniu 

projektu. 

 

Tabela 1. Projekt młodego badacza. 
Projekt 

 
Czas rozliczenia – od 

złożenia raportu 
[miesiące] 

 

Minimalna liczba punktów * 

Minigrant studencki 12 2** 
Projekt młodego badacza 18 17 

 

* Ocena artykułów naukowych (punktacja czasopism MNiSzW): lista A (15-50 pkt), lista B (0-10 pkt), lista C 

(10-14 pkt). 

Ocena komunikatów konferencyjnych – krajowych (1 pkt), międzynarodowych (2 pkt). 

Ocena zgłoszeń patentowych – zgłoszenie krajowe (5 pkt), zgłoszenie europejskie (15 pkt). 

** Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi po opublikowaniu wyników badań w czasopiśmie z listy MNiSW 

najpóźniej do 36 miesięcy po zakończeniu projektu 
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§4 

1. Ocena negatywna raportu końcowego projektu skutkuje zawieszeniem uprawnień opiekuna 

naukowego projektu do ubiegania się o przyznanie środków na realizację projektów 

badawczych w kolejnym roku akademickim. 


