KONKURS
na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z
nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich
Zasady podziału dotacji
1. Do konkursu mogą przystąpić:
a) Doktoranci oraz pracownicy Wydziału Odlewnictwa, którzy spełniają
następujące wymagania:
- otwarty przewód doktorski na WO AGH
- promotor lub promotor pomocniczy jest pracownikiem WO AGH
b) Pracownicy WO przygotowujący pracę habilitacyjną lub realizujący badania
naukowe w zakresie rozwoju specjalności naukowej
2. Konkurs obejmuje młodych naukowców (zgodnie z aktualną ustawą o finansowaniu
nauki).
3. Kandydat przedstawia Kartę Zgłoszenia Tematu Zadania Prac Statutowych w roku
poprzedzającym rozpoczęcie projektu w terminie wskazanym przez Dziekana według
obowiązującego wzoru („Wniosek o finansowanie grantu dziekańskiego” na stronie
http://www.dopk.agh.edu.pl/pliki-do-pobrania/).
4. W przypadku doktorantów konieczne jest oświadczenie promotora, który jest
pracownikiem WO AGH, lub promotora pomocniczego, który jest pracownikiem WO
AGH, o wzięciu odpowiedzialności finansowej za realizację badań.
5. Zgłoszenie Kandydata podlega ocenie merytorycznej przez Komisję powołaną przez
Radę Wydziału.
6. Ocena uwzględnia następujące elementy:
a) dorobek kandydata z ostatnich dwóch lat (wykaz z BG AGH) – 0-10 punktów
b) stopień zaawansowania pracy potwierdzony przez Kierownika Katedry
i opiekuna (promotora) pracy – 0-10 punktów
7. Warunkiem koniecznym do uzyskania finansowania jest pozytywna ocena poprzednio
realizowanych grantów dziekańskich oraz terminowe rozliczenie wcześniej
uzyskanych dotacji Dziekana.
8. Komisja przedstawia listę Kandydatów wraz z opinią Dziekanowi Wydziału, który
podejmuje ostateczną decyzję.
9. W przypadku niedostatecznej ilości środków przydzielonych przez Ministerstwo
Dziekan po zasięgnięciu opinii Komisji podejmuje decyzję, które z ustalonych prac
będą finansowane.
10. Finansowanie badań, o których mowa, jest przyznawane na jeden rok z możliwością
przedłużenia.
11. Finansowanie w przypadku pracy doktorskiej może być przedłużone maksymalnie do
trzech lat, a w przypadku pracy habilitacyjnej lub na rozwój specjalności może być
przedłużone maksymalnie do czterech lat.
12. Zasady rozliczania i przyjmowania prac są zgodne z zasadami obowiązującymi
w AGH.
13. Od decyzji Komisji przysługuje 14 dni na odwołanie się do Dziekana od daty wysłania
decyzji drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku.

