
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKTY SŁUŻĄCE  

ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW 

WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

 

1. Konkurs na projekty służące rozwojowi młodych naukowców ogłasza Dziekan Wydziału 
Prawa  i Administracji UG. 
 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie młodzi naukowcy1, w rozumieniu zapisów art. 
360, ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
 

3. Każdy młody naukowiec może złożyć w Konkursie tylko jeden wniosek. 
 

4. Do oceny projektów badań naukowych Dziekan WPiA  powołuje trzyosobową Wydziałową 
Komisję Recenzentów.  
 

5. Projekty, które uzyskają największą liczbę punktów zostaną objęte finansowaniem. 
 

6. Kwota dofinasowania uzależniona będzie od dotacji przyznanej przez Dziekana. 
 

7. Koszty projektów mogą obejmować: 
– wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne; 
– usługi obce (m.in. korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, 

monitoringowe itp.); 
– inne (m.in. specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe, koszty 

publikacji wyników badań). 
 

8. Wniosek powinien składać się z następujących elementów: 
– karty tytułowej; 
– wykazu projektów z ostatnich 2 lat; 
– życiorysu i dorobku naukowego kierownika; 
– kalkulacji projektu; 
– szczegółowego opisu projektu (maksymalnie 2 strony maszynopisu). 

 

9. Na Wydziale Prawa i Administracji UG priorytetowo są traktowane te projekty naukowe, 
które wskazują na: 

– możliwość ukończenia w ciągu 2 lat rozprawy doktorskiej  
lub habilitacyjnej; 

– przygotowanie wysoko punktowanych publikacji. 
 
 

10. Opis projektu powinien być tak sporządzony, aby umożliwić recenzentowi precyzyjną 
ocenę: 

– nowatorskiego charakteru projektu (0 – 3 pkt.), 
– wpływu realizacji projektu na rozwój dyscypliny naukowej (0 – 3 pkt.), 
– planowanych form rozpowszechnienia wyników badań, w szczególności znaczenia 

publikatorów, w których planowana jest ich prezentacja (0 – 3 pkt.),  
 

1 Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:  
1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo  
2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona na WPiA UG. 

 



– doświadczenia naukowego kierownika i wykonawców projektu (w tym ich dorobku 
z ostatnich 5 lat)  (0-2 pkt.), 

– zasadności planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań  
(0-2pkt.), 

– realizacji projektu w ramach doktoratu, habilitacji (0-2 pkt.).  
 

11. Nie uruchomienie projektu do 30 września br. i brak deklaracji o terminie jego 
uruchomienia (rozpoczęcia korzystania z przyznanych środków) skutkuje automatyczną 
decyzją o anulowaniu projektu. 

 
12. Przyznane środki finansowe należy wykorzystywać do 31 grudnia roku kalendarzowego, 

na który zostały przyznane. 
 

13. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu należy złożyć do 15 stycznia następnego 
roku po roku w którym przyznane zostały środki na realizację projektu. 

 

 

 

 

 

 

 


