
Załącznik nr 1 do decyzji Dziekana WA PW 
Wersja z 08.04.2019 r.   

 
WYDZIAŁOWY REGULAMIN KONKURSU NA GRANTY NAUKOWE 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
1. Regulamin określa zasady wykorzystania części środków finansowych z subwencji na 

działalność naukową, przeznaczonej na projekty naukowe, zwane dalej grantami 
naukowymi, realizowane w trybie konkursowym przez zespoły badawcze Wydziału 
Architektury PW, liczące nie mniej niż 2 osoby. 

2. O granty naukowe mogą ubiegać się zespołowo pracownicy naukowo-dydaktyczni 

Wydziału, którzy w celu realizacji grantu utworzą zespół naukowo-badawczy ze 

wskazaniem kierownika grantu. Zespół może składać się z pracowników różnych 

jednostek Wydziału Architektury PW, a jego członkami mogą być również studenci 

studiów doktoranckich Wydziału Architektury PW.   

3. Osoby wymienione w pkt 2 niniejszego rozdziału mogą złożyć w konkursie tylko jeden 
wniosek, przy czym mogą jednocześnie być członkami zespołów wykonujących prace 
prowadzone w jednostkach Wydziału Architektury PW. 

4. Ze środków przyznanych na granty naukowe mogą być finansowane wyłącznie te wydatki, 
które są związane z ich realizacją. 

5. Liczba przyjętych do realizacji grantów naukowych oraz wysokość ich finansowania 
ustalana jest w drodze wewnętrznego trybu konkursowego przez powołaną przez 
Dziekana Wydziału Architektury PW Komisję Konkursową. 

 
Rozdział 2 

Cel Konkursu 
 
1. Celem Konkursu jest rozwój badań o wymiernych - nowatorskich i rozwojowych 

efektach w zakresie specjalności naukowych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. 

2. W konkursie preferowane będą projekty badawcze realizowane wspólnie przez 
pracowników różnych jednostek Wydziału Architektury PW, obejmujące: 

1) niepublikowane badania podstawowe jednoznacznie wnoszące nową jakość do 
dotychczasowego stanu badań; 

2) niepublikowane badania stosowane, szczególnie dotyczące twórczości i badania przez 
projektowanie; 

3) projekty badawcze, których wynikiem będą wymierne efekty badań, wymienione w pkt 
4 niniejszego rozdziału. 

3. W konkursie nie będą brane pod uwagę projekty dotyczące badań spoza listy 
podstawowych kierunków badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych na Wydziale 



Architektury, publikowanej na stronie internetowej Wydziału Architektury w dniu 
ogłoszenia Konkursu, ani też projekty wykorzystujące prace studenckie. 

4. Zespół składający wniosek jest zobowiązany do podania listy planowanych efektów 
badawczych, które będą oceniane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej (DZ. U. poz. 392), wykazu wydawnictw publikujących recenzowane 
monografie naukowe, stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw 
publikujących recenzowane monografie naukowe oraz wykazu czasopism. Efekty te będą 
punktowane następująco: 

1) publikacja w czasopiśmie naukowym, monografia naukowa (w tym rozprawa 
habilitacyjna lub książka profesorska), rozdział w monografii, punktowane 
wydawnictwo pokonferencyjne – zgodnie z obowiązującymi wykazami;  

2) uzyskanie finansowania międzynarodowego lub krajowego projektu, 
obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe – liczba punktów w 
wysokości odpowiadającej 1/100 wartości projektu, nie więcej jednak niż 200 
pkt; 

3) uzyskanie zlecenia na ekspertyzę, projekt lub inną pracę naukową albo 
wdrożeniową, zleconą Wydziałowi Architektury – liczba punktów w wysokości 
odpowiadającej 1/100 kwoty zlecenia, nie więcej jednak niż 120 pkt; 

4) organizacja lub współorganizacja konferencji międzynarodowej – 50 pkt . 

5. Potwierdzone przyjęcie do publikacji artykułu w czasopiśmie zamieszczonym w wykazie 
czasopism naukowych lub przyjęcie monografii do druku (po recenzjach wydawniczych) 
będzie traktowane tak, jak publikacja, przy czym w przypadku uwzględnienia tego efektu 
w sprawozdaniu końcowym w roku bieżącym lub wcześniejszym, punkty za wydanie 
publikacji nie będą ponownie brane pod uwagę 

6. Podstawą ustalania punktacji w konkursie będzie:  

1) wartość zadeklarowanych we wniosku efektów badawczych, przy czym od 
wartości tej odejmowane będą punkty za ewentualne niezrealizowane efekty w 
poprzedniej edycji konkursu; dotyczy to każdego członka zespołu; 

2) ocena wykonanych, z udziałem członków zespołu badawczego, projektów 
badawczych w poprzedniej edycji konkursu; 

3) wartość merytoryczna złożonych wniosków, do których oceny Komisja może 
powołać dodatkowych opiniodawców. 

7. Każdy członek zespołu badawczego, uzyskującego dotację na grant naukowy jest 
zobowiązany do opublikowania własnej lub opracowanej z innymi członkami zespołu 
pracy naukowej, co jest warunkiem rozliczenia grantu. 

8. W każdej edycji konkursu mogą być tworzone nowe zespoły badawcze, przy czym punkty 
uzyskane przez członków zespołów w poprzednich edycjach, są liczone jako potencjał 
nowego zespołu. 

 



Rozdział 3 
Tryb składania i rozpatrywania wniosków  

 
1. Dziekan WA PW powoła Komisję Konkursową liczącą do 6 osób, celem rozstrzygnięcia 

konkursu. 
 

2. Terminarz konkursu zostanie podany na stronie internetowej Wydziału Architektury PW, 
wraz z regulaminem i wzorami wymaganych formularzy. 
 

Rozdział 4 
Realizacja i rozliczenie grantów naukowych 

 
1. Nieprzekraczalny termin ukończenia grantu naukowego – 1 marca w roku następującym po 

ogłoszeniu konkursu.   

2. Nieprzekraczalny termin złożenia zamówień na środki trwałe, niezbędne do realizacji 
grantu oraz na usługi zewnętrzne – 15 czerwca w roku ogłoszenia konkursu. 

3. Przy realizacji i odbiorach wyników grantu naukowego obowiązują regulacje i procedury 
obowiązujące przy realizacji prac statutowych. 

 

                                                                                                              Dziekan WA PW 


