
WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

 

Uchwała 

Rady Wydziału Chemicznego  

Politechniki Gdańskiej 

Nr 71/2020 

z 10 lipca 2020 r. 
 

w sprawie: zasad podziału części subwencji przeznaczonej na finansowanie badań 

naukowych w roku 2020 
 
Na podstawie § 38 pkt 6 i § 121 ust. 2 Statutu Politechniki Gdańskiej Jednolity tekst z dnia 17 czerwca  2020  r., 

uchwala się co następuje: 

 
Rada Wydziału Chemicznego PG zatwierdza poniższe zasady podziału części subwencji 

przeznaczonej na finansowanie badań naukowych w roku 2020: 
 

PODZIAŁ CZĘŚCI SUBWENCJI PRZEZNACZONEJ NA FINANSOWANIE BADAŃ 

NAUKOWYCH NA WYDZIALE CHEMICZNYM W ROKU 2020 
 

Fundusz utrzymania potencjału naukowo-badawczego 
 

• 70% środków – dzielone pomiędzy Katedry wg algorytmu: 
 
- 80% publikacje w czasopismach, którym przypisano co najmniej 100 pkt  

wg klasyfikacji MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r. oraz udzielone patenty  
(PL i zagraniczne); 

- 10% wkład do liczby N; 
- 10% wypracowane środki na pokrycie kosztów pośrednich (bez amortyzacji) 

 

Podział obliczony na podstawie danych uśrednionych za 4 ostatnie lata (2016-2019). 

Odpowiedzialny za podział pomiędzy Katedry: Prodziekan ds. Nauki. 
 

• 30% środków – Rezerwa dziekana, w tym: 
 

a) nagrody dla autorów/współautorów publikacji zgodnie z Zarządzeniem Dziekana 

Wydziału Chemicznego nr 4/2020 (L.dz. 289/WCH/2020 z dnia 15 maja 2020) 
 

 - 140 pkt. MNiSW będącą powyżej 97 percentyla swojej kategorii wg klasyfikacji 
 SCOPUS (3000 PLN za publikację) 
 - 200 pkt. MNiSW będącą powyżej 90 percentyla swojej kategorii wg klasyfikacji 

 SCOPUS w przypadku publikacji nie nagrodzonej premią finansową w programie 
 „Premia za publikacje IDUB” (5000 PLN za publikację) 

 
b) Fundusz Wspierania Innowacyjności w wysokości odpowiadającej 2% całości 

Funduszu. 

 
 

 



Fundusz wspierania rozwoju młodej kadry naukowej  
 

• mini-granty w wysokości 7000 PLN (kwota brutto) dla uczestników studiów III 
stopnia oraz szkoły doktorskiej (w obu przypadkach lata 1÷4), którzy przedstawią 

pisemny wniosek zawierający: 
- tytuł i krótki opis projektu (1 strona A4), związanego z realizacją w bieżącym roku 

tematyki pracy doktorskiej oraz oczekiwane rezultaty wraz z potwierdzeniem ze 

strony opiekuna/promotora;  
- spis dorobku naukowego kandydata obejmujący publikacje naukowe wg klasyfikacji 

MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r. za minimum 70 punktów opublikowane do dnia 
złożenia wniosku. 

 

Uczestnicy studiów III stopnia oraz szkoły doktorskiej (w obu przypadkach lata 2÷4), którzy 
nie posiadają publikacji naukowej wg listy MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r. opublikowanej 

w ciągu dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, za minimum 70 punktów, 
otrzymają mini-grant w wysokości 5000 PLN (kwota brutto). 
 

Dysponentem przyznanych środków jest promotor lub opiekun doktoranta. 

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres Przewodniczącego Komisji 
Dziekańskiej ds. mini-grantów.  

Ewaluacja przez Komisję Dziekańską ds. mini-grantów. 
 

• mini-granty dla pracowników B/D w wysokości 10 000 PLN z przeznaczeniem na 
finansowanie badań, niezbędnych do wszczęcia postępowania o uzyskanie stopnia 
naukowego doktora habilitowanego, którzy przedstawią pisemny wniosek 

zawierający: 
- tytuł i krótki opis projektu, który ma być zrealizowany w bieżącym roku oraz 

oczekiwane rezultaty. Jednym z oczekiwanych rezultatów musi być publikacja 
w czasopiśmie, któremu przypisano co najmniej 100 pkt wg klasyfikacji 
MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r. Publikacja musi zawierać podziękowanie za 

finansowanie ze środków Funduszu i być opublikowana w ciągu 2 lat od dnia 
przyznania mini-grantu. Wnioskodawca zobowiązany jest do potwierdzenia 

(udokumentowania), że badania proponowane we wniosku nie będą 
finansowane z innych źródeł (np. grantu NCN, NCBiR lub innych); 

- spis dorobku naukowego kandydata;  
 

Maksymalna liczba grantów: 5. 
Ewaluacja przez Komisję Dziekańską ds. mini-grantów.  
 

Mini-grant w tej kategorii można otrzymać jedynie raz w trakcie kariery naukowej.  
Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres Przewodniczącego Komisji 

Dziekańskiej ds. mini-grantów. Rozliczenie mini-grantu w postaci raportu wraz  
z potwierdzeniem udokumentowania publikacji w systemie Moja PG.  

 

• 15% środków - Rezerwa dziekana z przeznaczeniem m.in. na finansowanie kosztów 
postępowań kwalifikacyjnych. 

 
  Dziekan Wydziału 

 

       (-) prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik 


