Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UW nr 5/2014
z dnia 19 maja 2014 roku
w sprawie Regulaminu konkursu WNE UW
na projekty realizowane w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich (DSM)
Regulamin konkursu WNE UW
na projekty realizowane w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich (DSM)

1. Zgodnie z ustaleniami Rady Wydziału fundusze dzielone w trybie konkursu są
przeznaczone na rozwój badań prowadzonych przez młodych pracowników i
doktorantów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.
2. Pracownika naukowego (adiunkta) traktuje się jako młodego w rozumieniu
niniejszego Regulaminu, o ile w roku rozstrzygania konkursu przyznawania dotacji
ma 35 lub mniej lat i jednocześnie okres, który upłynął od uzyskania doktoratu nie jest
dłuższy niż 3 lata. Limit wieku może być podniesiony o czas trwania urlopu
macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego.
3. Jedna osoba może uczestniczyć w realizacji tylko jednego projektu finansowanego w
ramach danego konkursu.
4. Osoby uprawnione do udziału w konkursie mogą tworzyć zespoły ubiegające się o
finansowanie projektu na podstawie wspólnego wniosku.
5. O finansowanie nie mogą ubiegać się osoby, które w ubiegłej edycji konkursu nie
dotrzymały terminu złożenia sprawozdania, uzyskały ocenę negatywną lub nie
udzieliły zadowalających wyjaśnień w odpowiedzi na zastrzeżenia Komisji. Ponowne
ubieganie się o finansowanie w ramach DSM jest możliwe w następnym roku.
6. O finansowanie projektu nie mogą ubiegać się osoby, które w momencie składania
wniosku kierują innym projektem naukowym o wartości przekraczającej 50 tys. zł w
roku, objętym projektem.
7. Podstawą ubiegania się o finansowanie jest projekt naukowy, złożony wg zasad
przedstawionych w załączniku Wniosek DSM, zawierający poza opisem
wyszczególnienie przedsięwzięć wymagających finansowania. Dopuszcza się
współfinansowanie poszczególnych wydatków z kilku źródeł.
8. Podziału środków dokonuje pięcioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez
dziekana, w której składzie znajdują się: dziekan, prodziekan ds. naukowych,
kierownik stacjonarnych studiów doktoranckich i dwóch innych nauczycieli
akademickich wyróżniających się dorobkiem naukowym i kształceniem młodej kadry
naukowej.

9. Do zadań Komisji należy ocena projektów, podział środków na finansowanie
projektów oraz ocena merytoryczna sprawozdań z realizacji projektów z roku
ubiegłego.
10. Złożone wnioski podlegają ocenie merytorycznej Komisji, która dokonuje analizy
planowanych do realizacji zadań - ocenia wartość naukową złożonych projektów
badawczych, przez co rozumie się:
a. oryginalność proponowanych badań i potencjalną możliwość powstania
liczących się publikacji naukowych na podstawie ich wyników
b. poprawność zawartych w nich hipotez, odniesienia do aktualnego stanu badań
c. i możliwości ich realizacji
jak również bierze pod uwagę dorobek naukowy z ostatnich 3 lat i ocenia prawidłowość
wydatkowania wcześniej przyznanych środków finansowych w konkursie oraz efektów
naukowych osiągniętych z ich wykorzystania.
11. Ustalenia Komisji w formie pisemnej informacji o przyznanych poszczególnym
osobom środkach dostępne są wszystkim zainteresowanym.
12. Młodzi pracownicy naukowi i doktoranci, którzy otrzymali dotację, zobowiązani są do
złożenia Komisji Konkursowej sprawozdań z realizacji projektów badawczych
prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych w terminie do końca kwietnia
kolejnego roku.
13. Konkurs odbywa się raz w roku. Młodzi pracownicy naukowi i doktoranci składają
wnioski o przyznanie dotacji w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową.

Załączniki do regulaminu:
1. Wzór wniosku DSM
2. Wzór sprawozdania z projektu DSM

Prof. dr hab. Jan J. Michałek
Dziekan WNE

