Załącznik
do Zarządzenia Nr 100/2017
Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 14 listopada 2017 roku

Zasady finansowania działalności studenckich kół naukowych
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
§1
Zasady ogólne
1. Finansowanie działalności kół naukowych odbywa się na szczeblu centralnym oraz
wydziałowym.
2. Środki finansowe rozdysponowywane na szczeblu centralnym przyznawane są
z dotacji, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z póżn.zm.), a ich wydatkowanie podlega
nadzorowi prorektora właściwego ds. studenckich.
3. Środki na działalność kół naukowych na szczeblu centralnym dzielone są na
realizację projektów w systemie grantowym (80%), upowszechnianie wyników
badań prowadzonych z udziałem studentów (15%) oraz na rezerwę prorektora
właściwego ds. studenckich (5%).
4. Wysokość środków finansowych oraz zasady ich wykorzystywania na szczeblu
wydziałowym określa dziekan w drodze decyzji.
5. Na szczeblu wydziałowym finansowana jest podstawowa działalność studenckich
kół naukowych, w tym zapewnienie pomieszczeń, materiałów oraz
upowszechnianie wyników badań prowadzonych przez studentów, innych niż
wskazanych w § 3.
§2
Zasady przyznawania wsparcia finansowego
na realizację projektów w systemie grantowym
1. Prorektor właściwy ds. studenckich co najmniej raz w roku ogłasza konkurs na
finansowanie projektów realizowanych przez studentów w ramach działalności kół
naukowych.
2. Projekt złożony w wyznaczonym terminie oceniany jest przez ekspertów
z danej dziedziny nauki bądź sztuki i po spełnieniu wymogów formalnych oraz
pozytywnej ocenie merytorycznej kwalifikowany do finansowania.
3. Kwalifikacja projektów odbywa się w ramach obszarów:
1) nauk społecznych, humanistycznych i sztuki,
2) nauk technicznych i ścisłych,
3) nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
4) nauk medycznych.
4. Kwalifikacja projektów spełniających wymogi formalne i posiadających opinię
pozytywną ekspertów prowadzona jest przez Uczelnianą Radę Kół Naukowych.
5. Listę projektów zakwalifikowanych do finansowania zatwierdza prorektor
właściwy ds. studenckich.
6. Szczegółowe zasady realizacji projektu, wydatkowania środków finansowych oraz
ich rozliczenia reguluje umowa zawarta z kierownikiem projektu.
Finansowaniu podlegają projekty:

1) konstrukcyjne – projekty, których efektem są konstrukcje;
2) badawcze – projekty, których efektem są wyniki badań, stanowiące materiał do
przygotowania pracy naukowej;
3) artystyczne – wystawy, koncerty, przygotowanie do uczestnictwa
w konkursach; festiwalach i innych wydarzeniach o wysokiej randze
artystycznej,
4) edukacyjne – doświadczenia, pokazy naukowe.
7. Finansowaniu nie podlegają projekty mające na celu:
1) organizację i udział w konferencji;
2) organizację i udział w konkursie;
3) organizację wyjazdu lub obozu naukowego;
4) zakup oprogramowania/narzędzi;
5) organizację warsztatu,
z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Działania wymienione w ust. 7 mogą stanowić element projektu w ramach
przyznanych środków finansowych.
§3
Upowszechnianie wyników badań prowadzonych z udziałem studentów
1. Kwalifikację wniosków o sfinansowanie lub dofinansowanie udziału
w konferencji naukowej lub innym tego typu wydarzeniu, w tym wydarzeniu
o charakterze artystycznym, przeprowadza się na podstawie złożonego przez
studenta wniosku zaopiniowanego przez właściwego opiekuna koła
i pełnomocnika dziekana ds. kół naukowych.
2. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w dwóch terminach:
1) do 31 stycznia – na okres realizacji udziału w wydarzeniu do 30 września roku
kalendarzowego,
2) do 15 października – na okres realizacji udziału w wydarzeniu do 31 grudnia roku
kalendarzowego, z możliwością prolongaty udziału w wydarzeniu do
31 stycznia następnego roku kalendarzowego.
3. Wsparcie finansowe może być udzielone jedynie studentowi będącemu autorem lub
współautorem referatu i będącemu jednocześnie osobą prezentującą, przy czym
przyjmuje się zasadę, że jeden referat prezentowany jest na konferencji przez jedną
osobę.
4. Wsparcie finansowe udzielane jest z uwzględnieniem wykazu cyklicznych
konferencji, przygotowanego na podstawie informacji uzyskanych z wydziałów do
wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
5. W pierwszej kolejności finansowane będą wydarzenia międzynarodowe odbywane
zagranicą oraz z uwzględnieniem wartości prezentacji (publikacja w bazie Web of
Science).
6. Środki finansowe przyznane na udział w konferencji mogą być wykorzystane tylko
zgodnie z ich przeznaczeniem i podlegają zwrotowi w przypadku nieprawidłowego
ich wykorzystania, rezygnacji studenta z udziału w wydarzeniu lub częściowego
braku ich wykorzystania.

