
 

 

Regulamin przyznawania grantów naukowo-badawczych doktorantom  

w Instytucie Historycznym US 

w roku 2020 

 

1. Informacje ogóle  

1.1. Grant doktorancki w rozumieniu niniejszego regulaminu przyznawany jest przez Dyrektora 

Instytutu Historycznego na okres 6 miesięcy w oparciu o listę rankingową sporządzoną przez 

komisję oceniającą granty. Okres realizacji grantu może zostać przedłużony. W roku 2020 

zostaną przyznane trzy granty:  

 w wysokości 4 tys. zł. netto dla doktoranta, który znalazł się na pierwszym miejscu na liście 

rankingowej. 

 w wysokości 3 tys. zł. netto dla doktoranta który znalazł się na drugim miejscu na liście 

rankingowej. 

 w wysokości 1,6 tys.  zł netto dla doktoranta który znalazł się na trzecim miejscu na liście 

rankingowej. 

1.2. Grant może być przyznany studentom Szkoły Doktorskiej oraz studentom studiów III stopnia na 

kierunku historia w oparciu o wymogi określone w regulaminie. 

1.3. Termin składania wniosku o przyznanie grantu upływa 20 czerwca 2020 r. 

 

2. Wymogi ogólne dotyczące przyznania grantu 

2.1. Aby otrzymać stypendium doktoranckie doktorant musi spełnić wymogi określone w regulaminie 

tj.: 

2.1.1. Odpowiednie przygotowanie wniosku grantowego zgodnie z procedurami i wymogami 

formalnymi. 

2.1.2. Doktorant może otrzymać grant jeśli:  

A) terminowo realizuje program studiów doktoranckich; 

B) wykazuje się zaangażowaniem w: prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 

zawodowych lub realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną 

uczelni albo jednostkę naukową; 

 

3. Wymogi szczegółowe dotyczące przyznania grantu 

3.1. Wniosek o przyznanie grantu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w wersji 

elektronicznej (w formacie doc, docx lub pdf, na adres: dyrektor.his@usz.edu.pl) wraz 

z wymaganą dokumentacją należy złożyć do Dyrektora Instytutu Historycznego nie później niż 

do 20 czerwca 2020 r. 

3.2. Wnioski o przyznanie grantu są opiniowane przez komisję powołaną przez Dyrektora IH. Po 

dokonaniu oceny komisja stypendialna przekazuje Dyrektorowi listę rankingową, na której 



 

 

wskazane są osoby rekomendowane do otrzymania stypendium doktoranckiego. Listę 

rankingową sporządza się w oparciu o dane zawarte we wniosku o przyznanie grantu i 

wymaganej dokumentacji. Skład komisji i liczba jej członków może być zmienna. Ostateczną 

decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania grantu, okresu jego pobierania oraz jego 

wysokości podejmuje Dyrektor Instytutu Historycznego. Od decyzji tej nie ma odwołania. 

3.3. Kryteria oceny określa załącznik nr 2. 

3.4. Na wniosek komisji  w danym roku grant może zostać nieprzyznany.  

3.5. Od decyzji, w której mowa w rozdz. 3, pkt 3.2 doktorantowi przysługuje prawo złożenia wniosku 

o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Instytutu Historycznego w terminie 14 dni od daty 

doręczenia decyzji. Wówczas komisja zobowiązana jest ponownie rozpatrzyć całość złożonej 

wcześniej dokumentacji i podjąć decyzję o zasadności utrzymania lub zmiany decyzji. Uchwała 

komisji jest ostateczna i wiążąca.  

3.6. Wniosek o przyznanie grantu zawiera: 

3.6.1. Udokumentowany wykaz publikacji naukowych z ostatnich dwóch lat przed złożeniem 

wniosku ze wskazaniem punktacji zgodnej z punktacją MNiSW. 

3.6.2. Udokumentowany wykaz grantów naukowych z ostatnich dwóch lat, które kandydat 

otrzymał, złożył wniosek lub uczestniczył w realizacji ze wskazaniem instytucji przyznającej. 

3.6.3. Udokumentowany wykaz konferencji naukowych z ostatnich dwóch lat, na których kandydat 

wygłosił referat naukowy ze wskazaniem jej międzynarodowego, zagranicznego, 

ogólnopolskiego lub lokalnego charakteru. 

3.6.4. Obszerną koncepcję projektu badawczego wraz z kosztorysem. 

3.6.5. Pisemną, obszerną opinię promotora na temat postępu w pracach badawczych oraz 

zasadności przyznania grantu.  

3.6.6. Opis aktywności w obszarze działań społecznych, organizacyjnych, popularyzatorskich itp.  

 

4. Przepisy końcowe 

4.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania na stronie internetowej Instytutu 

Historycznego (https://his.usz.edu.pl/) . 

4.2. Doktorant jest zobowiązany złożyć Dyrektorowi Instytutu Historycznego pisemne sprawozdanie 

z realizacji grantu wraz z dołączona dokumentacją nie później niż po upływie 14 dni od daty 

zakończenia grantu. 

4.3. Doktorant, który nie zrealizował zadań przewidzianych we wniosku, lub nie rozliczył grantu w 

wyznaczonym terminie nie może ubiegać się o grant w ponownej edycji. Odpowiednia informacja 

zostanie przedstawiona Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej oraz komisji prowadzącej przewód 

doktorski. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu przyznawania grantów naukowo-badawczych doktorantom w Instytucie Historycznym US  

w roku 2020 

 

Wniosek o grant naukowo-badawczy na rok 2020 

Imię i nazwisko kandydata ………………………………………..…………… Rok studiów …………. 

Nazwisko i imię promotora ………………………………………………………………………….……..... 

Temat projektu badawczego …………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………………………………................................ 

Informacja o grantach uzyskanych w Instytucie Historycznym w latach 2018-2019 i ich rozliczeniu 

…………………………………………………………………........................................................................... 

Załączniki: 

1. Wykaz publikacji naukowych za lata 2018-2020 ze wskazaniem punktacji zgodnej z punktacją 

MNiSW (należy załączyć listę wraz z udokumentowaniem). 

2. Wykaz publikacji naukowych złożonych do druku w lata 2018-2020 ze wskazaniem punktacji 

zgodnej z punktacją MNiSW (należy załączyć listę wraz z udokumentowaniem). 

3. Wykaz grantów naukowych uzyskanych w latach 2018-2020 ze wskazaniem instytucji 

przyznającej (należy załączyć listę wraz z udokumentowaniem). 

4. Wykaz grantów naukowych, o które kandydat aplikował w latach 2018-2020 ze wskazaniem 

instytucji przyznającej (należy załączyć listę wraz z udokumentowaniem). 

5. Wykaz konferencji naukowych z lat 2018-2020, na których kandydat wygłosił referat naukowy ze 

wskazaniem jej międzynarodowego, zagranicznego, ogólnopolskiego lub lokalnego charakteru 

(należy załączyć listę wraz z udokumentowaniem). 

6. Koncepcja projektu badawczego wraz z kosztorysem. 

7. Opinia promotora na temat postępu w pracach badawczych oraz zasadności przyznania grantu.  

8. Opis aktywności w obszarze działań społecznych, organizacyjnych, popularyzatorskich itp. 

(należy załączyć listę wraz z udokumentowaniem). 

 

Miejsce na liście rankingowej   ………………………………………………………………. 

Rekomendacja Komisji Konkursowej  ………………………………………………………………. 

Decyzja o przyznaniu/nieprzyznaniu grantu ………………………………………………………………. 

……………………………………… 
Podpis dyrektora IH 



 

 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu przyznawania grantów naukowo-badawczych doktorantom w Instytucie Historycznym US  

w roku 2020 

 

 

Kryteria oceny wniosków w konkursie na grant  

w Instytucie Historycznym w roku 2020 

 

Kryterium Warunki oceny 
Maksymalna liczba punktów 

Lata 2019-2020 Rok 2018 

Publikacje 

Wydane lub przyjęte do druku 
Liczba punktów 

zgodnie z punktacją 
MNiSW 

50 % liczby punktów 
zgodnie z punktacją 

MNiSW 

Złożone do druku 
50 % liczby punktów 
zgodnie z punktacją 

MNiSW 

25 % liczby punktów 
zgodnie z punktacją 

MNiSW 

Granty 
naukowe 

Uzyskane granty instytucji 
europejskich lub polskich instytucji 
centralnych (za każdy) 

100 50 

Złożenie wniosku o grant do 
instytucji europejskich lub polskich 
instytucji centralnych (za każdy) 

50 25 

Uczestnictwo w zespołach 
realizujących granty europejskie lub 
polskich instytucji centralnych (za 
każdy) 

40 20 

Uzyskane własne granty innych 
instytucji (za każdy) 

40 20 

Złożenie własnego wniosku o grant 
do innych instytucji 

20 10 

Udział 
konferencjach 
naukowych      
z referatem 

Międzynarodowych lub 
zagranicznych (za każdą) 

50 25 

Ogólnopolskich (za każdą) 30 15 

Lokalnych (za każdą) 10 5 

Ocena projektu badawczego 0-100 

Opinia promotora 0-30 

Inna aktywność na rzecz Instytutu lub środowiska 0-20 

 


