Zarządzenie
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr 10/2015-2016
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie
regulaminu konkursu na finansowanie projektów
realizowanych przez zespoły badawcze
kierowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 333/2012-2013 Rady Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2013 r. w
sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadza się regulamin
konkursu na finansowanie projektów badawczych kierowanych przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego, zwany dalej konkursem.
§1
1. Regulamin ustala zasady przeprowadzenia konkursu na finansowanie projektów badawczych kierowanych przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, kierowany jest przez osobę, która posiada stopień
naukowy doktora habilitowanego i nie została wobec niej wszczęta procedura o nadanie tytułu naukowego profesora.
3. Wniosek o przyznanie środków finansowych (Załącznik nr 1) mogą złożyć pracownicy naukowi wliczani do minimum kadrowego jednego z kierunków studiów
prowadzonych na Wydziale w terminie wyznaczonym przez Dziekana w drodze Zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu.
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§2
Oceny wniosków dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana spośród
nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale, posiadających tytuł naukowy
profesora.
Wnioski należy złożyć w sekretariacie Dziekana ds. nauki i współpracy
z zagranicą oraz przesłać drogą mailową na adres mo@amu.edu.pl.
Do sfinansowania zakwalifikowane zostaną wnioski, których temat badawczy służyć
będzie rozwojowi naukowemu Wnioskującego, a także kształtowaniu specjalizacji naukowej jednostki organizacyjnej Wydziału.
Projekt badawczy musi być związany z zadaniem badawczym zgłoszonym i realizowanym przez Wydział w danym roku akademickim oraz finansowanym ze środków
finansowych na działalność statutową.
Wyboru projektu do finansowania dokonuje się, mając na uwadze:
a) cel planowanych badań,
b) oryginalność i nowatorski charakter problematyki badawczej,
c) wartość teoretyczną projektu, jak również jego przydatność dla praktyki stosowania prawa,

d) skład zespołu badawczego, mającego realizować projekt badawczy pod kierownictwem Wnioskującego, z preferencją dla tych projektów, które zakładają
udział w zespole badawczym co najmniej jednej osoby reprezentującej zagraniczny ośrodek naukowy,
e) dotychczasową aktywność naukową Wnioskodawcy i członków jego zespołu,
f) korzyści naukowe dla Wydziału z tytułu spodziewanej publikacji, która powinna odpowiadać wymaganiom monografii naukowej, w szczególności przygotowanej w jednym z języków kongresowych,
6. Projekt badawczy powinien być realizowany pod kierownictwem Wnioskodawcy, jako osoby kierującej zespołem badawczym tworzonym przez pracowników nauki, pochodzących z co najmniej dwóch różnych ośrodków naukowych; członkami zespołu
badawczego mogą być także doktoranci. Członkowie zespołu składają pisemne
oświadczenia o udziale w zespole badawczym warz z wykazem osiągnięć.
7. Wnioskodawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu realizacji projektu,
który musi uwzględniać charakterystykę zadań powierzonych poszczególnym jego
uczestnikom oraz wydanie monografii naukowej.
8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
9. Do wszystkich Wnioskodawców zostaje przesłana pisemna informacja o wynikach
konkursu.
§3
1. Ostateczną decyzję o wysokości przyznanych środków na realizację projektu badawczego podejmuje Dziekan w oparciu o decyzję Komisji Konkursowej
w granicach środków przeznaczonych na ten cel na Wydziale.
2. Całkowita kwota środków przyznanych na realizację projektu rekomendowanego
przez Komisję Konkursową nie może przekroczyć 10 tys. zł i musi być przeznaczona
wyłącznie na wydanie monografii naukowej, zdefiniowanej w § 4 ust. 1.
3. Ustanie stosunku pracy na Wydziale Prawa i Administracji UAM osoby kierującej
realizacją projektu powoduje wstrzymanie wypłaty środków przeznaczonych na ten
cel.
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§4
Projekt finansowany ze środków konkursowych musi zostać zrealizowany
w terminie 24 miesięcy od chwili otrzymania decyzji Dziekana o wysokości przyznanych środków na jego realizację i zakończyć się wydaniem monografii o objętości nie
większej niż 12 arkuszy wydawniczych, zawierającej bibliografię naukową i afiliowanej na rzecz Wydziału.
Projekt uznaje się za zrealizowany w terminie, jeżeli monografia, o której mowa w
ust. 1, zostanie złożona i przyjęta – po pozytywnych recenzjach wydawniczych - do
druku przed jego upływem.
W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Dziekana, można przedłużyć realizację projektu badawczego o kolejne 6 miesięcy.
Osoba kierująca realizacją projektu zobowiązana jest do:
- prowadzenia pracy naukowej w zakresie objętym projektem badawczym,
- niezwłocznego poinformowania Dziekana o ustaniu stosunku pracy na Wydziale,
- przekazywania Dziekanowi co pół roku sprawozdania z realizacji projektu.

§5
Ostateczne sprawozdanie z realizacji projektu badawczego złożyć należy Dziekanowi wraz z
wydrukiem monografii, przed przekazaniem jej do druku w Wydawnictwie. (Załącznik nr
2).
§6
Uruchomienie środków finansowych przyznanych na realizacje projektu następuje z chwilą
zaakceptowania monografii do druku w Wydawnictwie uzgodnionym z Dziekanem, na podstawie faktury wystawionej przez Wydawnictwo.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dziekan
Wydziału Prawa i Administracji

prof. dr hab. Roman Budzinowski

