
Postanowienie Dyrektora IJ 1/2020  

z dn. 10 lutego 2020 r.  

w sprawie zasad podziału środków finansowych  

dla doktorantów niebędących studentami Szkoły Doktorskiej UO  

w 2020 r. w Instytucie Językoznawstawa 

 

 

Decyzje finansowe w zakresie podziału środków dla młodych naukowców (doktorantów 

niebędących studentami Szkoły Doktorskiej UO) pozostają w gestii Dyrekcji IJ. Finansowane będą 

przedsięwzięcia sprzyjające dokończeniu wysokiej jakości badań w ramach doktoratów  

w dyscyplinach językoznawstwo oraz nauki o kulturze i religii.  

Finansowane będą: 

1. tłumaczenie/korekta artykułów złożonych do punktowanych czasopism (z list 

MNiSW);  

2. wyjazdy konferencyjne i wizyty studyjne w celu wygłoszenia referatu; 

3. zakup materiałów, licencji lub dostępu do narzędzi badawczych, druk narzędzi 

badawczych itp. 

Nie będą dofinansowywane wyjazdy konferencyjne z referatami na tematy niezwiązane  

z badaniami prowadzonymi w ramach pracy doktorskiej oraz wyjazdy szkoleniowe/dydaktyczne. 

 

Ogólne zasady podziału środków 

Wysokość indywidualnego dofinansowania zależeć będzie od puli środków przyznanych przez 

Rektora UO oraz liczby indywidualnych wniosków. Ze względu na ograniczenia finansowe w 2020 r. 

obowiązują limity:  

1. do 300 PLN na konferencję w UO,  

2. do 500 PLN na konferencję ogólnopolską,  

3. do 800 PLN na wyjazd zagraniczny. 

Indywidualny wniosek o finansowanie projektów badawczych/zakupów należy składać 

bezpośrednio do Dyrekcji IJ w trybie ciągłym. Do wniosku o finansowanie wyjazdu konferencyjnego 

należy dołączyć potwierdzenie przyjęcia abstraktu przez organizatora konferencji.  

Wniosek będzie finansowany tylko do wysokości przyznanej kwoty; przekroczenie limitu 

będzie wymagało znalezienia innego źródła finansowania/samofinansowanie.  

Wydatki rozlicza się fakturami lub innymi dokumentami finansowymi.  

Wnioski należy składać na specjalnym formularzu (załącznik).  

We wniosku należy podać pełną wnioskowaną kwotę, a także wysokość jej składowych wg 

obowiązujących cenników i przepisów (koszty diet, przejazdów, noclegów itp.). 



Dyrekcja IJ po weryfikacji wniosków podejmuje decyzję o przyznaniu środków w określonej 

kwocie i informuje wnioskodawcę listem elektronicznym. Jeśli przyznane zostaną środki,  

a wnioskodawca nie będzie mógł z nich (w pełni) skorzystać, należy jak najszbciej przekazać tę 

informację Dyrekcji IJ (np. abstrakt nie został przyjęty, uzyskano zwolnienie z opłaty konferencyjnej).  

 

Weryfikacja efektów wydatkowanych środków  

Osoba, która otrzymała środki na wyjazd konferencyjny, przedstawia kopię certyfikatu  

i sprawozdanie merytoryczne.  

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK o przyznanie środków dla młodych naukowców 

Instytut Językoznawstwa: rok 202… 

 

 

I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko  

Imię i nazwisko 

promotora 

 

rok/studia, dyscyplina, 

przewód otwarty: T/N 

 

Email/ Telefon  

 

II. PROSZĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA   

Tytuł projektu 

np. konferencja/zakup 

 

Opis projektu i jego 

powiązanie z pracą 

doktorską 

 

Planowane szczegółowe 

wydatki wraz z 

uzasadnieniem 

 

Całkowita kwota 

wydatków za projekt 

 

   

 

Załączniki: np. potwierdzenie przyjęcia abstraktu. 

 

 

……………………………………    

  Data/ miejsce/ czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

  



 

 

OPINIA PROMOTORA POTWIERDZAJĄCA BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK PROJEKTU Z 

PRACĄ DOKTORSKĄ  

 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………       

  Data/ miejsce/ czytelny podpis  

          

 

 

DECYZJA/ADNOTACJE DYSPONENTA ŚRODKÓW 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………            

  Data/ miejsce/ czytelny podpis  

 


