
Zarządzenie nr 112 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie Regulaminu konkursu Grant Rektora dla doktorantów Szkoły Doktorskiej w ZUT 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 zarządzenia nr 81 Rektora 

ZUT z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie podziału oraz zasad podziału subwencji na utrzymanie i rozwój 

potencjału dydaktycznego i badawczego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 

w Szczecinie zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza się Regulamin konkursu Grant Rektora dla doktorantów Szkoły Doktorskiej w ZUT.  

2. Grant finansowany jest ze środków na działania projakościowe w ramach dyscyplin naukowych 

przeznaczonych na granty dla doktorantów Szkoły Doktorskiej, określonych w poz. 24b tabeli – 

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 81 Rektora ZUT z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie podziału 

oraz zasad podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego 

w ZUT. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT  

  



Załącznik  

do zarządzenia nr 112 Rektora ZUT z dnia 30 września 2021 r. 

Regulamin  

konkursu Grant Rektora dla doktorantów Szkoły Doktorskiej w ZUT 

1. Grant finansowany jest z wydzielonych środków na realizację centralnych zadań celowych ZUT 

w roku 2021 na działania projakościowe w ramach dyscyplin naukowych przeznaczonych 

na granty dla doktorantów Szkoły Doktorskiej w ZUT. 

2. Konkurs adresowany jest wyłącznie do doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 

3. Celem konkursu jest dofinasowanie publikacji lub recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych przyjętych do druku lub opublikowanych w okresie od 7 lipca do 15 grudnia 

2021 r. w czasopismach naukowych, ujętych w wykazie Ministra Edukacji i Nauki, 

obowiązującym w dniu publikacji, którym na dzień składania wniosku o grant przypisano liczbę 

punktów 100, 140 i 200. 

4. Podstawą ubiegania się o przyznanie środków jest złożenie wniosku grantowego w sekretariacie 

Szkoły Doktorskiej w terminie do dnia 15 października 2021 r., do godz. 15.30. Wzór formularza 

wniosku o grant stanowi załącznik do Regulaminu. 

5. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek doktoranta Szkoły Doktorskiej, zwierający 

oświadczenie przewodniczącego odpowiedniej dyscypliny/dyscyplin, a jego wysokość nie może 

przekroczyć kwoty 15 000 zł. 

6. Każdy doktorant może złożyć więcej niż jeden wniosek. 

7. Na jedną publikację lub recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych może zostać 

złożony tylko jeden wniosek. 

8. Grant powinien być zrealizowany i rozliczony fakturą końcową złożoną w sekretariacie Szkoły 

Doktorskiej najpóźniej w terminie do 15 grudnia 2021 r.  

9. Komisja konkursowa, w skład której wchodzą: prorektor ds. nauki, prorektor ds. organizacji 

i rozwoju uczelni, prorektor ds. studenckich, prorektor ds. kształcenia, dyrektor Szkoły 

Doktorskiej, rozpatruje wnioski i sporządza listę osób, którym przyznano dofinansowanie. 

10. Wyniki postępowania konkursowego są jawne, wykaz osób otrzymujących grant zamieszczony 

zostanie na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w ZUT najpóźniej do dnia 22 października 

2021 r. 



 

11. Konkurs jest prowadzony do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację 

konkursu, jednak nie dłużej niż do 15 grudnia 2021 r. 

12. Od decyzji o przyznaniu lub odmowie udzielenia finansowania nie przysługuje odwołanie.  

13. Naruszenie Regulaminu konkursu – m.in. wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem 

– może spowodować wstrzymanie lub żądanie zwrotu przyznanego dofinansowania. 

 



 
Załącznik  

do Regulaminu konkursu Grant Rektora dla doktorantów Szkoły Doktorskiej w ZUT 

Formularz wniosku  

o Grant Rektora dla doktorantów Szkoły Doktorskiej w ZUT 

Numer Identyfikacyjny Grantu – NIG: ZUT/  ........  /2021 

Data złożenia  .............................................  

Podpis osoby przyjmującej  .........................................  

 

Dane wnioskodawcy 

1. Imię i nazwisko  ....................................................................................................................................  

2. Miejsce przygotowania rozprawy doktorskiej (Wydział, Katedra)  .....................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

3. Dyscyplina naukowa  ............................................................................................................................  

4. Dane kontaktowe 

a) nr telefonu  ...................................................  

b) e-mail  ...........................................................  

Proponowane rezultaty 

a) Artykuł naukowy w czasopiśmie obecnym w wykazie MEiN, liczba punktów … 

b) Recenzowane materiały z konferencji międzynarodowej obecne w wykazie MEiN, liczba punktów … 

Charakter publikacji 

a) jednodyscyplinowy 

b) wielodyscyplinowy** (podać wykaz dyscyplin reprezentowanych przez współautorów ze Szkoły 

Doktorskiej w ZUT)  ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

c) Współautorski (imiona i nazwiska współautorów)  ...................................................................................  

 
 przyznaje się liczbę punktów, zgodnie z ostatnim wykazem czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych, sporządzonym i udostępnionym przez Ministra Edukacji i Nauki w roku kalendarzowym, 

w którym dana publikacja została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma, a jeżeli 

w roku opublikowania publikacji naukowej nie był sporządzany i udostępniany właściwy wykaz – zgodnie z ostatnim 

wykazem sporządzonym i udostępnionym w latach poprzednich  

** za publikacje lub recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych wielodyscyplinowe uważa się prace, 

w których co najmniej jeden współautor jest doktorantem Szkoły Doktorskiej w ZUT i reprezentuje 

inną niż wnioskodawca grantu dyscyplinę naukową 



 

Termin złożenia publikacji (miesiąc, rok)  .............................   

Kosztorys 

Autor/Autorzy  ...........................................................................................................................................  

Tytuł publikacji/nazwa czasopisma/wydawnictwo/miesiąc wydania  ....................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Opłata za publikację w jednostkach pieniężnych właściwych dla czasopisma (podać rodzaj waluty)  

 ..........................................................  

Opłata za publikację*** (PLN)  .........................................................  

Oświadczam, że wnioskodawca przygotowuje rozprawę doktorską w zadeklarowanej we wniosku 

dyscyplinie i wniosek spełnia warunki określone w Regulaminem konkursu Grant Rektora 

dla doktorantów w Szkole Doktorskiej w ZUT. 

Przewodniczący dyscypliny ...................................................................................................  

data i podpis  .........................................................................................................................  

Dla publikacji wielodyscyplinowych (wypełniają przewodniczący odpowiednich dyscyplin 

naukowych): 

1) Przewodniczący dyscypliny**** ......................................................................................  

data i podpis  .........................................................................................................................  

2) Przewodniczący dyscypliny  .............................................................................................  

data i podpis  .........................................................................................................................   

3) Przewodniczący dyscypliny  .............................................................................................  

data i podpis  .........................................................................................................................  

4) Przewodniczący dyscypliny  .............................................................................................  

data i podpis  .........................................................................................................................  

 
*** w przypadku publikacji artykułów w czasopismach zagranicznych należy do opłaty za artykuł doliczyć podatek VAT 

w wysokości 23% 

**** wpisać właściwą dyscyplinę(-y) 



 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem konkursu Grant Rektora dla doktorantów 

Szkoły Doktorskiej w ZUT. 

Miejscowość, data ................................................................................  

podpis wnioskodawcy  .........................................................................  

Decyzja Komisji konkursowej 

Komisja rozpatrzyła wniosek pozytywnie/negatywnie (odpowiednie podkreślić). 

Komisja przyznaje wnioskodawcy środki w wysokości  ................  zł 

Szczecin dnia  ..................................  

Podpisy Komisji: 

1.  .................................................................   

2.  .................................................................  

3.  .................................................................  

4.  .................................................................  

5.  .................................................................  


	Zarządzenie nr 112
	Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 września 2021 r.

	w sprawie Regulaminu konkursu Grant Rektora dla doktorantów Szkoły Doktorskiej w ZUT
	§ 1.
	§ 2.

	Regulamin  konkursu Grant Rektora dla doktorantów Szkoły Doktorskiej w ZUT

