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REGULAMIN 

oceny jakościowej projektów finansowanych ze środków subwencji uzyskanej przez Warszawski 

Uniwersytet Medyczny przeznaczonych na naukę  

rozpatrywanych przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych 

 

§ 1. 

Regulaminu Konkursu „Projektów WEWNĘTRZNYCH”, „Projektów MŁODEGO BADACZA" oraz „Mini-

grantów studenckich” finansowanych ze środków subwencji uzyskanej przez WUM przeznaczonych na 

naukę dostępne na stronie Działu Nauki WUM. Regulamin oceny jakościowej projektów finansowanych 

ze środków subwencji uzyskanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny przeznaczonych na naukę 

rozpatrywanych przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych reguluje jedynie tryb oceny wniosków.  

§ 2. 

Konkursy na projekty badawcze WUM prowadzi Komisja ds. Grantów (zwana dalej Komisją). RDNFarm 

powołuje spośród członków rady 5 członków Komisji reprezentującą różne obszary nauk 

farmaceutycznych. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera: Przewodniczącego, Zastępcę oraz 

Sekretarza.  

§ 3. 

Mini-granty studenckie 

1. Zasady i tryb przyznawania „Mini-grantów Studenckich” precyzuje Regulaminu Konkursu „Projektów 

WEWNĘTRZNYCH”, „Projektów MŁODEGO BADACZA" oraz „Mini-grantów studenckich” 

finansowanych ze środków subwencji uzyskanej przez WUM przeznaczonych na naukę. 

2. Studenci, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną zapraszani są na posiedzenie Komisji ds. mini-

grantów wyłącznie drogą mailową na adresy w domenie wum.edu.pl. Przed posiedzeniem 

członkowie Komisji zapoznają się ze streszczeniami projektów zawartymi we wnioskach studentów. 

Studenci w 5 minutowym wystąpieniu prezentują swój projekt. Po prezentacji istnieje możliwość 

zadawania pytań studentowi przedstawiającemu projekt. Członkowie Komisji, z wyłączeniem osób: 

a) z tego samego SKN, b) z Katedry/Zakładu, przy której funkcjonuje SKN, dokonują oceny 

merytorycznej wniosku na kartach wg Załącznika nr 1; 
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3. Spośród zebranych ocen merytorycznych dwie skrajne (najwyższa i najniższa) są odrzucane, 

a z pozostałych wyciągana jest średnia arytmetyczna; 

4. Komisja ds. mini-grantów, sporządza ranking projektów, który przedstawia Przewodniczącemu 

RDNFarm.  

5. Przewodniczący RDNFarm na podstawie rankingu oraz informacji Prorektora WUM ds. Nauki 

i Transferu Technologii dotyczącej funduszy przyznanych na mini-granty studenckie w dyscyplinie 

nauk farmaceutycznych podejmuje decyzję o finansowaniu mini-grantów. 

6.  Lista rankingowa zawierająca: tytuł projektu, numer rejestracyjny oraz, w wypadku projektu który 

uzyskał dofinansowanie - kwotę przyznanego dofinansowania jest umieszczana na stronach 

RDNFarm. Projekty umieszczane są na liście w kolejności zależnej od liczby przyznanych punktów w 

ocenie końcowej, malejąco. Na wniosek Kierownika/Opiekuna grantu, Sekretarz Komisji ds. mini-

grantów udziela informacji na temat liczby punktów przyznanych w ocenie jakościowej, oraz 

minimalnej ilości punktów kwalifikującej wnioski do dofinansowania w danej edycji konkursu. 

 

§ 4. 

Granty młodego badacza 

1. Zasady i tryb przyznawania „Grantów młodego badacza” precyzuje Regulaminu Konkursu 

„Projektów WEWNĘTRZNYCH”, „Projektów MŁODEGO BADACZA" oraz „Mini-grantów studenckich” 

finansowanych ze środków subwencji uzyskanej przez WUM przeznaczonych na naukę. 

2. Ocenę formalną wniosków przeprowadza Dział Nauki, który następnie przekazuje wszystkie przyjęte 

wnioski Komisji ds. grantów. Na podstawie deklarowanych osiągnięć Komisja dokonuje ich oceny 

zgodnie z Regulaminu Konkursu „Projektów WEWNĘTRZNYCH”, „Projektów MŁODEGO BADACZA" 

oraz „Mini-grantów studenckich” finansowanych ze środków subwencji uzyskanej przez WUM 

przeznaczonych na naukę. 

3. Kierownicy projektów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną prowadzoną przez Dział Nauki, 

zapraszani są, wyłącznie drogą mailową na adresy w domenie wum.edu.pl, na posiedzenie Rady 

Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych, na którym w 5 minutowym wystąpieniu prezentują swój 

projekt. Po prezentacji istnieje możliwość zadawania pytań Kierownikowi przedstawiającemu 

projekt. Członkowie Rady, z wyłączeniem osób z tej samej Katedry/Zakładu, dokonują oceny 

wystąpienia na kartach wg Załącznika nr 1;  
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4. Spośród zebranych ocen merytorycznych cztery skrajne (dwie najwyższe i dwie najniższe) są 

odrzucane, a z pozostałych wyciągana jest średnia arytmetyczna; 

5. Komisja ds. grantów sporządza ranking projektów, który przedstawia Przewodniczącemu RDNFarm.  

6. Przewodniczący RDNFarm na podstawie rankingu oraz informacji Prorektora WUM ds. Nauki 

i Transferu Technologii dotyczącej funduszy przyznanych na granty młodego badacza w dyscyplinie 

nauk farmaceutycznych podejmuje decyzję o finansowaniu grantów. 

7. Lista rankingowa zawierająca: tytuł projektu, numer rejestracyjny oraz, w wypadku projektu który 

uzyskał dofinansowanie - kwotę przyznanego dofinansowania jest umieszczana na stronach 

RDNFarm. Projekty umieszczane są na liście w kolejności zależnej od liczby przyznanych punktów w 

ocenie końcowej, malejąco. Na wniosek Kierownika/Opiekuna grantu, Sekretarz Komisji ds. mini-

grantów udziela informacji na temat liczby punktów przyznanych w ocenie jakościowej, oraz 

minimalnej ilości punktów kwalifikującej wnioski do dofinansowania w danej edycji konkursu. 

 

§ 5. 

Granty wewnętrzne 

1. Zasady i tryb przyznawania „Grantów wewnętrznych” precyzuje Regulaminu Konkursu „Projektów 

WEWNĘTRZNYCH”, „Projektów MŁODEGO BADACZA" oraz „Mini-grantów studenckich” 

finansowanych ze środków subwencji uzyskanej przez WUM przeznaczonych na naukę. 

2. Ocenę formalną wniosków przeprowadza Dział Nauki, który następnie przekazuje wszystkie przyjęte 

wnioski Komisji ds. grantów. Na podstawie deklarowanych osiągnięć Komisja dokonuje ich oceny 

zgodnie z Na podstawie deklarowanych osiągnięć Komisja dokonuje ich oceny zgodnie z Regulaminu 

Konkursu „Projektów WEWNĘTRZNYCH”, „Projektów MŁODEGO BADACZA" oraz „Mini-grantów 

studenckich” finansowanych ze środków subwencji uzyskanej przez WUM przeznaczonych na 

naukę. 

3. Kierownicy projektów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną zapraszani są, wyłącznie drogą 

mailową na adresy w domenie wum.edu.pl, na posiedzenie RDNFarm, na którym w czasie 5 

minutowego wystąpienia prezentują swój projekt. Po prezentacji istnieje możliwość zadawania 

pytań Kierownikowi przedstawiającemu projekt. Członkowie Rady, z wyłączeniem osób z tej samej 

Katedry/Zakładu, dokonują oceny wystąpienia na kartach wg Załącznika nr 1; 
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4. Spośród zebranych ocen merytorycznych cztery skrajne (dwie najwyższe i dwie najniższe) są 

odrzucane, a z pozostałych wyciągana jest średnia arytmetyczna; 

5. Komisja ds. grantów sporządza ranking projektów, który przedstawia Przewodniczącemu RDNFarm.  

6. Przewodniczący RDNFarm na podstawie rankingu oraz informacji Prorektora WUM ds. Nauki 

i Transferu Technologii dotyczącej funduszy przyznanych na granty badacza w dyscyplinie nauk 

farmaceutycznych podejmuje decyzję o finansowaniu grantów. 

7. Lista rankingowa zawierająca: tytuł projektu, numer rejestracyjny oraz, w wypadku projektu który 

uzyskał dofinansowanie - kwotę przyznanego dofinansowania jest umieszczana na stronach 

RDNFarm. Projekty umieszczane są na liście w kolejności zależnej od liczby przyznanych punktów w 

ocenie końcowej, malejąco. Na wniosek Kierownika/Opiekuna grantu, Sekretarz Komisji ds. mini-

grantów udziela informacji na temat liczby punktów przyznanych w ocenie jakościowej, oraz 

minimalnej ilości punktów kwalifikującej wnioski do dofinansowania w danej edycji konkursu. 
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Załącznik nr 1. Karta oceny merytorycznej grantów 

 

  Maksymalna liczba punktów 

1 Cele projektu i ich uzasadnienie 60 

2 Elementy nowości 25 

3 Możliwości wykonania 15 

 Suma punktów:  

 


