Gdynia, dn. 14.12.2017 roku

REGULAMIN FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (DS)
NA WYDZIALE MECHANICZNYM
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

1.

Celem Działalności Statutowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej
w Gdyni jest realizacja badań naukowych i prac rozwojowych w tematyce prowadzonej
na Wydziale przez duże zespoły badawcze (1-2 zespoły w Katedrze).

2.

Kierowników prac badawczych DS (zespołów badawczych) wyznacza Dziekan.

3.

W terminie do 10 stycznia każdego roku Kierownicy katedr składają Dziekanowi
propozycję tematów prac badawczych DS planowanych do realizacji w następnym roku
kalendarzowym, wraz z planowanym kosztem.

4.

Fundusze przeznaczone na realizację prac badawczych DS znajdują się w dyspozycji
Dziekana. Nie miej niż 2% procent przyznanych środków na realizację prac badawczych
DS zostaje przeznaczonych na działania związane z komercjalizacją wyników badań
naukowych i prac rozwojowych.

5.

Dziekan, w ramach środków przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej,
może wyodrębnić środki finansowe na specjalne programy i zadania badawcze lub na inne
cele (tzw. rezerwa dziekańska).

6. Po wydzieleniu środków, o których mowa w pkt 4 i pkt 5, Dziekan dokonuje podziału
pozostałej

kwoty

przyznanej

Wydziałowi

na

pokrycie

kosztów

związanych

z finansowaniem działalności statutowej, proporcjonalnie do sumy punktów uzyskanych z
ostatnich 3 lat przed rokiem planowanym do finansowania. Punkty wyznaczane są na
podstawie ministerialnego wykazu czasopism punktowanych (aktualnego w danych
latach).
7. Odbiory prac badawczych DS przeprowadzone są w terminie wyznaczonym przez
Prorektora ds. Nauki na podstawie sprawozdań i kalkulacji wynikowych, przez
Wydziałową

Komisję

ds.

Badań

Naukowych

według

kryteriów

zawartych

w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania

kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami
nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych z 12 grudnia 2016r.
Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych sporządza protokół, w którym zawarta jest
decyzja odnośnie przyjęcia lub nieprzyjęcia sprawozdania.
8.

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych składa się z co najmniej trzech pracowników
naukowo-dydaktycznych reprezentujący poszczególne specjalności naukowe, w tym jednej
osoby z grupy asystentów i adiunktów.

9. Wydziałową Komisję ds. Badań Naukowych powołuje Dziekan na okres kadencji.
10. Dokumentacja związana z działalnością zespołów badawczych, w tym protokoły
Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych, przechowywana jest w biurach Katedr,
w których realizowane są poszczególne prace badawcze DS.
11. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem reguluje „Regulaminu realizacji prac
naukowo-badawczych oraz wydatkowania środków finansowych na Działalność Statutową
przyznawanych podstawowym jednostkom organizacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni w
ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego” oraz aktualna Ustawa
o finansowaniu nauki.
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