Zarządzenie nr 133
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
z dnia 21.07.2022 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 69 Rektora UŁ z dnia 1.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu wewnętrznego trybu konkursowego na prowadzenie badań naukowych
służących rozwojowi działalności naukowej studentów Uniwersytetu Łódzkiego –
Stypendium Studencki Grant Badawczy (ze zm.)

Na podstawie: art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie wewnętrznego trybu konkursowego na

prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi działalności naukowej studentów
Uniwersytetu Łódzkiego – Stypendium Studencki Grant Badawczy, stanowiącym załącznik do
zarządzenia nr 69 Rektora UŁ z dnia 1.03.2017 r. (ze zm.):
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2. O środki finansowe na badania naukowe w wewnętrznym trybie konkursowym,
zwane dalej „studenckim grantem badawczym”, mogą ubiegać się studenci studiów I i II
stopnia Uniwersytetu Łódzkiego, zwanego dalej Uczelnią, którzy nie ukończyli studiów II
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, pozostaną studentami UŁ do czasu
rozliczenia projektu, rozliczyli środki przyznane w roku poprzednim lub występują
o środki po raz pierwszy i ukończyli szkolenie z zakresu przygotowywania i rozliczania
wniosków na działalność naukową.”;
2) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Recenzent dokonuje oceny wniosku na podstawie kryteriów podanych
w formularzu recenzji, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu.”;
3) po § 11 dodaje się § 11a w następującym brzmieniu:

„§ 11a. Zakwalifikowanie wniosku do finansowania może nastąpić na jednym z dwóch
etapów konkursu.”;
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. W pierwszym etapie po otrzymaniu recenzji wniosków i ich ocenie formalnej
Komisja kwalifikuje wnioski do finansowania na podstawie: recenzji oraz dotychczasowej
udokumentowanej aktywności naukowej wnioskodawcy, która jest przez wnioskodawcę
uzasadniona jako przydatna w realizacji projektu grantowego. W tym etapie
finansowanie otrzymuje nie więcej niż 80% wniosków. Komisja opracuje listę rankingową
wszystkich wniosków zawierających następujące segmenty: 80% wniosków najwyższej
ocenionych; 10% wniosków rekomendowanych do ustnej prezentacji; 10% wniosków
najsłabiej ocenionych.”;
5) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. W drugim etapie autorzy 10% wniosków rekomendowanych do ustnej prezentacji
przedstawią online lub na żywo przed Komisją wystąpienia zawierające streszczenia
swoich projektów grantowych. Każde wystąpienie powinno być samodzielnie
przygotowane i przedstawione przez wnioskodawcę w czasie nie dłuższym niż 3 minuty.
W trakcie wystąpienia wnioskodawca może wyświetlić tylko jeden slajd prezentacji.
Komisja konkursu oceni wystąpienie pod kątem następujących - ocenianych w skali 0–10
punktów - kryteriów: jakość formalna, zaangażowanie oraz styl komunikacji. Wnioski,
których prezentacje uzyskają co najmniej 27 punktów, otrzymają rekomendację do
finansowania. Łączna kwota finansowania wniosków nie może być większa niż przyznana
na ten cel suma.”;
6) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (na formularzu stanowiącym załącznik
nr 4 do niniejszego Regulaminu) z realizacji studenckiego grantu badawczego należy
złożyć w ciągu 15 dni od zakończenia realizacji zadania badawczego w formie pisemnej,
wraz z opinią opiekuna naukowego (na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do
niniejszego Regulaminu) oceniającą wykonanie zadania oraz wskazującą postępy w pracy
naukowo-badawczej studenta.”;
7) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Odbioru sprawozdań dokonuje Komisja. Warunkiem przyjęcia sprawozdania jest
dołączenie informacji o co najmniej jednym artykule opublikowanym lub wysłanym do
druku w czasopiśmie naukowym znajdującym się w aktualnie obowiązujących wykazach
MEiN lub w rozdziale monografii naukowej (z załączonym maszynopisem) albo
udokumentowanie udziału w konferencjach naukowych, na których wnioskodawca
przedstawił wyniki badań finansowanych z przyznanych środków.”.
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2. Zmianie ulega treść załączników nr 1 i 5 do Regulaminu, o którym mowa w ust. 1; aktualną

treść załączników nr 1 i 5 określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Do Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dodaje się załącznik nr 9; treść załącznika nr 9

określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
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