
Regulamin projektu „Granty dla Kół Naukowych Wydziału BiOŚ”

1. Projekt „Granty dla Kół Naukowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska”
ma na celu aktywizację działalności Kół Naukowych (KN) na Wydziale poprzez
wsparcie  finansowe  badań  realizowanych  przez  studentów  Wydziału  BiOŚ
(członków KN). Projekt jest wewnętrzną inicjatywą Wydziału BiOŚ.

2. Formularz wniosku, sprawozdania i regulamin są dostępne na stronie internetowej
Wydziału w zakładce „Koła Naukowe”.

3. Opiekunem  naukowym  grantu  może  być  pracownik  naukowy  prowadzący
działalność  naukową  zatrudniony  na  Wydziale  BiOŚ  lub  doktorant  Wydziału
BiOŚ.

4. Podpisane  wnioski  należy  składać  w  Dziekanacie  u  Pani  Lidii  Wiśniewskiej
(pok.130), a wersję elektroniczną wniosku należy wysłać na adres lidwis@umk.pl.

5. Harmonogram  działań  w  danym  roku  akademickim  zostanie  umieszczony  na
stronie Wydziału BiOŚ.

6. Wnioski  zostaną  ocenione  przez  komisję  powołaną  przez   Prodziekana  ds.
studenckich,  w skład której  wchodzą  Prodziekan ds.  Studenckich,  opiekunowie
Kół Naukowych i przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

7. Środki przeznaczone na projekty zakwalifikowane do finansowania muszą zostać
wydane zgodnie z harmonogramem obowiązującym w danym roku akademickim.

8. Każdy zakup  dokonany  w  ramach  projektu  musi  być  poprzedzony  złożeniem
zamówienia. Za obieg dokumentów odpowiada opiekun naukowy.
Obieg dokumentów:
- zamówienie na odpowiednim formularzu musi zawierać numer grantu nadany
przez Komisję, nazwisko studenta odpowiedzialnego za realizację grantu, źródło
finansowania: Fundusz Repet i musi być podpisane przez opiekuna naukowego
grantu.
- zamówienie należy złożyć u Pani Małgorzaty Urban (Dziekanat, pok. 105)
-  po  otrzymaniu  towaru  fakturę  należy  bezzwłocznie  opisać  (źródło  płatności
Fundusz  Repet)  i  podpisaną  przez  opiekuna  naukowego  grantu  złożyć  u  Pani
Małgorzaty Urban.

9. Ostateczny termin składania faktur upływa 30 listopada, po tym terminie faktury
nie będą przyjmowane.

10. Sprawozdanie z realizacji projektu, podpisane przez opiekuna naukowego grantu i
opiekuna  Koła  Naukowego  należy  złożyć  w  Dziekanacie  u  Pani  Lidii
Wiśniewskiej  do  dnia  15  grudnia,  a  wersję  elektroniczną  sprawozdania  należy
wysłać na adres lidwis@umk.pl. 

11. Warunkiem zaakceptowania realizacji projektu jest prezentacja wyników w formie
plakatu  lub  wystąpienia  na  minikonferencji  naukowej  zorganizowanej  wspólnie
przez  Koła  Naukowe  Wydziału  BiOŚ.  Ostateczny  termin  zorganizowania
Minikonferencji upływa 28 lutego.

12. We  wszystkich  publikacjach  powstałych  w  trakcie  realizacji  projektu  należy
zamieścić afiliację Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK.
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