
Zarządzenie Nr 188/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 13 grudnia 2021 roku 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 63/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu 

„Mini-granty studenckie” 

 

Na podstawie § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 

2019 roku zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie konkursu „Mini-granty studenckie” stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 

63/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu konkursu „Mini-granty studenckie” wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 w ust. 4 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) Opiekun Naukowy Projektu – oznacza wskazanego we wniosku pracownika 

badawczo-dydaktyczny lub badawczego UM, posiadającego co najmniej stopień 

naukowy doktora i zatrudnionego w Katedrze/Zakładzie, przy którym znajduje się SKN, 

do którego należy Wnioskodawca. Opiekun Naukowy Projektu potwierdza zasadność 

projektu oraz merytorycznie odpowiada za przebieg jego realizacji;”; 

 

2) w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Okres realizacji Projektu Naukowego może wynosić maksymalnie 12 miesięcy, 

z zastrzeżeniem § 7 ust. 11.”; 

 

3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wnioskodawca/Kandydat składa dokumenty określone w ust. 4 w języku polskim na 

podstawie wzorów zawartych w Załącznikach Nr od 1 do 6 do niniejszego Regulaminu, 

w formie papierowej w jednym egzemplarzu w sekretariacie CEM oraz przesyła go formie 

elektronicznej (pliki pdf) na adres e-mail: cem@umlub.pl w terminie wynikającym 

z Harmonogramu Konkursu.”; 

 

4) w § 5: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. PKD lub upoważniony przez niego pracownik powołuje Komisje Konkursowe Etapu 

1 i 2 na cały okres trwania danej edycji Konkursu, w oparciu o zapisy niniejszego 

Regulaminu. Jednocześnie PKD wyłania Przewodniczących spośród członków obu 

komisji.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W skład Komisji Konkursowej Etapu 2 wchodzą: 

1) co najmniej czterech nauczycieli akademickich zatrudnionych w gr. badawczo-

dydaktycznej lub badawczej UM, posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora, przynależących do danej dyscypliny naukowej; 

2) przedstawiciel STN; 

3) pracownik Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju; 

4) pracownik CEM – w roli sekretarza Komisji Konkursowej.”; 

 

5) w § 6: 



a) ust. 7, 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„7. Komisja Konkursowa Etapu 2 dokonuje oceny: 

1) merytorycznej Projektów Naukowych w oparciu o następujące kryteria: 

a) poziom naukowy badań (max. 35 pkt), 

b) innowacyjność badań (max. 30 pkt), 

c) ocena możliwości realizacji projektu (max 20 pkt), 

d) zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań objętych 

projektem oraz w stosunku do oczekiwanych wyników (max. 15 pkt); 

2) dorobku naukowego Kierownika Projektu w oparciu o kryteria oceny określone 

w Załączniku Nr 7 do Regulaminu, przy czym: 

a) ocena dorobku naukowego Kierownika Projektu obejmuje działalność naukową 

od dnia rozpoczęcia studiów w UM do dnia ogłoszenia danej edycji Konkursu. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na realizację 

Projektu Naukowego w ramach jednej z poprzednich edycji Konkursu jego 

dorobek naukowy jest oceniany od dnia ogłoszenia Konkursu, w którym został 

laureatem; 

3) dorobku naukowego Opiekuna Projektu w oparciu o kryteria oceny określone 

w Załączniku Nr 8 do Regulaminu, przy czym: 

a) ocena dorobku naukowego Opiekuna Naukowego Projektu obejmuje działalność 

naukową z okresu ostatnich trzech lat akademickich. 

8. Obowiązują następujące zasady potwierdzania dorobku naukowego:  

1) raport z bazy publikacji potwierdzony przez Dyrektora Biblioteki Głównej UM; 

2) udział w konferencjach naukowych, potwierdzony kopią certyfikatu oraz kopią 

abstraktu, w przypadku Kierownika Projektu, opatrzoną dodatkowo podpisem 

opiekuna SKN, z którego praca została zaprezentowana; 

3) udział w projektach badawczych, potwierdzony przez kierownika danego projektu 

badawczego w formie zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego 

udział w projekcie badawczym wraz z opisem zrealizowanych zadań. 

9. Członkowie Komisji Etapu 2 dokonują indywidualnych ocen poszczególnych 

projektów, a końcowa ocena wartości merytorycznej projektu jest wynikiem 

uzgodnienia ocen indywidualnych poszczególnych członków komisji. Komisja ma 

prawo wystąpić o sporządzenie recenzji wniosku/wniosków do osób spoza komisji – 

np. w przypadku gdy wśród członków komisji nie ma osób specjalizujących się 

w danej tematyce.  

Efektem pracy Komisji Konkursowej Etapu 2 jest lista rankingowa ustalana na 

podstawie uzyskanej liczby punktów, obliczonej przy pomocy wzoru: 

A x 0,3 + B x 0,1 + C x 0,6 

gdzie: 

A: Ocena dorobku naukowego Kierownika Projektu, 

B: Ocena dorobku naukowego Opiekuna Naukowego Projektu, 

C: Ocena merytoryczna Projektu Naukowego.”, 

 
b) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. Wnioskodawcy, którego wniosek nie otrzymał akceptacji Komisji Konkursowej 

Etapu I przysługuje prawo złożenia odwołania do PKD.”; 

 

6) w § 7 w ust. 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

obowiązującym na podstawie Zarządzenia Nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 3 lutego 2021 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 

102/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z 5 lipca 2021 roku.”; 

 



7) w § 8 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) sprawozdania częściowego – po upływie 6 miesięcy od daty przyznania dofinansowania 

w celu realizacji Projektu, zawierającego opis postępu w realizacji Projektu do dnia 

złożenia sprawozdania;”; 

 

8) w wykazie załączników tytuł Załącznika Nr 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) Sprawozdanie częściowe z realizacji Projektu Naukowego w ramach konkursu „Mini-

granty studenckie”;”; 

 

9) Załączniki Nr 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 i 12 do Regulaminu konkursu „Mini-granty studenckie” 

otrzymują brzmienie nadane odpowiednio Załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


