Dyrekcja Instytutu Filozofii UJ
Samorząd Studencki Wydziału Filozoficznego UJ

Regulamin korzystania z dotacji projakościowej przez studentów
Instytutu Filozofii UJ
1. Cel
Z dotacji projakościowej przyznanej Wydziałowi Filozoficznemu UJ, w kwocie przypadającej
na Instytut Filozofii, finansowane są projekty służące udziałowi studentów w życiu naukowym.
2. Uprawnieni
2.1. O finansowanie mogą się starać studenci wszystkich kierunków prowadzonych w
Instytucie Filozofii niezależnie od stopnia studiów. Osoba, która otrzymała środki finansowe,
odpowiada za nie jako kierownik projektu.
2.2. O finansowanie mogą się starać także zespoły złożone z osób wymienionych w punkcie 1.
Spośród członków zespołu należy wyznaczyć kierownika projektu, który odpowiada za środki
finansowe.
3. Koszty podlegające finansowaniu
3.1. Projekty mogą być finansowane w całości lub w części.
3.2. Finansowaniu podlegają koszty rzeczowe związane z udziałem w życiu naukowym, w
szczególności koszty publikacji, kwerend, podróży i pobytu oraz opłaty konferencyjne (lista
otwarta).
3.3. Wyklucza się finansowanie kosztów osobowych dla kierowników i wykonawców
projektów.
3.4. W uzasadnionych przypadkach finansowane mogą być koszty osobowe związane z
udziałem osób zewnętrznych, które nie wykonują zadań badawczych (np. ochotnicy poddający
się testom laboratoryjnym, ankieterzy).
3.5. Minimalna kwota finansowana wynosi PLN 100 na uczestnika projektu.
4. Przyznawanie i rozliczanie środków
4.1. Środki są przyznawane na bieżący rok akademicki i muszą zostać wydatkowane przed jego
końcem, tj. do 30 września danego roku.

4.2. Wnioski są przyjmowane na bieżąco.
4.3. Wniosek zawiera opis merytoryczny i kosztorys wraz informacją o ewentualnym
dofinansowaniu z innych źródeł.
4.4. W trakcie projektu można złożyć wniosek o zmianę terminu i warunków wykonania
projektu.
4.5. O przyznaniu środków decyduje Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą
przynajmniej dwie osoby reprezentujące Dyrekcję IF UJ i przynajmniej jedna osoba
reprezentująca Wydziałowy Samorząd Studencki. Komisji przewodniczy zastępca dyrektora
ds. dydaktycznych.
4.6. Na życzenie wnioskodawców Komisja Konkursowa może pomóc przy dopracowaniu
wniosków albo przy wyborze konsultantów naukowych spośród pracowników Instytutu
Filozofii.
4.7. W terminie 30 dni od planowanego zakończenia projektu kierownicy projektów składają
do Komisji Konkursowej sprawozdanie, dokumentację efektów i rozliczenie środków.
4.8. W razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową rozbieżności merytorycznych lub
księgowych kierownicy projektów są zobowiązani do zwrotu przyznanych środków w całości
lub w tej części, w jakiej stwierdzono rozbnieżności.
4.9. Środki niewykorzystane przed 31.08. danego roku pozostają do wolnej dyspozycji Komisji
Konkursowej, która w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Filozofii i Samorządem Studenckim
przeznacza je na cele projakościowe.
5. Nadzór i odwołania
5.1. Nadzór nad sposobem wykorzystywania środków sprawuje Komisja Konkursowa.
5.2. Do końca każdego roku kalendarzowego Komisja Konkursowa składa sprawozdanie
Dyrekcji i Radzie Naukowej Instytutu Filozofii oraz Samorządowi Studenckiemu.
5.3. Kwestie sporne, w tym odwołania od decyzji Komisji Konkursowej, są kierowane do
Prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Filozoficznego UJ.
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