Znamy się
na ludziach
REGULAMIN DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW BADAWCZYCH
NA POTRZEBY REALIZACJI PRAC MAGISTERSKICH
WYDZIAŁ SOCJOLOGII
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

1. Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)
przyznaje dofinansowanie na realizację projektów badawczych na potrzeby
przygotowania prac magisterskich przez studentki i studentów studiów
drugiego stopnia Wydziału Socjologii UAM na kierunkach praca socjalna i
socjologia.
2. Środki na dofinansowanie projektów przyznawane są w trybie konkursowym.
Konkurs jest ogłaszany przez Dziekana Wydziału Socjologii UAM. Warunki i
tryb konkursu są opisane w Regulaminie i podawane do publicznej wiadomości
za pośrednictwem strony internetowej Wydziału Socjologii UAM.
3. Nabór wniosków odbywa się nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.
Ogłoszenie konkursu następuje do dnia 15 maja. W ogłoszeniu konkursu
Dziekan informuje o łącznej puli środków przeznaczonych na dofinansowanie.
W zależności od sytuacji finansowej Wydziału Socjologii UAM, jest możliwe
ogłoszenia drugiego w roku kalendarzowym naboru.
4. O dofinansowanie realizacji projektów ubiega się promotorka lub promotor
pracy
magisterskiej,
zatrudnieni
na
Wydziale
Socjologii
UAM.
Promotor/Promotorka zatwierdza projekt badań i wniosku przygotowany przez
studentkę lub studenta.
5. Ten sam projekt może otrzymać dofinansowanie jednokrotnie. Nie istnieje
możliwość wnioskowania o dofinansowanie różnych tematycznie projektów,
realizowanych przez tę samą studentkę lub studenta.
6. Składając wniosek o dofinansowanie, promotorzy i studenci wyrażają zgodę na
publiczne udostępnienie na stronie internetowej Wydziału Socjologii UAM i w
innych mediach Wydziału i Uniwersytetu pracy magisterskiej powstałej w
wyniku realizacji projektu.
7. Kwota jednorazowego dofinansowania nie może przekraczać 800 PLN i
powinna zostać wydatkowana do końca maja drugiego roku studiów drugiego
stopnia studentki lub studenta realizującego projekt.
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8. Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:
a. Tytuł projektu;
b. Imię i nazwisko studentki lub studenta realizującego projekt;
c. Imię i nazwisko promotorki lub promotora pracy magisterskiej;
d. Opis projektu, którego dotyczy dofinansowanie;
e. Kosztorys i harmonogram realizacji projektu;
f. Uzasadnienie dofinansowania projektu, ze wskazaniem na
innowacyjność proponowanych badań.
9. Środki przyznawane w ramach konkursu mogą być wydatkowane wyłącznie na
pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej i mogą
obejmować koszty:
a. Transportu i zakwaterowania w trakcie wyjazdów badawczych na
badania terenowe dotyczące realizowanego projektu;
b. Dostępu do specjalistycznych baz danych, wykorzystywanych przy
realizacji projektu;
c. Dostępu do oprogramowania wykorzystywanego przy realizacji projektu;
d. Zakupu materiałów biurowych lub innych materiałów potrzebnych do
realizacji projektu.
e. Inne koszty, związane ze specyfiką proponowanego projektu.
10. Środki przyznawane w ramach konkursu nie mogą być wydatkowane na:
a. Wynagrodzenia;
b. Oprogramowanie, usługi, materiały lub inne artykuły, do których
studentki i studenci posiadają bezpłatny dostęp w ramach oferty
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza lub Wydziału Socjologii UAM.
11. Oprogramowanie, materiały lub inne środki trwałe zakupione w ramach
projektu stanowią własność Wydziału Socjologii UAM i po zakończeniu
realizacji projektu są przekazywane do dyspozycji Wydziału.
12. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez Komisję ds. dofinansowania
projektów badawczych na potrzeby realizacji prac magisterskich. Komisja
powoływana jest przez Dziekana Wydziału Socjologii UAM. W skład komisji
wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel studentek i studentów każdego z
kierunków prowadzonych na Wydziale. Przedstawiciel studentek i studentów
nie bierze udziału w obradach Komisji dotyczących własnego wniosku.
13. Ocena projektów jest dokonywana przez Komisję na podstawie następujących
kryteriów:
a. Ocena klarowności proponowanego projektu;
b. Ocena innowacyjnego charakteru projektu;
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c. Zasadność planowanych kosztów i harmonogramu projektu;
d. Średnia ocen ze studiów magisterskich studentki lub studenta
realizującego projekt.
14. Po ocenie wniosków Komisja sporządza listę rankingową, wskazując projekty
rekomendowane do dofinansowania. Komisja może rekomendować projekt do
dofinansowania w innej kwocie niż ta wskazana we wniosku. Do proponowanej
zmiany kwoty dofinansowania dołączane jest przez Komisję uzasadnienie. Od
decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dziekana Wydziału Socjologii w ciągu
7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
15. Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest:
a. Wydatkowanie środków zgodnie z Regulaminem konkursu, prawem
zamówień publicznych, wewnętrznymi procedurami Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydziału Socjologii UAM;
b. Publiczna prezentacja przez studentki i studentów wyników projektu
podczas otwartego seminarium naukowego Wydziału Socjologii UAM,
które zaplanowane jest nie wcześniej jak rok po przyznaniu środków.
c. W przypadku publikowania rezultatów badań lub publicznego ich
przedstawiania – dołączenie informacji o dofinansowaniu projektu przez
Wydział Socjologii UAM.
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