
  

 

 

Poz. 15 

ZARZĄDZENIE NR 4 
DZIEKANA WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 6 października 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie badań naukowych 

 

Na podstawie § 60 ust. 1 pkt 5, 7, 12 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego 
(Monitor UW z 2019 r., poz. 190) oraz Zarządzenia nr 3 Dziekana Wydziału Historii z dn. 
6 października 2020 r. (Dziennik Wydziału Historii UW z 2020 r., poz. 14) Dziekan 
Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 Ogłasza się konkurs, którego przedmiotem jest dofinansowanie badań naukowych 
prowadzonych na Wydziale Historii oraz upowszechnianie ich wyników. 

 

§ 2 

 Konkurs ma na celu dofinansowanie: 

1) publikacji tekstów naukowych przeznaczonych do wydania w formie książkowej; 
2) kwerend w archiwach lub bibliotekach; 
3) zakupu kopii materiałów archiwalnych; 
4) kosztów udziału w konferencjach naukowych; 
5) kosztów organizacji konferencji naukowych, warsztatów lub seminariów badawczych; 
6) kosztów przekładów lub korekt językowych tekstów naukowych przeznaczonych 

do publikacji w czasopismach naukowych lub tomach zbiorowych. 

 

§ 3 

1. Wniosek przygotowany za pośrednictwem odpowiedniego formularza 
elektronicznego należy wysłać do dnia 26 października 2020 r. 

2. Formularz elektroniczny wniosku dostępny jest pod adresem: 
https://forms.gle/j7EG8g4kcekF5PFq5 

 

§ 4 

1. Lista wniosków wraz z przyznanymi kwotami dofinansowania zostanie 
opublikowana do dnia 10 listopada 2020 r. 

2. Kryteria oceny wniosków złożonych w konkursie określa załącznik nr 1. 

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
WYDZIAŁ HISTORII 

 

https://forms.gle/j7EG8g4kcekF5PFq5


§ 5 

Suma środków finansowych przeznaczonych na konkurs nie może przekraczać 
kwoty 100.000 złotych (stu tysięcy złotych). 

 

§ 6 

1. Środki finansowe przyznane w konkursie podlegają wydatkowaniu do dnia 
31 lipca 2021 r. 

2. Formy rozliczania wydatkowania środków finansowych określa decyzja 
o ich przyznaniu. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Dziekan Wydziału Historii UW 

Dr hab. Ł. Niesiołowski-Spanò 

 

 

 

 



 

Załącznik  
do zarządzenia nr 4 Dziekana Wydziału Historii  

z dnia 6 października 2020 r.  
w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie badań naukowych 

 

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW 

 

 

1) Publikacje tekstów naukowych przeznaczonych do wydania w formie 

książkowej 

a) Dofinansowane mogą być jedynie publikacje naukowe autorstwa osoby 

składającej wniosek lub tomy zbiorowe pod redakcją osoby składającej wniosek. 

b) Dofinansowania nie uzyskują publikacje przeznaczone do druku w wydaw-

nictwie spoza ministerialnej listy punktowanych wydawnictw naukowych. 

c) Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają książki, które będą stanowić 

podstawę do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora habilito-

wanego lub tytułu profesora. 

d) Jednym z kryteriów oceny jest liczba punktów, które UW może uzyskać za 

publikację książki objętej wnioskiem o dofinansowanie. 

 

2) Kwerendy w archiwach lub bibliotekach 

 Dofinansowanie uzależnione jest od przedstawionego we wniosku kosztorysu, 

merytorycznego uzasadnienia dla odbycia kwerendy oraz informacji o planowa-

nych formach upublicznienia wyników badań. 

 

3) Zakup kopii materiałów archiwalnych 

 Dofinansowanie uzależnione jest od przedstawionego we wniosku kosztorysu, 

merytorycznego uzasadnienia dokonania zakupu oraz informacji o planowanych 

formach upublicznienia wyników badań. 

 

4) Udział w konferencjach naukowych 

 Dofinansowanie uzależnione jest od przedstawionego we wniosku kosztorysu, 

merytorycznego uzasadnienia udziału w konferencji oraz jej naukowej rangi. 

 

5) Organizacja konferencji naukowej, warsztatu, seminarium badawczego 

a) Dofinansowanie uzależnione jest od przedstawionego we wniosku kosztorysu, 

merytorycznego uzasadnienia organizacji konferencji, warsztatu lub seminarium 

oraz ich naukowej rangi. 

b) Pierwszeństwo będą miały wnioski, w których Wydział Historii nie jest jedynym 

podmiotem zaangażowanym w organizację i finansowanie wydarzenia. 



c) Pierwszeństwo będą miały wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć o cha-

rakterze międzynarodowym, które zakładają nawiązanie lub kontynuację 

współpracy międzynarodowej. 

 

 

6) Dofinansowanie przekładów lub korekt językowych tekstów naukowych 

przeznaczonych do publikacji w czasopismach naukowych lub tomach 

zbiorowych. 

a) Dofinansowane mogą być jedynie przekłady lub korekty językowe tekstów 

naukowych autorstwa lub współautorstwa osoby składającej wniosek. 

b) Dofinansowane mogą być jedynie przekłady lub korekty językowe tekstów 

naukowych, które mają być opublikowane: 

 w czasopiśmie naukowym znajdującym się w ministerialnym wykazie 

czasopism punktowanych lub 

 w tomie zbiorowym wydawanym przez wydawnictwo znajdujące się na 

ministerialnej liście punktowanych wydawnictw naukowych. 

c) Jednym z kryteriów oceny wniosków może być liczba punktów uzyskiwanych 

przez UW za publikację, przy czym pierwszeństwo będą miały wnioski 

dotyczące publikacji, z którymi związane będzie uzyskanie co najmniej 

70 punktów zgodnie z aktualnymi wykazami MNiSW. 

 

Elementem oceny wniosków mogą być ich przewidywane efekty dla wyniku 

parametryzacji działalności naukowej UW. 

 

Komisja konkursowa może przyznać środki finansowe w wysokości niższej niż 

wnioskowana.  

 


