03-10-2013
Dofinansowania uczestnictwa doktorantów
w konferencjach naukowych – zasady konkursu

Organizacja konkursu
1. W danym roku kalendarzowym odbywają się cztery konkursy – raz na kwartał. Terminy
składania wniosków: 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 czerwca i 10 września.
2. Budżet na każdy konkurs wynosi 1/4 budżetu przyznanego na cały rok. Pieniądze
niewykorzystane w danym konkursie zostają przesunięte na kolejne konkursy w danym
roku kalendarzowym.
Zasady składania wniosków
1. W konkursie może wziąć udział każdy doktorant IGiGP UJ, który planuje wyjazd na
konferencję naukową. Warunkiem jest prezentacja wyników badań (poster/referat).
2. Można złożyć nie więcej niż dwa wnioski w roku kalendarzowym, a każda konferencja
może zostać dofinansowana tylko jeden raz. Łączne dofinansowanie dla jednego
doktoranta w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20% rocznego budżetu.
3. Procedura składania wniosków jest następująca:
a) wnioski należy składać w wyznaczonych terminach w formie e-maila (bez załączonych
podań - tekst ma być w całości w e-mailu)
b) maila należy wysłać do Z-cy Dyrektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej IGiGP
UJ, a kopię maila (adres w polu „Do wiadomości”, DW, Cc) powinien otrzymać
Opiekun/Promotor doktoranta
c) mail musi zawierać następujące informacje:
- tytuł i miejsce konferencji (zalecany też link do strony konferencji)
- planowany tytuł wystąpienia oraz forma (poster, referat, itp.)
- wnioskowane dofinansowanie
- szacunkowy koszt udziału w konferencji
- rok studiów wnioskodawcy
- lista maksymalnie trzech najważniejszych publikacji wnioskodawcy
4. Maksymalna kwota dofinansowania do konferencji, o którą można wystąpić, jest
zróżnicowana w zależności od jej lokalizacji i wynosi:
a) konferencja krajowa, ogólnopolska – 800 zł
b) konferencja międzynarodowa w Polsce i krajach ościennych (Czechy, Słowacja,
Ukraina, Białoruś, Litwa; z wyłączeniem Niemiec) – 1500 zł
c) konferencja w pozostałych krajach europejskich – 2000 zł
d) konferencja pozaeuropejska – 3000 zł

Rozstrzyganie wniosków
1. Do rozstrzygania dopuszczane są wnioski, które zostały złożone zgodnie z powyżej
przedstawionymi zasadami składania wniosków.
2. O wysokości przyznanego dofinansowania decyduje Z-ca Dyrektora ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej IGiGP UJ.
3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do 10 dni po jego zamknięciu.
Uwagi końcowe
1. Środki przyznawane w konkursach w danym roku muszą zostać wydane do końca grudnia
danego roku kalendarzowego.
2. Kwota wykorzystanego dofinansowania nie może przekroczyć kosztów udziału w
konferencji wyliczonych na ogólnie obowiązujących zasadach wyjazdów krajowych i
zagranicznych.

