
Uchwała nr 1/1/2020 
Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
 z dnia 14 stycznia 2020 roku 

w sprawie 
 zasad organizacji, funkcjonowania i finansowania indywidualnej działalności 

badawczej w Instytucie Pedagogiki w roku 2020 
 
 
W oparciu o Zarządzenie Rektora UŚ  nr 171 z dnia 11 grudnia 2019 roku pt. Wytyczne w 
sprawie organizacji, funkcjonowania i finansowania działalności zespołów badawczych na rok 
2020, Pismo okólne nr 16 Rektora UŚ  z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ogólnych zasad 
podziału środków wydzielonych z części badawczej subwencji na prowadzenie badań i 
utrzymanie potencjału badawczego oraz Uchwałę nr 1/12/2019 Rady Naukowej Instytutu 
Pedagogiki z dnia 18 grudnia 2019 roku dotyczącą zasad organizacji, funkcjonowania i 
finansowania zespołów badawczych w Instytucie Pedagogiki w roku 2020,  Rada Naukowa 
uchwala co następuje: 

§1 
Działalność badawczo - naukowa w Instytucie Pedagogiki może być prowadzona w zespołach 
badawczych oraz indywidualnie. 

§2 
Indywidualna działalność badawczo-naukowa powinna mieć charakter realizacji projektów 
badawczych zdefiniowanych co do podstawowych kategorii: temat badań, cele badawcze, 
relacja badań do POB-ów i ich znaczenie społeczne, zakładane efekty ewaluacyjne, czas 
trwania projektu, charakter badań oraz sposób wydatkowania kapitału indywidualnego. 
Projekt w podstawowym opisie jest zgłaszany przez pracownika Dyrektorowi Instytutu na 
piśmie według określonego wzoru (Załącznik nr 1, część I).  
 

§3 
Dyrektor Instytutu prowadzi rejestr indywidualnych projektów badawczych.  
 

§4 
Podstawą finansowania indywidualnej działalności badawczej jest kapitał indywidualny 
pracownika wyliczany z części I subwencji według zasad określonych w oddzielnej uchwale.  
 

§5 
Pracownik może wnioskować o dodatkowe środki na realizację indywidualnego projektu 
badawczego na zasadach określonych w oddzielnej uchwale, poddając projekt badań 
uzupełniony o dodatkowe kategorie, ocenie komisji ds. działalności badawczej (Załącznik nr1 
część II). 

§6 
Szczegółowe zasady finansowania indywidualnej działalności badawczej określi odrębna 
uchwała.  
 

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu 

                                                                                     
Dr hab. Ewa Jarosz, prof. UŚ 

 



 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/1/2020 Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki z dnia 14 stycznia 2020r - 

wzór zgłoszenia indywidualnego projektu badawczego (bez dodatkowego finansowania część I, z 
dodatkowym finansowaniem część I i część II). 

 
 

Wzór zgłoszenia indywidualnego projektu badawczego 
 
Część I 

1. Imię i Nazwisko / stopień, tytuł / 
2.  Temat badawczy 
3.  Cele badawcze do realizacji (w punktach) wraz z krótkim uzasadnieniem ich wartości 

naukowej (do 1000 znaków ze spacjami)  
4. Relacja tematu badań /celów badawczych do POB-ów oraz zakładany wpływ 

społeczny badań (do 1000 znaków ze spacjami)  
5. Zakładane efekty ewaluacyjne  
6. Okres realizacji projektu badawczego oraz działania realizujące projekt: 
8. Wysokość kapitału indywidualnego pracownika w punktach i w PLN: 

…………………………………. 
 
Plan wydatków (w punktach) z szacunkową wysokością: 
…………………………………………….. 
 

 
Część II  
(wypełniają tylko badacze wnioskujący o dodatkowe (ponad kapitał indywidualny) 
finansowanie projektu badawczego (z II części subwencji) składający wniosek do oceny 
komisji 
 

9. Opis metodologiczny badań – procedura, metody, techniki, narzędzia, próba, itp. (do 
1000 znaków ze spacjami) 
 
 

10. Wnioskowana kwota dofinansowania w roku 2020: ………………………………  
 
Przewidywane koszty całkowite projektu: ………………………………  
Przewidywane koszty realizacji projektu w kolejnych latach: 
1 rok …………. 
2 rok …………… 
3 rok …………… 
 
Opis projektowanych wydatków  z szacunkową wysokością kosztów (w punktach): 
 
 
 
 
 

 
 
 


