
Zasady przyznawania środków pozostających w dyspozycji URSD UŚ 

  Dwa razy w roku kalendarzowym – na początku semestru zimowego oraz na początku 

semestru letniego, URSD dokonuje podziału środków na dane półrocze. Wnioskować o nie mogą 

organizacje doktoranckie oraz doktoranci starający się o dofinansowanie naukowych projektów 

indywidualnych lub projektów mających aktywizować środowisko doktorantów. Wnioski w 

odpowiednich formularzach należy składać drogą elektroniczną (mailową) w podanym terminie. 

Zgłoszenia w formie PDF prosimy przesyłać na adres doktoranci@us.edu.pl. Jeżeli wniosek o 

dofinansowanie składany jest przez członków koła naukowego, musi być podpisany przez opiekuna 

koła, zaś jeśli wniosek dotyczy projektu indywidualnego, wówczas wymagany jest podpis opiekuna 

naukowego wnioskującego doktoranta. Wnioski niepodpisane oraz wnioski wysyłane inną drogą 

niż mailowa nie zostaną rozpatrzone. Należy pamiętać, że organizacja, lub doktorant, który 

korzystał ze środków w danym okresie rozliczeniowym ma obowiązek złożenia sprawozdania ze 

swojej działalności i z wykorzystanych środków odpowiednio do 20 września (w przypadku 

otrzymania finansowania na semestr letni) i 20 stycznia (w przypadku otrzymania finansowania na 

semestr zimowy). W przypadku otrzymania finansowania w semestrze zimowym, środki powinny być 

wydatkowane oraz rozliczone w odpowiednim dziale księgowości do dnia 10 grudnia. Data 20 

stycznia dotyczy złożenia sprawozdania Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów. Niezłożenie 

sprawozdania skutkuje brakiem możliwości otrzymania środków w kolejnych okresach. Podział 

środków jest jawny i będzie publikowany na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach.  

Ze względu na ograniczone finanse, dokonując podziału środków, URSD określa następujące 

podstawowe kryteria pierwszeństwa w przyznawaniu środków:  

1. Ponad wszelkie inne formy działania wyróżniana jest działalność naukowa;  

2. Pierwszeństwo mają działania zbiorowe (np. organizacja konferencji) nad indywidualnymi (np. 

wyjazd na konferencję). Działalność indywidualna ma więcej możliwości finansowania, przede 

wszystkim ze środków instytutowych, lub, w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej – z funduszy, 

którymi dysponuje Szkoła. Szczegóły dotyczące przyznawania finansowania przez Szkołę Doktorską 

znajdują się pod adresem: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/wp-

content/uploads/sites/50/Nieprzypisane/2020.02.10-decyzja-o-podziale-%C5%9Brodk%C3%B3w.pdf; 

3. Wysoko oceniane są te przedsięwzięcia, które finansowane są także z innych źródeł. Szczególnie 

dotyczy to konferencji naukowych, które w dużej mierze powinny być finansowane np. z opłat 

konferencyjnych (nie dotyczy konferencji o niewielkim budżecie); 

4. Walorem jest działalność aktywizująca środowisko doktorantów jednostki i Uczelni oraz taka, która 

umożliwia im prezentację swoich osiągnięć i rozwój naukowy; 

5. Dodatkowym kryterium może być wydatkowanie środków w ramach Uniwersytetu, np. na zakupy 

magazynowe albo noclegi w hotelu akademickim. 
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