
ZARZĄDZENIE NR 229/2021 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie trybu oceny projektów badawczych, realizowanych przez zespoły badawcze, 

powoływane w ramach ewaluowanych dyscyplin i interdyscyplinarnych zespołów 

badawczych finansowanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej z corocznie przyznawanej subwencji 
 

 

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2 i 10 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej przyjętego uchwałą Senatu APS nr 167/2019 z dnia 16 maja 2019 r., którego 

tekst ujednolicony stanowi załącznik do Uchwały nr 216/2021 Senatu APS z dnia 30 czerwca 

2021 r. zarządzam co następuje:  

 

§1 Tryb oceny wniosków 

Projekty badawcze, realizowane przez zespoły badawcze, powoływane w ramach 

ewaluowanej dyscypliny i przez interdyscyplinarne zespoły badawcze finansowane przez 

Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z subwencji, podlegają 

następującej wewnętrznej procedurze konkursowej: 

 

1. Do oceny wniosków corocznie powoływana jest Komisja konkursowa ds. projektów 

badawczych w składzie n osób, gdzie n oznacza liczbę Instytutów. Komisję powołuje 

Prorektor ds. Nauki spośród pracowników badawczo-dydaktycznych wszystkich Instytutów 

Akademii, po jednym z każdego Instytutu. 

 

2. Komisja konkursowa przyjmuje wnioski raz w roku kalendarzowym, do dnia 31 

października. Realizacja wniosków następuje w roku następnym i trwa do dwóch lat od dnia 

mailowej informacji o zaakceptowaniu wniosku do realizacji.   

 

3. Obsługę komisji, w zakresie przyjmowania wniosków, prowadzi Biuro Obsługi Badań i 

Współpracy z Zagranicą. Wnioski powinny być składane w formie pisemnej w Biurze 

Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą lub elektronicznej poprzez przesłanie ich na adres 

poczty elektronicznej naukapro@aps.edu.pl.  

 

4. Zakończenie procedury konkursowej i ogłoszenie wyników następuje w terminie do  3 

miesięcy od daty zakończenia składania wniosków. 

 

5. Komisja konkursowa będzie przyjmować tylko projekty zaakceptowane przez dyrektora 

instytutu, ze względu na ograniczone możliwości finansowe. Corocznie finansowanie otrzyma 

maksymalnie 10 zespołów badawczych (w przypadku pięciu ewaluowanych dyscyplin) i 

maksymalnie 3 badawcze zespoły interdyscyplinarne.   

 

6. Celem przydzielenia środków na realizację projektów badawczych realizowanych przez 

zespoły badawcze, powoływane w ramach ewaluowanej dyscypliny Komisja konkursowa 

podejmuje następujące działania: 
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a) kieruje zgłoszone wnioski  do przewodniczących Rad Dyscyplin zgodnie z dyscypliną, 

której dotyczy projekt, celem zrecenzowania ich przez wskazanych przez 

przewodniczącego recenzentów  (2 recenzentów);  

b) na podstawie otrzymanych recenzji wydaje ostateczną decyzję o finansowaniu lub nie 

projektów; 

c) w drodze decyzji określa wysokość kwoty finansowania; 

d) dopuszcza możliwość recenzji projektu przez osobę spoza członków Rad Dyscyplin, o 

czym decyduje przewodniczący Rady Dyscypliny. 

 

7. Celem przydzielenia środków na realizację interdyscyplinarnych projektów badawczych 

Komisja konkursowa podejmuje następujące działania: 

a) kieruje zgłoszone wnioski  do przewodniczących Rad Dyscyplin zgodnie z 

dyscyplinami, których dotyczy projekt, celem zrecenzowania ich przez wskazanych 

przez przewodniczącego recenzentów (liczba recenzentów jest zależna od liczby 

dyscyplin reprezentowanych przez członków zespołu składającego wniosek);  

b) na podstawie otrzymanych recenzji wydaje ostateczną decyzję o finansowaniu lub nie 

projektów; 

c) w drodze decyzji określa wysokość kwoty finansowania; 

d) dopuszcza możliwość recenzji projektu przez osobę spoza członków Rad Dyscyplin, o 

czym decyduje przewodniczący Rady Dyscypliny. 

 

8. W przypadku skrajnie różnych recenzji wniosków Komisja konkursowa  kieruje wniosek 

dot. realizacji  projektu  badawczego do kolejnego członka Rady Dyscypliny właściwej dla 

tematyki projektu. 

 

9. Każdy recenzent wypełnia Kartę Oceny Projektu Badawczego (Załącznik numer 1), która 

zawiera pytania dotyczące walorów merytorycznych i metodologicznych projektu oraz 

zasadności planowanych kosztów. 

10. Informacja o przydziale środków jest  publikowana po ustaleniu rankingu punktacji 

projektów. 

11. Autor projektu otrzymuje recenzje i ma prawo wglądu w ostateczny ranking. 

12. Decyzje Komisji Konkursowej ds. projektów badawczych są ostateczne w wewnętrznym 

trybie postępowania. 

 

§2 Zasady działania Komisji 

1. Recenzentami projektów mogą być pracownicy badawczo - dydaktyczni APS (posiadający 

co najmniej stopień doktora) będący członkami Rady Dyscypliny, której dotyczy projekt. 

Proponowany recenzent nie może być ani bezpośrednim zwierzchnikiem autora projektu, ani 

członkiem tego samego zespołu. 

 

2. Recenzje wykonywane są bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§3 Wejście w życie 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 

Rektor 

dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS 


