ANEKS NR 1 Z DNIA 21.12.2020.
do Regulaminu przyznawania i rozliczania grantów naukowo-badawczych doktorantom
międzynarodowych studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej UMB przez Radę Naukową ds. międzynarodowych studiów doktoranckich w ramach
realizacji projektu „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii
medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.
§1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wprowadza do Regulaminu zmiany o następującej treści:
1. W treści § 2 Regulaminu ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:
„ Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy składać:
a) I tura – od 01.09.2019 r. do 13.09.2019 r. - w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z OML (pokój 26)
w godzinach pracy dziekanatu;
b) II tura – od 01.09.2021 r. do 13.09.2021 r.- w Dziale Rozwoju i Ewaluacji (Pałac, pokój 53) w godzinach
07:30-15:30.”
2. W treści § 2 ust. 4 Regulaminu lit. b) otrzymuje poniższe brzmienie:
„b) II tura – za lata 2019-2021”
3. W treści § 2 ust. 10 Regulaminu otrzymuje poniższe brzmienie:
„Rada naukowa w terminach:
a) I Tura – do 30.09.2019 r.
b)

II Tura – do 30.09.2021 r.

dokona oceny złożonych wniosków na podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 2 do niniejszego
Regulaminu. Sporządzony zostanie protokół z wyników prac Komisji, którego załącznik stanowić będzie lista
rankingowa wskazująca listę projektów, które uzyskały finansowanie wraz z informacją o wysokości przyznanego
finansowania.”
4. W treści § 2 Regulaminu ust. 11 otrzymuje poniższe brzmienie:
„Doktorant otrzyma pisemną <<Informację o przyznaniu finansowania na realizację grantu>>. Następnie
podpisana zostanie umowa na realizację i finasowanie grantu naukowo-badawczego pomiędzy doktorantem a
Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.”
5. W treści § 3 Regulaminu skreśla się ust. 2.
6. W treści § 3 Regulaminu ust. 4 otrzymuje poniższe brzmienie:
„Wnioski o zrealizowanie zakupu dostaw, usług obcych, wyjazdów krajowych i zagranicznych doktoranci powinni
złożyć do koordynatora ds. grantów z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym realizację wniosku. Wnioski
te powinny być składane na stosownych formularzach obowiązujących w UMB oraz zawierać podpis doktoranta
oraz jego promotora, jako merytoryczne potwierdzenie akceptacji wniosku.”
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7. W treści § 4 Regulaminu ust. 1 otrzymuje poniższe brzmienie:
„Doktoranci zobowiązani są do składania do koordynatora ds. grantów sprawozdań okresowych oraz
sprawozdania końcowego z merytorycznej realizacji grantów naukowo – badawczych. Sprawozdania należy
składać w formie elektronicznej drogą mailową (skan z podpisami i w wersji edytowalnej) oraz w jednym
egzemplarzu w formie papierowej (z podpisami) w terminach określonych w Umowie na finansowanie i realizację
grantu naukowo-badawczego oraz zamieszczonych na stronie internetowej projektu.”
8. W treści § 4 Regulaminu ust. 4 otrzymuje poniższe brzmienie:
„W ramach realizacji grantu doktorant jest zobowiązany do:
a) opublikowania minimum 1 pracy jako 1-autor;
b) opublikowania minimum 2 prac jako współautor;
Brak co najmniej jednej publikacji jako 1-autor lub jako współautor w czasopiśmie z IF za każdy rok
realizacji grantu otrzymanego w I turze uniemożliwia otrzymanie grantu w II turze.
c)

czynnego uczestnictwa (wystąpienie, plakat w materiałach zjazdowych, telebim) w minimum
2 konferencjach międzynarodowych; dopuszczalny jest udział w konferencji w formie online (webinar);

d) czynnego uczestnictwa (wystąpienie, plakat w materiałach zjazdowych, telebim) w minimum
1 konferencji krajowej; dopuszczalny jest udział w konferencji w formie online (webinar);
e)

uczestnictwa w minimum 1 stażu naukowym (po 28 dni) w zagranicznym ośrodku naukowym;

f)

uczestnictwa w 1 stażu naukowym (14 dni) w krajowym ośrodku naukowym.”

9. W treści § 4 Regulaminu skreśla się ust. 5.
10. W treści § 4 Regulaminu ust. 7 otrzymuje poniższe brzmienie:
„Końcowe rozliczenie grantu nastąpi na podstawie sprawozdania końcowego (Załącznik nr 5) i oparte będzie o:
- liczbę publikacji, zgodnie z zapisami § 4 ust. 4
- zrealizowanie planowanych staży naukowych (punktowana będzie liczba dni zrealizowanych staży naukowych),
- zrealizowanie planowanych udziałów w konferencjach z prezentacją wyników badań.
Do rozliczenia grantu wszystkie wyżej wymienione elementy muszą być spełnione.”

§2
1. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
2. Do niniejszego aneksu załącza się tekst jednolity Regulaminu, uwzględniający zmiany objęte aneksem nr 1.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01.06.2020.
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