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ANEKS NR 3 Z DNIA 22.11.2021 r. 
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”. 
 

 
 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wprowadza do Regulaminu zmiany o następującej treści: 

 

§ 1 

1. W treści § 1 Regulaminu ust. 2 pkt. b) otrzymuje poniższe brzmienie: 

„II tura to 4 granty realizowane w okresie od 15.11.2021 r. do 30.09.2022 r. 

Możliwe jest wcześniejsze rozliczenie II tury grantów pod warunkiem zrealizowania wszystkich założeń 

zaplanowanych we Wniosku o przyznanie finansowania realizacji grantu naukowo – badawczego TURA 

II.” 

2. W treści § 2 Regulaminu ust. 10 otrzymuje poniższe brzmienie: 

„Rada Naukowa w terminach: 

a) I tura – do 30.09.2019 r., 

b) II tura – do 05.11.2021 r. 

dokona oceny złożonych wniosków.” 

3. W treści § 3 Regulaminu ust. 7 otrzymuje poniższe brzmienie: 

„Składanie zapotrzebowań na realizację zadań w ramach grantu może odbywać się: 

a) I tura – w okresie od 15.10.2019 r. do 30.09.2021 r. 

b) II tura: 

– w okresie od 15.11.2021 r. do 30.11.2021 r. w przypadku wydatków związanych z zakupem 

odczynników, drobnego sprzętu i materiałów do badań; 

– w okresie od 15.11.2021 r. do 31.08.2022 r. w przypadku wydatków związanych z publikacją prac 

naukowych, czynnym uczestnictwem (wystąpienie, plakat w materiałach zjazdowych, telebim) w 

konferencjach międzynarodowych i krajowych; uczestnictwem w stażach naukowych w 

zagranicznych ośrodkach naukowych lub szkoleniu związanym z realizacją pracy badawczej; 

uczestnictwem w stażach naukowych w krajowych ośrodkach naukowych.” 
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4. 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 szkoleń związanych z realizacją pracy badawczej, 

- zrealizowanie planowanych udziałów w konferencjach z prezentacją wyników badań. 

Do rozliczenia grantu wszystkie wyżej wymienione elementy muszą być spełnione.” 

5. Wprowadza się uaktualnione wzory załączników Regulaminu: 

Załącznik nr 1a Wniosek o przyznanie finansowania realizacji grantu naukowo-badawczego TURA II 
Załącznik nr 2 Punktacja grantu naukowo-badawczego oraz osiągnięć doktoranta 
Załącznik nr 3 Punktacja zrealizowania założeń grantu naukowo-badawczego 
Załącznik nr 4a Umowa na finansowanie i realizację grantu naukowo-badawczego II tura 
Załącznik nr 5 Sprawozdanie końcowe z realizacji grantu naukowo-badawczego 
 

 

§ 2 

1. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

2. Do niniejszego aneksu załącza się tekst jednolity Regulaminu, uwzględniający zmiany objęte 

aneksem nr 3. 

3. Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 22.10.2021 r. 

 


