
ZARZĄDZENIE NR  198/2019 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 13 marca 2019 

w sprawie trybu oceny projektów badawczych i monografii finansowanych przez 

Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z subwencji 

Na podstawie § 44 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej stanowiącego załącznik do uchwały Senatu APS nr 104/2018 z dnia 20 

czerwca 2018 r., zarządzam co następuje: 

§1 

Ustalam następujący tryb oceny projektów badawczych i monografii finansowanych przez 

Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z subwencji w wewnętrznej 

procedurze konkursowej: 

1) Komisja konkursowa ds. projektów badawczych przyjmuje projekty badawcze i wnioski o 

finansowanie monografii na kolejny rok kalendarzowy do dnia 30 czerwca roku 

poprzedzającego okres realizacji projektów. Zakończenie procedury konkursowej i 

ogłoszenie wyników pierwszej edycji następuje w okresie nie dłuższym niż 8 m-cy od 

złożenia projektów. 
2) Rozpoczęcie badań i przekazanie monografii do wydania w przypadku projektów 

rekomendowanych do finansowania przez Recenzentów i Komisję będzie możliwe dopiero 
po przyznaniu Akademii subwencji budżetowej (marzec/kwiecień). Jeśli możliwości 
finansowe Akademii pozwolą na kolejną edycję konkursu, zostanie ona ogłoszona z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 

3) Zadaniem Komisji Konkursowej ds. projektów badawczych jest przydział środków na 
badania i wydanie monografii w ramach subwencji, w tym w szczególności: 

 

a) kierowanie projektów badawczych do wyznaczonych recenzentów; 
b) wydawanie, na podstawie recenzji ostatecznej decyzji o finansowaniu projektów; 
c) przyznanie kwoty finansowania. 

 

4) Komisji Konkursowej ds. projektów badawczych przysługuje prawo powołania innych, niż 
proponowani, recenzentów 

5) W przypadku uzyskania skrajnie różnych recenzji Komisja Konkursowa ds. projektów 
badawczych może powołać jeszcze jednego recenzenta, którego opinia będzie traktowana 
jako ostateczna. 

6) Recenzentami projektów mogą być pracownicy naukowo-dydaktyczni (posiadający co 
najmniej stopień doktora) APS lub innej placówki naukowej. Proponowany recenzent nie 
może być ani bezpośrednim zwierzchnikiem autora projektu, ani członkiem tego samego 
zespołu. 



7) Recenzje wykonywane są bez wynagrodzenia. 

8) Każdy recenzent otrzyma specjalnie opracowaną Kartę Oceny Projektu Badawczego 

(załącznik numer 1) lub Kartę Oceny Wniosku o Finansowanie Monografii (załącznik 

numer 2), które zawierają w pierwszym przypadku pytania dotyczące walorów 

merytorycznych i metodologicznych projektu, zasadności planowanych kosztów oraz 

zgodności z wymogami etyki badań naukowych, w drugim pytania dotyczące wartości 

naukowej monografii, oryginalności ujęcia tematu, znaczenia monografii dla danego 

obszaru badań i rozwoju naukowego autora. 

9) Przydział środków o których mowa w pkt. 2 dokonuje się w trybie konkursowym po 

ustaleniu rankingu punktacji projektów na podstawie recenzji. 

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

11) Decyzje Komisji Konkursowej ds. projektów badawczych są ostateczne w wewnętrznym 

trybie postępowania. 

12) Wniosek o finansowanie badań lub finansowanie monografii może zawierać propozycje 

nazwisk recenzentów uznanych przez autora projektu za osoby najbardziej kompetentne w 

zakresie proponowanych zadań badawczych. 

§2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Nr 120/2018 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 stycznia 

2018 r. 

Rektor: prof. Stefan Kwiatkowski 


