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§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  
1.1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i realizacji projektu „Wielkopolska 

Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obrębie nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu”, na dawnym Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. 

1.2 Projekt finansowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. 

1.3 Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31grudnia 2022 roku zgodnie 

z umową o finansowanie projektu nr 005/RID/2018/19. 

1.4 Celem projektu jest poprawa jakości publikacji naukowych oraz wzrost 

umiędzynarodowienia dawnego Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii.  

1.5 Projekt realizowany będzie w ramach następujących dyscyplin naukowych: rolnictwo i 

ogrodnictwo, nauki biologiczne, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.  

1.6  Udział w projekcie jest bezpłatny.  

1.7 Projekt przeznaczony jest dla pracowników naukowych zatrudnionych na dawnym 

Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

1.8  Regulamin projektu określa zakres wsparcia, kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów oraz 

obowiązki uczestników poszczególnych zadaniach. 

 

 

 
§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ 

2.1 Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  

 
a) Wydział – dawny Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 

 

b) Projekt – „Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obrębie nauk o życiu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu na podstawie umowy o finansowanie projektu nr 005/RID/2018/19. 

c) Kandydat – osoba reprezentująca dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo lub 

nauki biologiczne, ubiegająca się o uzyskanie finasowania na konkretne zadanie w 

projekcie na podstawie zasad określonych w regulaminie;  

d) Uczestnik – osoba, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie 

została zakwalifikowana do udziału w poszczególnych zadaniach realizowanych w 

ramach projektu;  

e) Koordynator – osoba nadzorująca realizację projektu na dawnym Wydziale Rolnictwa i 

Bioinżynierii, funkcję tę pełni dr inż. Bartłomiej Glina z Katedry Gleboznawstwa i 

Mikrobiologii. 
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f) Komisja – komisja wydziałowa ds. realizacji projektu „Wielkopolska Regionalna 

Inicjatywa Doskonałości w obrębie nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu” składająca się z przedstawicieli wszystkich jednostek naukowych działających 

na dawnym Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii, powołana przez Dziekana Wydziału 

Rolnictwa i Bioinżynierii w dniu 03.12.2018 na podstawie pisma nr: WRB – 

275/005/2018, której przewodniczy koordynator. 

g) Strona internetowa wydziału – serwis internetowy Wydziału znajdujący się pod 

adresem https://wroib.up.poznan.pl/ 

 

§ 3 

ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU 

 

3.1. Wsparcie finansowe oferowane jest na następujące zadania w projekcie:  

 

a) Staże naukowe w zagranicznych ośrodkach naukowych;  

b) Uczestnictwo w zagranicznych konferencjach naukowych; 

c) Wyjazdy studyjne do zagranicznych ośrodków naukowych;  

d) Przyjazdy studyjne zagranicznych naukowców na Wydział; 

e) Finansowanie opłaty Open Access opublikowanych artykułów naukowych;  

f) Finansowanie korekty gramatycznej artykułów planowanych do opublikowania w 

czasopismach ze wskaźnikiem Impact Factor; 

 

§ 4 

ZASADY REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU 

 

4.1. Staże naukowe w zagranicznych ośrodkach naukowych. 

 

4.1.1 Celem zadania jest podniesienie ilości odbytych staży naukowych przez 

pracowników naukowych zatrudnionych na Wydziale.  

4.1.2 W ramach projektu zakłada się finansowanie 9 staży zagranicznych.  

4.1.3 Minimalny czas trwania stażu naukowego wynosi 1 miesiąc. 

4.1.4 Kandydat starający się o finansowanie zadania zobowiązany jest złożyć następujący 

komplet dokumentów: wypełniony wniosek (formularz dostępnym na stronie 

internetowej Wydziału), potwierdzenie przyjęcia na staż podpisane przez osobę 

reprezentującą jednostkę przyjmującą, opis dorobku naukowego za 4 ostatnie lata 

(publikacje oraz realizowane projekty), opis badań  planowanych do realizacji w 

trakcie stażu, krótki opis sylwetki opiekuna stażu. 

 

4.1.5 Kwotę finansowania zadania ustala się na podstawie wniosku złożonego przez 

kandydata. Maksymalna kwota finansowania pojedynczego wyjazdu wynosi            

12 000 zł. Przyznane środki finansowe służą pokryciu kosztów wyżywienia 

https://wrib.up.poznan.pl/
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(wysokość diety wg. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 

stycznia 2013) i zakwaterowania (25% limitu na nocleg wg. rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 lub wg. rachunków) oraz 

transportu (koszt biletów lotniczych lub kilometrówki).  

 

4.1.6 Oceny wniosków złożonych osobiście lub przesłanych na adres e-mail 

wribrid@up.poznan.pl przez kandydatów dokonuje koordynator wraz z komisją.  

 

4.1.7 Uczestnik zadania zobowiązany jest do złożenia raportu (formularz dostępny na 

stronie internetowej Wydziału) z odbytego stażu do koordynatora wydziałowego w 

terminie 2 tygodni od zakończenia stażu.  

 

 

4.2. Uczestnictwo w zagranicznych konferencjach naukowych. 

 

4.2.1 Celem zadania jest podniesienie liczby pracowników naukowych Wydziału biorących 

udział w zagranicznych konferencjach naukowych. 

4.2.2 W ramach projektu zakłada się finansowanie 28 wyjazdów na zagraniczne konferencje 

naukowe.  

4.2.3 Kandydat starający się o uzyskanie finansowania zadania zobowiązany jest złożyć 

wypełniony wniosek (formularz dostępnym na stronie internetowej Wydziału), z 

podaniem kosztu uczestnictwa w konferencji, tytułem wystąpienia oraz 

potwierdzeniem zakwalifikowania do wystąpienia ustnego. 

4.2.4 Udział w konferencji jest finansowany w ramach projektu tylko jeśli kandydat planuje 

wygłoszenie referatu na konferencji. 

4.2.5 Kwotę finansowania zadania ustala się na podstawie wniosku złożonego przez 

kandydata. Maksymalna kwota finansowania pojedynczego wyjazdu wynosi 6 000 zł. 

Przyznane środki finansowe służą pokryciu kosztów opłaty konferencyjnej, 

wyżywienia (wysokość diety wg. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 29 stycznia 2013), zakwaterowania (25% limitu na nocleg wg. rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 lub wg. rachunków) oraz 

transportu (koszt biletów lotniczych lub kilometrówki).  

 

4.2.6 Oceny wniosków złożonych osobiście lub przesłanych na adres e-mail 

wribrid@up.poznan.pl przez kandydatów dokonuje koordynator wraz z komisją. 

 

4.2.7 Uczestnik zadania zobowiązany jest do złożenia raportu (formularz dostępny na 

stronie internetowej Wydziału) z wyjazdu na konferencję do koordynatora 

wydziałowego w terminie 2 tygodni od zakończenia konferencji. 

 

 

4.3.  Wyjazdy studyjne do zagranicznych ośrodków naukowych. 

 

4.3.1 Celem zadania jest podniesienie liczby pracowników naukowych Wydziału 

wyjeżdzających do zagranicznych ośrodków naukowych z cyklem wykładów. 

 

4.3.2 W ramach projektu zakłada się finansowanie 16 wyjazdów studyjnych. 
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4.3.3 Kandydat starający się o uzyskanie finansowania zadania zobowiązany jest złożyć 

wypełniony wniosek (formularz dostępnym na stronie internetowej Wydziału), z 

podaniem tematów i ilości wykładów planowanych do wygłoszenia oraz potwierdzenie 

przyjęcia podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę przyjmującą. 

 

4.3.4 Minimalny czas trwania wyjazdu wynosi 4, a maksymalny 5 dni, nie uwzględniając 

czasu podróży. 

 

4.3.5 Kwotę finansowania zadania ustala się na podstawie wniosku złożonego przez 

kandydata. Maksymalna kwota finansowania pojedynczego wyjazdu wynosi 4 500 zł. 

Przyznane środki finansowe służą pokryciu kosztów wyżywienia (wysokość diety wg. 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013) i 

zakwaterowania (25% limitu na nocleg wg. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 lub wg. rachunków) oraz transportu (koszt biletów 

lotniczych lub kilometrówki).  

 

4.3.6 Oceny wniosków złożonych osobiście lub przesłanych na adres e-mail 

wribrid@up.poznan.pl przez kandydatów dokonuje koordynator wraz z komisją. 

 

4.3.7 Uczestnik zadania zobowiązany jest do złożenia raportu (formularz dostępny na stronie 

internetowej Wydziału) z wyjazdu studyjnego do koordynatora wydziałowego w 

terminie 2 tygodni od zakończenia zadania. 

 

 

4.4 Przyjazdy studyjne zagranicznych naukowców na Wydział. 

4.4.1 Celem zadania jest podniesienie liczby pracowników naukowych Wydziału 

wyjeżdzających do zagranicznych ośrodków naukowych z cyklem wykładów. 

 

4.4.2 W ramach projektu zakłada się finansowanie 9 przyjazdów studyjnych.   

 

4.4.3 Osoba zapraszająca naukowca z zagranicy zobowiązana jest złożyć wypełniony 

wniosek (formularz dostępnym na stronie internetowej Wydziału), z podaniem tematów 

i ilości wykładów planowanych do wygłoszenia oraz opisem sylwetki osoby 

zapraszanej.  

 

4.4.4  Minimalny czas trwania pobytu wynosi 4, a maksymalny 5 dni, nie uwzględniając czasu 

podróży. 

 

4.4.5  Maksymalna kwota finansowania pojedynczego przyjazdu wynosi 4 500 zł. Przyznane 

środki finansowe służą pokryciu kosztów wyżywienia (dieta 120 zł/dzień), 

zakwaterowania (według rachunków) oraz transportu (koszt biletów lotniczych lub 

kilometrówki).  

 

4.4.6 Oceny wniosków złożonych osobiście lub przesłanych na adres e-mail 

wribrid@up.poznan.pl przez kandydatów dokonuje koordynator wraz z komisją. 
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4.5.   Finansowanie opłaty Open Access publikowanych artykułów naukowych w czasopismach  

ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o największym zasięgu, 

ze wskaźnikiem Impact Factor (Scopus, Web of Science) 

 

4.5.1 Celem zadania jest zwiększenie dostępności najlepszych prac naukowych powstających 

na Wydziale, co znajdzie bezpośrednie przełożenie w ilości ich cytacji. 

 

4.5.2 Możliwość ubiegania się o finansowanie opłaty Open Access, mają tylko osoby, które 

złożyły stosowne deklaracje (formularz dostępnym na stronie internetowej Wydziału) o 

ilości prac planowanych do finansowania w ramach projektu RID w danym roku. 

Deklarację należy przesłać do koordynatora wydziałowego do dnia 30 stycznia danego 

roku na adres wribrid@up.poznan.pl. 

 

4.5.3 Kandydat starający się o uzyskanie finansowania zadania zobowiązany jest złożyć 

wypełniony wniosek (formularzu dostępnym na stronie internetowej Wydziału) do 

koordynatora. 

 

4.5.4 Ten sam kandydat w danym roku może maksymalnie 2 razy otrzymać finansowanie 

opłaty Open Access w ramach projektu RID. 

 

4.6. Finansowanie korekty gramatycznej artykułów planowanych do opublikowania w 

czasopismach  ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o 

największym zasięgu, ze wskaźnikiem Impact Factor (Scopus, Web of Science) 

 

4.6.1  Celem zadania jest poprawa jakości językowej przygotowywanych manuskryptów 

planowanych do publikowania w czasopismach ze wskaźnikiem Impact Factor.  

 

4.6.3  Kandydat starający się o uzyskanie finansowania zadania zobowiązany jest złożyć 

wypełniony wniosek (formularzu dostępnym na stronie internetowej Wydziału) do 

koordynatora 

 

4.6.4  Oceny wniosków złożonych osobiście lub przesłanych na adres e-mail 

wribrid@up.poznan.pl przez kandydatów dokonuje koordynator wraz z komisją. 

 

 

§5 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU 

 

5.1. Staże naukowe w zagranicznych ośrodkach naukowych 

 

5.1.1 Kwalifikacji do finansowania dokonuje koordynator oraz komisja na podstawie dorobku 

naukowego kandydata (publikacje, projekty badawcze) za ostatnie 4 lata oraz opisu 

badań planowanych do wykonania w trakcie stażu naukowego.  

 

5.1.2 W przypadku kandydata zatrudnionego na wydziale przez okres krótszy niż 4 lata, ocena 

dorobku dokonywana jest na podstawie całego okresu zatrudnienia. 

 

5.1.3 Główne kryterium stanowi średnia liczba punktów (wg. listy MNiSW) za publikację na 

rok. 

 

mailto:wribrid@up.poznan.pl
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5.1.4 Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest ocena jednostki przyjmującej 

dokonywana w oparciu o listę rankingową uczelni wyższych opublikowaną na stronie 

internetowej - www.webometrics.info 

 

5.2. Uczestnictwo w zagranicznych konferencjach naukowych 

 

5.2.1 Kwalifikacji do finansowania dokonuje koordynator oraz komisja na podstawie oceny 

wniosku złożonego przez kandydata. Pierwszeństwo finansowania mają osoby 

ubiegające się po raz pierwszy o finansowanie wyjazdu na konferencje.  

 

5.2.2 Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest zasięg oraz prestiż konferencji. 

 

5.3. Wyjazdy studyjne do zagranicznych ośrodków naukowych 

 

5.3.1 Kwalifikacji do finansowania dokonuje koordynator oraz komisja na podstawie oceny 

wniosku złożonego przez kandydata. 

 

5.3.2 Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest ocena jednostki przyjmującej 

dokonywana w oparciu o listę rankingową uczelni wyższych opublikowaną na stronie 

internetowej - www.webometrics.info 

 

5.4. Przyjazdy studyjne zagranicznych naukowców na Wydział 

 

5.4.1 Kwalifikacji do finansowania dokonuje koordynator oraz komisja na podstawie oceny 

wniosku złożonego przez osobę zapraszającą naukowca z zagranicy. 

 

5.5. Finansowanie opłaty Open Access opublikowanych artykułów naukowych 

 

5.5.1 Kwalifikacji do finansowania dokonują władze wydziału, koordynator oraz komisja na 

podstawie oceny wniosku złożonego przez kandydata. 

 

5.5.2 Finansowane w ramach projektu RID będą tylko prace publikowane w czasopismach 

70, 100, 140 i 200 punktowych zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiE z dnia 

1 grudnia 2021 roku. 

 

4.5.3 Wysokość przyznanego finansowanie jest zgodna z procentowym udziałem autorów z 

danej dyscypliny objętej projektem RID na Wydziale, ale nie wyższe niż: 8000 zł dla 

prac 200 pkt, 7000 zł dla prac 140 pkt, 6000 zł dla prac 100 pkt oraz 5000 zł dla prac 70 

pkt.  

 

4.5.4 Dopuszcza się odstępstwo od wysokości finansowania na podstawie procentowego 

udziału autorów z danej dyscypliny na Wydziale. Wówczas ostateczna decyzja będzie 

podejmowana indywidualnie po przedstawieniu przez Kandydata pisemnego 

wyjaśnienia Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, za pośrednictwem 

Koordynatora projektu.  
 

5.6. Finansowanie korekty gramatycznej artykułów planowanych do opublikowania w 

czasopismach ze wskaźnikiem Impact Factor 

 

5.6.1 Kwalifikacji do finansowania dokonuje koordynator oraz komisja na podstawie oceny 

formularza aplikacyjnego przedstawionego przez kandydata. 
 

http://www.webometrics.info/
http://www.webometrics.info/



