
  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie  

Rektora Politechniki Gdańskiej 

nr 22/2021 z 14 kwietnia 2021 r. 

 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu programu RADIUM LEARNING THROUGH RESEARCH 

PROGRAMS. 

 

 

§1 Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz §24 ust. 3 Statutu PG wprowadzam Regulamin programu 

RADIUM LEARNING THROUGH RESEARCH PROGRAMS, zwanego dalej RADIUM, 

stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

------------------------------------------- 

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN
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Załącznik 
do Zarządzenia Rektora PG 
nr 22/2021 z 14 kwietnia 2021 r. 

 
 

Regulamin programu  
 RADIUM LEARNING THROUGH RESEARCH PROGRAMS 

 
§1 

Założenia ogólne programu 

1. Program RADIUM LEARNING THROUGH RESEARCH PROGRAMS, zwany dalej Programem stanowi 
element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, 
w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami 
badawczymi (POB) uczelni, Działania III.1. Doskonalenie systemu kształcenia na I i II stopniu studiów. 

2. Celem Programu jest wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych, angażujących się w działalność 
badawczą w tematykach Centrów POB. 

3. Drogą do osiągnięcia celu sformułowanego w ust. 2 są granty dla studentów wyłonionych w konkursie na 
realizację Indywidualnych Studiów Badawczych (ISB) zgodnie z Regulaminem indywidualnych studiów 
badawczych wprowadzonym Zarządzeniem Rektora PG nr 76/2020 z 19 listopada 2020 r. 

 
§2 

Warunki uczestnictwa w Programie 

1. Wnioski o przyznanie grantu w Programie mogą być składane przez studentów studiów drugiego stopnia 
zaangażowanych w realizację badań naukowych, w uzgodnieniu z ich opiekunami naukowymi w ramach 
ISB. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wcześniejsze uzyskanie przez Wnioskodawcę zgody prorektora 
ds. kształcenia na realizację ISB, zgodnie z Regulaminem indywidualnych studiów badawczych.  

3. Wsparcie w programie RADIUM mogą uzyskać studenci wymienieni w ust. 2, którzy nie posiadają 
finansowania na prowadzone badania z innych źródeł. 

 

§3 
Budżet i finansowanie 

1. Wysokość grantu w Programie wynosi maksymalnie 24 000 zł, a okres jego realizacji jest nie dłuższy niż 10 
miesięcy.  

2. W ramach przyznanych w wyniku konkursu grantów mogą być finansowane: 

a. koszty zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, 
materiałów nietrwałych, w tym odczynników,  

b. koszty sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego dla realizacji badań, 

c. usługi obce niezbędne do realizacji badań, 

d. koszty związane z upowszechnianiem badań, w tym w szczególności koszty delegacji i pobytu, opłaty 
za publikacje, koszty udziału w konferencjach. 

3. Koszty kwalifikowalne w ramach przyznanego grantu szczegółowo reguluje Katalog kosztów 
kwalifikowalnych działań realizowanych w ramach IDUB, który stanowi odrębny dokument zamieszczony 
na stronie Uczelni badawczej. 

4. Koszty pośrednie grantu wynoszą 10% kosztów bezpośrednich. Koszty te obejmują: koszty wydziałowe dla 
jednostki PG, w której jest realizowany projekt i koszty ogólnouczelniane w proporcji 1:1.  



 
 

 

 

 

str. 3 
 

5. Środki na granty z Programu nie mogą być przesuwane na kolejny rok po planowanym zakończeniu 
realizacji grantu. Niewykorzystane środki zostają zwracane do budżetu projektu IDUB. 

6. Środki finansowe przyznane na realizację grantów w ramach Programu podlegają ogólnym zasadom 
wydatkowania środków finansowych na Politechnice Gdańskiej.  

 
§4 

Tryb przygotowania i oceny wniosków o finansowanie projektów  

1. Wnioski o przyznanie grantu w Programie sporządzane są według wzoru określonego w Załączniku nr 1. 

2. Wniosek składany jest w Dziale Kształcenia, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.  

3. Dział Kształcenia weryfikuje formalne aspekty uczestnictwa studenta w programie w ciągu maksymalnie 5 
dni roboczych od terminu określonego w ogłoszeniu konkursowym, po czym niezwłocznie przekazuje 
wniosek do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB. 

4. Złożone wnioski podlegają ocenie Komisji Oceniającej powołanej przez rektora zgodnie z Regulaminem 
ISB. Komisja może zalecić Wnioskodawcy korektę bądź uzupełnienie wniosku. 

5. Ostateczną decyzję o przyznaniu grantu podejmuje rektor. 

 
§5 

Realizacja projektu 

1. Opiekun naukowy studenta realizującego ISB, któremu przyznano grant, zostaje kierownikiem grantu. 

2. Jednostka organizacyjna uczelni, w której realizowany jest projekt finansowany z Programu, zapewnia 
obsługę administracyjną i finansową realizacji projektu. Finansowanie wydziałowych kosztów obsługi 
następuje w ramach kosztów pośrednich projektu.  

3. Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu pełni dziekan wydziału, na którym realizowany jest projekt.  

4. W publikacjach będących wynikiem realizacji projektu wymagane jest zamieszczenie informacji 
o finansowaniu ze środków grantu.  

5. Dopuszcza się zmiany struktury kosztów przyznanego grantu w trakcie realizacji przez kierownika 
w tolerancji nieprzekraczającej sumarycznie 10% zadeklarowanych w poszczególnych kategoriach kwot 
zaplanowanych we wniosku grantowym. Zmiany w granicach wyznaczonej tolerancji nie mogą mieć wpływu 
na zwiększenie budżetu projektu. Kierownik projektu umieszcza informacje o dokonanych zmianach 
w sprawozdaniu (część E).  

6. Zmiana terminu realizacji oraz inne zmiany mające wpływ na oczekiwane efekty należy niezwłocznie 
zgłaszać do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB w formie wniosku z uzasadnieniem proponowanych zmian. 
Zgodę na wprowadzenie zmiany wydaje prorektor ds. kształcenia na wniosek kierownika projektu. 

 
§6 

Sprawozdanie z realizacji projektu 

1. Kierownik grantu składa sprawozdanie końcowe z jego realizacji do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB, 
przygotowane według wzoru określonego w Załączniku nr 2, w terminie nieprzekraczającym 20 dni 
roboczych od daty zakończenia realizacji grantu. 

2. Oceny sprawozdań dokonuje Komisja Oceniająca w ciągu 20 dni roboczych od dnia złożenia sprawozdania. 
Sprawozdania z realizacji grantu w wyniku oceny mogą być akceptowane lub kierowane do 
poprawy/uzupełnienia. W przypadku skierowania przez Komisję sprawozdania do korekty, jego autor jest 
zobowiązany do naniesienia poprawek i ponownego złożenia skorygowanego sprawozdania w terminie 
nieprzekraczającym 10 dni roboczych. 

3. Przyjęcie sprawozdania końcowego przez Komisję Oceniającą oznacza rozliczenie grantu. 
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4. Wyniki ocen sprawozdań są przedstawiane w protokole i publikowane niezwłocznie na stronie internetowej 
właściwego/ych Centrum POB i/lub Uczelni Badawczej. 

 
§7 

Postanowienia końcowe 

1. Rektor może z ważnych przyczyn wstrzymać realizację grantu w szczególności w przypadku: 

a. skreślenia studenta z listy studentów, 

b. naruszenia dobrego imienia uczelni lub innego działania na jej szkodę, 

c. prezentowania postawy niegodnej studenta. 

2. Obowiązujący regulamin Programu zamieszczany jest na stronie internetowej Uczelni Badawczej.  

3. Zmiana treści załączników do niniejszego regulaminu, jak również dodanie nowych wzorów, nie wymaga 
wprowadzenia zarządzeniem rektora. Aktualne wzory załączników dopuszczonych do stosowania 
zamieszcza się na stronie internetowej Uczelni Badawczej.  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje rektor.
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu programu RADIUM LEARNING THROUGH RESEARCH PROGRAMS 

 

Wniosek w programie  
RADIUM LEARNING THROUGH RESEARCH PROGRAMS 

 

A. DANE REJESTRACYJNE 

1. Tytuł projektu   

2. Wnioskodawca:  

nazwisko i imię, nr albumu, 
wydział, dane kontaktowe 
(telefon, e-mail) 

 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

2. Opiekun naukowy: 
nazwisko i imię, stopień/tytuł 
naukowy, stanowisko, dane 
kontaktowe (telefon, e-mail) 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

3. Centrum/a POB adekwatne 
do tematyki badań 
planowanych we wniosku  

 

4. Potwierdzenie złożenia 
wniosku 

wypełnia Dział Kształcenia  

Data złożenia wniosku w Dziale Kształcenia 
……………………… 

 

5. Weryfikacja wniosku 
wypełnia Dział Kształcenia  

 

󠄀 zgoda na realizację Indywidualnych 

Studiów Badawczych 

󠄀 brak zgody na realizację Indywidualnych 

Studiów Badawczych 
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6. Potwierdzenie rejestracji 
wniosku  

wypełnia Zespół ds. realizacji 
projektu IDUB 

 

Data otrzymania wniosku przez Zespół ds. 
realizacji projektu IDUB: …………………..…… 

 

Nr rejestracyjny: ………………………………….. 

 

 

B. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Okres realizacji 
……………………… miesięcy (maks. 10 

miesięcy) 

2. Planowany termin 
rozpoczęcia projektu 

………………………………. 

3. Koszt ogólny 
………………………. zł brutto 
(maks. 24 000 PLN) 

 

C. OPIS I PLAN DZIAŁAŃ BADAWCZYCH W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU  

1. Krótki opis planowanych badań  

Wymagane elementy opisu: cel, planowane sposoby osiągnięcia celu, metodologia planowanych 
badań, oczekiwane efekty. Konieczne jest wykazanie spójności tematyki projektu badawczego  
z programem ISB studenta.  

2. Harmonogram planowanych badań  

 

Lp. Nazwa zadania 
Planowany czas realizacji 

(w miesiącach) 

   

   

 

D. KOSZTORYS 

Rodzaj kosztów PLN 

Koszty bezpośrednie, w tym:  
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koszty zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego, 
materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, 
materiałów nietrwałych, w tym odczynników 

 

koszty sprzętu i oprogramowania  

usługi obce niezbędne do realizacji badań  

koszty związane z upowszechnianiem badań1  

Koszty pośrednie (10% kosztów bezpośrednich)  

Koszty razem  

 
 

E. ZAŁĄCZNIKI 

1. ……………………………………………..... 

2. ……………………………………………….. 

 

F. OŚWIADCZENIA  

 

Oświadczenie wnioskodawcy i opiekuna naukowego 

Oświadczam, że: 

1. zgodnie z moją najlepszą wiedzą, złożenie tego wniosku nie narusza praw osób trzecich; 

2. zadania wymienione we wniosku nie są i nie będą finansowane z innych źródeł; 

3. projekt realizowany będzie na Wydziale ……………………., w ramach ………………..…. 
Centrum/Centrów POB. 

 

Wnioskodawca /imię i nazwisko/ ………………………………………… 

Data i podpis ………...………………………………. 

 

Opiekun naukowy /imię i nazwisko/ ………………………………………… 

Data i podpis ………...………………………………. 

Oświadczenia dziekana 

                                                           
1 Możliwe koszty: koszty delegacji i pobytu, opłaty za publikacje, koszty udziału w konferencjach. 
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Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania zapewnię: 

1) odpowiednie warunki do realizacji projektu, 

2) obsługę administracyjną i finansową realizacji projektu. 

 

Dziekan wydziału  

………………………………………… 
/imię i nazwisko/ 

 

………………………………………… 
Data, pieczątka i podpis 

 
 
 
 
 

G. OPINIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
 

Przewodniczący Komisji Oceniającej 
 

………………………………………… 
/imię i nazwisko/ 

 
 

………………………………………… 
Data, pieczątka i podpis
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Załącznik nr 2  
do Regulaminu programu RADIUM LEARNING THROUGH RESEARCH PROGRAMS 

 

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE 
Z REALIZACJI PROJEKTU W PROGRAMIE  

RADIUM LEARNING THROUGH RESEARCH PROGRAMS 
 

A. INFORMACJE OGÓLNE  

Tytuł projektu  

Student – nazwisko i imię, nr 
albumu, wydział, dane 
kontaktowe (telefon, e-mail) 

 

Opiekun naukowy – tytuł, 
stopień naukowy, imię, nazwisko, 
telefon, e-mail, jednostka 

 

Numer identyfikacyjny projektu  

Data złożenia sprawozdania 
(wypełnia Zespół ds. realizacji projektu 
IDUB) 

 

  

B. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI PROJEKTU  
(maksymalnie 5000 znaków ze spacjami) 

 

C. ROZLICZENIE FINANSOWE REALIZACJI PROJEKTU 

Rodzaj kosztów 
Koszty zł brutto 

planowane poniesione 

Koszty bezpośrednie   

koszty zakupu drobnego sprzętu 
laboratoryjnego, materiałów 
niezbędnych do prowadzenia badań, 
materiałów nietrwałych, w tym 
odczynników 

   

koszty sprzętu i oprogramowania   

usługi obce niezbędne do realizacji 
badań 

  

koszty związane z upowszechnianiem 
badań naukowych 

  

Koszty pośrednie   

Koszty ogółem   

 

D. WYMIERNE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU 

 publikacje będące wynikiem realizacji projektu 
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 opracowania konstrukcyjne, prototypy 

 prezentacja wyników na konferencjach naukowych 

 działania popularyzatorskie 

 inne efekty 
 

 
E. Dokonane zmiany (rodzaj zmiany, uzasadnienie)*  

*jeśli dotyczy 

 

Sprawozdanie sporządzono w dniu ……………..........  

 

 

............................. 

Podpis kierownika grantu (opiekuna naukowego) 

 

 

................................ 

Podpis studenta 

 

Akceptacja dziekana Akceptacja przewodniczącego komisji 

Uwagi: Uwagi: 

…………….......... 

data, pieczątka i podpis 

…………….......... 

data, pieczątka i podpis 

Akceptacja rektora 
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Uwagi: 

…………….......... 

data, pieczątka i podpis 

 

 


