
 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ ogłasza: 

 
KONKURS  

na projekty finansowane ze środków subwencji MEiN na utrzymanie potencjału badawczego 
realizowane w 2023 roku 

 
W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie z subwencji MEiN na utrzymanie potencjału 
badawczego mogą być finansowane, w szczególności: 
1. Koszty badań w ramach projektów zaakceptowanych przez komisję na podstawie złożonych wniosków, w tym: 

• delegacje; 

• zakup literatury niezbędnej do prowadzenia badań; 

• zakup materiałów i odczynników; 

• zakup drobnego sprzętu do zadań badawczych; 

• koszty wydania książek, publikacji artykułów i referatów w czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz 

raportów z badań; 

• organizacja seminariów naukowych, konferencji. 

2. Koszty upowszechniania nauki: 

• wydanie publikacji (koszty recenzji, redakcja językowa, tłumaczenia, koszty wydawnicze); 

• promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych 

w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;  

• organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących 

osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;  

• upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych 

konferencji naukowych;  

• podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki. 

3. Koszty współpracy naukowej krajowej i zagranicznej: 

• staże naukowe; 

• delegacje. 

Warunkiem uzyskania finansowania projektu w konkursie jest związek tematyki badawczej z dyscyplinami 

przeznaczonymi do ewaluacji w naszej Uczelni. Dopuszczalne są projekty interdyscyplinarne, których wyniki będą 

przypisane do poszczególnych dyscyplin podlegających ewaluacji.  

Propozycje projektów badawczych muszą ponadto wskazywać na ich związek ze Strategią Zrównoważonego 

Rozwoju WSIiZ na lata 2022-2024 oraz uwzględniać – na poziomie planowania i realizacji badań – zasadę równości 

płci.  

W konkursie dotyczącym wydatkowania środków przeznaczonych na 2023 r. preferowane będą projekty rokujące 

na pozyskanie finansowania zewnętrznego w celu dalszego prowadzenia badań.  

Wnioski o środki na badania prosimy składać do 31 stycznia 2023 r. w formie elektronicznej na adres 

rpartyka@wsiz.edu.pl. 

Szczegółowe zasady dotyczące wydatkowania środków na działalność statutową (Zarządzenie Rektora nr 89/2022) oraz 

formularze wniosków są dostępne w intranecie oraz TUTAJ. 

mailto:rpartyka@wsiz.edu.pl
https://dokumenty.wsiz.edu.pl/
https://wsiz.rzeszow.pl/uczelnia/jednostki-wsiiz/dzial-nauki/informacje-dla-pracownikow-naukowych/

