
zAPz.ĄDzEN l E Dzl EKANA vVYDzlAŁU cH EMl l

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR O2l201 3
z dnia'19 kwietnia 2013 r.

w sprawre
Zasad przyznaw ania d otacj i oraz organizacj i Indywidu alnych Do d atkowych

Laboratoriów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
w projekcie,,Uatrakcyjnienie studiÓw na kierunku chemia, zwiększenie Iiczby studentów i poprawienie

ich pozycji na rynku pracy" realizowanego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
w ramach Poddziałania 4.1.2. Priorytetu lV Programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie $ 43 ust. I Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz Umowy zawartej
ptzęz Uniwersytet Warszawski z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyŻszego w dniu 5

marca 2010, zarządza się, co następuje:

$1
1. Indywidualne Dodatkowe Laboratoria (zwane dalej: IDLab) stanowiące elemęnt rcalizacji
projektu 

',Uatrakcyjnienie studiów na kierunku chemia, zwiększenie liczby studentów i
poprawienie ich pozycji na rynku pracy'' są zajęciarti poza programem i planem studiów,
organizowanymiprzezWydziaŁ Chemii iprzeznaczonymi d|azainteresowanych studentów.
2. Program IDLab ma na celu wzmocnienie doświadczenia laboratoryjnego studentów
poptzez wykonywane w ramach projektów eksperymenty.
3. KaŻdy student Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego kierunku chemia, który
rozpoczS. studia pierwszego lub drugiego stopnia w roku akademickim2009lI0 albo w latach
następnych, i dla którego planowy termin ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego
stopnia) w1.pada nie później niż w roku akademickim 20l4l20l5, może btac udział w
programie IDLab.
4. Projekty w programie IDLab otrzymują dofinansowanie na wynagrodzenia dla opiekunów,
o których mowa w $2 ust. 3 niniejszego zarządzenia.

$2
1' IDLab odbywają się niezależnie od zajęó określonych w planie/programie studiów oraz
pracowni dyplomowych. Nie mogą byó częścią Żadnych zajęć związanych z progmmem
studiów, ani elementem ich zaliczenia.
2. Studenci pracują w ramach IDLab indywidualnie lub w grupach 2-5 osobowych.
3. Realizacja projektu w ramach IDLab wymaga nadzoru pracownika lub doktoranta
Wydziału Chemii, zwanego dalej opiekunem. opiekunem moze byó wyłącznie osoba
prowadząca samodzielnie zajęcia na Wydziale Chemii.
4. Liczbę godzin dydaktycznych' niezbędnych dla złea|izowania projektu określa student
(grupa) w porozrrmięniu z opiekunem.
5. Liczba godzin, o których mowa w ust. 4, nie może przekłoczyó 5 0h.

$3
1. Komisja ds. IDLab, powoływanaptzez Prodziekana ds. Studenckich, zwana dalej Komisją
organizuje rea|izację programu IDLab z rarienia i we-współpracy z Prodziękanem ds.
Studenckich.
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2. Komisja rekomenduje prodziekanowi listę projekt w IDLab przeznaczonych do reaIizacji
na podstawię wniosk w złoŻonych ptzez studęnt w w porozrrmieniu z opiekunami. Wz r
wniosku stanowi załączniknr 1 niniejszego zaruądzenia.
3. Wnioski rozpatr:ywane są w formie konkursu, przynajmniej dwa razy w roku. o terminach
składania wniosk w decyduje Prodziekan ds. Studenckich.
4. Komisja ocenia wnioski pod względem formalnym orazmerytorycznym.
5. Dla zaakceptowania projektu IDLab przez Komisję niezbędne jest spełnienie wszystkich
wymagan formalnych wynikaj ących z niniej s zego zatządzęnia.
6. ocena merytoryczna wniosku przebiegana podstawie następujących kryteri w:

1) tematyczne oddalenie projekt w od realizowanych przez studenta (grupę) projekt w
dyplomowych;
2) adekwatność proponowanego wymiaru czasowego projektu do zaplanowanych w nim
zadait
3) efektywnoś dydaktyczna projektu, rozumiana jako stosunek ltczby student w
realizujących projekt do liczby godzin, o kt rej mowa w $2 ust. 4 niniejszego zarządzenia;
4) zak<res efekt w uczęnia się wykraczających poza program studi w.

7. KaŻdemu kryterium przypisuje się liczbę puŃt w _ do 25. Maksymalnie projekt może
uzyskać 100 punkt w, kt re stanowią wsp łczynnik oceny merytorycznej.
8. Podczas oceny Komisja promuje wnioski student w, kt rzy dotychczas nie realizowali
zajęć IDLab. Jeśli wŚr d wnioskodawc w o przeprowadzenie projektu IDLab znajduję się
przynajmniej jedna osoba, kt ra nie brała dotychczas udziału w zajęciach IDLab, do
wsp łczynnika oceny merytorycznej wniosku dodaje się premię w wysokości 25 punkt w, za
wyjątkiem przypadku opisanego w $3 ust. 9 niniejszego zarządzenia. Wsp łczynnik oceny
wniosku, kt ry powstał przez zsumowanie wsp łczynnika oceny merytorycznej wniosku i
premii za wniosek złoŻony przez student w, kt rzy dotychczas nie realizowali zajęÓ IDLab,
nosi nazwę wsp łczynnika oceny koricowej.
9. W przypadku zŁoŻenia przez studenta, kt ry nie brał dotychczas udziału w zajęciach
IDLab, więcej niz jednego wniosku, premię w wysokości 25 punkt w dodaje się do
wsp łczynnika oceny merytorycznej tylko jednego wniosku. W tym przypadku premię
doIicza się do wsp łczynnika oceny merytorycznej wniosku, kt ry uzyskał największy
wsp łczynnik oceny merytorycznej.

$4
Komisja rozpatruje jedynie te wnioski, kt re spełniają wymogi formalne, a kt re kompletne
zostały złoŻone w W znaczonym terminie.

ss
1. Komisja tworzy listę rankingową projekt w według wartości wsp łczynnika oceny
koricowej.
2. Dofinansowanie otrzymują projekty, kt re uzyskały kolejno najwyższy wsp łczynnik
oceny koricowej.
3.Liczba dofinansowanych projekt w ograniczona jest wysokością środk w ptzeznaczonych
do rozdysponowania w danej puli konkursowej, z uwzględnieniem załoŻetia, że projekty
muszą by sfinansowane w całości.
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4. Projekt, który nie uzyskał finansowania nie przechodzi do kolejnej edycji koŃursu.
Ewentualny wniosek musi byó złoŻony ponownie, po podaniu do wiadomości terminarza
kolejnej edycji konkursu.
5. Komisja wydaje rekomendacje dotyczące pĄektów w formie decyzji.
6. Decyzje o finansowaniu projektu podejmuję Dziekan/Prodziekan ds. Studenckich. Listy
projektów, które uzyskały i nieuzyskany finansowanie są wywieszane na tablicy ogłoszeń
dziekanatu. ogłoszenie listy traktowane jest jako doręczenie decyzji o ptzyznaniu lub nie
przyznaniu finansowania. Składając wniosek o przyznanie finansowania projektu student
wyruŻa jednocześnie zgodę na umieszczenie jego nazwiska na tej liście.

$6
1. Wynagrodzenie z Ęnlłu prowadzenia IDLab jest wypłacane opiekunom, zgodrie z
taryfikatorem ustalonym w projekcie w wysokości 47,75 zł za godzinę (średnio dla
pracownika daje to kwotę 50 zł za godzinę brutto/brutto).
2. Wynagrodzenie za]eŻnejest od liczby godzin dydaktycznychprzeznaczonych na realizację
projektu' co potwierdzone jest sprawozdariem, o którym mowa w $8 ust. 1 niniejszego
zarządzenia.
3. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie umowy - z|ecenia.

$7
1. Student (grupa) oraz opiekun składając wniosek oświadczają, Że projekt nie jest
realizowany w ramach pracowni dyplomowej oraz nie jest elementem żadnych zajęć
zaw arty ch w planie studiów.
2.Przystępując do realizacji projektu, student jest zapoznawany ze specyfiką danej pracy' w
szczególności z zasadami bezpieczeństwa w laboratorium.
3. Student jest zapoznawany z kartarri charakterystyk stosowanych odczynników przed
przystąpieniem do pracy.
4. Student ma obowipek posiadania ubezpieczęniaod następstw nieszczęślilYych wypadków.

$8
1. Po realizacji projektu IDLab opiekun składa sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do Regulaminu. Sprawozdanie podpisuje opiekun irealizującv projekt student (grupa).
2. Termin składania sprawozdań określa się w ogłoszeniu o konkursie.
3. Sprawozdanie jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia.
4. Nie jest konieczne złoŻenie sprawozdania z poprzedniego projektu, aby móc zostać
opiekunem studenta (grupy) w kolejnym projekcie.
5. Dopuszczalna jest realizacja przez jednego studenta kilku projektów. Dopuszczalne jest
takŻe prowadzenie kilku projektów przezjednego opiekuna.
6. ogłaszając konkurs o finansowanie projektów IDLab Dziekan moze dopuścić składanie
wniosków etapowych, w których rozliczenie części prac i wypłata części honorarium
następuje w innych terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

$e
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Komisja spotządza sprawozdanie zkuŻdego przeprowadzonego podziaŁu środków progftlmu
IDLab, zawierając w nim jednocześnie ranking o któqrrn mowa w $5 ust. 1 niniejszego
zarządzenia i przedstawia je Prodziekanowi ds. Studenckich

$10
ocena pĄektów, dokonywanaprzez Komisję jest ostateczna, jednak:Że strona niezadowolona
z decyzji może zvłróció się z wnioskiem o ponowre rozpatrzenie sprawy do Dziekana.

$11
Zarządzerue wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

Dziekan W działu Chemrr
IJniwers arczawskiego

Prof. dr hab. Paweł Kulęsza
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