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Zarządzenie nr 1/2021 
Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

z dnia 1 stycznia 2021 r. 
w sprawie konkursu na dofinansowanie projektów badawczych skutkujących wysoko punktowanymi 

publikacjami w czasopismach naukowych 
 

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (dalej w skrócie 
„ChAT”) zarządza się, co następuje. 
 

§ 1. 
 
W celu powiększenia osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich ChAT w roku 2021 ogłasza się 
konkurs na dofinansowanie projektów badawczych skutkujących wysoko punktowanymi publikacjami 
naukowymi zwany dalej „konkursem”. 
 

§ 2. 
 
Wniosek w konkursie (dalej „wniosek”) może złożyć nauczyciel akademicki zakwalifikowany zgodnie  
z obowiązującymi przepisami do liczby N oraz nauczyciel akademicki nie zaliczony do liczby N, który 
podpisał w ChAT oświadczenie o zaliczeniu do dyscypliny naukowej podlegającej ewaluacji oraz 
uzyskał rekomendację właściwego dziekana. Wnioski składa się w terminie do 31 stycznia 2021 r. do 
Komisji Badań Naukowych powołanej przez Senat ChAT zwanej dalej „Komisją”. 
 

§ 3. 
 
1. W konkursie może być złożony wniosek na projekt badawczy, którego wyniki zostaną opublikowane 

w roku 2021 w formie artykułu naukowego (dalej „artykuł naukowy”) w czasopiśmie uwzględnionym 
w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu 
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, któremu 
przypisano co najmniej 70 punktów, pod warunkiem, że nauczyciel akademicki będący autorem 
wniosku za ten artykuł naukowy uzyska indywidualnie na potrzeby ewaluacji jednostek naukowych 
w deklarowanej przezeń dyscyplinie naukowej minimum 70 punktów. 

2. Postanowienia ust. 1 stosują się do wniosków przedłożonych przez zespół co najmniej dwóch 
nauczycieli akademickich, również w sytuacji, gdy za opublikowany przez nich wspólnie artykuł 
naukowy każdy z tych nauczycieli uzyska mniej niż 70 punktów. 

 
§ 4. 

 
Środki z dofinansowania uzyskanego w wyniku udziału w konkursie mogą być przeznaczane  
w szczególności na pokrycie kosztów opracowania redakcyjnego, tłumaczenia na język obcy oraz 
innych czynności i materiałów związanych z przygotowaniem i publikacją artykułu naukowego,  
o którym mowa w § 3. 
 

§ 5. 
 
Wnioski składa się na formularzu ustalonym przez Komisję. 
 

§ 6. 
 
Komisja poddaje wnioski ocenie i może wymagać ich uzupełnienia. 
 

§ 7. 
 
1. Komisja decyduje o przyjęciu zgłoszonego we wniosku projektu badawczego do dofinansowania 

i realizacji. 
2. Od odmownych decyzji Komisji przysługuje wnioskodawcom odwołanie do Rektora ChAT, który 

może skierować wniosek do Komisji do ponownego rozpatrzenia. Ponowna decyzja Komisji jest 
ostateczna. 
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§ 8. 

 
Do dnia 15 maja 2021 r. nauczyciele akademiccy, których projekty badawcze zostały przyjęte  
do realizacji powiadamiają Komisję, czy ich artykuły naukowe ukażą się w roku 2021 zgodnie  
z wymaganiami określonymi w § 3. Jeżeli powiadomienie to zawierać będzie informację, że publikacja 
taka nie jest możliwa Komisja ustali z tymi nauczycielami akademickimi ogłoszenie artykułu naukowego 
w czasopiśmie o punktacji niższej niż określona w § 3. 
 

§ 9. 
 
Nauczyciele akademiccy nie później niż 30 listopada 2021 r. przedstawiają Komisji sprawozdanie  
z realizacji projektów badawczych. Sprawozdania składa się na formularzu określonym przez Komisję. 
 

§ 10. 
 
1. W drugiej połowie roku 2021 Komisja dokonuje oceny realizacji każdego projektu badawczego  

i podejmuje decyzję o jego zakończeniu. W przypadku projektów, które nie przyniosły skutku  
w postaci publikacji określonych w §§ 3 i 8 Komisja może nałożyć na właściwych nauczycieli 
akademickich obowiązek zwrotu części lub całości otrzymanego przez nich dofinansowania. 

2. Nauczycielom akademickim realizującym projekty badawcze przysługuje prawo odwołania się od 
decyzji określonych w ust. 1 do Rektora ChAT. 

 
§ 11. 

 
Uchyla się zarządzenie Rektora ChAT nr 34/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie konkursu  
na dofinansowanie projektów badawczych skutkujących wysoko punktowanymi publikacjami 
naukowymi. 
 

§ 12. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

(-) abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski) 

Rektor ChAT 

 

Warszawa, 1 stycznia 2021 r. 


