Zasady dofinansowania wyjazdów na konferencje zagraniczne z Rezerwy Dziekana
na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ
obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

1.

O dofinansowanie wyjazdów na konferencje zagraniczne z Rezerwy Dziekana mogą
ubiegać się pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy:
- są zatrudnieni na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ na podstawie
stosunku pracy oraz Uniwersytet Łódzki jest ich pierwszym miejscem pracy,
- wyjeżdżają w celu wygłoszenia referatu naukowego, który został zaakceptowany
przez organizatorów konferencji.
2. Dofinansowanie wyjazdu na konferencję zagraniczną z Rezerwy Dziekana przysługuje
pracownikowi raz w roku kalendarzowym. Aplikować o dofinansowanie na wyjazd na
daną konferencję w danym roku można tylko jeden raz.
3. W przypadku referatów przygotowanych przez kilku autorów z Wydziału,
dofinansowanie wyjazdu uzyska tylko jeden z nich.
4. Dofinansowanie może pokryć koszty: opłaty konferencyjnej, podróży, zakwaterowania,
diet, wizy, opłaty klimatycznej czy opłat miejskich.
5. Dofinansowanie z Rezerwy Dziekana może pokryć nie więcej niż 50% kosztów wyjazdu,
jednak wynosić nie więcej niż 2500zł. Pozostałe wydatki pokrywane są ze środków
jednostki przeznaczonych na działalność statutową lub przez osobę wyjeżdzającą.
6. Podstawą otrzymania dofinansowania z Rezerwy Dziekana jest złożenie u pracownika
Centrum Rozwoju Wydziału podania kierowanego do Prodziekana ds. Rozwoju.
7. Podania przyjmowane są cztery razy w roku, w następujących terminach:
- do 5 stycznia,
- do 5 kwietnia,
- do 5 lipca,
- do 5 października danego roku.
8. Podanie powinno zawierać informacje o organizatorze i tytule konferencji, tytule
referatu, terminie wyjazdu, a także zawierać wstępną kalkulację kosztów (w podziale na:
koszty opłaty konferencyjnej, koszty podróży, koszty zakwaterowania i koszty diet). Do
podania należy dołączyć potwierdzenie przyjęcia lub wysłania1 referatu na konferencję
oraz formularz wyjazdu pracownika za granicę podpisany przez kierownika jednostki, w
której pracuje osoba aplikująca o dofinansowanie.
9. Wyboru pracowników otrzymujących dofinansowanie na konferencję zagraniczną
dokonuje Dziekan i Prodziekan ds. rozwoju na podstawie listy rankingowej stworzonej
według liczby punktów za działalność naukową w poprzednim i bieżącym roku
kalendarzowym według Kwestionariusza oceny pracownika (sekcja A). Lista osób
otrzymujących dofinansowanie ogłaszana jest w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia
danego naboru.
10. Liczba pracowników, którzy otrzymują dofinansowanie w danym naborze, może różnić
się w zależności od wysokości wnioskowanych kwot dofinansowań. Środki z Rezerwy
Dziekana przeznaczone na finansowanie wyjazdów na konferencje zagraniczne w danym
roku podzielone są na cztery równe części.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie przed wyjazdem w Centrum Rozwoju Wydziału
potwierdzenia przyjęcia referatu na konferencję.
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