


Poprzednia edycja – MINIGRANTY 2017
Przyznano

I WL 37

II WL 6

WF 16

WLD 7

WNoZ 12
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Łączna kwota 627 909,91

„Kryterium dodatkowe”:

Najwięcej punktów: 40

Najmniej punktów: 0

21 wniosków z 40 pkt

70 wniosków < 40 pkt

58 wniosków z 0 pkt

Przyznano 78 mini-grantów 

(o 13 więcej niż w 2016 roku)
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Rozkład punktów



Kto się może ubiegać?

Kto może?

• Każdy student WUM do 
OSTATNIEGO roku włącznie 

• Grupa studentów WUM 
tworzących zespół badawczy 

Kto nie może?

• Słuchacz studiów doktoranckich

• Student, który nie rozliczył 
poprzedniego mini-grantu

• Student, który jest już 
kierownikiem innego mini-
grantu

• Student, który jest już w 3 
innych minigrantach
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Opiekun mini-grantu to osoba…

• zatrudniona na etacie naukowo-dydaktycznym w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym

• posiadająca stopień doktora nauk, doktora habilitowanego lub 
profesora

• może być opiekunem maksymalnie 4 mini-grantów zgłaszanych 
w danym roku akademickim
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3 KROKI DO FORTUNY I KARIERY

stn.wum.edu.pl       Mini-granty studenckie       Załączniki do regulaminu minigrantów

(Załączniki: „A. do Regulaminu” oraz „Zał. nr 1-6 do wniosku” 
= Wniosek o mini-grant)

1. Pobierz i przeczytaj:

• Regulamin przyznawania mini-grantów

• Część A oraz B wykazu czasopism przygotowaną przez MNiSW

2. Wyślij na adres minigranty@wum.edu.pl: 

a) Pobierz i uzupełnij wniosek na komputerze (bez „Zał. nr 6. do wniosku”)

b) Zeskanuj wniosek z podpisami (bez „Zał. nr 6. do wniosku”)

c) Zeskanuj wymagane dokumenty

3. Złóż papierowy wniosek (już z „Zał. nr 6. do wniosku” i bez dokumentów do 
„Zał. nr 1. do wniosku”) do Działu Nauki WUM
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Pliki do wysłania - wniosek

• Załączniki: „Zał. A. do Regulaminu” oraz „Zał. nr 1-6 do wniosku” 
(z pliku Załączniki do wniosku i regulaminu minigrantów znajdującym 
się na stronie http://stn.wum.edu.pl/mini-granty-s) należy wypełnić 
elektronicznie i zapisać w pliku tekstowym. 
Plik należy podpisać następująco: 

„IMIĘ_NAZWISKO-wniosek-2018.doc”

• W polach wymagających podpisu/pieczątki należy uzyskać stosowne 
podpisy/pieczątki. Kompletny wniosek proszę zeskanować lub 
sfotografować i nazwać:

„IMIĘ_NAZWISKO-wniosek-2018.pdf”

lub „IMIĘ_NAZWISKO-wniosek-2018-numer zdjęcia.jpg”
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Pliki do wysłania - dokumenty

• Skany dokumentów poświadczających osiągnięcia z „Zał. nr 1. do 
wniosku” należy uporządkować zgodnie z podaną w załączniku 
kolejnością (listą stworzoną w „Zał. nr 1. do wniosku”). 
Cały plik w formacie PDF należy podpisać następująco: 

IMIĘ_NAZWISKO-dokumenty-2018.pdf

• Lub sfotografować i podpisać

„IMIĘ_NAZWISKO-dokumenty-2018-numer zdjęcia.jpg”
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Podsumowując:

1. Wniosek (doc) („Zał. nr. 1-6 do wniosku”)

2. Wniosek (pdf/jpg)

3. Dokumenty (pdf/jpg)

Pliki należy wysłać do 21 marca 2018 roku

na adres minigranty@wum.edu.pl

temat IMIĘ NAZWISKO MINIGRANT 2018

4. Wniosek w wersji papierowej (już z „Zał. nr. 6. do wniosku” i bez 
dokumentów poświadczających osiągnięcia z „Zał. nr. 1. do wniosku”) 
dostarczyć do Działu Nauki do 30 marca 2018 roku.
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Harmonogram:

Do 21.03 - Wniosek należy wypełnić na komputerze.

Do 21.03 – Wysłać do STN w pliku DOC i PDF/JPG.

Jeśli macie już gotowy wniosek – wyślijcie do nas! Wnioski 
sprawdzamy na bieżąco! Im więcej wniosków dostaniemy przed 21.03 
tym szybciej pójdzie proces sprawdzania i tym więcej będziecie mieli 
czasu na ewentualne poprawki ☺

(Ewentualne poprawki należy przesłać mailem do STN w ciągu dwóch dni od informacji 
o niekompletności.)

Do 30.03 – dostarczyć do Działu Nauki WUM (pok. 427, 428) w formie 
papierowej podpisany wniosek (wszystkie załączniki)
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• Jeśli wniosek będzie kompletny i poprawny, otrzymacie wiadomość 
zwrotną.

• Informację o niekompletności prześlemy e-mailem.
• W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku, należy go uzupełnić 

i przesłać nam wersję poprawioną w ciągu dwóch dni.
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Co się dzieje dalej?

• Lista wniosków i punktacja zostają przesłane do Działu Nauki WUM

• Dział Nauki przyjmuje wnioski w wersji papierowej

• Wnioski zostaną zaopiniowane przez Senacką Komisję ds. Nauki na 
pierwszym po złożeniu wniosków posiedzeniu Komisji

• Wnioski zostają zaopiniowane i ocenione przez Dziekanów 
odpowiednich wydziałów, którzy wydają ostateczne decyzje.
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Wyniki

• Lista przyznanych mini-grantów studenckich przyznanych w roku 
akademickim 2017/2018 zostanie opublikowana po rozstrzygnięciu 
konkursu (prawdopodobnie połowa lipca 2018 roku) na stronie 
www.stn.wum.edu.pl.

• Informacje o przyznanych mini-grantach zostaną przesłane drogą 
mailową do kierowników i opiekunów oraz pocztą na adres opiekuna.

• Przewidywany początek badań - od połowy lipca 2018

• Złożenie zleceń w Controllingu finansowym – do końca grudnia 2018

• Rozliczenie mini-grantu 2018 – do marca 2019
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Ocena wniosków

•Głównym kryterium oceny wniosków jest 
ocena merytoryczna. (60 punktów)

• Kryterium dodatkowym oceny wniosku jest ocena dotychczasowej 
aktywności naukowej kierownika projektu. (40 punktów)
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Plik Załączniki do regulaminu minigrantów

7 załączników:

• Załącznik A. do Regulaminu Dane kierownika i wykonawców projektu 
oraz opiekuna projektu

• Załącznik nr 1. do wniosku Wykaz dokumentów określających 
dotychczasową aktywność wnioskodawcy

• Załącznik nr 2. do wniosku Zgoda kierownika jednostki, przy której 
wykonywany jest projekt

• Załącznik nr 3. do wniosku Szczegółowe uzasadnienie podjęcia 
realizacji projektu 

• Załącznik nr 4. do wniosku Harmonogram wykonywanych prac

• Załącznik nr 5. do wniosku Kosztorys projektu badawczego

• Załącznik nr 6. do wniosku Pozytywna opinia Komisji Bioetycznej w 
przypadku badań wymagających uzyskania takiej opinii
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Załącznik A. do Regulaminu Dane kierownika 
i wykonawców projektu oraz opiekuna projektu
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Wydział, do którego 
przynależy koło naukowe
determinuje z którego 
wydziału składany jest
mini-grant:

Np. Wniosek studenta I WL 
z SKN przy II WL oceniany 
jest przez dziekana II WL.

W projekcie może uczestniczyć wiele osób, nawet 
całe SKN! Do wniosku potrzebne tylko dane jednego 
wykonawcy (który otrzyma dodatkowe punkty przy 
kolejnej edycji mini-grantów)

http://jednostki.wum.edu.pl/

http://jednostki.wum.edu.pl/


Załącznik nr 1. do wniosku Wykaz dokumentów 
określających dotychczasową aktywność 
wnioskodawcy
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Dokumenty potwierdzające 
osiągnięcia należy 
zeskanować/sfotografować i wysłać 
razem z wnioskiem w pliku pdf/jpg 
o nazwie IMIĘ_NAZWISKO-
dokumenty-2018.pdf
(Dokumenty to np. certyfikat z konferencji, 
zdjęcie z czasopisma, kopia maila z informacją 
o przyjęciu artykułu)

Proszę zaznaczyć autorów-studentów 
publikacji naukowych

1.



„Kryterium dodatkowe”(40 punktów)
= Dotychczasowa aktywność wnioskodawcy 
Za wygłoszone doniesienia zjazdowe lub 
konferencyjne

O zasięgu krajowym (studenckie) 1 pkt

O zasięgu międzynarodowym (studenckie) 2 pkt

Inne niż studenckie 3 pkt

DODATKOWO za zajęcie 1. miejsca w danej sesji 1 pkt
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Za publikacje naukowe

Zgodnie z rankingiem MNiSW Pkt-y za każdą publikację

Gdy autor jest 1. Autorem w publikacji (MNiSW) Pkt x 2

Za współautorstwo publikacji w czasopiśmie spoza 
listy MNiSW

2 pkt

Za zakończone i rozliczone poprzednie edycje mini-
grantów

2 pkt

Sesja plakatowa                                                                          0,5 pkt



Punkty za publikacje
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Załącznik nr 2. do wniosku Zgoda kierownika 
jednostki, przy której wykonywany jest projekt
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Załącznik nr 3. do wniosku Szczegółowe 
uzasadnienie podjęcia realizacji projektu (znaki 
liczone ze spacjami):

• Aktualny stan wiedzy 

• Cel pracy 

• Materiały i metodyka pracy

• Oczekiwane wyniki i ich 
znaczenie teoretyczne oraz 
praktyczne 

• Bibliografia (do 15 pozycji - nie 
wlicza się do liczby znaków)

• Słowa kluczowe 
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Załącznik nr 4. do wniosku Harmonogram 
wykonywanych prac

„Przewidywana data 
zakończenia badań oraz 
przesłania sprawozdania        
– do 1 marca 2019”
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Załącznik nr 5. do wniosku Kosztorys projektu 
badawczego

• Maksymalna kwota o  jaką może 
ubiegać się wnioskodawca to
10 000 PLN

• Kosztorys powinien zawierać:
• Określenie materiałów 

i przedmiotów nietrwałych 
niezbędnych do realizacji projektu 
(odczynniki, narzędzia 
laboratoryjne, szkło laboratoryjne, 
materiały biurowe i itp.)

• Określenie aparatury specjalnej 
niezbędnej do realizacji projektu 
z zastrzeżeniem, iż aparatura po 
zakończeniu mini-grantu 
studenckiego zostaje przekazana na 
użytek jednostki WUM, przy której 
był realizowany mini-grant
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Załącznik nr 6. do wniosku Pozytywna opinia 
Komisji Bioetycznej w przypadku badań 
wymagających uzyskania takiej opinii

• Szczegóły: http://komisja-
bioetyczna.wum.edu.pl/aktualności

• Tego załącznika nie trzeba składać do 
STN

• Do 30 marca należy dostarczyć 
wniosek o zaopiniowanie przez 
Komisję Bioetyczną

• Do wniosku: wystarczy ksero wniosku 
z pieczątką „wpłynęło”

• Do rozpoczęcia badań: zgoda jest 
niezbędna
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stn.wum.edu.pl       Mini-granty studenckie       Załączniki do regulaminu minigrantów

(Załączniki: „A. do Regulaminu” oraz „Zał. nr 1-6 do wniosku” 
= Wniosek o mini-grant)

1. Pobierz i przeczytaj:

• Regulamin przyznawania mini-grantów

• Część A oraz B wykazu czasopism przygotowaną przez MNiSW

2. Wyślij na adres minigranty@wum.edu.pl do 21 marca: 

a) Pobierz i uzupełnij wniosek na komputerze (bez „Zał. nr 6. do wniosku”)

b) Zeskanuj wniosek z podpisami (bez „Zał. nr 6. do wniosku”)

c) Zeskanuj wymagane dokumenty

3. Złóż papierowy wniosek (już z „Zał. nr 6. do wniosku” i bez dokumentów do 
„Zał. nr 1. do wniosku”) do Działu Nauki WUM do 30 marca
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