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AEN/W/0725/216/2022 

Warszawa, 20.04.2022 r. 
 
 

Pracownicy zaliczani do liczby „N”, 
Doktoranci, Studenci 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 
Szanowni Państwo! 
 
Uprzejmie informuję, o rozpoczęciu kolejnej edycji konkursu grantów wewnętrznych, 
projektów młodych badaczy oraz mini-grantów studenckich, finansowanych z subwencji 
uzyskiwanej przez WUM. 
 

Organizator konkursu: Rady Dyscyplin Naukowych 
Współpraca: Studenckie Towarzystwo Naukowe 

Wsparcie administracyjne: Dział Nauki  
 
Harmonogram konkursu: 
20 kwietnia 2022, godzina 12:00   rozpoczęcie naboru projektów 
18 maja 2022, godzina 16:00  zakończenie naboru projektów 
Do 30 czerwca 2022, godzina 12:00 ogłoszenie wyników 
 
Rejestracja wniosków prowadzona jest dwuetapowo: 

• Wstępna rejestracja w celu uzyskania dostępu do wniosku konkursowego: Pracownik może 
zarejestrować się pod adresem: https://wumdn-rejestracja.wum.edu.pl lub poza siecią - 
logując się do portalu SSL-VPN na stronie głównej WUM lub bezpośrednio 
na https://ssl.wum.edu.pl/ wchodząc w zakładkę: WUM dla Nauki - rejestracja. 

• Opracowanie i złożenie wniosku konkursowego - po otrzymaniu dostępu do modułu 
w portalu SSL: WUM dla Nauki. Moduł zostanie udostępniony w ciągu 1-2 dni roboczych  
od wstępnej rejestracji i pozostanie aktywny do zakończenia naboru projektów. 

Na sfinansowanie konkursu w 2022 roku przeznaczono decyzją JM Rektora kwotę 1 876 000 zł. 

Poniżej przedstawiam budżet konkursu w podziale na dyscypliny nauki i rodzaje projektów.  

Maksymalna 
kwota finansowania/ 

liczba projektów 

Granty 
Wewnętrzne 

Projekty 
Młodego Badacza 

Minigranty 
studenckie 

50 000 zł 20 000 zł 8 000 zł 

Ogólna liczba projektów, 
w tym: 

20 25 47 

Nauki medyczne 16 16 26 

Nauki farmaceutyczne 1 6 8 

Nauki o zdrowiu 3 3 13 

https://wumdn-rejestracja.wum.edu.pl/
https://ssl.wum.edu.pl/
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Udostępnienie środków na realizację projektów zależy od terminu przyznana subwencji WUM 
przez Ministerstwo Zdrowia. W pierwszej kolejności, niezwłocznie po zaakceptowaniu 
projektów udostępnione zostaną środki przeznaczone dla priorytetowych grup odbiorców 
tj. na mini-granty studenckie oraz projekty młodych badaczy. Beneficjenci grantów 
wewnętrznych otrzymają środki do dyspozycji po uzyskaniu przez WUM subwencji. Budżety 
projektów zostaną podzielone na dwie transze. Pierwsza transza (50% budżetu) udostępniona 
zostanie do wydatkowania w 2022 roku, pozostałe środki udostępnione będą w ramach budżetu 
na rok 2023.  

Komunikaty dotyczące konkursów wraz z dokumentacją konkursową dostępne są na stronie 
internetowej: https://pnitt.wum.edu.pl/nauka-i-ewaluacja/projekty-wewn%C4%99trzne-
mlodego-badacza-minigranty, a także na stronach Rad Dyscyplin Naukowych 
http://radydyscyplin.wum.edu.pl/ w zakładkach: Nauki medyczne, Nauki farmaceutyczne, 
Nauki o zdrowiu. 

Konkurs prowadzony jest z  wykorzystaniem systemu WUM dla Nauki. 

Informacji udziela Dział Nauki. 

Dane kontaktowe: 

Adres e-mail: WUMdN@wum.edu.pl  

• Dorota Choroszyńska-Bzowska: tel. 22 57 20 264, dorota.choroszynska-bzowska@wum.edu.pl 
• Ewa Hieronimczuk: tel. 22 57 20 190, ewa.hieronimczuk@wum.edu.pl  
• Małgorzata Pabian: tel. 22 57 20 192, malgorzata.pabian@wum.edu.pl  
• Anna Szymańska: tel. 22 57 20 191, anna.szymanska2@wum.edu.pl  

 
 
 
 
 

Kierownik Działu Nauki 
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