Poz. 12
ZARZĄDZENIE NR 2
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 1 lutego 2018 roku
w sprawie
mini-grantów dla studentów roku 2018
Na podstawie § 43 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity:
Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Ogłasza się w 2018 r. konkurs na mini-granty dla studentów WNE UW w celu
wspierania badań prowadzonych przez studentów.
§2
1)
2)
3)
4)
5)

W ramach konkursu dofinansowuje się następujące działania studentów WNE:
wyjazdy na konferencje naukowe, warsztaty (udział z referatem);
proofreading tekstów składanych do czasopism zagranicznych;
wyjazdy na konkursy branżowe;
wyjazdy na szkoły letnie;
inne działania o charakterze naukowym.
§3
Nabór w konkursie odbywa się w trybie ciągłym.
§4
O środki mogą aplikować wszyscy obecni studenci WNE UW
§5
Wnioski rozpatruje kolegium dziekańskie.
§6
Łączna kwota w ramach konkursu wynosi 15 000 zł.
§7

Warunki finansowego rozliczenia projektu:
1) przedstawienie prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 14 dni od wydatkowania
środków;
2) w przypadku finansowania podróży – stosowanie reguł jak dla pracowników UW.
§8
Warunki rozliczenia merytorycznego projektu:
1) w przypadku wyjazdów na konferencje, konkursy, szkoły letnie, warsztaty etc. –
przedstawienie w ciągu 14 dni od zakończenia podróży:
- potwierdzenia udziału w dofinansowanym wydarzeniu;
- krótkiej notatki z wydarzenia wraz ze szkicem wystąpienia (np. slajdy) (jeśli dotyczy);

2) w przypadku proofreadingu tekstu – przedstawienie w ciągu 21 dni od zakończenia usługi:
- skorygowanego tekstu;
- potwierdzenia zgłoszenia tekstu do czasopisma zagranicznego;
3) w przypadku innych działań – przedstawienie w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia
lub wydatkowania środków potwierdzenia realizacji tych działań.
§9
Formularz zgłoszeniowy do konkursu stanowi Załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych: J. Michałek

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 2 Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych z dnia 1 lutego 2018 r.
w sprawie mini-grantów dla studentów WNE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do p. Edyty Gajcy (Dziekanat Studiów
pok.K4, egajcy@wne.uw.edu.pl )
Lp
Mini-granty dla studentów WNE UW
1.
Imię i Nazwisko
2
e-mail, nr telefonu
3.
Kierunek, specjalność, stopień
i rok studiów
4.
Średnia ocen z toku studiów
5.
Cel dofinansowania (max.
1000 znaków)
6.
Planowane nakłady i
wnioskowana kwota (z
wyszczególnieniem
składowych)
7.
Informacje dodatkowe,
uzasadnienie (max.2000
znaków)
8.
Załączniki potwierdzające
1)………………………………………………………….
powyższe informacje:
2)………………………………………………………….
3)………………………………………………………….
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do realizacji projektu badawczego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997roku o
Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922).
…………………………………………………
(Data i podpis Wnioskodawcy)
Oświadczam, że w razie otrzymania środków rozliczę się finansowo i merytorycznie z realizacji
projektu.
…………………………………………………
(Data i podpis Wnioskodawcy)

Decyzja Dziekana
�
�
�

Zatwierdzam wniosek do finansowania w wys. .........................................................
Proszę o uzupełnienie w wniosku do dn. .............................................................
Odrzucam wniosek

…………………………………………………
(Data i podpis)

