
 

Mini-granty studenckie 2018  
Instrukcja składania wniosku 

 
1) Ze strony www.stn.wum.edu.pl zakładka Mini-granty studenckie:  

a) Pobierz, wypełnij na komputerze i wydrukuj wypełniony w celu podpisania  
• Plik – Załączniki do regulaminu minigrantów  

b) Pobierz i przeczytaj:  
• Plik – Regulamin – Minigranty 2018  
• Część A oraz B wykazu czasopism przygotowaną przez MNiSW 

 

2) Do 21 marca 2018 roku należy wysłać na adres minigranty@wum.edu.pl maila 
o temacie „IMIĘ NAZWISKO MINIGRANTY 2018” z załącznikami: 

 
a) Wniosek: Załącznik A. do Regulaminu oraz Załączniki 1-6 do wniosku (z zakładki 

„Mini-granty studenckie”) należy wypełnić elektronicznie i wysłać jako plik 
tekstowy o nazwie IMIĘ_NAZWISKO-wniosek-2018.doc. 

 
b) Podpisy: Wnioski wymagające podpisu/pieczątki należy wydrukować, uzyskać 

niezbędne podpisy/pieczątki, zeskanować lub sfotografować i wysłać 
 

z zachowaniem kolejności. Plik należy podpisać następująco: IMIĘ_NAZWISKO-
wniosek-2018 

 
c) Dokumenty: Skany/fotografie dokumentów poświadczających osiągnięcia z 

Załącznika nr 1. do wniosku należy uporządkować zgodnie z podaną we 
wniosku kolejnością (listą stworzoną w Załączniku nr 1. do wniosku). Pliki należy 
podpisać: IMIĘ_NAZWISKO-dokumenty-2018 

 

3) W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku, prześlemy informację e-
mailem. Niekompletny wniosek należy uzupełnić w ciągu dwóch dni od uzyskania 
informacji e-mailem zwrotnym. 

 
4) Wypełniony wniosek wraz z oryginałem podpisanych dokumentów, po stwierdzeniu 

przez STN kompletności i poprawności wypełnienia, należy dostarczyć w formie 

papierowej do 30 marca do Działu Nauki WUM (Rektorat WUM, pokój 427, 428). 

 

5) Do składanych do Działu Nauki dokumentów należy dołączyć wniosek 
 

o zaopiniowanych przez Komisję Bioetyczną (Załącznik nr 6. do wniosku, Pozytywna 
opinia Komisji Bioetycznej w przypadku badań wymagających uzyskania takiej opinii). 

 
6) Wnioski zostaną zaopiniowane przez Senacką Komisję ds. Nauki, a następnie przez 

Dziekanów odpowiednich wydziałów, którzy wydadzą ostateczne decyzje. 

 

7) Lista mini-grantów studenckich przyznanych w roku akademickim 2017/18 zostanie 
opublikowana po rozstrzygnięciu konkursu (prawdopodobnie połowa lipca 2018 
roku) na stronie www.stn.wum.edu.pl. 

 
8) Przewidywany początek badań – od połowy lipca 2018 roku.  

 
Pytania prosimy kierować na adres: minigranty@wum.edu.pl 
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