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Poradnik
Ubiegasz się o grant naukowy? Chcesz  studiować za granicą? A może masz wątpliwości dotyczące studiów II stopnia?
Sekcja Naukowa postanowiła zebrać
najważniejsze informacje dotyczące tych
problemów, tak by ułatwić poszukiwania.
Mamy nadzieję, że okaże się on pomocnym
narzędziem w szybkim pozyskaniu ważnych
odpowiedzi, ale przede wszystkim zmotywuje do podejmowania działań naukowych czy też zachęci do wyjazdu na ciekawe
programy zagraniczne.
Zapraszamy do lektury poradnika!
Sekcja Naukowa ZSS MISH UW
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Granty
Większość studentów zdaje sobie zapewne
sprawę z możliwości otrzymania stypendium
Rektora UW, Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego czy przyznania Diamentowego
Grantu – o wszystkich tych metodach wparcia finansowego studenckiej działalności
naukowej będzie mowa poniżej. Jednak oprócz
tych środków, przysługujących każdemu studentowi Uniwersytetu, MISHowcy mają szansę
na otrzymanie grantu naukowego od samego
Kolegium. Jak się więc o ten grant ubiegać?
I jakie są kryteria jego przyznawania?
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1. System grantowy MISH
System grantów Kolegium MISH funkcjonuje
od 2017 roku. Jest on sposobem dofinansowywania prac naukowych przez okres jednego semestru. Istnieje jednak możliwość jego
przedłużenia o kolejny semestr.
O jego otrzymanie może starać się każdy
MISHowiec – niezależnie od tego, czy jest studentem stopnia pierwszego, drugiego, czy studiów jednolitych. Może to jednak zrobić tylko
w razie rozpisania konkursu grantowego przez
Dyrektora Kolegium, oczywiście trzymając się
terminu wymienionego w zarządzeniu konkursowym.
Dyrektor ustala również maksymalną kwotę
finansowania w danym konkursie i ewentualnie liczbę możliwych do przyznania grantów. Samo zarządzenie w sprawie utworzenia
grantów naukowych MISH nie wymienia bezpośrednio konkretnej kwoty finansowania, jednak
4

w dotychczasowych konkursach wynosiła ona
10 000 zł.
Niestety, nie istnieje żaden wzór wniosku
o przyznanie grantu MISHowego. Jednak,
jako że grant naukowy z założenia ma na celu
dofinansowanie
projektów
badawczych,
przyjmuje się, że na taki wniosek powinien
składać się opis projektu, obejmujący zadania
i metody badawcze, oraz kosztorys. Tak
skonstruowany wniosek należy złożyć do powołanej Rady Grantowej, która ocenia złożone
wnioski pod względem wykonalności projektu
i wyłania te badania, które zostaną objęte dofinansowaniem.
Pamiętajmy przy tym, że praca naukowa
nie może pokrywać się z programowymi
działaniami w ramach studiów. Co ważne,
wniosek o przyznanie grantu powinien zostać
poparty przez tutora. Najwłaściwiej byłoby,
gdyby to właśnie on był opiekunem projektu
studenta. Jeśli jednak chcemy, by opiekunem
pracy był inny pracownik naukowy, do tutora
5

i tak należy zwrócić się zarówno o poparcie
wyboru innego opiekuna, jak i samego wniosku grantowego.
Właśnie ze względu na wspomnianą wyżej
ocenę wykonalności projektu o przyznanie
grantu można ubiegać się wnioskiem opisującym tylko projekt, nad którym badania trwają
już semestr. Do wniosku należy dołączyć więc
relację ze swoich dotychczasowych postępów.
Datę rozpoczęcia prac nad projektem potwierdza tutor. Szanse na dofinansowanie badań,
których realizacja trwa krócej niż semestr, są
raczej nikłe.
W najnowszej edycji konkursu przewidziano możliwość finansowania prac zespołowych. Warto nadmienić, że w ramach grantu
Kolegium można uzyskać dofinansowanie
badań zagranicznych, co zdarzyło się w pierwszej edycji konkursowej.
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2. Co z pracą roczną?
Ogólnie przyjmuje się, że przyznanie grantu naukowego na realizację pracy rocznej
jest kwestią wątpliwą. Przewidziano jednak
wyjątki – jeśli praca roczna będzie publikacją lub
będzie spełniała wymogi projektu badawczego, możliwe stanie się objęcie jej grantem.
W takich przypadkach kluczowa będzie opinia
tutora o naukowym charakterze pracy.
Widać więc, że kryteria regulujące finansowanie projektów badawczych są bardzo ogólne. Ma to jednak na celu zapewnienie komisji
oceniającej wnioski swobody w wyłonieniu jak
najlepiej rokujących prac.
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3. Mikro-granty MISH
Oprócz omówionego systemu grantowego
w najbliższym czasie zostaną uruchomione tak
zwane „mikro-granty MISH”. Program będzie
funkcjonował pod roboczą nazwą „fundusz
wspomagania bieżącej działalności naukowej
studentów”. Umożliwi zarówno dofinansowanie udziału studentów w konferencjach, jak
i otrzymanie środków na rozpoczęcie projektów badawczych (tzw. „granty na rozruch”).
Mikro-grantem będą mogły zostać objęte też
kwerendy biblioteczne poza Warszawą czy
sfinansowanie wypożyczalni międzybibliotecznej. Kwoty dofinansowania nie będą
wielkie, ale powinny być wystarczające, by
wesprzeć bieżącą działalność naukową.
Wnioski o przyznanie mikro-grantów Dyrekcja
rozpatrywać będzie na bieżąco. Pamiętajmy, by
każdy taki wniosek był poparty opinią tutora
lub promotora.
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4. Konferencje
Jak zaznaczono wyżej, system mikro-grantowy
obejmie dofinansowanie wyjazdów studentów
na konferencje. Dla ubiegania się o dofinansowanie wyjazdu konieczne będzie spełnienie
paru wymogów. Przede wszystkim dofinansowania obejmują konferencje, w wystąpienia na
których student ma własny wkład pracy i te,
które spełniają kryterium merytorycznej wartości.
Do podania o dofinansowanie (składamy je
do zastępcy Dyrektora Kolegium ds. tutoringu) należy dołączyć poświadczenie przyjęcia
Waszego referatu. Samo podanie trzeba poprzeć opinią tutora. Rozliczenia dokonuje się po
konferencji, na podstawie faktury na nazwisko
studenta. W przypadku, gdy konferencja odbywa się poza Warszawą, można uzyskać zwrot
kosztów przejazdu na podstawie załączonych
biletów (faktura za nie również mile widziana).
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5. Stypendium Rektora
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na dany rok akademicki.
O jego otrzymanie może ubiegać się student,
który został wpisany na kolejny rok studiów i
uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym.
Przez osiągnięcia naukowe rozumie się
tutaj czynny udział w konferencji, publikacje,
przekłady o charakterze naukowym czy
zwycięstwo w konkursie naukowym. Punktowane osiągnięcia artystyczne to między
innymi publikacja czy wystawienie dzieła na
wystawie. Oceniane są osiągnięcia uzyskane
w roku akademickim poprzedzającym rok, na
którym staramy się o stypendium Rektora.
Mogą je otrzymać studenci każdego roku (rów10

nież pierwszaki!). Jeśli rozpoczynamy studia II
stopnia, pod uwagę będą brane osiągnięcia
uzyskane w trakcie ostatniego roku studiów
I stopnia. Studenci przyjęci na pierwszy rok
studiów mogą ubiegać się o przyznanie
stypendium, jeśli posiadają tytuł laureata
olimpiady międzynarodowej albo laureata lub
finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu
ogólnopolskim.
Wnioski o to stypendium należy składać
w sekretariacie Kolegium MISH do 15
października. Pamiętajmy oczywiście o dołączeniu do niego zaświadczeń potwierdzających nasze osiągnięcia i tytuły.
Kwota stypendium ustalana jest każdorazowo w kolejnych latach akademickich – w roku
2018/2019 wyniosła przykładowo 800 zł miesięcznie. Stypendium wypłacane jest w ratach
miesięcznych.
Bardziej szczegółowe informacje, w tym punktację za dane osiągnięcia, możecie znaleźć
11

tutaj:
http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/12/Regulamin-pomocy-materialnej.pdf – szczególnie w Załącznikach 3 i 4

kod prowadzący do strony
oraz na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów: http://www.oks.uw.edu.
pl/?page_id=1865.

kod prowadzący do strony
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6. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
O stypendium MNiSW możemy ubiegać się nie
wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku
studiów. Może zostać ono przyznane osobie
posiadającej wybitne osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub sportowe, przy czym liczą się
te osiągnięcia, które student uzyskał od dnia
rozpoczęcia studiów do 30 września roku,
w którym ubiega się o stypendium. Liczą się
więc takie przedsięwzięcia, jak udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie
przez uczelnię, autorstwo lub współautorstwo
publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez
Ministra czy autorstwo, współautorstwo lub
wykonanie dzieł artystycznych na festiwalach,
wystawach lub przeglądach, o znaczeniu co
najmniej krajowym.
Stypendium przyznawane jest na wniosek Rektora, do którego student musi się zwrócić ze
13

swoją kandydaturą za pośrednictwem podstawowej jednostki organizacyjnej. Wnioski
są przekazywane przez Rektora do dalszego
rozpatrzenia w terminie do 15 października.
Wysokość stypendium nie może przekroczyć
15 000 zł. Stypendium wypłacane jest jednorazowo, zazwyczaj w grudniu roku akademickiego, w którym zostaje przyznane, po ogłoszeniu
listy stypendystów.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1050/1
– tu znajdziecie szersze informacje zarówno
o samym stypendium, punktowanych osiągnięciach, jak i wzór wniosku

kod prowadzący do strony
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7. Diamentowy Grant
Diamentowy Grant jest programem finansowania projektów naukowych wybitnie uzdolnionych studentów. Projekty te muszą wyróżniać się wysokim stopniem zaawansowania.
Corocznie, mniej więcej do końca listopada, ogłaszany jest konkurs w celu wyłonienia
badań, które objęte zostaną dofinansowaniem.
O wsparcie w ramach Diamentowego Grantu
mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli
III rok studiów jednolitych, bądź absolwenci studiów I stopnia nieposiadający jeszcze
tytułu magistra. Dodatkowo należy spełnić parę
istotnych wymogów: nie można być laureatem
żadnej z poprzednich edycji Diamentowego
Grantu oraz należy posiadać udokumentowaną
znajomość dowolnego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2. Ważne, aby konkursowi kandydaci odznaczali się wcześniejszymi
osiągnięciami naukowymi bądź artystycznymi.

15

Grantem może zostać objęty tylko jeden
projekt wnioskodawcy. Jego okres realizacji
nie może przekraczać 4 lat. Środki przyznane
w ramach programu dla nauk humanistycznych,
społecznych oraz nauk o sztuce nie mogą być
wyższe niż 180 000 zł, przy czym maksymalne miesięczne wynagrodzenie osoby objętej
wsparciem wynosi 2 500 zł.
W celu ubiegania się o otrzymanie Diamentowego Grantu należy wypełnić wniosek
według wzoru dostępnego na stronie osf.
opi.org.pl, w terminie do dwóch miesięcy po
dacie ogłoszenia konkursu. Następnie następuje dwuetapowe postępowanie oceniające
wniosek. W pierwszym z nich ocenie podlegają dotychczasowe osiągnięcia kandydata.
Jeśli nasz wniosek pozytywnie przejdzie tę część
i tym samym zostanie zakwalifikowany do
kolejnego etapu konkursu, następuje weryfikacja wartości naukowej projektu przedstawionych przez nas badań. Ogłoszenie wyników
konkursu następuje do 6 miesięcy po upływie
terminu składania wniosków.
16

Po więcej informacji o programie „Diamentowy Grant” zapraszamy tutaj: https://www.gov.
pl/web/nauka/informacje-o-programie-diamentowy-grant

kod prowadzący do strony
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Wyjazdy zagraniczne
Student Kolegium MISH UW ma nie tylko
większe niż inni możliwości poznania różnych
jednostek dydaktycznych naszego uniwersytetu, ale także odkrycia innych uczelni.
Zasady studiowania przyznają prawo do
realizacji części indywidualnego programu
kształcenia na innej uczelni krajowej lub
zagranicznej i do rozliczenia zrealizowanych
tam zajęć wraz z przypisaną im liczbą punktów
ECTS. W wypadku wyjazdów stypendialnych
na podstawie umów Uniwersytetu Warszawskiego obowiązują ogólnouniwersyteckie
zasady i procedury rozliczania. W wypadku
wyjazdów stypendialnych innych niż uniwersyteckie warunkiem rozliczenia jest wcześniejsze (przed wyjazdem lub na samym początku
nauki na innej uczelni) pisemne uzgodnienie
z opiekunem roku i tutorem zakresu rozliczanych
zajęć i sposobu ich zaliczenia. Program
18

kształcenia w innej uczelni, zapewniający
realizację etapu studiów przewidzianego
planem na Uniwersytecie, jest traktowany
jako równoważny i stanowi podstawę zaliczenia etapu studiów odbytych w innej uczelni.
Dyrektor Kolegium MISH wskazuje opiekunów
studenckich wymian krajowych i zagranicznych.
Wybierać można z bardzo szerokiej oferty
wyjazdowej, realizowanej w ramach przeróżnych
programów. Oto najpopularniejsze z nich:

1. Program Erasmus+ (erasmusplus.org.pl)
Erasmus+ jest programem dla uczelni, ich
studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia
wyjazdy studentów za granicę na część studiów
i praktykę, promuje mobilność pracowników
uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości
udziału w projektach wraz z partnerami
zagranicznymi.
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W programie uczestniczą wszystkie państwa
Unii Europejskiej oraz Liechtenstein, Norwegia, Islandia, Turcja i Macedonia.
Mobilność studentów w ramach Erasmus+
może dotyczyć następujących form:
•
wyjazdy studentów na studia do innych
krajów programu – na okres od 3 do 12
miesięcy;
•
wyjazdy studentów na praktyki do
innych krajów programu – na okres od 2 do 12
miesięcy;
•
wyjazdy absolwentów na praktyki/staże
do innych krajów programu – na okres od 2 do
12 miesięcy.

2. NAWA (nawa.gov.pl)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
to agencja rządowa, której misją jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy
międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego m.in.
przez wspieranie różnych form mobilności
20

studentów. NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych
i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi
krajami: Armenia, Białoruś,Bułgaria, Chiny,
Chorwacja,Izrael, Japonia, Kazachstan, Macedonia, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja,
Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam.
Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5
dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu
o którą odbywa się współpraca. Uwaga: nabór
prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego na stronie (programs.nawa.gov.pl/login).
NAWA koordynuje także program CEEPUS,
który oferuje:
•
stypendia krótkoterminowe w ramach staży
naukowych w ramach Sieci Akademickich;
•
stypendia krótkoterminowe w ramach
staży naukowych „Freemover”;
•
stypendia krótkoterminowe w ramach
szkół letnich i intensywnych kursów.
21

3. Program MOST (most.amu.edu.pl)
MOST to program mobilności studentów
i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na
jednym z dwudziestu polskich uniwersytetów.
Studentka/student w trakcie każdego stopnia
studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, może być
uczestnikiem programu MOST maksymalnie
przez okres jednego roku akademickiego. Nie
oznacza to, że może być uczestniczką/uczestnikiem programu tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko w okresie całego roku
akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne
uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego
semestru na ten sam uniwersytet.
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4. Umowy o bezpośredniej współpracy
Uniwersytet ma podpisane ponad 300 umów
z uczelniami europejskimi, azjatyckimi,
amerykańskimi i afrykańskimi. Kwalifikacja na
takie wyjazdy odbywa się w drodze konkursu i różni się w zależności od uczelni partnerskiej. Wnioski dotyczące stypendiów rozpatruje Komisja Rektorska ds. oceny wniosków
stypendialnych. Terminy wyjazdów stypendialnych, wymagane dokumenty i inne szczegóły
dotyczące rekrutacji określa uczelnia partnerska. Oferty wyjazdów w ramach umów bilateralnych znaleźć można pod adresem http://bwz.
uw.edu.pl/umowy-bilateralne-2.

			
kod prowadzący do strony
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5. Stypendia badawcze
Wyjechać można także na programy badawcze
Unii Europejskiej – lista konkursów z informacjami znajduje się pod adresem: bob.uw.edu.pl.

Wyszukiwarka ofert wyjazdowych
Warto wiedzieć, że na Uniwersytecie Warszawskim została uruchomiona wyszukiwarka
ofert wyjazdowych dla pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów, którzy chcą
skorzystać z programów obsługiwanych przez
uniwersyteckie biura: Współpracy z Zagranicą,
Wspomagania Rozwoju i Obsługi Badań.
Warto także samemu na bieżąco śledzić
oferty wyjazdów pojawiające się na stronach
uniwersytetu,
poszczególnych
wydziałów
i pozostałych jednostek. Studiowanie na innej
uczelni w Polsce czy za granicą to zawsze świetna przygoda - daje możliwość porównania
stopnia rozwoju poszczególnych dyscyplin
24

nauki w różnych państwach, wymiany poglądów
z ludźmi wychowanymi w odmiennej kulturze,
nauki języka czy po prostu poznawania świata
i samego siebie.

25

Studnia II stopnia
w Kolegium MISH UW
Kandydatki i kandydatów rozważających studia
magisterskie w Kolegium MISH zachęcamy
do zapoznania się z Poradnikiem studiów II
stopnia, przygotowanym przez członków Zarządu Samorządu Kolegium:
http://www.samorzad.mish.uw.edu.pl/?page_
id=15527

kod prowadzący do strony
Znajdują się tam przydatne informacje
o trybie rekrutacji zarówno dla absolwentów
MISH, jak i innych kierunków studiów licencjackich, obowiązujące zasady studiowania oraz
liczne ułatwiające życie kontakty i odsyłacze.
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Szukającym okazji   do rozwoju naukowego
na studiach II stopnia polecamy sprawdzenie
Diamentowego Grantu (patrz s. 15), przyznawanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (https://www.gov.pl/web/nauka/diamentowy-grant). Jest to program przeznaczony dla absolwentów studiów licencjackich lub trzeciego roku studiów jednolitych,
prowadzących własne badania naukowe,
a nieposiadających jeszcze tytułu magistra.
Można uzyskać w nim wsparcie finansowe
badań rozpisanych na maksymalnie 48 miesięcy w wysokości do 220 tys. zł (w obszarze nauk
humanistycznych do 180 tys zł).
Ponadto oczywiście możliwe jest uzyskanie
grantu przyznawanego przez Kolegium
MISH, stypendium MNiSW lub stypendium
Rektora. W kwestiach szczegółowych odsyłamy
do rozdziału poradnika dotyczącego grantów
i stypendiów (patrz s. 3).
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W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
pod adresem mailowym samomish@gmail.com.
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