
 

 

 

POZ. 22 

ZARZĄDZENIE NR 4 
DZIEKANA WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 8 marca 2021 r. 

w sprawie określenia zasad przyznawania studentom mikrograntów  
na działania naukowe 

 
 

Na podstawie § 16 Regulaminu Wydziału Historii (Monitor UW z 2020 r., poz. 267) 
Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 Wprowadza się zasady przyznawania mikrograntów studentom kierunku studiów 
historia oraz historia i kultura Żydów, realizowanym na Wydziale Historii, stanowiące 
załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Dziekan Wydziału Historii UW: Ł. Niesiołowski-Spanò 
 
 

  

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
WYDZIAŁ HISTORII 

 



Załącznik 
do zarządzenia nr 4 Dziekana Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania  
studentom mikrograntów na działania naukowe 

 

Zasady przyznawania mikrograntów dla studentów Wydziału Historii UW  
w roku kalendarzowym 2021. 

1. Studenci studiów prowadzonych przez Wydział Historii mogą się ubiegać 

o mikrogranty przeznaczone na dofinansowanie działalności naukowej 

(projektów). 

2. Projektem może być wyjazd na kwerendę, udział w konferencji, warsztatach, 

seminariach, szkołach letnich czy zamówienie kopii archiwaliów potrzebnych do 

napisania pracy dyplomowej. 

3. Mikrogranty powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów działań naukowych. 

W drugiej kolejności mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów podróży. 

4. Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 2500 PLN dla pojedynczego 

projektu. 

5. Student(ka) może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt w ciągu roku 

kalendarzowego. 

6. Jeśli student)ka) równocześnie ubiega się o dofinansowanie projektu z innych 

źródeł, konieczne jest umieszczenie tej informacji we wniosku o dofinansowanie. 

7. Wniosek o przyznanie mikrograntu student(ka) składa za pośrednictwem 

elektronicznego formularza (link) zawierającego:  

1. Dane wnioskodawcy; 

2. Dokładny opis projektu oraz cele, na które przeznaczone zostaną fundusze;  

3. Kosztorys z wnioskowaną kwotą (np. dane o opłatach konferencyjnych, 

cenach biletów, usług reprograficznych); 

4. Opinię opiekuna naukowego/promotora. 

8. Wnioski należy przesłać do 31 marca 2021 r.  

9. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości do 15 kwietnia 2021 r. 

10. Ocenę złożonych wniosków przeprowadza komisja w składzie: dr hab. Marek 

Pawełczak, dr hab. Aneta Pieniądz, dr hab. Piotr Szlanta, dr Paweł Nowakowski 

oraz (w charakterze obserwatora) przedstawiciel samorządu studenckiego.  

11. Komisja przedstawia Dziekanowi listę projektów rekomendowanych do 

finansowania wraz z propozycją wysokości przyznanych kwot w układzie rankingu 

(od najwyżej ocenionych). Komisja może rekomendować przyznanie całości lub 

części środków, o które wnioskował(a) student(ka). 

12. Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu funduszy na projekty podejmuje Dziekan 

na podstawie rekomendacji komisji. 

https://forms.gle/yf1GdUtYYree8hcW6


13. Informacja o przyznanych środkach (typ i nazwa projektu oraz kwota 

dofinansowania) zostają podane do publicznej wiadomości. 

14. Zakup archiwaliów w ramach przyznanego dofinansowania odbywa się za 

pośrednictwem Biblioteki WH. 

15. Student(ka) po realizacji projektu przygotowuje sprawozdanie z realizacji projektu 

w ramach mikrograntów dla studentów, w którym wykazany jest cel 

wydatkowanych środków oraz efekty zrealizowanego projektu.  

16. Środki będą wypłacone na zasadzie refundacji poniesionych kosztów (do 

wysokości przyznanego dofinansowania). Podstawą do dokonania zwrotu jest 

faktura wystawiona na dane Uniwersytetu Warszawskiego i opisana zgodnie 

z zasadami rozliczania środków, które obowiązują pracowników naukowych 

i naukowo-dydaktycznych WH. Do faktury należy dołączyć podpisane 

sprawozdanie z realizacji projektu w ramach mikrograntów dla studentów. 

17. Maksymalna kwota, która może zostać rozdysponowana wśród studentów 

Wydziału Historii, wynosi 20 000 PLN. 

18. Przyznane środki należy wydać i rozliczyć do 1 grudnia 2021 r. W razie braku 

możliwości wydania przyznanych środków na cele zadeklarowane we wniosku 

należy poinformować KJD niezwłocznie po uzyskaniu informacji na ten temat.  

19. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany przeznaczenia 

przyznanych środków. Wnioski o zmianę przeznaczenia środków należy złożyć do 

KJD, który podejmuje decyzję w tej sprawie. 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/105uL_XSLQzkvYrZwqd19XyFKYHgeupZK/view?usp=sharing

