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UCHWALA NR M/47l1 O IKBI 2022

zAwADU SAMORZADU STUDENTOW UNTWERSYTETU WARSZAWSKTEGO

z dnia 12 pa2dziernlka 2022 r.

w sprawie wyra2enia opinii na temat zasad konkursu na mobilno66 student6w w

dzialaniu 1V.2.3 programu IDUB.

Na podstawie 564 ust. 2 pkt 5) Regulaminu Samozqdu Student6w Uniwersytetu

Warszawskiego (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego z 2022 r., poz. 239), Zazqd uchwala

co nastgpuje:

s1

1. Wyra2a siq pozytywnq opinig w zakresie zasad konkursu na mobilnoS6 student6w w

dzialaniu 1V.2.3 programu IDUB.

2. Zwraca siq uwagg, ze pzedstawiciel samorzqdu studenckiego, kt6ry wchodzi w sklad

komisji konkursowej powinien dysponowa6 prawem glosu.

s2

Projekt zasad I konkursu na dofinansowanie mobilno6ci studentek i student6w UW w dzialaniu

|V.2.3 ,,Mobilno56 Student6w i Doktorant6w" w ramach Programu ,,lnicjatywa Doskonalo5ci-

U czel n ia Badawcza", stan owi zalqcznik do n i n iej szej uchwaly.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.

s3

Za:6

Kamil Bonas - Pzewodniczqcy

Klaudia Nowak

Marcin Osihski

Malgozata Wasilewska

Jan Wieczorek

Michal Zinowczyk

Przeciw: 0

Wstzymujqcych siq: 0

7-
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Zasady I konkursu na dofinansowanie mobilno5ci studentek istudent6w UW

w dzialaniu |V.2.3 ,,Mobilno56 Student6w i Doktorant6w"
w ramach Programu ,,lnicjatywa DoskonaloSci- Uczelnia Badawcza"

Rozdzial1
Postanowienia o96lne

5r

Niniejsze Zasady normujq I konkurs na dofinansowanie mobilnoici studentek i student6w
UW w dzialaniu 1V.2.3 ,,Mobilno6i Student6w i Doktorant6w" w ramach Programu

,,lnicjatywa Doskonato6ci - Uczelnia Badawcza".

52

U2yte w zasadach pojqcia oznaczajq:

1. student - student lub studentka Uniwersytetu Warszawskiego,

2. jednostka jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warszawskiego, w kt6rej
zatrudniony jest opiekun naukowy,
zagraniczna jednostka naukowa - zagraniczna uczelnia lub instytut badawczy, do

kt6rej student chce odbyd wyjazd naukowy i przeprowadzii dziafania naukowe,

opiekun naukowy nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie

Warszawskim w grupie pracownik6w badawczych lub badawczo-dydaktycznych,

sprawujqcy opiekq merytorycznq nad projektem studenta,
projekt - wyjazd naukowy do zagranicznej jednostki naukowej, umo2liwiajqcy

zdobycie przez student6w do6wiadczenia, wiedzy i umiejqtno5ci, a tak2e podniesienie

poziomu prowadzonych przez nich badari.

s3

Celem konkursu jest dofinansowanie projekt6w, kt6re umo2liwiq zdobycie przez

student6w doiwiadczenia, wiedzy i umiejqtno6ci, a tak2e podniesienie poziomu

prowadzonych pruez nich badafi poprzez umo2liwienie im odbycia wyjazd6w
naukowych do zagranicznych jednostek naukowych

Projekt mo2e byi realizowany w celu:
1) zdobycia wiedzy i nowych umiejqtno6ci niezbqdnych do podniesienia jako6ci

prowadzonych bada ri i przygotowywa nych pra c dyp lomowych,
2l przeprowadzenia badari lub analiz bezpo6rednio zwiqzanych z tematykq

przygotowywanej pracy dyplomowej lub projektu przygotowywanego na

potrzeby rekrutacji do szkoty doktorskiej lub konkursu grantowego.

3.

4.

L.

2.
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3. W ramach wyjazdu naukowego student przeprowadza dzialanie lub dziatania
naukowe w szczeg6lno6ci takie jak kwerenda, konsultacje naukowe, eksperyment
naukowy, udziat w pracach badawczych.

4. W ramach wyjazdu naukowego student mo2e wziq6 udziaf w konferencjach
naukowych, szkoleniach specjalistycznych, szkolach sezonowych (np. szkotach letnich
lub zimowych), warsztatach lub innej formie profesjonalnego szkolenia, kt6re
umo2liwiq studentowi nabycie umiejqtno5ci niezbqdnych do realizacji bada6. Udzial
we wskazanych w tym ustqpie aktywno6ciach nie mo2e jednak byi samodzielnym
przedmiotem wniosku.

5+

Realizacja wytonionych w ramach konkursu projekt6w powinna przyczyni( siq do
zwiqkszenia wiedzy i umiejqtnoSci student6w, kt6re sq niezbqdne na wczesnym
etapie rozwoju naukowego.
Efekty zrealizowanych projekt6w powinny wptynqd na zwiqkszenie liczby publikacji
naJkowych autorstwa student6w.

Rozdzial2
Przebieg konkursu

$s

L. Wnioskodawcq mo2e byi osoba posiadajqca status studenta w chwili . ztoienia
wniosku.

2. Opiekunem naukowym mo2e by6 osoba posiadajqca co najmniej stopief naukowy
doktora. Opiekun naukowy musi byi zatrudniony w tej samej jednostce, w kt6rej
student realizuje chocia2by w czq6ci studia.

56

L. Termin naboru podany zostanie w ogfoszeniu o konkursie.
2. Wnioski zlo2one przed rozpoczqciem naboru lub po zakoficzeniu naboru zostanE

pozostawione bez rozpatrzenia.

57

1. W ramach konkursu wnioskodawca mo2e zlo2y(jeden wniosek konkursowy.
2. Wnioski w konkursie sklada sie poprzez formularz dostqpny na stronie

https://iniciatvwadoskonalosci.uw.edu.pl stanowiqcy Zafqcznik nr 1 do niniejszego
regulaminu
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Wnioski skfadane sq w jqzyku polskim lub jqzyku angielskim.
Podpisany wniosek nale2y przestad pocztq elektronicznq na adres:

stud.idub@ uw.edu.pl z tytulem : Mobilno66 student6w.

$s

1. Cafkowity bud2et konkursu wynosi 1 000 000 zf.

2. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 50 000 zl.

3.

4.

5g

Kosztami kwalifikowalnymi w projekcie bqdq koszty

terminie do 12 miesiQcy od daty ogfoszenia konkursu.

Projekt podlega rozliczeniu w terminie do 30 dni

poniesione i zaksiqgowane w

od daty zakofczenia realizacji

mobilno6ci.
3. Laureat konkursu moie realizowad projekt jedynie w okresie, w kt6rym ma status

studenta UW. Utrata statusu studenta UW skutkuje zakoficzeniem projektu.

s10

Projekt, aby uzyskai dofinansowanie musi sp€fnia6 jednocze6nie nastqpujqce kryteria:
1. wyjazd naukowy musi siq odbyi do zagranicznejjednostki naukowej,

2. wyjazd musitrwad co najmniej 3 miesiqce i nie dfuiej ni2 6 miesiqcy,

3. wszystkie koszty powinny byi ponoszone zgodnie ze stawkami zawartymi w
rozporzEdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spoiecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w
sprawie nale2noSci przystugujqcych pracownikowi zatrudnionemu w pafstwowej lub

samorzqdowej jednostce sfery bud2etowej z tytulu podr62y stu2bowej (Dz.U. 2013
poz. 167 z p6i6. zm.l,

4. koszty dopuszczalne stanowiq:
a) diety pobytowe,
b) koszty noclegu,
c) koszty transportu,
d) opfata za udzial w szkoleniu,
e) inne koszty niezbqdne do wla5ciwej realizacji projektu;

5. koszty dzialaf podjqtych na rzecz rozpowszechniania zdobytej wiedzy i umiejqtnoSci

nie podlegajq dofinansowaniu.

51

1. Konkurs sklada siq z dw6ch etap6w: oceny formalnej i oceny merytorycznej
wniosk6w.
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2. Wnioskodawca ma mo2liwoSi wycofania wniosku na ka2dym etapie konkursu.
3. Etap oceny formalnej obejmuje weryfikacjq, czy wnioskodawca spetnia wymogi

formalne przyznania dofinansowania oraz weryfikacjq kompletnoSci wniosku.
Wnioskodawcy, kt6rych wnioski nie spelniajq warunk6w formalnych sq wzywani do
uzupelnienia brak6w w terminie 7 dni. W przypadku nieuzupelnienia brak6w we
wskazanym terminie, wnioski sq odrzucane i nie podlegajq ocenie merytorycznej.

4. W trakcie oceny merytorycznej wniosek podlega ocenie przez komisjq konkursowq.
Ka2dy wniosek podlega ocenie wstqpnej czlonka komisji - referenta, kt6ry moie
rekomendowai lub nie rekomendowai wniosek do dofinansowania.

5. ocenq wniosku stanowi Srednia arytmetyczna punkt6w przyznanych przez
poszczeg6lnych cztonk6w komisji. Wnioski, kt6re uzyskaty co najmniej SLo/o

mo2liwych do zdobycia punkt6w sA uszeregowane na liScie rankingowej od
najwiqkszej do najmniejszej liczby. Lista rankingowa wszystkich wniosk6w jest
zatwierdzan a przez komisjq konkursowq.

5. Kryteria oceny wniosk6w w konkursie stanowi Talqcznik nr 2 do niniejszych Zasad.
7. Sklad itryb powotywania komisji konkursowejoraz zasady jej pracy okre5la Talqcznik
. nr 3 do niniejszych Zasad.

Rozdzial3
Rozstrzygniqcie konku rsu

512

Komisja konkursowa przygotowuje listq rankingowq wniosk6w, wskazujqc projekty
rekomendowane do dofinansowania.
Kierownik Dziafania |V.2.3 wnioskuje do Kierownika Programu o akceptacjq listy
rankingowej wniosk6w rekomendowanych do dofinansowa nia.
Informacja o przyznaniu dofinansowania przekazywana jest drogq elektronicznq
wnioskodawcy, opiekunowi naukowemu oraz Kierownikowi Jednostki, w kt6rej
bqdzie realizowany projekt.
W razie rezygnacji lub innych zdarzefi losowych uniemo2liwiajqcych realizacjq
projektu zakwalifikowanego do finansowania Uniwersytet zastrzega sobie prawo do
przyznania dofinansowania projektowi sklasyfikowanemu na kolejnej pozycji listy
rankingowej.

5. Ostateczne wyniki konkursu zostana opublikowane
internetowej : https ://i n iciatvwadoskonalosci. uw.edu. pl.

INICJATYWA DOSKONAIOSCI

uczEtN tA
BA llAWCZA

na stronie

L.

2.

3.

4.
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Rozdzial4
Rozliczenie realizacji projektu

$13

1. Realizacja projektu podlega rozliczeniu finansowemu i merytorycznemu; co stanowi
sprawozdanie z realizacji projektu. Wnioskodawca skfada sprawozdanie
przygotowane przez siebie i zatwierdzone przez opiekuna naukowego.

2. Sprawozdanie przygotowywane jest w jqzyku, w kt6rym zostaf sporzqdzony wniosek.
3. Sprawozdanie skladane jest w terminie do 30 dni od daty zakoficzenia projektu.
4. Sprawozdanie dostarczane jest Kierownikowi Dziatania |V.2.3 i obejmuje:

1) rozliczenie finansowe, kt6re zawiera zestawienie poniesionych koszt6w z

realizacji zada6, podpisane przez studenta, opiekuna naukowego oraz
Petnomocnika Kwestora lub osoby odpowiedzialnej za finanse jednostki, w
kt6rej projekt byt realizowany,

2l rozliczenie merytoryczne z realizacji projektu obejmuje:
a) opis zrealizowanych dzialan,
b) opis wptywu realizacji projektu na rozw6j naukowy studenta,

' c) opis wpfywu realizacji projektu na przygotowanie pracy dyplomowej
lub projektu naukowego,

d) wszelkie dokumenty potwierdzajqce realizacjq dzialafi naukowych (w
szczeg6lno6ci za5wiadczenia z zagranicznej jednostki naukowej,
certyf i kat potwierdzajqcy udziaf w szkole n i u ),

e) udokumentowane osiqgniqcia naukowe, w tym informacja o
przygotowanym wniosku o dofinansowanie bada6 ze Srodk6w
pozauczelnianych lub zlo2eniu takiego wniosku, opublikowanie lub
przygotowanie do publikacji tekstu naukowego, potwierdzenie
wystqpiefi konferencyjnych lub wskazanie wptywu realizacji projektu
na poprawe co najmniej jednego ze wskainik6w ewaluacyjnych
programu IDUB
( https://in iciatvwadoskona losci. uw.edu. pllewaluacia/).

5. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Dzialania 1V.2.3. JeSli zajdzie
taka potrzeba, wnioskodawca mo2e zosta6 wezwany do uzupetnienia sprawozdania.

5. Brak zatwierdzenia sprawozdania skutkuje nierozliczeniem projektu i oznacza, 2e

Srodki pobrane przez studenta wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem i

nierozliczone podlegajq zwrotowi.

iNICIATYWA OOSKONATOSCI

uczEililA
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Rozdziaf 5

Obieg dokument6w

514

1. Wniosek konkursowy wraz z oSwiadczeniami wnioskodawcy, opiekuna naukowego
oraz Kierownika Jednostki, w kt6rej realizowany bqdzie projekt dostarczane sq drogq
elektronicznq na adres mailowy stud.idub@uw.edu.pl z tytufem: Mobilno5i
student6w.

2. Dokumenty finansowe zwiqzane z realizacjq projektu sq rozliczane w jednostce, w
kt6rej opiekun naukowy jest zatrudniony.

3. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne skladane sq drogq elektronicznq na, adres
mailowy stud.idub@uw.edu.pl formie skan6w podpisanych dokument6w do 14 dni
od daty uptywu terminu dostarczenia dokument6w zgodnie z tre5ciq zarzqdzeri nr
279 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 grudnia 2O2O r. w sprawie poczty
elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2O20 r. poz. 4961 oraz
zarzqdzenia nr 67 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 kwietnia 2O20 r. w
sprawie szczeg6lnych rozwiqzai zwiqzanych z obiegiem i kontrolq dokument6w
finansowych na Uniwersytecie Warszawskim w czasie trwania epidemii COVID-19
(Monitor UW z2O2O r. poz. 151).

Rozdzial T
Dane osobowe

51s

Dane osobowe podane w postQpowaniu konkursowym sQ przetwarzane i przechowywane
dla potrzeb tego postqpowania zgodnie z zarzqdzeniem nr 51 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych na

U niwersytecie Wa rszawski m i pod legajq och ron ie.

Rozdzial6
Pnepisy koficowe

515

L. Kierownik Programu ,,lnicjatywa Doskonafo5ci - Uczelnia Badawcza" zastrzega sobie
prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.

I NICJATYWA DOSKONATOSCI
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2. Rezultaty prowadzonych w ramach projektu badafi nie powinny byi ukierunkowane
na bezpoSrednie zastosowanie komercyjne (sprzeda2 opodatkowan4).

3. Wniosek nie moie dotyczyd w calo5ci lub w czqSci projektu finansowanego z innych

ir6del finansowania.

s17

Zasady wchodzE w iycie z dniem ogfoszenia.
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Zalqcznik nr 2 do zosad I konkursu na dofinonsowonie mobilnoici studentek i student6w IJW w
dzialaniu lV.2.j ,,Mobilnoii Student6w i Doktorant6w" w ramach Programu ,,lnicjatywa Doskonoloici

- Uczelnia Bodowczo"

Kryterio oceny wniosk6w w konkursie

1. Opis projektu - wyjazdu naukowego (0-20 pkt)

o oc€rlo planu wyjazdu w kontek6cie pozytywnego wpiywu na rozw6j naukowy studenta,
podniesienie jakoSci badari prowadzonych w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej
oraz terminowej obrony pracy dyplomowej (0-12 pkt)

. przewidywane rezultaty odbycia wyjazdu naukowego (0-  pkt)

r oc€hd mo2liwo6ci realizacji planu wyjazdu i osiqgniqcia przewidywanych efekt6w realizacji
projektu (0-a pkt)

2. Osiqgniqcia naukowe (0=7 pkt)

2.1. recenzowane publikacje naukowe (opublikowane lub ostatecznie przyjqte do druku; 0-3 pkt):

2,1..L. artykul naukowy - recenzowany artykul opublikowany w czasopiSmie naukowym albo w
recenzowanych materiafach z miqdzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiajqcy okreSlone
zagadnienie naukowe w spos6b oryginalny i tw6rczy, problemowy albo przekrojowy; opatrzony
przypisami, bibliografiq lub innym wfaSciwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.
Artykulem naukowym jest r6wnie2 artykul recenzyjny opublikowany w czasopi5mie naukowym
zamieszczonym w wykazie czasopism (wykaz czasopism - wykaz sporzqdzonym zgodnie z przepisami

wydanymi na podstawieart.26T ust.2 pkt 2 ustawy zdnia20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wy2szym i nauce). Artykufem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata
i nota redakcyjna. W szczeg6lnych przypadkach, w ocenie dorobku naukowego studenta mo2e zostai
uwzglqdniony artykuf naukowy opublikowany w czasopi6mie spoza powy2szego wykazu czasopism.

2.1'.2. monografia naukowa - recenzowana publikacja ksiqikowa, przedstawiajqca okre(lone
zagadnienie naukowe w spos6b oryginalny i tw6rczy, opatrzona przypisami, bibliografiq lub innym
wfaSciwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografiq naukowq jest r6wnie2
recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografiq lub innym wlaSciwym dla danej dyscypliny
naukowej aparatem naukowym przeklad (na jqzyk polski dziefa istotnego dla nauki lub kultury; na

inny jqzyk nowoiytny dziela istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w jqzyku polskim) i edycja
na ukowa tekst6w ir6dtowych.

2,2. osobista prezentacja referatu lub posteru podczas konferencji naukowej, na kt6rej dokonuje siq

merytorycznej selekcji zgloszei udziafu w konferencji, w tym konferencjistudenckiej (0-2 pkt):
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o Nale2y poda6 tytul wystqpienia lub posteru, tytuf, datq i miejsce konferencji oraz jej
organizatora.

2.3. udzial w projektach badawczych (0-1 pkt):

r Merytoryczna praca w projektach badawczych realizowanych w ramach program6w

Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Kultury,

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badaf i Rozwoju oraz projektach

finansowanych z Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badai naukowych

i innowacji na lata 2OL4-2O2O - Horyzont 2020 lub realizowanych w ramach sieci Humanities

in the European Research Area (HERA), a tak2e finansowanych w ramach sieci New

Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE), jak r6wnie2

innych projektach badawczych.

o Uwzglqdniane bqdq jedynie osiqgniqcia naukowe uzyskane w okresie 36 miesiqcy

poprzedzajqcych datq zakoriczenia naboru wniosk6w w danej edycji konkursu.

o Nale2y podai tytul i numer projektu badawczego, nazwe programu, w ramach kt6rego

projekt jest realizowany, okres jego realizacji oraz instytucjq, kt6ra przyznala finansowanie

badari. Ponadto naleiy okre5lii rodzaj swojego uczestnictwa w projekcie (kierownik projektu,

wykonawca, student-stypendysta itp.).

2.4. dzialalno5i popularyzujqca naukq (0-1 pkt):

o Uznaje sie wyfqcznie dzialalnoii popularyzatorskq zwiqzanq z dyscyplinq naukowq

reprezentowanE przez opiekuna naukowego wnioskodawcy lub dyscyplinq pokrewnq.

. W ramach kategorii punktuje siq m.in. czynny udzial w wydarzeniach popularyzujqcych naukq

takich jak Festiwal Nauki, Piknik Naukowy itp., dziafalno66 popularyzujqcq naukq

przeprowadzonE w instytucji kultury lub o6wiaty (dom kultury, biblioteka, szkofa, uczelnia,

itp.) lub w mediach (radio, telewizja, prasa, Internet). Punktowane sa tak2e wykfady
popularyzatorskie na zam6wienie instytucji zewnetrznych, prowadzenie zajqi o charakterze
popularyzatorskim dla dzieci i mlodzie2y (np. w ramach Uniwersytetu Dzieci). Punktuje siq

r6wniei publikacje o objqtoSci co najmniej 2 stron znormalizowanego maszynopisu

opublikowane w ksiqikach, czasopismach lub portalach internetowych o charakterze
popularnonaukowym.
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Zalqcznik nr 3 do zosad I konkursu no dofinonsowanie mobilnoici studentek i student6w UW w
dzialoniu 1V.2.3 ,,Mobilnoii Student6w i Doktoront6w" w ramoch Progromu ,,lnicjotywa Doskonoloici

- Uczelnia Bodowczo"

Skldd i tryb powolywania komisji konkursowej oraz zosddy jej procy

7. Komisjq konkursowq i jej przewodniczqcego powofuje Kierownik Programu ,,lnicjatywa
DoskonaloSci-Uczelnia Badawcza" na wniosek Kierownika Dzialania.

2. Komisja konkursowa dokonuje oceny projekt6w student6w.
3. Ka2dy wniosek podlega ocenie wstqpnej czfonka komisji referenta, kt6ry mo2e

rekomendowai lub nie rekomendowai wniosek do dofinansowania.
4. Ka2dy wniosek podlega ocenie, kt6ra stanowi 5redniq arytmetycznq punkt6w przyznanych

ptzez poszczeg6lnych czlonk6w komisji. Lista rankingowa wszystkich wniosk6w jest
zatwierdzan a przez komisjq kon ku rsowq.

5. W skfad komisji konkursowejwchodzq:
a. Kierownik Dziafania 1V.2.3,

b. 3 osoby powolane przez Kierownika Programu na wniosek Kierownika Dzialania
tv.2.3

c. przedstawiciel Samorzqdu Student6w, wskazany przez wla5ciwy organ Samorzqdu
Student6w UW, bez prawa gfosu.

6. Sklad komisji konkursowej, niezwlocznie po jej powofaniu, zostaje podany do publicznej
wiadomojci na stronie internetowej Programu ,,lnicjatywa Doskonalo6ci - Uczelnia
Badawcza" : https://iniciatvwadoskonalosci.uw.edu.pl.

7. Komisja konkursowa mo2e zwracai siq o pomoc do ekspert6w z poszczeg6lnych dyscyplin
naukowych, jeieli ich pomoc w ocenie wniosku oka2e siq konieczna. Eksperci nie sq

czfonkami komisji konkursowej.
8. Posiedzenia komisji konkursowej zwofuje i kieruje porzqdkiem obrad jej przewodniczqcy.

9. W posiedzeniu komisji konkursowej musi bra6 udzial co najmniej polowa niewylqczonych jej
czlonk6w.

10. W przypadku rezygnacji lub odwofania czfonka komisji konkursowej jej skfad zostaje
uzupelniony. W przypadku, gdy w odniesieniu do czfonka komisji konkursowej mogq
zachodzii uzasadnione wqtpliwo3ci, co do jego bezstronnofci i obiektywnoSci wzglqdem
wnioskodawcy, komisja obraduje w pelnym skladzie, pomniejszonym o czlonka komisji,
wzglqdem kt6rego zachodzq powy2sze okoliczno6ci.

11. Przewodniczqcy komisji konkursowej wylqcza ze skladu komisji konkursowej na czas

rozpatrywania danego wniosku cztonka komisji konkursowej, w stosunku do kt6rego mogq
zachodzii uzasadnione wqtpliwoSci co do jego bezstronnoSci i obiektywno6ci wzglqdem
wnioskodawcy przystQpujqcego do konkursu, a w szczeg6lnoSci, jeSli:

a. jest mal2onkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia wfqcznie
wnioskodawcy;

b. jest zwiqzany z tytufu przysposobienia, opieki lub kurateli z wnioskodawcq;
c. pozostaje z wnioskodawcq w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 2e mo2e to

budzii uzasadnione wqtpliwo6ci co do bezstronnoSci tego czfonka.;
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d. jest opiekunem lub promotorem wnioskodawcy.
12. Czfonek komisji konkursowej przed rozpoczqciem oceny wniosk6w informuje komisjq

konkursowq o wystqpieniu okoliczno5ci, o kt6rych mowa w pkt. 12.

13. Czlonek komisji konkursowej wylqczony od oceny projektu wnioskodawcy nie bierze udzialu

w jego ocenie oraz na czas jej dokonywania opuszcza obrady komisji. Wyfqczenie czlonka

komisji od oceny danego wnioskodawcy odnotowuje siq w protokole z posiedzenia zespofu

wraz z podaniem przyczyny wylqczenia.

14. Dopuszcza siq mo2liwo56 odbycia posiedzenia Komisji w trybie zdalnym, z wykorzystaniem
metod i technik komunikacji elektronicznej na odleglo56.

15. Przewodniczqcy Komisji wyznacza sekretarza Komisji, kt6ry sporzqdza protok6l z prac Komisji

oraz zapewnia obsfugq administracyjno-techniczna Komisji, w tym odpowiada za

dokumentacjg. JeSli sekretarz zostal wyznaczony spoza czlonk6w Komisji, uczestniczy w
posiedzeniach Komisji bez prawa gfosu.

16. Protok6l z posiedzefi komisji konkursowej podpisuje przewodniczqcy Komisji oraz sekretarz,
po wczeSniejszym zapoznaniu z nim czlonk6w Komisji. Dopuszcza siq skfadanie podpis6w w
trybie obiegowym oraz sktadanie podpis6w elektronicznych.

17. Kopia protokotu podpisana przez przewodniczqcego i sekretarza wraz z wymaganymi
zalqcznikami, w terminie 14 dni liczonymi od dnia zakofczenia konkursu, zostanie przekazana

do Biura Obslugi Badafi w celu archiwizacji.
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Zolqcznik nr 7 do zasad I konkursu no doftnonsowanie mobilnoici studentek i student6w UW w

dzialoniu 1V.2.3 ,,Mobilnoii Student6w i Doktoront6w" w romoch Progromu ,,lnicjotywo Doskonoloici

- Uczelnio Bodowczo"

Form ul arz wniosku konku rsowego

Prosze wypelni6 tylko biale pola bez uZywania opcji formatowania.
Wypelnieni'e wszystkich p6l iest obowiazkowe, chyba 2e wskazano inaczej.

Adres e-mail w domenie UW

(Nale2y poda6 informacjg zgodq ze stanem na dzieh
zlo2enia wniosku.

Po wypelnieniu pola usunqC tre36 instrukcji.)

Rok studl6w

(ze wskazaniem, czy sq to studia I

stopnia, ll stopnia czy jednolite studia
magisterskie)

(Nale2y podac nazwe jednostki organizacyinei UW, w
kto rej w n i o skod awc a stu d i uje.

Po wypelnieniu pola usunqd treSc instrukcii.)

Jednostka UW, w ktr6rei
wnioskodawca studiule

Jednostka organizacyina UW, w
kt6rej zatrudniony jest opiekun
naukowy wnioskodawcy

i (Nale2y podaf nazwg jednostkiorganizacyjnej UW, w
i kthrej opiekun naukowy wnioskodawcy prowadzi badania,

np. Wldzial Biologii.

Po wypelnieniu pola usunqf treSC instrukcji.)

Kierownik jednostki organizacyinej
UW, w kt6rej zatrudniony jest
opiekun naukowy wnioskodawcy

(Nale2y podat imip, nazwisko, stopieh lub tlrtut naukowy
oraz adres mailowy.

Po wypelnieniu pola usunqt tre36 instrukcji.)

Kierownik sekcji fi nansowej
(Pelnomocnlk Kwestora) iednostki
organlzacyJnel UW, w kt6rel
zatrudnlony jest opiekun naukowy
wnioskodawcy

(Nale2y podaC imig inazwisko oraz adres mailowy.

Po wypelnieniu pola usunqt treS6 instrukcji.)

(Dyscyplina naukowa, ktorq opiekun naukowy
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opiekuna naukowego
wnaoskodawcy

wnioskodawcy zadeklarowal jako wiodqcq.

Po wypelnieniu pola usunqe teSC instrukcji.)

Dane opiekuna naukowego
wnioskodawcy wraz z adresem
mailonrym

lmig i nanisko wrazze
stopniem lub tytulem Adres mailowy

2.1. Dane Instytucji prryjmujacej na wyjazd naukowy

Naaa

Krai

Adres

Dane
osoby prryjmujqcej
lub
opiekuna naukowego
z ins$ltucji prryjmujqcej

lmig i nauisko
wfazze
stopniem lub
tytulem

Afiliacia Adres mailoury

2.2Plan wyjazdu naukowego (0-20 pkt)
Plan wyjazdu powinien uwzglgdniaf cele, sposdb ich osiqgnigcia onz przewidywane rezultaty wraz
z uzasadnieniem ich wplywu na rozurdj naukowy studenta, w tym np. podniesienie jakofici badah
prowadzonychw nmach przygotowyvtanej pracy dyplomowej onzterminowej obrony pracy
dyplomowej.

Opis powinien zajq€fqcznie od 2 000 do 5 000 znak6w ze spaQami.

2.3 Przewidywany czas realizacji projektu
Projekt nie mo2e sig rozpoczqt pzed datq decyzji o ofizymaniu dofinansowania i musi sig
zakohczyC najp62niej w terminie zakortczenia progrcmu.

Planowana data rozpoczgcia
realizacii projektu

(Nale2y poda6 datg v.vyjazdu z dokladnoSciq do dnia, np.
1.01.2023 r.

Po wypelnieniu pola usunqd treSC instrukcji.)
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Planowana data zakoriczenia
realizacji projektu

(Nale2y podac datg przyjazdu z dokladnoSciq do dnia, np.
31.03.2023 r.

Po wypelnieniu pola usunqc treSc instrukcji.)

Planowany czis trwania realizacji
projektu

(Nale2y podac liczbg dni, np.90 dni

Po wypelnieniu pola usunq| tre56 instrukcji.)

2.4 Bud2et projektu

Doftnansowany projekt bgdzie realizowany w jednostce, w kt6rej zatrudniony jest opiekun naukowy
wnioskodawcy, zgodnie z procedurami obowiqzujqcymiw tejjednostce, dlatego te2 bud2et projektu
powinien byC skonsultowany ze sluZbami finansowymi jednostki.

Przedstawiony bud2et powinien uwzglgdniat jedynie koszty projektu, kt6re wnioskodawca chcialby
dofinansowac z Programu IDUB.

lnformacje na temat wyjazd6w slu2bowych znajdujq sig m.in. na stronie Biura Wspctpracy z
Zag ran i cq: http ://bwz. uw. ed u. pl/pod roze -sl u zbowe/).

UWAGA!! Koszty ubezpieczenia zdrowotnego oraz wiz nie mogq zostaC uwzglgdnione w bud2ecie
projektu.

Kosdy transportu

L.p.
Nazwa i opis kosztu, w tym
jego uzasadnienie Koszt w PLN

1.

(np. planowany koszt
p rze lotu/p rzej azd u n a tra si e
Warszawa - Pary2 -
Warszawa)

2. (np. dieta dojazdowa)

Diety pobytowe, koszty noclegu i pozostale koszty

L.p.
Rodzaj diety, w tym
uzasadnienie kosztu Koszt w PLN

1.
(np. koszty noclegu na 90 dni
po 100 €)

2.
(np. koszty udzialu w
szkoleniu)

Wnioskowana kwota w PLN:
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3.1. recenzowane publikqcie naukowe, opublikowane lub ostatecznie prryjete do druku
(0€ pkt):

r)

3.2. osobiita prczentacia referatu lub posteru podczas konferencii naukowej, na kt6rej
dokonuje sig merytorycznej selekcji zgloszerl udzialu w konferencii, w tym
konferencli studenckich (0.2 pkt; maksymalnie mo2na wskaza6 4 osiqgnigcia):

r)

3.3. udzial w proiektach badawczych (0-l pkt):

r)

3.4. dzialalno56 popularyzujqca naukg (0-l pkt):

r)

O6wiadczam,2e wszystkiezalqczone dokumenty oraz dane w nich zawarte sq kompletne i

zgodne ze stanem faktycznym.
O5wiadczam,2e zapoznalem/am sig z Zasadami,l konkurcu na dofinansowanie mobilno6ci
studentek i student6w UW w ramach dzialania 1V.2.3 ,,Mobilno56 Student6w i Doktorant6u/f
w ramach programu 

"lnicjatywa Doskonalo5ci- Uczelnia Badawcza'.
O6wiadczam,2e zoburipujg sig do zlo2enia, w terminie 30 dni od daty zakohczenia
projektu, sprawozdania obejmujqcego:
rozliczenie'finansowe, zawierajqce zestawienie poniesionych koszt6w z realizaqi zadafi,
podpisane pzez studenta, opiekuna naukowego oraz Pelnomocnika Kwestora lub osoby
odpowiedzialnej za linanse jednostki, w kt6rej projekt byl realizowany,
rozf iczenie merytoryczn e z realizaqi projektu obejmujqcego:
i) opis zrealizowanych dzialali,
ii) opis wptywu realizacji projektu na rozw6j naukowy studenta,
iii) opis wplywu realizacji projektu na przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu

naukowego,
iv) wszelkie dokumenty potwierdzajqce realizacjg dziahrrt naukowych (w szczeg6lno6ci

za5wiadczenia z zagranicznej jednostki naukowej, ceMkat potwierdzajqcy udzial w
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szkoleniu),
v) udokumentowane osiqgnigcia naukowe, w tym informacja o pzygotowanym wniosku o

dofinansowanie badah ze Srodk6w pozauczelnianych lub zlo2eniu takiego wniosku,
opublikowanie lub przygotowanie do publikacji tekstu naukowego, potwierdzenie
wystqpiefi konferencyjnych lub wskazanie wplywu realizacji projektu na poprawe co
najmniej jednego ze wska2nik6w ewaluacyjnych programu IDUB

).

O6wiadczam ,2e zapoznalem/am sig z Zasadami I konkursu na dofinansowanie mobilnoSci
studentek i student6w UW w ramach dziafania 1V.2.3 ,,Mobilno56 Student6w i Doktorant6w" w
ramach Programu ,lnicjatywa Doskonalo5ci - Uczelnia Badawcza" oraz treSciq niniejszego
wniosku i popieram realizacjg projektu bgdqcego przedmiotem wniosku.

OSwiadczam ,2e zapoznalem/am sig z Zasadami I konkursu na dofinansowanie mobilno5c
studentek i student6w UW w ramach dzialania 1V.2.3 ,,Mobilno56 Student6w i Doktorant6w" w
ramach Programu ,lnicjatywa DoskonaloSci - Uczelnia Badawcza", tre6ciq niniejszego wniosku
orazw razie przyznania dofinansowania wyra2am zgodq na realizacjg tego projektu w kierowanej
Jednostce.

Podpis Pelnomocnika Kwestora Jednostki,
w kt6rej projekt bgdzie realizowany

Podpis Kierownika Jednostki,
w kt6rej projekt bgdzie realizowany
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pahstwa danych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie PrzedmieScie 26128,

00-927 Warszawa.

Z administratorem mo2na kontaktowa6 sig:
. listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Pzedmie6cie 26/28, 00-927 Warszawa;
. telefonicznie: +48 22 55 20 000.

Inspektor Ochrony Danych (lOD)

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mogq sig Paistwo kontaktowa6
mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl

Z IOD mozna kontaktowa6 sig we wszystkich sprawach dotyczqcych pzeiuarzania Paistwa danych

osobowych pzez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania pzez Pafistwa z praw zwiqzanych
z pzetwarzan iem danych osobowych.

Do zadafi IOD nie nale2y natomiast realizaip innych spraw, jak np. udzielanie informacji dot.

uzyskania dotacji w ramach konkursu, do kt6rego wniosek Panstwo wypetniliScie.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Padstwa dane osobowe bgdq pzetwazane w celu finansowania, realizaqi, rozliczenia dotacji w
ramach konkursu, do kt6rego wniosek Pafistwo wypelnili5cie.

Podstawg do pzetwarzania danych osobowych stanowi:
o art. 6 ust. 1 lit. c RODO1 - pzetwarzanie jest niezbqdne do wypelnienia obowiqzku prawnego

ciqzqcego na administratorze (ustawa Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce,

rozporzqdzenia wykonawcze do ustawy, a tak2e przepisy prawa rachunkowego i

podatkowego);
o art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwazanie jest niezbgdne do wykonaniazadania realizowanego

w interesie publicznym, w zakresie niezbgdnym do zapewnienia rozwoju nauki i

innowacyjnoSci gospodarki;
. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w ptzypadku wyrazenia zgody na opublikowanie danych

osobowych (imienia i nazwiska, tytulu naukowego) w listach rankingowych na stronie

internetowejUW
oraz IDUB.

Okres przechowywan ia danych

Pafistwa dane bgdq pzetwazane pzez okres niezbgdny do osiqgnigcia wskazanych wyzej cel6w

oraz dokonania niezbgdnych rozlicze6, a po jego zakoiczeniu przez okres wymagany pzepisami
o archiwizacjiw tym Instrukcji Kancelaryjnej UW.

' Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznychw zutiqzku z pzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne rozporzEdzenie o
ochronie danych)
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Odbiorcy danych

Dostgp do Pafstwa danych osobowych bgdq posiada6 upowa2nieni pracownicy, wspolpracownicy lub
studenci Uniwersytetu Warszawskiego, kt6zy musz€l pzetwarzae Panstwa dane w zwiqzku
z wykonywaniem zadah slu2bowych.

Odbiorcami Pafistwa danych mogq by6 tak2e podmioty, kt6rym administrator zleci wykonanie
okre6fonych czynno6ci, z kt6rymi wiqze sig konieczno66 pzetwarzania danych osobowych z tymi
podmiotami zostanie podpisana umowa powiezenia przeft'tarzania danych osobowych by zapewni6
Pafistwa danym osobowym nale2yty poziom ochrony.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Pahstwa dane mogq by6 r6wniez przetwazane pzez naszego dostawcg uslugi G-Suit dla edukacji
firmg Googfe (zkt6rqmamy podpisanq umowe powierzenia przetv,tazania danych osobowych)
w jej centrach przeluazania danych,.

Prawa zwiqzane z przetwarzan lem danych

Gwarantujemy Pafstwu realizacjg wszystkich Pahstwa praw na zasadach okre6lonych pzez RODO
tj. prawo do:

. dostepu do danych orazotrzymania ich kopii;

. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
o ograniczenia pzetwarzania danych osobowych;
. usuniecia danych osobowych (zzastze2eniem art. 17 ust. 3 RODO);
. cofni?cia zgody na pzefuarzanie danych, je2eli zostala wyra2ona;
o wniesienia skargi do Prezesa Uzgdu Ochrony Danych, je2eli uznalq Pafistwo, 2e

pzetwazanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.

Obowiqzek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych wskazanych w niniejszym formulazu jest niezbgdne dla osiqgnigcia zamierzonego
cefu, niepodanie danych bgdzie skutkowalo brakiem mozliwoSci rozpatzenia wniosku w ramach
konkursu, do kt6rego wniosek Paistwo wypelnili6cie. Podanie danych osobowych pzetwazanych
na podstawie zgody jest dobrowolne.

Podpis wnioskodawcy
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