
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 188/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 13 grudnia 2021 roku 

 
Załącznik Nr 1 

do Regulaminu konkursu „Mini-granty studenckie” 

 

 

Wniosek o przyznanie środków na realizację Projektu Naukowego  

w ramach konkursu  “Mini-granty studenckie” 

 

1. Tytuł projektu 

 

 

 

 

2. Dyscyplina działalności naukowej, której dotyczy projekt (należy zaznaczyć tylko jedną, 

a w przypadku badań wielodyscyplinarnych tę, która jest dyscypliną wiodącą): 

 

Dyscyplina Zaznacz właściwe 

Nauki medyczne  

Nauki farmaceutyczne  

Nauki o zdrowiu  

 

 

3. Dane kierownika projektu 

 

Imię i nazwisko  

Rok studiów  

Kierunek studiów  

Wydział  

Numer telefonu  

Adres e -mail  

 

 

4. Dane dotyczące koła naukowego, do którego należy student ubiegający się o realizację 

projektu MINI-GRANTY Studenckie 

 

Nazwa koła naukowego  

Opiekun koła 

naukowego 

 

Nazwa jednostki pod 

którą podlega koło 

naukowe 

 

 

 

5. Dane opiekuna naukowego projektu 

 

Imię i nazwisko  

Tytuł zawodowy  

Stopień/tytuł naukowy  

Nazwa jednostki 

zatrudniającej 
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6. Dane składu zespołu badawczego 

 

Wykonawca nr 1 

Imię i nazwisko  

Rok studiów  

Kierunek studiów  

Wydział  

Numer telefonu  

Adres e -mail  

Nazwa koła naukowego  

Opiekun koła naukowego  

Nazwa jednostki pod którą podlega koło 

naukowe 

 

 

 

Wykonawca nr 2 

Imię i nazwisko  

Rok studiów  

Kierunek studiów  

Wydział  

Numer telefonu  

Adres e -mail  

Nazwa koła naukowego  

Opiekun koła naukowego  

Nazwa jednostki pod którą podlega koło 

naukowe 

 

 

 

Wykonawca nr 3 

Imię i nazwisko  

Rok studiów  

Kierunek studiów  

Wydział  

Numer telefonu  

Adres e -mail  

Nazwa koła naukowego  

Opiekun koła naukowego  

Nazwa jednostki pod którą podlega koło 

naukowe 

 

 

 

7. Nazwa jednostki, w której będzie realizowany projekt 
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8. Dane dotyczące projektu 

 

Streszczenie projektu 

(zwięzłe streszczenie 

projektu, max 200 słów) 

 

Czas trwania projektu (nie 

dłużej niż 12 miesięcy):              

od …..….do …….. 

 

Szczegółowy opis projektu 

(max. 1500 słów) 

- aktualny stan wiedzy 

- cel pracy 

- materiały i metodyka pracy 

- planowane efekty naukowe 

i praktyczne (forma 

zakończenia projektu) 

 

 

Argumentacja przeważająca 

o ważności i innowacyjności 

projektu oraz potencjalnym 

transferze wyników w 

praktykę (max 200 słów) 

 

Procentowy wkład pracy 

Kierownika Projektu 

Badawczego oraz 

poszczególnych członków 

zespołu w realizację Projektu 

 

Wykaz najważniejszej i 

najnowszej literatury 

dotyczącej problematyki 

badań w powiązaniu z 

tekstem opisującym projekt 

(max. 15 pozycji) 

 

 

9. Harmonogram realizacji Projektu Naukowego – plan zadań/działań 

 

Lp Nazwa i opis zadania/działania Termin realizacji w rozbiciu na 

poszczególne miesiące  

1   

2   

3   

4   
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10. Kosztorys projektu 

 

Lp Wyszczególnienia finansowanych 

i współfinansowanych zakupów 
Opis i uzasadnienie 

planowanych kosztów 
Kwota zł 

1 

Odczynniki, zwierzęta 

doświadczalne, materiały, sprzęt 

laboratoryjny i aparatura naukowa 

 

  

2 

 

Usługi wewnętrzne (realizowane w 

UM) i zewnętrzne  

(do 20% kosztów bezpośrednich) 

 

  

3 

Publikacja wyników pracy w 

formie artykułu naukowego w 

czasopismach z wykazu czasopism  

  

4 

Aktywny udział w konferencjach 

krajowych i zagranicznych (do 20% 

kosztów bezpośrednich) 

  

5. 

Koszty pośrednie (30% 

planowanych kosztów 

bezpośrednich)  

Zarządzenie Nr 145/2021 Rektora 

UM w Lublinie z dn. 7.10.2021 r. 

w sprawie zasad kwalifikowania i 

rozliczania kosztów oraz 

określenia wysokości wskaźników 

narzutu kosztów pośrednich 

 

RAZEM  

 

11. Załączniki do wniosku: 

1) Oświadczenie Kierownika jednostki wydziałowej o wyrażeniu zgody na 

udostępnienie składników mienia i sprawowanie kontroli nad przebiegiem 

realizacji Projektu - Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu „Mini-granty 

studenckie”,  

2) Oświadczenie Opiekuna Naukowego Projektu o wyrażeniu zgody na 

sprawowanie kontroli nad przebiegiem realizacji Projektu i przyjęciu 

odpowiedzialności- Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu „Mini-granty 

studenckie”,  

3) Oświadczenie Członka Zespołu Badawczego Projektu o wyrażeniu zgody 

na udział w realizacji Projektu- Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu 

„Mini-granty studenckie”,  

4) Wykaz dorobku naukowego Kierownika Projektu wnioskującego o środki 

w konkursie “ Mini-granty studenckie” - Załącznik Nr 5 do Regulaminu 

konkursu „Mini-granty studenckie”,  

5) Wykaz dorobku naukowego Opiekuna Naukowego Projektu- konkurs 

“Mini-granty studenckie”- Załącznik Nr 6 do Regulaminu konkursu 

 „Mini-granty studenckie” 
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12. OŚWIADCZENIA I PODPISY 

 

1) Oświadczam, że Projekt Naukowy złożony w ramach konkursu „Mini-granty 

studenckie”, nie jest finansowany z innych źródeł. 

 

2) Przyjmuję odpowiedzialność za: 

a) wykonanie Projektu Naukowego na warunkach określonych w niniejszym 

wniosku, 

b) spełnianie wymagań formalnych związanych z wykorzystaniem środków 

przyznanych na realizację Projektu Naukowego, 

c) terminową realizację Projektu Naukowego, 

d) rozliczenie częściowe i końcowe Projektu Naukowego pod względem 

merytorycznym i finansowym. 

 

3) Oświadczam, że Projekt Naukowy realizowany w ramach konkursu „Mini-granty 

studenckie”, obejmuje badania (właściwe zaznaczyć): 

 

 a) niewymagające zgody właściwej komisji  

 

 b) wymagające zgody Komisji Bioetycznej   

 

 c) wymagające zgody Komisji Etycznej 

 

d) wymagające zastosowania przepisów właściwych dla niekomercyjnych badań klinicznych  

 

 

 

 

e) wymagające zgody Dyrektora Medycznego Szpitala  

 

4) W związku z powyższym, jako Kierownik Projektu: 

 

a) załączam do wniosku wymagane opinie właściwej komisji   

 

b) zobowiązuję się do dostarczenia do sekretariatu CEM dokumentów, 

potwierdzających przeprowadzenie wymaganych czynności nie później niż 

przed rozpoczęciem realizacji projektu  

 

Kierownik Projektu 

 

 

(czytelny podpis, data ) 

 

Opiekun Naukowy Projektu 

 

 

(czytelny podpis, data ) 


