Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
1. Ogłasza się konkurs o mały grant na dofinansowanie projektów naukowych realizowanych przez studenckie
koła naukowe.
2. Konkurs jest adresowany do studenckich kół naukowych zarejestrowanych na Politechnice Śląskiej w trybie
określonym w zarządzeniu nr 9/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie
tworzenia, rejestracji, zasad funkcjonowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich/
studenckich kół naukowych na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2007 r. poz. 178).
3. Konkurs odbywa się na podstawie wniosków złożonych do Uczelnianego Zarządu Samorządu Studenckiego
do dnia 30 października. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Liczba wniosków, które może złożyć studenckie koło naukowe, nie jest ograniczona.
5. Komisja ds. konkursu o mały grant dokonuje oceny złożonych wniosków i sporządza protokół, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. Decyzję o przyznaniu dofinansowania oraz kwocie tego dofinansowania podejmuje prorektor ds. studenckich
i kształcenia na podstawie oceny komisji.
7. O podjętej decyzji powiadamia się wnioskodawcę.
8. Dofinansowania są przyznawane w ramach budżetu ustalonego przez rektora. Studenckie koło naukowe może
otrzymać dofinansowanie nie więcej niż dwa razy w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że łączna
wysokość dofinansowania dla studenckiego koła naukowego nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
§2
1. Komisja przy ocenie wniosków uwzględnia:
1) tematykę projektu,
2) zakładane cele i efekty projektu,
3) harmonogram i budżet realizowanego projektu.
2. Komisja może przyjąć dodatkowe kryteria uwzględniające znaczenie wniosku dla rozwoju Uczelni,
w szczególności zgodność projektu z priorytetowymi obszarami badawczymi Politechniki Śląskiej.
§3
1. Przyznane środki finansowe powinny być wydatkowane w terminie do 10 grudnia roku kalendarzowego,
w którym wniosek został złożony.
2. W terminie do 10 grudnia roku kalendarzowego, w którym wniosek został złożony, wnioskodawca składa do
Centrum Obsługi Studiów sprawozdanie zawierające rozliczenie wydatkowanych środków, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjęcia sprawozdania i rozliczenia uzyskanego dofinansowania dokonuje prorektor ds. studenckich
i kształcenia.

4. Niezłożenie sprawozdania lub nierozliczenie dofinansowania w trybie określonym w ust. 1-3 wyklucza w roku
kolejnym możliwość udziału w konkursie oraz uzyskania dofinansowania ze środków finansowych
Uczelnianego Zarządu Samorządu Studenckiego.
§4
1. W przypadku uzyskania dofinansowania osoba kierująca projektem jest obowiązana do przygotowania
prezentacji multimedialnej opisującej zrealizowane cele i osiągnięte efekty projektu naukowego.
2. Prezentację, o której mowa w ust. 1, osoba kierująca projektem przekazuje do Centrum Obsługi Studiów
w terminie do 28 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wniosek został złożony.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Gliwice, dnia ………………….
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Politechniki Śląskiej
WNIOSEK
o dofinansowanie projektu koła naukowego

1

przekreślić, jeżeli jest to osoba kierująca projektem

Gliwice, dnia ………………….
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Politechniki Śląskiej

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu koła naukowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacyjne projektu Koła
Naukowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
☐ adresu e-mail,
☐ nr telefonu.
Zostałem(-am) poinformowany(-a), że zgoda jest dobrowolna i mogę ją wycofać w każdym czasie drogą
mailową, pisząc na adres iod@polsl.pl.
Uwaga: Zgoda jest wymagana w przypadku przedstawienia we wniosku o dofinansowanie nr telefonu i adresu
mailowego innych niż znajdujących się w teczce studenta (podanych w procesie rekrutacji).

Protokół Komisji
z dnia ......................
Komisja w składzie:
przewodniczący:

.....................................................

sekretarz:

.....................................................

członkowie:

.....................................................
.....................................................
.....................................................

dokonała oceny złożonych wniosków, których ocenę punktową oraz rekomendację dotyczącą przyznania
dofinansowania przedstawia załączona lista.

.....................................................
(podpis przewodniczącego Komisji)

Gliwice, dnia ………………….
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Politechniki Śląskiej
SPRAWOZDANIE
z realizacji projektu koła naukowego

Proszę o wpłaty poszczególnych kwot na wskazane w załączniku do sprawozdania numery kont osób1:
1) ................................................................................................................................................................
2) ................................................................................................................................................................

1

niepotrzebne skreślić

2

przekreślić, jeżeli jest to osoba kierująca projektem

Gliwice, dnia ………………….
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Politechniki Śląskiej

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
do sprawozdania z realizacji projektu koła naukowego

1

wypełnia UZSS

2

przekreślić, jeżeli jest to osoba kierująca projektem

Sposób rozliczania: A – faktura przelewowa, A1 – faktura gotówkowa, A2 – korekta faktury, B – umowa cywilno-prawna, C – delegacja, D - inny

Gliwice, dnia …………………
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Politechniki Śląskiej

WNIOSEK
o zwrot poniesionych kosztów za rachunki projektu koła naukowego

Proszę o zwrot poniesionych kosztów za faktury, rachunki:

na konto:
imię i nazwisko: ............................................................................................................................................
nr albumu:

nr konta:

Uwaga: Jeżeli płatność została zrealizowana bezgotówkowo należy dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu,
z danymi osobowymi zgodnymi z osobą wnioskującą o zwrot kosztów.

1

wypełnia UZSS

