
Nabór wniosków na dofinansowanie udziału w konferencji naukowej dla 

uczestników Programu „Studia z mentorem” w roku 2022/2023 

 

Zapraszamy wszystkich uczestników programu „Studia z Mentorem” do udziału 

w   konkursie mającym na celu dofinansowanie udziału w konferencji naukowej. 

Dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie opłaty konferencyjnej i/lub 

wydruku plakatu.  

 
Termin  składania wniosków: 15 marca 2023 r. 
Miejsce składania wniosków: pokój 36, blok B, Wydział Chemii UMK 
Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie wniosków: dr hab. Sylwia Studzińska, 
prof. UMK, Koordynator Programu 
 

Informacje wymagane we wniosku: 
• imię i nazwisko uczestnika programu, rok i kierunek studiów 
• imię i nazwisko mentora 
• wykaz osiągnięć naukowych uczestnika programu (prezentowanie wyników 

badań naukowych, komunikaty i postery na konferencjach naukowych, 
publikacje naukowe, patenty, nagrody/wyróżnienia uzyskane w konkursach 
naukowych lub za działalność naukową) 

• miejsce, termin i strona www konferencji  
• wysokość opłaty konferencyjnej lub koszt wydrukowania plakatu. 

 
Kryteria oceny wniosków: 
Student jest zobowiązany przedstawić swój dorobek za miniony rok kalandarzowy. 

1. Publikacje naukowe - max. 10 pkt. 
Liczbę punktów za publikację ocenia się następująco: liczba punktów MNiSW / 
liczba współautorów. Studentowi, który uzyskał najwyższą liczbę punktów 
przypisuje się 10 pkt. (max), pozostałym punkty obliczane są proporcjonalnie. 

2. Czynny udział w konferencji naukowej –  komunikaty  
wygłaszane po polsku –  max. 6 pkt. 
wygłaszane po angielsku – max. 7 pkt. 
W obu przypadkach wymagane jest potwierdzenie komitetu organizacyjnego. 

3. Czynny udział w konferencji – plakaty, max. 5 pkt. 
Wymagane jest potwierdzenie komitetu organizacyjnego. 

4. Wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody 
- max. 4 pkt. 

5. Doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju 
lub za granicą - max. 4 pkt. 
Wymagany jest dokument potwierdzający staż naukowy.  

6. Warsztaty i szkolenia naukowe – max. 2 pkt. 
Wymagany jest dokument potwierdzający udział w szkoleniu, warsztatach. 

7. Udział w projektach badawczych – max. 2 pkt. 
Wymagany jest dokument potwierdzający bycie wykonawcą lub kierownikiem 
grantu. 

8. Aktywny udział w Studenckim Kole Naukowym Chemików lub Samorządzie 
Studenckim – max. 2 pkt. 



 

Oceny wniosków dokonuje Dziekan Wydziału Chemii UMK oraz Koordynator ds. 
Programu. 

UWAGA! Oceniani będą między sobą studenci tego samego roku studiów. W efekcie 
dofinansowaniem objęta będzie jedna osoba z każdego roku studiów I i II stopnia 
biorąca udział w Programie. W sumie będzie to maksymalnie pięć osób rocznie. 
Dofinansowanie otrzymają studenci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, a 
którzy wcześniej nie uzyskali dofinansowania.  

 


