
UCHWAŁA NR 8/2022  

RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW  
SOCJOLOGIA, JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO, 

SOCJOLOGIA CYFROWA I SOCJOLOGIA INTERWENCJI SPOŁECZNYCH  

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

w sprawie w sprawie zasad konkursu na minigranty Wydziału Socjologii UW 

Na podstawie Zarządzenia Rektora UW nr 106 z dnia 19 lipca 2021 r. Rada 
Dydaktyczna postanawia, co następuje: 

§ 1 

1. Formułuje się szczegółowe zasady organizacji przeprowadzania oraz oceniania w 

konkursie na minigranty Wydziału Socjologii UW. 

2. Zasady stanowią załącznik nr 1 do Uchwały. 

3. Kryteria oceniania wniosków konkursowych stanowią załącznik nr 2 do Uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej: 

Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz 

  



Załącznik nr 1 
do uchwały nr 8/2022  Rady Dydaktycznej z dnia 21.01.2022 r w sprawie w sprawie 

zasad konkursu na minigranty Wydziału Socjologii UW 
 

1. Dofinansowanie przyznaje się w drodze konkursu, który rozstrzyga Rada 

Dydaktyczna dla kierunków organizowanych przez Wydział Socjologii UW. 

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania podejmuje Dziekan 

Wydziału. 

2. Projekt powinien zawierać informację o naukowych celach badania, wskazywać 

problem badawczy, listę pytań badawczych oraz wskazywać metodykę badania. 

Powinien zostać złożony na przewidzianym w tym celu formularzu i być 

zaakceptowany przez opiekuna pracy dyplomowej. 

3. Projekty wpływają na adres przewodniczącego Rady Dydaktycznej i są przez niego 

anonimizowane przed rozesłaniem Radzie (usunięte zostaje nazwisko autora i 

promotora pracy magisterskiej). 

4. Opiekun pracy dyplomowej, jeżeli jest członkiem Rady Dydaktycznej, nie bierze 

udziału w ocenie wniosku o dofinansowanie projektu pracy, którą kieruje. 

5. Pula środków na rok akademicki 2021/22: 8 000 zł.  

6. Poszczególne projekty dofinansowuje się do wysokości 800 zł.  

7. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty przebiegu procesu badawczego 

udokumentowane biletami i fakturami (np. podróże, noclegi), nie podlegają 

honoraria, diety ani zakup sprzętu, a także wszelkie koszty związane z 

uczestnictwem w konferencjach, warsztatach, sympozjach oraz publikacją 

własnych tekstów lub zakupem publikacji.  

8. Terminy nadsyłania projektów: I termin 31 stycznia 2022 i II termin 31 maja 2022.  

9. Ogłoszenie wyników konkursu do 30 dni od ww. wymienionych terminów. 

10. W I terminie komisja przyzna finansowanie w kwocie nie przekraczającej 50% 

środków przewidzianych na cały rok. 

11. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyczerpania środków w ramach konkursu 

oraz do przesunięcia środków z I terminu na II termin.   

12. Projekty, które nie uzyskały dofinansowania, można zgłaszać ponownie w kolejnej 

edycji konkursu. 

13. Student_studentka może otrzymać dofinansowanie na przeprowadzenie badań do 

pracy magisterskiej tylko raz w trakcie trwania studiów na Wydziale Socjologii UW. 

14. Osoba otrzymująca dofinansowanie nie  może przebywać na urlopie. 



15. Rada Dydaktyczna może zgłosić poprawki do przedstawionych projektów, a 

poprawiony projekt może być zgłoszony dopiero w kolejnej turze konkursu. 

16. Lista osób, które otrzymały dofinansowanie w danej edycji konkursu publikowana 

jest na stronie internetowej Wydziału Socjologii UW. 

17. Beneficjent dofinansowania zobligowany jest do złożenia pisemnego sprawozdania 

z realizacji projektu w terminie dwóch tygodni od daty jego zakończenia. 

  



Załącznik nr 2 
do uchwały nr 8/2022 Rady Dydaktycznej z dnia 21.01.2022 r. w sprawie w sprawie 

zasad konkursu na minigranty Wydziału Socjologii UW 

§ 1 

Kryteria oceny studenckich projektów badawczych: 

Kryterium Udział w 
ocenie 
końcowej 

Skala ocen 

Czy pomysł jest jasno sformułowany, pozwalający rozszerzyć 
posiadaną wiedzę? 

25%  5, 4, 3, -1 

Czy podstawy teoretyczne są trafnie dobrane, a metodologia 
odpowiada przyjętej perspektywie teoretycznej i pozwala osiągnąć 
oczekiwane rezultaty? 

25%  5, 4, 3, -1 

Budżet, czy jest realistyczny, czy nie jest zawyżony i czy oczekiwane 
środki wystarczą na przeprowadzenie badania? 

10%  5, 4, 3, -1 

Realizm: czy badanie jest wykonalne w przewidzianym czasie w 
ramach studenckiego przedsięwzięcia badawczego? 

20%  5, 4, 3, -1 
 

Czy projekt jest ciekawy w indywidualnej ocenie jurora? 20%  5, 4, 3, 1 
Ostateczna ocena stanowić będzie średnią ocen członków Rady Dydaktycznej. Zakwalifikowane do 
finansowania projekty muszą otrzymać co najmniej dostateczną (3,0) ocenę końcową. Jeśli łączny 
kosztorys złożonych projektów przekracza całkowity budżet konkursu, do finansowania 
zakwalifikowane zostają te projekty, które otrzymały 
najwyższą ocenę końcową. 

 


