


Gdzie szukać informacji? 

www.grantyrektora.us.edu.pl 

mail: grantyrektora@us.edu.pl 



Harmonogram 

• Szkolenia: 17.01.2019 oraz 24.01.2019 
 

• Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2019 r. 
 

• Ocena wniosków: do 15 lutego 2019 r. 
 

• Okres realizacji grantu: od momentu uzyskania 

dofinansowania do 15 listopada 2019 r. 
 

• Rozliczenie przyznanych środków:  

do 14 dni od zakończenia projektu, nie później  

niż do 30 listopada 2019 r. 
 

• Przedłużenie rozliczenia: do 15 grudnia 2019 r. 

 



Zasady ubiegania  

się o Grant Rektora UŚ 

1. Uprawnieni do wnioskowania  

a) laureaci olimpiady przedmiotowej bądź osoby z wynikiem 100%  
z cz. pisemnej egzaminu maturalnego (p. rozszerzony bądź 
dwujęzyczny) rozpoczynający studia I st. bądź jednolite 
magisterskie w roku 2018/2019 

b) Prowadzący indywidualne prace badawcze lub artystyczne  
o wysokim poziomie merytorycznym, co potwierdzone jest przez 
pracownika badawczo-dydaktycznego, zwanego dalej Opiekunem 
studenta 

2. Wysokość Grantu Rektora 

a) Do 5 000 złotych; w przypadku wyjazdów zagranicznych  
w uzasadnionych okolicznościach kwota Grantu Rektora może być 
wyższa (ale nie większa niż 6.000,- zł.).  

 



• Studentowi może być przyznany tylko jeden Grant Rektora 
 

• Warunkiem realizacji Grantu Rektora jest posiadanie statusu studenta 
 

• Projekt nie może obejmować zakupu środków trwałych 
 

• Grant Rektora nie będzie przyznawany na udział w kilku konferencjach 
naukowych, podczas których zostanie zaprezentowane to samo 
wystąpienie/referat/abstrakt 

 

• W przypadku rezygnacji z Grantu Rektora na każdym etapie realizacji, 
winno się złożyć pisemną rezygnację oraz rozliczenie finansowe w 
Centrum Obsługi Studentów. Rezygnacja powinna być skierowana do 
Prorektora ds. Kształcenia i Studentów oraz zawierać powód rezygnacji z 
grantu. Dokumenty winny zawierać podpisy Opiekuna studenta oraz 
osoby odpowiedzialnej za ewidencję kosztów na wydziale 

 

Zasady ubiegania  

się o Grant Rektora UŚ 



3. Realizacja projektów w ramach Grantu Rektora 
• Grant Rektora należy realizować zgodnie z procedurami obowiązującymi  

w Uniwersytecie Śląskim 

• Przed zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych należy 
skonsultować wydatek z osobą odpowiedzialną za ewidencję kosztów  
na wydziale. 

• Koszty realizacji projektu winny być udokumentowane fakturą/ rachunkiem 
wystawionym na Uniwersytet Śląski w Katowicach 

• Faktury/ rachunki winny być potwierdzone przez Opiekuna studenta oraz 
osobę odpowiedzialną za ewidencję kosztów na wydziale (zał. nr 4) 

4. Rozliczenie Grantu 
• 14 dni od dnia zakończenia projektu, nie później niż do 30 listopada 2019 r.: 

sprawozdania finansowe i merytoryczne w wersji papierowej do COS oraz 
elektronicznie sprawozdanie merytoryczne (w formacie edytowalnym)  
na adres grantyrektora@us.edu.pl 

 

Zasady ubiegania  

się o Grant Rektora UŚ 



• Udział w obowiązkowym spotkaniu dla studentów, którzy otrzymali 
Grant na przygotowanie lub opublikowanie publikacji. 

 

• Etapy realizacji Grantu: 

 A. część opracowania merytorycznego publikacji  

 B. część wydawcza publikacji 
 

• Etap A należy zakończyć do 30 września 2019 r. oraz złożyć sprawozdanie 
merytoryczne z przeprowadzonych działań 

 

• Przed złożeniem kosztorysu dotyczący realizacji publikacji, należy 
skonsultować wydatki w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego 

Publikacje naukowe 



• Wszystkie wyjazdy zagraniczne powinny być zorganizowane  
i odbywać się w porozumieniu z Działem Współpracy z Zagranicą 

 

• Przed złożeniem kosztorysu na wyjazd zagraniczny, należy skonsultować 
wydatki w Dziale Współpracy z Zagranicą 

 

• Rozliczenie finansowe wyjazdów zagranicznych następuje u osób 
odpowiedzialnych za ewidencję kosztów na wydziale, po wcześniejszym 
uzyskaniu potwierdzenia kosztów z Działu Współpracy z Zagranicą 

 

 

Wyjazdy zagraniczne 



• Wykonanie i opracowanie badań naukowych 
 

• Wydanie monografii 
 

• Wyjazd na szkołę letnią 
 

• Kwerendy biblioteczne 
 

• Aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych 
 

• Udział w kursach/szkoleniach 

 

Projekty dofinansowane  

w roku 2018 



Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 
Jakub Dziewit, ul. Bankowa 12B, pok. 1.2 
mail: sekretarz.wydawnictwo@us.edu.pl 

 
 

Centrum Obsługi Studentów 
Katarzyna Topolska, Rektorat, p. 127  

mail: grantyrektora@us.edu.pl 

 
 

www.grantyrektora.us.edu.pl 

Ważne kontakty 


