
 
 
 
 
 
 

 

"CHANGEMAKER STUDENT SUMMIT 2016" 

UNIVERSITY OF NORTHAMPTON, NORTHAMPTON, ENGLAND (28-31 lipca, 2016) 
 

 
ZASADY KONKURSU DLA STUDENTÓW Uniwersytetu Warszawskiego 

Nagroda: Sfinansowanie wyjazdu (w kwocie do 4 500 zł na osobę) 
 
Organizatorem konkursu jest Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
1. Cel konkursu 
 
Proces zrównoważonego rozwijania Uniwersytetu Warszawskiego, największej polskiej 
uczelni, wymaga nie tylko laboratoriów, prestiżowych publikacji, nowatorskich badań 
i  nowoczesnych budynków. Rozwój naszej uczelni potrzebuje inwestycji w studentów 
i  wspierania ich intelektualnego oraz liderskiego potencjału. Dzięki współpracy ze światową 
siecią ASHOKA U i wchodzącymi w jej skład uczelniami Uniwersytet Warszawski uczestniczy 
w ważnych procesach projektowania zmian w sposobach organizowania szkolnictwa 
wyższego. W ramach tego procesu w tym roku w Anglii organizowany jest Changemaker 
Student Summit, na którym nie może zabraknąć naszych studentów. 
 
Link do strony z programem wizyty na Uniwersytecie Northampton: 
 
http://www.northamptonunion.com/changemaker-student-summit/student-summit-home 
 
 

2. Adresaci konkursu 
 
Jeśli interesują Cię zmiany na naszym uniwersytecie lub w szkolnictwie wyższym w Europie 
i  na świecie, jeśli masz pomysł na to jak nie tylko myśleć o zmianie, ale też jak ją wprowadzać, 
ten wyjazd może być dla Ciebie wielką szansą, tak samo jak dla naszej uczelni. 
 
Chcemy wybrać grupę kilku studentów/studentek UW, którzy podczas pobytu na 
Uniwersytecie Northampton będą intensywnie pracować z kolegami/koleżankami z całego 
świata, przedstawią naszą sytuację, wyzwania przed jakimi stoimy, podzielą się swoją wiedzą 
i  kreatywnością, a potem wrócą z pomysłami na działania w Polsce. 
 
Konkurs skierowany jest do zespołów/grup studenckich, które działają na Uniwersytecie 
w  sposób formalny lub nieformalny. Zespoły mogą wydelegować maksymalnie 3 osoby, 
które mogą odbyć wizytę na Uniwersytecie Northampton. 
 

http://www.northamptonunion.com/changemaker-student-summit/student-summit-home


 
 
 
 
 
 

3. Wymagania konkursowe 
 
Aby móc otrzymać dofinansowanie wyjazdu napisz odpowiedzi na następujące pytania 
(będące jednocześnie kryteriami oceny wniosku; odpowiedź na każde pytanie powinna 
zmieścić się na pół strony A4): 
 

1) Kto składa aplikację? Wasze krótkie bio (nie musicie być przedstawicielami samorządu 
studentów lub koła naukowego!) 

2) Na czym polega Wasze działanie (lub jaki macie pomysł na działanie) na rzecz 
Uniwersytetu Warszawskiego? (formalnie lub nie) Jakie korzyści przynosi ono naszej 
uczelni? – max. 5 pkt w ocenie 

3) O czym chcielibyście opowiedzieć/co chcielibyście przedstawić podczas wizyty 
studyjnej? Please, answer question in English. – max. 5 pkt w ocenie 

4) Jaki macie pomysł na „follow-up” Waszego wyjazdu, czyli jak cała społeczność 
Uniwersytetu będzie mogła skorzystać z Waszych nowych doświadczeń i wiedzy? 
Please, answer question in English.  – max. 5 pkt w ocenie 

 
Odpowiedzi prosimy kierować e-mailem na adres: cws.iss@uw.edu.pl  
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 czerwca 2016 

 
4. Ocena wniosków 

 
Szczegółowy opis kryteriów oceny wniosków znajduje się w pkt. 3. Oceny wniosków 
o  dofinansowanie dokona komisja pod przewodnictwem Prorektor UW ds. rozwoju i polityki 
Finansowej. W wyniku oceny maksymalna łączna liczba punktów za wniosek może wynieść 
15  punktów. Komisja w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru, 
przedstawi za pośrednictwem strony internetowej Instytutu Studiów Społecznych 
im.  Profesora Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego (www.iss.uw.edu.pl) wyniki 
oceny i skontaktuje się z laureatami. 
 

5. Wysokość i zakres dofinansowania 
 
W ramach konkursu dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 4500 zł na osobę 
i  obejmie dofinansowanie: opłaty konferencyjnej, kosztów podróży, zakwaterowania oraz 
pobytu (diety pobytowe) za cały okres trwania wizyty. Podstawą rozliczenia kosztów w 
przypadku zakwaterowania i  podróży są rachunki/faktury/karty podróży. 
 

6. Kontakt z organizatorami 
 
Osobą do kontaktu w sprawie rozliczeń finansowych jest: Anna Brzozowska, tel. (22) 55 
23 239, anna.brzozowska@adm.uw.edu.pl   
Osobą do kontaktu w sprawach merytorycznych jest: dr Maria Rogaczewska, 
m.rogaczewska@uw.edu.pl 

mailto:cws.iss@uw.edu.pl
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Załącznik nr 1. Formularz wniosku do konkursu "CHANGEMAKER STUDENT 

SUMMIT 2016" dla studentów/studentek Uniwersytetu Warszawskiego 

Pkt.1. 
Nazwa podmiotu (np. koła naukowego) składającego wniosek (wniosek mogą 
składać tylko zespoły) 

 
 
 

Pkt. 2. Nazwisko i imię osoby do kontaktu, adres e-mail i nr telefonu 

 
 
 

Pkt.3. 
Osoby wydelegowane do udziału w wizycie na Uniwersytecie Northampton. 
Podaj imię i nazwisko tych osób 
UWAGA! mogą zostać wydelegowane maksymalnie 3 osoby!  

  

  

  

  

Pkt. 4  Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 

Pkt.4.1. 
Kto składa aplikację? Wasze krótkie bio (nie musicie być przedstawicielami 
samorządu studentów lub koła naukowego!) 

 
 
 
 

Pkt. 4.2. 
Na czym polega Wasze działanie (lub jaki macie pomysł na działanie) na rzecz 
Uniwersytetu Warszawskiego? (formalnie lub nie) Jakie korzyści przynosi ono 
naszej uczelni? 

 
 
 
 

Pkt. 4.3. 
O czym chcielibyście opowiedzieć/co chcielibyście przedstawić podczas 
wizyty studyjnej? Please, answer this question in English.  

 
 
 
 

Pkt. 4.4. 
Jaki macie pomysł na „follow-up” Waszego wyjazdu, czyli jak cała społeczność 
Uniwersytetu będzie mogła skorzystać z Waszych nowych doświadczeń i 
wiedzy? Please, answer question in English.  

 
 
 
 

Data 
złożenia 
wniosku 

 

 


