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Szanowni Państwo 
opiekunowie oraz członkowie kół naukowych 

w miejscu 

Wszystkim członkom 
w konkursach 

11
Grant Rektora 

o zbliżających się terminach
odpowiednio:

kół naukowych biorących udział 
2021" w tym edycji IDUB, przypominam 
zakończenia realizacji projektów. Są to 

1) ,,Grant Rektora 2021": 15 października br.,
2) ,,Grant Rektora 2021/IDUB": 29 października br.

Powyższe terminy należy traktować jako wiążące, jednak w przypadku 
braku możliwości zrealizowania projektu ze względu na wystąpienie 
tzw. ,,siły wyższej" należy złożyć pisemną rezygnację wraz 
z wyjaśnieniem przyczyny niezrealizowania projektu skierowaną do 
Prorektora ds. Studenckich poprzez Państwa Pełnomocników 
w nieprzekraczalnym terminie do 24 września br. 

Ponadto informuję, że w roku akademickim 2021/22 wracamy do 
zwyczajowej formy prezentacji z realizacji projektów grantowych podczas 
konferencji Studenckiego Ruchu Naukowego AGH w Bartkowej. W tym 
roku wyjazdowa sesja rozliczenia grantów odbędzie się 
w Bartkowej w terminie 22-24 października br. O szczegółach 
organizacyjnych tego wydarzenia zostaniecie Państwo poinformowani 
przez Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych w osobnych 
komunikatach. Zastrzegam, że w zależności od bieżącej sytuacji 
epidemicznej decyzja o organizacji konferencji do Bartkowej może ulec 
zmianie. 

Przypominam również, że zgodnie z zapisami obowiązujących 
Regulaminów obu edycji grantów w roku 2021, koło naukowe realizujące 
projekt zobowiązane jest do złożenia wersji papierowej sprawozdania wg 
wzorów stanowiących załączniki do ww. Regulaminów. Niezłożenie 
sprawozdania wyklucza w roku następnym udział w konkursie oraz 
uzyskanie finansowania realizowanych projektów (Rozdział VI pkt. 8 
Regulaminów). 
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W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 
i związanymi z nim zmianami o charakterze rozwojowym dla 
studenckiego ruchu naukowego AGH, zapraszam wszystkich 
Państwa Opiekunów Kół Naukowych na spotkanie w dniu 
21 września o godz. 15.00. Spotkanie odbędzie się w trybie on-line na 
platformie MS Teams. Link do spotkania zostanie Państwu wysłany 
w wiadomości mailowej. 

Korzystając z okazji, życzę Państwu w nowym roku akademickim 
odważnych projektów, ciekawych pomysłów i inspirujących spotkań. 

Otrzymują: 

1. Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych, 
2. Dziekani Wydziałów AGH,
3. DSS,
4. a/a 
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