Ogłoszenie o konkursie BESTStudentCAMP
na realizację zadania 39:
Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez
włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów
BESTStudentCAMP jest konkursem skierowanym do najlepszych studentów pierwszych lat
studiów licencjackich i jednolitych magisterskich. Jego celem jest wsparcie studentów na
początkowym etapie studiów poprzez wyposażenie ich w umiejętności badawcze i kompetencje
miękkie przydatne w pracy naukowej.
1. Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia
Badawcza” (ID-UB). Przedmiotem konkursu jest udział w zajęciach rozwijających
umiejętności badawcze i kompetencje miękkie, odbywających się w formie Szkoły Letniej
BESTStudentCAMP.
2. Informacja o konkursie dostępna jest na stronie internetowej Projektu oraz w Intranecie na
stronie ID-UB w zakładce „Konkursy”.
3. Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci pierwszego lub drugiego roku studiów I
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie
rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej
po przeliczeniu na polską maturę).
5. Dofinansowanie udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP może uzyskać maksymalnie
15 studentów.
6. Zgodnie z założeniami Projektu Szkoła Letnia BESTStudentCAMP ma charakter wyjazdowy
i odbywać się będzie w jednym z ośrodków wypoczynkowo-szkoleniowych UAM w terminie
21-26 września 2021.
8. Komisja Konkursowa dokona wyboru uczestników na podstawie listu motywacyjnego
spośród kandydatów, którzy dotąd nie brali udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP.
9. Wniosek o dofinansowanie studenckiej Szkoły Letniej powinien zawierać:
a. formularz zawierający dane studenta (rok i kierunek studiów, specjalność, dyscyplina)
(link),
b. list motywacyjny -link
10. Przebieg konkursu nadzoruje komisja konkursowa powołana przez Kierownika projektu,
na czele której stoi koordynator zadania nr 39. Komisja może doprecyzować warunki
konkursu.
11. Wnioski aplikacyjne należy składać z wykorzystaniem formularza elektronicznego, który
jest udostępniony na stronie internetowej Projektu https://idub.amu.edu.pl.
13. Wniosek w języku polskim lub angielskim (dla studentów zagranicznych) musi być
kompletny i zawierać wszystkie wymagane informacje.
14. Wnioski będą sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym.

15. Wnioski, które nie spełniają wymagań formalnych podlegają odrzuceniu.
16. W uzasadnionych przypadkach Komisja może wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia
wniosku.
17. Wezwanie do uzupełnienia doręczane jest drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany
przez wnioskodawcę we wniosku. Wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku
za pośrednictwem systemu ID-UB Proposals w terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenie
wezwania pod rygorem odrzucenia.
18. Ocena merytoryczna wniosku obejmuje przedstawioną w liście motywacyjnym działalność
oraz osiągnięcia naukowe kandydata.
19. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa, która tworzy listę rankingową wniosków i
wskazuje laureatów.
20. Wnioskodawca może odwołać się od decyzji komisji w ciągu 5 dni roboczych od dnia
otrzymania decyzji.
21. Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi na podstawie wypełnionej ankiety
ewaluacyjnej Szkoły Letniej BESTStudentCAMP.

Harmonogram konkursu BESTStudentCAMP:

Termin ogłoszenia naboru wniosków: 14 czerwca 2021 r.
Termin składania wniosków: 28 5 lipcaczerwca 2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12 lipca 2021 r.
Termin organizacji Szkoły Letniej: 21.09-26.09.2021 r.

