
KOMUNIKAT Nr 16/2022 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 28 września 2022 r. 
 

w sprawie określenia trybu oraz terminów III edycji naboru wniosków  
o stypendia „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa 

Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB)– Zadanie Nr 13 Programu „Inicjatywa 
Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) 

 
Na podstawie § 3 ust. 3 zarządzenia Nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 lipca 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Stypendiów „Młody Badacz 2020-
2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB)  
(ze zmianami), określam następujący tryb i terminy składania wniosków o stypendium 
„Młody Badacz 2020 – 2025”:  
  

1. Stypendia mogą otrzymać studenci wszystkich kierunków pierwszego roku 
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiów 
magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie, którzy w roku zdania egzaminu 
maturalnego, zgodnego z § 1 ust. 6 regulaminu, zostali przyjęci na pierwszy rok 
studiów i są:  

1) medalistami, laureatami lub finalistami olimpiad, o których mowa w 
załącznikach do niniejszego regulaminu lub  

2) kandydatami z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji. 
 

2. Student ubiegający się o Stypendium „Młody Badacz 2020-2025” składa elektroniczny 
wniosek wraz z załącznikami za pomocą specjalnej aplikacji przygotowanej przez Biuro 
Projektów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.  

  
3. Aplikacja umieszczona będzie pod adresem https://badawczy.uwr.edu.pl/  
  
4. System logowania i możliwość wypełniania przez studentów wniosków programu 

Stypendium „Młody Badacz 2020-2025” uruchomiony zostanie w dniu 30 września 
2022 r.   

  
5. Termin zamknięcia systemu logowania upływa w dniu 6 października 2022 r.  

Po tym terminie nie ma możliwości złożenia wniosku.  
  
6. Po zamknięciu systemu logowania zgłoszone aplikacje zostaną poddane ocenie 

formalnej i weryfikacji danych w ramach poszczególnych wydziałów.   
  
7. Po weryfikacji danych, Biuro Projektów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 

sporządza listę studentów ubiegających się o stypendium i przekazuje ją wraz  
z wnioskami Zespołowi ds. Grantów i Stypendiów Młody Badacz 2020 – 2025.  

  
8. Zespół ds. Grantów i Stypendiów Młody Badacz 2020 – 2025 przekazuje Rektorowi listę 

rankingową kandydatów do stypendium, zawierającą propozycje wysokości 
przyznanych stypendiów.  

  
9. Rektor zatwierdza listę stypendystów i podaje wyniki do publicznej wiadomości,  

z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych. 
  
 
 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz  
R E K T O R  

 

https://badawczy.uwr.edu.pl/HYPERLINK

