
MINIGRANTY MIGRACYJNE
Centrum  Badań  Migracyjnych  na  Uniwersytecie  im.  Adama  Mickiewicza
w Poznaniu  zaprasza  studentów,  studentki,  doktorantki  i  doktorantów,
niedawnych  absolwentów  i  absolwentki  wszystkich  uczelni  i  dyscyplin  do
aplikowania  o finansowanie  małych  projektów  badawczych  dotyczących
różnych  aspektów  zjawiska  migracji.  Szczególnie  zachęcamy  do  składania
wniosków  dotyczących  obszaru  Poznania,  Wielkopolski  i/lub  zachodnich
regionów Polski.

Przykładowe tematy:

 życie codzienne rodzin migracyjnych 
 edukacja dzieci/dorosłych migrantów
 sytuacja migrantów i migrantek na rynku pracy
 prawo wobec migracji i migrantów
 relacje między różnymi społecznościami imigranckimi i/lub lokalnymi
 migracje a religia
 migracje a zdrowie, np. dostęp do leczenia; migranci pracujący w opiece

zdrowotnej; migracje lekarek/lekarzy itp.
 migranci powrotni, np. praca, edukacja, nowe praktyki 
 mobilność i migracje transnarodowe
 migracje a pandemia COVID-19, np. kontakty z bliskimi za granicą; plany

migracyjne w obliczu pandemii; dyskryminacja migrantów, zwł. z Azji
 migracje studentów

Ponadto można zrealizować:

 projekty stosowane na rzecz migrantów
 projekty naukowo-artystyczne
 projekty badawcze, których rezultatem będzie webinar, podcast, itp. 



Maksymalna wysokość kwoty, o jaką można się ubiegać to 5 000 zł brutto.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres cebam@amu.edu.pl  do 
30.04.2020 r. Wyniki ogłoszone zostaną do 15.05.2020.
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Regulamin przyznawania Minigrantów migracyjnych

1) Organizatorem  konkursu  na  Minigranty  migracyjne  jest  Centrum  Badań  Migracyjnych  na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2) Celem  konkursu  jest  wspieranie  studentów,  studentek,  doktorantek  i  doktorantów,
niedawnych absolwentów i absolwentki wszystkich uczelni i kierunków, którzy chcieliby się
podjąć przeprowadzenia badań dotyczących różnych aspektów zjawiska migracji, zwłaszcza
Poznaniu, Wielkopolsce i/lub zachodnich regionach Polski.

Zgłoszenia oraz ogłoszenie wyników konkursu:

3) Podstawą ubiegania  się  o  przyznanie  finansowania jest  wysłanie  kompletnego formularza
zgłoszeniowego do dnia 30.04.2020 r. na adres cebam@amu.edu.pl

4) Przesłane formularze zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która podejmie decyzję o
tym, które projekty uzyskają finansowanie i w jakiej wysokości.

5) Kryteria  oceny  wniosku:  70% -  wartość  merytoryczna  projektu badawczego (i  możliwości
realizacji), 30% - dotychczasowe osiągnięcia wnioskodawców. 

6) Wyniki  konkursu  zostaną  przekazane  wnioskodawcom  w  formie  elektronicznej  oraz
opublikowane na Facebookowym profilu i stronie internetowej CeBaM UAM do 15.05.2020 r.

7) Decyzje Komisji konkursowej uznaje się za ostateczne. 

Finansowanie, realizacja i rozliczenie:

8) Maksymalna wysokość dofinansowania, o jakie można się ubiegać to 5 000 zł. Granty mogą
być przyznane w kwocie 3 000, 4 000 lub 5 000 zł.

9) Termin realizacji projektu powinien zawierać się w okresie 15.05.2020-30.11.2020. 
10) Przyznana  kwota  zostanie  wypłacona  w  dwóch  transzach:  50%  kwoty  przyznanego

dofinansowania po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy o dzieło, pozostałe 50% po
rozliczeniu grantu.

11) Projekt uznaje się za rozliczony po:
a. Przesłaniu artykułu naukowego zawierającego wyniki  zrealizowanych badań,  który,  po

akceptacji Komisji, zostanie zamieszczony na stronie Centrum Badań Migracyjnych UAM
w formie ogólnodostępnej publikacji (Raporty CeBaM UAM);
oraz

b. Zaprezentowaniu wyników badań w ramach seminarium Centrum Badań Migracyjnych
UAM w Poznaniu.

12) Artykuł  powinien  spełniać  kryteria  publikacji  naukowej.  Podstawowe  wymagania:  6000-
10000 słów, w języku polskim lub angielskim (poprawny językowo),  przypisy i  bibliografia
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według  systemu  http://etnologia.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/04/bibliografia-i-
przypisy_zasady.pdf

13) Rozliczenie projektu musi nastąpić najpóźniej do końca grudnia 2020.
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