Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 16/2017 Rektora UKSW z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział ................................................................
WNIOSEK na rok ....
o przyznanie dofinansowania na działalność polegającą na prowadzeniu badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
□ projekt indywidualny

□ projekt zespołowy

□ projekt kontynuowany

□ projekt nowy

A. INFORMACJE OGÓLNE
1. Kierownik projektu: .................................................................................................................
(młody naukowiec lub uczestnik studiów doktoranckich; imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, rok urodzenia;
telefon, e-mail)

2. Skład zespołu:
Imię i nazwisko

Podpis
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

3. Temat planowanych badań (nie może pokrywać się z tematem rozprawy doktorskiej):
.......................................................................................................................................................
4. Temat rozprawy doktorskiej: ...................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Koordynator: ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Słowa kluczowe: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Streszczenie projektu
(jako odrębny załącznik, max. na 2 strony formatu A-4)
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B.

OPIS

PROJEKTU

BADAWCZEGO,

METODYKA

BADAŃ

ORAZ

CHARAKTERYSTYKA OCZEKIWANYCH WYNIKÓW

1. Cel naukowy projektu ..............................................................................................................
2. Znaczenie projektu ...................................................................................................................
3. Istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań ......................................................................
4. Metodyka badań .......................................................................................................................
5. Wymierny efekt realizowanego tematu ...................................................................................

C. KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO
1.
Pozycja

Kwota (w zł)

Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych kierownika projektu (kwota)

……………

Pochodne od wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych (%)

……………

Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych wykonawców projektu

……………

(kwota)
Pochodne od wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych (%)

……………

Delegacje:

……………

- krajowe

……………

- zagraniczne

……………

Usługi obce

……………

Zużycie materiałów (magazyn)

……………

Literatura

……………

Aparatura naukowo-badawcza*

……………

Razem

……………

2. Uzasadnienie wysokości wszystkich planowanych kosztów realizacji projektów wraz
z dokładnym opisem aparatury naukowo – badawczej ................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2z3

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 16/2017 Rektora UKSW z dnia 4 kwietnia 2017 r.

3. Zadania poszczególnych członków projektu zespołowego …………………………..………
………………………………………………………………………..……….…………………
…………………………………………………………………………..………………………

................................................

................................................

(data i podpis kierownika projektu)

(data i podpis koordynatora)

..................................................
(data i podpis Kanclerza) **

_____________________________
* Aparaturę naukowo – badawczą o większych rozmiarach należy opisać w załączniku.
** Zgodnie z § 13 Zarządzenia Nr 16/2017 Rektora UKSW z dnia 4 kwietnia 2017 r.
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