Załącznik Nr 1
do Regulaminu, o którym mowa w § 3
zarządzenia Nr 13/21

Wniosek o dofinansowanie projektu badawczego indywidualnego
w roku ……………….
I.

WNIOSEK

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy
2. Nazwa katedry
3. Tytuł projektu
4. Projekt dotyczący:
 pracy habilitacyjnej
 pracy doktorskiej
Tytuł pracy doktorskiej i nazwisko promotora*
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Planowany koszt projektu
6. Dyscyplina, w jakiej realizowany jest projekt:

7.

…………………………

……………………………………

data

podpis wnioskodawcy

Opinia promotora*:

…………………………
data

* dotyczy osób bez stopnia doktora

……………………………………
podpis promotora

Opis projektu indywidualnego
Opis powinien zawierać (maksymalnie 5 stron):
1. Uzasadnienie podjęcia problemu badawczego
2. Cele naukowe i utylitarne projektu
3. Podstawowe hipotezy badawcze
4. Stan wiedzy w zakresie podjętej problematyki
5. Metodykę badań – co stanowi podstawę warsztatu naukowego wnioskodawcy
i jak zamierza rozwiązać postawiony problem
6. Przewidywane rezultaty badawcze (referat na konferencję krajową lub zagraniczną,
publikacje naukowe, merytoryczne sprawozdanie z prowadzonych badań)
7. Wykaz prac opublikowanych przez autora za ostatnie dwa lata
(Proszę podać wyłącznie tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok publikacji)

Kalkulacja kosztów projektu indywidualnego
Tytuł projektu ...............................................................................................................
Wyszczególnienie

Ogółem nakłady

1. Materiały biurowe
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo
umarzane
3. Literatura krajowa i zagraniczna
4. Usługi obce
5. Krajowe podróże służbowe, w tym opłaty konferencyjne
6. Wyjazdy zagraniczne
7. Koszty publikacji
8. Inne koszty bezpośrednie
9. Razem koszty bezpośrednie
10. Koszty pośrednie od poz. 9.
(w wysokości ustalonej przez rektora na dany rok)
11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
niepodlegające jednorazowemu umorzeniu
12. Koszty ogółem (poz. 9+10+11)

Uzasadnienie pozycji kosztorysu
1. Wyjazdy zagraniczne
Miejsce

Termin

Cel

Uzasadnienie

1.
2.
Razem

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo umarzane
Wyszczególnienie
1.
2.
Razem

Ilość

Cena
Koszt ogółem
jednostkowa

Uzasadnienie

3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające jednorazowemu
umorzeniu
Wyszczególnienie

Ilość

Cena
Koszt ogółem
jednostkowa

Uzasadnienie

1.
2.
Razem

Katowice, dnia ............................. r.

........................................................
podpis wnioskodawcy

..........................................................
w przypadku uczestników szkoły doktorskiej
- podpis promotora

II. OŚWIADCZENIE MŁODEGO NAUKOWCA
…………………………..

Katowice, dnia …………….

Imię i nazwisko

…………………………..
Katedra

…………………………..
Kolegium

Oświadczam, że spełniam warunki określone w definicji młodego naukowca zgodnie
z art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).
Oświadczam, że na dzień składania niniejszego dokumentu nie występują i nie są mi znane
okoliczności1:
1) uniemożliwiające złożenie wniosku;
2) uniemożliwiające oraz utrudniające realizację projektu w przypadku przyznania
finansowania.
Jednocześnie zobowiązuję się do zawiadomienia prorektora właściwego ds. nauki oraz
dyrektora Biura Badań i Projektów Naukowych o wystąpieniu takich okoliczności w terminie
14 dni od ich zaistnienia.

Katowice, dnia …………….

…………………………..
podpis

1

Okoliczności, o których mowa powyżej to:
1) urlop macierzyński;
2) urlop rodzicielski;
3) urlop wychowawczy;
4) urlop dla poratowania zdrowia;
5) długotrwałe zwolnienie lekarskie (powyżej 33 dni);
6) urlop bezpłatny;
7) urlop naukowy.

