Załącznik nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK O FINANSOWANIE MAŁEGO GRANTU

1. DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię nazwisko wnioskodawcy/ stopień/tytuł naukowy/stanowisko:
2. Wydział/ Instytut/ Katedra:
3. Ankieta dorobku naukowego wnioskodawcy:
a) przebieg kariery naukowej: data uzyskania stopnia naukowego lub tytułu naukowego,
b) 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat (nauki ścisłe)/10 lat (nauki
humanistyczne) przed zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy
JCR lub porównywalnej oraz monografii o zasięgu światowym lub krajowym (podać aktualny
pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji bez
autocytowań),
c) dla nauk o sztuce: do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych
o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja
(partytura, nagranie), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa,
autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu
międzynarodowym,

kierownictwo

artystyczne

międzynarodowego

przedsięwzięcia

artystycznego,
d) łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H
(obowiązujące źródło: Web of ScienceTM, Core Collection lub Scopus),
e) informacja dotycząca wszystkich projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz
zakończonych w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku (dotyczy wyłącznie występowania w
roli kierownika projektu).
2. DANE OGÓLNE O PROJEKCIE, który będzie złożony w konkursie zewnętrznym:
1. Tytuł projektu:
2. Nazwa programu/konkursu zewnętrznego:
3. Nazwa jednostki organizującej konkurs:
3.

STRESZCZENIE PROJEKTU: (maksymalnie 1 strona formatu A4, typ czcionki - Arial, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt, interlinia - pojedyncza, marginesy boczne - 2 cm, dolne, górne - 1,5 cm)

1. Cel prowadzonych badań /hipoteza badawcza:
2. Zastosowana metoda badawcza /metodyka:
3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki/dyscypliny:
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4. DANE OGÓLNE MAŁEGO GRANTU:
1. Tytuł małego grantu:
2. Planowany okres realizacji małego grantu: od………do……
3. Planowane koszty realizacji małego grantu ogółem:
5. PLAN ZADANIOWY MAŁEGO GRANTU: wypunktowany opis planowanych zadań w grancie:
6. KOSZTORYS MAŁEGO GRANTU: wyszczególnienie rodzajów kosztów w podziale na:
1. Materiały
2. Usługi obce
3. Wyjazdy służbowe
4. Inne koszty

Data złożenia wniosku:………………….………..

Podpis wnioskodawcy:……………………………..

Opinia zespołu wydziałowego:……………………………………………………………..…………………..
……………………………………………………………………………………………..…..………………
Data i podpis przewodniczącego zespołu:……………………………………………………………….……..

Decyzja prorektora właściwego ds. badań naukowych:………………………………….……………………..

Data i podpis…………………………………………………….
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