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Raport merytoryczny z realizacji projektu finansowanego z działalności statutowej
w części dotyczącej potencjału badawczego w roku ……………….

1. Tytuł pracy:
(podać także kolejny etap badań, jeśli temat jest kontynuowany)

2. Kierownik projektu:

3. Nazwa Katedry:

4. Zespół autorski:

5. Syntetyczny opis zrealizowanych zadań badawczych ze wskazaniem najważniejszych
osiągnięć naukowych i zastosowań w praktycznych oraz zadań z zakresu działalności
upowszechniającej naukę (maksymalnie 500 wyrazów):

5.1. Cel badań
5.2. Opis zrealizowanych prac
5.3. Opis najważniejszych osiągnięć
5.4. Wykorzystanie uzyskanych wyników

6. Informacja o upowszechnianiu i promocji wyników badań wraz z wykazem publikacji,
ze szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych, w podziale na:

6.1. Monografie
6.2. Publikacje w czasopismach naukowych – podać czy czasopismo znajduje się

w bazie Journal Citation Report (JCR) lub European Reference Index for the
Humanities (ERIH)

6.3. Inne publikacje
6.4. Referaty na konferencjach międzynarodowych i krajowych (podać tytuł referatu,

nazwę konferencji)

7. Informacja o udziale w realizacji zadań badawczych wspólnie z podmiotami
krajowymi i zagranicznymi

8. Informacja o umowach zawartych z innymi podmiotami o stałe lub wieloletnie
świadczenie badań naukowych i usług naukowych na rzecz tych podmiotów

* UWAGA! RAPORT NALEŻY ZŁOŻYĆ RÓWNIEŻ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ



Raport finansowy z realizacji projektu finansowanego z działalności statutowej
w części dotyczącej potencjału badawczego w roku ………..

Tytuł projektu: ..........................................................................................................................

Struktura kosztów –
przeznaczenie zgodnie

z legendą
Wyszczególnienie Koszty

planowane Koszty poniesione

ZNK

1. Wynagrodzenia z pochodnymi
związanymi z zatrudnieniem
niezbędnej kadry naukowej
i inżynieryjno-technicznej

DN

2. Materiały ogółem w tym:
a) materiały biurowe

b) środki trwałe o niskiej wartości,
jednorazowo umarzane

c) literatura krajowa i zagraniczna

DN 3. Usługi obce

WNKZ/UN 4. Krajowe podróże służbowe

WNKZ/UN 5. Wyjazdy zagraniczne

WNKZ/UN 6. Koszty publikacji

DN 7. Inne koszty bezpośrednie

8. Razem koszty bezpośrednie

9. Koszty pośrednie od poz. 8.
w wysokości ustalonej przez
Rektora na dany rok

ZWA 10. Aparatura specjalna oraz wartości
niematerialne i prawne

11. Koszty ogółem (poz. 8+9+10)

Przyczyny odchyleń od kalkulacji kosztów …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Katowice, dnia .............................. ....................................................................................
podpis kierownika projektu


