
Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
wprowadzonego zarządzeniem Nr 57/21 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE  

INTERDYSCYPLINARNEGO PROJEKTU BADAWCZEGO  

W RAMACH KONKURSU „BEYOND BARRIERS” 

 

1. Kierownik projektu:  .........................................................................................................  

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

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

3. Zespół badawczy: 

Lp. 
Imię i nazwisko  

członka zespołu, 
stopień/tytuł naukowy  

Zadeklarowane 
dyscypliny 
naukowe 

Katedra 

Czy w roku 
poprzedzającym 
złożenie wniosku 
uzyskał/a grant 

rektorski? 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 

4. Najważniejsze osiągnięcia naukowe kierownika projektu w ciągu pięciu lat 
poprzedzających złożenie wniosku 

a) Publikacje naukowe 
Podać pięć najważniejszych publikacji naukowych, których autorem lub współautorem 
był kierownik projektu.  

Lp. Opis bibliograficzny publikacji Liczba punktów*) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

*) Liczba punktów wynikająca z udziału kierownika projektu w publikacji ustalana zgodnie z zasadami 
stosowanymi przy ewaluacji jakości działalności naukowej, obowiązującymi dla roku wydania 
publikacji. 



b) Inne osiągnięcia naukowe (np. projekty finansowane ze środków 
zewnętrznych, staże naukowe) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
5. Opis projektu: 

Opis powinien mieścić się na nie więcej niż pięciu stronach i zawierać:  
1) cel naukowy projektu (opis problemu do rozwiązania, stawiane pytania lub hipotezy 

badawcze); 
2) znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu 

badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników 
projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej); 

3) koncepcję i plan badań (ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki 
badań wstępnych, analiza ryzyk); 

4) metodykę badań (sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, 
metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane  
w badaniach); 

5) wykaz literatury dotyczącej problematyki projektu (spis literatury przedstawiający 
pozycje uwzględnione w opisie projektu, zawierające pełne dane bibliograficzne).  

6. Plan badań  

Lp. Nazwa zadania 

  

  

  

  

  

 

  



7. Deklarowane rezultaty badawcze  
Np. publikacje w czasopismach naukowych, przygotowanie wniosku o dofinansowanie 
badań ze środków zewnętrznych. 

………………………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………….......... 

8. Kosztorys projektu: 

 

 Rok  

Wyszczególnienie 20.. 20… 20… Ogółem 

1. Materiały (biurowe, informatyczne) 
 

 
   

2. Literatura krajowa i zagraniczna   
   

3. Usługi obce  
   

4. Krajowe podróże służbowe, w tym opłaty konferencyjne  
   

5. Wyjazdy zagraniczne   
   

6. Koszty publikacji  
   

7. Środki trwałe jednorazowo umarzane  
   

8. Inne koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu  
   

9. Koszty ogółem  
   

 
Uzasadnienie wybranych pozycji kosztorysu: 
(podać wysokość kosztu, kalkulację, powiązanie z planem badań) 
 

a) Usługi obce  
 

………………………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………….......... 

 
b) Wyjazdy zagraniczne  

 
………………………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………….......... 

 
  



c) Środki trwałe jednorazowo umarzane 
 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 
Cena 

jednostkowa 
Koszt 

ogółem 
Uzasadnienie 

1.      

2.      

Razem   

 
 

d) Inne wydatki bezpośrednio związane z realizacją projektu 
 

………………………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………….......... 

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

podpis wnioskodawcy  


