
RAPORT 
z realizacji działalności statutowej Katedry za rok ........ 

(dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) 
 
 

1. Nazwa Wydziału  
2. Nazwa Katedry  
3. Kierownik Katedry  
4. Wykonawcy  
 
5. Zadania badawcze zrealizowane w roku ........ 

Kwota będąca w dyspozycji (w zł) 
Lp. Zadania badawcze pozostała z 

..... r. 
przyznana w 

..... r. 
Razem 
(3+4) 

1 2 3 4 5 
I Kontynuowane 
  
  
  

II Nowe 
  
  
  

 

 Razem  
 
6. Syntetyczny opis zrealizowanych zadań badawczych objętych planem zadaniowo-

finansowym z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku ze wskazaniem najważniejszych 
osiągnięć naukowych i zastosowań praktycznych oraz zadań z zakresu działalności 
upowszechniającej naukę 

 
7. Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki naukowej 

ze szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych 

 
Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności Katedry 

ze szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych 
Liczba Wyszczególnienie Krajowe Poza granicami kraju

A. Artykuły naukowe i referaty publikowane w czasopismach   
B. Monografie   
C. Udział w monografiach   
D. Redakcja monografii   
E. Redakcja prac naukowych   
F. Udział w konferencjach (w tym wygłoszone referaty, plakaty)   
G. Organizacja konferencji naukowych   
H. Inne (np. praca doktorska, własne oprogramowanie komputerowe, 

sprawozdania z konferencji)   
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Szczegółowa informacja (sporządzić wykazy) o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności 
jednostki naukowej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji 

 
A. Artykuły naukowe i referaty publikowane w czasopismach 
Lp. Autor (autorzy) Tytuł artykułu Czasopismo, rok wydania, tom, numer, strony 
1    
2    

 
B. Monografie 
Lp. Autor (autorzy) Tytuł monografii Wydawca, miejsce wydania, rok wydania, liczba stron 
1    
2    

 
C. Udział w monografiach 

Lp. Autor 
(autorzy) 

Tytuł rozdziału, 
strony Redaktorzy, tytuł monografii Wydawca, miejsce wydania, 

rok wydania, liczba stron 
1     
2     

 
D. Redakcja monografii 
Lp. Nazwisko i imię redaktorów Tytuł monografii Wydawca, miejsce wydania, 

rok wydania, liczba stron 
1    
2    

 
E. Redakcja prac naukowych 
Lp. Nazwisko i imię redaktorów Tytuł prac naukowych Wydawca, miejsce wydania, 

rok wydania, liczba stron 
1    
2    

 
F. Udział w konferencjach (w tym wygłoszone referaty, plakaty) 
Lp. Uczestnik 

(uczestnicy) Tytuł referatu lub plakatu / bez referatu Nazwa, miejsce i termin konferencji 

1    
2    

 
G. Organizacja konferencji naukowych 

Lp. Nazwa, miejsce i termin 
konferencji  

Przewodniczący komitetu 
organizacyjnego i sekretarz 

naukowy 

Charakter konferencji 
(międzynarodowa, ogólnopolska z 

udziałem gości zagranicznych, 
ogólnopolska, regionalna) 

Liczba 
uczestników

1     
2     

 
H. Inne (np. praca doktorska, własne oprogramowanie komputerowe, sprawozdania z konferencji) 
 
 
8. Informacja o poniesionych kosztach związanych ze zrealizowanymi zadaniami 

badawczymi objętymi planem zadaniowo-finansowym 
 
Wydatki ogółem ................. zł, w tym: 

1) środki z dotacji na działalność statutową ............. zł, w tym środki przeniesione z roku 
poprzedniego ................ zł 

2) inne środki budżetowe ............... zł 
3) pozostałe środki ...................... zł 
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9. Rozliczenie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej w roku .........  
 

Wyszczególnienie (nazwa aparatury) Liczba sztuk Wartość w złotych 
a) plan 
   
   
   

Razem plan  
b) realizacja 
   
   
   

Razem realizacja  
 
 
10. Struktura poniesionych kosztów 
 

Lp. Przeznaczenie Koszty ogółem Koszty z dotacji 

1 

Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub 
kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania 
naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowych jednostek 
naukowych 

  

2 Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów   
3 Zatrudnienie niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej   

4 
Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z 
realizacją zadań, o których mowa w pkt. 1, niestanowiącej dużej 
infrastruktury badawczej 

  

5 Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna, niezbędna do realizacji 
zadań, o których mowa w pkt. 1   

6 Upowszechnianie nauki   

7 Restrukturyzacja jednostek naukowych w zakresie zadań, o których 
mowa w pkt. 1, 3-5   

 
11. Informacja o wynikach i efektach przeprowadzonej restrukturyzacji 
 
 
 
12. Rozliczenie przyznanych środków pod względem zgodności z planem i harmonogramem 

restrukturyzacji 
 
 
 
 
 
 
............................     ……………………………………………..  
      data                 Podpis kierownika katedry 
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RAPORT indywidualny 
z realizacji działalności związanej z rozwojem specjalności naukowych młodych naukowców 

oraz uczestników studiów doktoranckich za rok ............. 
 
 

1. Imię i nazwisko, stopień 
naukowy / tytuł zawodowy i 
stanowisko 

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

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

2. Nazwa 
– Wydziału 
– Katedry 

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

3. Tytuł zadania badawczego □ zadanie nowe □ zadanie kontynuowane 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

4. Nazwa specjalności naukowej .............................................................................................. 
.............................................................................................. 

5. Środki przyznane w danym roku ......................................................... 
6. Środki wydatkowane w danym roku ......................................................... 
7. Termin rozpoczęcia zadania badawczego ......................................................... 
8. Planowany termin zakończenia zadania badawczego ......................................................... 
 
9. Informacja opisowa o realizacji celów związanych z rozwojem specjalności naukowych 

młodych naukowców lub uczestników studiów doktoranckich: 
9.1. Wymienić dla zadania badawczego najważniejsze osiągnięcia naukowe 
(podać tytuły artykułów, monografii, referatów i in.) 

 
9.2. Najważniejsze osiągnięcia poznawcze 
(do każdej pozycji wymieniowej w punkcie 9.1 należy przedstawić krótkie streszczenie) 

 
10. Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników ze szczególnym uwzględnieniem 

publikacji międzynarodowych 

 
Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników 

ze szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych 
 

Liczba Wyszczególnienie Krajowe Poza granicami kraju
A. Artykuły naukowe i referaty publikowane w czasopismach   
B. Monografie   
C. Udział w monografiach   
D. Redakcja monografii   
E. Redakcja prac naukowych   
F. Udział w konferencjach (w tym wygłoszone referaty, plakaty)   
G. Organizacja konferencji naukowych   
H. Inne (np. praca doktorska, własne oprogramowanie komputerowe, 

sprawozdania z konferencji)   

 

4 



Szczegółowa informacja (sporządzić wykazy) o upowszechnianiu i popularyzacji wyników 
ze szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych 

A. Artykuły naukowe i referaty publikowane w czasopismach 
Lp. Autor (autorzy) Tytuł artykułu Czasopismo, rok wydania, tom, numer, strony 
1    
2    

 
B. Monografie 
Lp. Autor (autorzy) Tytuł monografii Wydawca, miejsce wydania, rok wydania, liczba stron 
1    
2    

 
C. Udział w monografiach 

Lp. Autor 
(autorzy) 

Tytuł rozdziału, 
strony Redaktorzy, tytuł monografii Wydawca, miejsce wydania, 

rok wydania, liczba stron 
1     
2     

 
D. Redakcja monografii 
Lp. Nazwisko i imię redaktorów Tytuł monografii Wydawca, miejsce wydania, 

rok wydania, liczba stron 
1    
2    

 
E. Redakcja prac naukowych 
Lp. Nazwisko i imię redaktorów Tytuł prac naukowych Wydawca, miejsce wydania, 

rok wydania, liczba stron 
1    
2    

 
F. Udział w konferencjach (w tym wygłoszone referaty, plakaty) 
Lp. Uczestnik 

(uczestnicy) Tytuł referatu lub plakatu / bez referatu Nazwa, miejsce i termin konferencji 

1    
2    

 
G. Organizacja konferencji naukowych 

Lp. Nazwa, miejsce i termin 
konferencji  

Przewodniczący komitetu 
organizacyjnego i sekretarz 

naukowy 

Charakter konferencji 
(międzynarodowa, ogólnopolska z 

udziałem gości zagranicznych, 
ogólnopolska, regionalna) 

Liczba 
uczestników

1     
2     

 
H. Inne (np. praca doktorska, własne oprogramowanie komputerowe, sprawozdania z konferencji) 
 
 
11. Informacja o wysokości niewykorzystanych środków z dotacji 

przeniesionych na rok następny ............... zł 
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12. Rozliczenie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej w roku .........  
 

Wyszczególnienie (nazwa aparatury) Liczba sztuk Wartość w złotych 
a) plan 
   
   

Razem plan  
b) realizacja 
   
   

Razem realizacja  
 
 
 
 
............................       …………………………… 
   

Data       podpis osoby przygotowującej raport  
                         
 

6 



RAPORT 
z realizacji działalności naukowej 

związanej z rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich za rok ............. 

 
1. Imię i nazwisko, stopień 

naukowy / tytuł zawodowy 
i stanowisko 

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

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

2. Nazwa 
– Wydziału 
– Katedry 

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

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

3. Tytuł zadania badawczego 

– praca doktorska 

– praca habilitacyjna 

□ zadanie nowe □ zadanie kontynuowane 

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

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

4. Środki przyznane w danym roku ........................................................ 

5. Środki wydatkowane w danym roku ........................................................ 

6. Termin rozpoczęcia zadania badawczego ........................................................ 

7. Planowany termin zakończenia zadania badawczego ........................................................ 

8. Data otwarcia przewodu doktorskiego ........................................................ 

9. Data złożenia rozprawy habilitacyjnej do recenzji ........................................................ 

 
10. Informacja opisowa o realizacji celów związanych z rozwojem naukowym 

młodych naukowców: 
10.1. Wymienić dla zadania badawczego najważniejsze osiągnięcia naukowe 
(podać tytuły artykułów, monografii, referatów i in.) 

10.2. Najważniejsze osiągnięcia poznawcze 
(do każdej pozycji wymieniowej w punkcie 10.1 należy przedstawić krótkie streszczenie) 

 
11. Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników ze szczególnym uwzględnieniem 

publikacji międzynarodowych 

 
Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników 

ze szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych 
 

Liczba Wyszczególnienie Krajowe Poza granicami kraju
A. Artykuły naukowe i referaty publikowane w czasopismach   
B. Monografie   
C. Udział w monografiach   
D. Redakcja monografii   
E. Redakcja prac naukowych   
F. Udział w konferencjach (w tym wygłoszone referaty, plakaty)   
G. Praca doktorska   
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Szczegółowa informacja (sporządzić wykazy) o upowszechnianiu i popularyzacji wyników 
ze szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych 

 
A. Artykuły naukowe i referaty publikowane w czasopismach 
Lp. Autor (autorzy) Tytuł artykułu Czasopismo, rok wydania, tom, numer, strony 
1    
2    

 
B. Monografie 
Lp. Autor (autorzy) Tytuł monografii Wydawca, miejsce wydania, rok wydania, liczba stron 
1    
2    

 
C. Udział w monografiach 

Lp. Autor 
(autorzy) 

Tytuł rozdziału, 
strony Redaktorzy, tytuł monografii Wydawca, miejsce wydania, 

rok wydania, liczba stron 
1     
2     

 
D. Redakcja monografii 
Lp. Nazwisko i imię redaktorów Tytuł monografii Wydawca, miejsce wydania, 

rok wydania, liczba stron 
1    
2    

 
E. Redakcja prac naukowych 
Lp. Nazwisko i imię redaktorów Tytuł prac naukowych Wydawca, miejsce wydania, 

rok wydania, liczba stron 
1    
2    

 
F. Udział w konferencjach (w tym wygłoszone referaty, plakaty) 
Lp. Uczestnik 

(uczestnicy) Tytuł referatu lub plakatu / bez referatu Nazwa, miejsce i termin konferencji 

1    
2    

 
G. Praca doktorska 
 
12. Informacja o wysokości niewykorzystanych środków z dotacji 

przeniesionych na rok następny ............... zł 
 
13. Rozliczenie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej w roku .........  
 

Wyszczególnienie (nazwa aparatury) Liczba sztuk Wartość w złotych 
a) plan 
   
   

Razem plan  
b) realizacja 
   
   

Razem realizacja  
 
............................       …………………………………..   
         data       podpis osoby przygotowującej raport  
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RAPORT zespołowy 
z realizacji działalności związanej z rozwojem specjalności naukowych młodych naukowców 

oraz uczestników studiów doktoranckich za rok ............. 
 
 

1. Skład zespołu badawczego (imię 
i nazwisko każdego wykonawcy, 
stopień naukowy / tytuł 
zawodowy i stanowisko) 

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

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

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

2. Nazwa 
– Wydziału 
– Katedry 

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

3. Tytuł zadania badawczego □ zadanie nowe □ zadanie kontynuowane 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

4. Nazwa specjalności naukowej .............................................................................................. 
.............................................................................................. 

5. Środki przyznane w danym roku ......................................................... 
6. Środki wydatkowane w danym roku ......................................................... 
7. Termin rozpoczęcia zadania badawczego ......................................................... 
8. Planowany termin zakończenia zadania badawczego ......................................................... 
 
9. Informacja opisowa o realizacji celów związanych z rozwojem specjalności naukowych 

młodych naukowców lub uczestników studiów doktoranckich: 
9.1. Wymienić dla zadania badawczego najważniejsze osiągnięcia naukowe 
(podać tytuły artykułów, monografii, referatów i in.) 

 
9.2. Najważniejsze osiągnięcia poznawcze 
(do każdej pozycji wymieniowej w punkcie 9.1 należy przedstawić krótkie streszczenie) 

 
10. Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników ze szczególnym uwzględnieniem 

publikacji międzynarodowych 

 
Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników 

ze szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych 
Liczba Wyszczególnienie Krajowe Poza granicami kraju

A. Artykuły naukowe i referaty publikowane w czasopismach   
B. Monografie   
C. Udział w monografiach   
D. Redakcja monografii   
E. Redakcja prac naukowych   
F. Udział w konferencjach (w tym wygłoszone referaty, plakaty)   
G. Organizacja konferencji naukowych   
H. Inne (np. praca doktorska, własne oprogramowanie komputerowe, 

sprawozdania z konferencji)   
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Szczegółowa informacja (sporządzić wykazy) o upowszechnianiu i popularyzacji wyników 
ze szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych 

 
A. Artykuły naukowe i referaty publikowane w czasopismach 
Lp. Autor (autorzy) Tytuł artykułu Czasopismo, rok wydania, tom, numer, strony 
1    
2    

 
B. Monografie 
Lp. Autor (autorzy) Tytuł monografii Wydawca, miejsce wydania, rok wydania, liczba stron 
1    
2    

 
C. Udział w monografiach 

Lp. Autor 
(autorzy) 

Tytuł rozdziału, 
strony Redaktorzy, tytuł monografii Wydawca, miejsce wydania, 

rok wydania, liczba stron 
1     
2     

 
D. Redakcja monografii 
Lp. Nazwisko i imię redaktorów Tytuł monografii Wydawca, miejsce wydania, 

rok wydania, liczba stron 
1    
2    

 
E. Redakcja prac naukowych 
Lp. Nazwisko i imię redaktorów Tytuł prac naukowych Wydawca, miejsce wydania, 

rok wydania, liczba stron 
1    
2    

 
F. Udział w konferencjach (w tym wygłoszone referaty, plakaty) 
Lp. Uczestnik 

(uczestnicy) Tytuł referatu lub plakatu / bez referatu Nazwa, miejsce i termin konferencji 

1    
2    

 
G. Organizacja konferencji naukowych 

Lp. Nazwa, miejsce i termin 
konferencji  

Przewodniczący komitetu 
organizacyjnego i sekretarz 

naukowy 

Charakter konferencji 
(międzynarodowa, ogólnopolska z 

udziałem gości zagranicznych, 
ogólnopolska, regionalna) 

Liczba 
uczestników

1     
2     

 
H. Inne (np. praca doktorska, własne oprogramowanie komputerowe, sprawozdania z konferencji) 
 
 
8. Informacja o wysokości niewykorzystanych środków z dotacji 

przeniesionych na rok następny ............... zł 
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9. Rozliczenie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej w roku .........  
 

Wyszczególnienie (nazwa aparatury) Liczba sztuk Wartość w złotych 
a) plan 
   
   
   

Razem plan  
b) realizacja 
   
   
   

Razem realizacja  
 
 
 
 
............................                                          ……………………………………        Data 
                                                              Podpisy 
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Protokoły zbiorcze odbioru raportów z realizacji działalności statutowej  

na Wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 
 
 

1. Protokół odbioru „Raportów z realizacji działalności statutowej Wydziału ………………………………………….……… za rok ............. (dotacja podmiotowa na utrzymanie 
potencjału badawczego)” –            załącznik 1 

2. Protokół odbioru „Raportów z realizacji działalności naukowej związanej z rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale 
……………………………………………….……… za rok .............” )” –      załącznik 2 

3. Protokół odbioru „Raportów indywidualnych z realizacji działalności związanej z rozwojem specjalności naukowych młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich na Wydziale ……………………………………………….……… za rok .............” –   załącznik 3 

4. Protokół odbioru „Raportów zespołowych z realizacji działalności związanej z rozwojem specjalności naukowych młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich na Wydziale ……………………………………………….……… za rok .............” –   załącznik 4 

 



Załącznik 1 
 
..................................................................  
 pieczątka Wydziału 
 
 

Protokół 
odbioru „Raportów z realizacji działalności statutowej Wydziału ……………………………………………….……… 

za rok ............. (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego)” 
 
 
1. Zadania badawcze zrealizowane w roku ........... 

Kwota [zł] 

Lp. Nazwa katedry / 
kierownik katedry 

Nazwa zadania badawczego 
będąca w 

dyspozycji 
(w tym z roku 
poprzedniego) 

wydatkowana pozostała 

Decyzja 
Wydziałowej 

Komisji ds. Nauki  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Katedra:  

Kierownik:  
Kontynuowane: 
1.  
2.  
Nowe: 
1.  
2.  

    

2 Katedra:  
Kierownik:  

Kontynuowane: 
1.  
2.  
Nowe: 
1.  
2.  

    

Razem     
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2. Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki naukowej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych (zestawienie 
liczbowe) w roku ........... 

Liczba Wyszczególnienie krajowe poza granicami kraju 
A. Artykuły naukowe i referaty publikowane   
B. Monografie   
C. Udział w monografiach   
D.  Redakcja monografii   
E. Redakcja prac naukowych, materiałów konferencyjnych   
F. Udział w konferencjach (w tym wygłoszone referaty, plakaty)   
G. Organizacja konferencji naukowych   
H. Inne (np. praca doktorska, własne oprogramowanie komputerowe, sprawozdania z konferencji)   
 
3. Informacja o poniesionych kosztach związanych ze zrealizowanymi zadaniami badawczymi objętymi planem zadaniowo-finansowym w roku ......... 
Wydatki ogółem ................. zł, w tym: 

1) środki z dotacji na działalność statutową ............. zł, w tym środki przeniesione z roku poprzedniego ................ zł 
2) inne środki budżetowe ............... zł 
3) pozostałe środki ...................... zł 

 
4. Struktura poniesionych kosztów w roku ......... 

Lp. Przeznaczenie Koszty ogółem Koszty z dotacji 

1 Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry 
naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowych jednostek naukowych  

2 Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów  
3 Zatrudnienie niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej  

4 Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań, o których mowa w pkt. 
1, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej  

5 Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna, niezbędna do realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1  
6 Upowszechnianie nauki  
7 Restrukturyzacja jednostek naukowych w zakresie zadań, o których mowa w pkt. 1, 3-5  
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Załącznik 2 
 
..................................................................  
 pieczątka Wydziału 
 
 

Protokół 
odbioru „Raportów z realizacji działalności naukowej związanej z rozwojem naukowym 

młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  
na Wydziale ……………………………………………….……… za rok .............” 

 
1. Zadania badawcze związane z rozprawą doktorską zrealizowane w roku ........... 

Kwota [zł] 

Lp. 
Nazwa Katedry / imię i 

nazwisko, tytuł zawodowy 
wnioskodawcy 

Zadania badawcze 
będąca w 

dyspozycji 
(w tym z roku 
poprzedniego) 

wydatkowana pozostała 

Decyzja 
Wydziałowej 
Komisji ds. 

Nauki  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Katedra:  

Imię i nazwisko, tytuł 
zawodowy wnioskodawcy: 

Kontynuowane: 
1) nazwa zadania badawczego: ...................... 
2) termin rozpoczęcia i planowany zakończenia: ..... 
Nowe: 
1) nazwa zadania badawczego: ...................... 
2) termin rozpoczęcia i planowany zakończenia: ..... 

    

2 Katedra:  
Imię i nazwisko, tytuł 
zawodowy wnioskodawcy: 

Kontynuowane: 
1) nazwa zadania badawczego: ...................... 
2) termin rozpoczęcia i planowany zakończenia: ..... 
Nowe: 
1) nazwa zadania badawczego: ...................... 
2) termin rozpoczęcia i planowany zakończenia: ..... 

    

Razem     
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2. Zadania badawcze związane z rozprawą habilitacyjną zrealizowane w roku ........... 
Kwota [zł] 

Lp. 

Nazwa Katedry / 
imię i nazwisko, 
stopień naukowy 
wnioskodawcy 

Zadania badawcze będąca w dyspozycji 
(w tym z roku 
poprzedniego) 

wydatkowana pozostała 

Decyzja 
Wydziałowej 
Komisji ds. 

Nauki  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Katedra:  

Imię i nazwisko, stopień 
naukowy wnioskodawcy:  

Kontynuowane: 
1) nazwa zadania badawczego: ...................... 
2) termin rozpoczęcia i planowany zakończenia: .....
Nowe: 
1) nazwa zadania badawczego: ...................... 
2) termin rozpoczęcia i planowany zakończenia: .....

    

2 Katedra:  
Imię i nazwisko, stopień 
naukowy wnioskodawcy:  

Kontynuowane: 
1) nazwa zadania badawczego: ...................... 
2) termin rozpoczęcia i planowany zakończenia: .....
Nowe: 
1) nazwa zadania badawczego: ...................... 
2) termin rozpoczęcia i planowany zakończenia: .....

    

Razem     
 
3. Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki naukowej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych (zestawienie 
liczbowe) w roku ........... 

Liczba Wyszczególnienie krajowe poza granicami kraju 
A.  Artykuły naukowe i referaty publikowane w czasopismach   
B. Monografie   
C. Udział w monografiach   
D.  Redakcja monografii   
E. Redakcja prac naukowych   
F. Udział w konferencjach (w tym wygłoszone referaty, plakaty)   
G.  Praca doktorska   
 
4. Informacja o wysokości niewykorzystanych środków z dotacji przeniesionych na rok następny ……….......... zł 
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Załącznik 3 
 
..................................................................  
 pieczątka Wydziału 
 

Protokół 
odbioru „Raportów indywidualnych z realizacji działalności związanej z rozwojem specjalności naukowych 

młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 
na Wydziale ……………………………………………….……… za rok .............” 

 
1. Zadania badawcze związane z rozwojem specjalności naukowej zrealizowane w roku ........... 

Kwota [zł] 

Lp. 

Nazwa Katedry / imię i 
nazwisko, stopień naukowy 

lub tytuł zawodowy 
wnioskodawcy 

Zadania badawcze 
będąca w 

dyspozycji 
(w tym z roku 
poprzedniego) 

wydatkowana pozostała 

Decyzja 
Wydziałowej 
Komisji ds. 

Nauki  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Katedra:  

Imię i nazwisko, stopień 
naukowy lub tytuł zawodowy 
wnioskodawcy:  

Kontynuowane: 
1) nazwa zadania badawczego ……………….. 
2) nazwa specjalności naukowej ……………… 
3) termin rozpoczęcia i planowany zakończenia: ....... 
Nowe: 
1) nazwa zadania badawczego ……………….. 
2) nazwa specjalności naukowej ……………… 
3) termin rozpoczęcia i planowany zakończenia: ....... 

    

2 Katedra:  
Imię i nazwisko, stopień 
naukowy lub tytuł zawodowy 
wnioskodawcy:  

Kontynuowane: 
1) nazwa zadania badawczego ……………….. 
2) nazwa specjalności naukowej ……………… 
3) termin rozpoczęcia i planowany zakończenia: ....... 
Nowe: 
1) nazwa zadania badawczego ……………….. 
2) nazwa specjalności naukowej ……………… 
3) termin rozpoczęcia i planowany zakończenia: ....... 

    

Razem     
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2. Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki naukowej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych (zestawienie 
liczbowe) w roku ........... 

Liczba Wyszczególnienie krajowe poza granicami kraju 
A.  Artykuły naukowe i referaty publikowane   
B. Monografie   
C. Udział w monografiach   
D.  Redakcja monografii   
E. Redakcja prac naukowych, materiałów konferencyjnych   
F. Udział w konferencjach (w tym wygłoszone referaty, plakaty)   
G. Organizacja konferencji naukowych   
H.  Inne (np. praca doktorska, własne oprogramowanie komputerowe, sprawozdania z konferencji)   
 
 
3. Informacja o wysokości niewykorzystanych środków z dotacji przeniesionych na rok następny ……….......... zł 
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Załącznik 4 
 
..................................................................  
 pieczątka Wydziału 
 

Protokół 
odbioru „Raportów zespołowych z realizacji działalności związanej z rozwojem specjalności naukowych 

młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  
na Wydziale ……………………………………………….……… za rok .............” 

 
1. Zadania badawcze związane z rozwojem specjalności naukowej zrealizowane w roku ........... 

Kwota [zł] 

Lp. 

Nazwa Katedry / imię i 
nazwisko, stopień naukowy 

lub tytuł zawodowy 
wnioskodawców 

Zadania badawcze 
będąca w 

dyspozycji 
(w tym z roku 
poprzedniego) 

wydatkowana pozostała 

Decyzja 
Wydziałowej 
Komisji ds. 

Nauki  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Katedra: 

imię i nazwisko, stopień 
naukowy lub tytuł zawodowy 
wnioskodawców:  

Kontynuowane: 
1) nazwa zadania badawczego ……………….. 
2) nazwa specjalności naukowej ……………… 
3) termin rozpoczęcia i planowany zakończenia: ....... 
Nowe: 
1) nazwa zadania badawczego ……………….. 
2) nazwa specjalności naukowej ……………… 
3) termin rozpoczęcia i planowany zakończenia: ....... 

    

2 Katedra: 
imię i nazwisko, stopień 
naukowy lub tytuł zawodowy 
wnioskodawców:  

Kontynuowane: 
1) nazwa zadania badawczego ……………….. 
2) nazwa specjalności naukowej ……………… 
3) termin rozpoczęcia i planowany zakończenia: ....... 
Nowe: 
1) nazwa zadania badawczego ……………….. 
2) nazwa specjalności naukowej ……………… 
3) termin rozpoczęcia i planowany zakończenia: ....... 

    

Razem     
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2. Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki naukowej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji międzynarodowych (zestawienie 
liczbowe) w roku ........... 

Liczba Wyszczególnienie krajowe poza granicami kraju 
A.  Artykuły naukowe i referaty publikowane   
B. Monografie   
C. Udział w monografiach   
D.  Redakcja monografii   
E. Redakcja prac naukowych, materiałów konferencyjnych   
F. Udział w konferencjach (w tym wygłoszone referaty, plakaty)   
G. Organizacja konferencji naukowych   
H.  Inne (np. praca doktorska, własne oprogramowanie komputerowe, sprawozdania z konferencji)   
 
3. Informacja o wysokości niewykorzystanych środków z dotacji przeniesionych na rok następny ……….......... zł 
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