Załącznik do Regulaminu konkursu na finansowanie projektów badawczych wspierających rozwój
młodych naukowców Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej na rok 2013

WNIOSEK
O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO DS-MK
A. TEMAT PROJEKTU1: .........................................................................................................
..... ............................................................................................................................................
1

temat musi być zgodny z tematem zgłoszonym we wniosku o finansowanie działalności statutowej Wydziału na dany rok

B. INFORMACJE O WYKONAWCACH
L.p. Tytuł i stopień naukowy / imię i nazwisko / stanowisko / wiek w 2013 r.
1.

Podpis

Kierownik projektu:

2.
3.
...

C. OPIS PROJEKTU
Problem badawczy i cel naukowy projektu (jaki problem naukowy wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co
jest jego istotą – maksymalnie 100 wyrazów):

Metodyka badań (jak wnioskodawca zamierza rozwiązać postawiony problem, na czym będzie polegać analiza i
opracowanie wyników badań, czy i jak uzasadnia konieczność zakupu urządzeń/ oprogramowania / aparatury niestanowiącej
dużej infrastruktury badawczej - maksymalnie 100 wyrazów)

Planowane efekty naukowe i praktyczne (znaczenie problematyki badawczej, znaczenie wyników projektu i
możliwości zastosowań praktycznych - maksymalnie 100 wyrazów)

D. SPOSÓB WYKORZYSTANIA I UPOWSZECHNIENIA BADAŃ
(planowane publikacje, wdrożenia, referaty na konferencjach i inne formy promocji nauki)

1.
2.
3.
...

E. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
Termin rozpoczęcia: ............................................
Termin zakończenia projektu: .............................
Etapy realizacji:
1.
2.
3.
F. STRUKTURA I WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH KOSZTÓW PROJEKTU
L.p.

Wyszczególnienie

1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2.

Koszty rzeczowe, w tym:
materiały, przedmioty nietrwałe (np. materiały biurowe, książki, czasopisma)
opłaty konferencyjne krajowe/zagraniczne
delegacje krajowe/zagraniczne
publikacje
usługi obce
inne koszty (jakie?)
Aparatura naukowa (specjalistyczne zestawy urządzeń, których zakup jest uzasadniony

Kwota (zł)

potrzebami badawczymi określonymi we wniosku)

Razem koszty bezpośrednie:
Koszty pośrednie 15%:
Koszty ogółem:

G. DOROBEK NAUKOWY KIEROWNIKA PROJEKTU I CZŁONKÓW ZESPOŁU
BADAWCZEGO2
Tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko: .................................................................................................
3
Punktacja
L.p. Publikacje (pełne dane bibliograficzne)
1.
2.
3.
...
L.p. Referaty na konferencjach (tytuł referatu, rodzaj i nazwa konferencji, miejsce, data)
1.
2.
3.
...
L.p. Udział w wydarzeniach służących popularyzacji nauki
(rodzaj wydarzenia: festiwale, pokazy, konkursy, wystawy itp., charakter udziału, miejsce, data)

1.
2.
...
Łącznie:
2

Kierownik i każdy z członków zespołu badawczego powinien wypełnić osobną tabelę. Punktację podsumowuje i potwierdza
podpisem kierownik projektu.
3
Należy wpisać punktację wg Regulaminu konkursu na finansowanie projektów badawczych wspierających rozwój młodych
naukowców wydziału architektury politechniki poznańskiej na rok 2013

