
 Załącznik  
 do ogłoszenia konkursu na granty badawcze 

 realizowane w ramach zadania „Współpraca 

 z wyższymi uczelniami”, w latach 2018 – 2019 
 

……………………………………………………………………………... 
Pieczątka Uczelni                                                                            Płock, dnia ………………………….. 

 

……………………………………………………….. 
(imię i nazwisko pracownika) 
 

………………………………………………………..  Pan  
(adres zamieszkania)     Roman Siemiątkowski  
.……………………………………………………….  Przewodniczący Komisji  
(numer telefonu komórkowego)    ds. konkursu na 

……………………………………………………….   finansowanie grantów badawczych 
(adres e:mail)       

 

WNIOSEK 
o przyznanie grantu 

 

Niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie środków finansowych na  

realizację projektu naukowo-badawczego: 
 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Do wniosku dołączam: 
1) list motywacyjny wraz z uzasadnieniem, w jaki sposób projekt spełnia kryteria 

konkursu; 
2) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych kandydata, po 

uzyskaniu stopnia doktora lub habilitacji; 
3) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych,       po 

uzyskaniu stopnia doktora lub habilitacji; 
4) informacje o osiągnięciach dydaktycznych, pełnieniu funkcji promotora 

pomocniczego, o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami 

naukowymi, o działalności popularyzującej naukę; 
5) poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez macierzystą uczelnię, kopię 

dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora 

habilitowanego; 
6) opinię macierzystej uczelni o kandydacie; 
7) opis planowanych przez pracownika prac naukowych (metodyka, zakres) wraz 

z harmonogramem realizacji i  szczegółowym kosztorysem; 
8) oświadczenie, że zgłaszany do konkursu projekt nie jest współfinansowany       z 

budżetu miasta Płocka; 
9) zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie 

wizerunku do celów związanych z konkursem. 
 

                                        

       …………………………………………… 
                  podpis pracownika          

Forma i zakres dokumentów załączonych do wniosku wymienionych w pkt. 2-4 powinny być zgodne z przepisami 
normującymi postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora w 
szczególności z:  

 rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2016 r. poz. 1586) 

 rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.  w sprawie kryteriów 
oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 
1165)      

 

                           …………………………………………… 
                podpis Rektora Uczelni  

 


