
Załącznik nr 1. Wzór wniosku o przyznanie grantu wydziałowego. 

 

 

Wniosek o przyznanie grantu wydziałowego 
 

 

Dane wnioskodawcy 
 

1. Dane osobowe: 

Imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy  

 

Adres do korespondencji, numer telefonu,  
e-mail 

 

 

Miejsce zatrudnienia (Katedra), stanowisko  

 

 

2. Dorobek naukowy: 

Dotychczasowy przebieg kariery naukowej  

 

Najważniejsze publikacje (3 najwyżej 
punktowane własne publikacje z ostatnich 5 
lat) 

 

 

Inne osiągnięcia (max.10 pozycji)  

 

Udział w innych projektach badawczych   

 

 

 

 



Dane o zgłaszanym grancie wydziałowym 

 

a) opracowanie tekstu przeznaczonego do publikacji w czasopiśmie naukowym ujętym w bazie 
Scopus, Web of Science Core Collectoin (Science Citation Index Expanded, Social Sciences 
Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index); 

 

Tytuł artykułu  

Objętość artykułu  

Tytuł czasopisma ze wskazaniem bazy, w 
której jest indeksowane 

 

Przewidywany termin publikacji  

 

UZASADNIENIE 

(argumenty uprawdopodobniające przyjęcie tekstu do publikacji oraz aktualny stan 
piśmiennictwa w zakresie objętym artykułem) 

 

b) opracowanie tekstu przeznaczonego do publikacji w czasopiśmie naukowym objętym 
programem „Wsparcie dla czasopism naukowych”; 

 

Tytuł artykułu  

Objętość artykułu  

Tytuł czasopisma objętego programem 
„Wsparcie dla czasopism naukowych” 

 

Przewidywany termin publikacji  

 

UZASADNIENIE 

(argumenty uprawdopodobniające przyjęcie tekstu do publikacji oraz aktualny stan 
piśmiennictwa w zakresie objętym artykułem) 

 
 
 
 



c) opracowanie tekstu przeznaczonego do publikacji w zagranicznym czasopiśmie naukowym 
ujętym w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social 
Sciences (ERIH+); 
 

Tytuł artykułu  

Objętość artykułu  

Tytuł czasopisma  

Przewidywany termin publikacji  

 

UZASADNIENIE 

(argumenty uprawdopodobniające przyjęcie tekstu do publikacji oraz aktualny stan 
piśmiennictwa w zakresie objętym artykułem) 

 

d) opracowanie monografii naukowej do publikacji w wydawnictwie zamieszczonym  
w wykazie wydawnictw (poziom I lub II); 

 

Tytuł monografii  

Objętość monografii  

Nazwa wydawnictwa  

Przewidywany termin publikacji  

 

UZASADNIENIE 

(argumenty uprawdopodobniające przyjęcie tekstu do publikacji) 

 

 

 

 

 

 

 



e) przygotowanie i zgłoszenie grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki lub inną instytucję zajmującą się finansowaniem nauki: 
 

Nazwa grantu  

Cel grantu  

Zakres badań  

Zakładane metody badawcze  

 

UZASADNIENIE 

(argumenty uprawdopodobniające przyznanie grantu, w tym aktualny stan piśmiennictwa w 
zakresie nim objętym i przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu oraz własne 

doświadczenie w zakresie wykonywania lub kierowania projektami naukowymi) 

 

UWAGA!  

Do wniosku należy dołączyć zasady przyjmowania tekstów do publikacji ustalone przez 
właściwe wydawnictwo lub regulamin (zasady) przyznawania grantów określone przez 
właściwą instytucję zajmującą się finansowaniem nauki.  

 

Oświadczenie wnioskodawcy 
 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem podziału pozostałości dotacji na 
działalność statutową z roku 2018 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego. 

 Oświadczam, że przyznana mi kwota zostanie wydana wyłącznie na zadeklarowany 
cel. 

 

 

Data wypełnienia     Podpis wnioskodawcy
  

 

 



 

Opinia i decyzja Komisji Wydziałowej 

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

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

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

 

 

…………………………………… 

Podpis Przewodniczącego Komisji  

 


