
             

 

 

……………………………..  

       Imię i nazwisko   

 

 

Wniosek o przyznanie grantu naukowego

 

 

1. Zgodnie z zarządzeniem Rektora 
o przyznanie grantu po zrealizowaniu szczególnego osi
Wnioskuję o: 

� grant za publikację artykułu,
� grant dla zespołu badawczego,
� grant dla kierownika projektu badawcze
� grant za uzyskanie stopnia d

(zaznaczyć krzyŜykiem) 

2. Szczegółowe dane o osią

1) grant za publikację artykułu

a) dane bibliograficzne artykułu (citation):

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

b) link do strony z opublikowanym artykułem:

……………………………………………………………………………………

c) w załączeniu wydruk artykułu ora

 

            Załącznik do zarządzenia Rektora nr 23 z dnia

    …………………………………

            data (dzień, miesi

Wniosek o przyznanie grantu naukowego 

dzeniem Rektora nr 23 z dnia 17 maja 2013 r. zgłaszam wniosek 
o przyznanie grantu po zrealizowaniu szczególnego osiągnię

ę artykułu, 
grant dla zespołu badawczego, 
grant dla kierownika projektu badawczego, 
grant za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego.

Szczegółowe dane o osiągnięciu: 

ę artykułu: 

dane bibliograficzne artykułu (citation): 

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

……………………………………………………………

link do strony z opublikowanym artykułem: 

…………………………………………………………………………

wydruk artykułu oraz inne informacje potwierdzaj

23 z dnia 17 maja 2013 r. 

………………………………… 

ń, miesiąc, rok) 

z dnia 17 maja 2013 r. zgłaszam wniosek 
ągnięcia naukowego. 

oktora habilitowanego lub tytułu naukowego. 

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

………………………..., 

…………………………………………………………………………...…, 

potwierdzające publikację; 



2) grant dla zespołu badawczego: 

a) tytuły projektów (oraz kwoty dla SGH), dla których zespół uzyskał dla SGH 
finansowanie zewnętrzne w roku …………: 

…………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………...., 

b) skład zespołu: 

…………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………..; 

 
3) grant dla kierownika projektu badawczego: 

 
a) imię i nazwisko kierownika projektu: 

........................................................................................................................, 

b) tytuł projektu, dla którego kierownik uzyskał finansowanie dla SGH                       
w konkursie zewnętrznym (podać kwotę dofinansowania przyznaną 
Uczelni): 

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

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

........................................................................................................................, 

c) data decyzji o otrzymaniu finansowania: 

......................................................................................................................., 

d) w załączeniu informacja o planowanych w przyszłości zgłoszeniach 
projektów badawczych w konkursach o finansowanie zewnętrzne; 
 

4) grant za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego: 

a) imię i nazwisko: 

………………………………………………………………………………….…..., 

b) data uzyskania stopnia doktora habilitowanego/ tytułu profesora: 

……………………………………………………………………………………….. 


