Załącznik do zarządzenia Nr 216 Rektora UMK
z dnia 8 października 2020 r.

Data wpływu wniosku:

Pan/ Pani
……………………………………..
Przewodniczący Rady Dyscypliny1
……………………………………..

Wniosek zgłoszeniowy w konkursie na wyjazdy post-doców
w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
ze środków dostępnych dla Emerging Fields (EF) / Sustainable development (SD)

I.

Informacje o pracowniku ubiegającym się o finansowanie kosztów wyjazdu:
Imię i nazwisko:
Wydział:
Dyscyplina Naukowa:
Przynależność do CD lub EF:
Adres e-mail:
Informacja nt. liczby złożonych
wniosków o sfinansowanie kosztów
wyjazdów w ostatnich 5 latach oraz
przyjęciu lub nie przyjęciu wniosku
wraz z listą zrealizowanych wyjazdów
i źródłem ich finansowania.

Wybrać odpowiednią Radę Dziedzinową: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; nauki ścisłe, przyrodnicze
i techniczne; nauki o życiu.
1

Lista zrealizowanych i realizowanych projektów naukowych, uwzględniająca informacje
o źródle finansowania, ich budżecie, roli Wnioskodawcy w projekcie (PI czy wykonawca):

Lista 5 najważniejszych publikacji, które ukazały się w ostatnich 5 latach:

II.

Informacje o planowanym do sfinansowania wyjeździe:

Opis badań naukowych prowadzonych w jednostce zatrudniającej Wnioskodawcę (max. 150
wyrazów)

Opis jednostki goszczącej Wnioskodawcę (max. 150 wyrazów)

Uzasadnienie korzyści wynikających z realizacji wyjazdu w ramach konkretnego EFu lub
konkretnej dyscypliny (max. 200 wyrazów)

Kategoria wydatków do
sfinansowania:

Max kwota
finansowania:

koszty podróży

wyliczone wg
odpowiedniego
regulaminu

koszty pobytu

wyliczone wg
odpowiedniego
regulaminu

Łączna wartość wnioskowanej kwoty
finansowania wyjazdu

III. Dodatkowe informacje

Wnioskowana kwota
finansowania:

IV. Oświadczenia
Niniejszym oświadczam, że
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem finansowania kosztów wyjazdów/przyjazdów w ramach
programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i zgadzam się z jego
postanowieniami.
2. Informacje zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego, dotyczącej
poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
3. Planowane koszty wskazane we wniosku nie są finansowane ze środków pochodzących
z innych źródeł i Wnioskodawca nie ubiega się o ich finansowanie z innych źródeł.
…………………………………….
Podpis osoby wnioskującej
Opinia Dziekana

…………………………………….
Podpis Dziekana
V.
Załączniki
1. Życiorys naukowy (max 3 strony)
2. Skany 3 publikacji z listy podanej we Wniosku (punkt I)
3. Skan podpisanego przez jednostkę goszczącą zaproszenia, zawierający termin planowanego
wyjazdu.
4. Projekt - opis działań, które Wnioskodawca planuje podjąć w czasie swojej wizyty (badania
naukowe, dydaktyka: zaplanowane ćwiczenia, seminaria i wykłady), ze wskazaniem
jednostki uniwersyteckiej, w której będzie gościł – maksimum 3 strony.
5. Oświadczenie RODO.

