
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 250 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

 

 

Wniosek o finansowanie kosztów publikacji  

w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”  

 

I. Informacje o pracowniku ubiegającym się o finansowanie kosztów publikacji: 

Imię i nazwisko: 
 

Wydział:   

Dziedzina wiedzy:  

 

1. Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce □ 

2. Nauki Ścisłe i Techniczne □ 

3. Nauki o Życiu □ 
 

Dyscyplina naukowa:  

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

Informacja na temat przynależności do 

uniwersyteckiego centrum doskonałości 

lub zespołu badawczego wyłaniającego 

się pola badawczego EF: 

 

Informacja na temat liczby złożonych 

wniosków o finansowanie kosztów 

powstania publikacji ze środków IDUB 

w ostatnich 5 latach oraz liczby 

opublikowanych,  przyjętych do 

publikacji lub odrzuconych artykułów, 

finansowanych z tych środków: 

 

Lista publikacji z ostatnich 5 lat wraz z 

informacją o ich przynależności  do  Q1 

lub Q2 wg WoS: 

 

 

II. Informacje o publikacji zgłaszanej do sfinansowania:  

Tytuł artykułu: 

 

 

Autor/ autorzy publikacji wraz afiliacjami:  



 

Nazwa czasopisma, do którego ma zostać skierowana publikacja z podaniem przynależności 

do Q1, Q2, wskaźnika JIF: 

 

 

Uzasadnienie w zakresie kwalifikowania się danej publikacji do dorobku konkretnego UCD 

lub EF (w przypadku ubiegania się o finansowanie z UCD lub EF): 

 

Wnioskowana kwota finansowania 

publikacji (z uwzględnieniem podatku 

VAT: 

 

 

 

Załączniki: 

1) pełna treść publikacji, której  koszty mają być sfinansowane, 

2) oświadczenie RODO, 

3) opinia: 

a) właściwego dyrektora UCD – w przypadku ubiegania się o środki określone  w § 3 

ust. 1 pkt. 1 regulaminu;  

b) właściwego kierownika zespołu badawczego wyłaniającego się pola badawczego  EF 

– w przypadku ubiegania się o środki określone § 3 ust. 1 pkt. 2 regulaminu; 

c) właściwego przewodniczącego rady dyscypliny naukowej lub dziekana przy braku 

rady dyscypliny naukowej w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki  

w ramach limitu na zrównoważony rozwój dyscyplin na UMK określone § 3 ust. 1 

pkt. 3 regulaminu. 

 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Publikacje” na 

finansowania kosztów publikacji w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza” i zgadzam się z jego postanowieniami. 

 

 

……………………………………. 

Podpis osoby wnioskującej 

 


