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1. METODOLOGIA BADAŃ
1.1. Cel i problematyka badań
1.2. Problemy i hipotezy (tezy) badawcze
1.3. Teren i metody badań
(sformułować cel badań, rozumiany jako stan rzeczy lub zjawiska, jaki (jakie) chciałoby się uzyskać w efekcie
prowadzonych badań; w określeniu problemu badawczego udzielić odpowiedzi na pytanie: co należy czynić, aby ...,
zaznaczyć hipotezę naukową, jako naukowe przypuszczenie rozwiązania problemu, weryfikowane przy pomocy danych
metod badawczych odniesionych do określonego terenu badań).

2. OPIS REALIZOWANYCH PRAC
Opis realizowanych prac (w tym rozdziale należy wymienić wykonywane zadania i czynności badawcze w trakcie
trwania projektu).

3. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘĆ
Najważniejsze osiągnięcia (w tym rozdziale należy umieścić informację o tym, co uzyskano w efekcie badań;
przedstawić syntezę opracowania merytorycznego, informację o prezentacji wyników badań).

4. KONCEPCJA WYKORZYSTANIA (WDROŻENIA) UZYSKANYCH WYNIKÓW
BADAŃ
Koncepcja wykorzystania (wdrożenia) uzyskanych wyników badań (zaproponować jak wykorzystać lub co wdrożyć,
kiedy i gdzie, w jakiej formie wdrożyć, kto powinien być autorem wdrożenia; określić przewidywane korzyści
wdrożenia).

5. INFORMACJA O UPOWSZECHNIANIU I POPULARYZACJI WYNIKÓW
DZIAŁALNOSCI JEDNOSTKI NAUKOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
PUBLIKACJI MIEDZYNARODOWYCH
Szczegółowa informacja (sporządzić wykazy) o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki
naukowej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji

A. Artykuły naukowe i referaty publikowane w czasopismach
Lp.
1.
2.

Autor (autorzy)

Tytuł artykułu

Czasopismo, rok wydania, tom, numer, strony

B. Monografie
l.p.

Autor (autorzy)

Tytuł monografii

Wydawca, miejsce wydania, rok wydania liczba
stron

1.
2.

C. Rozdział w monografii
l.p.

Autor (autorzy)

Redaktorzy, tytuł
monografii

Wydawca, miejsce wydania, rok wydania liczba
stron

1.
2.
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D. Redakcja monografii
Lp.

Nazwisko i imię
redaktorów

Tytuł monografii

Wydawca, miejsce wydania, rok wydania liczba
stron

Tytuł prac
naukowych

Wydawca, miejsce wydania, rok wydania liczba
stron

1.
2.

E. Redakcja prac naukowych
Lp.

Nazwisko i imię
redaktorów

1.
2.

F. Udział w konferencjach (w tym wygłoszone referaty, plakaty)
Lp.

Uczestnik (uczestnicy)

Tytuł referatu lub plakatu /
bez referatu

Nazwa, miejsce i termin konferencji

1.
2.

G. Organizacja konferencji naukowych
Lp.

Nazwa, miejsce i
termin konferencji

Przewodniczący
komitetu
organizacyjnego i
sekretarz naukowy

Charakter konferencji
(międzynarodowa, ogólnopolska z
udziałem gości zagranicznych,
ogólnopolska, regionalna)

Liczba
uczestników

1.
2.

H. Rozwój naukowy członków zespołu:
Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki uzyskany przez kierownika lub
członka zespołu badawczego
Stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki
uzyskany przez kierownika lub członka zespołu badawczego
Tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki uzyskany przez kierownika lub
członka zespołu badawczego

Liczba

I.. Działalność innowacyjna:
Lp.
1.
2.
3.

4.

Wyszczególnienie
Patent na wynalazek udzielony w danym roku na rzecz jednostki
Wdrożenie po raz pierwszy w dany roku wynalazku, na który jednostce został
udzielony patent
Patent na wynalazek udzielony w danym roku przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz innego podmiotu niż macierzysta
jednostka
Prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz macierzystej jednostki
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Liczba

J. Wdrożenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie (opis)

K. Inne (np. praca doktorska, własne oprogramowanie komputerowe, sprawozdania z konferencji)
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