
Zarządzenie Dziekan a nr 14l f016
z dnia 14 grudnia 201ó roku

w sprawie wypełniana Kar1y Projektu w ramach realizowanych grantów.

Na podstawie $ 45 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdański ego Z dnia 8 azęrwca 2006 r. z poźn.

zm.. zarządza się co następuje:

$1

Po podpisaniu umowy na reallzację projektu kierownik lub osoba ptzez niego wskazana jest

zobowiązany do przekazania w formie elektronicznej na adres emailBiura Dziekana Wydziału
Chemii (biurodziekana. chemia@,ue' edu'pl) następuj ące dokumenty:

a.

b.

kart ę p roj ektu st anow i ąc ą Z ał ączn i k do nini ej s z e go Z ar ządzeni a;

skan umowy konsorcjum (ezeli taka była wymagana);
kopię Hatmonogramu Realizacji Projektu, który kierownik projektu przekazuje do
Działu Zamowteh Publicznych na początku trwania projektu
http : //u g. ędu.pl/strona/47 0 5 6/hamono gram realizacj i proj ektu.

$2
Zobowięuje się kierownika projektu do aktualizacji karty projektu w formie
elektronicznej na adres email Biura Dziekana (biurodziekana.chemia@ue.edu.pl) w
terminach: do 28 lutego oraz 31 sierpnia kazdego roku realizacji projektu.
Złozente i aktua|izacja karly projektu warunkuje przyznanie punktow w podziale
Dotacji Statutowej naposzczegolne jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadamlna
Wydziale Chemii UG.

1.

f.

$3
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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KARTA PROJ EKTU N r.........

WYDZIAŁ cH EMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGo

KARTA PROJEKTU

l. Proszę o utajnienie zgŁoszetia projektu: tr TAK tr NIE

2. Tyruł projektu: .......

3. Nazwa Programu:

4. Numer umowy:

5' Numer decyzjt, nadany przez instytucję finansu.1ącą:

6. Kierownik / wykonawca projektu: (imię, nazwisko, email, jednostka organizacyjna. stanowisko):

7 . Partnerzy (spoza Wydziafu Chemii UG):

łoveł;.'lUQ

8. Pozostali uczestnicy projektu (ze strony Wydziału Chemii UG):

9. Termin rozpoczęcia i zakonczentaprojektu:

10. Charakter projektu (proszę zaznaczyć właściwe):

E naukowy (lub badawczo - rozwojowy) tr dydaktyczny E inwestycyjny

tr inny (iaki'/):

1 1. Rodzaj projektu:

trkrajowy E międzynarodowy E strukturalny

12. Słowa kluczowe:

13. Streszczenie proięktu:

14. Koszt realizacji i sposób finansowania projektu

koszt całkowity proj ektu:

- w tym na Wydziale Chemii UG: ...

- wysokoŚć wkładu własnego (o ile doĘczy): ' '.. '.....



KARTA PROJEKTU Nr.........
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In Treść Planowane koszty w roku budzetowym

20t4 f0r5

Koszty
bezpośrednie w
realizacji projekru w
tvm:
Wynagrodzenia
wraz z pochodnymi
Irure koszty
bęmoŚrednię

2 Koszty pośrednie

3 Koszty realizacji
projektu ogółem
(1+2)

1 5. Planowany zakup aparatury (nazw a, przeznaczenie)'.

l6. Wewnętrzny numer zadan:ra księgowego nadany przez Samodzielną Sekcję ds. Rozliczeń UG:

17. opis tajważniejszych osiągnięć, w tym informacje o prakĘcznym wykorzystaniu wyników (max do l00

słów)

l8. Publikacje (tytuł i rok wydania)

19. Patęntv i prawa ochronnę (nazwa i numer)

20. Wdrozen ia (nazwa produktu) np. metoda, eksp ertltza, technol ogia



KARTA PROJ EKTU N r.........

WYDZIAŁ cHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGo łNł:*laUQ

2l. Efekty praktyczne (tazwa) np. technologia, licencjcL, lu'v"rób, dzieło artysQczne

22. Konfęrencje zorganizowanę na Uniwers1.tecie Gdańskim przez Kierownika Projektu ze środków projektu

23' opis działai popularyzatorskich

24. Czy w ramach projektu występowała współpraca międzynarodowa?

tr TAK tr NIE

Jeże1i tak:

a) Z jaklm krajem została tawięata współpraca międzynarodowa?

b) Czy zostat'a podpisana umowa o współpracy/porozumienie?

c) Okes trwania umowy

d) ZaWęs współpracy (do 250 znaków)......

e) Ltczba studentóildoktorantów* /na jaki okres

(*niepotrzebne skreŚlić)

_ przy1eżdzających.

- wyjezdżających.

0 Liczba pracowników - nauczycieli akademickich/niebędących nauczycielami* /na jaki okres

( *niepotrzebne skreŚlić)

- przyjeż'dż'ających.

_ wyjezdż'ających.

(data) ( P o dpis Kie rownika/W1t ko naw c1, p ro j e kt u)


