
Zarządzenie Dziekana nr 8/2012 z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie składania informacji o projektach realizowanych na Wydziale Chemii UG

§ 1

Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 

programie –  należy  przez  to  rozumieć  inicjatywę  krajową,  Unii  Europejskiej  lub 
pozawspólnotową, w ramach której można otrzymać dofinansowanie na realizację projektu ze 
środków krajowych lub międzynarodowych,

projekcie –  należy  przez  to  rozumieć  przedsięwzięcie  badawcze,  badawczo-rozwojowe, 
edukacyjne lub inwestycyjne realizowane na Wydziale Chemii UG,

kierowniku  projektu –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  odpowiedzialną  za  zarządzanie 
projektem z ramienia Wydziału Chemii, kierowanie zespołem projektowym oraz za osiąganie 
celów i rezultatów projektu,

wykonawcy  projektu –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  odpowiedzialną  za  realizację  na 
Wydziale Chemii UG wybranych zadań w projekcie. 

§ 2

Po podpisaniu umowy na realizację projektu kierownik lub wykonawca projektu przekazują 
do Dziekanatu Wydziału Chemii UG: 

a. po  jednej  kopii  egzemplarza  wniosku,  umowy  konsorcjum  (jeżeli  taka  była 
wymagana), umowy o realizację projektu oraz decyzji instytucji finansującej projekt,

b. kartę projektu stanowiącej Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Dziekan Wydziału Chemii UG



Załącznik do Zarządzenia nr 8/2012 

KARTA PROJEKTU Nr………

WYDZIAŁ CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Data zgłoszenia: ………………………………….

KARTA PROJEKTU
1. Proszę o utajnienie zgłoszenia projektu:  TAK       NIE   

Tytuł projektu: 

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

………………………………………

2. Nazwa Programu:

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

………………………………………

3. Kierownik / wykonawca projektu: (imię, nazwisko, email, jednostka organizacyjna, 

stanowisko): 

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

………………………………………

4. Partnerzy (spoza Wydziału Chemii UG):

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

………………………………………

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

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

………………………………………



6. Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu:

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

………………………………………

7. Charakter projektu (proszę zaznaczyć właściwe):

 naukowy (lub badawczo – rozwojowy)      dydaktyczny      inwestycyjny       

 inny (jaki?): …………………………………………………….

8. Rodzaj projektu:

krajowy     międzynarodowy  strukturalny  

9. Krótki opis projektu (do 300 znaków): 

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

10. Koszt realizacji i sposób finansowania projektu

koszt całkowity projektu: …………………………………………………………………..

- w tym na Wydziale Chemii UG: ………………………………………………………

- w tym koszty pośrednie: …………………………………………………………………

- wysokość wkładu własnego (o ile dotyczy): …………………………………….

Planowany zakup aparatury (nazwa, przeznaczenie): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………



(data) (Podpis  Kierownika/Wykonawcy 
projektu)


