
Załącznik nr  5c do Zasad i trybu podziału oraz wydatkowania dotacji na finansowanie badań naukowych oraz zadań  
służących rozwojowi kadry naukowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

 
RAPORT  

Z WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PRZYZNANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA 
BADAWCZEGO  W  ROKU …………. 

W RAMACH DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ  
(NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO)  

 
Część A (Wypełnia kierownik zadania badawczego) 
 
1. Jednostka organizacyjna: 

– Wydział …………………………………………………………………………………………..……………… 

– Instytut / Katedra / Zakład……………………………………………………………………..………………..  
 

2. Tytuł zadania badawczego/osiągniecia naukowego lub artystycznego będącego podstawą nadania stopnia 
doktora habilitowanego lub nadania tytułu profesora 
………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

3. Kierownik zadania badawczego (imię, nazwisko stopień/tytuł naukowy):  
…………………………………………………………………………………………………………….……….... 
 

4. Syntetyczny opis zrealizowanego zadania badawczego, ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć 
naukowych i zastosowań praktycznych oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (maks. 
500 wyrazów całość): 
1) cel badania/opis osiągniecia naukowego lub artystycznego będącego podstawą nadania stopnia doktora 

habilitowanego lub nadania tytułu profesora 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) opis zrealizowanych prac 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) opis najważniejszych osiągnięć 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4) wykorzystanie uzyskanych wyników 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności naukowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem publikacji międzynarodowych (należy podać liczbę i wykaz opublikowanych prac w podziale na): 
1) monografie naukowe 

…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 



2) publikacje w czasopismach naukowych - podać czy czasopismo znajduje się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub 
European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub na liście B czasopism, nie posiadających współczynnika Impact 
Factor (IF) ogłoszonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..……………………... 

3) inne publikacje naukowe (artykuł w monografii, artykuł w innym niż wyżej wymienione recenzowanym czasopiśmie, podręcznik 
akademicki i inne)  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

4) publikacja dzieła artystycznego (płyta, nagranie RTV, partytura i inne) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

5) referaty na konferencjach zagranicznych i krajowych (tytuł referatu, ranga i nazwa konferencji) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

6) czynny udział w koncercie/spektaklu operowym krajowym lub zagranicznym (data wydarzenia, tytuł wydarzenia, ranga) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

7) organizacja wydarzenia artystycznego lub naukowego (tytuł wydarzenia, ranga) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Informacje o poniesionych kosztach na realizację zadania badawczego oraz informacje o nie wykorzystanych 
środkach, które zostały przydzielone w roku sprawozdawczym  (kwota i rodzaj wydatku, data) 

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

 
7. Rozwój naukowy własny i członków zespołu badawczego: 

a) uzyskany stopień naukowy doktora (imię i nazwisko, data dzienna uzyskania stopnia, nazwa jednostki naukowej, promotor, tytuł pracy 
doktorskiej) 

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

b) otwarte przewody doktorskie (imię i nazwisko, data dzienna otwarcia przewodu, nazwa jednostki naukowej, promotor, tytuł pracy 
doktorskiej) 

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

c) uzyskany stopień naukowy doktora habilitowanego (imię i nazwisko, data dzienna uzyskania stopnia, nazwa jednostki naukowej) 

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

d) zaawansowane habilitacje (imię i nazwisko, nazwa jednostki naukowej, planowany termin wszczęcia procedury habilitacyjnej) 

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

e) uzyskany tytuł naukowy profesora (imię i nazwisko, data dzienna uzyskania tytułu, nazwa jednostki naukowej) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Stan realizacji zadania badawczego (właściwe podkreślić) 
 

Zadanie badawcze zostało zakończone / kontynuowane będzie w roku następnym 
       
 
     ………………………………………………       …………………………………………………… 

          Kierownik zadania badawczego            Dyrektor Instytutu / Kierownik Katedry / 
                      /podpis/                                                                                Kierownik Zakładu  

     /podpis i pieczęć/ 



Część B (Wypełnia Wydziałowa Komisja ds. Podziału Dotacji) 
1. Badania zostały wykonane zgodnie z wnioskiem      tak               nie  

uwagi:   
               …………………………………………………………………………………………………………..                                                                    

2. Ocena wyników badań: 

 praca o istotnym znaczeniu dla nauki 

 opracowanie nowej metody badawczej 

 praca porządkująca (popularyzująca) dotychczasowy stan wiedzy 

 rozpowszechnienie dzieła artystycznego w kraju 

 rozpowszechnienie działa artystycznego zagranicą 

 praca stanowiąca przyczynek do dalszych badań 

 
3. Decyzja Wydziałowej Komisji ds. Podziału Dotacji o przyjęciu zadania badawczego: 
 

 zadanie badawcze przyjęte 

 
zadanie badawcze przyjęte z uwagami 

   uwagi: ……………………………………………………………………………………………… 

 
zadanie badawcze odrzucone 

   powody odrzucenia zadania: ………………………………………………………………………….. 

 

Podpisy Wydziałowej Komisji ds. Podziału Dotacji 

1. ……….....…..…………………..…….…….......………..…. …...……………….…..…..... 
 (imię i nazwisko, tytuł / stopień naukowy) (podpis) 

2. ……….....…..…………………..…….…….......………..…. …...……………….…..…..... 
 (imię i nazwisko, tytuł / stopień naukowy) (podpis) 

3. ……….....…..…………………..…….…….......………..…. …...……………….…..…..... 
 (imię i nazwisko, tytuł / stopień naukowy) (podpis) 

4. ……….....…..…………………..…….…….......………..…. …...……………….…..…..... 
 (imię i nazwisko, tytuł / stopień naukowy) (podpis) 

5. ……….....…..…………………..…….…….......………..…. …...……………….…..…..... 
 (imię i nazwisko tytuł / stopień naukowy) (podpis) 

 
Gdańsk, dnia …...……………….…..…..... 

 
Część C (Akceptacja Kierownika jednostki) 

Akceptuję 
 

................................................................................................................. 
Kierownik jednostki  

/podpis i pieczęć/ 
 
Raport należy dostarczyć do Kierownika jednostki oraz Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa w terminie w terminie 
najpóźniej do 30 dni po jego finalizacji lub w przypadku projektów długoterminowych dwa razy do roku – w terminie do dnia  
28 lutego oraz 31 sierpnia roku, w którym przyznana została dotacja na realizację projektu. 

  


