
 
 
 

Załącznik  do ogłoszenia o konkursie  na realizację projektów 
w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki – Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.2 

 

Zakres informacji wymaganych we wniosku zgłaszanym do konkursu Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki  –  Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.2   

 
1.    Wnioskodawca (jednostka) 

 
 

2.   Informacje ogólne (tytuł projektu, dyscyplina naukowa, koszt ogółem) 
 
3.    Planowany okres realizacji projektu (w miesiącach). 

 
 
4.    Streszczenie (max. 3 000 znaków ze spacjami) 

 
 

a. Charakterystyka zgłaszanego dzieła; 
 

b. Uzasadnienie rangi wydawnictwa; 
 

c. Związek projektu z założeniami programu oraz celami i zakresem konkursu. 
 
 

5. Szczegółowy opis projektu 
 

a. Szczegółowa charakterystyka zgłaszanego dzieła oraz jego 
opracowania naukowego; 

 
b.  Uzasadnienie rangi wydawnictwa oraz opis zasięgu dystrybucji publikacji, 
wraz z wykazem najważniejszych opublikowanych przez wydawnictwo prac 
naukowych – do 15 pozycji; 
 
c.  Informacja o prawach autorskich związanych z publikacją, w tym o zgodzie 
właścicieli majątkowych praw autorskich na wydanie pracy; 
  
d. Kompetencje językowe i osiągnięcia translatorskie tłumacza; 

 
e. Kompetencje redaktorów naukowych 

 
f.   Zakres prac redakcyjnych gwarantowanych przez wydawnictwo; 

 
g. Sposób upowszechnienia wyników. 

 
6. Szczegółowe informacje o dziele 
 

a. skan karty tytułowej dzieła; 
b. oryginalny język dzieła; 



c. objętość w arkuszach wydawniczych; 
d. liczba ilustracji, tabel i wykresów; 
e. streszczenie pracy w języku polskim; 
f.   informacje o wydawcy/wydawcach; 
g. planowany nakład; 
h. list intencyjny wydawcy potwierdzający przyjęcie dzieła do publikacji i 

posiadanie lub możliwość zakupu licencji wydawniczej; 
i.     inne ważne informacje (m.in. opublikowane recenzje, omówienia). 

 
 

7. Kierownik projektu (ankieta dorobku naukowego) 

a. Przebieg pracy naukowej, w tym staże naukowe w kraju i za granicą 

(kraj, instytucja,  czas stażu) 

b. Dorobek naukowy (do 10 najważniejszych prac, przy czym nie więcej niż 

2 z nich mogą być opublikowane wcześniej niż w ciągu 10 lat przed 

złożeniem wniosku. Uwaga! Pozostałe prace opublikowane wcześniej lub 

nieopublikowane w momencie złożenia wniosku nie będą brane pod 

uwagę). 

c. Dotychczasowe projekty badawcze (wykaz kierowanych projektów 

badawczych finansowanych przez krajowe lub międzynarodowe instytucje 

naukowe, zakończonych do 10 lat od momentu złożenia wniosku – tytuł 

i numer projektu, źródło finansowania, lata realizacji, jednostka naukowa, 

najważniejsze opublikowane wyniki) 

d. Dotychczasowe projekty edytorskie, dokumentacyjne lub słownikowe 

zakończone do 10 lat od momentu złożenia wniosku (tytuł i numer 

projektu, źródło finansowania, lata realizacji, jednostka naukowa, 

najważniejsze opublikowane wyniki) 

e. Inne doświadczenia w zakresie  realizacji prac dokumentacyjnych, 

edytorskich lub słownikowych 

f. Wyróżnienia i nagrody krajowe i międzynarodowe (rodzaj nagrody, 

kraj, data) 

 
 



8. Kosztorys 
 
 

a.  Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

b.   Inne koszty bezpośrednie 
 

c.  Koszty pośrednie 
 

d.  Koszty realizacji projektu ogółem 
 
e.   Kalkulacja wydawnicza 
 

 
 
9.  Oświadczenia 

 
 
10.  Załączniki 

 


