Załącznik nr 5 do uchwały Rady NCN nr 52/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.

Uwaga: w ZSUN/OSF należy załączyć tylko CV w j. angielskim z wykazami publikacji

Curriculum Vitae
Nazwisko:

Imię:

Tytuł/stopień:

Charakter udziału w projekcie: (Wybierz)

Przebieg kariery naukowej (zajmowane stanowiska)
Termin rozpoczęcia i zakończenia

DD-MM-RRRR—DD-MM-RRRR

w trakcie

DD-MM-RRRR—DD-MM-RRRR

w trakcie

DD-MM-RRRR—DD-MM-RRRR

w trakcie

DD-MM-RRRR—DD-MM-RRRR

w trakcie

DD-MM-RRRR—DD-MM-RRRR

w trakcie

Stanowisko /uzyskany stopień:
Instytucja:
Wydział /Katedra:
Miasto /Państwo:

Termin rozpoczęcia i zakończenia
Stanowisko /uzyskany stopień:
Instytucja:
Wydział /Katedra:
Miasto /Państwo:

Termin rozpoczęcia i zakończenia
Stanowisko /uzyskany stopień:
Instytucja:
Wydział /Katedra:
Miasto /Państwo:

Termin rozpoczęcia i zakończenia
Stanowisko /uzyskany stopień:
Instytucja:
Wydział /Katedra:
Miasto /Państwo:

Termin rozpoczęcia i zakończenia
Stanowisko /uzyskany stopień:
Instytucja:
Wydział /Katedra:
Miasto /Państwo:

Kierowanie projektami badawczymi
Zarówno projekty w trakcie realizacji, jak i zakończone (należy wymienić wyłącznie najbardziej istotne projekty, w których pełni /pełniło się rolę
kierownika projektu, wyłonione w drodze konkursów krajowych i międzynarodowych).

01.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji
Tytuł:
Numer projektu:
Źródło finansowania:
Podmiot realizujący:
Kwota finansowania:

DD-MM-RRRR—DD-MM-RRRR

w trakcie realizacji

Kod waluty:

Krótki opis wyników projektu (nie więcej niż 500 znaków ze spacjami)

02.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji

DD-MM-RRRR—DD-MM-RRRR

w trakcie realizacji

Tytuł:
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Numer projektu:
Źródło finansowania:
Podmiot realizujący:
Kwota finansowania:

Kod waluty:

Krótki opis wyników projektu (nie więcej niż 500 znaków ze spacjami)

03.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji
Tytuł:
Numer projektu:
Źródło finansowania:
Podmiot realizujący:
Kwota finansowania:

DD-MM-RRRR—DD-MM-RRRR

w trakcie realizacji

Kod waluty:

Krótki opis wyników projektu (nie więcej niż 500 znaków ze spacjami)

04.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji
Tytuł:
Numer projektu:
Źródło finansowania:
Podmiot realizujący:
Kwota finansowania:

DD-MM-RRRR—DD-MM-RRRR

w trakcie realizacji

Kod waluty:

Krótki opis wyników projektu (nie więcej niż 500 znaków ze spacjami)

05.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji
Tytuł:
Numer projektu:
Źródło finansowania:
Podmiot realizujący:
Kwota finansowania:

DD-MM-RRRR—DD-MM-RRRR

w trakcie realizacji

Kod waluty:

Krótki opis wyników projektu (nie więcej niż 500 znaków ze spacjami)

Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą
Pobyty badawcze, wizyty, oddelegowania itp. na przestrzeni ostatnich 10 lat

Termin rozpoczęcia i zakończenia pobytu: DD-MM-RRRR—DD-MM-RRRR

w trakcie realizacji
W przypadku pobytów w trakcie realizacji należy podać
przewidywaną datę zakończenia: DD-MM-RRRR

Instytucja:
Państwo:
Rodzaj /charakter pobytu badawczego:
Okres (w miesiącach):
Informacje dodatkowe (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, daty i miejsca realizacji projektów; nie więcej niż 300 znaków ze spacjami)

Termin rozpoczęcia i zakończenia pobytu: DD-MM-RRRR—DD-MM-RRRR

w trakcie realizacji
W przypadku pobytów w trakcie realizacji należy podać
przewidywaną datę zakończenia: DD-MM-RRRR

Instytucja:
Państwo:
Rodzaj /charakter pobytu badawczego:
Okres (w miesiącach):
Informacje dodatkowe (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, daty i miejsca realizacji projektów; nie więcej niż 300 znaków ze spacjami)

Termin rozpoczęcia i zakończenia pobytu: DD-MM-RRRR—DD-MM-RRRR

w trakcie realizacji
W przypadku pobytów w trakcie realizacji należy podać
przewidywaną datę zakończenia: DD-MM-RRRR

Instytucja:
Państwo:
Rodzaj /charakter pobytu badawczego:
Okres (w miesiącach):
Informacje dodatkowe (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, daty i miejsca realizacji projektów; nie więcej niż 300 znaków ze spacjami)

Termin rozpoczęcia i zakończenia pobytu: DD-MM-RRRR—DD-MM-RRRR

w trakcie realizacji
W przypadku pobytów w trakcie realizacji należy podać
przewidywaną datę zakończenia: DD-MM-RRRR

2

Instytucja:
Państwo:
Rodzaj pobytu badawczego:
Okres (w miesiącach):
Informacje dodatkowe (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, daty i miejsca realizacji projektów; nie więcej niż 300 znaków ze spacjami)

Termin rozpoczęcia i zakończenia pobytu: DD-MM-RRRR—DD-MM-RRRR

w trakcie realizacji
W przypadku pobytów w trakcie realizacji należy podać
przewidywaną datę zakończenia: DD-MM-RRRR

Instytucja:
Państwo:
Rodzaj /charakter pobytu badawczego:
Okres (w miesiącach):
Informacje dodatkowe (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, daty i miejsca realizacji projektów; nie więcej niż 300 znaków ze spacjami)

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia
Rodzaj nagrody/wyróżnienia:
Miejsce otrzymania:
Opis: (nie więcej niż 100 znaków ze spacjami)

Rok otrzymania: (Wybierz)

Rodzaj nagrody/wyróżnienia:
Miejsce otrzymania:
Opis: (nie więcej niż 100 znaków ze spacjami)

Rok otrzymania: (Wybierz)

Rodzaj nagrody/wyróżnienia:
Miejsce otrzymania:
Opis: (nie więcej niż 100 znaków ze spacjami)

Rok otrzymania: (Wybierz)

Rodzaj nagrody/wyróżnienia:
Miejsce otrzymania:
Opis: (nie więcej niż 100 znaków ze spacjami)

Rok otrzymania: (Wybierz)

Rodzaj nagrody/wyróżnienia:
Miejsce otrzymania:
Opis: (nie więcej niż 100 znaków ze spacjami)

Rok otrzymania: (Wybierz)

Inna działalność badawcza (nie więcej niż 1000 znaków ze spacjami)
Inne ważne doświadczenie zawodowe

(nie więcej niż 1000 znaków ze spacjami)

Wykaz publikacji
Instrukcja
! Należy wymienić w kolejności chronologicznej tytuły najważniejszych prac wydanych w okresie ostatnich 10 lat.
! Dotyczy wyłącznie polskich wnioskodawców: można podać starsze publikacje, jeżeli kierownik projektu lub
wykonawca korzystali w ciągu ostatnich 10 lat z dłuższych przerw w karierze. Przez przerwę w karierze należy
rozumieć urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, urlop rodzicielski lub
urlop wychowawczy udzielony na zasadach określonych w Kodeksie Pracy, pobieranie zasiłku chorobowego lub
świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą
rehabilitacji i leczenia

Uwaga:
*

Odpowiedź należy wybrać z listy rozwijanej
W przypadku artykułów przyjętych do druku, lecz jeszcze nieopublikowanych należy podać DOI lub do
elektronicznej wersji wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz NSFC załączyć list od redakcji potwierdzający przyjęcie
pracy do druku
***
bez autocytowań
****
Tytuły czasopism, listy redaktorów i tytuły tomów należy wpisać w polu “Tytuł”.
**
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! Tytuły prac należy podać w języku w jakim zostały oryginalnie wydane (nie ma wymogu tłumaczenia na język
angielski).

Nazwisko:

Imię:

Tytuł/stopień naukowy:

Charakter udziału w projekcie: (Wybierz)
Czy kierownik projektu /wykonawca korzystał w ciągu ostatnich 10 lat z dłuższych przerw w karierze
naukowej?
tak
nie
Indeks Hirscha:

01.

Rok* (Wybierz)

Status* (Wybierz)

Załączono list od wydawcy**

DOI**

ISBN/ISSN

Open Access

Czy publikacja jest efektem projektu wymienionego w CV w pozycji „Kierowanie projektami badawczymi”?
Jeżeli tak, należy wybrać numer odnośnego projektu: (Wybierz)

tak

nie

tak

Autor/Autorzy
Tytuł
Wydawnictwo/Miejsce publikacji/Rok, rocznik lub tom/Numer/Strony
Źródło danych o cytowaniach
(Wybierz)

02.

*

Łączna liczba cytowań

***

Aktualny pięcioletni “Impact
Factor”

Rok* (Wybierz)

Status* (Wybierz)

Załączono list od wydawcy**

DOI**

ISBN/ISSN

Open Access

Czy publikacja jest efektem projektu wymienionego w CV w pozycji „Kierowanie projektami badawczymi”?
Jeżeli tak, należy wybrać numer odnośnego projektu: (Wybierz)

tak

nie

tak

Autor/Autorzy
Tytuł
Wydawnictwo /Miejsce publikacji/Rok, rocznik lub tom/Numer/Strony
Źródło danych o cytowaniach
(Wybierz)

03.

*

Łączna liczba cytowań

***

Aktualny pięcioletni “Impact
Factor”

Rok* (Wybierz)

Status* (Wybierz)

Załączono list od wydawcy**

DOI**

ISBN/ISSN

Open Access

Czy publikacja jest efektem projektu wymienionego w CV w pozycji „Kierowanie projektami badawczymi”?
Jeżeli tak, należy wybrać numer odnośnego projektu: (Wybierz)

tak

nie

tak

Autor/Autorzy
Tytuł
Wydawnictwo /Miejsce publikacji/Rok, rocznik lub tom/Numer/Strony
Źródło danych o cytowaniach
(Wybierz)

*

Łączna liczba cytowań

***

Aktualny pięcioletni “Impact
Factor”
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04.

Rok* (Wybierz)

Status* (Wybierz)

Załączono list od wydawcy**

DOI**

ISBN/ISSN

Open Access

Czy publikacja jest efektem projektu wymienionego w CV w pozycji „Kierowanie projektami badawczymi”?
Jeżeli tak, należy wybrać numer odnośnego projektu: (Wybierz)

tak

nie

tak

Autor/Autorzy
Tytuł
Wydawnictwo /Miejsce publikacji/Rok, rocznik lub tom/Numer/Strony
Źródło danych o cytowaniach
(Wybierz)

05.

*

Łączna liczba cytowań

***

Aktualny pięcioletni “Impact
Factor”

Rok* (Wybierz)

Status* (Wybierz)

Załączono list od wydawcy**

DOI**

ISBN/ISSN

Open Access

Czy publikacja jest efektem projektu wymienionego w CV w pozycji „Kierowanie projektami badawczymi”?
Jeżeli tak, należy wybrać numer odnośnego projektu: (Wybierz)

tak

nie

tak

Autor/Autorzy
Tytuł
Wydawnictwo /Miejsce publikacji/Rok, rocznik lub tom/Numer/Strony
Źródło danych o cytowaniach
(Wybierz)

06.

*

Łączna liczba cytowań

***

Aktualny pięcioletni “Impact
Factor”

Rok* (Wybierz)

Status* (Wybierz)

Załączono list od wydawcy**

DOI**

ISBN/ISSN

Open Access

Czy publikacja jest efektem projektu wymienionego w CV w pozycji „Kierowanie projektami badawczymi”?
Jeżeli tak, należy wybrać numer odnośnego projektu: (Wybierz)

tak

nie

tak

Autor/Autorzy
Tytuł
Wydawnictwo /Miejsce publikacji/Rok, rocznik lub tom/Numer/Strony
Źródło danych o cytowaniach
(Wybierz)

07.

*

Łączna liczba cytowań

***

Aktualny pięcioletni “Impact
Factor”

Rok* (Wybierz)

Status* (Wybierz)

Załączono list od wydawcy**

DOI**

ISBN/ISSN

Open Access

Czy publikacja jest efektem projektu wymienionego w CV w pozycji „Kierowanie projektami badawczymi”?
Jeżeli tak, należy wybrać numer odnośnego projektu: (Wybierz)

tak

nie

tak

Autor/Autorzy
Tytuł
Wydawnictwo /Miejsce publikacji/Rok, rocznik lub tom/Numer/Strony
Źródło danych o cytowaniach
(Wybierz)

08.

Rok* (Wybierz)

*

Łączna liczba cytowań

Status* (Wybierz)

***

Aktualny pięcioletni “Impact
Factor”

Załączono list od wydawcy**
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DOI**

ISBN/ISSN

Open Access

Czy publikacja jest efektem projektu wymienionego w CV w pozycji „Kierowanie projektami badawczymi”?
Jeżeli tak, należy wybrać numer odnośnego projektu: (Wybierz)

tak

nie

tak

Autor/Autorzy
Tytuł
Wydawnictwo /Miejsce publikacji/Rok, rocznik lub tom/Numer/Strony
Źródło danych o cytowaniach
(Wybierz)

09.

*

Łączna liczba cytowań

***

Aktualny pięcioletni “Impact
Factor”

Rok* (Wybierz)

Status* (Wybierz)

Załączono list od wydawcy**

DOI**

ISBN/ISSN

Open Access

Czy publikacja jest efektem projektu wymienionego w CV w pozycji „Kierowanie projektami badawczymi”?
Jeżeli tak, należy wybrać numer odnośnego projektu: (Wybierz)

tak

nie

tak

Autor/Autorzy
Tytuł
Wydawnictwo /Miejsce publikacji/Rok, rocznik lub tom/Numer/Strony
Źródło danych o cytowaniach
(Wybierz)

10.

*

Łączna liczba cytowań

***

Aktualny pięcioletni “Impact
Factor”

Rok* (Wybierz)

Status* (Wybierz)

Załączono list od wydawcy**

DOI**

ISBN/ISSN

Open Access

Czy publikacja jest efektem projektu wymienionego w CV w pozycji „Kierowanie projektami badawczymi”?
Jeżeli tak, należy wybrać numer odnośnego projektu: (Wybierz)

tak

nie

tak

Autor/Autorzy
Tytuł
Wydawnictwo /Miejsce publikacji/Rok, rocznik lub tom/Numer/Strony
Źródło danych o cytowaniach
(Wybierz)

*

Łączna liczba cytowań

***

Aktualny pięcioletni “Impact
Factor”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57, 30-081 Kraków, jako
administrator danych osobowych podanych we wniosku informuje, że:
a) kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w NCN możliwy jest za pomocą poczty
elektronicznej (e-mail: iod@ncn.gov.pl), telefonicznie pod numerem +48 12 341 91 13 lub bezpośrednio
w siedzibie administratora danych osobowych;
b) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez NCN stanowi art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) w zw. z art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NCN
(t.j. Dz. U. 2018, poz. 947);
c) dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny wniosku o finansowanie projektu badawczego,
a w przypadku przyznania środków na jego realizację w celu nadzoru, obsługi finansowo – księgowej,
kontroli w trakcie jak i po zakończeniu realizacji projektu oraz oceny realizacji i rozliczenia umowy
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o realizację i finansowanie projektu badawczego. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celu
przeprowadzania ewaluacji realizacji zadań NCN, sprawozdawczości, upowszechniania w środowisku
naukowym informacji o ogłaszanych przez NCN konkursach, realizacji innych czynności regulowanych
przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz w celach archiwalnych;
d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w lit. c) oraz
dochodzenia związanych z nimi roszczeń przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie
obowiązującego oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną NCN i Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt;
e) podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i bez ich podania nie można zrealizować celów
wskazanych z lit. c);
f) odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
g) dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach
realizowanych przez nie usług, na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty
te również zobowiązane są do zachowania poufności przetwarzanych danych;
h) osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania
swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
i)

osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych.

prof. dr hab. Janusz Janeczek
Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki
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