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Olsztyn, …..……………. 

 

…….….…………………  
imię i nazwisko 

 

………………………….. 
katedra 

 

………………………….. 
e-mail 

 

………………………….. 
nr telefonu 

 

 

 

Nr wniosku (nadaje Asystent kierownika dyscypliny):………………… 

 

Wniosek 
 

proszę o dofinansowanie wydatków w ramach obszaru 1 z projektu Regionalna Inicjatywa 

Doskonałości  (RID) na lata 2019-2022 dla Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

Obszar 1: Aktywność naukowo-badawcza  

 

Poddziałanie 5: Wsparcie aktywnego uczestnictwa pracowników w 

zagranicznych/międzynarodowych konferencjach naukowych w dyscyplinie technologia 

żywności i żywienia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

 

Tytuł zadania: ………………………………………………………………………………… 

Nr zagadnienia, w który wpisuje się wnioskowane zadanie badawcze (według listy z 

Załącznika nr 7): ……………………………………………………………………………… 

Podstawowe informacje: 

Nazwa konferencji naukowej, data, miejsce, imię i nazwisko uczestnika, tytuł i treść 

doniesienia w języku angielskim, deklarowany sposób prezentacji wyników (ustna/poster), 

afiliacja. 

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

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

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

 

Streszczenie w języku angielskim (maksymalnie 1/3 strony): 

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

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

Kalkulacja kosztów: 

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

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

Dorobek Wnioskodawcy w dyscyplinie technologia żywności i żywienia (wykaz publikacji 

z listy A oraz patentów/znaków towarowych/wzorów użytkowych/praw do odmian roślin za 

okres 2017-2018 wg punktacji z  listy A MNiSW z dnia 09.12.2016 roku): 

1. ………………………………………………………………………………- X pkt………. 

2………………………………………………………………………………  - X pkt………. 

Itd.………………………………………………………………………………………………

Razem - x pkt. 

  

………………………………….. 
 (podpis Wnioskodawcy) 

 

Opinia Wydziałowej Komisji Oceniającej RID (wypełnia Komisja): 

 

Liczba przyznanych punktów:   

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

Wniosek zakwalifikowany do dofinansowania*/Wniosek niezakwalifikowany do 

dofinansowania (niepotrzebne skreślić) 

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

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

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

Podpisy członków Wydziałowej Komisji Oceniającej RID: 

 

 

1…………………………………………… 

 

2…………………………………………… 
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3…………………………………………… 

 

4 ………………………………..………… 

 

5……………………………………………. 

 

mailto:rid@uwm.edu.pl

