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Załącznik A - Instytucja 

Karta zgłoszenia nr……. 

Proszę wypełnić część I, II, III. Pola zaznaczone na szaro wypełnia pracownik Uniwersytetu. (Pola 

można dowolnie rozszerzać). 

I. Karta Zgłoszenia chęci podjęcia współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie na 

realizację prac badawczo – rozwojowych w zakresie wykonywania badań w ramach projektu: 

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

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

 osoba fizyczna    

  

Imię i nazwisko: 

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

czytelny podpis …………………………………… 

 

  

 uczelnia wyższa, jednostka organizacyjna uczelni, jednostka naukowa PAN, instytut badawczy 

 

nazwa Instytucji: 

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

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

 

podpis osoby reprezentującej instytucję ……………………………………………… 

 

dołączam dokument poświadczający upoważnienie do reprezentowania Instytucji. 

 

II. Szczegółowe dane: 

(Wypełniają zarówno osoby fizyczne jaki i osoby zgłoszone przez instytucję) 

 

imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………. 

 

miejsce zamieszkania ………………………………………………….. 

 

stanowisko pracy: ..……………………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa  i dane adresowe Instytucji, w której jestem zatrudniony/a: 

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

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

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

dane kontaktowe: 

 

Telefon stacjonarny ……………………………   telefon komórkowy…………..………………….. 

 

Email…………………………………………………………… 

  

III. Wnioski o przeprowadzenie analiz i badań:  

a) Problem badawczy (ogólny opis zamieszczony zostanie na stronie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

tj. www.umlub.pl, bez wskazania nazwy Instytucji) 

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

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

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

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

b) katedra/ zakład/samodzielna pracownia, którego problem badawczy dotyczy: 

…………………………………………………………. 

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

Określenie dziedziny/dziedzin naukowych, w których deklaruję chęć przeprowadzenia badań 

naukowych i prac rozwojowych: 

 

  nauk chemicznych  

  nauk biologicznych 

  nauk o Ziemi 

  nauk rolniczych  

 nauk leśnych 

 nauk  weterynaryjnych 

  nauk medycznych  

  nauk  farmaceutycznych 

 nauk o zdrowiu 

 nauk o kulturze  fizycznej 

 inna, jaka? (proszę wypisać wszystkie dziedziny naukowe, w których deklaruje Pan/Pani chęć 

przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych) 

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

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

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

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

dodatkowe, inne umiejętności naukowe, zainteresowania naukowe   ………………………………. 

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

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

 

Swoje dotychczasowe kontakty ze środowiskiem otoczenia biznesu i podmiotami gospodarczymi na 

płaszczyźnie współpracy, określam jako (proszę wybrać): 

  
    brak dotychczasowych kontaktów 
    bardzo rzadkie, sporadyczne, raz na rok     
    częste, kilka razy w roku  
    bardzo częste, stała współpraca 

   

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przeprowadzania badań. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w Karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu wyboru Instytucji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

  

Deklaruję ścisłą współpracę oraz wyrażam zgodę na udostępnienie wytypowanemu do rozwiązania opisanego 

przeze mnie problemu badawczego Zespołowi badawczemu, produktu badanego, odczynników oraz w 

razie potrzeby dokumentów źródłowych wszelkich informacji niezbędnych do jego rozwiązania w trakcie 

realizacji badania. 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie www.umlub.pl problemu badawczego (bez wskazania 

nazwy Instytucji) w formie opisanej w Części III karty lub w formie doprecyzowanej przez Zespół 

Badawczy. 
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Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego, oświadczam że wszystkie 

wyżej podane informacje są zgodne z prawdą. 

 
  
 

……………………....……………………… 
Podpis osoby reprezentującej Instytucję 

 

 

IV. OCENA : 

Ogólne kryteria formalne Tak Nie Uwagi 

Instytucja posiada przedstawicielstwo na terenie województw Polski 

Wschodniej. 

   

Karta zgłoszenia została złożona w wersji papierowej i elektronicznej.    

Wersja papierowa Karty zgłoszenia jest zgodna z wersją 

elektroniczną. 

   

Karta zgłoszenia jest kompletna (tj. wydruk zawiera wszystkie strony, 

podpisany jest w odpowiednich miejscach). 

   

 

Oceny dokonał/a:  

Imię nazwisko:………………………………..  

Data sporządzenia: .………………………….. 

Podpis ..………………………………………. 

 

 


