Príloha
Vzor prvej strany žiadosti o grant Farmaceutickej fakulty UK (samostatná oddeliteľná stránka formátu A4):

Farmaceutická fakulta UK
do rúk prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Odbojárov 10
832 32 Bratislava

                                                                                            Dátum


Ž i a d o s ť
o grant Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave

Názov projektu: ...........................................................................................................................

Študijný program: .............................................................................................................

Požadovaná suma na projekt (€) : 
bežné prostriedky :     
kapitálové prostriedky:

Pokračujúci projekt: áno - nie
Ak ide o pokračujúci projekt, treba uviesť jeho číslo, názov, meno a priezvisko zodpovedného
riešiteľa, ako aj prípadných spoluriešiteľov: ...............................................................................
.....................................................................................................................................................
Číslo grantu FaF UK udeleného v predchádzajúcich rokoch: ....................................................

Údaje o žiadateľovi

Meno a priezvisko: ....................................................................................Titul:.......................
Dátum, rok a miesto narodenia: .......................................Rodné číslo: ....................................
Pracovisko(názov): ....................................................................................................................
Pracovno-právne zaradenie – (zamestnanec/študent dennej formy doktorandského štúdia):
....................................................................................................................................................
Adresa (pracoviska): ..................................................................................................................
Telefón: ..............................Fax: .................................. e-mail: .................................................
Údaje o spoluriešiteľoch (uviesť v rovnakom formáte ako o žiadateľovi):................................

Súhlas: V súlade s § 7 zákona č. 363//2005 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam Univerzite Komenského v Bratislave a Farmaceutickej fakulte UK súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely spracovania žiadosti o grant Farmaceutickej fakulty UK. Tento súhlas sa vzťahuje na osobné údaje uvedené v žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 363/2005 Z. z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.


Potvrdzujem správnosť údajov v žiadosti a jej prílohách.

                                                                                                                 Podpis žiadateľa

Časti podľa článku 3 ods. 2 písm. a) až e):  každá časť začína na novom liste, ktorý je označený len názvom projektu (bez mena žiadateľa a bez podpisu, formát A4, riadkovanie 1 1/2).
Časti podľa článku 3 ods. 2a) až d) spolu nemajú mať väčší rozsah ako šesť strán. Budú po-
skytnuté posudzovateľom bez zverejnenia mena žiadateľa a spoluriešiteľov.
Časť podľa článku 3 ods. 2e) – anotácia, ktorá v rozsahu nie viac ako 20 riadkov, má obsaho-
vať v zhustenej forme súhrn informácií o projekte z predchádzajúcich častí (písm. a) až d) bu-
de poskytnutá všetkým členom komisie bez zverejnenia mena žiadateľa a spoluriešiteľov.

Časť podľa článku 3 ods. 2 písm. f) a g) sa predkladá na samostatnom liste s uvedením mena žiadateľa, názvu projektu, stanoviska a podpisu štatutárneho zástupcu fakulty. Bude uložená v archíve predsedu komisie.

Celú žiadosť o podanie grantu FaF UK je potrebné odoslať na e-mail: FaF.granty@uniba.sk vo formáte rtf ako prílohu.



































Názov projektu:




Údaje o spoluriešiteľoch:

Súhlas: V súlade s § 7 zákona č. 363//2005 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva spoluriešiteľ Univerzite Komenského v Bratislave a Farmaceutickej fakulte UK súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely spracovania žiadosti o grant Farmaceutickej fakulty UK. Tento súhlas sa vzťahuje na osobné údaje uvedené v žiadosti. Spoluriešiteľ berie na vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 363/2005 Z. z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.


Meno a priezvisko: ...........................................................................Titul: ...............................
Dátum, rok a miesto narodenia: ................................................. Rodné číslo: ..........................
Pracovisko (názov): ....................................................................................................................
Pracovno-právne zaradenie: (zamestnanec/študent dennej formy doktorandského štúdia/iné):
.....................................................................................................................................................
Adresa pracoviska: ......................................................................................................................
Telefón: ............................. Fax: ............................ e-mail: .......................................................


Meno a priezvisko: .........................................................................................Titul: .................
Dátum, rok a miesto narodenia:   ............................................. Rodné číslo: ...........................
Pracovisko (názov): ....................................................................................................................
Pracovno-právne zaradenie: (zamestnanec/študent dennej formy doktorandského štúdia/iné):
.....................................................................................................................................................
Adresa pracoviska: .....................................................................................................................
Telefón: ............................. Fax: ............................ e-mail: .......................................................



Meno a priezvisko: .........................................................................................Titul: .................
Dátum, rok a miesto narodenia: ................................................ Rodné číslo: ...........................
Pracovisko (názov): ....................................................................................................................
Pracovno-právne zaradenie: (zamestnanec/študent dennej formy doktorandského štúdia/iné):
.....................................................................................................................................................
Adresa pracoviska: .....................................................................................................................
Telefón: ............................. Fax: ............................ e-mail: .......................................................
Názov projektu:


Charakteristika vedeckých cieľov projektu:














































Názov projektu:




Rozbor stavu riešenia témy projektu pred jeho začatím u nás a vo svete vrátane prehľadu najvýznamnejšej dostupnej literatúry:











































Názov projektu:



Návrh metódy riešenia projektu:













































Názov projektu:



Finančné nároky projektu a ich odôvodnenie:

Rozpis kapitálových výdavkov spojených s riešením projektu:



Rozpis bežných výdavkov /transferov spojených s riešením projektu:

Cestovné výdavky tuzemské / zahraničné :

Materiál a dodávky spolu:
z toho - kancelárske potreby a materiál
- papier
           - knihy, časopisy, noviny
           - materiál, náhradné diely, pracovné náradie, nástroje
- krmivo
- zvieratá  
           - fotografický materiál
           - laboratórne sklo
           - chemikálie
           - rozmnožovacie a planografické práce
           - výkony výpočtových stredísk
           - diskety 
           - drobný nehmotný majetok 
- iné

Ostatné tovary a služby spolu:
z toho - školenia, kurzy, semináre
           - konferencie, sympóziá
           - úhrada výdavkov na riešenie úloh rozvoja vedy a techniky
- iné
 
Iné spolu:




Výdavky spolu (kapitálové + bežné) celkom:











Názov projektu:


Anotácia:
(Podstata vedeckého projektu – nie viac ako 20 riadkov)










































Názov projektu:


Vyjadrenie štatutárneho zástupcu fakulty:
(či súhlasí s využitím priestorov a zariadení fakulty):

Súhlasím s využívaním existujúcich priestorov a zariadení fakulty pre potreby predkladaného
projektu. V prípade pridelenia grantu na tento projekt fakulta poskytne žiadateľovi administratívny servis na jeho realizáciu.


V Bratislave dňa

                                                                                      dekan Farmaceutickej fakulty UK


 



Potvrdzujem, že ..................................................(meno a priezvisko) je zamestnancom Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.


V Bratislave dňa       

                                                                                    Referát ľudských zdrojov FaF UK





Potvrdzujem, že  ..................................................... (meno a priezvisko) je denným doktorandom Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.


V Bratislave dňa

                                                                               Referát vedeckovýskumnej činnosti FaF UK

