
Boldem oznaczono punkty, których wypełnienie jest obligatoryjne.  
W przypadku wypełniania punktu nieobligatoryjnego konieczne jest podanie elementów 
wyróżnionych w tym punkcie kursywą. 
Klasyfikacje znajdują się na stronie internetowej IChTJ w zakładce „Biblioteka” lub są 
dostępne w DINE. 
Informacje należy zapisać w programie WORD i przesłać do Ewy Godlewskiej-Para. 

 
 

Informacje potrzebne do rejestracji grantów i zadań z działalności statutowej 
w bazie danych SYNABA  

prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) 
 
1) Rodzaj pracy: doktorat, nostryfikacja stopnia doktora, habilitacja, projekt badawczy, 

projekt badawczy własny, projekt badawczy promotorski, projekt badawczy 
habilitacyjny, projekt badawczy celowy, projekt badawczy zamawiany, projekt badawczy 
Unii Europejskiej, praca naukowa, praca badawczo-rozwojowa, ekspertyza naukowa, 
inna praca* 

2) Numer projektu badawczego 
3) Data rozpoczęcia: dzień, miesiąc, rok 
4) Data zakończenia: dzień, miesiąc, rok 
5) Praca jawna/praca poufna* 
6) Tytuł pracy w języku polskim (maksymalnie 500 znaków, łącznie ze spacjami) 
7) Tytuł pracy w języku angielskim (maksymalnie 500 znaków, łącznie ze spacjami) 
8) Tytuł oryginalny (maksymalnie 500 znaków, łącznie ze spacjami) 
9) Języki dokumentowania pracy 
10) Klasyfikacji KBN (można wybrać jedną lub kilka dziedzin/dyscyplin) 
11) Słowa kluczowe w języku polskim 
12) Słowa kluczowe w języku angielskim 
13) Kierownik pracy: imię (imiona) i nazwisko, tytuły i stopnie naukowe, obywatelstwo, 

PESEL, data urodzenia, dyscyplina KBN, kontakt (e-mail, numer telefonu), miejsce 
pracy (nazwa instytucji, adres) 

14) Pozostali autorzy: imię (imiona) i nazwisko, tytuły i stopnie naukowe, obywatelstwo, 
PESEL, data urodzenia, dyscyplina KBN, miejsce pracy (nazwa instytucji, adres) 

15) Jednostka, w której wykonano pracę: nazwa, siedziba (kraj, ulica i numer, kod 
pocztowy, miejscowość, województwo)  

16) Jednostka pierwszego wdrożenia: nazwa, siedziba (kraj, ulica i numer, kod pocztowy, 
miejscowość, województwo)  

17) Jednostka finansująca: nazwa, siedziba (kraj, ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość, 
województwo)  

18) Charakterystyka pracy w języku polskim (maksymalnie 10 000 znaków, łącznie ze 
spacjami) 

19) Charakterystyka pracy w języku angielskim (maksymalnie 10 000 znaków, łącznie ze 
spacjami) 

20) Publikacje będące wynikiem pracy (należy wykazywać wyłącznie te publikacje, które 
powstały w wyniku prowadzonych badań): 
- rodzaj: artykuł w czasopiśmie z listy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, artykuł w 
innym czasopiśmie, monografia, podręcznik, materiały konferencyjne, inne* 
- autorzy (imiona i nazwiska) 
- tytuł (2000 znaków łącznie ze spacjami) 
- wskaźnik literaturowy: nazwa czasopisma, numer, strony, rok wydania  



- język publikacji 
- streszczenia w języku polskim i angielskim 

21) Oferta wykorzystania efektów pracy w języku polskim (maksymalnie 10 000 znaków 
łącznie ze spacjami) 

22) Oferta wykorzystania efektów pracy w języku angielskim (maksymalnie 10 000 znaków 
łącznie ze spacjami) 

23) Opis współpracy międzynarodowej (maksymalnie 3000 znaków łącznie ze spacjami) 
24) Osoba wypełniająca kartę: imiona i nazwisko, numer telefonu, e-mail 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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