
 

Curriculum Vitae  

Uwaga: w elektronicznych systemach obsługi wniosków: ZSUN/OSF i NSFC należy 
załączyć CV z wykazami publikacji, przygotowane w j. angielskim, zgodnie z poniższym 
wzorem. Należy skorzystać z szablonu dostępnego pod każdą sekcją, który, można 
kopiować, pamiętając, by z ostatecznej wersji dokumentu usunąć  wszelkie  dodatkowe  
informacje  wyjaśniające  podane  kursywą.  

Nazwisko:       Imię:       Tytuł/stopień:        

Czy w ciągu ostatnich 10 lat polski kierownik projektu /wykonawca korzystali z dłuższych 
przerw w karierze naukowej? tak/ nie – należy pozostawić prawidłową odpowiedź1  

Charakter udziału w projekcie: kierownik projektu /wykonawca2 - należy pozostawić 
prawidłową odpowiedź 

I. Informacje o przebiegu kariery naukowej (uzyskane stopnie/tytuły naukowe oraz 
zajmowane stanowiska)  

Należy uzupełnić zgodnie z poniższym wzorem, kopiując i wklejając wzór zależnie od 
potrzeb.  

1. Data rozpoczęcia i zakończenia : DD-MM-RRR— DD-MM-RRR / w trakcie  

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

II. Wykaz publikacji 

Należy wymienić w kolejności chronologicznej tytuły do 10 najważniejszych publikacji 
wydanych w okresie ostatnich 10 lat (2010-2020). Podanie większej liczby publikacji lub 
publikacji z innego okresu (poza przerwami w karierze polskiego kierownika projektu lub 
wykonawcy) może spowodować odrzucenie wniosku z powodu niespełniania wymogów 
formalnych.  
Należy uzupełnić zgodnie z poniższym wzorem, kopiując i wklejając wzór zależnie od potrzeb.  
Jako źródło cytowań może posłużyć dowolna baza danych. Należy podać tę samą bazę 
danych dla wszystkich publikacji oraz wszystkich wykonawców w projekcie.  

Uwaga: 
* Niepotrzebne usunąć  
**W przypadku artykułów przyjętych do druku, lecz jeszcze nieopublikowanych, w 
odniesieniu do kierownika i członków polskiego zespołu badawczego, należy podać numer 
DOI lub do elektronicznej wersji wniosku w systemie ZSUN/OSF załączyć list od wydawcy  
*** Bez autocytowań 

! Tytuły prac należy podać w języku w jakim zostały oryginalnie wydane (nie ma wymogu 
tłumaczenia na język angielski). 

! Dotyczy wyłącznie polskich wnioskodawców: można podać starsze publikacje, jeżeli w ciągu 
ostatnich 10 lat kierownik projektu lub wykonawca korzystali z dłuższych przerw w karierze. 
Przez przerwę w karierze należy rozumieć czas przebywania na długoterminowych (powyżej 

 
1 Dotyczy wyłącznie polskiego zespołu badawczego. 
2 Dotyczy polskich zespołów badawczych: CV z wykazami publikacji należy przedstawić tylko dla tych wykonawców, którzy 
posiadają stopień naukowy doktora (lub ekwiwalentny) i nie będą wybierani w procedurze otwartych konkursów. W przypadku 
chińskich zespołów badawczych należy uzupełnić zgodnie z wymogami NSFC.  



 

90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w 
związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy 
przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach 
określonych w przepisach krajowych, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone 
bądź przysposobione dziecko, zależnie od tego, jaki sposób wskazania przerw w karierze 
naukowej jest bardziej korzystny. 

Wzór dla publikacji: 

1. Tytuł:  
Autor/Autorzy: 
Czasopismo/ Rok/ Tom/ Wydanie/ Liczba stron: 
Źródło cytowań:    Łączna liczba cytowań***:       
Status: opublikowano/ przyjęto do publikacji (załączony list od wydawcy** / DOI ** / 
ISBN/ ISSN:      ) 
Otwarty dostęp: tak/ nie 
 

Wzór dla książek/rozdziałów w książkach: 

1. Tytuł rozdziału/ tytuł książki  
Autor/Autorzy: 
Wydawnictwo/ miejsce publikacji/ rok: 
ISBN/ISSN: 
Źródło cytowań:    Łączna liczba cytowań***:      
Status: opublikowano/ przyjęto do publikacji (załączony list od wydawcy**/ 
ISBN/ISSN**:      ) 
Otwarty dostęp: tak/ nie 

III. Kierowanie projektami badawczymi  
Dotyczy zarówno projektów w trakcie realizacji, jak i zakończonych w ciągu ostatnich 10 lat 
(należy wymienić wyłącznie najbardziej istotne projekty, w których pełni/pełniło się rolę 
kierownika projektu, wyłonione w drodze konkursów krajowych i międzynarodowych).  
Należy uzupełnić zgodnie z poniższym wzorem, kopiując i wklejając wzór zależnie od potrzeb.  
W przypadku projektów krajowych należy uwzględnić numer rej. w następującej formie: 
2019/33/B/ST… 
W przypadku braku projektów należy wpisać: BRAK 

! Dotyczy wyłącznie polskich wnioskodawców: można podać starsze projekty, jeżeli w ciągu 
ostatnich 10 lat kierownik projektu lub wykonawca korzystali z dłuższych przerw w karierze. 
Przez przerwę w karierze należy rozumieć czas przebywania na długoterminowych (powyżej 
90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w 
związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy 
przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach 
określonych w przepisach krajowych, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone 
bądź przysposobione dziecko, zależnie od tego, jaki sposób wskazania przerw w karierze 
naukowej jest bardziej korzystny. 

A. Finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (Polska): 

1. Tytuł: 
Podmiot realizujący: 
Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji:  DD-MM-RRR—DD-MM-RRR / w 
trakcie realizacji 
Nr rej.: 
Kwota finansowania [PLN] 



 

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

B. Finansowany przez inne agencje lub instytucje:  

1. Tytuł: 
Podmiot realizujący: 
Źródło finansowania:  
Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji: DD-MM-RRR—DD-MM-RRR / w 
trakcie realizacji 
Nr projektu: 
Kwota finansowania [waluta]: 
Krótki opis rezultatów projektu (nie więcej niż 500 znaków ze spacjami) 

IV. Najważniejsze osiągnięcia naukowe 
Krótki opis JEDNEGO, najważniejszego osiągnięcia naukowego kierownika projektu i 
wykonawcy. 
Nie należy ponownie podawać listy publikacji ani CV.  

V. Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą 
Pobyty badawcze, wizyty, oddelegowania itp. zarówno akademickie, jak i biznesowe. 
Należy uzupełnić zgodnie z poniższym wzorem, kopiując i wklejając wzór zależnie od 
potrzeb.  

1. Instytucja:     Państwo:  
Data rozpoczęcia i zakończenia pobytu: DD-MM-RRRR— DD-MM-RRRR/ w trakcie 
realizacji (przewidywany termin zakończenia: DD-MM-RRRR) 
Rodzaj/ charakter pobytu badawczego:  Okres (w miesiącach):  
Informacje dodatkowe (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, data i miejsce 
realizacji projektu, nie więcej niż 300 znaków ze spacjami)  

 

VI. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia 
Należy uzupełnić zgodnie z poniższym wzorem, kopiując i wklejając wzór zależnie od 
potrzeb. 

1. Rodzaj nagrody/wyróżnienia: 

Miejsce otrzymania:    Rok: 
Opis: (nie więcej niż 100 znaków ze spacjami) 

  



 

 

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych   

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy osoby wnioskujące o finansowanie projektu 
badawczego, działania naukowego, stażu i stypendium doktorskiego, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Nauki z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków (dalej też: Centrum); 

b) kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Centrum możliwy jest za pomocą 
poczty elektronicznej pod adresem: iod@ncn.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 12 341 
9126 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych; 

c) podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum stanowi 
art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w zw. z art. 20 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 2018, poz. 947, ze zmianami); 

d) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

-  oceny wniosku o finansowanie projektu badawczego, działania naukowego, stażu lub 
stypendium doktorskiego, 

- nadzoru, obsługi finansowo – księgowej, kontroli w trakcie jak i po zakończeniu realizacji 
projektu, działania naukowego, stażu lub stypendium doktorskiego, oceny ich realizacji i 
rozliczenia umów o finansowanie - w przypadku przyznania środków finansowych na 
realizacje projektu badawczego, działania naukowego, stażu lub stypendium doktorskiego 
oraz  

- przeprowadzenia ewaluacji realizacji zadań Centrum, sprawozdawczości, upowszechniania 
w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach, realizacji 
innych czynności regulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz w 
celach archiwalnych; 

e) od momentu pozyskania, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji celów wskazanych w lit d), dochodzenia związanych z nimi roszczeń, 
przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres 
przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym Rzeczowym 
Wykazem Akt, 

f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i bez ich podania 
nie można zrealizować celów wskazanych w lit d), 

g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz w zakresie określonym 
w art. 31 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 2018 poz. 
947 z późn. zm.) osoby korzystające ze strony podmiotowej Centrum, 

h) Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym 
takim jak m.in. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą 
przy al. Niepodległości 188b, 00-608 w Warszawie w ramach realizowanych przez nie usług 
na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane 
do zachowania poufności przetwarzanych danych, 



 

i) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych 
osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

j) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  


