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Wykaz osiągnięć naukowych i twórczych 

 
1. Osiągnięcia naukowe i twórcze: 
 

    A. Publikacje recenzowane: 

        a) publikacje w czasopismach, posiadających Impact Factor określony w bazie Journal 

             Citation Reports, zgodnie z punktacją w wykazie ogłoszonym przez Ministra NiSW  

        b) publikacje w czasopismach naukowych nie posiadających określonego współczynnika 

            wpływu (IF), zgodnie z punktacją w wykazie ogłoszonym przez Ministra NiSW 

        c) publikacje w  recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu krajowym spoza 

            listy o której mowa w punkcie b)    

        d) publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym spoza listy, 

            o której mowa w punktach a) i b)   

        e) komunikaty opublikowane w nierecenzowanych materiałach konferencyjnych 

   

    B. Monografie naukowe, podręczniki akademickie: 

         a) autorstwo podręcznika lub monografii w języku kongresowym   

         b) redakcja naukowa  monografii lub podręcznika  w języku kongresowym  

         c) autorstwo rozdziału w monografii w języku kongresowym   

         d) autorstwo monografii lub podręcznika w języku polskim   

         e) redakcja naukowa monografii lub podręcznika w języku polskim   

         f) autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku polskim  
 

    UWAGA! W przypadku publikacji wieloautorskich, liczbę punktów przyznaną Instytutowi 

    za daną publikację rozdziela się pomiędzy autorów afiliowanych przy Instytucie dzieląc 

    przyznaną liczbę punktów przez liczbę współautorów z afiliacją Instytutu i wartość 

    uzyskanego ilorazu przypisuje się ocenianemu Doktorantowi. 
 

2. Udział w konferencjach (sympozjach) naukowych krajowych i międzynarodowych: 
 

    A. Referaty plenarne zamawiane: 

         a) na konferencjach międzynarodowych 

         b) na konferencjach krajowych 

 

    B. Referaty plenarne lub sekcyjne nie zamawiane: 

         a) na konferencjach międzynarodowych 

         b) na konferencjach krajowych 

 

    C. Referaty: 

         a) na konferencjach międzynarodowych 

         b) na konferencjach krajowych 

 

    D. Komunikaty naukowe i postery prezentowane: 

         a) na konferencjach międzynarodowych 

         b) na konferencjach krajowych 

 

    E. Przewodniczenie sesjom naukowym: 

         a) na konferencjach międzynarodowych 

         b) na konferencjach krajowych 



 

3. Praca dydaktyczna i upowszechnianie nauki: 
 

    A. Prowadzenie zajęć na 'uniwersytecie 3-go wieku', wykłady w szkołach podstawowych  

         i średnich, organizowanie i udział w festiwalach nauki i inne formy upowszechniania 

         nauki i propagowania Instytutu. 

    B. Prowadzenie praktyk studenckich (za 4 tygodnie praktyki). 

 

4. Udział w organizacji seminariów, sympozjów, konferencji naukowych: 
 

A. Jako członek komitetu organizacyjnego. 

    B. Jako przewodniczący komitetu organizacyjnego. 

 

5. Redagowanie czasopisma naukowego, wydawnictw pokonferencyjnych i prac 

    zbiorowych. 

 

6. Wyróżnienia i nagrody naukowe:  

    a) wewnętrzne Instytutu  

        zewnętrzne - krajowe                      

    b) zewnętrzne - międzynarodowe                 

 

7. Udział w pracach grup roboczych: 

    a) międzynarodowych Komitetów                     

    b) krajowych Komitetów                      

 

8. Uzyskanie funduszy na wykonanie projektu badawczego           

 

 


