Imię i nazwisko pracownika / doktoranta
.......................................

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
ZA ROK ....

Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu
(W przypadku tematu badawczego podać również kierownika tematu oraz uzyskane wyniki,
publikacje max do 10 pozycji, w innych przypadkach podać nazwisko osoby bezpośrednio
związanej z osiągnięciem)
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Publikacje naukowe

Ogólna liczba publikacji:
(Podać zgodnie z tabelą)

Liczba publikacji

Liczba publikacji umieszczonych na liście Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej -

Liczba publikacji ogółem wg miejsca wydania:
-w tym:
wydawnictwa własne:
inne krajowe:
zagraniczne:
Należy podać następujące informacje : autor, tytuł, miejsce, wydawnictwo, rok wydania, liczba
stron, w przypadku rozdziału i artykułu podaje się liczbę stron od ..do). Dodatkowo podać język
publikacji, czy jest to tłumaczenie i z jakiego języka, czy jest bibliografia, streszczenie i w
jakim języku oraz określić oznaczeniem R – recenzowano, NR – nie recenzowano, F – pozycja
znajduje się na liście Filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej, K- materiał konferencyjny,
D – dokument elektroniczny
Kategorie wg Typu dokumentu:
I. Książka
Przedmowy, wstępy, posłowia proszę podawać przy opisie książki.
1. Monografia
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Recenzje

Inne (komunikaty,
streszczenia,
wywiady, dyskusje)

Artykuły
w czasopismach
Artykuły
problemowe

Inne (komunikaty,
streszczenia,
biogramy i)

Hasło
encyklopedyczne

Rozdziały w książkach

Opracowanie
problemowe

Prace zbiorowa
(więcej niż 3
autorów)
Książki inne
(poradnik, słownik,
biografia, katalog
itp.)

Prace redakcyjne,
redakcja tomu

Podręczniki,
skrypty

Monografie

Razem

Książki

2. Skrypt, podręcznik
3. Prace redakcyjne, redakcja tomu
4. Prace zbiorowe (powyżej 3 autorów, bez redakcji)
5. Książki inne (poradnik, słownik, literatura piękna, katalog wystaw, biografia, bibliografia,
tłumaczenie książki i in.)

II.

Rozdział
1. Opracowanie problemowe
2. Hasło encyklopedyczne
3. Inne (komunikaty, streszczenia, biogramy, varia)

III.

Artykuł
1. Artykuły problemowe
2. Inne (komunikaty, streszczenia, biogramy, varia, sprawozdania, wywiady, dyskusje)

IV.

Recenzja, polemika

Wydawane czasopisma i serie naukowe
1) w ramach AUW :
2) inne :

Prowadzone w jednostce w sposób ciągły badania naukowe i prace
badawczo-rozwojowe z określeniem dyscyplin i kierunków:
Proszę opisać badania prowadzone w .... roku i/lub przedstawić streszczenia publikacji
wydanych w tym roku.

Liczba realizowanych tematów badawczych
Liczba realizowanych tematów badawczych ogółem:
Projekty badawcze MNiSW:
W ramach działalności statutowej MNiSW:
W ramach badań własnych MNiSW :
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Zlecenia z przemysłu :
Inne na zlecenie :
-w tym finansowane przez partnerów zagranicznych :
Własne tematy badawcze wykonywane bez nakładów finansowych :

Liczba zakończonych tematów badawczych ogółem:
w tym
Projekty badawcze MNiSW
a) wykaz zakończonych i rozliczonych projektów własnych, promotorskich i zamawiane;
b) wykaz zakończonych i rozliczonych projektów celowych.
W ramach działalności statutowej MNiSW:
W ramach badań własnych MNiSW:

Inne na zlecenie :
- w tym finansowane przez partnerów zagranicznych :
Zlecenia z przemysłu :
Własne tematy badawcze wykonywane bez nakładów finansowych :
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Dane o wdrożeniach i patentach

Liczba i wykaz uzyskanych patentów międzynarodowych.
Liczba i wykaz patentów krajowych.
Liczba i wykaz wydanych praw ochronnych na wzory użytkowe.
Liczba i wykaz wdrożeń.

Udział w realizacji międzynarodowych programów
Ogólna liczba realizowanych projektów:
- w tym
W ramach programów Unii Europejskiej
- badawczych KE (5 Program Ramowy, 6 Program Ramowy, w tym stypendiów M. Curie ):
- edukacyjnych KE (CEEPUS, Jean Monet, Leonardo da Vinci, Sokrates Erasmus, Soktates
Mundi, Sokrates Grundvigt)
- projektów specjalnych będących częścią międzynarodowego Programu (COST, Eureka,
ICARUS)
-

w ramach innych programów (stypendium NATO, granty na organizację konferencji,
inne):

Udział w realizacji projektów z funduszy strukturalnych:
- W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – jako lider, partner,
podwykonawca
- w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
- W ramach innych programów (INTERREG IIIC)

Opis międzynarodowych programów naukowych:
( Podać nazwę programu, tytuł projektu, nazwisko kierownika projektu, instytucja koordynująca,
wspólne osiągnięcia, inne istotne informacje)

Dane o dwustronnych umowach międzynarodowych zawartych przez wydział, instytut,
katedrę:
(Podać nazwę placówki, kraj, okres trwania umowy, liczba wyjazdów, wspólne osiągnięcia)
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Członkostwo z wyboru w Akademiach Nauk
Nazwisko i imię:
Nazwa akademii:
Rok wyboru:
Członkostwo z wyboru w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu światowym
Nazwisko i imię:
Nazwa czasopisma
Rok wydania

Członkostwo z wyboru w międzynarodowych w organizacjach naukowych
Nazwisko i imię:
Nazwa organizacji:
Rok wyboru:
Współpraca z placówkami krajowymi
Współpraca naukowa z placówkami PAN, PAU i innymi organizacjami naukowymi:
Prace w redakcjach i kolegiach wydawniczych: zagranicznych i krajowych.
Współpraca gospodarcza:

Konferencje naukowe
Liczba konferencji międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę:
Proszę wpisać nazwę konferencji, organizatora (organizatorów), miejsce, datę,

Liczba konferencji krajowych zorganizowanych przez jednostkę:
Liczba i tytuły zgłoszonych referatów zagranicznych na międzynarodowych konferencjach
zorganizowanych przez jednostkę:
Liczba pracowników uczestniczących w konferencjach krajowych:
- w tym wygłaszających referaty lub komunikaty:
Proszę wpisać nazwisko i imię (także współautora / współautorów), tytuł wystąpienia,
formę wystąpienia (wykład, referat, komunikat, plakat), nazwę konferencji, nazwę
organizatora, miejsce i datę obrad (np. Wrocław, 5-6 czerwca ....).
Liczba pracowników uczestniczących w konferencjach międzynarodowych:
- w tym wygłaszających referaty lub komunikaty:
- tytuły wygłoszonych przez pracowników na zaproszenie referatów plenarnych.
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Proszę wpisać nazwisko i imię (także współautora / współautorów), tytuł wystąpienia,
formę wystąpienia (referat plenarny wygłoszony na zaproszenie, wykład, referat, ), nazwę
konferencji, nazwę organizatora, miejsce i datę obrad .

7

Wykaz zorganizowanych przez jednostkę konferencji naukowych uszeregowanych
w formie rankingu:
(Podać zgodnie z tabelą)

Lp.

Liczba uczestników
w tym
Data i miejsce
Razem Pracownicy Uczestnicy
Goście
uczelni
krajowi z zagranicy

Nazwa imprezy

1
2
3
Razem:

Liczba gości zagranicznych z poszczególnych krajów:
(Podać zgodnie z tabelą)

Lp.

Liczba i rodzaje przyjazdów
w tym
Razem
Konferencje
Inne

Nazwa kraju

1
2
3
Razem:

Informacja o wyjazdach za granicę z podaniem liczby wyjazdów do poszczególnych
krajów z podziałem na staże naukowe i staże szkoleniowe, konferencje i inne.
(Wypełnić zgodnie z tabelą)

Lp.

1

Nazwa kraju

np. Austria

Liczba i rodzaje wyjazdów
w tym:
Staże
Razem
naukowe
Konferencje
Wykłady
i szkoleniowe
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1

2

2
3
Razem
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2

Inne
-

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia o znaczeniu międzynarodowym i ogólnokrajowym
Najważniejsze osiągnięcia uzyskane poza Uniwersytetem
Inne ważne informacje
Ogólne uwagi o rozwoju Jednostki

9

