Sprawozdanie z udokumentowanej aktywności naukowej – punktacja
r. ak. 2013/2014
AKTYWNOŚĆ NAUKOWA RECENZOWANA (część A)

Należy wykazać jedynie 3 najwyżej punktowane publikacje
1. PUBLIKACJE RECENZOWANE
1.a. Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (należy
wskazać pozycję w aktualnym rejestrze)1
1.b. Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim
umieszczonym na liście ministerialnej (należy wskazać pozycję w aktualnym rejestrze)1

zgodnie
z punktacją na
liście1
zgodnie
z punktacją na
liście1

1.c. Inne zwarte recenzowane wydawnictwa w j. angielskim z konferencji międzynarodowej cyklicznej

3

1.d. Publikacja w j. angielskim w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym

6

1.e. Publikacja w j. angielskim w innym recenzowanym czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej
krajowym
1.f. Publikacje naukowe w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym o zasięgu co najmniej
krajowym, w języku etnicznym innym niż polski
1.g. Publikacje naukowe w innych czasopismach recenzowanych, w języku polskim

3
2
1

2. MONOGRAFIE NAUKOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE (publikacja winna mieć zasięg ogólnopolski)
24
2.a. Autorstwo monografii w języku angielskim
2.a.1. Autorstwo podręcznika akademickiego w języku angielskim

20

2.b. Autorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim (opublikowane za granicą)

12

2.b.1. Autorstwo rozdziału w podręczniku akademickim w języku angielskim (opublikowane za granicą)

10

2.b.2. Autorstwo rozdziału w pracy zbiorowej w języku angielskim (np. recenzowane materiały
pokonferencyjne opublikowane za granicą)

6

2.c. Autorstwo monografii w języku polskim lub innym języku nieangielskim

20

2.c.1. Autorstwo podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym języku nieangielskim

15

2.d. Autorstwo rozdziału w monografii zbiorowej w języku polskim lub innym nieangielskim (1 arkusz
wyd)
2.d.1. Autorstwo rozdziału w podręczniku akademickim zbiorowym w języku polskim, angielskim lub
innym (opublikowane w Polsce) (1 arkusz wyd.)
2.d.2. Opracowania haseł słowników lub encyklopedii (minimum 0,5 aa)
2.e. Redakcja recenzowanej monografii zbiorowej, zbiorowego podręcznika akademickiego lub
recenzowanej rejestracji dźwiękowej i wizualnej na płytach CD i DVD
2.e.1. Redagowanie recenzowanego czasopisma naukowego lub serii wydawniczej, opublikowanej drukiem
lub w formie elektronicznej (punktowany jest każdy rok wydawania w okresie sprawozdawczym)
2.f. Autorstwo podręczników szkolnych, opracowań metodycznych

3
4
1
3
3
1

3. STOPNIE NAUKOWE, AWANSE
3.a. Otwarcie przewodu doktorskiego, dla doktoranta

4

RAZEM część A: (100% całkowitej liczby punktów uzyskanych za
recenzowaną aktywność naukową) = ………….

1

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową
http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/32/66/32664/20071119_Wykaz_czasopism.pdf

Załącznik nr 1
AKTYWNOŚĆ NAUKOWA NIERECENZOWANA (część B)
1. UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH W TRAKCIE REALIZACJI
1.a. Zgłoszenie samodzielnego projektu badawczego do Min. Nauki i Szkol. Wyższego lub programu
międzynarodowego

5

1.b. Projekty badawcze ministerialne (NCN), międzynarodowe w trakcie realizacji - uczestnictwo w
projekcie badawczym (określenie pełnionej funkcji- potwierdzenie przez kierownika projektu)

5

1.b.1 Kierowanie samodzielne projektem badawczym (np. NCN)

25

5. INNA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
5.a Krótki staż naukowy - do 1 miesiąca / Krótki staż naukowy - do 2 miesięcy / Staż powyżej 3 miesięcy

0,5 / 1 / 2

5.b. Aktywna działalność w doktoranckim kole naukowym (np. kierowanie organizacją wydarzenia
naukowego na Wydziale)

2

5.c Prestiżowe stypendium (np. ministerialne)

4

RAZEM część B: (25% całkowitej liczby punktów uzyskanych za nierecenzowaną
aktywność naukową) = ………..
OGÓLNA SUMA PUNKTÓW: (100% część A + 25% część B) = …………….
_____________________________________

______________________

Podpis Opiekuna Naukowego weryfikujący punktację

Podpis Doktoranta

Załącznik nr 1
OCENA POSTĘPÓW W PRACY NAUKOWEJ WG SKALI 5-2 (bdb-ndst)

OGÓLNA PUNKTACJA:
PUBLIKACJE RECENZOWANE (100% punktacji)
i NIERECENZOWANE (25% punktacji)

12 pkt i więcej = 5,0 (bdb)
9-11,99 pkt
= 4,5 (db plus)
6-8,99 pkt
= 4,0 (db)
3-5,99 pkt
= 3,5 (dst plus)
1-2,99 pkt
= 3,0 (dst)
poniżej 1 pkt
= 2,0 (ndst)

