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Imię i Nazwisko: ….............................................. 

Rok studiów: …..................................................... 

Data złożenia wniosku: ….................................... 

Wykaz dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne 

doktoranta lub kandydata na studia doktoranckie  

 

Numer 

dokumentu 

Rodzaj osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych za rok 

akademicki …...../..........  

 

1 Publikacje naukowe w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation 

Reports znajdujących się na liście A MNiSW, opis dokumentu. 

L. punktów*:  Decyzja komisji ** 

1.A    

1.B ...   

2 Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się na liście B 

czasopism MNISW, opis dokumentu. 

L. punktów*: Decyzja komisji ** 

2.A   

2.B ...   

3 Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, opis dokumentu L. punktów*: Decyzja komisji ** 

3.A   

3.B   

4 Autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii naukowej, opis 

dokumentu 

L. punktów*: Decyzja komisji ** 

4.A   

4.B ...   

5 Autorstwo lub współautorstwo innej publikacji (w szczególności: 

publikacje w wydawnictwach konferencyjnych, wydawnictwach 

jednostek naukowych o zasięgu lokalnym) a) recenzowanej b) 

nierecenzowanej, opis dokumentu 

L. punktów*: Decyzja komisji ** 

5.A   

5.B ...   

6 Redakcja lub współredakcja publikacji naukowej (o objętości min. 6 

ark. wyd.), opis dokumentu 

L. punktów*: Decyzja komisji ** 

6.A   



2 

 

 

 

 

6.B ...   

7 Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej/wystawa 

międzynarodowa indywidualna, opis dokumentu 

L. punktów*: Decyzja komisji ** 

7.A   

7.B ...   

8 Współautorstwo referatu lub poster na konferencji 

międzynarodowej/wystawa międzynarodowa zbiorowa, opis 

dokumentu 

L. punktów*: Decyzja komisji ** 

8.A   

8.B ...   

9 Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej, opis dokumentu L. punktów*: Decyzja komisji ** 

9.A   

9.B ...   

10 współautorstwo referatu lub poster na konferencji kraj owej/wystawa 

krajowa zbiorowa, opis dokumentu 

L. punktów*: Decyzja komisji ** 

10.A   

10.B ...   

11 Uczestnictwo w konferencji międzynarodowej bez referatu lub 

posteru, opis dokumentu 

L. punktów*: Decyzja komisji ** 

11.A   

11.B ...   

12 Autorstwo lub współautorstwo patentu, opis dokumentu L. punktów*: Decyzja komisji ** 

12.A   

12.B ...   
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13 Autorstwo lub współautorstwo wzoru użytkowego lub 

przemysłowego, opis dokumentu 

L. punktów*: Decyzja komisji ** 

13.A   

13.B...   

14 Zgłoszenie patentowe, opis dokumentu L. punktów*: Decyzja komisji ** 

14.A   

14.B ...   

15 Zgłoszenie wzoru użytkowego lub przemysłowego, opis dokumentu L. punktów*: Decyzja komisji ** 

15.A   

15.B ...   

16 Udział w grancie MNiSW, Unii Europejskiej, międzynarodowym, opis 

dokumentu 

L. punktów*: Decyzja komisji ** 

16.A   

16.B ...   

17 Udział w grancie we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi 

lub naukowymi, opis dokumentu 

L. punktów*: Decyzja komisji ** 

17.A   

17.B ….   

18 Udział w grancie uczelnianym, opis dokumentu L. punktów*: Decyzja komisji ** 

18.A   

18.B ...   

19 Nagrody i wyróżnienia w konkursach/wystawach, opis dokumentu L. punktów*: Decyzja komisji ** 

19.A   
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19.B ...   

20 Nagroda w konkursie/wystawie o zasięgu międzynarodowym, opis 

dokumentu 

L. punktów*: Decyzja komisji ** 

20.A   

20.B ...   

21 Wyróżnienie w konkursie/wystawie o zasięgu międzynarodowym, 
opis dokumentu 

L. punktów*: Decyzja komisji ** 

21.A   

21.B ...   

22 Nagroda w konkursie/wystawie o zasięgu krajowym, opis dokumentu L. punktów*: Decyzja komisji ** 

22.A   

22.B ...   

23 Wyróżnienie w konkursie/wystawie o zasięgu krajowym, opis 

dokumentu 

L. punktów*: Decyzja komisji ** 

23.A   

23.B ...   

24 Dokumenty poświadczające osiągnięcia w ramach działalności  

dydaktycznej 

L. punktów*: Decyzja komisji ** 

24 A. 

 

  

24 B. ...   

25 Dokumenty poświadczające osiągnięcia w ramach działalności 

organizacyjnej 

L. punktów*: Decyzja komisji ** 

25 A.   

25 B. ...   

26 Inne dokumenty L. punktów*: Decyzja komisji ** 

26 A.   

26 B. ...   

 

* liczba punktów za daną kategorię przyznana przez Komisję ds. Studiów doktoranckich 

** Decyzja Komisji ds. Studiów doktoranckich w sprawie liczby przyznanych punktów lub uwzględnienia 

zgłoszonych aktywności 
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Podpis wnioskodawcy …........................................ 

 

 

Podpisy członków Komisji:  


