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KARTA KANDYDATA NA STANOWISKO PROFESORA/PROFESORA INSTYTUTU  
 

I. Dane 

1. Imię i nazwisko: 

2. Rok urodzenia: 

3. Przebieg kariery naukowej i zawodowej:  

Stopień/tytuł Rok  Uczelnia  Wydział  

mgr    

dr    

dr hab.    

tytuł prof.    

Stanowisko  
Lata  

(od – do)  
Miejsce pracy Wydział  

    

    

    
 

4. Tematyka badawcza (hasłowo, max 30 słów): 

 

II. Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć naukowych 

1. Publikacje:  

A. Dane ilościowe 

Lp. Rodzaj publikacji Liczba publikacji 
(całkowita) 

w ostatnich  

5 latach 

1. Artykuły w czasopismach naukowych 
z listy filadelfijskiej 

            

2. Artykuły w czasopismach naukowych 
spoza listy filadelfijskiej 

            

3. Książki i monografie             

4. Rozdziały (artykuły) w książkach i 
monografiach 

            

5. Artykuły w materiałach konferencyjnych             

6. Prace popularnonaukowe             

7. Inne (np. redakcja prac zbiorowych)             
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B. Najważniejszych pięć publikacji w całym dorobku  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

2. Wystąpienia ustne na konferencjach naukowych 

A. Dane ilościowe       

  Wszystkie 
wystąpienia 

w tym wystąpienia na 
zaproszenie 

a. Konferencje zagraniczne             

b. Konferencje krajowe             

 

B. Proszę wskazać pięć najważniejszych wystąpień w całej karierze: 

a.         

b.          

c.          

d.         

e.         

3.  Uczestnictwo lub kierownictwo/koordynacja grantów/projektów naukowych oraz kierowanie 

zespołami badawczymi  

Rodzaj grantu/projektu (należy 
wymienić rodzaj/typ grantu) 

Okres trwania 
grantu lub projektu 

Uczestnik/Koordynator/Kierownik   

Granty/projekty krajowe  od       do       

od       do       

           

           

Granty/projekty finansowane ze 

środków zagranicznych 

od       do       

od       do       
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4.  Działalność recenzencka  

Recenzje liczba 

do czasopism z listy filadelfijskiej  

do czasopism spoza listy 

filadelfijskiej 

projektów krajowych 

projektów zagranicznych 

      

      

      

      

 

5.  Wdrożenia/patenty 

 
liczba 

wdrożenia        

patenty       

 

6.  Proszę wskazać inne najważniejsze osiągnięcia naukowe – maksymalnie 3  

a. 

b. 

c. 

III. Pobyty naukowe 

1. Długoterminowe (minimum 12 miesięcy) 

Instytucja/kraj Daty pobytu pozycja 
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2. Krótkoterminowe (mniej niż 12 miesięcy) 

Instytucja/kraj lata ilość 

        

        

 

 

IV. Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej 

 
Liczba Lata 

1. Doktorzy (wypromowani) 

 

            

2. Promotorstwa w otwartych przewodach doktorskich             

3.  Recenzje w przewodach doktorskich 

 

            

4.  Recenzje w przewodach habilitacyjnych 

 

            

5.  Opinie w postępowaniu o nadanie tytułu 

 

            

6.  Opinie dot. stanowisk naukowych i/lub stanowisk 

kierowniczych 

            

7.  Inne osiągnięcia w zakresie kształcenia i promowania kadry (nie więcej niż 3) 

a.         

b.         

c.         
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V. Organizacja życia naukowego 
 

1. Funkcje pełnione na uczelniach lub w jednostkach naukowych/badawczych:         

2. Udział w pracach na rzecz środowiska naukowego (np. członkostwo PAN, PAU, zespoły doradcze, 
organizacja konferencji):        

3. Udział w organizacji imprez popularyzujących wiedzę (np. olimpiady, konkursy):        

 
4. Inne osiągnięcia (nie więcej niż 2): 

a.         
 

b.         

 

 

VI. Osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki 

1. Liczba wypromowanych  

licencjatów:       

inżynierów:       

magistrów:         

 

2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ostatnich pięciu latach (proszę wymienić dwa najważniejsze oraz liczbę 

godzin): 

 Wykłady: 

a.       

b.       

 Ćwiczenia: 

a.       

b.       

3. Inne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki (nie więcej niż 2): 

a.       

b.       
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VII. Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia przyznawane przez jednostki zewnętrzne (nie 

więcej niż 3) 

a.        

b.        

c.        

 

                    …………...…………. 

      Podpis 


