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KARTA KANDYDATA NA STANOWISKO ADIUNKTA/ ASYSTENTA 

CANDIDATE EVALUATION FORM FOR THE POSITION OF AN ADJUNCT (POST-DOC) /RESEARCH 
ASSISTANT 

 
I. Dane (Personal data) 

 

1. Imię i nazwisko (First and last name): 

2. Data urodzenia (Date of birth): 

3. Przebieg kariery naukowej i zawodowej (Scientific and professional experience): 
 
 

 
 

Stopień/tytuł 
(Degree/title) 

 
Rok 

(Year of 
award) 

Uczelnia/ Jednostka 
naukowa 

(Higher education 
institution/ Research 

unit) 

 
Wydział 

(Faculty/department) 

Mgr (MSc)    

Dr (PhD)    

Stanowisko 
(Position) 

Lata  
(od – do) 

Years of 
holding 

(from - to) 

Miejsce pracy  
(Name of Workplace) 

Jednostka  
(Unit) 

    

    

4. Tematyka badawcza (hasłowo, max. 30 słów)  
(Research subject matter (max. 30 keywords)) 

 
 
 

II. Dotychczasowe osiągnięcia naukowe  
(Scientific achievements to date) 

 
1.  

Podsumowanie 
(Summary) 

Liczba 
(Number) 

1. Artykuły w czasopismach naukowych z bazy Journal Citation Reports 
(JRC) 
(Articles published in scientific journals from the Journal Citation 
Reports) 

 

2. Artykuły w czasopismach naukowych spoza bazy Journal Citation 
Reports (JRC)  
(Articles published in scientific journals from outside the Journal 
Citation Reports) 

 

3. Książki i monografie, rozdziały w książkach i monografiach  
(Books, monographs, chapters in books and monographs) 

 

4. Wystąpienia ustne na zaproszenie na konferencjach o zasięgu 
międzynarodowym 
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(Invited talks given at international conferences) 

5. Wystąpienia ustne na innych niż wymienione w pkt. 4 konferencjach 
naukowych  
(Talks given at scientific conferences other than those mentioned in 
Point 4) 

 

6. Wystąpienia posterowe na konferencjach o zasięgu 
międzynarodowym  
(Poster presentations given at international conferences) 

 

7. Wystąpienia posterowe na innych niż wymienione w pkt. 6 
konferencjach naukowych 
(Poster presentations given at scientific conferences other than those 
mentioned in Point 6) 

 

8. Działalność recenzencka projektów i/lub czasopism  
(Peer-review activity in projects and journals) 

TAK / NIE 
(YES/NO) 

9. Prowadzone prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie  
(Supervized BA, Engineer’s, and MSc dissertations) 

 

10. Krótkoterminowe staże zagraniczne (do 3 m-cy)  
(Short-term foreign internships (up to 3 months)) 

 

11. Długoterminowe staże zagraniczne (powyżej 3 m-cy)  
(Long-term foreign internships (over 3 months)) 

 

12. Kierowanie projektami badawczymi (granty NCN, NCBiR, inne) 
Udział w projektach badawczych  
(Principal investigator in research projects (grants, National Science 
Centre, National Centre for Research and Development, other)) 

 

13. Wykonawca w projektach badawczych (granty NCN, NCBiR, inne) 
(Investigator in research projects (grants, National Science Centre, 
National Centre for Research and Development, other)) 

 

14. Wdrożenia, patenty  
(Implementations, patents) 

 

15. Liczba cytowani bez autocytowań wg bazy……… 
(Number of citations without self-citations according to the 
database………..) 

 

16. Sumaryczny czynnik oddziaływania (ImpactFactor) 
(Impact Factor) 

 

17. Indeks Hirsha 
(Hirsch index) 

 

 
 
  



Załącznik nr 2.1 

do Regulaminu i zasad przeprowadzania konkursów oraz zatrudniania na 
stanowiskach adiunktów 

i asystentów w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN 
finansowanych ze środków pochodzących z subwencji na podstawową działalność 

statutową Instytutu 

3 

 

 

 

2. Najważniejsze trzy publikacje w całym dorobku naukowym 

(Three publications considered most important  as scientific achievements to date) 
 

a. 
 

b. 
 

c. 

 
 

3. Uczestnictwo w projektach badawczych (maksymalnie 5)  
(Participation in research projects) (maximum 5) 

 

 
 

Tytuł grantu lub projektu 
(Title of grant or project) 

 
Rodzaj i okres 

trwania grantu lub 
projektu 

(Type and 
duration of  grant 

or project) 

Pełniona funkcja  

(np. współwykonawca; 

koordynator; kierownik; 

ekspert) 

(Function, e.g. co-investigator; 

coordinator; principal 

investigator; expert) 

 

 

Źródło 

finansowania 

(Source of 

funding) 

1.  

 

  

 

 

2.    

 

 

3.    

4.    

5.    

 

III. Dydaktyka, popularyzacja i działalność organizacyjna  
(Teaching, outreach, and organizational activity) 

 

1. Wykłady monograficzne, zajęcia praktyczne prowadzone lub współprowadzone (tytuł oraz 

liczba godzin) lub inna działalność dydaktyczna (max. 5 pozycji)  

(Monograph lectures and classes held or co-held by the applicant (title and number of 

hours) or other teaching activity (maximum 5 items)) 
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2. Działalność popularyzatorska (max. 5 pozycji)  
(Outreach activity (maximum 5 items)) 

 
3. Organizacja konferencji, seminariów, spotkań naukowych – pełnione funkcje w Komitetach 

(max. 5 pozycji)  
(Organization of conferences, seminars, scientific meetings- functions performer in committees 
(maximum 5 items)) 

 

 

IV. Nagrody i wyróżnienia za dotychczasową działalność naukową  
(Awards and distinctions earned in recognition of scientific achievements to date) 

 
 
 
 
 

  ...................................   
  
 Podpis kandydata  
 (Candidate’s signature) 


