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TYZOR

ANKIETA OCENY OSIAGNIEC NAUKOWYCH LUB ARTYSTYCZNYCH OSOBY UBIEGAJACEJ SIE
O NADANIE TYTULU PROFESORA

Poz. 1586

A. INFORMACJE O OSIAGNIECIACH I DOROBKU NAUKOWYM ALBO ARTYSTYCANYM

I lnformacja o osi4gnigciach i dorobku naukowym

I. Wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i migdzynarodowych:

,)

2. Wykaz autorskich monografi i

l)
)\

3. Wykaz wsp6lautolskich publikacji naukowych i ndzial w opracowaniach zbiorowych:

t) ...........
)\

4. Czlonkostwo w redakcjach naukowych;

l) ..-.............
2\

II. Informacja o al(ywnoSoi naukowej albo arfystycznej

l Akq/wnosi naukowa:

1) informacje o wystqpieniach na krajo\aych i migdzynarodowych konferencjach naukor.rych;

a\

DI

2) czlonkostwo w komitetach redakcyjnych

,\
i radach naukor+ych czasopism:

n)

3) wykaz zrealizowanych projekt6w badawczych krajowych, europejskich i innych migdrynarodo-
wych:

,)
b)

4) informacje o kierowaniu zespolami badawczymi realizuj4cymi projekty finansowane w drodze kon-
ku! s6w l{Iajo\aych i zagranicznycl]:

ot

2. AktywnoSi arlystyczna:

r) wykaz publicznych realizacji dziel arty sfi czny ch

a) ....---.... .-

DI
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2) wykaz publikacji utwor6w lub dziel artystyczrych:

hl

'11 wykaz publikacji wsp6lautorskich utwordw lub dziel artystycznych

a)

IIL Informacja o wsp6lpracy z otoczeniem spolecznym i gospodarczym

I ) w obszarach wiedzy: nauki 6cisle, nauki techniczne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, ledne

i wetelynalyjne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej:

a) dorobek technologiczny i wsp6lpraca z sektorem gospodarczym:

b) prawa wlasnodci przemyslowej lub prawa do ochrony wyhodowanych albo odklytych
i wyprowadzonych odrnian rodlin, uzyskane w kraju lub za granicq:

c) wdrozenia technologii, konstrukcji, proces6w, rozwiqzai oraz procedur:

d) €kspefyzy i inne opracowania wykonane na zam6wienie inst,,tucji publicznych lub przedsigbiorc6w:

e) udzialy lub akcje objgte lub nabyte w sp6lhach w celu wdrozenia lub przygotowania do wdrozenia
*ynik6w badari naukowych, prac rozwojo*ych lub knov-how zwi4zanych z tymi wynikami:

0 udzial w zespolach eksperckich i konkursorych:

2) w obszarach wiedzy nauki spoleczre i nauki hurrranistyczne:

a) ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamdwienie insg,tucji publicznych lub przedsigbiorc6w:

b) pelnione funkcje zarz4dcze w sp6lkach prowadz4cych dz\alalnodi badawczo-rozwojow4, instytu-
cjaclr finansowych, kancelariach prawniczych, plac6wkach prowadz4cych dzlalalno(i w zakresie
wsparcia psychologiczno-terapeutyaznego albo w podmiotach o charaklerze publicznym:
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c) udzial w zespolach eksperckich i konkursowych:

3) w obszarze wiedq sz'rka:

a) projekty zrealizowane we wsp6lpracy ze Srodowiskami p ozaartyslcznymii

b) prawa wlasnodci plzemyslowej uzyskane w kraju lub za gnnic4 (dotyc4 sz k projektowych)

c) ekspertyzy i inne opracowania vykonane w szczeg6lnoici na zam6wienie instytucji publicznych lub
przedsiebiorcdw:

d) udzial w zespolach eksperckich i konkursowych:

IV. Informacja o wsp6lpracy migdzynarodowej

l) we wszystkich obszarach wiedzy, z wylqczeniem obszaru wiedzy sztuka:

a\ staZe zagraniczne (wraz z okreSleniem czasu ich trwania):

b) udzial w ocenie projekt6w migdzynarodowych:

c) recenzowanie prac publikoranych w czasopismach miEdzynarodowych posiadajqcych wsp6lczynnik
.,,Jqlr\w impactlactor:

d) czlonkostwo w migdzynarodorych organizacjach i stowarzyszeniach bgdqcych zgodnie
z postanowieniami ich statut6w towarzystwami nauko\aymi;

e) udzial w migdzynarodowych zespolach eksperckich;
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0 uczestnictwo w programach europejskich i innych migdzynarodowych:

g) udzial w migdzynarodo\aych zespolach badawczych:

2) w obszarze wiedzy szfjkal

a) staze zagranlczne (wlaz z okreSleniem czasu ich trwania):

b) udzial w migdzynarodowych \ rydarzeniach artystycznych:

c) uczestnictwo w projektach lub programach europejskich i innych migdzynarodowych:

d) czlonkostwowmigdzynarodovychorganizacjacharlystycznych:

V. Informacja o osiqgnigciach i dorobku dydaktycznym i popularyzatorskim

Przeprowadzone lub plowadzone uyklady i seminaria naukowc:

t) ...

2)

2. Opieka naukowa nad doktorantami i osobami ubiegaj4cymi sig o nadanie stopnia doktora (w charakterze
promotora, promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego), z podaniem t'4uldw rozpraw doktorskich:

2\

3. Publikacje i prace o charakterze popularnonaukowym:

1\ ............
2\

4. Plzygotowane materialy do eJearningu:

ll
2\

5. Aktywny udzial w imprezach popularyzuj4cych naukg, kulturg oraz sztukg:

lt .. ..

2\
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VI. Informacja o otrzymanych nagrodach oraz wyr6znieniach za osi4gnigcia naukowe, dydaktyczne i artystyczne

t. ....,..............
1

B. INFORMACJA O NAJWAZNIEJSZYM OSIAGNIECIU NAUKOWYM ALBO ARTYSTYCZNYM

-17 -


