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Lublin, ……………….. 
data 

…………………………………………………………… 

Imię i nazwisko Kandydata 

 

 

INFORMACJA O AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ 

KANDYDATA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ  

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE 

na podstawie § 7 uchwały nr 56/2019-2020 z dnia 3.04.2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  w roku akademickim 2020/2021 

1) Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych  

a) Publikacje z listy Journal Citation Reparts (JCR) 

 Opublikowane lub przyjęte do druku
*
:  

Autorzy Tytuł 
artykułu 

Czasopismo Rok, numer, 
strony, DOI 

punkty 
MNiSW 

Aktualny 
 IF 

Punkty komisji 
rekrutacyjnej 

       

       

       
Suma punktów  
* 

w przypadku publikacji przyjętych do druku (nie posiadających DOI) należy dołączyć dokument od Redakcji czasopisma 

potwierdzający akceptację druku publikacji. 

b) Publikacje punktowane z poza listy JCR 

 Opublikowane lub przyjęte do druku
*
:  

Autorzy Tytuł artykułu Czasopismo Rok, numer, 
strony,  

punkty MNiSW Punkty komisji 
rekrutacyjnej 

      

      

      
Suma punktów  
* 

w przypadku publikacji przyjętych do druku należy dołączyć dokument od Redakcji czasopisma potwierdzający akceptację 

druku publikacji. 

c) Rozdział w monografii 

Autorzy Tytuł artykułu Redakcja Wydawnictwo Strony punkty 
MNiSW 

Punkty komisji 
rekrutacyjnej 

       

       

       
 
Suma punktów 
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d) Monografia 

Autorzy Tytuł artykułu Redakcja Wydawnictwo Strony punkty 
MNiSW 

Punkty komisji 
rekrutacyjnej 

       

       

       
 
Suma punktów 

 

e) Publikacja popularnonaukowa 

Autorzy Tytuł artykułu Czasopismo Wydawnictwo Strony Punkty komisji 
rekrutacyjnej 

      

      

      
 
Suma punktów 

 

 

2) Udział w sympozjach/konferencjach/zjazdach/kongresach/sejmikach/festiwalach nauki 

a) o zasięgu międzynarodowym: 

Autorzy  Tytuł doniesienia 
/wydanie/rok/strony  

Nazwa 
wydarzenia  

Data  Forma 
prezentacji 

(referat/poster) 

Język 
prezentacji 

(referat/poster) 

Punkty  
komisji 

rekrutacyjnej 

       

       

       
 
Suma punktów 

 

 

b) o zasięgu ogólnopolskim: 

Autorzy  Tytuł doniesienia 
/wydanie/rok/strony 

Nazwa 
wydarzenia  

Data  Forma 
prezentacji  

(referat/poster) 

Język 
prezentacji 

(referat/poster) 

Punkty komisji 
rekrutacyjnej 

       

       

       
 
Suma punktów 

  

 

 

3) Złożone wnioski o finansowanie badań ze źródeł zewnętrznych  

Zajmowane 
stanowisko 

Tytuł 
projektu 

Typ projektu/numer 
projektu

*
/Instytucja 

finansująca  

Czas 
realizacji  

Obowiązki związane z 
realizacją projektu 

(ilość przepracowanych 
godzin) 

Punkty komisji 
rekrutacyjnej 

      

      
 
Suma punktów 

 

*
należy podać w przypadku projektów, które otrzymały finansowanie  
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4) Odbyte staże  

a) zagraniczne  

Adres instytucji 
przyjmującej na 

staż 

Opiekun naukowy 
podczas realizacji 

stażu*  

Czas 
realizacji 

stażu 

Zdobyte doświadczenie w okresie 
realizacji stażu 

 

Punkty komisji 
rekrutacyjnej 

     

     

 
Suma punktów 

 

* 
Kandydat dołącza dokument potwierdzający odbyty staż 

a) krajowe 

Adres instytucji 
przyjmującej  

na staż 

Opiekun naukowy 
podczas realizacji 

stażu*  

Czas 
realizacji 

stażu 

Zdobyte doświadczenie w okresie 
realizacji stażu 

 

Punkty komisji 
rekrutacyjnej 

     

     
 
Suma punktów 

 

* 
Kandydat dołącza dokument potwierdzający odbyty staż 

5) Inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych  

Warsztat/Kurs/ 
Szkolenie 

Tytuł 
warsztatu/kursu/szkolenia 

Organizator 
warsztatu/kursu/szkolenia 

Czas i 
miejsce 
realizacji  

Zdobyte 
doświadczenie

*
  

 

Punkty 
komisji 

rekrutacyjnej 

      

      
 
Suma punktów 

  

* 
 Kandydat dołącza dokument imienny potwierdzający odbyte warsztaty, kurs lub szkolenie 

6) Wzory użytkowe/patenty/wynalazki 

Wzór 
użytkowy/patent/wynalazek 

Tytuł/Temat Aktualny status Autorzy wraz z 
udziałem 

procentowym* 

Punkty komisji 
rekrutacyjnej 

     

     

     
 
Suma punktów 

  

* 
 Kandydat dołącza dokument imienny potwierdzający udział  

 

7) Nagrody i wyróżnienia 

a) nagrody 

Nagroda Wskazać 
I, II lub III miejsce 
(jeśli przyznano) 

Autor/Autorzy  
nagrody 

Rok 
otrzymania 

Instytucja 
przyznająca 

Punkty komisji 
rekrutacyjnej 

      

      

      
 
Suma punktów 

 

* 
 Kandydat dołącza dokument imienny potwierdzający otrzymaną nagrodę/wyróżnienie  
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a) wyróżnienia 

Wyróżnienie Autor/Autorzy  
nagrody/wyróżnienia 

Rok 
otrzymania 

Instytucja 
przyznająca 

Punkty komisji 
rekrutacyjnej 

     

     

     
 
Suma punktów 

 

* 
 Kandydat dołącza dokument imienny potwierdzający otrzymane wyróżnienie  

8) Działalność w studenckich kołach/sekcjach naukowych 

Nazwa  
koła naukowego/sekcji 

naukowej 

Opiekun naukowy Podpis opiekuna koła 
naukowego/sekcji 

potwierdzający działalność 
naukową Kandydata 

Punkty komisji 
rekrutacyjnej 

    

    

    
 
Suma punktów 

 

 

9) Działalność organizacyjna (działalność w samorządzie doktorantów, koordynowanie 

wydarzeń naukowych, kulturalnych i promujących naukę) 

Nazwa  
działalności 

Miejsce  
działalności/organ powołujący do 

wskazanej działalności 

Rok działalności Punkty komisji 
rekrutacyjnej 

    

    

    
 
Suma punktów 

 

 

………………………… 
Podpis Kandydata, data 

 

 


