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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚClNAUKOWEJ,DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNE
NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGOWYDZIAŁU NAUK (› ZIEMI I GOSPODARKI

PRZESTRZENNE!UMK

„algami.. „mio dni

Imię i nazwisko: .

Kaledru

Swpień/ tytuł naukowy
Dammmm.. pumy w UMK
Zadeklarowana dyscyplin.(y)›

_ „.:.... n!,yakunb.

udzxał%: „ .

udzirn%: .. . „ .

Sumuwsko . dm mIIudmeuIa nn aktuainie mjmowanyn. smnnwlsku'
anIa imrudmuIia na w/w ›Ianowlsku. umuwa o pmcwmancwanic .nnw....wn......)

A. DZIAŁALNOSC NAUKOWA

AI Publikuje naukowe (doląuyć nemu; punxmetryczną przygotowaną przez Bibliomkę Uniwcmyumką
„. „n..-many okres)

Zgodn: : zadekimownną dyscyplmqw Mnianym okresu:

Wymzegnlnienie' Łączna Luba L..... I....n. I....n. '
«...... „... , .....— wmx „......
Jm .r „... .. Dunham.

myknly naukow/:*.
„m...... . „...w „...w .... „mwmw. .... ... ,
mm...... .n. dzynamdeych. „...aw... w mmeugmnymwyk-bc
anykuly uaukuwe'
wIŁILKmuncw w.,...nm. rwkrrwywnieummuanych mn....gmnny...
vu ' :
monoganc nnnkowe"
w,...n.„„M.W........,.n..w.7„u ». mlnlslululn)mwym-m.

.nonogmne naukowe"
„,...,m wy......„w. ......„nnmm.„mn......
Iozdzlały w monu'gmnacn naukowych:
„...na. vmwyd-wmn „...mam ›. „manny-n „ym.

„1.11me w monngruflach naukowych
„...y... „.... „M......„...w. w......„mn....,mwyk.„.~_
fred-akcja naukowa.
n......gm. mmm wydmy... ...-... „mm...... ~mm/zm: w
mn......nn „......
redakcja Imukowa.
n.....„m. „wmn „mm mm „am...... ... „mm...; ..
nn....m... „„!nue:

*......n, n...... . mmx/yuh:„...... „„...... w ..... kw...”.Mmm" n.... . w...... Ww.... . ..... :: ...... zum . „ ...... mwmw].„.... „...w... „...w...



2

Publikacjemc mu,—.n: z deklarowaną dyscyplmą w ccc mym okms

Wyszcmgólmelue

pm

„ma mm. Lrum
haba pn:/, pne

ur „.kr

„nnn Luma
wmośt „ma
nr mmkqu

anykuly naukowe»

mnfcmmu „„ (l_gyrumdnwkux [Janew/x mnnrmnnnymmkw
wubllknwam „ ›.mnwsmnh „».th nnn mmnwvanyd) nmunlxch „

myk-roy naukewe'.

wynm
«pubhwuwcw umawiam!)mmm m: zamka/mnwhwmmnmmnym

monogram; nnnkuwe
Mmm„mnw„„me „mmm,w„kun.

monogram: naukowe"
„mnw, Mannnrnn„mmm..: k nnnn nnn-n.

rozdnaływ monogrnnacn nunkowych'
wkdanych„„ „mwmwuwaga/ano w .,..„nnnnnn„kam

nmimky w monoguńach naukowych.
'u'/(Innych „w wydiwmuwunmlamcsmmn:um: ;wrnnmwmę.

lcdnkqanankuwn

„nnn-mw w km.
wanogum „Awen wyd-nych „W uydnwnmwa zu mi:/um w

redakqa „..ch
„ „nnnn „ w „nc
„(mym „mm, „mm „„a. wydawnmuw n.: rxmicśliinu: w

Inn „

*.„nnn, Mukwwmmmwgnńcuukmmwummcw „w knwammuMmmmkalvSxknuumnWylyswxdmunlmcmwwr„mum.,n.
hko zalącznik „ proszę mmmścić lisu; publlkncjl „ nkrcs >pnxwozdawczy,

A2. Cylnw- :
Baza cymwar'r Lxczba cytowań Impact factor (m Indeks hch nf Selene:

icom
GengleScIlolxr

AJ Badania nlukowe
| Realizowane projekty badawcze

Liu/ba „amm ch yuijkko'w
kmrownik 2

Wykonawca
'wny wykonawca cmckun

Granty UE i inne dońuansowanc z środków
ngranicznych
manty NCN i Ncurkfmp VNPRH
Inne gran! źdquansowanc z śmdków kmmwych
ijekty ńnansowmc ze środków dla rozwoju
nnodej kadry
(amen pmjnkoścvowey)
Palau! lub prawa do wzorów uzytkowyyh!
Udokumenlowancefekty praktyczne prac
naukowych
wdroanrcsysrenrawjako' UE.
lum: prejzkt krajową
Jako zalącznik AZ. proszę zamiescic wym projektów badawczych (mma numer. Okre: realizaCii)
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2, Aplikacje 0 projekty badawcu nie ukońcmue puwodmliclu (rok, icnrar, kow-kun. nr rejesmcyjny)

A4. Udokumcnmwanc ciekly barlawczc inne niz publikaqe (r.-perry. eksperty1y, oplnlc Spwjalhlyczne,
emi

A5. Pum slanuwiąu [maslawę nwanxu nuuknwego (wypełmaję Nuby, które uzyskany awans w
ccłmnnym okresie, podać mk)

A6. Staż: knjowe i ugnnlcznc nru slypcuslia (mam, | czas trwania)
&. smz krnrmvy (uczcimz/jednmńanaukowa, „dmr ›InLu, cms u'wanm)

z sw, agmmczny (ucmluia/jedunĘIkanaukowa, rodzaj um, cz:-s trwania)

3 Slypzudium(rodrąr stypendium. czas mvn |a)

A7. Ksnalu'nie kadry naukuwej

| Premnmrwrr (imię | nazwisko dokwmmn, mk studiów dokiurnnckich, lclual pracy doklomhej, dar.-r
olwarciu prawo-ill,wydział)

z Pmmowrstwo pomucmcu: .

doklcrśkiej, wydzm.)
rę | rurzwrsko doktoranla, rok studiów doktoranckich, kmat pracy

: Wyprumcwmuc dokwm (imię i nnzwiskc,mum pracy doktorskiej, dala nbmny, wydzlal)

AK. Udu'alw pnsąpnwanin o nndurn stop tylulów nauknwych (recenzja pracy doktorskiej, recenzja
wydawnicu pracy hnbllnxcyjuą, recenzja w poslqpowamu habilitacyjnym. rwnzja wniosku o tym.
pmfcwm]

| w cbamklerze reccnmnla (recenzja pracy doktcrskxq, recenzjn wydawmua pracy hnhniucyrnq,
recenzjaw pOSlępowamu ham-u:;„nyrn. leccn'qa wniosku o tytul profewra)

2 w innym chmaklcne (pnewodmcącegu. sekrmm, cdonku konnśjl)

A9. Rannie:
1. Projekm'w badawczych * krajowych; międzynarodnwych (typ proram nazwa konkurs-n mk)-

z Publikacji (tytul nmwpismn, monografii, rok. wydawnrcnwo)

All]. Ucmrnicrwn w kmjnwych i międzynamdowych knufenncjaeh nauknwych udokumcnlwmue
abslmktem, publikacją (nazwa kcnfcrcncjx, miejsce, dnia charakter ucmrmnrwn, tylu! referatu/posłem)



All. Wspólpnm naukowa:
i Międwllamdowa (forma, okna: wspólpracy, efekty)

2. Krajowa (fm-m, okres współpracy, efckly)

A12.Uilmlw mpniaeh badawczych, sieciach. knnmrcjach:
! Międzynaroduvq'dl (fumla. okres prn'lpmcy. efekty)

2. Kr.-nowych (forma. okres współpracy, ciekly)

A.IS. Ukuńamle kursy, szknlellia ] inne formy umalunnccniu przydatne w dllahlnośu naukowej

Au. Nagrudyi wyniinie . z. działaność naukową

DZIALALNDŚC DYDAKTYCZNA

Rl. Prowadmne ujęciadydaklyunc

Prowadmnyprzedmiol Red/Ajlajęc Rcknudińw, Linhagodzm
(vv/ćw) kierunek

nz.meadmnenjęcll slydiklyczncw języku nbcym

melwnypneamm Rodmjmlęć Roksuldicw, Llczbagodzin_ (wMW) mmm

m. Wyprnmnwznic liter-cial
dyplmnowej, kmnmel sm

inżyniera/magistra (nazwisko i '

W)
'ę dyplomallla, mk, temal pracy

m,Nagmdlonc Iuh wyróżnianeprace dyplumnwe wyknnzue pna opieką nceniancgn nalnzyciela

BS. Opiękz „a xludcnlam 'tmkci: „mJ-em.;w i smży, wxpólnic pmwadmnc badania (wu! :ful-nią ich upewxzcchnlanla * publikacje. knnfcnuq'e)

rzó. Opracowane iwdrożnuc mm [wulgarny/(programy aludlów, pmgamy sludlow podyplomowych.kursów dukszlalcających. kursów WJęzyku angielskilm Elc.)

57. Puduoszcme wlasnych kwalifikacji dydaklyanycll (kursy. szkolcnia. sunia podyplnmwe,mim:upuwmcnm potwierdwne ccnyńkalcm, dynhxmcm lub uświadcnnięm)

mi, lnlle funny dzialalności dydxklycmej (TczcllmgsurfMobiiity, Uniwcrsylet Dziecięcy. chu'walNauki i "ukl. cm )
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na. Nngrnuyi wyrńlnieuiz Ia llziamuosć z: dna alność dydaklytzną

c. nmLALNość ORGANIZACYJNA

c.l. Funkqe nrlnlnnew UMK (mau, I'uukcil, okres pełnienia)

I. Funkcj: reklam. "rur:-klara dziekana, prodziekana, pmwnilniunnngn „.ly dyscypliny

z. Fuuktja kieruwnikastudiów ni-ucjnnarnych, studiów padyplomnwych

3. Funkcja kier-wynika kaledry, pramwni

4. rulnnknglwo: wyboru do Senalu, rady dyscypliny, kalcgium clcklnn'nv ' n,

5. Inne funkcje pclnione/ rodzaj illinlahmśti w UMK (pruwodniczący/czlouek kurnisji uwelnuncn,
peinoinoc knordynnlor, crci. podac ukrcs›

Cl. Dzlxlnni:w „kresie uignnunq'i nauki

!. ()rgznincja knnfnm naukowej kmjnwei, międzynarodawej(tym! konferencji miejwc. dm,
pełniona iunkcyn w kcmltecie crganiacyinym)

z. [Mliniw komilecie redakcyjnymmsuyismn naukowegu kmjnwcgo, nliędzynamsluwego (tym!
cus-wisnia,wydawnictwpuukly wg MNisw„ IF7

3. Udua ' lnkq'n pduione w nlganincjncn ] luwmysnwnnh naukuwych krajowych i

ugmnimych (Czlonkonwo w kmniwuie uaukewylll PAN/ PAU, członkmlwo z wyboru w unądnc
lownrzystwnnaukowego,

c:. Dlialnniaw nkmin cywilizacji dydakty

L Opiekun mlm

:. Opiekun knln nnnkuwego

3. Udział w pracach kurnisil ilydaklynznej. karnlsn ds. nceuy jaknści ksz-alumin

4›Udzizlwknm , emminu licencjatkicgo.ngislerskiego(charaklcrucuslmclwa)

lnu: «anny dlinlnlnuścidydzklyunej

c4. Inne formy kluxhlntkimiafganinzyjnnj (nd/,na! w promoql olerly dydnkrycrney Wydzialu, ud7in| w
organimyi Dnia Wydziału, nrganilaqa konkursów, pruwadzcmc wykładów u minuci- Średnich.
el: ›
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cs. Pudnnslenie kwalikancjiw nbsznrze związanym z dzi-hlnnściq organiucyjuq (kuny, szkolenm,uudia podypwomowe . muc)

('s. N:gmdy i wyn'vżu na za dzialalnośćmgumaną

Tomin dma roku
(podpn pmmumikm


