Załącznik do Zarządzenia nr 2/2021 Dziekana WNoZiGP
z dnia 29 stycznia 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ
NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ UMK
za okres od ................. r. do dnia .................... r.
Imię i nazwisko: ……………………………………………….
Katedra.........................................................................................
Stopień/ tytuł naukowy: ............................................; data uzyskania : ........................................................
Data rozpoczęcia pracy w UMK: .............................................
Zadeklarowana dyscyplina(y): ……………………………………………………... udział %: …………
……………………………………………………... udział %: …………
Stanowisko i data zatrudnienia na aktualnie zajmowanym stanowisku: …………………….......................
Forma zatrudnienia na w/w stanowisku : umowa o pracę/mianowanie (niepotrzebne skreślić)
A. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
A1. Publikacje naukowe (dołączyć ocenę parametryczną przygotowaną przez Bibliotekę Uniwersytecką
za oceniany okres)
Zgodne z zadeklarowaną dyscypliną w ocenianym okresie:
Wyszczególnienie

Łączna
liczba
prac

Liczba
prac z
IF

Liczba
prac
z pkt.

Łączna
wartość
IF

Łączna
wartość
punktacji

artykuły naukowe*:
opublikowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z
konferencji międzynarodowych, zamieszczone w ministerialnym wykazie

artykuły naukowe*:
opublikowane w czasopismach naukowych nie zamieszczonych w ministerialnym
wykazie;

monografie naukowe*:
wydane przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie;

monografie naukowe*:
wydane przez wydawnictwa nie zamieszczone w ministerialnym;

rozdziały w monografiach naukowych:
wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie;

rozdziały w monografiach naukowych:
wydanych przez wydawnictwa nie zamieszczone w ministerialnym wykazie;

redakcja naukowa:
monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w
ministerialnym wykazie;

redakcja naukowa:
monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa nie zamieszczone w
ministerialnym wykazie.

Inne:

*artykuły naukowe i monografie naukowe rozumiane w myśl
jakości działalności naukowej

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji
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Publikacje nie związane z deklarowaną dyscypliną w ocenianym okresie:
Wyszczególnienie

Łączna
liczba
prac

Liczba
prac z
IF

Liczba
prac
z pkt.

Łączna
wartość
IF

Łączna
wartość
punktacji

artykuły naukowe*:
opublikowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z
konferencji międzynarodowych, zamieszczone w ministerialnym wykazie

artykuły naukowe*:
opublikowane w czasopismach naukowych nie zamieszczonych w ministerialnym
wykazie;

monografie naukowe*:
wydane przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie;

monografie naukowe*:
wydane przez wydawnictwa nie zamieszczone w ministerialnym;

rozdziały w monografiach naukowych:
wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie;

rozdziały w monografiach naukowych:
wydanych przez wydawnictwa nie zamieszczone w ministerialnym wykazie;

redakcja naukowa:
monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w
ministerialnym wykazie;

redakcja naukowa:
monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa nie zamieszczone w
ministerialnym wykazie.

Inne:

*artykuły naukowe i monografie naukowe rozumiane w myśl

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji

jakości działalności naukowej

Jako załącznik A1. proszę zamieścić listę publikacji za okres sprawozdawczy.
A2. Cytowania
Baza cytowań

Liczba cytowań

Impact factor (IF)

Indeks h

Web of Science
Scopus
GoogleScholar
A3. Badania naukowe
1. Realizowane projekty badawcze
Liczba realizowanych projektów
kierownik
główny
wykonawca opiekun
wykonawca
Granty UE i inne dofinansowane z środków
zagranicznych
Granty NCN i NCBiR, FNP, NPRH
Inne granty dofinansowane z środków krajowych
Projekty finansowane ze środków dla rozwoju
młodej kadry
(dotacji projakościowej)
Patenty lub prawa do wzorów użytkowych
Udokumentowane efekty praktyczne prac
naukowych
Wdrożenie systemów jakości UE
Inne projekty krajowe
Jako załącznik A2. proszę zamieścić wykaz projektów badawczych (temat, numer, okres realizacji)
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2. Aplikacje o projekty badawcze nie zakończone powodzeniem (rok, temat, konkurs, nr rejestracyjny)

A4. Udokumentowane efekty badawcze inne niż publikacje (raporty, ekspertyzy, opinie specjalistyczne,
etc.):
A5. Praca stanowiąca podstawę awansu naukowego (wypełniają osoby, które uzyskały awans w
ocenianym okresie, podać rok)
A6. Staże krajowe i zagraniczne oraz stypendia (rodzaj i czas trwania)
1. Staż krajowy (uczelnia/jednostka naukowa, rodzaj stażu, czas trwania)
2. Staż zagraniczny (uczelnia/jednostka naukowa, rodzaj stażu, czas trwania)

3. Stypendium (rodzaj stypendium, czas trwania)
A7. Kształcenie kadry naukowej
1. Promotorstwo (imię i nazwisko doktoranta, rok studiów doktoranckich, temat pracy doktorskiej, data
otwarcia przewodu, wydział)
2. Promotorstwo pomocnicze (imię i nazwisko doktoranta, rok studiów doktoranckich, temat pracy
doktorskiej, wydział)
3. Wypromowanie doktora (imię i nazwisko, temat pracy doktorskiej, data obrony, wydział)
A8. Udział w postępowaniu o nadanie stopni i tytułów naukowych (recenzja pracy doktorskiej, recenzja
wydawnicza pracy habilitacyjnej, recenzja w postępowaniu habilitacyjnym, recenzja wniosku o tytuł
profesora)
1. W charakterze recenzenta (recenzja pracy doktorskiej, recenzja wydawnicza pracy habilitacyjnej,
recenzja w postępowaniu habilitacyjnym, recenzja wniosku o tytuł profesora):
2. W innym charakterze (przewodniczącego, sekretarza, członka komisji):

A9. Recenzje:
1. Projektów badawczych – krajowych i międzynarodowych (typ projektu, nazwa konkursu, rok):
2. Publikacji (tytuł czasopisma, monografii, rok, wydawnictwo):
A10. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych udokumentowane
abstraktem, publikacją (nazwa konferencji, miejsce, data, charakter uczestnictwa, tytuł referatu/posteru)
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A11. Współpraca naukowa:
1. Międzynarodowa (forma, okres współpracy, efekty)
2. Krajowa (forma, okres współpracy, efekty)
A12. Udział w zespołach badawczych, sieciach, konsorcjach:
1. Międzynarodowych (forma, okres współpracy, efekty)
2. Krajowych (forma, okres współpracy, efekty)
A.13. Ukończone kursy, szkolenia i inne formy samokształcenia przydatne w działalności naukowej
A.14. Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową
B. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
B1. Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Prowadzony przedmiot

Rodzaj zajęć
(w /ćw.)

Rok studiów,
kierunek

Liczba godzin

Rodzaj zajęć
(w /ćw.)

Rok studiów,
kierunek

Liczba godzin

B2. Prowadzone zajęcia dydaktyczne w języku obcym
Prowadzony przedmiot

B3. Wypromowanie licencjata/inżyniera/magistra (nazwisko i imię dyplomanta, rok, temat pracy
dyplomowej, kierunek studiów)

B4. Nagrodzone lub wyróżnione prace dyplomowe wykonane pod opieką ocenianego nauczyciela
B5. Opieka nad studentami w trakcie projektów i staży, wspólnie prowadzone badania (wraz z
formą ich upowszechniania – publikacje, konferencje)
B6. Opracowane i wdrożone nowe programy/(programy studiów, programy studiów podyplomowych,
kursów dokształcających, kursów w języku angielskim, etc.)
B7. Podnoszenie własnych kwalifikacji dydaktycznych (kursy, szkolenia, studia podyplomowe, zdobyte
uprawnienia potwierdzone certyfikatem, dyplomem lub zaświadczeniem)
B8. Inne formy działalności dydaktycznej (Teaching Staff Mobility, Uniwersytet Dziecięcy, Festiwal
Nauki i Sztuki, etc.)
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B9. Nagrody i wyróżnienia za działalność za działalność dydaktyczną
C. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
C.1. Funkcje pełnione w UMK (rodzaj funkcji, okres pełnienia)
1. Funkcja rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, przewodniczącego rady dyscypliny

2. Funkcja kierownika studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych

3. Funkcja kierownika katedry, pracowni

4. Członkostwo z wyboru do Senatu, rady dyscypliny, kolegium elektorów itp.

5. Inne funkcje pełnione/ rodzaj działalności w UMK (przewodniczący/członek komisji uczelnianej,
pełnomocnik, koordynator, etc., podać okres)
C2. Działania w zakresie organizacji nauki
1. Organizacja konferencji naukowej krajowej, międzynarodowej (tytuł konferencji, miejsce, data,
pełniona funkcja w komitecie organizacyjnym)
2. Udział w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego krajowego, międzynarodowego (tytuł
czasopisma, wydawnictwo, punkty wg MNiSW, IF)
3. Udział i funkcje pełnione w organizacjach i towarzystwach naukowych krajowych i
zagranicznych (członkostwo w komitecie naukowym PAN/ PAU, członkostwo z wyboru w zarządzie
towarzystwa naukowego, etc.)
C3. Działania w zakresie organizacji dydaktyki:
1. Opiekun roku
2. Opiekun koła naukowego
3. Udział w pracach komisji dydaktycznej, komisji ds. oceny jakości kształcenia
4. Udział w komisji egzaminu licencjackiego, magisterskiego (charakter uczestnictwa)
5. Inne formy działalności dydaktycznej
C4. Inne formy działalności organizacyjnej (udział w promocji oferty dydaktycznej Wydziału, udział w
organizacji Dnia Wydziału, organizacja konkursów, prowadzenie wykładów w szkołach średnich,
etc.)
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C5. Podnoszenie kwalifikacji w obszarze związanym z działalnością organizacyjną (kursy, szkolenia,
studia podyplomowe i inne)
C6. Nagrody i wyróżnienia za działalność organizacyjną

Toruń, dnia ................….... roku

.........................................................
(podpis pracownika)

