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ŻYCIORYS NAUKOWY 
z wykazem prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informacją o działalności popularyzującej naukę 

 
 

Dane osobowe 
 
Imię i nazwisko  
  
Data i miejsce urodzenia  
  
Adres zamieszkania  
  
Telefon, e-mail  
 
 
Wykształcenie 
 
Nazwa Uczelni / Wydział / kieru-
nek / rok ukończenia / tytuł pracy 
magisterskiej 

 
 
 
 

 
 
Przebieg pracy zawodowej 
 

Miejsce pracy Okres pracy Stanowisko 
   
   
   
   
 
 
Kierunki zainteresowań naukowo-badawczych 
 
Lp. Wyszczególnienie 
1.  
2.  
3.  
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Wykaz osiągnięć naukowych i twórczych 
 

Razem 
Wyszczególnienie 

Liczba Punkty1 
I. Prace publikowane   

I.1. Publikacje w czasopismach naukowych   
1. Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact 

Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym 
w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

  

2. Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Im-
pact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 

  

3. Publikacja w czasopiśmie znajdującym się w bazie European Reference Index for the 
Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 

  

4. Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski, zamieszczona w za-
granicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w częściach A, B, C wykazu 
czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

  

5. Publikacja naukowa w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej 
uwzględnionych w uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym 

  

I.2. Monografie naukowe   
1. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, w której liczba autorów nie 

przekracza 3  
  

2. Współautorstwo monografii naukowej lub monografii naukowej uznanej za dzieło 
wybitne, w której liczba autorów wynosi co najmniej 4, a ich udział nie jest wyod-
rębniony 

  

3. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo po-
szczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4 

  

4. Współautorstwo rozdziału w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autor-
stwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co naj-
mniej 4, jeżeli liczba autorów rozdziału w monografii naukowej wynosi co najmniej 
2 

  

5. Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo po-
szczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4 

  

I.3. Podręczniki autorskie  X 
1. Autorstwo podręcznika autorskiego w języku angielskim  X 
2. Autorstwo podręcznika autorskiego w języku innym niż angielski  X 
3. Autorstwo rozdziału w podręczniku autorskim w języku angielskim  X 
4. Autorstwo rozdziału w podręczniku autorskim w języku innym niż angielski  X 
5. Redakcja podręcznika autorskiego  X 

   
II. Prace niepublikowane oraz inne  X 
II.1. Skrypty, poradniki zawodowe, książki i artykuły popularyzujące wiedzę naukową  X 
II.2. Referaty:  X 

II.2a. Referaty na konferencjach krajowych  X 
II.2b. Referaty na konferencjach zagranicznych  X 

II.3. Projekty badawcze  X 
II.4. Ważniejsze ekspertyzy i opracowania na rzecz praktyki  X 
II.5. Patenty  X 
II.6. Prace nieprzeznaczone do druku – zastrzeżone  X 

                                                           
1 Uzyskane z oceny parametrycznej MNiSW (punktacja obowiązująca w dniu złożenia dokumentacji). 
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Wykaz osiągnięć naukowych i twórczych 
 
I. Prace publikowane – dorobek publikowany należy przygotować z podaniem wartości punktacji 

MNiSW oraz ewentualnie IF (Impact Factor). Przy każdej pozycji należy podać: 
– dla artykułu w czasopiśmie: nazwisko i inicjał imienia autora (przy pozycjach dotyczących 

prac zespołowych podać nazwiska oraz inicjały imion wszystkich współautorów); tytuł dane-
go opracowania (kursywą); nazwę czasopisma; rok wydania, tom, zakres stron, liczbę punk-
tów z oceny parametrycznej MNiSW; 

– dla monografii: nazwisko i inicjał imienia autora (przy pozycjach dotyczących prac zespoło-
wych podać nazwiska oraz inicjały imion wszystkich współautorów); tytuł danego opraco-
wania (kursywą); nazwę Wydawnictwa; miejsce wydania, rok wydania, liczbę punktów z 
oceny parametrycznej MNiSW; 

– dla udziału w monografii: nazwisko i inicjał imienia autora (przy pozycjach dotyczących prac 
zespołowych podać nazwiska oraz inicjały imion wszystkich współautorów); tytuł danego 
opracowania (kursywą); nazwisko i inicjał imienia redaktora (redaktorów), tytuł monografii 
lub podręcznika autorskiego, nazwę Wydawnictwa; miejsce wydania, rok wydania, zakres 
stron, liczbę punktów z oceny parametrycznej MNiSW; 

– dla podręcznika autorskiego: nazwisko i inicjał imienia autora (przy pozycjach dotyczących 
prac zespołowych podać nazwiska oraz inicjały imion wszystkich współautorów); tytuł dane-
go opracowania (kursywą); nazwę Wydawnictwa; miejsce wydania, rok wydania; 

– dla udziału w podręczniku autorskim: nazwisko i inicjał imienia autora (przy pozycjach doty-
czących prac zespołowych podać nazwiska oraz inicjały imion wszystkich współautorów); 
tytuł danego opracowania (kursywą); nazwisko i inicjał imienia redaktora (redaktorów), tytuł 
monografii lub podręcznika autorskiego, nazwę Wydawnictwa; miejsce wydania, rok wyda-
nia, zakres stron; 

– wkład kandydata do wspólnych prac musi zostać starannie udokumentowany, wyraźnie od-
dzielony od wkładów pozostałych współautorów. Celowi temu służą m.in. oświadczenia 
współautorów ww. prac zespołowych. Wymaga się, aby jasno określili oni swój wkład cha-
rakteryzując zakres swego udziału dotyczący autorstwa koncepcji pracy, sformułowania pro-
blemu naukowego, wyboru metodyki badań, ich przeprowadzenia, wniosków z pracy. 
Oświadczenie ogólnikowe, zwłaszcza ograniczające się do ilościowej charakterystyki udziału 
(np. w procentach), są dla omawianych celów bezwartościowe. 

 
I.1. Publikacje w czasopismach naukowych 

1. W czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), 
znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A wy-
kazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

2. W czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), 
wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

3. W czasopiśmie znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities 
(ERIH), wymienionym w części C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

4. W języku innym niż polski, zamieszczonej w zagranicznym czasopiśmie naukowym 
niewymienionym w częściach A, B, C wykazu czasopism naukowych Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 

5. W recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionych w 
uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym (np. Web of Science, 
Scopus). 

 
I.2. Monografie naukowe 

1. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, w której liczba autorów nie prze-
kracza 3. 
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2. Współautorstwo monografii naukowej lub monografii naukowej uznanej za dzieło wy-
bitne, w której liczba autorów wynosi co najmniej 4, a ich udział nie jest wyodrębniony. 

3. Autorstwo rozdziału  w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo po-
szczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4. 

4. Współautorstwo rozdziału w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo 
poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4, jeże-
li liczba autorów rozdziału w monografii naukowej wynosi co najmniej 2. 

5.  Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszcze-
gólnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4. 

 
I.3. Podręczniki autorskie 

1. Autorstwo podręcznika autorskiego w języku angielskim. 
2. Autorstwo podręcznika autorskiego w języku innym niż angielski. 
3. Autorstwo rozdziału w podręczniku autorskim w języku angielskim. 
4. Autorstwo rozdziału w podręczniku autorskim w języku innym niż angielski. 
5. Redakcja podręcznika autorskiego. 

 
II. Prace niepublikowane oraz inne 

II.1. Skrypty, poradniki zawodowe, książki i artykuły popularyzujące wiedzę naukową. 
II.2. Referaty: 

II.2a. Referaty na konferencjach krajowych. 
II.2b. Referaty na konferencjach zagranicznych. 

II.3. Projekty badawcze (nazwa i rodzaj projektu, nr projektu, nakłady na projekt w zł). 
II.4. Ważniejsze ekspertyzy i opracowania na rzecz praktyki. 
II.5. Patenty. 
II.6. Prace nieprzeznaczone do druku – zastrzeżone. 

 
 
Informacja o działalności popularyzującej naukę 
 
Lp. Wyszczególnienie 
1.  
2.  
3.  
 
 
Przynależność do stowarzyszeń i organizacji naukowych (pełnione funkcje) 
 
Nazwa stowarzyszenia lub organizacji naukowej Okres Funkcja 
   
   
   
   
 
 
Zakres kontaktów z praktyką gospodarczą 
 
Lp. Wyszczególnienie 
1.  
2.  
3.  
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Współpraca krajowa i międzynarodowa 

A. Staże i misje naukowe 

Lp. Kraj Uczelnia / Instytucja Rodzaj pobytu Czas pobytu 
     
     

 
B. Efekty współpracy w nauce 

 

C. Efekty współpracy w dydaktyce 

 
 
Nagrody i wyróżnienia 
 
Lp. Wyszczególnienie 
1.  
2.  
3.  
 
 
 
 
 ............................................... ........................................................  
 data podpis doktoranta 


