Załącznik nr 1
OCENA STOPNIA ZAAWANSOWANIA PRACY DOKTORSKIEJ ORAZ ZAANGAŻOWANIA
W PRACĘ DYDAKTYCZNĄ W ROKU AKADEMICKIM ....................................

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim ............................
semestr zimowy
(podać nazwę i charakter zajęć, liczbę godzin)

semestr letni
(podać nazwę i charakter zajęć, liczbę godzin)

__________________________________________________________________________________
1) Stopień zaawansowania pracy doktorskiej:
wysoki

średni

niski

(zaznaczyć odpowiednio)
punkty.........................

(data i podpis promotora)
2) Stopień zaangażowania w pracę dydaktyczną (zajęcia prowadzone i/lub hospitowane):
wysoki

średni

niski

(zaznaczyć odpowiednio)
punkty.......................
(data, pieczęć i podpis Dyrektora Instytutu / Kierownika Katedry)

Załącznik nr 2

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE DOKTORANTA W ROKU AKADEMICKIM .........................
Imię i nazwisko doktoranta, nr albumu, rok studiów ……………………………………………………………….
Promotor: ....................................................................................................................................................................
1) Uzyskanie grantu Narodowego Centrum Nauki lub analogicznego grantu zewnętrznego
TAK / NIE (zaznacza doktorant; należy podać nazwę instytucji)
punkty (15) ...................
2) Przyjęty do druku (po recenzjach)1 artykuł naukowy (powyżej 4 stron) w wiodącym polskim czasopiśmie
humanistycznym (zwł. czasopiśmie z listy ERIH lub najwyżej punktowanym czasopiśmie z listy MNiSzW) 2
lub w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym3
(wypełnia doktorant: podać tytuł artykułu, liczbę stron i nazwę czasopisma)

punkty (6) ...................
3) Przyjęty do druku1 (po recenzjach) artykuł naukowy (powyżej 4 stron) w ważnym polskim czasopiśmie
humanistycznym (zwł. z listy MNiSzW)2 lub w pracy zbiorowej4
(wypełnia doktorant: podać tytuł artykułu, liczbę stron i nazwę czasopisma / tytuł pracy zbiorowej, nazwisko
redaktora, nazwę wydawnictwa)

punkty (4) ...................
4) Przyjęty do druku1 (po recenzjach) artykuł naukowy (powyżej 4 stron) w innym czasopiśmie, nota lub
recenzja5
(wypełnia doktorant: podać tytuł artykułu / noty / recenzji, liczbę stron i nazwę czasopisma)

punkty (2) ...................

1 Uwaga: ważny jest fakt przyjęcia do druku pracy w danym roku akademickim, nie zaś jej opublikowania.
2 Wykaz czasopism humanistycznych z listy ERIH oraz z listy MNiSzW jest dostępny na stronie internetowej
Wydziału (www.wfil.uni.wroc.pl).
3 Autorstwo lub współautorstwo monografii traktuje się jako równoznaczne punktowo przyjęciu do druku
4 artykułów w tej grupie czasopism.
4 W tym punkcie można też wykazać tłumaczenie artystyczne o objętości co najmniej 1 arkusza wydawniczego.
5 W tym punkcie można też wykazać tłumaczenie artystyczne o objętości mniejszej niż 1 arkusz wydawniczy.

5) udział (z referatem lub komunikatem)6 w konferencji o zasięgu międzynarodowym lub krajowym
(wypełnia doktorant: podać tytuł referatu, nazwę, organizatora oraz miejsce i termin konferencji)

punkty (4) …………

6) udział (z referatem lub komunikatem) 5 w konferencji o zasięgu lokalnym (ponad 60% referentów
miejscowych) lub w krajowej konferencji doktorantów
(wypełnia doktorant: podać tytuł referatu, nazwę, organizatora oraz miejsce i termin konferencji)

punkty (2) ..............
7) uzyskanie zagranicznego stypendium konkursowego
(wypełnia doktorant: podać nazwę stypendium i/lub instytucję fundującą, miejsce i okres pobytu)

punkty ...................
(do 6 punktów; punktację proponuje promotor)
8) inne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
(wypełnia doktorant: krótki opis osiągnięć)

punkty ...................
(do 4+2+2 punktów; punktację proponuje promotor)
__________________________________________________________________________________________
Oświadczam, że przedstawione powyżej dane dotyczące osiągnięć naukowych uzyskanych przeze mnie w roku
akademickim .................... są prawdziwe.

(data i podpis doktoranta)
Potwierdzam osiągnięcia naukowe uzyskane przez doktoranta.

(data i podpis promotora)
───────────────────────────────────────────────────────────
6 Uwaga: punktację za udział w konferencji można przyznać wówczas, gdy przedstawiony na niej
referat/komunikat nie został wykazany w osiągnięciach naukowych doktoranta jako publikacja.

Średnia ocen (za poprzedni rok akademicki) potwierdzona przez Dziekanat Studiów Doktoranckich ………..

punkty ……...

Łączna liczba punktów…………
(załącznik nr 1 i załącznik nr 2 )

