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Załącznik nr 2 do Regulaminu Zadania nr 1 WUM Akademia Innowacyjnej Dydaktyki: Visiting Professors 
 
Imię i nazwisko Profesora Wizytującego  Jednostka naukowo-dydaktyczna 

zapraszająca  

…………………………………………….…    ……………………………………………………………….. 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ KANDYDATA NA PROFESORA WIZYTUJĄCEGO W 
WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 

 
UWAGA: Poszczególne osiągnięcia zostały podane orientacyjnie. Nie stanowią wymagań koniecznych. Nie 
zostało też ustanowione żadne minimum, a ocena merytoryczna osiągnięć należy tylko do kompetencji 
recenzentów. 

●Jeśli kandydat nie legitymuje się danym osiągnięciem – wpisuje BRAK 
●Nie jest wymagane oświadczenie współautorów 

 

I. PUBLIKACJE ORAZ INNE DZIEŁA BĘDĄCE OSIĄGNIĘCIAMI NAUKOWYMI: 
 

A. Publikacje naukowe w czasopismach z bazy Journal Citation Reports: 
1. Autor/autorzy , data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony.(IF=….) 

 
B. Monografie, publikacje naukowe w czasopismach innych niż znajdujące się w bazie JCR:  

 1.Autor /autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub nazwa czasopisma, tom, strony. 
 

C. Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem 
opublikowania: ………   
 

D. Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): …….. 
 

E. Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): …….. 
 

F. Zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe: 
1.Autor/autorzy, data, tytuł osiągnięcia, miejsce realizacji. 
 

G. Udzielone patenty międzynarodowe i krajowe: 
1. Twórca/twórcy, rok udzielenia patentu, tytuł patentu, zakres terytorialny ochrony 
patentowej (np. Polska, Unia Europejska, USA, itp.), nazwa urzędu udzielającego patent 

 
H. Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową:  

1. Nazwa nagrody, rok przyznania, nazwa organu przyznającego nagrodę, określenie 
tytułu z jakiego została przyznana nagroda; 
 

I. Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt. H:  
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1. Nazwa nagrody, rok przyznania, nazwa organu przyznającego nagrodę, określenie 
tytułu z jakiego została przyznana nagroda;  

 
II. DOROBEK DYDAKTYCZNY I POPULARYZATORSKI: 

 
A. Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich:  

1. Nazwa ośrodka, termin odbycia stażu, charakter stażu (np. staż podoktorski, praca na 
stanowisku – wymienić nazwę stanowiska, stypendium naukowe, itp.); 
 

B. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych konferencjach tematycznych  
1. Autor/autorzy referatu, rok wygłoszenia, tytuł referatu, nazwa konferencji, miejsce 

odbycia konferencji (udział  kandydata, czy wygłaszał?) 
 

C. Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych:  
1. Nazwa konferencji, rok, miejsce odbycia konferencji, rola habilitanta (np. przewodniczący 

komitetu organizacyjnego, sekretarz komitetu organizacyjnego, organizator sesji 
tematycznej, itp.)  

 

D. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie:  
1. Autor/autorzy, rok wykonania, tytuł lub zakres ekspertyzy/opracowania, nazwa organu 
lub podmiotu zlecającego wykonanie; 

 
E. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych:  

1. Nazwa zespołu, okres udziału, cel lub tytuł działania zespołu, charakter udziału (np. 
przewodniczący, sekretarz, członek, itp.); 

 
F. Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych:  

1. Organ zlecający opracowanie recenzji, okres, rodzaj projektu (np. badawczy, 
wdrożeniowy, edukacyjny, itp.), liczba zrecenzowanych projektów (dla każdego organu 
zlecającego opracowanie recenzji podać te dane w oddzielnym podpunkcie, tzn. 1, 2, 3 
itd.); 

 
G. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:  

1. Nazwa czasopisma, okres udziału, nazwa wydawcy czasopisma, charakter udziału (np. 
redaktor naczelny, redaktor z uprawnieniami do decydowania o przyjmowaniu prac do 
druku, członek rady naukowej, itp.); 

 
H. Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych:  

1. Nazwa czasopisma lub wydawnictwa (w przypadku recenzowania monografii), okres, 
liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji (dla każdego czasopisma i wydawnictwa 
podać te dane w oddzielnym podpunkcie, tzn. 1, 2, 3 itd.)  
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III. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ KANDYDATA NA PROFESORA 
WIZYTUJĄCEGO: 

 
A. Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i 

krajowych:  
1. Nazwa programu i organu finansującego jego realizację, okres trwania projektu, tytuł 

projektu, charakter uczestnictwa; 
 

B. Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich 
projektach: 
1. Tytuł projektu, rok rozpoczęcia i (ewentualnie) zakończenia realizacji, nazwa organu 

przyznającego fundusze na realizację projektu, charakter udziału w projekcie (np. 
kierownik, wykonawca, inne…)  

 
C. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych:  

1. Nazwa konsorcjum lub sieci, nazwa organu finansującego działalność konsorcjum lub 
sieci, okres trwania, tytuł projektu (jeśli dotyczy), charakter uczestnictwa; 

 
D. Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków 

polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami, innymi niż wymienione w 
pkt II-E:  

1. Tytuł projektu, rok rozpoczęcia i (ewentualnie) zakończenia realizacji, nazwa organu 
przyznającego fundusze na realizację projektu, nazwa współpracującego 
partnera/instytucji; 

 
E. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach 

naukowych  
1. Nazwa organizacji lub towarzystwa, okres członkostwa, pełnione funkcje (np. prezes, 

sekretarz, członek zarządu,  itp.) 
  

IV. INNE: 
 

Inne osiągnięcia, niewymienione w pkt I A – III H:  
1. Nazwa osiągnięcia, rok, krótka charakterystyka osiągnięcia, charakter udziału Profesora;  
2.  … itd.  
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SUMARYCZNE ZESTAWIENIE KRYTERIÓW OSIAGNIĘĆ WNIOSKODAWCY 
l.p. Kryterium  TAK (liczba)/BRAK 

Publikacje oraz inne dzieła będące osiągnięciami naukowymi 
1. Publikacje naukowe w czasopismach z bazy  Journal Citation Reports (JCR)  

2. Monografie, publikacje naukowe w czasopismach innych niż znajdujące się w bazie 
JCR  
 

 

3. Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z 
rokiem opublikowania: 

 

4. Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS):  
5. Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS)  
6. Zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe  
7. Udzielone patenty: 

 a) międzynarodowe 
 b) krajowe 

 
a)…… 
b)…… 

8. Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową  
9. Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione wyżej  

Dorobek dydaktyczny, ekspercki i popularyzatorski 
1. Staże w ośrodkach naukowych lub akademickich  

a) zagranicznych  
b) krajowych 

 
a)……… 
b)……… 

2. Wygłoszenie referatów na tematycznych konferencjach  
a) Międzynarodowych 
b) krajowych  

 
a)……… 
b)……… 

3. Udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych: 
a)  międzynarodowych 
b) krajowych 

 
a)……… 
b)……… 

4. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie  
5. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych  
6. Recenzowanie projektów: 

a) międzynarodowych 
b) krajowych 

 
a)……… 
b)……… 

7. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism  
8. Recenzowanie publikacji w czasopismach: 

a) międzynarodowych 
b) krajowych 

 
a)……… 
b)……… 

Współpraca międzynarodowa 
1. Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach 

międzynarodowych i krajowych 
 

2. Kierowanie projektami badawczymi: 
a) międzynarodowymi  
b) krajowymi  

 
a)……….. 
b)……….. 

3. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych, szczególnie międzynarodowych  
 

4. Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z:  
a) naukowcami z innych ośrodków polskich, 
b) naukowcami z ośrodków zagranicznych, 
c) przedsiębiorcami, innymi niż wymienione wyżej  

 
a)……. 
b)……. 
c)……. 

5. Członkostwo w krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych 
a) ogółem 

 
a)……….. 
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b) w tym z wyboru  b)……….. 
 

INNE Inne osiągnięcia   

RAZEM Łącznie liczba spełnionych kryteriów:  
 

          
UZASADNIENIE MERYTORYCZNE KANDYDATURY PROFESORA OBCOKRAJOWCA 

(planowany zakres współpracy, przewidywane rezultaty dydaktyczne i naukowe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOWANY HARMONOGRAM POBYTU 

Z uwzględnieniem formy rekrutacji na zajęcia oraz formy zaliczenia przedmiotu (jeśli dotyczy); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 
          podpis wnioskodawcy 


