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WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH STUDENTA W POPRZEDNIM ROKU AKADEMICKIM:
Wykaz osiągnięć naukowych

1

Działalność naukowo - organizacyjna na Uczelni

1.1

działalność naukowo - organizacyjna w całej Uczelni

1.2

działalność naukowo - organizacyjna na Wydziale

2

Działalność w organizacjach studenckich

2.1

uczestnictwo w kursach i szkoleniach naukowych

2.2

działalność stowarzyszeniach i innych organizacjach studenckich na UKSW wspierających
naukę

3

Publikacje naukowe

3.1

za publikacja książki naukowej w języku obcym

3.2

za publikacja książki naukowej w języku polskim

3.3

za publikację artykułu w książce naukowej lub w czasopiśmie naukowym w języku obcym

3.4

za publikację artykułu w książce naukowej lub w czasopiśmie naukowym w języku polskim

4

Współpraca naukowa z innymi ośrodkami naukowymi

4.1

Nawiązanie indywidualnej współpracy naukowej z zagranicznym ośrodkiem akademickim

4.2

nawiązanie współpracy naukowej z zagranicznym ośrodkiem akademickim w ramach Erasmus
lub innego programu

4.3

nawiązanie indywidualnej współpracy naukowej z polskim ośrodkiem akademickim

4.4

nawiązanie współpracy naukowej z polskim ośrodkiem akademickim w ramach programów
MOST ,Campus itp.

5

Wygłoszenie referatu

Zaznacz

Liczba

właściwe

punktów*

1

5.1

wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

5.2

wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

5.3

wygłoszenie referatu na UKSW nie będącego przeprowadzonego w ramach zajęć
dydaktycznych

6

Udział w konkursie

6.1

Zajęcie do 5 miejsca w konkursie międzynarodowym

6.2

Zajęcie do 5 miejsca w konkursie krajowym

6.3

Zajęcie do 3 miejsca w konkursie organizowanym na UKSW

7

Udział w konferencji w charakterze słuchacza

7.1

udział w konferencji międzynarodowej w charakterze słuchacza

7.2

udział w konferencji krajowej w charakterze słuchacza

7.3

Udział w konferencji na UKSW w charakterze słuchacza

8

Organizacja konferencji

8.1

Organizacja konferencji naukowej, sympozjów i warsztatów międzynarodowych

8.2

Organizacja konferencji naukowej, sympozjów i warsztatów o zasięgu ogólnopolskim

8.3 Organizacja konferencji naukowej, sympozjów i warsztatów z ramienia koła naukowego UKSW
9

Inne

9.1

wyróżnienie międzynarodowe, państwowe za działalność naukową

9.2

wyróżnienie organizacji pozarządowych, firm prywatnych, uczelniane za wkład za działalność
naukową

9.3

udział w organizacji spotkań o charakterze popularno-naukowym (np. podczas pikniku

9.4

za przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia, warsztatu związanego z zakresu dyscypliny
naukowej

9.5

za udział w projekcie badawczym niedotyczącym pracy magisterskiej

9.6

Staże i praktyki odbyte w ramach dziedziny studiowanego kierunku, nie wchodzące w program
studiów
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