
WZÓR 

OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH  

 

Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz 
informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki  

 

I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 
ustawy 

A) Tytuł osiągnięcia naukowego: ……………………… 

B) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: 

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

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na ….. (określić precyzyjnie wkład, 
np. zaplanowaniu doświadczeń ………, wykonaniu doświadczeń polegających 
na…., których wyniki zamieszczone zostały na ryc. ……., interpretacji wyników 
badań ……., napisaniu wstępnej wersji rozdziałów…. manuskryptu……). Mój 
udział procentowy szacuję na …..%.  

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na ….. Mój udział procentowy 
szacuję na …..%. 

3. ..itd. 

II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt I) 
opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych 

A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Web of Science 
(WoS) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH) 

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

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na ….. Mój udział procentowy 
szacuję na …..%. 

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na ….. Mój udział procentowy 
szacuję na …..%. 

3. itd. 

 



 

B) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub 
krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w 
pkt II A: 

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

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na ….. Mój udział procentowy 
szacuję na …..%. 

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na ….. Mój udział procentowy 
szacuję na …..%. 

3. itd. 

 
 

C) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, 
ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych 

1. Autor/autorzy, rok, tytuł opracowania lub dzieła, rodzaj opracowania liub 
dzieła, miejsce opracowania, wydania lub upublicznienia. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na ….. Mój udział procentowy 
szacuję na …..%. 

2. Autor/autorzy, rok, tytuł opracowania lub dzieła, rodzaj opracowania liub 
dzieła, miejsce opracowania, wydania lub upublicznienia. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na ….. Mój udział procentowy 
szacuję na …..%. 

3. itd. 

 

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

 

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

 

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



 

G) 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 habilitanta w projekcie (np. kierownik, wykonawca, inne…) 

2. Tytuł projektu, rok rozpoczęcia i (ewentualnie) zakończenia realizacji, 
nazwa organu przyznającego fundusze na realizację projektu, charakter 
udziału habilitanta w projekcie (np. kierownik, wykonawca, inne…) 

3. itd. 

 

H) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną 

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

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

3. itd. 

 

I) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 
tematycznych 

1. Autor/autorzy referatu, rok wygłoszenia, tytuł referatu, nazwa konferencji, 
miejsce odbycia konferencji. 

2. Autor/autorzy referatu, rok wygłoszenia, tytuł referatu, nazwa konferencji, 
miejsce odbycia konferencji. 

3. itd. 

 

III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy 
międzynarodowej habilitanta 

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 habilitanta 



2. Nazwa programu i organu finansującego jego realizację, okres trwania 
projektu, tytuł projektu, charakter uczestnictwa habilitanta 

3. itd. 

 

B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych 

1. Autor/autorzy komunikatu prezentowanego na konferencji, rok, tytuł 
referatu, nazwa konferencji, miejsce odbycia konferencji. 

2. Autor/autorzy komunikatu prezentowanego na konferencji, rok, tytuł 
referatu, nazwa konferencji, miejsce odbycia konferencji. 

3. itd. 

 

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.) 

2. Nazwa konferencji, rok, miejsce odbycia konferencji, rola habilitanta (np. 
przewodniczący komitetu organizacyjnego, sekretarz komitetu 
organizacyjnego, organizator sesji tematycznej, itp.) 

3. itd. 

 

D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt II H 

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

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

3. itd. 

 

E) 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 habilitanta 



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

3. itd. 

 

F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych 
ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami, 
innymi niż wymienione w pkt II G 

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

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

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.) 

2. 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.) 

3. itd. 

 

H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz 
towarzystwach naukowych 

1. Nazwa organizacji lub towarzystwa, okres członkostwa, pełnione funkcje 
(np. prezes, sekretarz, członek zarządu, itp.) 

2. Nazwa organizacji lub towarzystwa, okres członkostwa, pełnione funkcje 
(np. prezes, sekretarz, członek zarządu, itp.) 

3. itd. 

 



I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki 

1. Rodzaj osiągnięcia, rok lub okres, charakter udziału habilitanta  

2. Rodzaj osiągnięcia, rok lub okres, charakter udziału habilitanta  

3. itd. 

 

J) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji 

1. Rodzaj opieki, okres sprawowania opieki, nazwa uczelni lub innej 
instytucji kształcącej studentów lub lekarzy, liczba osób nad którymi 
sprawowana była opieka naukowa (dla każdej uczelni lub innej instytucji 
podać te dane w oddzielnym podpunkcie, tzn. 1, 2, 3 itd.) 

2. Rodzaj opieki, okres sprawowania opieki, nazwa uczelni lub instytucji 
kształcącej studentów lub lekarzy, liczba osób nad którymi sprawowana 
była opieka naukowa  

3. itd. 

 

K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub 
promotora pomocniczego 

1. Imię i nazwisko doktoranta, okres w którym sprawowana była opieka 
naukowa, tytuł rozprawy doktorskiej, nazwa jednostki organizacyjnej 
kształcącej doktoranta, charakter opieki naukowej (opiekun naukowy lub 
promotor pomocniczy) 

2. Imię i nazwisko doktoranta, okres w którym sprawowana była opieka 
naukowa, tytuł rozprawy doktorskiej, nazwa jednostki organizacyjnej 
kształcącej doktoranta, charakter opieki naukowej (opiekun naukowy lub 
promotor pomocniczy) 

3. itd. 

 

L) 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, itp.). 

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



3. itd. 

 

M) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie 

1. Autor/autorzy, rok wykonania, tytuł lub zakres ekspertyzy/opracowania, 
nazwa organu lub podmiotu zlecającego wykonanie 

2. Autor/autorzy, rok wykonania, tytuł lub zakres ekspertyzy/opracowania, 
nazwa organu lub podmiotu zlecającego wykonanie 

3. itd. 

 

N) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych 

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

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

3. itd. 

 

O) 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.) 

2. Organ zlecający opracowanie recenzji, okres, rodzaj projektu (np. 
badawczy, wdrożeniowy, edukacyjny, itp.), liczba zrecenzowanych 
projektów 

3. itd. 

 

P) 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.) 



2. Nazwa czasopisma lub wydawnictwa (w przypadku recenzowania 
monografii), okres, liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji 

3. itd. 

 

Q) Inne osiągnięcia, nie wymienione w pkt III A – III P 

1. Nazwa osiągnięcia, rok, krótka charakterystyka osiągnięcia, charakter 
udziału habilitanta 

2. Nazwa osiągnięcia, rok, krótka charakterystyka osiągnięcia, charakter 
udziału habilitanta 

3. itd. 

 

 


