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niniejszego

pir.u.
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niniejszego pisma.
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go

podpisania

Zalqcznik
do Pisma ok6lnego nr 1
Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 24 sierpnia 2015 r

Informacja o kandydacie na stanowisko profesora zwyczajnego UwB

urodzenia

1.

lmig inazwisko, rok

2.

Miejsce pracy (Wydzial, Instytut, Zaklad)

3,

Rok uzyskania tytulu zawodowego magiska:

......,.,..,........;

stopnia naukowego doktora habilitowanego: ,,.,......,,.,,,.;tytulu naukowego profes0ra............,..,.,;

4.

Dorobek naukowy:

liczbapublikacjinaukowych

.,.,,,,.,,pzyjqtychdodruku....,.,.,,,.

w tym liczba prac opublikowanych:

-

po uzyskaniu tytulu profesora

wciqgu ostatnich 5-ciu

|at..,..........

..,..,...............,,........;

wczasopismachznajdujqcychsignali6cieJCRlubER|H..........,,

,.,,............;

liczba monografii ipodrgcznikdw akademrckich wciqgu ostatnich S-ciu lat: ...,........

Sumaryczna liczba punktow za prace z wykazu Ministra oraz monografie z ostatnich S-ciu lat ....,.

5.

DzialalnoSc redakcyjna (np. redakcja prac zbiorowych, czlonkostwo w radach redakcyjnych)

A

I inzhe n.lanlAr^,

7.

Udzial w grantach i projektach naukowych (rodzaj

kierownika grantu

8.
9.

........,.,,.,.

Liczba aplikacji o granty krajowe ........,

grantu)

.,

..... w charakteze:

wykonawcy

,...

migd2ynarodowe....,..........,...,.........;

Konferencjemi?dzynarodowe:
liczba wygloszonych referatow ...... ....,..,.........; komunikatdw (ustne i postery) ,.............,..,............;

10.

Konferencje krajowe
liczba wygloszonych referatow ...........,..,........; komunikatow (ustne i postery) .,..................,........

'11. Organizacja konferencji naukowych (w jakim charakteze):,.........,...,......
12. Odbyte sta2e:

krajowe

...............; zagraniczne

13. Ooieka naukowa
liczba wypromowanych magistr6w .....,...,; liczba magistrantow w bie2qcym roku akad.
liczba wypromowanych doktor6w..........,w tym w charakterze promotora pomocniczego ..,,.,.........;

;

liczba otwartych przewod6w doktorskich: ,., ,,.,;
ljczba uczestnik6w seminarium doktoranckiego ..,.,. w tym w ramach studi6w doktoranckich ....
14. udzial w postgpowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w charakteze:

pzewodniczEcego komisji .,............,.,

recenzenta

czlonka komisji

sekretarza

15. Udzial w charakteze recenzenta w postgpowaniu o nadanie tytulu naukowego profesora

16. Pelnione funkcje:

a)

wUczelni :,..,.,,..,.,..........,,.,.,

b)

poza Uczelniq(np. w towazystwach naukowych):

rzr.r.g;oy,,o,';;;;;;;,;.;,.,n,-u',.,.,..;;,;.....''.''..'

Wynik glosowania Komisji Konkursowej:

Uprawnionych

za.................,pzeclw.,..,.........,,wstzymalosig.......,..............,.......

Wynik glosowania Rady Wydzialu:

Uprawnionych obecnych

za ,.......,......., pzeciw.,...,.,., wstzymalo sie..,........,.,

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

