
KONKURS NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SŁUŻĄCEJ ROZWOJOWI  

MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH  

NA WYDZIALE TEOLOGII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

 

WNIOSEK 

Zestawienie osiągnięć młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  
na Wydziale Teologii KUL  

wraz z punktacją 
 

 
Instytut:  Katedra:  

 
Stopień naukowy, imię i nazwisko, data urodzenia:  

 
E-mail:  

 
Status osoby (należy wstawić znak x w odpowiedniej kratce) Pracownik KUL:  Doktorant:  

 
Pytanie do pracowników: czy KUL jest podstawowym miejscem pracy? Tak  Nie  

 
Tytuł zadania badawczego na rok 2018  

 
Opis projektu: cel i rezultaty 
 
 
Plan wydatków 
 
 
Czy zgłoszone zadanie badawcze jest już finansowane z innych źródeł Tak  Nie  

 

L.p. Rodzaj osiągnięcia Charakterystyka osiągnięcia 
Liczba 

punktów 

1 Publikacje naukowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w 
sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym (Załącznik nr 5)* 

 

 

2 Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW w języku 
polskim* 

 
1 pkt 

3 Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW w języku 
obcym* 

 
2 pkt 

4 Wygłoszenie referatu (w języku polskim) na konferencji 
naukowej lub przygotowanie plakatu konferencyjnego w 
języku polskim. ** 

 
1 pkt 

5 Wygłoszenie referatu w języku obcym na konferencji 
naukowej lub przygotowanie plakatu konferencyjnego w 
języku obcym.**  

 
2 pkt 

6 Otwarcie przewodu doktorskiego. Należy podać nazwę 
jednostki i datę uchwały Rady Wydziału. 

 
5 pkt 

7 Uzyskanie stopnia doktora. Należy podać nazwę jednostki i 
datę uchwały Rady Wydziału. 

 
10 pkt 
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2 

8 Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego. Należy podać nazwę jednostki i datę 
uchwały Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 

 
15 pkt 

7 Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. Należy podać 
nazwę jednostki i datę uchwały Rady Wydziału. 

 
20 pkt 

8 Złożenie wniosku o uzyskanie grantu naukowego w 
krajowych postępowaniach konkursowych (NCN, NCBiR, 
MNiSW, FNP). Należy podać informacje o wniosku i datę 
jego złożenia 

 

3 pkt 

9 Złożenie wniosku o uzyskanie grantu naukowego w 
pozostałych krajowych postępowaniach. Należy podać 
informacje o wniosku i datę jego złożenia 

 
2 pkt 

 
10 

Złożenie wniosku o uzyskanie grantu naukowego w 
zagranicznych lub międzynarodowych postępowaniach 
konkursowych. Należy podać informacje o wniosku i datę 
jego złożenia 

 

5 pkt 

11 Granty uzyskane w krajowych postępowaniach 
konkursowych (NCN, NCBiR, MNiSW, FNP) – Wykonawca. 
Należy podać nr decyzji i datę uzyskania. 

 
10 pkt 

12 Granty uzyskane w pozostałych krajowych postępowaniach 
konkursowych – Wykonawca. Należy podać nr decyzji i datę 
uzyskania. 

 
5 pkt 

13 Granty uzyskane w zagranicznych lub międzynarodowych 
postępowaniach konkursowych – Wykonawca. Należy 
podać nr decyzji i datę uzyskania. Należy podać nr decyzji i 
datę uzyskania. 

 

15 pkt 

14 Granty uzyskane w krajowych postępowaniach 
konkursowych (NCN, NCBiR, MNiSW, FNP) –  Kierownik. 
Należy podać nr decyzji i datę uzyskania. 

 
20 pkt 

15 Granty uzyskane w pozostałych krajowych postępowaniach 
konkursowych – Kierownik. Należy podać nr decyzji i datę 
uzyskania. 

 
10 pkt 

16 Granty uzyskane w zagranicznych lub międzynarodowych 
postępowaniach konkursowych – Kierownik. Należy podać 
nr decyzji i datę uzyskania. 

 
30 pkt 

Suma punktów:  
*Należy podać autorów, tytuł publikacji, wydawnictwo, miejsce publikacji, rok i numery stron. W przypadku współautorstwa (wiele 
osób z WT) należy podać tylko część punktów obliczoną przez podzielenie liczby punktów za publikację przez liczbę autorów z WT. 
Należy wykorzystać punktację czasopism z roku 2016. 
** Należy podać nazwę konferencji, miejsce, datę i ewentualnie współautorów referatu. W przypadku współautorstwa (wiele osób z 
WT) należy podać tylko część punktów obliczoną przez podzielenie liczby punktów za referat przez liczbę autorów z WT). W sumie 
można zgłosić maksymalnie 3 referaty i/lub plakaty, wygłoszenie referatu powinno być potwierdzone przez organizatorów. 
 
 
Podpis wnioskodawcy:                       Podpis Kierownika Katedry lub Promotora: 
 

 

 

 

 


