
Załącznik nr 2.1.

Charakterystyka pracy doktorskiej

Kategoria – Innowacyjny Młody Naukowiec

Posiadane publikacje naukowe w pismach z części A wykazu

czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wyższego** 

Proszę wymienić*

Posiadane publikacje naukowe w pismach z części B i C wykazu

czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wyższego** 

Proszę wymienić*

Monografie i rozdziały w monografiach (wg kryterium MNiSW,

powyżej 11 str.)

Proszę wymienić*

Udział w projektach badawczych i celowych

Proszę wymienić i opisać swoją funkcję w projekcie, realizowane

zadania i  rezultat projektu*

Udział w projektach Programów Ramowych (np.V, VI i VII

Program Ramowy UE, Horyzont  2020) 

Proszę wymienić i opisać swoją funkcję w projekcie, realizowane 

zadania i rezultat projektu*

Udział w innych (niż PR UE, Horyzont 2020) projektach

międzynarodowych

Proszę wymienić i opisać swoją funkcję w projekcie, realizowane 

zadania i  rezultat projektu*

Posiadane patenty, zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe

Proszę wymienić i podać swój udział preocentowy:

Krajowe:

Zagraniczne:Udział we wdrożeniach nowych rozwiązań technicznych,

technologicznych lub w innych zastosowaniach.

Proszę wymienić i  opisać swoją funkcję w projekcie, 

realizowane zadania i rezultat projektu*

Krajowe staże naukowe lub zawodowe oraz stypendia krajowe

(nie krótsze niż 4 tygodnie w jednej instytucji/przedsiębiorstwie) 

Proszę wymienić i scharakteryzować*

Zagraniczne staże naukowe lub zawodowe oraz stypendia

zagraniczne (nie krótsze niż 4 tygodnie w jednej

instytucji/przedsiębiorstwie) 

Proszę wymienić i scharakteryzować*

* W przypadku obszernego materiału uzupełnić w postaci załącznika do niniejszego formularza.

**

Na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie 

przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i 

uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono 

podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 

2154)

Nie można umieszczać tego samego osiągnięcia w dwóch różnych punktach tabeli formularza.

   ...................................................................................................

Data, imię i nazwisko (czytelnie), podpis 

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKA

Oświadczam, że informacje podane w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym

OPIS PRACY  (ok. 15 000 znaków ze spacjami)

8.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

4.     Przydatność praktyczna badania naukowego. Wdrożenie do produkcji lub inne zastosowanie.

7.

Oceniający zwrócą uwagę na nowatorstwo projektu, zastosowanie, przydatność, charakter projektu, oddziaływanie na poziomie regionu, kraju

oraz na arenie międzynarodowej. 

9.

10.

Opis pracy musi być zgodny z kryteriami określonymi w regulaminie Konkursu „Innowator Mazowsza”. Proszę odnieść się w opisie do

poniższych zagadnień:

1.     Cel naukowy pracy;

2.     Jak praca przyczyni się do rozwoju dyscypliny naukowej;

3.     Główne wyniki pracy;


