
Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 52 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

 
 

 

Lublin, ……………….. 
data 

…………………………………………………………… 

Imię i nazwisko potencjalnego promotora rozprawy 

doktorskiej 

…………………………………………………………. 

stopień/tytuł naukowy 

………………………………………………………… 

Dyscyplina w której uzyskano stopień dr hab. 

………………………………………………………… 
Dyscyplina wg. oświadczenia złożonego na podst. 

 art. 343 ust.7 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce  

 

…………………………………………………………. 

Instytut / Katedra 

 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA POTENCJALNEGO PROMOTORA 

ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

na podstawie § 7 załącznika do uchwały nr 43/2021-2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji 

do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

1) Informacje o osiągnięciach i dorobku naukowym 

 

a) Sumaryczne zestawienie dorobku naukowego z podaniem parametrów bibliometrycznych 

Łączna liczba 
punktów 

 wg  
MEiN 

Łączna liczba punktów 
za publikacje z listy 

JCR 
wg MEiN 

Łączny  
IF 

Liczba cytowań 
publikacji 

(bez autocytowań)  
wg Web of Science 

H index 

Web of 
Science 

Scopus 

 
 

     

b) Wykaz autorskich i współautorskich publikacji z listy Journal Citation Reparts (JCR) 

opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat 

Autorzy Autor 
korespondujący

* 
Tytuł 

artykułu 
Czasopismo Rok, 

numer, 
strony, 

DOI 

punkty 
MEiN 

Aktualny 
IF 

Liczba 
cytowań bez 
autocytowań 

        

        
* wskazać publikacje w których Kandydat na opiekuna naukowego jest autorem korespondującym 
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2) Wykaz zrealizowanych projektów badawczych krajowych, europejskich i innych 

międzynarodowych (zestawienie dotyczy całego okresu działalności naukowej, należy wykazać 

pełnioną funkcję w realizacji projektu) 

Zajmowane 
stanowisko 

Tytuł projektu Typ projektu/numer 
projektu

*
/Instytucja finansująca  

Czas realizacji  
(data) 

    

    

 

3) Wykaz złożonych wniosków o finansowanie badań ze źródeł zewnętrznych 

(zestawienie dotyczy całego okresu działalności naukowej) 

Zajmowane 
stanowisko 

Tytuł projektu Typ projektu/ 
ID projektu w bazie OSF lub 
innej/Instytucja finansująca  

Rok złożenia projektu 

    

    

 

4) Informacje o kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty 

finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych (zestawienie dotyczy całego 

okresu działalności naukowej) 

Zajmowane 
stanowisko

* 
Tytuł projektu Typ projektu/ 

numer projektu/Instytucja finansująca  
Czas realizacji 

    

    
*
należy uzupełnić jeżeli zajmowane stanowisko dotyczy kierownika projektu 

 
5) Informacja o współpracy międzynarodowej 
 
a) staże zagraniczne (wraz z określeniem czasu ich trwania) 

………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
b) wykaz partnerów zagranicznych, z którymi Kandydat prowadzi współpracę naukową 

………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
c) udział w ocenie projektów krajowych i międzynarodowych 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
d) recenzowanie prac publikowanych w czasopismach międzynarodowych posiadających 
współczynnik wpływu impact factor:  

………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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6) Informacja o otrzymanych nagrodach oraz wyróżnieniach za osiągnięcia naukowe  

i dydaktyczne  

…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
7) Informacja o zakończonych postępowaniach doktorskich, w których sprawowano funkcję 

promotora, promotora pomocniczego 

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

8) Informacja o wszczętych postępowaniach doktorskich, w których sprawowano funkcję 

promotora, promotora pomocniczego  

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

O ś w i a d c z e n i e  

 

 

Oświadczam, że sprawuję opiekę naukową nad doktorantami i osobami ubiegającymi się o 

nadanie stopnia doktora w charakterze opiekuna naukowego, opiekuna naukowego 

pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich oraz datą wszczęcia przewodu 

doktorskiego lub rozpoczęcia studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej:  

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

………………………………………. 
Podpis Kandydata na promotora, data 


