Instrukcja wypełniania formularza
1. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone do 31.05 do godz. 12:00. Żadne dodatkowe
dokumenty nie będą przyjmowane po tym terminie. Wypełnienie formularza może
w niektórych wypadkach być czasochłonne, dlatego sugerujemy nie zwlekać na ostatnią
chwilę. Gdy formularz zostanie uzupełniony poprawnie, na ekranie komputera pojawi się
podsumowanie
zawartych
w
nim
informacji
oraz
plik
PDF
do ściągnięcia.
2. Brak aktywności w formularzu przez 15 min. powoduje automatyczne wylogowanie
użytkownika z systemu. Aby uniknąć takiej sytuacji sugerujemy przygotowanie wpisywanej
treści w edytorze tekstów i później wklejenie jej do formularza.
3.Formularz nie zapewnia poprawnego kodowania znaku cudzysłów („”)
(w szczególności kopiowanych z MS Office). Jeśli jest niezbędny, proponujemy użycie
pojedynczego znaku cudzysłów (' ').
4. Po wydrukowaniu formularza prosimy o ponumerowanie osiągnięć naukowych (publikacji
i udziału w projektach) rozpoczynając od liczby 1 (dla pierwszej publikacji lub pierwszego
projektu w przypadku braku publikacji). W dalszej kolejności prosimy o ponumerowanie
i uporządkowane według tych numerów załączników potwierdzających osiągnięcia naukowe.
5. Brak odpowiedniego załącznika będzie skutkował odrzuceniem danej pozycji z wniosku.
6. Punkty za dorobek naukowy sumowane są automatycznie. Ich podsumowanie pojawia
się po wypełnieniu formularza.
7. Podawanie w formularzu osiągnięć naukowych nie spełniających opisywanych warunków
(np. nierecenzowanej publikacji, projektu finansowanego ze środków Uniwersytetu
Jagiellońskiego) może skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.
Publikacje naukowe
6. Uwzględniane są tylko opublikowane pozycje (lub posiadające numer DOI). Publikacje
przyjęte do druku nie powinny być wpisywane do formularza.
7. Nierecenzowane rozdziały w materiałach konferencyjnych nie powinny być wpisywane
jako rozdziały w monografiach.
8. Za publikacje naukowe uznawane są tylko publikacje recenzowane. Dlatego w przypadku
monografii lub rozdziału w monografii należy także dostarczyć kopię strony zawierającej
informację o recenzji.
9. Częstym błędem jest także wpisywanie języka polskiego jako podstawowego
dla dyscypliny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Projekt realizowany w trakcie stażu
10. Na całość projektu przewidziane jest użycie maksymalnie 3 600 znaków.
11. Potwierdzenia osiągnięć naukowych opisano w poniższej tabeli:
Osiągnięcie

Dokument

Publikacje

Kopie pierwszych stron, a w przypadku
monografii także spis treści z wyróżnieniem
nazwiska

osoby

aplikującej

i

strona

zawierająca informację o recenzji
Projekt badawczy

Dokument powinien zawierać pełną nazwę
projektu badawczego, okres realizacji, źródło
finansowania i pełnioną w projekcie rolę.
Jedno z:
1. Zaświadczenie

od

kierownika

projektu
2. Zaświadczenie

od

opiekuna

naukowego (w sytuacji gdy osoba
składająca

wniosek

była

kierownikiem projektu)
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