
Załącznik nr 3 

do zarządzenia Nr 128 Rektora UMK 

z dnia 18 sierpnia 2022 r. 

 

WZÓR RAPORTU ROCZNEGO  

grup naukowych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia” 

 

Pełna nazwa zespołu badawczego: 

Rok sprawozdawczy:  
  

Działalność naukowa Wartość 

Liczba artykułów naukowych opublikowanych przez pracowników UMK 
będących członkami zespołu  
  

w tym w Q1 według WoS  
w tym w Q2 według WoS  
w tym we współpracy międzynarodowej    

Liczba artykułów naukowych wysłanych do druku przez pracowników UMK 
będących członkami zespołu  
  

w tym w Q1 według WoS  
w tym w Q2 według WoS  
w tym we współpracy międzynarodowej  

*wykaz w załączniku lub plik wygenerowany z WoS lub Expertusa    
Liczba artykułów naukowych opublikowanych przez doktorantów będących 
członkami zespołu  
  

w tym w Q1 według WoS  
w tym w Q2 według WoS  
w tym we współpracy międzynarodowej  
  

Liczba artykułów naukowych wysłanych do druku przez doktorantów będących 
członkami zespołu  
  

w tym w Q1 według WoS  
w tym w Q2 według WoS  
w tym we współpracy międzynarodowej  
*wykaz w załączniku lub plik wygenerowany z WoS lub Expertusa 
 

Liczba opublikowanych i wysłanych do druku monografii oraz rozdziałów w 
monografiach pod redakcją członków zespołu* 
    

  
w tym z II wykazu MEiN 
  



 
  
  

Liczba złożonych wniosków o granty (bez wewnętrznych konkursów, np. IDUB)*  
w tym międzynarodowe    

Liczba przyznanych grantów (bez wewnętrznych konkursów, np. IDUB)*  
w tym międzynarodowe  
  

Lista osiągnięć z zakresu konserwacji dzieł sztuki  

Liczba przyznanych patentów i zgłoszeń patentowych*  
 

 

Mobilność    

Liczba wyjazdów pracowników/doktorantów UMK*  
konferencje (również udział w konferencjach on-line)  
wyjazdy/staże krótkoterminowe (do 2 tygodni)  
wyjazdy/staże długoterminowe  
kwerendy  
  

Liczba przyjazdów badaczy zagranicznych/doktorantów/studentów*  
konferencje  
wizyty/staże krótkoterminowe (do 2 tygodni)  
staże długoterminowe  
kwerendy  
  

Organizacja konferencji   

Liczba zorganizowanych konferencji/szkół letnich/warsztatów*  
  
Rekrutacja    

Liczba doktorantów z zagranicy będących członkami zespołu    

Liczba stopni doktora uzyskanych przez członków zespołu w roku sprawozdawczym*   
  

Trzy najważniejsze osiągnięcia naukowe (max. 1/2 str. A4 dla jednego osiągnięcia)   
  

Sprawozdanie finansowe   

Środki wykorzystane ogółem*  
  
*pełna lista w załączniku  

 

 


