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Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu strategicznego Mentoring naukowy 

Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach mentoringu naukowego (obowiązuje od edycji 2) 

Numer wniosku 

Data złożenia wniosku 

Rodzaj mentoringu 

A. DANE KANDYDATA (w przypadku mentoringu International-team working wymagane są dane wszystkich
członków zespołu)

Imię i nazwisko kandydata 
Stopień naukowy/tytuł zawodowy 
Stanowisko 
Wydział 
Katedra 
Dyscyplina 
Adres e-mail 
Nr telefonu 

DANE KANDYDATA 2  (dotyczy mentoringu International-team working) 

Imię i nazwisko kandydata 
Stopień naukowy/tytuł zawodowy 
Stanowisko 
Wydział 
Katedra 
Dyscyplina 
Adres e-mail 
Nr telefonu 
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DANE KANDYDATA 3  (dotyczy mentoringu International-team working) 

Imię i nazwisko kandydata 
Stopień naukowy/tytuł zawodowy 
Stanowisko 
Wydział 
Katedra 
Dyscyplina 
Adres e-mail  
Nr telefonu 

DANE KANDYDATA 4  (dotyczy mentoringu International-team working) 

Imię i nazwisko kandydata 
Stopień naukowy/tytuł zawodowy 
Stanowisko 
Wydział 
Katedra 
Dyscyplina 
Adres e-mail 
Nr telefonu 

B. DANE MENTORA

Imię i nazwisko mentora 
Stopień naukowy/tytuł zawodowy 
Uczelnia 
Stanowisko 
Wydział 
Katedra 
Dyscyplina 
Adres e-mail 
Nr telefonu 
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C. OPIS I UZASADNIENIE OBSZARU WSPAR CIA ORAZ PLANOWANYCH REZULTATÓW
C1. Prezentacja kandydata z odniesieniem do profilu kompetencji (maks. 1200 znaków ze spacjami) (pozycje z
profilu kompetencji: doświadczenie we współpracy z osobami spoza jednostki macierzystej, publikacje
współautorskie oraz współautorskie prezentacje na konferencjach/seminariach naukowych – w ostatnich 5
latach; dla mentoringu International team-working dodatkowo opis prowadzonych prac badawczych w zespole
naukowo-badawczym, którego ma dotyczyć mentoring) (0-2 pkt)

KANDYDAT 1 

KANDYDAT 2 (dotyczy mentoringu International-team working) 

KANDYDAT 3 (dotyczy mentoringu International-team working) 

KANDYDAT 4 (dotyczy mentoringu International-team working) 
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C2. Opis maksymalnie 3 najważniejszych osiągnięć naukowych kandydata (maks. 1000 znaków ze spacjami) 
(np. udział w konferencji naukowej/seminarium/warsztatach/Doctoral Colloquium, uzyskane stypendium, 
istotne dla kandydata wystąpienie naukowe, publikacje) (0-2 pkt) 

KANDYDAT 1 

KANDYDAT 2 (dotyczy mentoringu International-team working) 

KANDYDAT 3 (dotyczy mentoringu International-team working) 

KANDYDAT 4 (dotyczy mentoringu International-team working) 
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C3. Obszar wymagający wsparcia (proszę zaznaczyć właściwy – jeden dla danego typu mentoringu) (według 
obszarów opisanych w ogłoszeniu o naborze) (0-2 pkt) 

Typ mentoringu Obszar wsparcia 

Mentoring Academic 
writing 

Working paper zaprezentowany już na konferencji naukowej i planowany 
do złożenia w czasopiśmie znajdującym się na liście ABS-AJG w przypadku 
dziedziny nauk społecznych lub na liście JCR w przypadku dyscypliny 
naukowej technologia żywności i żywienia 

Artykuł zgłoszony wcześniej do czasopisma znajdującego się na liście ABS-
AJG w przypadku dziedziny nauk społecznych lub na liście JCR w przypadku 
dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia, ale odrzucony 
w trybie desk reject bądź reject w toku procesu recenzji 

Artykuł będący obecnie w procesie recenzji w czasopiśmie znajdującym się 
na liście ABS-AJG w przypadku dziedziny nauk społecznych lub na liście JCR 
w przypadku dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia, którego 
poprawa wymaga wsparcia (status major revision) 

Szkic publikacji typu extended abstract niepublikowany ani nieprezentowany 
podczas spotkań naukowych, planowany do zaprezentowania na konferencji 
naukowej a finalnie do złożenia w czasopiśmie znajdującym się na liście ABS-
AJG w przypadku dziedziny nauk społecznych lub na liście JCR w przypadku 
dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia 

Przygotowany wniosek o krajowy/międzynarodowy grant badawczy 
finansowany w trybie konkursowym – planowany do złożenia w najbliższej, 
po ukończeniu mentoringu, edycji konkursu 

Wcześniej odrzucony wniosek o krajowy/międzynarodowy grant badawczy 
finansowany w trybie konkursowym – planowany do złożenia w najbliższej, 
po ukończeniu mentoringu, edycji konkursu 

Inny, (jaki?): 

Mentoring Research skills 

Przygotowanie/realizacja badań desk/field research/inne; docelowy 
efekt: złożenie artykułu w czasopiśmie znajdującym się na liście ABS-AJG 
w przypadku dziedziny nauk społecznych lub na liście JCR w przypadku 
dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia 

Przygotowanie/realizacja badań desk/field research/inne; docelowy efekt: 
złożenie wniosku o krajowy/międzynarodowy grant badawczy finansowany 
w trybie konkursowym 

Analiza zgromadzonych danych badawczych; docelowy efekt: złożenie 
artykułu w czasopiśmie znajdującym się na liście ABS-AJG w przypadku 
dziedziny nauk społecznych lub na liście JCR w przypadku dyscypliny 
naukowej technologia żywności i żywienia 
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Analiza zgromadzo nych danych badawczych; docelowy efekt: złożenie 
wniosku o krajowy/międzynarodowy grant badawczy finansowany w trybie 
konkursowym 

Inny, (jaki?): 

Mentoring International 
team-working 

Artykuł planowany do złożenia w czasopiśmie, które posiada status 
czasopisma aktywnego oraz znajduje się na liście ABS-AJG w przypadku 
dziedziny nauk społecznych lub na liście JCR w przypadku dyscypliny 
naukowej technologia żywności i żywienia 

Artykuł planowany do złożenia w czasopiśmie znajdującym się na liście ABS-
AJG w przypadku dziedziny nauk społecznych lub na liście JCR w przypadku 
dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia 

Przygotowany wniosek o międzynarodowy grant badawczy finansowany w 
trybie konkursowym – planowany do złożenia w najbliższej, po ukończeniu 
mentoringu, edycji konkursu 

Odrzucony wcześniej wniosek o międzynarodowy grant badawczy 
finansowany w trybie konkursowym – planowany do złożenia w najbliższej, 
po ukończeniu mentoringu, edycji konkursu 

Prowadzenie badań naukowych o zasięgu międzynarodowym; docelowy 
efekt: publikacja w czasopiśmie znajdującym się na liście ABS-AJG w 
przypadku dziedziny nauk społecznych lub na liście JCR w przypadku 
dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia 

Prowadzenie badań naukowych o zasięgu międzynarodowym; docelowy 
efekt: międzynarodowy grant badawczy finansowany w trybie konkursowym 

Inna inicjatywa naukowo-badawcza o zasięgu międzynarodowym, (jaka?): 

Krótkie uzasadnienie (maks. 800 znaków ze spacjami) 
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C4. Podejmowane wcześniej wysiłki na rzecz osiągnięcia przedmiotu wsparcia (jeśli dotyczy) (maks. 1200 
znaków ze spacjami) (0-1 pkt) 

C5. Zamierzony efekt/-y mentoringu właściwy/-e dla danego typu mentoringu (maks. 1000 znaków ze 
spacjami) (ze szczególnym uwzględnieniem m.in. rodzaju i miejsca publikacji i/lub konferencji i/lub wniosku 
o grant) (0-2 pkt)

D. UZASADNIENIE WYBORU MENTORA Z ODNIESIENIEM DO PROFILU KOMPETENCJI I OBSZARU WSPARCIA
(maks. 2000 znaków ze spacjami) (w odniesieniu się do profilu kompetencji zalecany okres ostatnich 5 lat)
(0-3 pkt)
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E. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PLANOWAN YCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU (0-2 pkt)

Lp. Nazwa działania 
Termin rozpoczęcia 
realizacji działania 

Termin zakończenia realizacji działania 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Opis planowanych działań (maks. 1200 znaków ze spacjami): 


	Imię i nazwisko mentee_: 
	1: 
	2: 
	1: 
	0: 

	0: 

	Stopień naukowy/tytuł zawodowy_: 
	0: [Wybierz z listy]
	1: [Wybierz z listy]
	2: 
	0: [Wybierz z listy]
	1: [Wybierz z listy]


	Stanowisko_: 
	0: [Wybierz z listy]
	1: [Wybierz z listy]
	2: 
	0: [Wybierz z listy]
	1: [Wybierz z listy]


	Wydział_: 
	0: [Wybierz z listy]
	1: [Wybierz z listy]
	2: 
	0: [Wybierz z listy]
	1: [Wybierz z listy]


	Katedra_: 
	0: [Wybierz z listy]
	1: [Wybierz z listy]
	2: 
	0: [Wybierz z listy]
	1: [Wybierz z listy]


	Dyscyplina_: 
	0: [Wybierz z listy]
	1: [Wybierz z listy]
	2: 
	0: [Wybierz z listy]
	1: [Wybierz z listy]


	Adres e-mail kandydata_: 
	0: 
	1: 
	2: 
	0: 
	1: 


	Nr telefonu_: 
	0: 
	1: 
	2: 
	0: 
	1: 


	Imię i nazwisko mentora: 
	Stopień naukowy/tytuł zawodowy_1: 
	1: 
	1: 
	1: 
	1: [Wybierz z listy]




	Stanowisko_1: 
	1: 
	1: 
	1: 
	1: [Wybierz z listy]




	Dyscyplina_1: 
	1: 
	1: 
	1: 
	1: [Wybierz z listy]




	Adres e-mail kandydata_1: 
	1: 
	1: 
	1: 
	1: 




	Nr telefonu_1: 
	1: 
	1: 
	1: 
	1: 




	Uczelnia: 
	Numer wniosku: 
	Data złożenia wniosku: 
	Rodzaj mentoringu: [Wybierz z listy]
	Tekst: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	0: 

	Grupa: Wybórhhhh
	inna opcja: 
	0: 
	1: 
	2: 

	uzasadnienie: 
	Tekst_c4: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Nazwa działania: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	0: 

	Termin rozpoczęcia: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	0: 

	Termin zakończenia: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	Wydział mentora: 
	0: 
	1: 



