
INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNO ŚCI NAUKOWEJ I ARTYSTYCZNEJ 

PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH  

do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy ższego  

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 

 

1) Prosz ę o zachowanie podanego układu wzoru .   

2)  Podpisany wydruk sprawozdania należy złożyć w Rektoracie do dnia  

24 lutego 2014 r . na ręce Pani Małgorzaty Wiech, a jego wersję elektroniczną 

przesłać na adres:  prorektor@amuz.lodz.pl   

3) Bardzo istotne jest podanie w sprawozdaniu wszystkich wymaganych danych 

bibliograficznych , w tym numerów stron w czasopismach i wydaniach zbiorowych, 

a w przypadku monografii (wydań książkowych) i artykułów w wydawnictwach 

wieloautorskich - liczby arkuszy wydawniczych.  

4) Niezwykle wa żne jest zło żenie podpisu pod o świadczeniem o afiliacji danego 

dokonania (stwierdzeniem, że dana publikacja/ dokonanie artystyczne jest 

wynikiem pracy autora w Akademii Muzycznej w Łodzi i stanowi jej dorobek) 

5) Osoby wymienione w kurendzie, które nie posiadają w roku 2013 dokonań 

wskazanych we wzorze sprawozdania, proszone są o złożenie oświadczenia  

potwierdzającego ten fakt.  

 
 

 
           Prorektor do spraw nauki i rozwoju 
 
              Dr hab. Agata Jarecka prof. AM 
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Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi  

 
INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNO ŚCI ARTYSTYCZNEJ I NAUKOWEJ  

ZA OKRES ROKU KALENDARZOWEGO 2013 

 
 
1. Imię i nazwisko  
 
 
2. Stopie ń / tytuł naukowy 
 
 
3. Stanowisko 
 
 
4. Wydział / Katedra 
 
 
5. Uzyskany w okresie sprawozdawczym stopie ń lub tytuł naukowy, zaliczony przewód 

naukowy (artystyczny) 

 
 
 
 I Działalność naukowa 
 
1.Pełnienie przez pracownika jednostki naukowej funkcji redaktora naczelnego czasopisma 
umieszczonego na liście Journal Citation Reports (JCR) lub czasopisma naukowego 
nieposiadającego współczynnika wpływu Impact Factor (IF), za publikację w którym 
przyznaje się co najmniej 8 pkt, zgodnie z wykazem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia – 2 pkt 
Pełna nazwa organizacji/ czasopisma ……………… 
Rodzaj czasopisma   
Pełniona funkcja ……………………………………… 
Rok wyboru …………………………………………… 
 
2.Członkostwo pracowników jednostki naukowej we władzach zagranicznych lub 
międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, 
których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw – 1 pkt, a w przypadku pełnienia 
funkcji przewodniczącego – 2 pkt 
Pełna nazwa organizacji ………………………………  
Pełniona funkcja ……………………………………… 
Rok wyboru …………………………………………… 
 
3.Członkostwo pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism 
naukowych umieszczonych na liście Journal Citation Reports (JCR) – 1 pkt 
Pełna nazwa organizacji ………………………………  
Pełniona funkcja ……………………………………… 
Rok wyboru …………………………………………… 
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4. Członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich powołanych 
przez organy i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe– 2 pkt 
Pełna nazwa organizacji ………………………………  
Pełniona funkcja ……………………………………… 
Rok wyboru …………………………………………… 
 
II Publikacje i monografie 
 
1.Publikacje w czasopismach naukowych: 

a) Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor 
(IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części 
A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 
877), zwanego dalej „rozporządzeniem” – punktacja wg wykazu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego  

Rok 
(rocznik) 

Czasopismo  Autor (autorzy) Tytuł artykułu, tom, str. od-do 
ISSN 

Język 

     
 

b) Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact 
Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,     
o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia – punktacja wg wykazu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 

Rok 
(rocznik) 

Czasopismo  Autor (autorzy) Tytuł artykułu, tom, str. od-do 
ISSN 

Język 

     
 

c) Publikacja w czasopiśmie znajdującym się w bazie European Reference Index for the 
Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia – punktacja wg wykazu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Rok 
(rocznik) 

Czasopismo  Autor (autorzy) Tytuł artykułu, tom, str. od-do 
ISSN 

Język 

     
 

d) Publikacja w innym naukowym czasopiśmie zagranicznym, w języku podstawowym 
w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, 
hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim3) – 4 pkt 

Rok 
(rocznik) 

Czasopismo  Autor (autorzy) Tytuł artykułu, tom, str. od-do 
ISSN 

Język 

     
 

2. Monografie naukowe 

a) Autorstwo monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, 
hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 25 pkt  
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Rok Wydawca 
 

Tytuł 
monografii, 
miejsce i rok 
wydania 

Autor 
(współautorzy), 
liczba autorów  
w  monografii  

Tytuł rozdziału 
(artykułu), strony 
ISBN 

Język 

      
 

b) Autorstwo monografii naukowej w języku polskim lub w języku innym niż: angielski, 
niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 20 pkt  

Rok Wydawca 
 

Tytuł 
monografii, 
miejsce i rok 
wydania 

Autor 
(współautorzy), 
liczba autorów  
w monografii  

Tytuł rozdziału 
(artykułu), strony 
ISBN 

Język 

      
 

c) Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, 
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt  

Rok Wydawca 
 

Tytuł 
monografii, 
miejsce i rok 
wydania 

Autor 
(współautorzy), 
liczba autorów 
w  monografii  

Tytuł rozdziału 
(artykułu), strony 
ISBN 

Język 

      
 

d) Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim lub w języku innym niż: 
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 4 pkt  

Rok Wydawca 
 

Tytuł 
monografii, 
miejsce i rok 
wydania 

Autor 
(współautorzy), 
liczba autorów  
w monografii  

Tytuł rozdziału 
(artykułu), strony 
ISBN 

Język 

      
 

e) Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w językach: angielskim, 
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt  

Redaktor (redaktorzy) Tytuł wydawnictwa, autor Miej sce i rok wydania  
ISBN lub ISSN 

Język  

    
 

f) Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim lub 
w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski–4 
pkt 

Redaktor (redaktorzy) Tytuł wydawnictwa, 
autor 

Miejsce i rok wydania  
nr ISBN lub ISSN 

Język  

    
 
  3.Publikacje mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa narodowego, rozwoju kultury 
lub nauki. ( w tym płyty DVD lub CD) 
Miejsce i rok wydania ……………………… 
Wydawnictwo………………………………… 
Szczegółowy program ……………………….. 
Obsada ……………………………………….. 
Współwykonawcy……………………………. 
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III Działalno ść artystyczna – twórcza i odtwórcza dzieła o międzynarodowym 
znaczeniu 
 
Każde osiągnięcie można przedstawić do oceny tylko raz. 
Przez rozpowszechnianie dzieła sztuki za granicą rozumie się jedną z następujących form 
(bez możliwości ich sumowania): 
–wykonanie/prezentację w ramach festiwalu/konkursu/wystawy, z udziałem komisji kwalifikacyjnej 
lub jury, których członkowie reprezentują co najmniej 5 zagranicznych ośrodków artystycznych, 
– wykonanie/prezentację w zagranicznej instytucji artystycznej o światowym prestiżu, 
–rozpowszechnienie w formie publikacji, nagrania lub publicznej emisji (radio, telewizja) za 
granicą. 
 
1.Autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą (orkiestra symfoniczna, 
chór), autorska realizacja i upublicznienie dzieła plastycznego (monumentalne realizacje 
w przestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac malarskich, rzeźbiarskich), 
dzieło konserwatorskie wraz z dokumentacją, projekt konserwatorski, reżyseria lub zdjęcia 
do filmu pełnometrażowego, reżyseria premierowego spektaklu teatralnego, autorstwo 
scenariusza, autorstwo scenografii – 25 pkt w przypadku zrealizowania lub 
rozpowszechniania za granicą  
Rodzaj……………………………………………….. 
Twórcy z jednostki …………………………………. 
Opis (w przypadku koncertów, spektakli – data, miejsce, program, nazwa imprezy) 
………………………………………………………. 
 
2.Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą (kameralny, solowy    
realizowany środkami elektronicznymi), autorstwo mniejszych dzieł plastycznych i prac 
konserwatorskich, konserwacja i rekonstrukcja zabytkowego instrumentu muzycznego, 
reżyseria lub zdjęcia do filmu krótkometra żowego lub dokumentalnego – 12 pkt 
w przypadku zrealizowania lub rozpowszechniania za granicą  
Rodzaj……………………………………………….. 
Twórcy z jednostki …………………………………. 
Opis (w przypadku koncertów, spektakli – data, miejsce, program, nazwa imprezy) 
………………………………………………………. 
 
3.Prawykonanie utworu muzycznego (dyrygent lub solista koncertu symfonicznego, 
spektaklu operowego lub baletowego – bez uwzględnienia partii solowych wykonywanych 
przez członków orkiestry), pierwszoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu, 
indywidualna, premierowa wystawa plastyczna – 20 pkt w przypadku zrealizowania lub 
rozpowszechniania za granicą  
Rodzaj……………………………………………….. 
Twórcy z jednostki …………………………………. 
Opis (w przypadku koncertów, spektakli – data, miejsce, program, nazwa imprezy) 
……………………………………………………….. 
 
4.Prawykonanie utworu muzycznego (dyrygent lub solista koncertu kameralnego, 
kameralista), drugoplanowa rola w filmie lub premierowym przedstawieniu teatralnym – 10 
pkt w przypadku zrealizowania lub rozpowszechniania za granicą  
Rodzaj……………………………………………….. 
Twórcy z jednostki …………………………………. 
Opis (w przypadku koncertów, spektakli – data, miejsce, program, nazwa imprezy) 
………………………………………………………. 
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5.Recital muzyczny, dyrygowanie koncertem symfonicznym, spektaklem operowym                  
lub baletowym- 10 pkt w przypadku zrealizowania lub rozpowszechniania za granicą  
Rodzaj……………………………………………….. 
Twórcy z jednostki …………………………………. 
Opis (w przypadku koncertów, spektakli – data, miejsce, program, nazwa imprezy) 
………………………………………………………. 
 
6.Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista), udział w zbiorowej wystawie      
plastycznej, udział w realizacji dzieła konserwatorskiego, realizacja nagrania, rekonstrukcja 
filmu lub nagrania dźwiękowego, realizacja imprezy artystycznej (reżyseria, muzyka, 
oprawa plastyczna, reżyseria światła i dźwięku) – 4 pkt w przypadku zrealizowania lub 
rozpowszechniania za granicą  
Rodzaj……………………………………………….. 
Twórcy z jednostki …………………………………. 
Opis (w przypadku koncertów, spektakli – data, miejsce, program, nazwa imprezy) 
………………………………………………………. 
 
 
IV Działalność artystyczna o ważnym znaczeniu dla kultury polskiej  
 
Każde osiągnięcie można przedstawić do oceny tylko raz. 
Przez rozpowszechnianie dzieła sztuki w Polsce rozumie się jedną z następujących form 
(bez możliwości ich sumowania): 
–wykonanie w ramach festiwalu/konkursu/wystawy, z udziałem komisji kwalifikacyjnej lub jury, 
których członkowie reprezentują co najmniej 5 instytucji krajowych, 
–wykonanie/prezentację w krajowej instytucji artystycznej lub placówce o uznanym prestiżu 
artystycznym, z wyłączeniem jednostki naukowej składającej ankietę, 
–rozpowszechnienie w formie publikacji, nagrania lub publicznej emisji (radio, telewizja) 
dokonanych w Polsce. 
 
1.Autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą (orkiestra symfoniczna, 
chór), autorska realizacja i upublicznienie dzieła plastycznego (monumentalne realizacje 
w przestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac malarskich, rzeźbiarskich), 
dzieło konserwatorskie wraz z dokumentacją, projekt konserwatorski, reżyseria lub zdjęcia 
do filmu pełnometrażowego, reżyseria premierowego spektaklu teatralnego, autorstwo 
scenariusza, autorstwo scenografii–12 pkt w przypadku zrealizowania lub 
rozpowszechniania w Polsce 
Rodzaj……………………………………………….. 
Twórcy z jednostki …………………………………. 
Opis (w przypadku koncertów, spektakli – data, miejsce, program, nazwa imprezy) 
………………………………………………………. 
 
2.Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą (kameralny, solowy, 
realizowany środkami elektronicznymi), autorstwo mniejszych dzieł plastycznych i prac 
konserwatorskich, konserwacja i rekonstrukcja zabytkowego instrumentu muzycznego, 
reżyseria lub zdjęcia do filmu krótkometra żowego lub dokumentalnego – 6 pkt w przypadku 
zrealizowania lub rozpowszechniania w Polsce  
Rodzaj……………………………………………….. 
Twórcy z jednostki …………………………………. 
Opis (w przypadku koncertów, spektakli – data, miejsce, program, nazwa imprezy) 
………………………………………………………. 
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3.Prawykonanie utworu muzycznego (dyrygent lub solista koncertu symfonicznego, 
spektaklu operowego lub baletowego – bez uwzględnienia partii solowych wykonywanych 
przez członków orkiestry), pierwszoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu, 
indywidualna, premierowa wystawa plastyczna – 10 pkt w przypadku zrealizowania lub 
rozpowszechniania w Polsce 
Rodzaj……………………………………………….. 
Twórcy z jednostki …………………………………. 
Opis (w przypadku koncertów, spektakli – data, miejsce, program, nazwa imprezy) 
………………………………………………………. 
 
4.Prawykonanie utworu muzycznego (dyrygent lub solista koncertu kameralnego, 
kameralista), drugoplanowa rola w filmie lub premierowym przedstawieniu teatralnym – 5 
pkt w przypadku zrealizowania lub rozpowszechniania w Polsce  
Rodzaj……………………………………………….. 
Twórcy z jednostki …………………………………. 
Opis (w przypadku koncertów, spektakli – data, miejsce, program, nazwa imprezy) 
………………………………………………………. 
 
5.Recital muzyczny, dyrygowanie koncertem symfonicznym, spektaklem operowym                  
lub baletowym – 5 pkt w przypadku zrealizowania lub rozpowszechniania w Polsce 
Rodzaj……………………………………………….. 
Twórcy z jednostki …………………………………. 
Opis (w przypadku koncertów, spektakli – data, miejsce, program, nazwa imprezy) 
………………………………………………………. 
 
6.Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista), udział w zbiorowej wystawie 
plastycznej, udział w realizacji dzieła konserwatorskiego, realizacja nagrania, rekonstrukcja 
filmu lub nagrania dźwiękowego, realizacja imprezy artystycznej (reżyseria, muzyka, 
oprawa plastyczna, reżyseria światła i dźwięku) – 2 pkt w przypadku zrealizowania lub 
rozpowszechniania w Polsce 
Rodzaj……………………………………………….. 
Twórcy z jednostki …………………………………. 
Opis (w przypadku koncertów, spektakli – data, miejsce, program, nazwa imprezy) 
……………………………………………………….. 
 
V Inne ważne osiągnięcia  
 
1. Przykładowe informacje dotyczące osiągnięcia: 
Nazwa/Tytuł/Rodzaj/Przedmiot osiągnięcia……………………………………………………….. 
Zasięg (krajowy, międzynarodowy)……………………………………………………………….. 
Miejsce, instytucje/organizacje związane z osiągnięciem, data związana z osiągnięciem………… 
Współuczestnicy osiągnięcia………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam, że wyszczególniona w powy ższym sprawozdaniu działalno ść 
(naukowa, twórcza i artystyczna) jest wynikiem moje j pracy w Akademii Muzycznej 
w Łodzi i stanowi jej dorobek. 
Wyrażam zgod ę na wykorzystanie w/w danych do opracowania wnioskó w 
o dotacj ę statutow ą MNiSW i pozyskiwania innych funduszy. 
 

 

Data:           Podpis: 


