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Do
Kierowników C entrów/L aboratori ów

w miejscu

Uprzejmie proszę o dostarczenie do DINE w nieDrzekraczalnvm te]minie 31 Erudnia
2Q22[ł, w formie wydmku (2 egz.) i w wersji elektronicznej, materiałów do „Annual Report
2022„.

Do przygotowania materiałów należy wykorzystać załączony szablon, który znajduje
się też na stronie intemetowej IchTJ w dziale „Wydaumictwa" + „Wydawnictwa własne".

Kierownicy Centrów/Laboratoriów zobowiązani są do przygotowania wstępów,
które skladają się z części ogóhej i części z informacjami o osiągnięciach, wspólpracy
krajowej i zagranicznej, prowadzonych projektach badawczych i umowach z fimami
w 2022 r.

Przypominam, że „Annual Report" jest fomą sprawozdania z  działalności  lnstytutu
i  Centra/Laboratoria mają obowiązek zamieszczania w nim  informacji  o  przeprowadzonych
pracach. Przypominam też o konieczności przeprowadzenia w Centrach/Laboratoriach selekcji
zgłaszanych  doniesień.  W  „Annual  Report"  powinny  być  publikowane  przede  wszystkim
komunikaty związane z priorytetowymi kierunkami badań. Każde doniesienie musi mieć na
pierwszej stronie akceptację kierownika Oodpis+pieczątka).

Limity: liczba artykulów z Laboratoriów - 1-2, Hczba artykulów z Centrów - 1-2
z pracowni.

Proszę również o przekazanie infomacji o niezgłoszonych jeszcze do DINE:
•     publikacjach, w tym publikacjach prasowych w 2022 r.;
•     udzielonych w 2022 r. wywiadach;
•     zorganizowanych w 2022 r. konferencjach, sympozjach, kursach itp.;
•     wykładach  i  seminariach  typu  seminarium  ogólnoinstytutowego  wygłoszonych  poza

IchTJ w 2022 r.;
•     niepublikowanych referatach konferencyjnych w 2022 r.;
•     otrzymanych w 2022 r. nagrodach, wyróżnieriach, dyplomach itp.;
•     stażach,  praktykach  itp.  odbytych w  Centnm/Laboratorium  w 2022  r.  przez uczniów,

studentów, doktorantów zagranicznych itp. Schemat: imie i nazwisko. nazwa instvtucii /w
_ięz_.__ _ang.). kraj. okres trwania praktyki. stażu czy stypendium;

•     członkostwie w organizacjach naukowych, radach naukowych i redakcjach czasopism w
2022 r.;

•     pracach magisterskich, licencjackich, inżynierskich lub:
-     których promotorami lub promotorami pomocniczymi byli pracownicy centnm/I,a-

boratorim, lub
-     do których doświadczenia, badania były prowadzone w Centnm/I,aboratorium, lub

które są efektem odbytego w Centnm/Laboratorium stażu czy praktyk.
Odpowiednie fomularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie intemetowej  IchTJ w dziale
„Biblioteka" - ,Dla pracowników'.
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