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Wykaz publikacji
pracowników Katedry/Instytutu ……………………………………………………………, za .… kwartał ……… roku

L.p.
Imiona i nazwiska autorów pracy
Dane dotyczące zgłaszanej pracy
Oświadczenia dotyczące zgłaszanej pracy

Należy podać imiona i nazwiska wszystkich autorów w kolejności występującej w pracy.

Należy podać:
- tytuł pracy,
- źródło lub adres wydawniczy,
- dane o konferencji dotyczy materiałów pokonferencyjnych			        ,
- informacje o wersji elektronicznej pracy dotyczy prac w wersji elektronicznej.
Oświadczam, że objętość pracy wynosi: ……………....… (arkusze wydawnicze 1 arkusz wydawniczy = 40000 znaków typograficznych ze spacjami lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji – konkretna wartość) dotyczy monografii naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych - podpis jednego z autorów: ……………………………………......
Oświadczam, że pracę afiliuję w jednostce będącej moim miejscem zatrudnienia w AWF Kraków dotyczy publikacji w których afiliacja nie jest podana w pracy lub podano więcej niż jedną (podpisy wszystkich autorów afiliujących pracę w AWF Kraków): ..…………………..
……………………………………………………………..

–– ׀ ׀ ––
–– ׀ ׀ ––
–– ׀ ׀ ––

–– ׀ ׀ ––
–– ׀ ׀ ––
–– ׀ ׀ ––

–– ׀ ׀ ––
–– ׀ ׀ ––
–– ׀ ׀ ––


Kraków, dnia: ………….………………                                            Podpis kierownika Katedry/Instytutu: ……..………………...……..……………
                                                                                                             Dane kontaktowe (telefon oraz e-mail): ………………….....…………………….

Przykład wykazu prac:
Wykaz publikacji pracowników Katedry Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki, za I kwartał 2009 roku
L.p.
Imiona i nazwiska autorów pracy
Dane dotyczące zgłaszanej pracy
Oświadczenia dotyczące zgłaszanej pracy

Edward Mleczko, Jerzy Januszewski
Przykład opisu artykułu w czasopiśmie:
Długookresowe tendencje przemian w rozwoju somatycznym i motorycznym krakowskich studentów
Antropomotoryka
Vol. 19, nr 46 (2009), s. 65-79
Oświadczam, że objętość pracy wynosi: ……………....… (arkusze wydawnicze – konkretna wartość) - podpis jednego z autorów: …..………………………………......
Oświadczam, że pracę afiliuję w jednostce będącej moim miejscem zatrudnienia w AWF Kraków (podpisy wszystkich autorów afiliujących pracę w AWF Kraków): Edward Mleczko

Wiesław Chwała, Wacław Mirek
Przykład opisu rozdziału w monografii:
Porównanie poziomu generowania i regresji mocy mechanicznej w zależności od możliwości siłowych zawodników w konkurencjach lekkoatletycznych o dominującym podłożu tlenowym i beztlenowym
Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej T. 6 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski
Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2009
S. 359-407
Oświadczam, że objętość pracy wynosi: 2,64 arkusza wydawniczego (arkusze wydawnicze – konkretna wartość) - podpis jednego z autorów: Wacław Mirek
Oświadczam, że pracę afiliuję w jednostce będącej moim miejscem zatrudnienia w AWF Kraków (podpisy wszystkich autorów afiliujących pracę w AWF Kraków): Wacław Mirek

Ozimek, Mariusz

Przykład opisu monografii:
Determinanty wieloletniego przygotowania zawodników wysokiej klasy w wybranych dyscyplinach sportu
Kraków : AWF , 2009
321 s.
Oświadczam, że objętość pracy wynosi: 17,69 arkusza wydawniczego (arkusze wydawnicze – konkretna wartość) - podpis jednego z autorów: Mariusz Ozimek
Oświadczam, że pracę afiliuję w jednostce będącej moim miejscem zatrudnienia w AWF Kraków (podpisy wszystkich autorów afiliujących pracę w AWF Kraków): Mariusz Ozimek

Mariusz Ozimek, Adam Jurczak, Marcin Nowak,
M. Zadura
Przykład opisu materiałów pokonferencyjnych i dokumentu w wersji elektronicznej:
Różnice i podobieństwa koncepcji treningowych realizowanych w rocznym cyklu szkolenia w rzucie młotem kobiet [Dokument elektroniczny]
Atletika 2009 : recenzovany vedecky zbornik / ed. Ivan Cillik [et al.]
Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009
S. 153-164
Medzinarodna vedecka konferencia "Atletika 2009", Banska Bystrica, 2009
URL: http://www.atletikasvk.sk/Podklady/Komisie/Metodika/Atletika%202009.pdf
Oświadczam, że objętość pracy wynosi: 0,53 arkusza wydawniczego (arkusze wydawnicze – konkretna wartość) - podpis jednego z autorów: Mariusz Ozimek
Oświadczam, że pracę afiliuję w jednostce będącej moim miejscem zatrudnienia w AWF Kraków (podpisy wszystkich autorów afiliujących pracę w AWF Kraków): Mariusz Ozimek, Marcin Nowak

Edward Mleczko
Przykład czasopisma (dotyczy redaktora naczelnego):
Antropomotoryka
Kraków : AWF
Vol. 19, nr 46 (2009)
Oświadczam, że objętość pracy wynosi: ……………....… (arkusze wydawnicze – konkretna wartość) - podpis jednego z autorów: …..………………………………......
Oświadczam, że pracę afiliuję w jednostce będącej moim miejscem zatrudnienia w AWF Kraków (podpisy wszystkich autorów afiliujących pracę w AWF Kraków): ……………........…

Kraków, dnia: 10.04.2009 r.                                                 Podpis kierownika Katedry/Instytutu: Edward Mleczko
                                                                                               Dane kontaktowe (telefon oraz e-mail): 012 683 14 47, edward.mleczko@awf.krakow.pl

