
 

 

 

Konkurs  „Diamentowy Promień” – formularz zgłoszeniowy 

Pełna nazwa Studenckiego Koła Naukowego   

Nazwa Uczelni oraz Wydziału  gdzie Koło działa  

Pełna nazwa jednostki organizacyjnej przy której  

Koło działa  
 

 

 

Dane aktualnego opiekuna Koła  

Imię i nazwisko, tytuł naukowy, w jakim okresie opieka nad Kołem, adres e-mailowy 

 

 

 

Dane aktualnego przewodniczącego Koła  

Imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, w jakim okresie przewodniczy, adres e-mail 

 

 

 

Członkowie Koła w latach 2016-2018 

Ile osób liczyło koło w w/wym okresie – proszę podać liczbę minimalną oraz maksymalną. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Publikacje 

Publikacje w formie opisu przypadku lub artykułu poglądowego w latach 2016-2018 

 

Autorzy (proszę podkreślić studentów) / Tytuł pracy / Tytuł 

czasopisma, rok, nr, strony / pkt MNiSW lub IF 

Pkt – wypełnia PLTR 

  

 

 

Publikacje oryginalne w latach 2016-2018 

 

 

Autorzy (proszę podkreślić studentów) / Tytuł pracy / Tytuł 
czasopisma, rok, nr, strony /  pkt MNiSW lub IF 

Pkt – wypełnia PLTR 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Konferencje Naukowe w latach 2016-2018 - udział 

Ogólnopolskie Konferencje Naukowe – prezentacja naukowych prac plakatowych (studenci wyłącznymi 

autorami pracy) 

Autorzy /Tytuł pracy / Nazwa konferencji i  / Data i miejsce 

konferencji / Nagroda lub wyróżnienie (podać dokładnie)  
Pkt – wypełnia PLTR 

  

Ogólnopolskie Konferencje Naukowe – prezentacje naukowych prac ustnych (studenci wyłącznymi 

autorami pracy) 

Autorzy /Tytuł pracy / Nazwa konferencji  / Data i miejsce 

konferencji / Nagroda lub wyróżnienie (podać dokładnie)  
Pkt – wypełnia PLTR 

 

  

Międzynarodowe konferencje odbywające się w Polsce – prezentacje naukowych prac plakatowych  

(studenci wyłącznymi autorami pracy) 

Autorzy /Tytuł pracy / Nazwa konferencji i  / Data i miejsce 

konferencji / Nagroda lub wyróżnienie (podać dokładnie)  
Pkt – wypełnia PLTR 

  

Międzynarodowe konferencje odbywające się w Polsce – prezentacje naukowych prac ustnych 

(studenci wyłącznymi autorami pracy) 

Autorzy /Tytuł pracy / Nazwa konferencji  / Data i miejsce 

konferencji / Nagroda lub wyróżnienie (podać dokładnie)  
Pkt – wypełnia PLTR 

  

Międzynarodowe konferencje studenckie poza granicami kraju – prezentacje naukowych prac 

plakatowych 

(studenci wyłącznymi autorami pracy) 

Autorzy /Tytuł pracy / Nazwa konferencji i   / Data i miejsce 

konferencji / Nagroda lub wyróżnienie (podać dokładnie)  
 Pkt – wypełnia PLTR 

  

Międzynarodowe konferencje studenckie poza granicami kraju – prezentacje naukowych prac ustnych 

(studenci wyłącznymi autorami pracy) 



 

 

Autorzy /Tytuł pracy / Nazwa konferencji   / Data i miejsce 

konferencji / Nagroda lub wyróżnienie (podać dokładnie)  
Pkt - wypełnia PLTR 

  

Zjazdy PLTR - prezentacje naukowych prac plakatowych (studenci wyłącznymi autorami pracy) 

Autorzy /Tytuł pracy / Nazwa konferencji  / Data i miejsce 

konferencji / Nagroda lub wyróżnienie (podać dokładnie)  
Pkt – wypełnia PLTR 

  

Zjazdy PLTR - prezentacje naukowych prac ustnych (studenci wyłącznymi autorami pracy) 

Autorzy /Tytuł pracy / Nazwa konferencji i  / Data i miejsce 

konferencji / Nagroda lub wyróżnienie (podać dokładnie)  
 Pkt – wypełnia PLTR 

  

Międzynarodowa Konferencja Radiologiczna – prezentacja naukowych prac plakatowych 

(studenci wyłącznymi autorami pracy) 

Autorzy /Tytuł pracy / Nazwa konferencji  / Data i miejsce 

konferencji / Nagroda lub wyróżnienie (podać dokładnie)  
Pkt – wypełnia PLTR 

  

Międzynarodowa Konferencja Radiologiczna – prezentacja naukowych prac ustnych 

(studenci wyłącznymi autorami pracy) 

Autorzy /Tytuł pracy / Nazwa konferencji  / Data i miejsce 

konferencji / Nagroda lub wyróżnienie (podać dokładnie)  
Pkt – wypełnia PLTR 

  

  



 

 

 

Nagrody przyznane dla Koła przez Towarzystwa Naukowe/Wyższe Uczelnie lub 

indywidualne nagrody naukowe dla członków Koła (inne niż za prace i prezentacje 

przyznane przez jury na konferencjach) 

Nazwa Nagrody Indywidualna (dla kogo) /  dla Koła - 

podać 
Ewentualnie dodatkowe 

informacje 
Pkt – 

wypełnia 

PLTR 

    

 

 

  



 

 

 

 

Potwierdzam zgodność podanych informacji oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu realizacji Konkursu „Diamentowy Promień” 

 

 

……………………………………………………………………..    

…………………………………………………………………………….. 

Aktualny opiekun Koła (czytelny podpis)               Aktualny przewodniczący Koła  (czytelny 

podpis) 

 

…………………….., dnia …………………….. 

 

Aktywność organizacyjna 

Udział w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu radiologii/elektroradiologii 

Nazwa Konferencji i jej rodzaj / Data i miejsce konferencji Pkt – wypełnia PLTR 

  

Organizacja Sesji/Warsztatów z zakresu radiologii/elektroradiologii 

Ogólnopolskiej/Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

 

Nazwa Konferencji i jej rodzaj / Data i miejsce konferencji Pkt – wypełnia PLTR 

  

Samodzielna organizacja Ogólnopolskiej/Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej z zakresu radiologii/elektroradiologii 

 

Nazwa Konferencji i jej rodzaj / Data i miejsce konferencji Pkt – wypełnia PLTR 

Samodzielna organizacja wydarzenia popularyzującego 

radiologię/elektroradiologię 

 

Nazwa Konferencji i jej rodzaj / Data i miejsce konferencji Pkt – wypełnia PLTR 

  


