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Pytania stojące przed naukowcami… 

Publikować… ale 

co, gdzie i za co? 

 
Z kim? 

 

Co jest czytane, cytowane, 

punktowane?            

 

Czym się kierować w 

labiryncie czasopism? 

Jak wyjechać na 

konferencję lub 

stypendium? 

Za co? 

$$$??? 



Z nadmiaru prac można popaść w stres… 
Wirtualna  

Biblioteka 

Nauki  

Pomoże Ci kompleksowo w Twojej strategii badań, 

publikacji, udziałów w konferencjach i innych 

Elsevier 

Ebsco 

Nature 

Springer 

Web of  

Knowledge 

Science 

Wiley-Blackwell 

 





10 kroków Twojej strategii publikacji 

  
 Zrób listę czasopism indeksowanych z Twojej dziedziny/tematu ( z WOS i JCR) 

 

 

 
 

  Wyszukaj artykuły z tego zakresu badań naukowych i czytaj je, spisz nazwiska 

autorów, nazwy instytucji, numery grantów itp.  (wiele ww baz z WBN) 

  Zobacz co robią inni autorzy (Twoja konkurencja!), gdzie i z kim   

  Wybierz konferencje które publikują materiały z Twojego tematu i zgłaszaj się na nie 

  Utwórz profil Researcher ID (www.researcherid.com)  

  Zapisz się na listy emailowe z czasopism i towarzystw naukowych 

  Oglądaj regularnie ich strony i czytaj komunikaty na temat nowych „calls for papers” 

 Nie pisz sam/a: stwórz zespół, pracuj razem, włącz kogoś z innej placówki/z   

zagranicy 

 Pisz  artykuły na wysokim poziomie, profesjonalnie, z  ciekawą i bezbłędną 

bibliografią  

 Nie poddawaj się! 10 czasopism odrzuci Twój artykuł, 

 a jedno zaakceptuje: to prawa rynku! Pisz dalej!  
WBN 

www.webofknowledge.com 

http://www.researcherid.com/


WBN 

Wykorzystaj zasoby WBN do Twojej strategii publikacji 



A co z bibliografią?  
Czy umiesz szybko i poprawnie wstawiać przypisy ???  



Wybierz najlepszy program dla siebie 

każdy ma pełne możliwości i ułatwienia 

Confi

denti
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Zainstaluj wtyczkę Cite-while-

you-write w Twoim wordzie: 

wstawiaj przypisy podczas 

pisania, formatuj automatycznie, 

pracuj efektywniej 
Tu 

znajdziesz 

ponad 3600 

stylów 



Zawsze sprawdź wymagania redakcji zanim wyślesz 

propozycję tekstu 



Skorzystaj z informacji online na WBN i innych stronach 

  
• www.wokinfo.com/poland  

• http://www.doaj.org/  

• http://sciencewatch.com/    

• http://www.allconferences.com/  

• www.fulbright.edu.pl  
• www.researcherid.com  

• http://endnote.com/ 

• http://www.elsevier.com/ 

• http://pl.linkedin.com/ 

http://www.wokinfo.com/poland
http://www.doaj.org/
http://www.allconferences.com/
http://www.researcherid.com/
http://endnote.com/
http://www.elsevier.com/


 Wymianą naukową i kulturalną z USA  
 Polacy w USA/ Amerykanie w Polsce 

 Wzmacnianiem wzajemnych relacji  RP-USA 
 Wydarzenia kulturalne, społeczne, naukowe, 

artystyczne    

 Promocją  Polski i polskich uczelni w USA 
  zjazdy, konferencje, media     

 Opieką  naukową nad liderami  z krajów byłej WNP  
 Program Kirkland’a i inne  

 Wspomaganiem organizacji wspierających rozwój 
nauki polskiej i kontakty z USA 

    

Czym zajmuje się Komisja Fulbrighta w Polsce: 



Stypendia do USA 

 Self-Placed Graduate Student Award  

dla magistrów i doktorantów, wyjazd w roku aplikowania   

 Graduate Student Award  

dla magistrów i doktorantów, wyjazd w następnym roku 

akademickim 

 Junior Advanced Research Awards 

dla doktorantów, wyjazd w następnym roku akademickim 

 

Więcej na naszej stronie www.fulbright.edu.pl 

Oraz na facebook’u : Fulbright Polska 

http://www.educationusa.state.gov/  

Pytania: fulbright@fulbright.edu.pl 

http://www.fulbright.edu.pl/
http://www.educationusa.state.gov/
http://www.educationusa.state.gov/


Zainwestuj w siebie 

 

Kiedy otrzymasz list na TAK…. 

Komisja Fulbrighta przygotuje Cię do wyjazdu 

Stwórz Twój kalendarz działań  

Zgłoś się sam/a do uczelni  

w USA  

 

Zgłoś się do konkursu o 
stypendium Fulbrighta 

 

Pomyśl dziś jaki program byłby dla Ciebie właściwy 

M.A, M.S, Ph.D., post doc, inne 
Program roczny na Twoje 
badania naukowe 



W Ameryce ale gdzie? 

Na uczelni wybranej przez Ciebie 
 robimy wszystko abyś był/a tam gdzie będzie dla Ciebie 

najlepiej   

 

 Nie znasz uczelni w USA? Znajdziemy najwłaściwszą dla Ciebie 
 Tam gdzie Twoje badania naukowe znajdą podatny grunt   

 Tam gdzie przeżyjesz wiele ciekawych i budujących chwil  

 

 Z rodziną lub solo, na kampusie lub poza nim   
 Pomożemy Ci znaleźć informacje i kontakt na miejscu 

 Pamiętaj, nie będziesz tam sam/a 

 

 Grupa absolwentów Fulbrighta służy radą 

 Wirtualnie, telefonicznie, emailowo: pytaj a znajdziesz   

 
 Czy możesz zostać na dłużej?  

 Jasne, ale wróć tu!!!      
 

 



Stypendium Fulbrighta dla pracowników naukowych: 

 Jesteś naukowcem i osiągasz bardzo dobre wyniki   

masz pasję, talent, nie boisz się wyzwań 

 Myślisz serio o karierze naukowej lub zawodowej w Polsce/EU 

  działasz w swojej społeczności i dyscyplinie  

 Ameryka nie jest dla Ciebie za daleko 

korzystasz z nowych technologii i znasz biegle jęz. angielski  

 Chcesz budować kontakty i rozwijać współpracę  

 praca w zespole/nauczanie nie są Ci obce 

 Pragniesz godnie reprezentować Nasz kraj i Twoją uczelnię   

  to Ty stajesz się naszym ambasadorem     



Program Fulbrighta 

 Graduate Students Awards  
• Stypendium w wysokości do 30 000 USD finansujące I rok studiów magisterskich lub 

doktoranckich na okres 9 miesięcy. W przypadku pozytywnej decyzji uczelni, w której 

całkowity koszt pierwszego roku studiów przekroczy oferowane stypendium, 

kandydat będzie musiał przedstawić Komisji Fulbrighta dokumenty potwierdzające 

posiadanie pozostałej sumy. 

• Pomoc w formalnościach związanych z aplikowaniem na amerykańską uczelnię. 

• Wizę J-1 sponsorowaną przez Departament Stanu USA. 

• Podstawowe ubezpieczenie medyczne na czas trwania stypendium. 

• Pokrycie kosztów biletu lotniczego do USA. 

 



Program Fulbrighta 

 Self-Placed Graduate Student Award  
• stypendia w wysokości do $30,000 przeznaczone na uzupełnienie kosztów 

utrzymania i/lub czesnego w pierwszym roku studiów magisterskich lub 

doktoranckich; 

• ubezpieczenie; 

• pokrycie kosztów biletu lotniczego do USA; 

• wizę J-1. 

 



Program Fulbrighta 

 Junior Advanced Research Program  

 status visiting researcher w wybranej uczelni 

 od $1600 do $2000 miesięcznie na życie 

 $1500 na bilet; 

 $2500 na koszty zagospodarowania, podróży i pomoce naukowe oraz polisę 

ubezpieczeniową; 

 Dodatek na rodzinę 

 



Program Fulbrighta 

 Senior Advanced Research Awards  

 status visiting scholar w wybranej uczelni 

 od $3000 do $3500 miesięcznie na utrzymanie; 

 $1500 na koszty biletu round trip; 

 $1500 na koszty zagospodarowania, podróży i pomoce naukowe 

 Dodatek na rodzinę 

 Wiza J-1 i podstawowe ubezpieczenie medyczne   

 Wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. 

 



Pięć kroków przed Tobą: 

 Zbadaj opcje dla Ciebie 

 

 Wypełnij aplikację 

 

 Jak sfinansować te studia 

 

 Wiza  

 

 Przygotowanie wyjazdu 

http://www.educationusa.info/5_steps_to_study/ 



Cykl Programu Fulbrighta dla Ciebie 

 

 Przygotuj Twoją 

aplikację (on-line) 

 Dostarcz 3 opinie 

 Przyjdź na rozmowę 

 Poznaj Twoją szkołę w 

USA 

 

Dbaj o terminy 

Planowanie i 

przygotowanie 

 

 Rozwijaj się i działaj 

 Buduj zespoły i 

kontakty, zwiedzaj 

 Uczestnicz w 

wydarzeniach, 

konferencjach i 

spotkaniach 

  

 Na całe życie 

 Należysz do Klubu 

Fulbrighta 

 Masz kontakty 

 Jesteś 

ambasadorem obu 

krajów 

Dbamy razem o naszą 

wspólną markę 

Jesteś 

stypendystą  

Fulbrighta w USA 

 

Jesteś 

absolwentem 

Fulbrighta 



Program Fulbrighta dla Twojej uczelni 

 Wymiana z 

Amerykanami 

 TA z topowych uczelni  

z USA 

 Odczyty i konferencje 

 

Razem możemy więcej 

 Organizacja wydarzeń 

 Pomoc w rekrutacji 

 Budowanie 

współpracy z 

uczelniami w USA 

 Organizacja 

praktyk/wizyt dla 

studentów, profesorów 

i administracji 

 

 Razem wspieramy 

talenty 

 Tworzymy 

innowacyjne 

programy i inicjatywy 

 Wpływamy  aktywnie 

na rozwój nauki 

polskiej 

 

  
Gospodarz 

 

Partner 

 

Lider 

 



Dziękuję i życzę powodzenia! 

Fulbright.edu.pl 

Facebook.com/FulbrightPolska 


