
Załącznik nr 2 

......................................................                                        Opole, dnia ............................... 
(pieczęć jednostki organizacyjnej) 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody indywidualnej Rektora Politechniki Opolskiej  

dla pracownika Wydziału…………………………………. 

za osiągnięcia naukowe  

w roku/latach
*
 ............................... 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej  

za osiągnięcia naukowe 

dla 

 

 

................................................................................................................................ 

(tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko kandydata do nagrody) 

 

 

 

.................................................. 

(pieczęć i podpis dziekana) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
- Wykaz punktowanych osiągnięć 

 

- Oświadczenie kandydata do nagrody 

- Oświadczenia o udziale w publikacji (jeśli dotyczy)
 *

 

- Kopie publikacji i/lub dokumentacja innych osiągnięć 

 

 

 

 

 

 

*/
 niepotrzebne skreślić  



Załącznik A 

ROK…………………….
/1 

Kandydat do nagrody 
Wydział:.................................................................................................................................  

Imię i Nazwisko:...................................................................................................................... 

 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE 
/2

 

Nazwa parametru Liczba punktów 

I. Publikacje naukowe: 

1. Cześć A wykazu czasopism naukowych MNiSW (IF) 

2. Cześć B wykazu czasopism naukowych MNiSW (bez IF) 

3. Cześć C wykazu czasopism naukowych MNiSW (ERIH) 

4. Materiały indeksowane w bazie Web of Science Core Collection (WoS) 

II. Monografie 

III. Patenty 

IV. Wdrożenia 

V. Dzieła architektoniczne i/lub wzornicze 

 

RAZEM  

ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ 
/2

 

Nazwa parametru Liczba punktów 

I. Uzyskanie stopnia naukowego doktora  

- wyróżniona rozprawa doktorska 

II. Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 

- habilitacja uznana za wyróżniającą 

III. Uzyskanie tytułu naukowego profesora 

IV. Pełnienie funkcji promotora przez pracownika jednostki naukowej 

w przeprowadzonym przewodzie doktorskim zakończonym uchwałą w sprawie 

nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki 

- wyróżniona rozprawa doktorska 

 

RAZEM  

POTENCJAŁ BADAWCZY 
/2

 

Nazwa parametru Liczba punktów 

I. Złożenie wniosku o finansowanie projektu: 

- poprawnego formalnie 

- zakwalifikowanego do II etapu oceny merytorycznej (jeśli dotyczy)   

- przyjętego do finansowania 

 

RAZEM  

SUMA PUNKTÓW  

..................................................................................... 
                                                                                                                                                      (data i podpis dziekana) 

1/
  Odrębnie dla każdego roku wnioskowanego do oceny. 

2/
 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu - Kryteria punktowe dla nagród za osiągnięcia naukowe.  

 



Załącznik B  

 

Opole, dnia ............................... 

 

 

Oświadczenie kandydata do nagrody 

 
Oświadczam, iż:  

1) publikacje/osiągnięcia będące przedmiotem niniejszego wniosku nie były wcześniej nagrodzone 

nagrodą Rektora Politechniki Opolskiej za osiągnięcia naukowe; 

2) przedstawione we wniosku publikacje/osiągnięcia są afiliowane do Wydziału………………. 

Politechniki Opolskiej. 

 

 

 

..................................................................................... 
 (data i podpis Kandydata do nagrody) 


