REGULAMIN
przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Politechniki Opolskiej
tekst ujednolicony
[uchwała nr 321 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r.;
zmiany wprowadzone uchwałą nr 435 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 11 maja 2016 r.]

Na podstawie art. 155 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Politechniki Opolskiej, ustala się, co następuje:
§ 1. Przepisy ogólne
1. Nagrody Rektora mogą być przyznawane nauczycielom akademickim, o nienagannej postawie
etyczno-moralnej, zatrudnionym w Politechnice Opolskiej za osiągnięcia uzyskane w okresie do
trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku i afiliowane w Politechnice Opolskiej, zwanej dalej
Uczelnią.
2. Nagrody Rektora Politechniki Opolskiej mogą być przyznane za:
1) osiągnięcia naukowe,
2) osiągnięcia dydaktyczne,
3) osiągnięcia organizacyjne,
4) całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, mających istotne znaczenie
dla rozwoju Politechniki Opolskiej,
5) uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora,
6) publikacje młodego naukowca,
7) inne osiągnięcia.
3. Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 4, 5 i 6 są przyznawane na wniosek właściwego
Dziekana.
4. Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 są przyznawane na wniosek właściwego Dziekana, po
przedstawieniu kandydatur Radzie Wydziału oraz na wniosek kierownika Studium Języków Obcych
bądź Dyrektora Biblioteki Głównej.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do nagród, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 i 3 może
być zgłoszony kandydat wybrany odpowiednio przez Samorząd Studencki Uczelni bądź władze
działających w Uczelni związków zawodowych.
6. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 4 i 6 składa się do
przewodniczącego Komisji ds. nagród w terminie do 15 czerwca.
7. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 składa się do przewodniczącego
Komisji ds. nagród w terminie do 15 lipca.
8. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 składa się do Rektora bezpośrednio
po uzyskaniu decyzji.
9. Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 6 i 7 rozpatruje się corocznie do 15 października.

§ 2. Nagrody za osiągniecia naukowe
1. Nagrody za osiągnięcia naukowe przyznawane są nauczycielom akademickim, zatrudnionym
w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni, za osiągnięcia indywidualne bądź zespołowe.
2. Do nagrody za osiągnięcia naukowe można zgłaszać dorobek z roku poprzedzającego rok złożenia
wniosku lub z okresu do trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.
3. Dorobek nagrodzony w latach poprzednich nie może być przedmiotem wniosku o nagrodę
indywidualną lub zespołową w latach następnych, z wyjątkiem publikacji współautorskiej, która może
być zgłoszona do nagrody przez innego współautora.
4. Wniosek o przyznanie nagrody za okres dłuższy niż rok musi obejmować następujące po sobie lata
oraz musi obejmować rok poprzedzający rok złożenia wniosku.
5. Jedna z osób kandydujących do nagrody zespołowej musi być współautorem wszystkich publikacji
przedstawionych do nagrody, a każda z pozostałych współautorem co najmniej połowy publikacji
przedstawionych do nagrody.
6. Minimalny udział w nagrodzie zespołowej nie może być mniejszy niż 20%.
7. Dziekan może corocznie przedstawić do nagrody wnioski w liczbie stanowiącej 20% stanu
zatrudnienia kadry naukowo-badawczej według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok
przyznawania nagród.
8. Komisja ds. nagród opiniuje wnioski, a następnie przedstawia Rektorowi listę rankingową osób
proponowanych do nagrody wraz z propozycją wysokości nagród w ramach przyznanej puli środków
na ten cel w danym roku budżetowym.
9. Rektor przyznaje nagrody po zasięgnięciu opinii Komisji ds. nagród w ramach puli środków
przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
10. 1Nagrody za osiągnięcia naukowe dla nauczycieli akademickich przyznawane są, z uwzględnieniem
dziedzin nauki, na podstawie punktacji, określonej w aktualnie obowiązującej karcie kompleksowej
oceny jednostki naukowej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
zwanym dalej rozporządzeniem MNiSW.
11. 2Wnioski składa się na wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego
regulaminu.
§ 3. Nagrody za osiągniecia dydaktyczne i organizacyjne
1. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne przyznawane są nauczycielom akademickim za
osiągnięcia indywidualne bądź zespołowe.
2. Dziekani, Kierownik Studium Języków Obcych, Dyrektor Biblioteki Głównej, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach Samorząd Studencki bądź władze działających w Uczelni związków
zawodowych wskazują do nagrody odpowiednio organizacyjnej i dydaktycznej najlepszych
kandydatów.
3. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne mogą być przyznawane między innymi za wartościowe
publikacje z zakresu dydaktyki, osiągnięcia z zakresu unowocześniania procesu dydaktycznego,
przygotowanie nowych dydaktycznych stanowisk laboratoryjnych, osiągnięcia wysokiego poziomu
prac dyplomowych, a także bardzo wysoko oceniony przez studentów poziom prowadzenia zajęć
dydaktycznych.
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4. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne mogą być przyznawane między innymi za osiągnięcia mające
wpływ na rozwój Uczelni, na przykład: za odpowiednio uzasadnione, znaczące osiągnięcia mające
wpływ na rozwój podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, za pełnienie znaczących funkcji
w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych zagranicznych i krajowych, organizację kongresów,
konferencji, sympozjów.
5. Wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia organizacyjne pokrywające się z zakresem obowiązków
wynikających z pełnionej funkcji i wiążących się z gratyfikacją, nie będą rozpatrywane.
6. Komisja ds. nagród opiniuje wnioski, a następnie przedstawia Rektorowi listę rankingową osób
proponowanych do nagrody wraz z propozycją wysokości nagród w ramach przyznanej puli środków
na ten cel w danym roku budżetowym.
7. Rektor przyznaje nagrody po zasięgnięciu opinii Komisji ds. nagród. Liczba przyznawanych w danym
roku nagród uzależniona jest od wagi przedstawionych we wniosku osiągnięć w ramach puli środków
przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
8. 3Wzory wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne stanowią
załączniki nr 3 i 4 do niniejszego regulaminu.
§ 4. Nagrody za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
1. Nagroda za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych może być przyznana
raz w ciągu kariery naukowej pracownika, będącego nauczycielem akademickim w Politechnice
Opolskiej i powinna mieć charakter nagrody wieńczącej jego pracę naukową, dydaktyczną
i organizacyjną.
2. Komisja ds. nagród opiniuje wnioski, a następnie przedstawia Rektorowi listę rankingową osób
proponowanych do nagrody wraz z propozycją wysokości nagród w ramach przyznanej puli środków
na ten cel w danym roku budżetowym.
3. 4Wzór wniosku o przyznanie nagrody za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych
i organizacyjnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
§ 5. Nagrody za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
lub tytułu naukowego profesora
1. Rektor przyznaje nagrodę III stopnia za uzyskanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego
doktora habilitowanego, na wniosek właściwego Dziekana.
2. Nagroda za uzyskanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
może zostać przyznana nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu
pracy, dla którego Politechnika Opolska jest podstawowym miejscem pracy.
3. 5Wzór wniosku o przyznanie nagrody za uzyskanie tytułu naukowego profesora lub stopnia
naukowego doktora habilitowanego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
§ 6. Nagrody dla młodych naukowców
1. Dziekan może wskazać do nagrody młodego naukowca, który w roku poprzedzającym rok złożenia
wniosku był autorem lub współautorem artykułu/artykułów w czasopismach z listy A lub C
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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2. Nagrodę dla młodego naukowca może otrzymać osoba, której oceniany dorobek powstał w okresie nie
dłuższym niż 3 lata, licząc od daty uzyskania stopnia naukowego doktora oraz przed ukończeniem 35.
roku życia.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja ds. nagród może rekomendować do nagrody,
poza rankingiem, osobę mającą publikację z listy A lub C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. O rekomendacji do takiej nagrody decydują wyniki głosowania Komisji ds. nagród.
4. Komisja ds. nagród opiniuje wnioski, a następnie przedstawia Rektorowi listę rankingową osób
proponowanych do nagrody wraz z propozycją wysokości nagród w ramach przyznanej puli środków
na ten cel w danym roku budżetowym.
5. Rektor przyznaje nagrody po zasięgnięciu opinii Komisji ds. nagród. Liczba przyznawanych w danym
roku nagród uzależniona jest od przedstawionych we wnioskach osiągnięć w ramach puli środków
przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
6. Publikacje wskazane do nagrody nie mogą być przedmiotem innego wniosku o nagrodę Rektora.
7. Nagroda za publikację lub cykl publikacji może zostać przyznana młodemu naukowcowi jeden raz.
8. 6Nagrody za osiągnięcia naukowe dla młodych naukowców przyznawane są na podstawie punktacji
określonej w odpowiednim dla roku wydania publikacji wykazie czasopism punktowanych Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
9. 7Wnioski składa się na wzorze określonym w załączniku nr 7 do niniejszego regulaminu.
§ 7. Inne nagrody
Rektor może przyznać z własnej inicjatywy nagrodę będącą uznaniem za:
1) wybitne osiągnięcia, mające wpływ na stan wiedzy danej dyscypliny naukowej oraz kierunki
dalszych badań;
2) oryginalne, innowacyjne rozwiązania skierowane do studentów;
3) aktywną działalność organizacyjną, naukową podnoszącą znaczenie Uczelni;
4) całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, w tym otrzymanie noty
wyróżniającej podczas okresowej oceny pracowników;
5) osiągnięcia pracownika naukowego przedstawione do Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, jeśli pracownik uhonorowany tą nagrodą nie został.
§ 8. Inne postanowienia
1. Wnioski złożone niezgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 1 - 11 oraz niezawierające
dokumentacji osiągnięć i innych wymaganych dokumentów, a także wnioski złożone po terminie nie
są rozpatrywane.
2. Nagroda zespołowa może być przyznana, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
1) podział nagrody pomiędzy członków zespołu określony jest procentowo i uzależniony jest od
wkładu pracy poszczególnych osób, z tym, że część nagrody przypadająca na jednego członka
zespołu nie może przekraczać wysokości nagrody indywidualnej I-go stopnia;
2) wniosek o przyznanie nagrody uwzględnia wszystkich członków zespołu.
3. Wnioski nie są rozpatrywane w odniesieniu do nauczycieli akademickich, których praca została
oceniona negatywnie lub były inne udokumentowane zastrzeżenia do tej pracy, a w szczególności za
przewinienia wskazane w Regulaminie pracy w Politechnice Opolskiej, rozdział V, Nagrody,
wyróżnienia i kary, § 30 oraz § 31, potwierdzone upomnieniem lub naganą.
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4. Nauczyciele akademiccy, którym przyznano nagrody otrzymują z jej tytułu dyplom. Dyplom
powinien być wręczony w sposób uroczysty.
5. Rektor może przyznać także pisemne wyróżnienie w formie dyplomu honorowego.
6. W danym roku kalendarzowym nauczycielowi akademickiemu z tego samego tytułu może zostać
przyznana tylko jedna nagroda indywidualna albo zespołowa.
§ 9. Fundusz nagród
1. Środki na nagrody Rektora nalicza się w wysokości 2% planowanych przez Uczelnię rocznych
środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli akademickich.
2. Kwota jaką Rektor przeznacza na wypłatę nagród zależy od sytuacji finansowej Uczelni.
3. Z funduszu nagród, utworzonego zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 i 2 Rektor przyznaje nagrody
o których mowa w § 5 i 7. Rektor z dniem 30 września wskazuje Komisji ds. nagród pulę środków,
którą przeznacza na nagrody określone w § 2, 3, 4 i 6. Przy obliczaniu kwoty na wskazane nagrody
zostaną zabezpieczone środki na planowane od 1 października do 31 grudnia nagrody, o których
mowa w § 5.
4. Z puli środków o których mowa w § 9 ust. 3 Komisja ds. nagród pozostawia rezerwę na nagrody
określone w § 3 w wysokości do 20% puli środków.
5. Pozostałe środki stanowią fundusz na nagrody określone § 2, 4 i 6 przy czym:
1) rezerwuje się środki na nagrody określone w § 6 w wysokości do 10%,
2) rezerwuje się środki na nagrody określone w § 4 w wysokości do 10%.
Środki niezarezerwowane stanowią fundusz na nagrody określone w § 2.
6. Fundusz na nagrody określone w § 2 dzieli się na dwie grupy wspólnej oceny proporcjonalnie do
stanu zatrudnienia kadry naukowo-badawczej według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego
rok przyznania nagrody w taki sposób, że:
1) I grupa wspólnej oceny – nauki ścisłe i inżynierskie,
2) II grupa wspólnej oceny – nauki humanistyczne i społeczne oraz nauki o życiu.
7. Wysokość nagrody ustala się przy zastosowaniu mnożnika minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego profesora zwyczajnego, obowiązującej w Uczelni na dzień 30 czerwca roku, w którym
jest przyznawana nagroda, zwanej dalej stawką.
8. Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody I-go, II-go i III-go stopnia w wysokości:
1) I-go stopnia – do trzykrotności stawki,
2) II-go stopnia – do dwukrotności stawki,
3) III-go stopnia – do jednej stawki,
4) nagroda zespołowa – do sześciokrotności stawki.
§ 10. Komisja ds. nagród
1. W skład komisji ds. nagród, której przewodniczy Prorektor właściwy do spraw nauki, wchodzą
Dziekani wydziałów lub wyznaczone przez nich osoby oraz przedstawiciele działających w Uczelni
związków zawodowych.
2. Przewodniczący Komisji może zaprosić do udziału w Komisji właściwego Prorektora, Dyrektora
Biblioteki Głównej oraz Kierownika Studium Języków Obcych, w przypadku, gdy rozpatrywane są
wnioski, o których mowa w § 3.
3. Zadaniem Komisji ds. nagród jest analiza i ocena złożonych wniosków oraz ustalenie stopnia nagrody
z określeniem jej wysokości w złotych. Wyniki swoich prac Komisja przedstawia Rektorowi, który
podejmuje decyzję o przyznaniu nagród.

4. Obsługę administracyjną Komisji ds. nagród prowadzi Biuro Obsługi Badań Naukowych.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Lista osób nagrodzonych zostaje wywieszona w Biurze Rektora, upubliczniona w intranecie oraz
przekazana podstawowym jednostkom organizacyjnym Uczelni do wiadomości.
2. Do ogłoszonej listy nagrodzonych, zainteresowani mogą składać zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty
jej ogłoszenia. Zastrzeżenia składa się do Rektora.
3. Rektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania po uprzednim zasięgnięciu
opinii Przewodniczącego Komisji ds. nagród.
4. Nagrodę finansową może otrzymać nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice Opolskiej
w dniu, w którym przyznawana jest nagroda, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.
5. Obsługę administracyjną wynikającą z zapisów niniejszego regulaminu, z wyłączeniem obsługi prac
Komisji ds. nagród, prowadzi Dział Współpracy i Rozwoju.
6. Nadzór nad funduszem nagród Rektora, w szczególności:
1) koordynacja spraw związanych z przyznawaniem nagród określonych w § 5 i 7;
2) wyznaczanie puli środków określonych w § 9 ust. 3;
3) kontrola wykorzystania limitów określonych w § 9 ust 4 i 5;
4) przygotowanie projektów pism, w tym: zleceń naliczeń środków na nagrody i wypłat
nagród;
5) ewidencję przyznanych nagród;
6) zlecanie przygotowania dyplomów i prowadzenie ewidencji wydanych dyplomów.
prowadzi Dział Współpracy i Rozwoju.
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Załączniki nr 1 -7 w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 435 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 11.05.2016 r.

Załącznik nr 1
......................................................
(pieczęć jednostki organizacyjnej)

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

WNIOSEK
o przyznanie nagrody indywidualnej Rektora Politechniki Opolskiej 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)
Krótki opis osiągnięcia stanowiącego podstawę występowania o nagrodę wraz z uzasadnieniem wniosku:
……………………………...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

..................................................
(pieczęć i podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
-

-

*/

Wykaz punktowanych osiągnięć dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich (WM, WEAiI, WIPiL,WBiA)
Wykaz punktowanych osiągnięć dla grupy nauk humanistycznych i społecznych (WEiZ) *
Wykaz punktowanych osiągnięć dla grupy nauk o życiu (WWFiF) *
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:......................................................................................................................

Wykaz punktowanych osiągnięć dla grupy nauk ………………………….
Zgodnie z aktualnie obowiązującą kartą kompleksowej oceny jednostki naukowej 2
DODATKOWE OSIĄGNIECIA PODLEGAJĄCE OCENIE KOMISJI
Liczba
punktów

Nazwa parametru

1. Złożenie poprawnego formalnie wniosku o grant naukowo-badawczy do krajowej
instytucji finansującej badania naukowe, w którym kandydat do nagrody jest
kierownikiem lub koordynatorem – 5p.
2. Złożenie poprawnego formalnie wniosku o grant naukowo-badawczy do zagranicznej
instytucji finansującej badania naukowe, w którym kandydat do nagrody jest
kierownikiem lub koordynatorem – 10 p.
3. Zrealizowanie pracy zleconej na rzecz Politechniki Opolskiej, której kandydat do
nagrody był kierownikiem – 2 p.

RAZEM

.....................................................................................
(data i podpis Wnioskodawcy)

Odrębnie dla każdego roku wnioskowanego do oceny.
Z uwzględnieniem analogii do zasad przyznawania punktów określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz szczegółowych zasad określonych w załączniku C do wniosku.
1/
2/

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) jestem zatrudniony/a w Politechnice Opolskiej;
3) przedstawione we wniosku publikacje/osiągniecia są afiliowane do Politechniki Opolskiej.

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

Załącznik C

Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania punktów za publikacje
1. Punkty za publikacje przyznaje się analogicznie do zasad określonych w Rozporządzeniu
MNiSW.
2. Publikacja/Monografia może być oceniana jako dorobek pracownika naukowego:
a. jeżeli spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzeniu MNiSW, z zastrzeżeniem, iż w
przypadku braku potwierdzenia liczby arkuszy wydawniczych (np. na stronie redakcyjnej,
oświadczenie redakcji, oświadczenie autora wraz z wyliczeniem znaków zgodnie z definicją), za
arkusz przyjmuje się umownie 15 stron standardowego maszynopisu (0,5 arkusza – rozpoczęta 8
strona)
b. posiada afiliację w Politechnice Opolskiej. A gdy uzyskanie takiej afiliacji nie jest możliwe
oświadczenie autora o afiliowaniu.
c. W przypadku wielu afiliacji autora w jednej publikacji, punkty przyznaje się po złożeniu
oświadczenia o zaliczeniu publikacji dla Politechniki Opolskiej.
d. Pracownik naukowy otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji/monografii analogicznie
do zasad określonych w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu MNiSW. W przypadku, gdy
z tej samej jednostki pochodzi więcej niż jeden autor, w zależności od liczby autorów
z uwzględnieniem udziału procentowego potwierdzonego oświadczeniami współautorów,
a w przypadku braku takich oświadczeń proporcjonalnie do liczby autorów pochodzących z tej
samej jednostki.
3. Punkty za patenty przyznawane są analogicznie do opisanych w punkcie 2d.
4. Punkty za osiągnięcia związane z realizacją projektów obejmujących badania naukowe lub prace
rozwojowe przyznaje się wyłącznie kierownikowi lub koordynatorowi projektu.

Załącznik nr 2
......................................................
(pieczęć jednostki organizacyjnej)

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

o przyznanie nagrody zespołowej Rektora Politechniki Opolskiej za osiągnięcia naukowe
w roku/latach* ...............................
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody zespołowej
za osiągnięcia naukowe
dla zespołu w składzie:
Tytuł lub stopień naukowy,
imię i nazwisko kandydata do nagrody

Proponowany udział w nagrodzie %

Krótki opis osiągnięcia stanowiącego podstawę występowania o nagrodę wraz z uzasadnieniem wniosku:
……………………………...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...............................................
(pieczęć i podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
-

-

*/

Wykaz punktowanych osiągnięć dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich (WM, WEAiI, WIPiL,WBiA)
Wykaz punktowanych osiągnięć dla grupy nauk humanistycznych i społecznych (WEiZ) *
Wykaz punktowanych osiągnięć dla grupy nauk o życiu (WWFiF) *
Oświadczenia kandydatów do nagrody
Oświadczenia o udziale w publikacji (jeśli dotyczy)
Kopie publikacji i/lub dokumentacja innych osiągnięć

niepotrzebne skreślić

*

Załącznik A

ROK…………………….1
Wydział:.................................................................................................................................
Imię i Nazwisko:......................................................................................................................
Kandydaci do nagrody

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

Wykaz punktowanych osiągnięć dla grupy nauk ………………………….
Zgodnie z aktualnie obowiązującą kartą kompleksowej oceny jednostki naukowej 2
DODATKOWE OSIĄGNIECIA PODLEGAJĄCE OCENIE KOMISJI
Liczba
punktów

Nazwa parametru

1. Złożenie poprawnego formalnie wniosku o grant naukowo-badawczy do krajowej instytucji
finansującej badania naukowe, w którym kandydat do nagrody jest kierownikiem lub
koordynatorem – 5p.
2. Złożenie poprawnego formalnie wniosku o grant naukowo-badawczy do zagranicznej
instytucji finansującej badania naukowe, w którym kandydat do nagrody jest kierownikiem
lub koordynatorem – 10 p.
3. Zrealizowanie pracy zleconej na rzecz Politechniki Opolskiej, której kandydat do nagrody
był kierownikiem – 2 p.

RAZEM

...........................................................................
(data i podpis Wnioskodawcy)

Odrębnie dla każdego roku wnioskowanego do oceny.
Z uwzględnieniem analogii do zasad przyznawania punktów określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz szczegółowych zasad określonych w załączniku C do wniosku.
1/
2/

Załącznik B

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

Oświadczenia kandydatów do nagrody
Oświadczam, iż:
1) publikacje/osiągnięcia będące przedmiotem niniejszego wniosku nie były wcześniej nagrodzone
nagrodą Rektora Politechniki Opolskiej za osiągnięcia naukowe;
2) jestem zatrudniony/a w Politechnice Opolskiej w pełnym wymiarze czasu pracy;
3) przedstawione we wniosku publikacje/osiągniecia są afiliowane do Politechniki Opolskiej.

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

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

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

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

Załącznik C

Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania punktów za publikacje
1. Punkty za publikacje przyznaje się analogicznie do zasad określonych w Rozporządzeniu
MNiSW.
2. Publikacja/Monografia może być oceniana jako dorobek pracownika naukowego:
a. jeżeli spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzeniu MNiSW z zastrzeżeniem, iż w
przypadku braku potwierdzenia liczby arkuszy wydawniczych (np. na stronie redakcyjnej,
oświadczenie redakcji, oświadczenie autora wraz z wyliczeniem znaków zgodnie z definicją),
za arkusz przyjmuje się umownie 15 stron standardowego maszynopisu (0,5 arkusza –
rozpoczęta 8 strona)
b. posiada afiliację w Politechnice Opolskiej. A gdy uzyskanie takiej afiliacji nie jest możliwe
oświadczenie autora o afiliowaniu.
c. W przypadku wielu afiliacji autora w jednej publikacji, punkty przyznaje się po złożeniu
oświadczenia o zaliczeniu publikacji dla Politechniki Opolskiej.
d. Pracownik naukowy otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji/monografii
analogicznie do zasad określonych w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu MNiSW.
W przypadku, gdy z tej samej jednostki pochodzi więcej niż jeden autor, w zależności od
liczby autorów z uwzględnieniem udziału procentowego potwierdzonego oświadczeniami
współautorów, a w przypadku braku takich oświadczeń proporcjonalnie do liczby autorów
pochodzących z tej samej jednostki.
3. Punkty za patenty przyznawane są analogicznie do opisanych w punkcie 2d.
4. Punkty za osiągnięcia związane z realizacją projektów obejmujących badania naukowe lub
prace rozwojowe przyznaje się wyłącznie kierownikowi lub koordynatorowi projektu.

Załącznik nr 3

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

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

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

WNIOSEK
o przyznanie nagrody indywidualnej Rektora Politechniki Opolskiej
za osiągnięcia dydaktyczne / organizacyjne*
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody
za osiągnięcia dydaktyczne / organizacyjne*
dla

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

Krótki opis osiągnięcia stanowiącego podstawę występowania o nagrodę wraz z uzasadnieniem
wniosku:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

..................................................
(pieczęć i podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
Wykaz osiągnięć,
Prezentacja osiągnięć
Oświadczenie kandydata do nagrody

*/ niepotrzebne skreślić

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

Oświadczenie kandydata do nagrody
Oświadczam, iż:
1) osiągnięcia będące przedmiotem niniejszego wniosku nie były wcześniej nagrodzone nagrodą
Rektora Politechniki Opolskiej;
2) jestem zatrudniony/a w Politechnice Opolskiej.

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

Załącznik nr 4

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

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

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

WNIOSEK
o przyznanie nagrody zespołowej Rektora Politechniki Opolskiej
za osiągnięcia dydaktyczne / organizacyjne*
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody
za osiągnięcia dydaktyczne / organizacyjne*
dla zespołu w składzie:

Tytuł lub stopień naukowy,
imię i nazwisko kandydata do nagrody

Proponowany udział w
nagrodzie %

Krótki opis osiągnięcia stanowiącego podstawę występowania o nagrodę wraz z uzasadnieniem
wniosku:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

..................................................
(pieczęć i podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
Wykaz osiągnięć,
- Prezentacja osiągnięć
- Oświadczenie kandydatów do nagrody
*/ niepotrzebne skreślić
-

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

Oświadczenie kandydatów do nagrody
Oświadczam, iż:
1) osiągnięcia będące przedmiotem niniejszego wniosku nie były wcześniej nagrodzone nagrodą
Rektora Politechniki Opolskiej;
2) jestem zatrudniony/a w Politechnice Opolskiej.

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

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

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

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

Załącznik nr 5

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

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

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Rektora Politechniki Opolskiej
za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody
za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
dla

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

Krótki opis osiągnięcia stanowiącego podstawę występowania o nagrodę wraz z uzasadnieniem
wniosku:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

..................................................
(pieczęć i podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
Wykaz osiągnięć kandydata do nagrody
Prezentacja osiągnięć
- Oświadczenie kandydata do nagrody
- Kopie ważniejszych publikacji i/lub dokumentacja innych ważniejszych osiągnięć
- Oświadczenia o udziale w publikacji (jeśli dotyczy)*

*/

niepotrzebne skreślić

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

Oświadczenie kandydata do nagrody
Oświadczam, iż:
1) jestem zatrudniony/a w Politechnice Opolskiej.

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

Załącznik nr 6

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

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

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Rektora Politechniki Opolskiej
za uzyskanie tytułu naukowego profesora/stopnia naukowego doktora habilitowanego*

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody
dla

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

Krótki opis osiągnięcia stanowiącego podstawę występowania o nagrodę wraz z uzasadnieniem
wniosku:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

..................................................
(pieczęć i podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
Kopia decyzji o nadaniu stopnia lub tytułu naukowego
Oświadczenie kandydata do nagrody.
*/ niepotrzebne skreślić

Oświadczenie kandydata do nagrody
Oświadczam, iż:
1) jestem zatrudniony/a w Politechnice Opolskiej w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) Politechnika Opolska jest moim podstawowym miejscem pracy.

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

Załącznik nr 7
......................................................
(pieczęć jednostki organizacyjnej)

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

WNIOSEK
o przyznanie nagrody indywidualnej Rektora Politechniki Opolskiej
dla młodego naukowca 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)

Krótki opis osiągnięcia stanowiącego podstawę występowania o nagrodę wraz z uzasadnieniem wniosku:
……………………………...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

..................................................
(pieczęć i podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
-

*/

Wykaz punktowanych osiągnięć
Oświadczenie kandydata do nagrody
Oświadczenia o udziale w publikacji (jeśli dotyczy)
Kopie publikacji

niepotrzebne skreślić

Wykaz punktowanych osiągnięć

ROK…………………….1
Kandydat do nagrody

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

I. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
1. Publikacje w czasopismach naukowych 2
Lp.

1

Liczba
punktów

Nazwa parametru

Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact
Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w
części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3
pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w ∑ =
sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
(Dz. U. 2014 r. poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem” – punktacja wg wykazu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1.1
1.2
….

2

Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference
Index for the Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu Ministra Nauki i
∑=
Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia – punktacja
wg wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2.1
…
RAZEM

.....................................................................................
(data i podpis Wnioskodawcy)

1
2

Odrębnie dla każdego roku wnioskowanego do oceny.
Publikacja może być oceniana jako dorobek pracownika naukowego:
a. posiada afiliację w Politechnice Opolskiej. A gdy uzyskanie takiej afiliacji nie jest możliwe oświadczenie autora o
afiliowaniu.
b. W przypadku wielu afiliacji autora w jednej publikacji, punkty przyznaje się po złożeniu oświadczenia o
zaliczeniu publikacji dla Politechniki Opolskiej.
c. Pracownik naukowy otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji analogicznie do zasad określonych w
aktualnie obowiązującym rozporządzeniu. W przypadku, gdy z tej samej jednostki pochodzi więcej niż jeden
autor, w zależności od liczby autorów, z uwzględnieniem udziału procentowego potwierdzonego oświadczeniami
współautorów a w przypadku braku takich oświadczeń proporcjonalnie do liczby autorów.

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

Oświadczenie kandydata do nagrody
Oświadczam, iż:
1) publikacje będące przedmiotem niniejszego wniosku nie były wcześniej nagrodzone nagrodą Rektora
Politechniki Opolskiej za osiągnięcia naukowe;
2) jestem zatrudniony/a w Politechnice Opolskiej;
3) przedstawione we wniosku publikacje/osiągniecia są afiliowane do Politechniki Opolskiej.

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

Załączniki 8 - 11 uchylone przez § 1 pkt 8 uchwały, o której mowa w odnośniku 1

