
1 

 

Załącznik nr 1 do protokołu RW z dnia 18.05.2018 r. 

 

 

 

Wydziałowy Regulamin przyznawania nagród J.M. Rektora UŚ  

dla nauczycieli akademickich 

 

Podstawa prawna: Uchwała nr 94 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 

2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich 

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 

 

 

Komisja proponuje, aby nagrody przyznawane były w oparciu o sporządzoną listę rankingową. 

Przy rozdziale środków jak i tworzeniu listy brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

1. Zarezerwowane zostaną środki finansowe (nagroda I stopnia) dla wydziałowego kandydata 

do nagrody Ministra  

2. Całokształt dorobku naukowego- nagroda I stopnia  

3. Za wyróżniającą się pracę doktorską (po jej opublikowaniu) – nagroda III stopnia pod 

warunkiem, że praca nie została wcześniej wyróżniona Nagrodą JM Rektora przyznawaną 

dla autorów najlepszych rozpraw doktorskich (w latach nieparzystych kandydatami do 

nagrody są autorzy prac zgłoszeni przez Nasz Wydział. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. Rektora UŚ)  

4. Osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne (do 25% kwoty przyznanego funduszu nagród) 

5. Nagrody zespołowe za osiągnięcia naukowo- badawcze. Nagrody tej kategorii 

przyznawane będą w oparciu o sporządzoną listę rankingową. Zespół badawczy, którego 

każdy z członków uzyska minimum 60 pkt.- prace z listy A MNiSW (z włączeniem 

monografii obcojęzycznych), z których przynajmniej jedna powstała w ramach projektu 

finansowanego ze źródeł zewnętrznych uzyskanych w drodze konkursów a projekt jest 

realizowany na Naszym Wydziale zostanie wytypowany do nagrody za osiągnięcia 

naukowo-badawcze I stopnia lub II stopnia (w przypadku braku publikacji powstałych 

w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych uzyskanych w drodze 

konkursu realizowanych na Wydziale)  

6. Nagrody zespołowe III stopnia - Zespół badawczy, którego każdy z członków uzyska 

poniżej 60 pkt. (prace z listy A MNiSW z włączeniem monografii obcojęzycznych) zostanie 

typowany do nagrody tej kategorii  
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7. W sytuacji osiągnięcia jednakowej liczby punktów MNiSW przez zespoły badawcze 

i indywidualnych kandydatów do nagrody za osiągnięcia naukowo- badawcze, o kolejności 

na liście rankingowej decyduje suma współczynników IF czasopism, w których ukazały się 

publikacje  

8. Nagrody indywidualne I stopnia. Kandydaci do tej kategorii nagrody muszą spełnić zapis 

§ 4 pkt.2 Uchwały nr 94 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 

2017r. oraz legitymować się znaczącym dorobkiem naukowym (co najmniej 100 pkt. za 

prace opublikowane w czasopismach z listy A MNiSW z włączeniem monografii 

obcojęzycznych) 

9. Nagrody indywidualne II stopnia. Typowani będą autorzy publikacji naukowych (prace 

z listy A MNiSW z włączeniem monografii obcojęzycznych), a łączna suma punktów 

przekracza 50 pkt 

10. Nagrody indywidualne III stopnia. Typowani będą autorzy publikacji naukowych (prace 

z listy A MNiSW z włączeniem monografii obcojęzycznych) za które łączna suma punktów 

nie przekracza 50 pkt  

 

Zgodnie z Regulaminem Nagród UŚ wnioski składa przełożony kandydata do nagrody.  


