Załącznik do uchwały nr 11/o/01/2016

Zasady przyznawania nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej
za najwyżej punktowaną publikację naukową opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym
1. Celem ustanowienia nagrody jest aktywizacja działalności badawczej i publikacyjnej we współpracy
z zagranicą pracowników i doktorantów Politechniki Krakowskiej. Nagroda jest przyznawana w drodze
konkursu.
2. Uczestnikami konkursu mogą być pracownicy, dla których PK jest jedynym miejscem pracy, a także
doktoranci PK.
3. Wartość nagrody ustala corocznie rektor PK po konsultacji z dziekanami wydziałów, jednak nie mniej
niż 10.000 zł. Ustalona wysokość nagrody będzie podawana w ogłoszeniu o konkursie.
4. Nagroda zostanie przekazana w drodze decyzji o przydziale kwoty z rezerwy Prorektora ds. Nauki
przeznaczonej na rozwój kadr, na konto jednostki (instytutu, katedry, zakładu), w której zatrudniony jest
autor publikacji. Kwota nagrody powinna zostać wykorzystana w celu zintensyfikowania prac laureata
nagrody, będących przedmiotem nagrodzonej publikacji (konferencje, czasopisma, wyjazdy
zagraniczne, publikacje, materiały do badań naukowych itp., z wyjątkiem zakupu środków trwałych).
Rozliczenie kwoty nastąpi zgodnie z procedurą przewidzianą dla dotacji dydaktycznej.
5. Zgłoszenie może dotyczyć publikacji, która ukazała się w roku poprzedzającym rok ogłoszenia
konkursu, opracowanej przez pracownika/pracowników PK lub doktoranta/doktorantów PK wraz
z partnerem zagranicznym. Pod uwagę brane są tylko publikacje z afiliacją Politechniki Krakowskiej.
6. Jako kryterium punktacji służyć będzie część A aktualnego wykazu czasopism naukowych,
ogłaszanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
7. Nagroda zostanie przyznana publikacji, która uzyska najwyższą liczbę punktów na podstawie wykazu
czasopism naukowych MNiSW. W przypadku gdy kilka publikacji uzyska tę samą liczbę punktów,
nagrodę otrzyma publikacja, która w wyniku podziału liczby punktów przez liczbę wszystkich autorów,
uzyska najwyższą liczbę punktów.
8. Zgłoszeń do nagrody dokonują kierownicy jednostek organizacyjnych PK. Dopuszczalne jest również
bezpośrednie zgłoszenie się kandydata do nagrody. W zgłoszeniu powinna zostać wskazana nazwa
periodyku oraz przyznana liczba punktów zgodnie z aktualnym z wykazem MNiSW. Do każdego
zgłoszenia powinna zostać załączona kserokopia strony periodyku, w której wskazany jest tytuł, autor,
afiliacja i nazwa periodyku.
9. Udział w konkursie nie eliminuje laureata i kandydatów z ubiegania się o dofinansowanie działalności
badawczej z innych dotacji.
10. Konkurs o nagrodę ogłasza Prorektor ds. Nauki do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
11. Zgłoszenia powinny wpłynąć do Działu Badań Naukowych do dnia 31 marca roku ogłoszenia konkursu.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia roku ogłoszenia konkursu.
13. Wręczenie nagrody odbywa się podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji Święta Szkoły.
14. Bliższych informacji o konkursie będzie udzielać Dział Badań Naukowych.

