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Zasady przyznawania nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej
za najwyżej punktowaną publikację naukową opracowaną wspólnie z partnerem
zagranicznym
Celem ustanowienia nagrody jest aktywizacja działalności badawczej i publikacyjnej
pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Krakowskiej we współpracy
z zagranicą. Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu.
2. Uczestnikami konkursu mogą być pracownicy, dla których PK jest jedynym miejscem
pracy, uczestnicy studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej prowadzonych na PK
oraz studenci PK, będący słuchaczami lub pozostający w stosunku pracy na PK w chwili
przyznania nagrody.
3. Wartość nagrody ustala corocznie Rektor po konsultacji z dziekanami wydziałów.
Minimalna wartość nagrody indywidulanej ustala się na poziomie 10 000 zł, a nagrody
zespołowej – 15 000 zł. Ustalona wysokość nagrody będzie podawana w ogłoszeniu
o konkursie.
4. Nagroda zostanie przekazana w drodze decyzji o przydziale kwoty ze środków celowych
Prorektora ds. Nauki przeznaczonej na rozwój kadr, na konto danego wydziału. 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.). Rozliczenie kwoty nastąpi
zgodnie z zasadami rozliczenia subwencji.
5. Zgłoszenie może dotyczyć publikacji opracowanej wraz z partnerem zagranicznym, która
ukazała się w roku poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu. Pod uwagę brane są
wyłącznie publikacje z afiliacją Politechniki Krakowskiej.
6. Jako kryterium punktacji służyć będzie aktualny wykaz Ministra Edukacji i Nauki
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych,
a w przypadku czasopisma o tej samej liczbie punktów, współczynnik wpływu
czasopisma w okresie pięciu lat.
7. W zgłoszeniu powinna zostać wskazana nazwa periodyku oraz przyznana liczba
punktów zgodnie z aktualnym z wykazem MEiN oraz wartość współczynnika wpływu
czasopisma w okresie pięciu lat (5-Year Journal Impact Factor). Do każdego zgłoszenia
powinna zostać załączona kserokopia strony periodyku, w której wskazany jest tytuł,
autor, afiliacja i nazwa periodyku.
8. Laureatem konkursu zostanie autor (zespół autorski), którego publikacja opracowana
wspólnie z partnerem zagranicznym uzyska:
– najwyższą liczbę punktów na podstawie wykazu MEiN – kryterium I,
– najwyższy współczynnik wpływu czasopisma w okresie pięciu lat – kryterium II.
9. W przypadku gdy więcej niż jedna publikacja spełniać będzie te same kryteria, zostaną
przyznane równorzędne nagrody dla każdej z nich. Kwota nagrody zostanie podzielona
równo pomiędzy tych autorów/zespoły. W uzasadnionych przypadkach, Rektor po
konsultacji z dziekanami wydziałów oraz opinii Komisji ds. Rozwoju Kadr może
zwiększyć łączną wartość środków przeznaczonych na nagrodę.
10. W przypadku publikacji wieloautorskich opracowanej wraz z partnerem zagranicznym, w
których tylko jeden z autorów jest afiliowany na Politechnice Krakowskiej, nagroda w
całości przypada dla tego autora. W przypadku publikacji wieloautorskich, do wniosków
należy dołączyć poświadczone podpisami współautorów afiliowanych na Politechnice
Krakowskiej oświadczenie:
– wskazujące głównego autora (beneficjenta), który otrzyma nagrodę, lub
– ustalające udziały procentowe autorów, wg którego zostanie podzielona kwota
przypadająca na nagrodę.
11. Zgłoszeń do nagrody dokonują przewodniczący rady naukowej wydziału lub
przewodniczący rady naukowej dyscypliny (w przypadku studentów – na wniosek
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opiekunów kół naukowych). Dopuszczalne jest również bezpośrednie zgłoszenie się
kandydata do nagrody.
Konkurs o nagrodę ogłasza Prorektor ds. Nauki do dnia 31 stycznia danego roku
kalendarzowego.
Zgłoszenia powinny wpłynąć do Działu Badań Naukowych do dnia 31 marca roku
ogłoszenia konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia roku ogłoszenia konkursu.
Wręczenie nagrody odbywa się podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji
Święta Szkoły.
Bliższych informacji o konkursie będzie udzielać Dział Badań Naukowych.

