Nagrody Rektora za 2016 r. dla nauczycieli akademickich
Nagrody uzyskane z tytułu:

a. oryginalnych i twórczych osiągnięć naukowych będących podstawą:
 uzyskania tytułu profesora w 2016 r.
- wniosek o nagrodę
- kopia decyzji Prezydenta o nadaniu tytułu profesora
 nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 2016 r.
- wniosek o nagrodę
- wyciąg z Rady Wydziału (zaświadczenie o nadaniu stopnia z teczki lub dyplom jeśli ktoś miał
hab. na zewnątrz – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 nadania stopnia naukowego doktora w 2016 r. (praca doktorska z wyróżnieniem)
- wniosek o nagrodę
- wyciąg z Rady Wydziału o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej (kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem)
osiągnięć naukowych , udokumentowanych: (indywidualne lub zespołowe) za rok 2016
 publikacje naukowe w czasopismach wymienionych w części A wykazu MNiSzW,
 publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych w bazie Web of Science i publikacje wymienione w części B wykazu
MNiSzW uwzględnione w bazie Web of Science,
 monografie naukowe (tylko pierwsze wydanie) z uwzględnieniem rangi naukowej
wydawnictwa,
 uzyskane krajowe lub międzynarodowe prawa wyłączne - patenty na wynalazki,
prawa ochronne na wzory użytkowe - potwierdzone odpowiednim dokumentem patentowym,
 koordynowanie i realizacja projektów międzynarodowych (np. Horyzont 2020).
W danym roku nauczycielowi akademickiemu może być przyznana tylko jedna indywidualna lub
zespołowa nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe. Przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe
nie wyklucza otrzymania nagrody w kategoriach o których mowa w§ 4 i 5.
Podstawą oceny dorobku naukowego i ustalenia kolejności wniosków jest punktacja osiągnięć
zgodnie z rozporządzeniem MNiSzW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii
jednostkom naukowym, również w przypadku publikacji wieloautorskich.

b. osiągnięć dydaktycznych, udokumentowanych: (indywidualne lub zespołowe – nie więcej niż 10
osób w zespole) za rok 2016






autorstwo wybitnych (pierwszych wydań) podręczników lub skryptów,
opracowanie nowatorskich programów kształcenia,
opracowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych,
wprowadzenie nowych form zajęć dydaktycznych z zastosowaniem samodzielnie
opracowanych programów nauczania,
 wieloletnie prowadzenie kół naukowych, których członkowie wyróżnili się
udokumentowanymi osiągnięciami konstrukcyjnymi, publikacyjnymi lub innymi,
 utworzenie nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych.

a. osiągnięć organizacyjnych, które znacząco wpłynęły na poprawę: (indywidualne lub zespołowe
- nie więcej niż 10 osób w zespole) za rok akademicki 2015/16

 jakości badań naukowych i prac rozwojowych w Uczelni, skutkujące podwyższeniem kategorii
naukowej jednostki,
 jakości dydaktyki i kształcenia,
 współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie:
 prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz przedmiotów
gospodarczych,
 opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego
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umiejętności niezbędne na rynku pracy
 wizerunku i promocję Uczelni, np. organizację ważnych konferencji o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim
 zarządzania Uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej
c. całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

Nagroda jest nagrodą indywidualną za ponadprzeciętny dorobek i może być przyznana tylko
raz w karierze zawodowej nauczyciela akademickiego.
Nagrodę przyznaje się nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Politechnice
Częstochowskiej co najmniej 30 lat i posiadającemu tytuł profesora.
Do wniosku o nagrodę należy dołączyć wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych,
dydaktycznych oraz organizacyjnych uzyskanych w toku pracy na Uczelni.
UWAGI:
 Proszę o załączenie monografii, skryptów, podręczników
 Proszę nie załączać kopii publikacji. Do wniosku należy załączyć wyciąg z bazy BIBLIO publikacje za 2016 rok podpisany przez Bibliotekę PCz, wykaz publikacji z nr pozycji na
liście punktacji MNiSW oraz liczbą punktów w podziale na osoby
 W przypadku nagród zespołowych:
 jeżeli jest 2 lub więcej autorów publikacji, ale w tym tylko jeden pracownik PCz, to
może być to publikacja do nagrody indywidualnej. Liczba punktów za publikację 100% dla pracownika PCz.
 dla zespołu, w skład którego wchodzi do 10 osób, 100% punktów dla członków
zespołu z PCz. Punkty dzieli się tylko na osoby z PCz.
 udział procentowy w nagrodzie rektora określa się wyłącznie dla wykonawców
będących nauczycielami akademickimi w PCz
 Liczbę punktów ustala się zgodnie z wytycznymi do parametryzacji wydziałów, tj:
 za monografię, w której liczba autorów nie przekracza 3, a co najmniej jeden z nich
wskazał jednostkę jako afiliację – 25 pkt; w przypadku monografii uznanej za dzieło
wybitne – 50 pkt
 za monografię wieloautorską w której:
 autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone,
 liczba autorów wynosi co najmniej 4,
 łączna objętość rozdziałów autorstwa osób, które wskazały jednostkę jako
afiliację (warunek dotyczy także redaktora naukowego tomu), obejmuje co
najmniej 6 arkuszy wydawniczych
– 15 pkt; w przypadku monografii uznanej za dzieło wybitne – 30 pkt
 W przypadku nagród za autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników,
skryptów, przewodników metodycznych rozpatrywane będą tylko ich pierwsze wydania.
 Wnioski, składane do Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń, z błędnie naliczoną
punktacją za publikacje nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone na wydział.
 W przypadku wniosków o nagrody indywidualne, oceniane będą tylko te publikacje, których
jedynym autorem z Politechniki Częstochowskiej jest kandydat.
 Dana publikacja może być wykazana we wnioskach tylko jeden raz, zarówno w przypadku
nagród zbiorowych jak i indywidualnych.
 W danym roku nauczyciel akademicki może złożyć nie więcej niż 3 wnioski o nagrodę
Rektora (jeden w danej kategorii), w tym tylko jedną indywidualną.
 Wnioski o nagrody należy składać w 2 egzemplarzach (bez podpisów i pieczątek)
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