Szczegółowe kryteria przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli
akademickich WNB za wybitne osiągnięcia naukowe
Dokument stanowi realizację Zarządzenia Nr 30/2021 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. (§ 7, ust. 1, pkt 1).
1. Nagroda I stopnia może zostać przyznana po spełnieniu przez Kandydata jednej
z następujących przesłanek:
a) wiodący udział w co najmniej dwóch pracach opublikowanych w czasopismach
wycenianych według aktualnej punktacji ministerialnej na co najmniej 100 pkt.,
z których co najmniej jedna jest za 200 pkt.,
b) kierowanie
międzynarodowym
projektem
naukowym
o
znaczącym,
w porównaniu z innymi projektami z danej dyscypliny, budżecie przypadającym
Uniwersytetowi Wrocławskiemu.
2. Nagroda II stopnia może zostać przyznana po spełnieniu przez Kandydata jednej
z następujących przesłanek:
a) wiodący udział w co najmniej dwóch pracach opublikowanych w czasopismach
wycenianych według aktualnej punktacji ministerialnej na co najmniej 100 pkt.,
z których co najmniej jedna jest za 140 pkt. lub wiodący udział w pracy
opublikowanej w czasopiśmie wycenianym według aktualnej punktacji
ministerialnej na 200 pkt.,
b) uczestnictwo w trwającym międzynarodowym projekcie o znaczącym,
w porównaniu z innymi projektami z danej dyscypliny, budżecie przypadającym
Uniwersytetowi Wrocławskiemu lub koordynowanie trwającym krajowym
projektem naukowym realizowanym w ramach konsorcjum o znaczącym,
w porównaniu z innymi projektami z danej dyscypliny, budżecie przypadającym
Uniwersytetowi Wrocławskiemu.
3. Nagroda III stopnia może zostać przyznana po spełnieniu przez Kandydata jednej
z następujących przesłanek:
a) wiodący udział w dwóch pracach opublikowanych w czasopismach wycenianych
według aktualnej punktacji ministerialnej na co najmniej 100 pkt.
lub w 2 monografiach za co najmniej 80 pkt., lub 1 monografii za co najmniej
80 pkt. i jednej pracy za co najmniej 100 pkt.,
b) kierowanie innym krajowym projektem naukowym o znaczącym, w porównaniu
z innymi projektami z danej dyscypliny, budżecie przypadającym
Uniwersytetowi Wrocławskiemu.
4. Nagroda tego samego stopnia nie może zostać przyznana tej samej osobie
rok po roku.
5. W sytuacji, gdy całkowita kwota nagród przekroczy wyasygnowane na ten cel
fundusze, w pierwszej kolejności przydzielane będą nagrody osobom, które
w danym roku, za który przyznawana jest nagroda, nie są beneficjentami innych
nagród, np. Nagroda Prezesa Rady Ministrów lub Nagroda Ministra Edukacji i Nauki,
albo dodatków motywacyjnych przyznawanych w ramach programu „Inicjatywa
Doskonałości Uczelnia Badawcza”.
6. W przypadku, gdy całkowita kwota nagród przekroczy wyasygnowane na ten cel
fundusze, w pierwszej kolejności przyznawane będą nagrody niższego stopnia.
7. Prace, o których mowa w podpunktach a) punktów 1., 2. i 3. muszą być
opublikowane w roku, za który przyznawana jest nagroda.

8. Umowy rozpoczynające realizację projektów naukowych, o których mowa
w podpunktach b) punktów 1., 2. i 3. muszą być podpisane w roku, za który
przyznawana jest nagroda.
9. W przypadku prac wieloautorskich, sformułowanie „wiodący udział” oznacza
pierwszego autora publikacji, autora korespondencyjnego lub osobę o co najmniej
30% wkładzie do publikacji. W każdej sytuacji podstawą do określenia wkładu danej
osoby do publikacji jest oświadczenie pierwszego autora. W przypadku kolejności
alfabetycznej listy autorów wymagane jest również oświadczenie pierwszego autora
o jego, co najmniej 30%, wkładzie do publikacji. Udział jednostkowy nie jest
naliczany dla autorów, których dorobek naukowy nie podlega ewaluacji
w dyscyplinie nauki biologiczne.
10. W przypadku nagrody zespołowej przyznawanej za publikacje z podpunktu a)
punktów 1., 2. i 3. członkowie zespołu muszą być autorami wszystkich prac
zgłoszonych do nagrody i każdy z nich chociaż raz musi wykazać się wiodącym
udziałem. Jednostkowa wartość nagrody dzielona jest pomiędzy członków zespołu,
uwzględniając ich rolę w danym osiągnięciu.
11. W sytuacji, gdy do nagrody danego stopnia pretenduje więcej niż jeden kandydat,
komisja dokonująca oceny kandydatów do nagród ustala ranking, w którym będą
brane pod uwagę następujące kryteria, w kolejności jak poniżej:
a) wskaźniki bibliometryczne czasopism (punktacja ministerialna, impact factor),
w których prace zostały opublikowane,
b) pozostały dorobek publikacyjny, w roku, za który przyznawana jest nagroda,
c) koordynowanie międzynarodowym lub krajowym projektem naukowym.
12. Wnioski o nagrodę muszą być umotywowane. Nieumotywowane wnioski nie będą
rozpatrywane.

