
  

 

Wydziałowe kryteria oceny wniosków 

o nagrodę i/lub wyróżnienie Rektora UMK 
 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia 23 stycznia 2020 r. poz. 15. Regulamin wynagradzania pracowników 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na podstawie 52 ust. 4 pkt 12 

Statutu UMK w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK 

z 2019 r., poz. 120); Rozdział 14. Nagrody dla nauczycieli akademickich 

 

 

Rozdział 1 
 

Nagroda za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze 

(monografie, cykl publikacji monotematycznych, projekty wynalazcze) 

 
1. Nagroda Rektora w zakresie osiągnięć naukowych może zostać przyznana  

w szczególności za: 

1.1. opracowania naukowe o charakterze monografii (tylko pierwsze wydanie)  

w szczególności wydane w wydawnictwie z poziomu Listy Wydawnictw Ministra 

Edukacji i Nauki; 

1.2. cykl przynajmniej  trzech artykułów naukowych w przypadku nagrody indywidualnej 

i/lub uzyskanie krajowych lub międzynarodowych praw wyłącznych (patenty  

na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe); 

1.3. cykl przynajmniej trzech artykułów naukowych w przypadku nagrody zespołowej i/lub 

uzyskanie krajowych lub międzynarodowych praw wyłącznych (patenty na wynalazki, 

prawa ochronne na wzory użytkowe); 

1.4. wybitną habilitację o charakterze interdyscyplinarnym. 

 

2. Nagroda indywidualna może być przyznana za cykl prac powstałych we współautorstwie,  

z następującymi zastrzeżeniami: 

2.1.  dwie z nich są pracami samodzielnymi nagradzanego, a w pozostałych występuje jako 

autor wiodący z jednym współautorem; 

2.2. współautor wyraża pisemną zgodę na wykorzystanie wspólnej pracy przez 

wnioskodawcę, który określa swój udział procentowy w pracach zgłoszonych  

do nagrody. 

 

3. Za prace zespołowe: 

3.1. uznaje się monografie (pkt. 1.1) lub cykle monotematycznych prac naukowych  

(pkt. 1.3); 

3.2. nie uznaje się książek, stanowiących zbiory artykułów opatrzonych wspólnym tytułem; 

 

3.3. projekty wynalazcze stanowiące wynalazki i wzory użytkowe mogą być uwzględnione 

do nagrody, jeśli zostały opatentowane albo uzyskały świadectwo ochronne. 

 



  

 

4. Nagroda za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora 

habilitowanego może zostać przyznana osobie, której został nadany stopień doktora 

habilitowanego i której osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora 

habilitowanego: 

4.1. stanowią  znaczny  wkład  (udział  powyżej  50 %  w  przypadku  cyklu  publikacji)  

w rozwój danej dyscypliny naukowej; 

4.2. są  wynikiem  istotnej  aktywności  naukowej  realizowanej  w  krajowych   

oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych albo instytucjach kultury; 

4.3. otrzymały   wyłącznie   pozytywne   recenzje   oraz   pozytywną   opinię   komisji 

habilitacyjnej  podmiotu,  który  przeprowadził  postępowanie  w  sprawie  nadania 

stopnia doktora habilitowanego; 

4.4. wymienione  dzieło  lub  cykl  mogą  być  nagrodzone,  jeśli  nie  były  nagrodzone  

w ramach innego wniosku. 

 

5. Każda publikacja lub monografia zgłoszona do nagrody zespołowej lub indywidualnej musi 

posiadać nie mniej niż 140 pkt MEiN. 

 

6. Zgłoszone we wniosku artykuły i monografie muszą być udokumentowane analizą 

bibliometryczną przygotowaną przez wnioskodawcę na podstawie bazy Omega (oryginalny 

wydruk z uwzględnieniem autorów). 

 

7. Liczba punktów MEiN za dane osiągnięcie przeliczana jest na liczbę wszystkich 

współautorów publikacji.  

 

8. Listy rankingowe służące przyznawaniu nagrody ustalane są na podstawie sumarycznej 

liczby punktów przeliczonych na liczbę wszystkich współautorów publikacji. 

 

Rozdział 2 
 

Nagroda za osiągnięcia w działalności organizacyjnej 
 

1. Przygotowanie wniosku wydziałowego o dofinansowanie projektu (unijnego, 

ministerialnego) i/lub pozyskanie środków na zakup specjalistycznej aparatury naukowej dla 

Wydziału Chemii UMK (25-50 pkt). 

 

2. Przygotowanie wniosku wydziałowego o dofinansowanie projektu (unijnego, 

ministerialnego) i/lub pozyskanie środków na podnoszenie kompetencji zawodowych 

studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału Chemii UMK (20-40 pkt). 
 
3. Przygotowanie kwestionariusza raportu samooceny kierunku studiów na Wydziale Chemii 

UMK (30 pkt). 

 

4. Pozyskiwanie innych funduszy krajowych lub zagranicznych np. zlecenia, projekty inne niż 

w punkcie 1 i 2 na realizację zadań podstawowej działalności badawczej WCh UMK  

(25 pkt). 



  

 

 

5. Cykliczne organizowanie konferencji (forma stacjonarna, on-line) i/lub konkursów, 

olimpiad przedmiotowych na WCh UMK (5-30 pkt). 

 

6. Kilkuletnie,  udokumentowane  oraz aktywne  zaangażowanie  w  promocje  Wydziału 

Chemii UMK (5-40 pkt). 

 

7. W danym roku mogą być przyznane maksymalnie dwie nagrody za osiągnięcia  

w działalności organizacyjnej (minimalna liczba punktów wynosi 25). 

 

 

Rozdział 3 
 

Nagroda za osiągnięcia w działalności dydaktycznej 
 

1. Beneficjentami (indywidualnie, jak i zespołowo) mogą być osoby, które w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku, wykazały się wybitnymi osiągnięciami dydaktycznymi, 

obejmującymi m.in.:  

 

1.1. utworzenie nowego kierunku kształcenia zatwierdzonego przez Senat UMK (50 pkt); 

1.2. czynne  kierowanie  projektami  dydaktycznymi,  sprawowanie  opieki  nad  kołami 

naukowymi,  praktykami  zawodowymi,  koordynowanie  międzynarodową  wymianę 

studentów, z tytułu którego nie pobierane było dodatkowe wynagrodzenie (10-40 pkt); 

1.3. zorganizowanie (od podstaw) nowej pracowni dydaktycznej (10-20 pkt); 

1.4. autorstwo publikacji dydaktycznych, skryptu czy monografii (edytor lub redaktor 

naukowy) (10-40 pkt); 

1.5. przygotowanie wniosku wydziałowego i/lub uzyskanie finansowania projektu 

dydaktycznego, którego odbiorcą są studenci (doktoranci), służącego podnoszeniu 

kompetencji i/lub doskonaleniu procesu dydaktycznego (20-40 pkt). 

 

2. Przewiduje  się  możliwość  udzielenia  maksymalnie  dwóch  nagród  dydaktycznych 

(minimalna liczba punktów wynosi 25). 

 
 


