
REGULAMIN  PRACY  KOMISJI  NAGRÓD  i ODZNACZEŃ 

RADY  WYDZIAŁU MiNI  

 

1. Do zadań Komisji należy:  

a) opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody naukowej Ministra 

i Prezesa Rady Ministrów; 

b) opiniowanie wniosków o przyznanie nagród Rektora PW: naukowych, 

dydaktycznych, organizacyjnych i za całokształt; 

c) opiniowanie wniosków o nadanie medali i odznaczeń państwowych; 

d) przedstawianie opinii dotyczących ww. wniosków Radzie Wydziału 

MiNI. 

2. Prawo zgłaszania ww. wniosków o nagrody posiadają: 

a) Dziekan MiNI - w stosunku do wszystkich pracowników, doktorantów  

i studentów (również kół naukowych); 

b) Komisja - w stosunku do wszystkich pracowników, doktorantów  

i studentów; 

c) Kierownicy Zakładów - w stosunku do swoich pracowników. 

3. Osoby nie zatrudnione w Politechnice Warszawskiej (w tym doktoranci 

i studenci) mogą otrzymać nagrody jedynie w formie dyplomu.  

4. Do zgłoszenia wniosku wymagana jest zgoda proponowanej osoby lub osób. 

5. Zgłoszenia wniosków przyjmowane są w terminach wyznaczonych przez 

Komisję. 

6. Opiniowanie wniosków odbywa się na początku każdego roku, z dotrzymaniem 

terminów wyznaczonych przez Rektora PW i z uwzględnieniem terminów Rady 

Wydziału i Rad Naukowych Dyscyplin Matematyka oraz Informatyka 

Techniczna i Telekomunikacja.  

7. Wnioski głosowane są podczas zebrania Komisji w sposób jawny i przechodzą 

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. 



8. Zasady opiniowania wniosków o przyznanie nagród naukowych. 

a) Do wniosku o nagrodę zalicza się zgłoszone przez kandydata publikacje, 

które ukazały się w ostatnich dwóch latach kalendarzowych w formie 

drukowanej lub elektronicznej  

 w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach 

konferencyjnych wymienionych w załączniku do Komunikatu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w 

sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z 

konferencji międzynarodowych lub  

 jako monografie naukowe w wydawnictwach wymienionych w 

Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17  

grudnia 2019 r. sprawie wykazu wydawnictw publikujących 

recenzowane monografie naukowe.  

b) Podstawą oceny wniosków jest punktacja za publikacje naliczana 

wg  skali podanej w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wykazie 

wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNiSW, 

przy czym publikacja otrzymuje najwyższą liczbę punktów, jakie 

czasopismo, recenzowane materiały z konferencji lub wydawnictwo 

publikujące monografie miały w tych wykazach w okresie ostatnich 

dwóch lat kalendarzowych. 

c) W przypadku prac, których współautorami są osoby spoza Wydziału  

MiNI, całkowitą sumę punktów za publikacje przydziela się autorom 

będącym pracownikami MiNI. 

d) W przypadku afiliowania publikacji przez kandydata do nagrody 

w  więcej niż jednej krajowej jednostce naukowej, wymagane jest 

złożenie przez tego kandydata pisemnego oświadczenia o tym, że jedyną 

krajową jednostką, do której dorobku publikacja ta będzie zaliczona jest 

Wydział MiNI. 



e) W przypadku prac współautorskich, których autorami są pracownicy  

MiNI, punkty za publikacje są rozdzielane równo między współautorów. 

f) Studenci, doktoranci i emeryci są traktowani jako współautorzy spoza 

PW. 

g) Listę wniosków o nagrody pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 

tworzy się na podstawie sumy punktów w porządku malejącym, 

uwzględniając rozprawy habilitacyjne i wyróżnione prace doktorskie. O 

pozycji wniosku o nagrodę indywidualną decyduje liczba punktów 

wyliczona według wzoru 

                   

gdzie pi to liczba punktów za i-tą publikację kandydata do nagrody, a ni 

to liczba autorów tej publikacji, którzy są pracownikami Wydziału MiNI. 

O pozycji wniosków o nagrody zespołowe, w których co najmniej dwie 

osoby są pracownikami Wydziału MiNI, decyduje liczba punktów P 

wyliczona według wzoru 

 

gdzie L to liczba punktów członka zespołu, który zgromadził najwięcej 

punktów, S to suma punktów pozostałych członków zespołu, n to liczba 

członków zespołu, którzy są pracownikami Wydziału MiNI, a c = 0,8. 

h) Wnioski, których podstawą są rozprawy habilitacyjne umieszczane 

są na początku listy nagród drugiego stopnia. 

i) Wnioski, których podstawą są wyróżnione prace doktorskie umieszczane 

są na początku listy nagród trzeciego stopnia. 

9. Z ustaleń Komisji sporządza się dokładny protokół zawierający punktację  

i listę przedstawionych do nagród prac. 

 

27 lutego 2020 r.  


