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Zalecane kryteria oceny wniosków o przyznanie nagród Rektora Politechniki Śląskiej dla 

nauczycieli akademickich 

 

§ 1 

1. Zalecane kryteria brane pod uwagę przy ocenie wniosków o przyznanie nagród 

indywidualnych w poszczególnych kategoriach:  

1) nagroda za osiągnięcia naukowe 

a) podstawą wniosku o nagrodę za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, powinny 
być istotne osiągnięcia kandydata opublikowane lub wdrożone do praktyki w ciągu 
roku poprzedzającego rok wystąpienia z wnioskiem; wnioski te powinny zawierać 
informację, czy wnioskowana do nagrody praca stanowi element wieloletniej pracy 
naukowej kandydata. Nagroda za osiągnięcia naukowe może być przyznana tylko za 
takie, które zostały zaliczone do dorobku naukowego jednostki. 

b) w przypadku, gdy proponuje się przyznanie nagrody za pracę nieopublikowaną, 
należy załączyć dokumentację potwierdzającą wdrożenie lub przyjęcie pracy – 
w roku poprzedzającym rok wystąpienia z wnioskiem oraz jej ocenę dokonaną przez 
zleceniodawcę, 

c) do nagrody może zostać zgłoszona wyróżniona rozprawa doktorska lub rozprawa 
habilitacyjna, która była podstawą nadania stopnia doktora lub stopnia doktora 
habilitowanego, 

2) nagroda za osiągnięcia dydaktyczne 
a) wnioski powinny dotyczyć konkretnych osiągnięć kandydata, do których zaliczyć 

należy m.in.: 
- aktywny udział w realizacji procesu dydaktycznego i stosowanie nowoczesnych 

metod nauczania, a także uzyskanie wyróżnień w konkursach dydaktycznych, 
prowadzenie wykładów popularno-naukowych, itp. 

- opracowanie i realizację nowych laboratoriów dydaktycznych, opracowanie lub 
stosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, przewodników 
metodycznych itd., pozytywnie ocenianych w zakresie ich poziomu  
i przydatności w procesie dydaktycznym, 

- twórczy udział w rozwoju studenckiego ruchu naukowego, opieka nad kołem 
naukowym lub inną formą studenckiego ruchu naukowego (np. studencko-
asystenckim zespołem naukowo-badawczym), udział w organizacji obozów 
naukowo-badawczych itp. (należy podać konkretne osiągnięcia kół naukowych 
lub innych form studenckiego ruchu naukowego), opieka nad studentami 
studiującymi wg indywidualnych programów, o ile uzyskali oni wyróżniające się 
wyniki w studiach, opieka nad studentami uczestniczącymi w programach 
wymiany międzynarodowej, 

- twórczy wkład w przygotowanie i doskonalenie pedagogiczne młodej kadry 
naukowej, 

- uzyskanie wyróżnień i nagród przez studentów i nauczycieli akademickich za 
prace, których opiekunem był kandydat.  

- twórczy wkład w nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi ośrodkami 
akademickimi. 

b) w przypadku, gdy podstawą przyznania nagrody jest autorstwo lub współautorstwo 

podręcznika lub książki, do wniosku dołączyć należy recenzje zebrane w toku 

procesu wydawniczego lub opinie co najmniej dwóch, specjalistów  

(z tytułem lub stopniem naukowym dr hab.) z danej dziedziny. 



- zgłaszane wnioski winny dotyczyć pierwszego wydania podręczników lub książki,  

- zgłoszenie wniosku o przyznanie nagrody dla autora(ów) pozycji wznowionej, 

może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zostały wprowadzone istotne zmiany i 

uzupełnienia, które należy w uzasadnieniu wniosku szczegółowo 

scharakteryzować. W takim przypadku należy wskazać czy poprzednie wydanie(a) 

było(y) wyróżnione nagrodą (jeżeli tak to kiedy i którego stopnia). 

3) nagroda za osiągnięcia organizacyjne 

 podstawą do wystąpienia o nagrodę mogą być istotne przedsięwzięcia organizacyjne  

(np. organizacja ważnych konferencji o zasięgu ogólnopolskim lub 

międzynarodowym), które spowodowały wyraźną poprawę warunków pracy 

dydaktycznej Uczelni, przyczyniły się do wydatnej poprawy wyników kształcenia  

i poziomu prac dyplomowych w jednostkach Uczelni, a także działania na rzecz 

promocji Uczelni. 

4) nagroda za całokształt dorobku 

 do wniosku należy dołączyć pełny wykaz osiągnięć. 

2. Dla wniosków o przyznanie nagród zespołowych, obowiązują wszystkie omówione wyżej 

kryteria szczegółowe, a ponadto należy wykazać faktycznie zespołowy charakter pracy 

zakończonej realizacją wspólnego dzieła. We wniosku należy wymienić wszystkich 

członków zespołu, bez względu na miejsce ich zatrudnienia. 

3. W przypadku zgłoszenia tej samej osoby zarówno do nagrody indywidualnej jak  

i zespołowej należy ten fakt zaznaczyć w obydwu wnioskach. 
 
 


