
Regulamin 

 przyznawania nagród Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 

za osiągnięcia naukowe 

§ 1 

Kategorie Nagród 

1. Nagrody Dziekana Wydziału Biologii, zwane dalej Nagrodami, przyznawane są pracownikom i 

doktorantom Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w trzech kategoriach: 

a) Indywidualna nagroda dla pracowników samodzielnych, 

b) Indywidualna nagroda dla pracowników niesamodzielnych, 

c) Zespołowa nagroda dla doktoranta i promotora. 

§ 2 

Nagrody indywidualne 

1. Nagrody indywidualne przyznawane są za osiągnięcia naukowe w postaci publikacji uzyskane 

w poprzednim roku kalendarzowym. Pod uwagę brany będzie rok ukazania się pracy w jej 

ostatecznej formie, tj. drukiem w przypadku czasopism mających wersję papierową lub jako 

plik PDF opublikowany na stronie czasopisma wydawanego tylko w formie elektronicznej.  

2. Uwzględniane będą tylko prace, w których dana osoba jest pierwszym autorem lub „autorem 

do korespondencji”.  

3. Nagroda może być przyznana tylko za publikacje, obejmujące czasopisma naukowe z części A 

wykazu MNiSW, o liczbie punktów wynoszącej co najmniej 30 zgodnie z rokiem 

opublikowania.  

4. Nagrody zostaną przyznane osobom, które uzyskały najwyższą łączną liczbę punktów, z tym, 

że liczba punktów za każdą publikację wieloautorską zostanie proporcjonalnie rozdzielona 

między współautorów z afiliacją Wydziału Biologii. 

5. Przewiduje się przyznanie nie więcej niż 3 nagród indywidualnych w każdej kategorii, a ich 

liczba zależy od stanu finansów Wydziału. 

6. Nagrodą jest dofinansowanie naukowego wyjazdu służbowego lub zakupu drobnego sprzętu 

albo odczynników. 

7. Wysokość nagród jest ogłaszana corocznie, najpóźniej na dwa tygodnie przed ostatnim 

posiedzeniem Rady Wydziału w danym roku akademickim. 

8. Jedna osoba może otrzymać Nagrodę indywidualną nie częściej niż raz na dwa lata.  

9. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż na ostatnim posiedzeniu Rady Wydziału w danym 

roku akademickim. 



§ 3 

Zespołowa nagroda dla doktoranta i promotora 

1. Nagroda zespołowa przyznawana jest za osiągnięcia naukowe w postaci publikacji 

dotyczących tematu realizowanej pracy doktorskiej, powstałe w okresie nie dłuższym niż sześć 

lat od przyjęcia kandydata na studia doktoranckie. 

2. Zgłoszenia do Nagrody dokonuje promotor rozprawy doktorskiej, który kieruje  wniosek 

przygotowany wg załączonego wzoru do Dziekana w terminie do końca marca każdego roku. 

Wyjątkowo w roku 2017 termin składania wniosków zostaje przedłużony do 3 lipca 2017 r., do 

godz. 14.00. 

3. Doktorant zgłaszany do Nagrody w momencie złożenia wniosku powinien posiadać status 

doktoranta.  

4. Do Nagrody mogą być zgłaszane tylko prace, w których doktorant jest pierwszym autorem lub 

„autorem do korespondencji”, a promotor jest współautorem.  

5. Do Nagrody będą brane pod uwagę tylko publikacje, obejmujące czasopisma naukowe z części 

A wykazu MNiSW, o liczbie punktów wynoszącej co najmniej 30 zgodnie z rokiem 

opublikowania, z afiliacją wnioskodawcy przy Wydziale Biologii UG. Pod uwagę brany będzie 

rok ukazania się pracy drukiem lub jako plik PDF opublikowany na stronie czasopisma 

wydawanego tylko w formie elektronicznej.  

6. Nagrody zostaną przyznane osobom, które uzyskały najwyższą łączną liczbę punktów ze 

zgłoszonych publikacji.  

7. W przypadku Nagród zespołowych przewiduje się przyznanie nie więcej niż 3 nagród, a ich 

liczba zależy od stanu finansów Wydziału.  

8. Przewiduje się nagrodę pieniężną dla doktoranta oraz dofinansowanie naukowego wyjazdu 

służbowego lub zakupu drobnego sprzętu albo odczynników dla promotora. 

9. Wysokość nagród jest ogłaszana corocznie najpóźniej na dwa tygodnie przed ostatnim 

posiedzeniem Rady Wydziału w danym roku akademickim. 

10. Nagrodę doktorant może otrzymać tylko jeden raz. 

11. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż na ostatnim posiedzeniu Rady Wydziału w danym 

roku akademickim. 

§ 4 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

        Dziekan Wydziału Biologii 

                    /-/ 

            prof. dr hab. Włodzimierz Meissner  


