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1. Nagrody zespołowe przyznawane są za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe 

udokumentowane publikacjami w czasopismach naukowych, które znajdują się w bazie JCR oraz 

posiadają współczynnik wpływu Impact Factor. Muszą być również spełnione następujące 

kryteria szczegółowe: 

a) W konkursie uwzględniane są tylko publikacje umieszczone w bazie biblioteki 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 

b)  W konkursie uwzględniane są publikacje w czasopismach naukowych, które wg 

aktualnego „Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych” mają przypisaną liczbę punktów co najmniej 70; 

c) Punkty indywidualne za publikację naukową obliczane są proporcjonalnie do liczby 

autorów (pracowników badawczo-dydaktycznych) z Wydziału; 

d) Od 2021 roku dodatkowym warunkiem uzyskania nagrody za oryginalne i twórcze 

osiągnięcia naukowe będzie posiadanie w dorobku przez Kandydata do nagrody 

przynajmniej jednej publikacji z przypisaną liczbą punktów co najmniej 100 wg 

aktualnego „Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych”; 

e)  Od 2022 roku w konkursie brane będą pod uwagę tylko publikacje w czasopismach 

naukowych, które wg aktualnego „Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych” mają przypisaną liczbę punktów co 

najmniej 100.  

2. Nagroda indywidualna I stopnia jest przyznawana pracownikowi, który legitymuje się 

najwyższym dorobkiem naukowym wg przyjętego sposobu punktacji, a ponadto jest pierwszym 

autorem w publikacji, która wg aktualnego „Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych” ma przypisaną liczbę punktów równą 200. 

Dodatkowo kandydat do nagrody był promotorem wyróżnionej rozprawy doktorskiej oraz  



uzyskał projekt badawczy (NCN, NCBR, UE) o w wartości ponad 1 mln. zł (wyżej wymienione 

warunki muszą zostać spełnione w roku w którym przyznawana jest nagroda). 

3. Nagroda indywidualna II stopnia jest przyznawana pracownikowi, które legitymuje się 

najwyższym dorobkiem naukowym wg przyjętego sposobu punktacji w danym roku, a ponadto 

jest pierwszym autorem w publikacji, która wg aktualnego „Wykazu czasopism naukowych i 

recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” ma przypisaną liczbę punktów 

równą 200.  

W przypadku, gdy na Wydziale są osoby, które legitymuję się podobnym dorobkiem punktowym 

(różnica poniżej 2%) oraz są pierwszymi autorami publikacji za 200 pkt. możliwe jest przyznanie 

nagrody indywidualnej III stopnia. 

4. Za całokształt osiągnięć naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych przyznawana jest 

nagroda indywidualna II stopnia.  

5. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne przyznawane są za innowacyjne metody 

prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych, 

w tym wyróżniających się podręczników, skryptów, przewodników, metodycznych, 

interaktywnych kursów e-learning, pomocy dydaktycznych lub programów kształcenia oraz 

wyróżniającą działalność organizacyjną na rzecz funkcjonowania Wydziału, Uczelni. Nagrody za 

osiągnięcia dydaktyczne stanowią do 20% środków całkowitych przyznanych na nagrody ze 

specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli akademickich. Nagroda przyznawana jest również 

za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę jakości badań naukowych i prac rozwojowych 

oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie 

prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych. 

6. Nagrody przyznawane są za pozyskanie projektów w ramach konkursu (np. NCN, NCBR) lub/i 

współpracę z praktyką (minimalna kwota 400 000 zł – sumaryczna w roku przyznania) – wartość 

nagrody stanowi 10% maksymalnej wysokości nagrody zespołowej II stopnia.  

7. Nie ma możliwości uzyskania dwóch nagród. W przypadku wyróżniającej się aktywności w 

dwóch lub więcej obszarach działań następuje zwiększenie nagrody bazowej o kwotę 

stanowiącą 5% maksymalnej wysokości nagrody zespołowej II stopnia. W przypadku nagród 

zespołowych, nagroda przypadająca na któregokolwiek z członków zespołu nie może 

przekroczyć wysokości nagrody indywidualnej danego stopnia. 


