
Załącznik nr 5 do zarządzenia nr ROP-0102-6/19 Prorektora KUL ds. nauki i kształcenia z dnia 12 kwietnia 2019 r.  

w sprawie wprowadzenia regulaminów konkursów grantowych i regulaminu nagród na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II (Monitor KUL poz. 189/2019) 

 

 

Regulamin nagród  

za najlepiej punktowane publikacje  

§ 1 

1. Prorektor właściwy ds. nauki corocznie przyznaje pracownikom naukowym oraz naukowo-

dydaktycznym nagrody finansowe za publikacje wyników badań, które ukazały się w wydawnictwach 

oraz czasopismach umieszczonych i punktowanych w wykazie MNiSW.  

2. Nagrody przyznawane są za publikacje wydane w najwyżej punktowanych czasopismach i 

wydawnictwach i dotyczą tych osiągnięć, które mają największy pozytywny wpływ na ocenę ewaluacyjną 

poszczególnych dyscyplin prowadzonych na uczelni. 

3. Wysokość nagród uzależniona jest od wartości punktowej publikacji w ewaluacji działalności naukowej 

zgodnie z rankingiem MNiSW i wynosi odpowiednio: 

1) za publikację wydaną w wydawnictwie lub czasopiśmie indeksowanym za którą w ocenie ewaluacyjnej 

przyznawane jest co najmniej 200 pkt. – 10 000 zł brutto; 

2) za publikację wydaną w wydawnictwie lub czasopiśmie indeksowanym za którą w ocenie ewaluacyjnej 

przyznawane jest co najmniej 140 pkt. – 8 000 zł brutto; 

3) za publikację wydaną w wydawnictwie lub czasopiśmie indeksowanym za którą w ocenie ewaluacyjnej 

przyznawane jest co najmniej 100 pkt. – 6 000 zł brutto. 

 

§ 2 

1. Kandydatem do nagrody może być pracownik naukowy oraz pracownik naukowo-dydaktyczny 

zatrudniony w Uniwersytecie, dla którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy. 

2. Do nagrody można zgłosić w danym roku kalendarzowym jedną publikację w dyscyplinie, do której jest 

przypisany nominowany pracownik. 

3. W przypadku publikacji wieloautorskiej nagroda dzielona jest pomiędzy współautorów -pracowników 

KUL, zgodnie z procentowym udziałem autorstwa. 

 

§ 3 

1. Wnioski o nagrody za najlepiej punktowane publikacje składa dziekan do prorektora właściwego ds. 

nauki w terminie do 30 listopada danego roku kalendarzowego.  

2. Wzór wniosku o nagrodę stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. Rozpatrywanie wniosków następuje w terminie jednego tygodnia od daty wskazanej w ust. 1. 

 

§ 4 

1. Nagrody za publikacje przyznawane są w trybie konkursowym.  

2. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia opublikowane w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 

2019 r .  

3. Dla konkursów organizowanych w latach następnych okresem kwalifikowalnym do ubiegania się o 

nagrodę jest okres od 1 grudnia roku poprzedniego do 30 listopada roku następnego. 

4. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje prorektor właściwy ds. nauki. 

5. Nagrody przyznawane są do wysokości rocznego limitu środków wydzielonych z subwencji na ten cel.  

 



Załącznik  

Wniosek o nagrodę prorektora właściwego ds. nauki za najlepiej punktowane publikacje ze środków 

subwencji wyodrębnionych na badania naukowe. 

Imię i nazwisko kandydata: ………………………………….. 

Tytuł lub stopień naukowy: ………………………………….. 

Dyscyplina:  ………………………………….. 

Jednostka (instytut/wydział):  …………………………………... 

(w przypadku wniosku o nagrodę za publikację wieloautorską proszę podać dane dotyczące wszystkich 

kandydatów oraz określić procentowy udział poszczególnych autorów) 

Publikacja zgłaszana do nagrody, z uwzględnieniem liczby punktów przypadających za każde 

osiągnięcie. 

 

Osiągnięcie* 

(należy podać pełne dane bibliograficzne uwzględniające nazwę wydawcy 

publikacji nr ISBN, ISSN lub DOI) 

Liczba punktów wg 

wykazu MNiSW 

  

  

*Do wniosku proszę załączyć skany pierwszych stron publikacji w przypadku monografii lub skan pierwszych 

stron czasopisma wraz ze spisem treści zamieszczonych w nim artykułów lub pierwszą stronę artykułu 

opublikowanego w formie elektronicznej z nadanym nurem DOI 

 

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do nagrody prorektora właściwego ds. nauki. 

 
 

Podpis kandydata ……………………………….. Data: …………………... 
(w przypadku wniosku o nagrodę zespołową podpisy składają wszyscy kandydaci) 

 

Dziekan (opinia i podpis) 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

………………………………………………………………………… Data: …………………… 

Podpis (imię, nazwisko oraz pieczęć) 


