
Uchwała nr 78/2014 

Senatu AGH z dnia 11 czerwca 2014 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu konkursu na najlepiej 

publikującego naukowca Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie.” 

 

Na podstawie art. 12 pkt 28) Statutu AGH z dnia 28 września 2011 r. + 

zmiany, Senat AGH ustala co następuje: 

1. Wprowadza się „Regulamin konkursu na najlepiej publikującego 

naukowca Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w 

Krakowie”, będący załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2. W roku 2014 Rektor przyzna nagrody na podstawie danych 

przygotowanych przez Bibliotekę Główną AGH do dnia 30 czerwca 2014 

r. 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ PUBLIKUJĄCEGO 

NAUKOWCA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA 

STASZICA W KRAKOWIE 

1. W konkursie mogą brać udział pracownicy AGH, dla których AGH jest 

pierwszym miejscem zatrudnienia.  

2. Rektor ogłasza konkurs nie później niż 31 marca każdego roku. 

3. Ocenie konkursowej podlegają prace opublikowane w ostatnim roku 

kalendarzowym. 

4. Pracownicy samodzielnie dokonują zgłoszenia do konkursu. w terminie 

do 30 kwietnia w sekretariacie Prorektora ds. Nauki. Kandydatów do 

konkursu, może również zgłosić Rektor AGH. 

5. Zgłoszenia składane są na załączonym formularzu, który jest częścią 

tego regulaminu. Osiągnięcia zawarte we wniosku powinny być 

udokumentowane. 

6. Oceny wniosków dokonuje Komisja Konkursowa w składzie: Prorektor 

ds. Nauki, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki, przedstawiciel 

Biblioteki Głównej AGH i przedstawia jej wyniki Rektorowi.  



7. Tytułem do nagrody są wyłącznie publikacje z najwyższą punktacją, 50 

pkt. z wykazu czasopism naukowych podanego przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. Rozpatrywane są wyłącznie publikacje z 

prawidłową afiliacją AGH. Przy współautorstwie liczbę punktów dzieli się 

przez liczbę autorów. Przy równej liczbie punktów uzyskanych za 

publikacje z najwyższej kategorii brane pod uwagę będą kolejne tj. z 

punktacją 45 pkt., 40 pkt. itd. z tego wykazu. 

8. Nagroda jest trzystopniowa. Rektor przyznaje nagrodę I, II i III stopnia, 

których wysokość ustala w chwili ogłoszenia konkursu. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie do 15 maja. 

 

Załącznik Nr 1 

Zgłoszenie do konkursu na Najlepiej Publikującego Naukowca 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 

Tytuł i stopień naukowy ……………………………… 

Imię i Nazwisko ................................................................................ 

Jednostka organizacyjna .................................................................... 

 

Zgłoszenie obejmuje prace opublikowane w okresie ostatniego roku 

kalendarzowego.  

 

Lista publikacji: 

1. ….. 

2. ….. 

3. ….. 

 

............................................................... Data i podpis kandydata                         

  

 


