Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2022 Rektora AGH z dnia 26 stycznia 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU ZA NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE
OSIĄGNIĘCIE PUBLIKACYJNE AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
1. Uczestnikami konkursu mogą być Pracownicy, którzy w dniu składania wniosku są
zatrudnieni w AGH.
2. Podstawą złożenia wniosku są najbardziej prestiżowe publikacje lub monografie
naukowe opublikowane w poprzednim roku kalendarzowym i zadeklarowane
w dyscyplinach, które podlegają ewaluacji na AGH.
3. Osiągnięcie (publikacja lub monografia) zgłaszane do konkursu, o którym mowa w pkt.
2, musi spełniać następujące warunki:
a) autorzy umieścili w niej prawidłową afiliację AGH jako pierwszą lub jedyną;
b) została ona zarejestrowana w Bibliotece Głównej AGH (BPP).
4. W ramach konkursu przyznawane są nagrody I, II i III stopnia, których wysokość
ustala Rektor w komunikacie o konkursie.
5. O nagrodę I stopnia może wnioskować autor/współautor publikacji naukowej, która
została opublikowana czasopiśmie Nature lub Science.
6. Publikacja naukowa w czasopismach, dla których spełnione są jednocześnie warunki
SNIP ≥ 3.01 i SJR ≥ 2.82, jest podstawą do wnioskowania o nagrody II lub III stopnia.
Monografia za 300pkt3 zaliczana do dziedziny nauk humanistycznych może również
stanowić podstawę do wnioskowania o nagrody II lub III stopnia.
7. Konkurs oraz termin jego rozstrzygnięcia ogłasza Rektor Pismem Okólnym.
8. Konkurs jest ogłaszany w terminie zapewniającym jego rozstrzygnięcie i wypłacenie
nagrody do końca roku kalendarzowego, w którym konkurs został ogłoszony.
9. Pracownicy samodzielnie dokonują zgłoszenia do konkursu, w terminie podanym
w ogłoszeniu o konkursie, składając wnioski (wzór wniosku jest załącznikiem nr 1 do
niniejszego regulaminu) zgodnie z trybem zawartym w ogłoszeniu. W sprawie jednego
osiągnięcia wydawniczego składany jest jeden wspólny wniosek podpisany przez
jednego ze współautorów.
10. W danym roku kalendarzowym Pracownik może wystąpić z więcej niż jednym
wnioskiem za osiągnięcie publikacyjne, jeśli jest autorem/współautorem więcej niż
jednego osiągnięcia spełniającego warunki opisane w regulaminie.
11. Obsługę konkursu zapewnia Centrum Obsługi Nauki. CON może zwracać się do
wnioskodawców o usunięcie wad formalnych we wniosku lub uzupełnienie
dokumentacji.
12. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcie publikacyjne. Kwota nagrody podlega
podziałowi pomiędzy Pracowników AGH będących współautorami osiągnięcia według
udziałów autorskich zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AGH dla zgłoszonego
osiągnięcia.
13. Merytorycznej oceny wniosków dokonuje Rektorska Komisja ds. Nauki. Komisja może
weryfikować zgłoszone osiągnięcie samodzielnie lub powołać ekspertów w danej
dyscyplinie do jego oceny. Komisja przygotowuje listę rankingową osiągnięć
określającą stopień nagrody oraz jej wysokość. Komisja może w ogóle nie
rekomendować wniosku o nagrodę danego stopnia.
14. Rektor podejmuje decyzję w sprawie przyznania nagród w terminie podanym
w ogłoszeniu o konkursie.
15. Laureat nagrody otrzymuje dyplom określający stopień przyznanej nagrody.
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SNIP (Source Normalized Impact per Paper) – znormalizowany współczynnik wpływu publikacji obliczany dla
źródeł indeksowanych w bazie Scopus.
2
SJR (SCImago Journal Rank) – wskaźnik nieznormalizowany, który określa miarę uznania czasopisma,
wyrażającą się liczbą cytowań i ich wagą (większe znaczenie mają te z renomowanych czasopism). Podstawę do
obliczania stanowią czasopisma zindeksowane w bazie Scopus.
3
Wg punktacji Ministerstwa Edukacji i Nauki obowiązującej w chwili ukazania się publikacji.
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