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Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarz. nr 108 Rektora UŁ z dnia 16.09.2019 r.   

 

Załącznik do zarządzenia nr 106 Rektora UŁ z dnia 5.06.2018 r. 

 

 

Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej  

Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów 

 

§ 1 

 

Zasady ogólne 

 

1. W Konkursie o Nagrodę Naukową Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów może wziąć 

udział każdy student studiów III stopnia na Uniwersytecie Łódzkim, spełniający wymogi zawarte 

w niniejszym Regulaminie. 

2. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia naukowe. 

 

§ 2 

 

1. Nagrody Naukowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów przyznawane są w drodze 

konkursu w czterech obszarach wiedzy: 

1) nauki humanistyczne (Wydziały: Filologiczny, Filozoficzno-Historyczny, Nauk o Wychowaniu), 

2) nauki przyrodnicze (Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk Geograficznych), 

3) nauki społeczne (Wydziały: Ekonomiczno-Socjologiczny, Prawa i Administracji, Studiów 

Międzynarodowych i Politologicznych, Zarządzania), 

4) nauki ścisłe (Wydziały: Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki). 

2. W każdym obszarze wiedzy nagroda przyznawana jest jednemu doktorantowi, który w dniu 

zamknięcia naboru nie ukończył żadnych studiów III stopnia i nie jest na przedłużeniu studiów. 

3. Ocena osiągnięć branych pod uwagę przy przyznawaniu nagrody obejmuje dorobek naukowy z okresu 

dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagrody (w edycji 2019: dorobek z lat 2017 i 2018 - lata 

kalendarzowe). 

4. Osoba, która otrzymała nagrodę w poprzednich edycjach, nie może ubiegać się o jej ponowne 

przyznanie. 

5. Nagroda przyznawana jest dla dwóch doktorantów z każdego obszaru: 

a. Nagroda Naukowa Rektora UŁ I stopnia w wysokości 2000 zł, 

b. Nagroda Naukowa Rektora UŁ II stopnia w wysokości 1000 zł   

 

                                                     § 3 

 

Kapituła Nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów 

 

1. W skład Kapituły Konkursu o Nagrodę Naukową Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów 

wchodzą: 

1) Prorektor UŁ ds. nauki jako Przewodniczący Kapituły, 
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2) Prorektor UŁ ds. studenckich, 

3) przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (URSD) wskazany przez URSD, 

4) czterej eksperci (pracownicy UŁ ze stopniem naukowym co najmniej doktora) reprezentujący 

właściwe obszary wiedzy, o których mowa w § 2, ust. 1, desygnowani corocznie na wniosek 

Przewodniczącego Kapituły w porozumieniu z Dziekanami właściwych wydziałów Uniwersytetu 

Łódzkiego. 

2. Kapituła podejmuje decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 

W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego Kapituły liczy się podwójnie. Kapituła 

podejmuje decyzję w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia, będącym jednocześnie terminem 

rozstrzygnięcia konkursu. 

3. Kryteriami oceny są:  

1) publikacje naukowe (w przypadku publikacji zbiorowych kandydat jest zobowiązany do podania 

swojej pozycji oraz udziału procentowego wśród współautorów) – maksymalnie 60 punktów 

(według punktacji listy czasopism MNiSW), ocenie podlega maksymalnie 6 najlepszych publikacji, 

2) projekty badawcze – maksymalnie 15 punktów (2,5 – wykonawca w projekcie krajowym, 5 – 

kierownik w projekcie krajowym lub wykonawca w projekcie międzynarodowym; 7,5 – kierownik 

w projekcie międzynarodowym), 

3) czynny udział w konferencjach – maksymalnie 15 punktów (2,5 – konferencja krajowa w języku 

polskim; 5 – konferencja międzynarodowa w języku obcym), maksymalnie 4 najlepsze konferencje, 

4) pozostałe dokonania – maksymalnie 10 punktów (punktację proponuje ekspert reprezentujący 

właściwy obszar wiedzy i zatwierdza w jawnym głosowaniu Kapituła Konkursu). 

4. W przypadku wątpliwości Kapituła ma prawo zwrócić się do kandydata o dodatkowe wyjaśnienia 

dotyczące zgłoszonych przez niego osiągnięć. 

5. Kapituła odstąpi od przyznania nagrody w danym obszarze wiedzy, jeżeli uzna, że żaden z kandydatów 

nie uzyskał minimum 75 punktów. 

6. Eksperci są zobowiązani do przygotowania i przedstawienia na posiedzenie Kapituły Konkursu 

pisemnego uzasadnienia oceny zgłoszonych wniosków. 

7. Obsługę techniczno-administracyjną Kapituły zapewnia COSiD Sprawy Bytowe. 

 

§ 4 

 

Postępowanie konkursowe 

 

Informacja o ogłoszeniu konkursu publikowana jest na stronie internetowej COSiD pod adresem 

www.cos.uni.lodz.pl oraz doręczana w formie pisemnej dziekanom wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

                                                                              § 5 

 

1. Osoby chcące wziąć udział w konkursie zgłaszają wniosek do dziekanów swoich Wydziałów. 

2. Wniosek kandydata składa się z: 

1) formularza zgłoszeniowego dla kandydatów (dostępnego na stronie COSiD oraz jako załącznik do 

niniejszego regulaminu), 
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2) oświadczenia, w którym kandydat do nagrody zobowiązuje się pisemnie, iż w przypadku 

otrzymania nagrody, będzie informował o jej przyznaniu w okresie co najmniej 3 lata 

w dokumentach prezentujących sylwetkę laureata, 

3) wykazu dokonań i osiągnięć naukowych, zgodnie z informacją zawartą w § 3, ust. 3, 

4) oryginałów lub kserokopii publikacji naukowych (pierwszych stron) i innych materiałów 

dokumentujących dorobek naukowy. 

3. Kandydatów do nagrody zgłaszają dziekani wydziałów UŁ na podstawie decyzji kolegium 

dziekańskiego wydziału do dnia 30 października. 

4. Poszczególne wydziały mogą zgłosić do 4 kandydatur.  

 

§ 6 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia wskazanego w ogłoszeniu o konkursie. 

2. Informacje o wynikach konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej COSiD UŁ pod 

adresem http://cos.uni.lodz.pl oraz są doręczane w formie pisemnej laureatom konkursu, a także 

dziekanom wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. 

3. Zgłoszenie w konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na 

publikację informacji o ewentualnym zwycięstwie w mediach społecznościowych Uniwersytetu 

Łódzkiego. 

 


