REGULAMIN
przyznawania nagrody im. profesora Lesława Szczerby dla najlepszego młodego naukowca
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
ufundowanej przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach
§1
1. Regulamin określa zasady przyznawania nagrody im. Profesora Lesława Szczerby, zwanej dalej
„nagrodą” dla najlepszego młodego naukowca UPH.
2. Środki finansowe na przyznanie nagrody pochodzą w całości z budżetu Stowarzyszenia Przyjaciół
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”.
3. Wysokość nagrody wynosi 10.000 zł brutto.
§2
1. Nagroda przyznawana jest corocznie przez Kapitułę, w skład której wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele Stowarzyszenia;
2) trzech prorektorów UPH;
3) przedstawiciel/przedstawiciele sponsora/sponsorów.
2. Laureata nagrody wyłania Kapituła biorąc w szczególności pod uwagę:
1) poziom prowadzonych badań
naukowych, mierzony liczbą publikacji w czasopismach
recenzowanych, wymienionych w wykazie ministra właściwego ds. nauki;
2) liczbę cytowań publikacji kandydata;
3) nagrody i wyróżnienia krajowe oraz zagraniczne za dotychczasowy dorobek naukowy;
4) znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki
naukowej i innowacyjnej państwa;
5) udział w stażach i stypendiach naukowych, krajowych oraz zagranicznych;
6) udokumentowane kontakty z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą;
7) wyróżnione prace doktorskie lub habilitacyjne z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki;
8) uczestnictwo w projektach badawczych zewnętrznych;
9) inne wybitne i twórcze osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej, dydaktycznej;
3. Każda z dziedzin działalności młodego naukowca, o której mowa w ust. 2, jest punktowana w skali
0 – 5.
4. Nagrodę otrzymuje naukowiec, który uzyska największą liczbę punktów.
5. W przypadku gdy kilku kandydatów otrzyma tę samą ilość punktów decyzję w sprawie wyłonienia
laureata podejmuje kapituła w odrębnym głosowaniu.
§3
Kandydatem do nagrody może być nauczyciel akademicki UPH, który:
1) nie przekroczył 35 roku życia;
2) posiada, co najmniej stopień naukowy doktora;
3) nie był laureatem nagrody.
§4
1. Wnioski w sprawie przyznania nagrody nauczyciele składają w Dziale Organizacyjno-Prawnym UPH
w pokoju nr 9 w Pałacu Ogińskich, w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 roku.
2. Wnioski w sprawie przyznania nagrody mogą również składać, za zgodą zainteresowanego
nauczyciela, kierownicy jednostek organizacyjnych UPH, a w szczególności: kierownicy
podstawowych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, zakładów lub
inni nauczyciel ze stopniem naukowym co najmniej doktora.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane.
5. Dokumenty dołączone do wniosków zwraca się wnioskodawcom po upływie sześciu miesięcy
od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
§5
Nagroda im prof. Lesława Szczerby wręczana jest uroczyście w trakcie uroczystości z okazji Święta
UPH.

