
ZARZĄDZENIE NR 18/2022

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie regulaminu konkursu na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) zarządza się, co następuje:

REGULAMIN KONKURSU NA NAUKOWCA ROKU 
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

§1-

Regulamin konkursu na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego, zwanego dalej 
„konkursem”, określa cel, zasady i tryb tego konkursu.

§2.

Celem konkursu jest promocja wyróżniających się nauczycieli akademickich, prowadzących 
działalność naukową lub biorących udział w jej prowadzeniu, zatrudnionych w Uniwersytecie 
Szczecińskim oraz ich osiągnięć naukowych.

§3.

1. Konkurs ogłasza Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, zwany dalej „rektorem” w terminie 
do 1 marca roku, w którym ogłoszony został konkurs. Ogłoszenie o konkursie podaj e się 
do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Uniwersytetu 
Szczecińskiego ( ).www.usz.edu.pl

2. Rektor może odstąpić od ogłoszenia konkursu w danym roku kalendarzowym, jak również 
odstąpić od wyłonienia laureata w danej kategorii.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów następują w terminie do 30 czerwca roku 
kalendarzowego, w którym ogłoszony został konkurs. Wyniki konkursu ogłasza się 
na stronie internetowej Uniwersytetu Szczecińskiego ( ).www.usz.edu.pl

§4.

1. Konkurs ogłasza się i przeprowadza w następujących kategoriach:



1) I kategoria: grupa nauk ekonomicznych i prawnych (ekonomia i finanse, nauki 
o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, 
nauki prawne);

2) II kategoria: grupa nauk humanistycznych, teologicznych i pozostałych społecznych 
(filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o polityce 
i administracji, pedagogika, socjologia, psychologia, nauki teologiczne);

3) III kategoria: grupa nauk ścisłych, przyrodniczych i nauk o zdrowiu (nauki fizyczne, 
matematyka, nauki o ziemi i środowisku, nauki biologiczne, nauki o kulturze fizycznej).

2. W każdej z kategorii, o których mowa w ust. 1, rektor wyłania laureata, z zastrzeżeniem 
§ 3 ust. 2 zarządzenia. Laureatem konkursu zostaje osoba, która uzyskała w danej kategorii 
największą liczbę punktów za osiągnięcia naukowe w roku kalendarzowym, 
poprzedzającym edycję konkursu.

3. Laureat konkursu otrzymuje tytuł Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego i nagrodę 
pieniężną. Wysokość nagrody pieniężnej ustala rektor. Środki na nagrodę pochodzą 
z funduszu nagród specjalnych rektora.

4. Laureatom konkursu rektor wręcza listy gratulacyjne na ogólnouczelnianej inauguracji roku 
akademickiego.

§5.

1. Uprawnieni do udziału w konkursie są nauczyciele akademiccy, prowadzący działalność 
naukową lub biorący udział w jej prowadzeniu, zatrudnieni przez co najmniej rok 
w Uniwersytecie Szczecińskim jako podstawowym miejscu pracy na dzień złożenia 
wniosku o udział w konkursie.

2. Złożenie wniosku o udział w konkursie nie wyklucza możliwości ubiegania się o nagrodę 
rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne lub o nagrodę za całokształt 
dorobku, przyznawaną corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

3. Otrzymanie tytułu Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego i nagrody w konkursie 
wyklucza możliwość otrzymania nagrody rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, 
organizacyjne lub nagrody za całokształt dorobku, przyznawanej corocznie z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

§6.

1. Wniosek o udział w konkursie składa się do rady naukowej instytutu, zwanej dalej „radą”, 
za pośrednictwem właściwej sekcji ds. nauki, w terminie do 31 marca roku, w którym 
ogłoszony został konkurs. Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
zarządzenia. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające osiągnięcia wykazane we 
wniosku.

2. Wniosek o udział w konkursie, który wpłynął do rady po terminie, o którym mowa w ust. 1, 
nie jest rozpatrywany.



3. Rada opiniuje wnioski spełniające wymogi formalne określone w ust. 1 i 2. Spośród osób, 
których wnioski uzyskały pozytywną opinię, rada wybiera jednego kandydata instytutu 
do nagrody w konkursie.

4. Kandydata instytutu do nagrody w konkursie, wybranego zgodnie z ust. 3, rada zgłasza 
do konkursu za pośrednictwem Działu Nauki i Projektów Naukowych Uniwersytetu 
Szczecińskiego w terminie do 30 kwietnia roku, w którym ogłoszony został konkurs 
przekazując wraz ze zgłoszeniem wniosek o udział w konkursie z dokumentacją osiągnięć 
naukowych oraz uchwałę rady w sprawie wyboru kandydata do nagrody w konkursie.

§7.

1. Oceny merytorycznej wniosków o przyznanie nagrody w konkursie kandydatów 
zgłoszonych przez rady dokonuje Komisja ds. Nagród i Odznaczeń, zwana dalej „komisją”.

2. W razie wątpliwości dotyczących osiągnięć wykazanych we wniosku komisja może wezwać 
kandydata do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień.

3. Po dokonaniu oceny merytorycznej wniosków komisja rekomenduje rektorowi kandydatów, 
którzy uzyskali w danej kategorii największą liczbę punktów i występuje do rektora 
o wyłonienie laureatów i przyznanie nagród.

4. Komisja przekazuje rektorowi protokół z posiedzenia zawierający listę rankingową wraz 
z wykazem osób rekomendowanych do nagrody w poszczególnych kategoriach.

5. Kandydatowi nie przysługuje odwołanie od decyzji komisji w sprawie rekomendacji, jak 
również od decyzji rektora o wyłonieniu laureata.

§8.

1. Kryterium merytorycznym oceny wniosku kandydata do nagrody są osiągnięcia naukowe 
kandydata za rok kalendarzowy poprzedzający daną edycję konkursu, stanowiący 
jednocześnie okres zatrudnienia w Uniwersytecie Szczecińskim. Dorobek naukowy 
kandydata weryfikowany jest w trzech kategoriach:
1) poziom naukowy prowadzonej działalności badawczej - wysoko punktowane 

publikacje (artykuły, monografie, rozdziały w monografii, redakcje naukowe 
monografii);

2) efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych;

3) patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe.

2. Przy ocenie wniosku uwzględniane są wyłącznie publikacje afiliowane przy Uniwersytecie 
Szczecińskim. Jeśli w publikacji nie umieszczono afiliacji, dla jej uwzględnienia wymagane 
jest oświadczenie kandydata, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia, że publikacja 
ta powstała w związku z prowadzeniem działalności naukowej w Uniwersytecie 
Szczecińskim, którą składa się w Bibliotece Głównej przy zgłaszaniu publikacji. Zasadę tę 
stosuje się również do patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe.



3. Punkty za publikacje przyznawane są na podstawie Bazy Bibliografia Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

4. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych określonych w § 22 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392 ze zm.), zwanego dalej 
„rozporządzeniem”, ocenia się na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty 
badawcze w ramach konkursów organizowanych przez: instytucje unijne, zagraniczne, 
Fundację Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
lub Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. W kryterium tym pod uwagę bierze się 
również komercjalizację wyników badań lub prac rozwojowych, a także usługi badawcze 
świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Punkty za efekty finansowe określone w ust. 4 przyznawane są w następujący sposób:

1) za udział w projekcie określonym w § 22 ust. 1 pkt la rozporządzenia - 50 pkt + 5 pkt 
za każde 25 000,00 zł sumy środków finansowych przyznanych na realizację projektu 
w ocenianym okresie;

2) za udział w projekcie określonym w § 22 ust. 1 pkt lb i lc rozporządzenia - 
25 pkt + 5 pkt za każde 25 000,00 zł sumy środków finansowych przyznanych 
na realizację projektu w ocenianym okresie;

3) za kierowanie projektem określonym w § 22 ust. 1 pkt la rozporządzenia - 
100 pkt+5 pkt za każde 25 000,00 zł sumy środków finansowych przyznanych 
na realizację projektu w ocenianym okresie;

4) za kierowanie projektem określonym w § 22 ust. 1 pkt lb i lc rozporządzenia - 
50 pkt + 5 pkt za każde 25 000,00 zł sumy środków finansowych przyznanych 
na realizację projektu w ocenianym okresie;

5) za komercjalizację wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how 
związanego z tymi wynikami określoną w § 22 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia - 5 pkt 
za każde 25 000,00 zł sumy przychodów osiągniętych w ocenianym okresie, ale nie 
więcej niż 100 pkt;

6) za usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki określone w 22 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia — 5 pkt 
za każde 25 000,00 zł sumy przychodów osiągniętych w ocenianym okresie, ale nie 
więcej niż 100 pkt.

6. Punkty za patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe przyznawane są w roku uzyskania 
patentu lub prawa ochronnego zgodnie z punktacją określoną w § 19 ust. 1 rozporządzenia.



§9.

Traci moc zarządzenie nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 lutego 
2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu konkursu na Naukowca Roku 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

§10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof.di. iK ^aldeiwffarayńsld

REKTOR


