
 
 

Regulamin konkursu 
o nagrodę Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej 

za najwyższą liczbę cytowań w 2017 roku 
 
 
1. Rektor Politechniki Łódzkiej ogłasza konkurs o nagrodę za najwyższą liczbę cytowań  
w 2017 roku.  
 
2. Celem konkursu jest aktywizacja działalności badawczej w aktualnych obszarach 
naukowych i promowanie wybitnych osiągnięć kadry Uczelni.  
 
3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pracownicy PŁ, dla których Uczelnia jest 
podstawowym miejscem pracy.  
 
4. Wartość brutto nagrody wynosi 25 000 PLN i przekazana zostanie na konto jednostki,  
w której zatrudniony jest Laureat (instytutu lub katedry). Decyzje o sposobie 
rozdysponowania kwoty podejmuje Laureat za zgodą kierownika jednostki (instytutu lub 
katedry). Kwota nagrody powinna zostać wykorzystana w celu zintensyfikowania prac 
będących przedmiotem cytowanych publikacji.  
 
5. Nagroda zostanie przyznana autorowi, którego publikacje zyskały największą łączną 
liczbę cytowań w 2017r. (z wykluczeniem autocytowań). Pod uwagę będą brane tylko 
cytowania z afiliacją Politechniki Łódzkiej. Jeśli publikacja będzie posiadać powyżej 25 
współautorów wówczas jej współczynnik IF musi być co najmniej na poziomie 10. 
 
6. Jako kryterium służyć będą dane z bazy cytowań Web of Science Core Collection. Liczba 
cytowań będzie dzielona przez współczynnik odpowiadający zadeklarowanej przez autora 
dziedzinie nauki (potwierdzonej w zgłoszeniu przez Dziekana), której dotyczy publikacja. 
Wartości współczynników dla poszczególnych dziedzin są równe ilorazowi liczby cytowań  
(z okresu 10 lat poprzedzających rok publikacji) dla danej dziedziny oraz liczby cytowań dla 
matematyki wg Highly Cited Papers Threshold.  
Wartości współczynników za rok 2017 podane są w załączniku do regulaminu konkursu.  
 
7. Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonują Dziekani wydziałów. Do każdego zgłoszenia 
powinien zostać załączony wydruk z bazy danych, zawierający liczbę cytowań oraz podane 
dziedziny nauki, których dotyczą publikacje.  
 
8. Zgłoszenia powinny wpłynąć do Działu Nauki PŁ do dnia 30 marca 2018 r.  
 
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 r.  
 
10. Bliższych informacji o Konkursie udziela Dział Nauki PŁ pod wewnętrznym numerem 
telefonu 20-52 lub 20-44 oraz w pok. 7 w budynku B17 przy ulicy Wólczańskiej 223. 
 
11. Nazwiska uczestników, którzy zajęli miejsca od pierwszego do dziesiątego włącznie, 
wraz z uzyskanymi wynikami, zostaną opublikowane na stronie internetowej Politechniki 
Łódzkiej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Regulamin konkursu 
o nagrodę Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej 

dla autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2017 roku 
 
 
1. Rektor Politechniki Łódzkiej ogłasza konkurs o nagrodę dla autora najlepszych publikacji 
naukowych opublikowanych w 2017r.  
 
2. Celem konkursu jest aktywizacja działalności badawczej i publikacyjnej kadry Uczelni.  
 
3. Uczestnikami konkursu mogą być pracownicy, dla których Uczelnia jest podstawowym 
miejscem pracy, oraz uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki PŁ. 
 
4. Wartość nagrody wynosi 25 000 PLN i przekazana zostanie na konto jednostki (instytutu 
lub katedry), w której zatrudniony jest autor. Decyzję o sposobie rozdysponowania kwoty 
podejmuje autor za zgodą kierownika jednostki (instytutu lub katedry). Kwota nagrody 
powinna zostać wykorzystana w celu zintensyfikowania prac będących przedmiotem 
publikacji.  
 
5. Zgłoszenie może dotyczyć autora, którego publikacje ukazały się w 2017r. i uzyskały 
najwyższą wartość punktową, obliczoną wg zasad opisanych w pkt. 6.  
 
6. Jako kryterium punktacji służyć będzie aktualny Wykaz Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, dotyczący czasopism, sporządzony dla potrzeb oceny 
parametrycznej jednostek naukowych. Dokument dostępny jest na stronach internetowych 
MNiSW. 
 
7. Do konkursu mogą zostać zgłoszone artykuły opublikowane w 2017r., opatrzone afiliacją 
PŁ. W przypadku publikacji, która wydawana jest zarówno w wersji papierowej jak  
i elektronicznej – brana pod uwagę będzie data wydrukowania publikacji, natomiast jeśli 
publikacja posiada tylko wersję elektroniczną – pod uwagę będzie brana data jej publikacji  
w Internecie. 
 
8. Laureatem konkursu zostanie autor opracowań opublikowanych w 2017r., który uzyska 
najwyższą liczbę punktów za publikacje o najwyższej punktacji według wykazu MNiSW. Jeśli 
kilku autorów uzyska tą samą ilość punktów, o kolejności w konkursie decyduje liczba 
punktów za publikacje o stopień niżej według wykazu MNiSW. 
 
9. Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonują Dziekani wydziałów. W zgłoszeniu powinna 
zostać wskazana nazwa periodyku oraz przyznana mu przez MNiSW wartość punktowa. Do 
każdego zgłoszenia powinna zostać załączona kserokopia strony periodyku, na której 
wskazany jest tytuł, autor, afiliacja i nazwa periodyku.  
 
10. Zgłoszenia powinny wpłynąć do Działu Nauki PŁ do dnia 30 marca 2018 r.  
 
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 r.  
 
12. Bliższych informacji o Konkursie udziela Dział Nauki PŁ pod wewnętrznym numerem 
telefonu 20-52 lub 20-44 oraz w pok. 7 w budynku B17 przy ulicy Wólczańskiej 223. 
 
13. Nazwiska uczestników, którzy zajęli miejsca od pierwszego do dziesiątego włącznie, 
wraz z uzyskanymi wynikami, zostaną opublikowane na stronie internetowej Politechniki 
Łódzkiej. 
 

 
 
 
 



 
Regulamin konkursu 

o nagrodę Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej 
dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w 2017 roku 

 
 
 

1. Rektor Politechniki Łódzkiej ogłasza konkurs o nagrodę dla najmłodszego pierwszego 
autora publikacji naukowej opublikowanej w 2017r.  
 
2. Celem konkursu jest zachęcenie studentów do podjęcia pracy naukowej oraz wspieranie 
rozwoju młodej kadry Uczelni. 
  
3. Uczestnikami konkursu mogą być studenci, uczestnicy studiów doktoranckich 
prowadzonych przez Jednostki PŁ oraz młodzi pracownicy naukowi, dla których Uczelnia jest 
podstawowym miejscem pracy. 
 
4. Wartość nagrody wynosi 10 000 PLN i przekazana zostanie na konto jednostki (instytutu 
lub katedry), w której zatrudniony jest autor albo w której student lub doktorant prowadził 
badania będące podstawą publikacji. Decyzje o sposobie rozdysponowania kwoty podejmuje 
Laureat za zgodą kierownika jednostki (instytutu lub katedry). Kwota nagrody powinna zostać 
wykorzystana w celu zintensyfikowania prac będących przedmiotem publikacji.  
 
5. Zgłaszane mogą być publikacje umieszczone w periodykach, którym w aktualnym 
Wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym czasopism przyznano 
wartość przynajmniej 35 pkt. Wykaz ten sporządzony został dla potrzeb oceny 
parametrycznej jednostek naukowych. Dokument dostępny jest na stronach internetowych 
MNiSW. 
 
6. Nagroda przyznana zostanie najmłodszemu autorowi (według roku urodzenia) 
umieszczonej w Wykazie MNiSW publikacji naukowej, w której wskazany jest na pierwszym 
miejscu wśród jej autorów lub na innej pozycji, jeżeli w czasopiśmie przyjęta jest 
alfabetyczna kolejność autorów. Artykuł powinien być opatrzony informacją o fakcie 
odbywania studiów lub świadczenia pracy w Politechnice Łódzkiej (afiliacja).  
 
7. Pod uwagę brane będą artykuły opublikowane w 2017r. 
 
8. Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonują autorzy lub opiekunowie naukowi. 
W zgłoszeniu powinien zostać wskazany rok urodzenia autora oraz nazwa periodyku. Do 
każdego zgłoszenia powinna zostać dołączona kserokopia artykułu, na której uwidoczniony 
jest jego tytuł, autor, afiliacja i nazwa periodyku. 
 
9. Zgłoszenia powinny wpłynąć do Działu Nauki PŁ do dnia 30 marca 2018 r.  
 
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 r.  
 
11. Bliższych informacji o Konkursie udziela Dział Nauki PŁ pod wewnętrznym numerem 
telefonu 20-52 lub 20-44 oraz w pok. 7 w budynku B17 przy ulicy Wólczańskiej 223. 
 
12. Nazwiska uczestników, którzy zajęli miejsca od pierwszego do dziesiątego włącznie, 
wraz z uzyskanymi wynikami, zostaną opublikowane na stronie internetowej Politechniki 
Łódzkiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Regulamin konkursu 

o nagrodę Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej 
za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2017 roku 

 
 
1. Rektor Politechniki Łódzkiej ogłasza konkurs o nagrodę za najbardziej wartościowe 
wdrożenie w 2017 roku. 
 
2. Celem konkursu jest promowanie aplikacyjności badań prowadzonych na Uczelni. Dla 
potrzeb konkursu jako wdrożenie rozumiane jest zastosowanie w produkcji rozwiązania 
badawczego, będącego wynikiem realizacji umowy o współpracy pomiędzy PŁ a zakładem 
przemysłowym lub firmą. 
 
3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pracownicy PŁ, dla których Uczelnia jest 
podstawowym miejscem pracy. 
 
4. Wartość brutto nagrody wynosi 40 000 PLN i przekazana zostanie na konto jednostki 
(instytutu lub katedry), w której zatrudniony jest autor lub zespół autorów wdrożenia. Decyzję 
o sposobie rozdysponowania kwoty podejmuje autor za zgodą kierownika jednostki (instytutu 
lub katedry).  
 
5. Zgłoszenie może dotyczyć autora lub zespołu autorów wdrożenia. W przypadku, gdy 
część zespołu autorów zatrudnionych jest poza PŁ, o nagrodę ubiegać mogą się tylko ci 
spośród nich, którzy są pracownikami PŁ. Występują oni wtedy jako zespół. 
 
6. Nagroda przyznana zostanie autorowi lub zespołowi autorów rozwiązania technicznego, 
którego wdrożenie przyniosło Uczelni największy przychód finansowy w 2017 roku. Proces 
wdrożenia musi zakończyć się w 2017 roku. W przypadku umów wielostronnych,  
w których PŁ nie jest jedynym wykonawcą wdrożenia, należy wykazać zysk, jaki wdrożenie 
przyniosło PŁ. 
 
7. Zgłoszeń wdrożeń stanowiących podstawę przyznania nagrody dokonują autorzy tych 
rozwiązań. 
Do każdego zgłoszenia powinna zostać załączona: 
- informacja o autorze/autorach prac B+R (imię, nazwisko, nazwa Jednostki PŁ, w której jest 
zatrudniony) oraz o wartości komercjalizacji; 
- kserokopia umowy lub aktu notarialnego poświadczającego wartość korzyści finansowej 
PŁ, uzyskanej wskutek owego wdrożenia. 
- potwierdzenie wydane przez administrację Jednostki, o wpisaniu zgłoszonego wdrożenia  
do systemu POLON. 
 
8. Zgłoszenia powinny wpłynąć do Działu Nauki PŁ do dnia 30 marca 2018 r.  
 
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 r.  
 
10. Bliższych informacji o Konkursie udziela Dział Nauki PŁ pod wewnętrznym numerem 
telefonu 20-52 lub 20-44 oraz w pok. 7 w budynku B17 przy ulicy Wólczańskiej 223. 
 
11. Nazwiska uczestników, którzy zajęli miejsca od pierwszego do dziesiątego włącznie, 
wraz z uzyskanymi wynikami, zostaną opublikowane na stronie internetowej Politechniki 
Łódzkiej. 


