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ZARZĄDZENIE NR 18 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 22 marca 2017 r. 

 
w sprawie ustanowienia nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”                       

(t.j. Dz. U. 2016, poz. 1842) zarządza się co następuje: 

 

 

§1 

Ustanawia się nagrodę naukową rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

przyznawaną w trzech kategoriach: 

 

1) za pracę naukową opublikowaną w czasopiśmie o najwyższym współczynniku 

wpływu (IF), 

2) za publikację o największej liczbie cytowań, 

3) nagrodę im. Stanisława Staszica za badania aplikacyjne. 

 

§ 2 

1. Do nagrody za pracę naukową opublikowaną w czasopiśmie o najwyższym współczynniku 

wpływu (IF) mogą być zgłaszane prace opublikowane pod afiliacją UP w Lublinie                     

w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok zgłoszenia pracy do nagrody. 

 

2. Do nagrody za publikację o największej liczbie cytowań mogą być zgłaszane prace 

opublikowane pod afiliacją UP w Lublinie w okresie 5 lat kalendarzowych 

poprzedzających rok zgłoszenia pracy do nagrody. 

 

3. Do nagrody im. Stanisława Staszica mogą być zgłaszane badania użyteczne dla praktyki 

rolniczej. 

 

§ 3 

1. Do nagrody naukowej w każdej z kategorii określonej w § 1 mogą być zgłaszane prace 

naukowe lub badania naukowe, których autorem lub współautorem jest nauczyciel 

akademicki zatrudniony w UP w Lublinie. 

 

2. W przypadku jeżeli  do nagrody zgłaszane są prace naukowe lub badania naukowe będące 

pracami zespołowymi, co najmniej połowę zespołu muszą stanowić nauczyciele 

akademiccy zatrudnieni w UP w Lublinie. 

 

3. Nagroda naukowa przyznawana jest wyłącznie nauczycielowi akademickiemu 

zatrudnionemu w UP w Lublinie lub zespołowi nauczycieli akademickich zatrudnionych        

w UP w Lublinie. 
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§4 

1. Rektor corocznie przyznaje jedną nagrodę naukową w każdej z kategorii, o których mowa 

w §1. 

 

2. Kandydatów do nagrody zgłaszają dziekani wydziałów.  

 

3. Każdy z dziekanów może zgłosić po jednej publikacji do nagrody określonej w §1 pkt                 

1 i 2,  a w przypadku nagrody im. Stanisława Staszica – jeden cykl badań,  składając do 

rektora, w terminie do 28 lutego, wnioski zawierające szczegółowe uzasadnienie oraz 

dołączając publikacje zgłaszane do nagrody.  

 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, ocenia kapituła powołana przez rektora, której 

przewodniczy prorektor właściwy do spraw badań naukowych.  

 

§ 5 

1. Wysokość nagrody w każdej z kategorii wynosi dwukrotność minimalnej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach                                

o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. 

 

2. W przypadku jeżeli nagroda przyznana zostanie za pracę naukową lub badania naukowe 

będące pracą zespołową,  podział przyznanej nagrody pomiędzy członków zespołu 

uzależniony jest od wkładu pracy każdego z tych współautorów – nauczycieli  

akademickich UP w Lublinie. 

 

3. Nagroda wręczana jest podczas uroczystości organizowanej z okazji święta uczelni. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

      

 

 

REKTOR 

(-)prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 
 

 

 


