ZARZĄDZENIE NR 34/2021

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie regulaminu konkursu na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu
Szczecińskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) zarządza się, co następuje:
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO MŁODEGO NAUKOWCA
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

§1Regulamin konkursu na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego,
zwanego dalej „konkursem” określa cel, zasady i tryb tego konkursu.

§2.
Celem konkursu jest promocja wyróżniających się nauczycieli akademickich, zatrudnionych
w Uniwersytecie Szczecińskim na stanowisku asystenta, nieposiadających stopnia doktora
i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ich osiągnięć naukowych.

§3.
1. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, zwany dalej „rektorem”, ogłasza konkurs nie później
niż do 1 marca roku, w którym ogłoszony został konkurs. Ogłoszenie o konkursie podaje 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 lub osoby wyróżnionej w danej kategorii.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów oraz osób wyróżnionych następuje
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;
2) II kategoria: grupa nauk humanistycznych, teologicznych i pozostałych społecznych;
3) III kategoria: grupa nauk ścisłych, przyrodniczych i nauk o zdrowiu.

2. W każdej z kategorii, o których mowa w ust. 1, rektor wyłania laureata i osobę wyróżnioną
z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
3. Laureatem konkursu zostaje osoba, która uzyskała w danej kategorii największą liczbę
punktów za osiągnięcia naukowe w ciągu dwóch lat kalendarzowych, bezpośrednio
poprzedzających edycję konkursu, obliczonych zgodnie z kryteriami określonymi w § 8.

4. Laureat konkursu otrzymuje tytuł Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu
Szczecińskiego i nagrodę pieniężną. Wysokość nagrody pieniężnej ustala rektor. Środki na
nagrodę pochodzą ze środków ogólnouczelnianych.
5. Osobie, która w danej kategorii uzyska drugą po laureacie liczbę punktów, przyznaje się
wyróżnienie.
6. Listy gratulacyjne laureatom i osobom wyróżnionym w konkursie wręcza rektor
na wrześniowym posiedzeniu senatu Uniwersytetu Szczecińskiego.

§5.
1. Uprawnieni do udziału w konkursie są nauczyciele akademiccy zatrudnieni
w Uniwersytecie Szczecińskim na stanowisku asystenta, nieposiadający stopnia doktora
i doktoranci Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli
35 roku życia.

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich edycji konkursu. Laureat
poprzedniej edycji konkursu to osoba, która w jednej z poprzednich edycji konkursu otrzymała
tytuł Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego i nagrodę pieniężną.

§6.
1. Wniosek o udział w konkursie składa się do rady naukowej instytutu, zwanej dalej „radą”
w terminie do 31 marca roku, w którym ogłoszono konkurs. Wniosek składa się na formularzu
stanowiącym załącznik do zarządzenia. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające
osiągnięcia naukowe 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 maksymalnie trzech najlepszych
kandydatów instytutu do nagrody w konkursie.
4. Kandydatów instytutu do nagrody w konkursie, wybranych 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 ogłoszono konkurs, przekazując

wraz ze zgłoszeniami wnioski o udział w konkursie z dokumentacją osiągnięć naukowych
oraz uchwałę rady w sprawie wyboru kandydatów 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 przypadku wątpliwości dotyczących osiągnięć naukowych wykazanych we wniosku
komisja może wezwać kandydata do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia wyjaśnień.
3. Po dokonaniu oceny merytorycznej komisja rekomenduje rektorowi kandydatów, którzy
uzyskali w danej kategorii największą liczbę punktów za osiągnięcia naukowe i występuje
do rektora o wyłonienie laureatów i przyznanie nagród. Komisja rekomenduje rektorowi także
osoby wyróżnione w każdej z kategorii.
4. Komisja przekazuje rektorowi protokół z posiedzenia zawierający listę rankingową wraz
z wykazem osób rekomendowanych do nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

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

§8.
1. Kryterium merytorycznym oceny wniosku kandydata do nagrody są osiągnięcia naukowe
kandydata z dwóch lat kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających daną edycję konkursu,
stanowiących jednocześnie okres zatrudnienia na stanowisku asystenta w Uniwersytecie
Szczecińskim lub kształcenia w ramach studiów doktoranckich albo w Szkole Doktorskiej
Uniwersytetu Szczecińskiego.

2.

Komisja przyznaje kandydatowi punkty za następujące osiągnięcia naukowe:

1) publikacje;
2) udział w konferencji naukowej;
3) udział w projekcie,

4) staż zagraniczny lub stypendium zagraniczne;
5) popularyzację nauki.

3. Punkty za publikacje przyznawane są zgodnie z komunikatem ministra właściwego
ds. szkolnictwa wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.
4.

Punkty za udział w konferencji naukowej przyznawane są następująco:

1) przedstawienie plakatu na konferencji ogólnopolskiej - 2 pkt;
2) wygłoszenie referatu na konferencji ogólnopolskiej - 4 pkt;

3) przedstawienie plakatu na konferencji międzynarodowej - 8 pkt;

4) wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej lub zagranicznej - 16 pkt.

Przy współautorstwie plakatu lub referatu liczba punktów jest dzielona przez liczbę
współautorów.
5.

Punkty za udział w projekcie przyznawane są następująco:

1) za pełnienie funkcji kierownika projektu finansowanego przez: Narodowe Centrum
Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej,
Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), Ministerstwo Edukacji i Nauki - 40
pkt;
2) za wykonawstwo w projekcie finansowanym przez: Narodowe Centrum Nauki,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Europejską
Radę ds. Badań Naukowych (ERC), Ministerstwo Edukacji i Nauki - 20 pkt;
3) za wykonawstwo w projekcie programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badań naukowych oraz innowacji „Horyzont 2020” lub innych naukowych
programach międzynarodowych - 20 pkt;
4) za pełnienie funkcji kierownika projektu finansowanego przez inne niż wskazane
w pkt 1-3 instytucje wspierające działalność naukową - maksymalnie 20 pkt;

5) za wykonawstwo w projekcie finansowanym przez inne niż wskazane w pkt 1-3
instytucje zaufania publicznego wspierające działalność naukową - maksymalnie
10 pkt.

6.

Punkty za staż zagraniczny lub stypendium zagraniczne przyznawane są następująco:
1)

staż zagraniczny lub stypendium zagraniczne trwające krócej niż miesiąc - 10 pkt.

2) staż zagraniczny lub stypendium zagraniczne trwające miesiąc lub dłużej - 20 pkt.

7. Za popularyzację nauki przyznaje się nie więcej niż 5 pkt. Przez popularyzację nauki
należy rozumieć działania mające na celu uprzystępnienie wyników badań naukowych
i przedstawianie problemów nauki szerokiej publiczności, które podjęte zostały poza
systemem szkolnictwa jako jego uzupełnienie i wzbogacenie.

§9.
Traci moc zarządzenie nr 15/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 stycznia
2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu konkursu na najlepszego młodego
naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego.

§10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

