
 
REGULAMIN  

ZESPOŁU EKSPERTÓW DS. OCENY WNIOSKÓW  
O NAGRODY MINISTRA ZDROWIA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

przyznawane za rok 2010 

 
Niniejszy regulamin określa zasady pracy Zespołu ekspertów ds. opiniowania wniosków o nagrody 
Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich, zwanego dalej „Zespołem” oraz sposób opiniowania 
wniosków o nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich.  

 

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący. 
2. Członkowie Zespołu uczestniczą w jego pracach, na zasadzie równych praw i obowiązków. 
3. Przy rozpatrywaniu wniosków o nagrodę Ministra Zdrowia, będzie brane pod uwagę: 

- merytoryczne uzasadnienie wniosku,  
- recenzje lub opinie opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie nagrody, 

przygotowane przez osoby legitymujące się stopniem doktora habilitowanego lub tytułem 
naukowym profesora (w zależności od rodzaju nagrody), przy czym co najmniej jedna opinia lub 
recenzja powinna pochodzić spoza uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody,  

- wyciąg z protokołu posiedzenia senatu uczelni lub innego najwyższego organu kolegialnego 
wnioskodawcy, wskazanego w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 139, poz. 
978, z późn. zm.), odzwierciedlający przebieg głosowania nad wnioskiem.  

- w przypadku publikacji brane będą pod uwagę prace mające istotny wpływ na stan wiedzy  
i kierunki dalszych badań. Preferowane będą prace opublikowane w czasopismach o wysokim 
współczynniku oddziaływania (impact factor – zwany dalej „IF”). 
• W przypadku cyklu prac przynajmniej jedna z tych prac powinna być opublikowana w  roku 

poprzedzającym złożenie wniosku i mieć IF co najmniej 2,45. Łączny IF cyklu publikacji 
powinien wynosić co najmniej 14,  a maksymalna liczba publikacji nie może przekraczać 10. 

• W przypadku przedstawienia do nagrody Ministra Zdrowia jednej wyróżniającej się publikacji, 
praca ta powinna być opublikowana w 2010 roku  i mieć IF co najmniej 3. 

IF będzie przyjmowany według wykazu czasopism naukowych z listy filadelfijskiej obowiązującej  
w roku opublikowania pracy lub w przypadku jego braku, z wykazu ostatnio opublikowanego. 

4. W czasie trwania posiedzenia, po wstępnej ocenie wszystkich wniosków, Zespół może ustalić 
dodatkowe kryteria różnicujące, pozwalające na wyłonienie wniosków zasługujących na wyróżnienie. 

5. Sprawy sporne, tj. sprawy, w których członkowie Zespołu nie reprezentują jednolitego stanowiska, po 
przeprowadzeniu dyskusji i głosowania, przedstawiane są do rozstrzygnięcia przez Ministra Zdrowia. 

6. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który wraz załącznikami oraz opinią Zespołu,  
co do proponowanych do wyróżnienia wniosków, zostaje przedłożony Ministrowi Zdrowia.  
 
      Przewodniczący Zespołu 
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