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Regulamin przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim  
Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku 

z dnia 19.01.20108 
 

Zasady ogólne 
1. Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku (WSMED) mogą 

otrzymywać nagrody za: 

a) osiągnięcia naukowe,  
b) osiągnięcia dydaktyczne, 
c) osiągnięcia wynalazcze, 
d) całokształt dorobku, 
e) osiągnięcia promujące Uczelnię. 

 
2. Nagroda może być przyznana tylko nauczycielom akademickim zatrudnionym w 

WSMED w Białymstoku ,na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, 
aktualnych w roku akademickim, w którym przyznawana jest nagroda. 

3. Rodzaje nagród dla nauczycieli akademickich: 

a). nagroda finansowa , 

b). wyróżnienie, 

b). dyplom honorowy, 

c). statuetka WSMED. 

4. Wnioski o przyznanie nagród za publikację lub cykle publikacji w czasopiśmie składa 
autor pracy. W pozostałych przypadkach wnioski o przyznanie Nagród składają: 

a) Dziekan w stosunku do kierowników zakładów lub kierownicy zakładów w 
stosunku do podległych pracowników 

b) Członkowie Senatu na podstawie posiadanych informacji, w tym: oceny 
dorobku naukowego oraz oceny osiągnięć dydaktycznych; 

c) Rektor ,Kanclerz i Dziekan w odniesieniu do nagród za osiągnięcia 
dydaktyczne oraz całokształt osiągnięć. 

 
5. Decyzje o ich przyznaniu podejmuje Rektor w uzgodnieniu z Kanclerzem. 

1. Nagrody za osiągnięcia naukowe 

1. Nagrody w zakresie osiągnięć naukowych są przyznawane : 

a) za znaczące osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi ; 
b) za opracowania naukowe o charakterze monografii.  Podstawą oceny jest ranga 

naukowa wydawnictwa; 
c) za najwyższą liczbę cytowań z okresu ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych . 

2. Nagrody w zakresie osiągnięć naukowych przyznane mogą zostać wyłącznie 
za publikacje z podaną afiliacją, tj. ze wskazaniem Wyższej Szkoły Medycznej w 
Białymstoku jako miejsca pracy Autora. 
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3. Do nagrody można zgłaszać pojedyncze publikacje z ostatniego roku lub cykle 
publikacji oryginalnych, poglądowych lub kazuistycznych, opublikowanych 
w ostatnich trzech latach kalendarzowych poprzedzających rok, w którym 
rozpatrywane są wnioski. W wyjątkowych przypadkach związanych z przedłużonym 
cyklem wydawniczym, można zgłosić pojedynczą publikację z roku poprzedzającego 
ostatni rok. 

4. Wysokość kwot przyznawanych za osiągnięcia naukowe ustala się corocznie, 
w zależności od liczby wniosków spełniających wymogi oraz od wysokości funduszu 
uczelni. 
Ostateczną decyzję odnośnie wysokości nagrody podejmuje Rektor w uzgodnieniu z 
Kanclerzem. 

5. Do wniosku o nagrodę za osiągnięcia naukowe należy załączyć kopie publikacji.  

2. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne 

1. Nagrody w zakresie osiągnięć dydaktycznych przyznawane są za następujące 
osiągnięcia:  
a) redakcję, autorstwo lub współautorstwo podręcznika akademickiego ; 
b) szczególne osiągnięcia z zakresie opieki nad studenckim ruchem naukowym; 
c) opracowanie i wprowadzenie nowoczesnych metod lub autorskich programów 

nauczania, przyczyniających się do poprawy wyników kształcenia . 

Do wniosku o nagrodę dydaktyczną wymagana jest opinia Kierownika Zakładu. 

Ostateczną decyzję o wysokości nagród podejmuje Rektor w uzgodnieniu z 
Kanclerzem na podstawie liczby przyznanych nagród i środków przeznaczonych 
na ten cel. 

3. Nagrody za projekty wynalazcze. 

1. Nagrody Rektora, Założyciela-Kanclerza mogą być również przyznawane za 
szczególny wkład w uzyskanie przez WSMED projektu krajowego lub 
międzynarodowego ,opatentowany i wdrożony projekt wynalazczy, którego 
wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne, praktyczne lub naukowe 
(np. wprowadzenie nowej metody diagnostycznej, terapeutycznej). 

2. Wniosek o przyznanie nagrody składa kierownik zespołu badawczego. Wniosek 
winien zawierać: 

a) podstawowe dane na temat projektu:  
b) tytuł projektu wynalazczego,  
c) numer ewidencyjny w WSMED w Białymstoku,  
d) numer patentu lub prawa ochronnego,  
e) wykaz twórców,  
f) numery i datę zawarcia umów związanych z projektem,  
g) datę i miejsce wdrożenia, 
h) udokumentowaną wysokość efektów ekonomicznych lub opis rodzaju efektów 

niewymiernych. 
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3. Ostateczną decyzję o wysokości nagród podejmuje Rektor w uzgodnieniu z 
Kanclerzem na podstawie liczby przyznanych nagród i środków przeznaczonych 
na ten cel. 

4. Nagrody za całokształt osiągnięć. 

1. Nagrody mogą być również przyznawane za całokształt osiągnięć naukowych, 
i dydaktycznych wybitnym nauczycielom akademickim . 

2. Ostateczną decyzję o wysokości nagród podejmuje Rektor w uzgodnieniu z 
Kanclerzem na podstawie liczby przyznanych nagród i środków przeznaczonych na 
ten cel. 

5. Nagrody za osiągnięcia promujące Uczelnię. 

1. Nagrody za wyróżniające się działania w obszarze nauki lub dydaktyki promujące 
Uczelnię. 

2. Decyzję o wysokości nagród podejmuje Rektor w uzgodnieniu z Kanclerzem na 
podstawie liczby przyznanych nagród i środków przeznaczonych na ten cel. 

6. Postanowienia końcowe 

1. Wnioski o nagrody Rektora składane są co roku w terminie od 01 października do 30 
czerwca następnego roku. 

2. Wnioski o nagrody wraz z dokumentacją składane są do Rektora za pośrednictwem 
Dziekana. 

3. Formularze wniosków o przyznanie nagrody Rektora są dostępne w Dziekanacie i na 
stronach internetowych Uczelni. 

REKTOR 
Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku 
 Prof. dr hab. n. med. Lech Chyczewski 
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Załącznik nr 1 do „Regulaminu przyznawania nagród  
Rektora nauczycielom akademickim w Wyższe Szkole Medycznej w Białymstoku” 

(Uchwała nr …./2018 Senatu WSMED w Białymstoku z dnia 19.01.2018 r.) 
 
 
 

Białystok, dnia ……………………. 
………………………………….. 
(wnioskodawca) 
 
 

WNIOSEK 
 

o przyznanie nagrody Rektora nauczycielowi akademickiemu 
 

 
1. Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody …………………………………………………  
 
za osiągnięcia: ........................................................................................................................................ 

(naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, za całokształt dorobku) 
 
 
dla: ............................................................................................................................................................................ 
                (imię i nazwisko, tytuł, stopień naukowy - należy podać dokładnie posiadane tytuły i stopnie naukowe oraz zawodowe) 

 
zatrudnionego w jednostce organizacyjnej (nazwa wydziału): 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
za: .............................................................................................................................................................................  

(np. tytuł pracy, podręcznika, inne osiągnięcia ) 
 

.................................................................................................................................................................................. 
 
 

 
2. Uzasadnienie wniosku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………….………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

 


