
 

 

         
 

Zarządzenie nr 12/2023 
z dnia 17 stycznia 2023 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

w sprawie Regulaminu konkursu o nagrodę Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej 
oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

za najlepszą dwuuczelnianą publikację naukową 

Na podstawie art. 145 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 574, ze zm.) oraz § 12 ust. 3 i § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 
Wprowadza się Regulamin konkursu o nagrodę Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej 

oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za najlepszą dwuuczelnianą 

publikację naukową, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

 

§ 2 
1. Traci moc zarządzenie nr 9/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie Regulaminu konkursu o nagrodę Jego Magnificencji Rektora Politechniki 

Łódzkiej oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za najlepszą 

dwuuczelnianą publikację naukową w 2021 roku. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 

 

Ogłoszenie aktu prawnego: 

- intranet/BIP 

 



 

 

Załącznik do zarządzenia nr 12/2023 

z dnia 17 stycznia 2023 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Regulamin konkursu o nagrodę Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej 
oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

za najlepszą dwuuczelnianą publikację naukową 
 

 

§ 1 
1. Rektor Politechniki Łódzkiej oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłaszają 

konkurs o nagrodę za najlepszą publikację naukową opublikowaną wspólnie przez 

pracowników naukowych obu Uczelni, zwaną dalej „nagrodą”, organizowany cyklicznie na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

2. Celem konkursu, o którym mowa w ust. 1, zwanego dalej „konkursem”, jest aktywizacja 

wspólnej działalności badawczej i promowanie wybitnych osiągnięć naukowych kadry obu 

Uczelni.  

3. Konkurs ma charakter zamknięty, tzn. do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie 

publikacje, których współautorami są: co najmniej jeden pracownik badawczy lub badawczo-

dydaktyczny Politechniki Łódzkiej i co najmniej jeden pracownik badawczy lub badawczo-

dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dla których Uczelnie te są podstawowym 

miejscem pracy (wymagana jest afiliacja obu Uczelni). 

 

§ 2 
1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie publikacje opublikowane w roku 

poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu. 

2. W przypadku, gdy współautor ma podwójną afiliację w publikacji, musi on złożyć 

oświadczenie, że publikacja oceniana w konkursie zaliczona jest albo do dorobku Politechniki 

Łódzkiej albo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 

do Regulaminu.  

3. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiada trzyosobowa Komisja Konkursowa. Komisja 

wyłaniana jest wspólnie przez Rektorów obu Uczelni. 

4. Oceny publikacji dokonuje się obliczając iloczyn dwóch wartości: 

1) wartości punktowej czasopisma, w którym została opublikowana oceniana publikacja 

(decyduje data ostatecznej formy publikacji przewidzianej przez to czasopismo), zgodnej 

z aktualnym w dniu ogłoszenia konkursu ministerialnym wykazem czasopism naukowych 

i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (0-200 pkt) oraz 

2) wartości pięcioletniego współczynnika wpływu IF czasopisma, w którym została 

opublikowana oceniana publikacja, aktualnej w dniu ogłoszenia konkursu (dla 

czasopism, które nie posiadają wyliczonego pięcioletniego IF, ale posiadają wyliczony 

dwuletni IF podstawę określenia liczby punktów za publikację stanowi dwuletni IF).  

5. Nagroda zostanie przyznana współautorom, których publikacja uzyska największą wartość 

punktową obliczoną zgodnie z algorytmem określonym w ust. 4.  

6. Komisja ma prawo do przeprowadzenia rozmów z zespołami, których publikacje uzyskały tą 

samą, najwyższą wartość punktową.  

7. W oparciu o przeprowadzoną ocenę, Komisja Konkursowa tworzy listę rankingową, którą 

przedstawia Rektorom obu Uczelni. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmują 

wspólnie Rektorzy obu uczelni. 



 

 

8. Nagroda przyznawana jest w formie dyplomu wraz z gratyfikacją finansową o łącznej 

wartości 40 000 zł brutto i jest finansowana przez Politechnikę Łódzką i Uniwersytet 

Medyczny w Łodzi w równych częściach. 

 

§ 3 
1.  Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonują przewodniczący rad naukowych dyscyplin z obu 

Uczelni. We wniosku powinny zostać wskazane imiona i nazwiska kandydatów oraz 

dyscyplina, którą reprezentują. Kierownik dyscypliny może zgłosić maksymalnie trzy zespoły 

autorskie. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do Regulaminu.  

2. Wniosek o nagrodę, o którym mowa w ust. 1, powinien uwzględniać wszystkich 

współautorów, z zastrzeżeniem, że kandydatami do nagrody mogą być tylko pracownicy 

zatrudnieni w Politechnice Łódzkiej lub Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.  

3.  Wniosek o nagrodę za określoną publikację może zostać złożony tylko raz.  

4.  Nagroda finansowa, o której mowa w § 2 ust. 8 zostanie przekazana w równych częściach na 

konta jednostek organizacyjnych, w których zatrudnieni są laureaci z obu Uczelni, celem 

zintensyfikowania wspólnych prac badawczych realizowanych przy udziale laureatów 

konkursu. 

5.  Nagroda finansowa musi zostać wykorzystana w ciągu 12 miesięcy od daty jej wpływu na 

konta jednostek organizacyjnych, o których mowa powyżej, i nie może zostać przeznaczona 

na wynagrodzenia dla Laureatów. 

6. Autorzy, których publikacje uzyskają najwyższą punktację w ramach każdej z dyscyplin 

naukowych, dla których Uczelnie posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych 

i których przedstawiciele zostali zgłoszeni do udziału w konkursie otrzymują wyróżnienie 

w postaci pamiątkowych dyplomów.  

 

§ 4 
1. Wnioski należy składać do Działu Nauki Politechniki Łódzkiej pocztą elektroniczną na adres 

mailowy rnn@adm.p.lodz.pl  lub pocztą tradycyjną na adres ul. Żeromskiego 116, 90-534 

Łódź, w terminie do ostatniego dnia lutego roku ogłoszenia konkursu.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników następować będzie do dnia 31 marca 

roku ogłoszenia konkursu. 

3. Bliższych informacji o konkursie udziela Dział Nauki Politechniki Łódzkiej pod numerem 

telefonu 42 631 2044 lub elektronicznie pod adresem rnn@adm.p.lodz.pl  

4. Laureaci konkursu oraz autorzy z poszczególnych dyscyplin z najwyższą liczbą punktów 

zostaną poinformowani o wynikach konkursu pocztą elektroniczną.  

5. Nazwiska uczestników, którzy wzięli udział w konkursie, wraz z uzyskanymi wynikami, 

zostaną opublikowane na stronach internetowych Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi.  

6. Nagrody i pamiątkowe dyplomy zostaną wręczone autorom wyróżnionych publikacji podczas 

uroczystej gali zorganizowanej wspólnie przez Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi. 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyny. 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu konkursu o nagrodę 
Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej  

oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

za najlepszą dwuuczelnianą publikację naukową 

 

 

…………........................         .............................................. 

(imię i nazwisko)              (miejscowość i data) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Oświadczam, że publikacja „……………………..” zgłoszona do konkursu zaliczona jest do dorobku 

Politechniki Łódzkiej/ Uniwersytetu Medycznego w Łodzi* 

 *niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 

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

czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

  



 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu konkursu o nagrodę 
Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej  

oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

za najlepszą dwuuczelnianą publikację naukową 

 

……………………………………. 

  Jednostka organizacyjna  

 

WNIOSEK 

 

o przyznanie nagrody 

Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej 

oraz  Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

za najlepszą dwuuczelnianą publikację naukową w ……….. roku 
       

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody zespołowej 

    

za najlepszą publikację naukową  

będącą wynikiem współpracy pracowników  

Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Tytuł czasopisma: ………………………………….. 

Tytuł publikacji: ………………………………….. 

Rok/tom wydania: ………………………………….. 

Dyscyplina nauki: ………………………………….. 

3 słowa kluczowe definiujące zakres tematyczny: ………………………………….. 

Liczba punktów wg ministerialnego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów 

z konferencji międzynarodowych: ………………………………….. 

Współczynnik IF z aktualnego wykazu JCR: ………………………………….. 

 

  



 

 

Skład zespołu: 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko, tytuł i 

stopień naukowy¹ 

 

Dyscyplina 

naukowa 

 

Stanowisko/ 

podstawowe miejsce 

zatrudnienia 

 

 

 

 

 

 

   

 

¹należy wymienić wszystkich współautorów zgłoszonych do nagrody zespołowej 

 

Opinia Przewodniczącego rady naukowej dyscypliny: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….…...… 

…………………………………………………………………………………………………………..…..… 

 

 

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

      data                                                                        podpis Przewodniczącego rady naukowej dyscypliny 

           

 

Załączniki: 

1) publikacja zgłoszona do konkursu; 

2) oświadczenia współautorów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
3) oświadczenie o zaliczeniu publikacji do dorobku Politechniki Łódzkiej albo Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi. *jeśli dotyczy 

 

…………........................        .............................................. 

(imię i nazwisko)         (miejscowość i data) 



 

 

OŚWIADCZENIE  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu moich danych osobowych 

podanych we wniosku o przyznanie nagrody, dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu oraz 

na opublikowanie na stronach internetowych Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi mojego imienia i nazwiska jako uczestnika konkursu wraz z uzyskanymi wynikami.  

2. Organizatorzy informują, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez 

przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy wskazany w § 4 Regulaminu. 

Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

3. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane 

w Regulaminie Konkursu. 

4. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatorów: 

1)  dane osobowe podane przez uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatorów, 

tj. Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W celu skontaktowania się 

z Organizatorami uczestnik może skorzystać z danych kontaktowych wskazanych w § 4 

regulaminu; 

2) dane osobowe podane przez uczestnika we wniosku o przyznanie nagrody będą przetwarzane 

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach oraz ich 

wspólnej pracy na stronie internetowej odpowiednio, Politechniki łódzkiej i Uniwersytetu 

Medycznego i w mediach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej 

przepisami RODO; 

3)  Organizatorzy przetwarzają wskazane dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą umożliwiając uczestnikom konkursu wzięcie w nim udziału; 

4) osoby, których dane osobowe Organizatorzy przetwarzają, mają prawo do:   

a) dostępu do swoich danych, 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane 

niezgodnie z prawem, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość 

danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu 

danych. Organizatorzy nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale 

są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu 

stwierdzenia nadrzędnych interesów administratorów nad podstawą takiego sprzeciwu, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną 

sytuacją osób, których dane dotyczą. 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorom 

zorganizowania konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród. 

6)  Organizatorzy nie przetwarzają danych osobowych uczestników konkursu w sposób 

opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

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

czytelny podpis uczestnika konkursu 
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