RADA NAUKOWA projektu RID

Regulamin przyznawania nagród Rady Naukowej RID dla wyróżniających zespołów
badawczych za badania naukowe i prace rozwojowe w roku 2019

1.

Rada Naukowa RID przyznaje corocznie jednorazowo nagrodę dla wyróżniających
zespołów badawczych za badania naukowe i prace rozwojowe w danej dyscyplinie
naukowej. Nagrodą jest gratyfikacja pieniężna w wysokości 10.000 złotych brutto/brutto
dla każdej z pięciu dyscyplin naukowych oraz certyfikaty dla Beneficjentów.

2.

Kierownik RID w danej dyscyplinie naukowej zgłasza w formie pisemnej Radzie
Naukowej RID kandydata/kandydatów do nagrody. W przypadku zgłoszenia do nagrody
więcej niż jednego kandydata, kierownik RID w dyscyplinie naukowej podaje propozycję
podziału nagrody wraz z uzasadnieniem (dołączając dokumenty będące podstawą
uzasadnienia).

3.

Maksymalna liczba zespołów zgłoszonych w ramach dyscypliny do nagrody to 3.

4.

Kandydatami do nagrody są pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, którzy są: Beneficjentami projektu RID, reprezentują daną dyscyplinę
naukową (minimum 50% w udziale), wyrazili zgodę na zaliczenie dorobku
realizowanego ramach projektu RID do dyscypliny oraz realizowali zadania wpisujące
się w obszar reprezentowanej dyscypliny.

5.

Rada Naukowa RID w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów podejmuje
decyzję o przyznaniu nagrody.

6.

Podstawą przyznania nagrody Beneficjentowi (Beneficjentom) programu RID jest
zrealizowanie oraz rozliczenie wnioskowanego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć
łącznie w ramach działań RID w danej dyscyplinie. Efektem realizacji przedsięwzięć jest
opublikowanie artykułu (artykułów) naukowych w roku, w którym otrzymano
dofinansowanie. Artykuły muszą posiadać oficjalną datę wydania lub DOI w 2019 roku.
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7.

Oceny najlepszych publikacji Beneficjenta (Beneficjentów) dokonuje kierownik RID
w danej dyscyplinie naukowej.

8.

Ocena publikacji dokonywana jest na podstawie wykazu czasopism naukowych wraz
z przypisaną im liczbą punktów MNiSW (komunikat MNiSW z 31 lipca 2019r.).
Wynikiem oceny jest lista rankingowa, stanowiąca podsumowanie sumarycznej liczby
punktów otrzymanych za publikacje.

9.

I-sza nagroda wynosi 5000 zł brutto/brutto, II-ga i III-cia po 2500 złotych brutto/brutto.

10. Opublikowane artykuły naukowe muszą posiadać: afiliację Uniwersytetu oraz zapis:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod
nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu
010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych
lub
Project financially supported by Minister of Science and Higher Education in the range
of the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2022,
Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN.
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