RADA NAUKOWA projektu RID

Regulamin przyznawania nagród Rady Naukowej RID dla wyróżniających
zespołów badawczych za badania naukowe i prace rozwojowe w 2020 r.
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Rada Naukowa RID zwana dalej Radą, przyznaje corocznie nagrody dla wyróżniających
członków zespołów badawczych za badania naukowe i prace rozwojowe w danej
dyscyplinie naukowej finansowanej w ramach projektu RID. Nagrodą jest gratyfikacja
pieniężna w wysokości 10.000 złotych brutto/brutto dla każdej z pięciu dyscyplin
naukowych oraz certyfikaty dla Beneficjentów.
Kierownik RID w danej dyscyplinie naukowej zgłasza w formie pisemnej Radzie
Naukowej RID kandydatów do nagrody.
Maksymalna liczebność zespołów zgłoszonych w ramach dyscypliny do nagrody wynosi
do 50% osób będących autorami publikacji opublikowanych w wyniku uzyskania
finansowania z projektu RID w 2020 r. (wg listy rankingowej ustalonej przez kierownika
RID w danej dyscyplinie naukowej).
Kandydatami do nagrody są pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie zwanym dalej UWM w Olsztynie, którzy: realizowali zadania wpisujące się
w obszar reprezentowanej dyscypliny projektu RID w 2020 r., reprezentują daną
dyscyplinę naukową (minimum 50% w udziale), wyrazili zgodę na zaliczenie dorobku
realizowanego w ramach projektu RID do odpowiedniej dyscypliny oraz pracowali
w zespołach z udziałem beneficjentów projektu RID.
Warunkiem przyznania nagrody jest podpisanie przez autora oświadczenia
upoważniającego daną dyscyplinę UWM w Olsztynie do wykazania tego osiągnięcia
w najbliższej ewaluacji jakości naukowej (stosownie do Decyzji nr 153/2020 Rektora
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2020 r.)
i złożenie go do kierownika dyscypliny RID przed głosowaniem Rady.
Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów podejmuje decyzję o przyznaniu
nagrody.
Podstawą przyznania nagrody z projektu RID jest zrealizowanie oraz rozliczenie
wnioskowanego przedsięwzięcia/przedsięwzięć łącznie w ramach zadań projektu RID
w danej dyscyplinie w 2020 r. Efektem realizacji zadań jest opublikowanie artykułu
(artykułów) naukowych w roku, w którym otrzymano dofinansowanie. Artykuły muszą
posiadać oficjalną datę wydania lub DOI w 2020 r.
Oceny najlepszych publikacji finansowanych w ramach projektu RID i ustalenia listy
rankingowej dokonuje kierownik RID w danej dyscyplinie naukowej.
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.
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9. Ocena publikacji dokonywana jest na podstawie wykazu czasopism naukowych wraz
z przypisaną im liczbą punktów MNiSW (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Wynikiem oceny jest
lista rankingowa autorów publikacji reprezentujących daną dyscyplinę naukową wśród
pracowników UWM w Olsztynie, stanowiąca podsumowanie liczby punktów
otrzymanych za publikacje wraz z ich podziałem na współautorów. Dokonuje się
równego podziału punków wśród autorów będących pracownikami UWM w Olsztynie,
reprezentującymi dyscypliny objęte finansowaniem projektu RID. W przypadku
wieloautorskich publikacji naukowych, których autorami są także pracownicy UWM
w Olsztynie spoza dyscyplin objętych finansowaniem projektu RID lub autorzy spoza
UWM w Olsztynie (w tym emeryci czy osoby niezatrudnione na dzień przyznania
nagród), autorom reprezentującym dyscypliny finansowane w ramach projektu RID
przypisuje się udział proporcjonalny do ich udziału w powstaniu publikacji (przy
założeniu równego udziału wszystkich autorów).
10. Kierownik RID w danej dyscyplinie naukowej ustala ostateczną listę rankingową
autorów publikacji powstałych w ramach finansowania z projektu RID (kolejno od osoby
z największą liczbą punktów).
11. Podziału środków finansowych na nagrody w wysokości 10.000 zł brutto/brutto,
w ramach danej dyscypliny finansowanej w ramach projektu RID, dokonuje się
proporcjonalnie do liczby uzyskanych punków.
12. Opublikowane artykuły naukowe muszą posiadać: afiliację Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie 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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