Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 30
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Rektora UŚ

Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach dla autorów najlepszych rozpraw doktorskich
§1
1. W celu wzbogacenia systemu zachęt i wyróżnień dla młodych pracowników nauki
Uniwersytetu Śląskiego osiągających wybitne wyniki w pracy naukowej ustanawia się
Nagrodę Naukową Rektora Uniwersytetu Śląskiego zwaną dalej Nagrodą
autorom
najlepszych
rozpraw
doktorskich
obronionych
przyznawaną
w poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego w okresie dwóch lat
kalendarzowych, poprzedzających rok, w którym jest przyznawana Nagroda.
2. Do Nagrody można również zgłosić rozprawę doktorską obronioną poza
Uniwersytetem Śląskim – o ile w danej dziedzinie lub dyscyplinie Uniwersytet Śląski
nie prowadzi przewodów doktorskich – po zasięgnięciu opinii rady wydziału (rady
naukowej), przed którą przeprowadzona była obrona.
3. Nagroda przyznawana jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W latach nieparzystych
nagrodzeniu podlegają prace zgłoszone przez Wydziały: Matematyki, Fizyki i Chemii,
Nauk o Ziemi, Biologii i Ochrony Środowiska oraz Informatyki i Nauki
o Materiałach. W kolejnych latach parzystych nagrodzeniu podlegają prace zgłoszone
przez Wydziały: Prawa i Administracji, Nauk Społecznych, Filologiczny, Pedagogiki
i Psychologii, Radia i Telewizji, Teologiczny, Artystyczny, Etnologii i Nauk
o Edukacji.

§2
1. Nagrodę przyznaje Rektor.
2. Rektor przed przyznaniem Nagrody może zasięgnąć opinii o rozprawie doktorskiej
uznanych w danej dziedzinie specjalistów spoza Uniwersytetu Śląskiego.
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§3
1. Wniosek o przyznanie Nagrody dla pracownika danego wydziału zwany dalej
wnioskiem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu składa bezpośredni
przełożony kandydata do Nagrody na posiedzenie rady wydziału.
2. Rada wydziału po przeprowadzeniu konkursu wydziałowego zgłasza Rektorowi
wybrane wnioski. Zasady konkursu wydziałowego określa rada wydziału.
3. Rada wydziału może w danym roku zgłosić jeden wniosek na 10 pracowników
(tj. jeden wniosek na każdą rozpoczętą dziesiątkę), którym uprawnione rady nadały
stopień naukowy doktora w okresie dwóch lat kalendarzowych, poprzedzających rok,
w którym jest przyznawana Nagroda.
4. Do wniosku należy dołączyć: egzemplarz rozprawy doktorskiej, recenzje
wykorzystane w przewodzie doktorskim, wyciąg protokołu z posiedzenia rady
wydziału, na którym podjęto decyzję w sprawie wyboru danego wniosku o przyznanie
Nagrody.
5. Wnioski wraz z załącznikami składane są do Rektora za pośrednictwem Działu Nauki
w terminie do 30 kwietnia roku, w którym może być przyznana Nagroda
pracownikowi danego wydziału. W roku 2010 wnioski składane są do dnia 30
czerwca.

§4
1. Wysokość nagrody corocznie określa Rektor.
2. Rektor może przyznać nagrodę I, II lub III stopnia.
3. Nagrody przyznawane są z funduszu nagród dla nauczycieli akademickich, z rezerwy
Rektora.
4. Wartość przyznanych nagród nie obciąża wydziałowych limitów funduszu nagród.

§5
1. Nagrodzony otrzymuje list gratulacyjny.
2. Kopię listu gratulacyjnego przechowuje się w aktach osobowych nagrodzonego.
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