Załącznik do Zarządzenia Nr 71_/2017
Rektora WUM z dnia 28 czerwca 2017r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD STUDENTOM WARSZAWSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W DRODZE KONKURSU
ZA PRZYGOTOWANIE WYBITNYCH PRAC NAUKOWYCH
LUB WSPÓŁUDZIAŁ W ICH PRZYGOTOWANIU

1.

Wnioski o przyznanie nagród studentom, w drodze konkursu za przygotowanie
lub współudział w przygotowaniu wybitnych prac naukowych, rozpatruje Komisja
w następującym składzie:

2.

1)

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - przewodniczący,

2)

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dydaktyki - z-ca przewodniczącego,

3)

Dyrektor Pionu ds. Studenckich i Kształcenia - członek,

4)

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego - członek

5)

Przedstawiciel Studenckiego Towarzystwa Naukowego - członek

6)

Pracownik Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia - członek.

Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny złożonych wniosków i przedstawienie opinii
wraz z propozycją wysokości

nagród

Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego do zatwierdzenia. Komisja może wnioskować o przyznanie nagród I i II
stopnia.
3.

Wnioski w sprawie przyznania nagród mogą składać:
1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych wydziałowych oraz ogólnouczelnianych,

2)

Opiekunowie prac,

3)

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego,

4)

Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Wzór wniosku o nagrodę indywidualną określony jest w załączniku nr 1.
Wzór wniosku o nagrodę zespołową określony jest w załączniku nr 2.
4.

Do nagrody mogą pretendować tylko prace opublikowane lub przyjęte do druku w roku
kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku.

5.

Uprawnienia do nagrody, o której mowa w ust. 4, przysługują także absolwentom,
którzy ukończyli studia w roku składania wniosku o nagrodę.

6.

Przewodniczący Komisji co roku ustala termin i miejsce składania wniosków.
Informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej Biura Rekrutacji i Organizacji
Kształcenia.

7.

Do wniosku o przyznanie nagrody musi być dołączony załącznik dokumentujący
osiągnięcia kandydata do nagrody, wskazane we wniosku, a w przypadku, kiedy
student nie jest jedynym autorem pracy, także oświadczenie głównego autora
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publikacji

(principal

investigator)

określające

procentowy

udział

studenta

w przygotowaniu pracy, według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 3.
8.

Komisja będzie preferować prace oryginalne, o wysokim poziomie naukowym,
zwłaszcza

zamieszczone

w

pismach

objętych

Current

Contents.

Jedynie

w wyjątkowych przypadkach Komisja może wnioskować o nagrodzenie pracy
przeglądowej opublikowanej w czasopiśmie naukowym nie objętym Current Contents.
9.

Liczba przyznanych nagród zależy od poziomu merytorycznego i liczby zgłoszonych
prac. Wysokość kwoty przeznaczonej na nagrody jest ograniczona do wysokości
budżetu na ww. nagrody, zapisanego w Planie rzeczowo-finansowym Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego na dany rok.

10.

Członek

Komisji

nie może oceniać pracy

powstałej

przy jego współudziale

lub w jednostce organizacyjnej, w której jest zatrudniony.
11.

Wnioskodawca otrzymuje informację o decyzji Komisji drogą e-mailową.
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