
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie  

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 18/2020 z 30 marca 2020 r.  
 

w sprawie:  zasad, kryteriów oceny i trybu przyznawania nagród rektora Politechniki Gdańskiej dla 

nauczycieli akademickich. 

 

Na podstawie art. 145 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 85) wprowadza się zasady, kryteria oceny i tryb przyznawania nagród rektora Politechniki 

Gdańskiej dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, w tym artystyczne, badawczo-

rozwojowe, dydaktyczne, organizacyjne, za całokształt dorobku oraz nagrody specjalne stanowiące 

załącznik do zarządzenia. 

 

§1 

1. Na podstawie art. 145 ust. 1 pkt. 2.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 20 lipca 2018 r. 

(Dz.U. z 2020 roku, poz. 85), Politechnika Gdańska nalicza środki na nagrody rektora 

w wysokości stanowiącej 2% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli akademickich.  

2. Naliczone środki na nagrody stanowią wyodrębnioną pozycję w planie rzeczowo-finansowym 

Uczelni na dany rok kalendarzowy. 

 

§2 Środki, naliczone zgodnie z §1 pkt 2, dzieli się na nagrody:  

1) za osiągnięcia naukowe, w tym artystyczne – 30%,  

2) za osiągnięcia w zakresie działalności badawczo-rozwojowej – 20%,  

3) za osiągnięcia dydaktyczne lub organizacyjne – 25%,  

4) za całokształt dorobku – 5%,  

5) przyznawane z rezerwy rektora (w tym specjalne), o których mowa w pkt. 1–4 – 20%.  

 

§3 

1. Nagrody rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia uzyskane w roku 

kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku są przyznawane za:  

1) oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, w tym artystyczne,  

2) zakończone prace badawcze, konstrukcyjne, technologiczne i projektowe,  

3) kształcenie kadr naukowych potwierdzone pełnieniem funkcji promotora w zakończonych 

przewodach doktorskich lub odpowiednio zakończone sukcesem kierowanie młodą kadrą 

w zakresie dyscyplin artystycznych,  

4) przedsięwzięcia organizacyjne, które spowodowały istotną poprawę warunków 

prowadzenia badań naukowych, pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac 

dyplomowych,  

5) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się książek, podręczników, skryptów, 

przewodników metodycznych, organizację kursów nauczania na odległość albo 

programów nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.  

2. Nagrody rektora mogą być również przyznawane wybitnym nauczycielom akademickim za 

całokształt dorobku oraz osiągnięcia specjalne. 



 
 

3. Kryteria oceny wniosków o nagrody rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe, 

w tym artystyczne oraz badawczo-rozwojowe, dydaktyczne, organizacyjne i specjalne 

przedstawiono w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia. 

 

§4 

1. Nagrody, o których mowa w §2 pkt 1, 3 i 4, mogą być przyznawane jako nagrody 

indywidualne lub zespołowe.  

2. Wysokość nagród corocznie ustala rektor z tym, że ich wysokość nie może przekraczać 

w przypadku: 

1) nagród indywidualnych i zespołowych:  

a. I stopnia – trzykrotności minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, przewidzianego 

w obowiązującej tabeli płac dla profesora uczelni publicznej, określonego 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

b. II stopnia – dwukrotności minimalnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego 

w obowiązującej tabeli płac dla profesora uczelni publicznej, określonego 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

c. III stopnia – jest równa minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu przewidzianego 

w obowiązującej tabeli płac dla profesora uczelni publicznej, określonego 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor, na wniosek komisji nagród może 

zmienić wysokość nagród, o których mowa w pkt. 1. 

3) Wysokość nagród za całokształt dorobku i specjalnych ustala rektor. 

 

§5 

1. Nagrody rektora za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, w tym artystyczne, badawczo-

rozwojowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku są przyznawane według 

kryteriów ustalonych przez rektora po zasięgnięciu opinii Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla 

Nauczycieli Akademickich (RK ds. N). 

2. W skład RK ds. N wchodzą osoby wybrane przez rektora spośród kandydatów zgłoszonych 

przez dziekanów i kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalność 

naukową, artystyczną lub dydaktyczną oraz po jednym przedstawicielu związków 

zawodowych działających w Uczelni. 

 

§6 

1. Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:  

1) prorektorzy, 

2) dziekani po zasięgnięciu opinii rad wydziałów ‒ na podstawie zgłoszeń kierowników 

jednostek organizacyjnych wchodzących w skład wydziału,  

3) kierownicy innych jednostek organizacyjnych ‒ po zasięgnięciu opinii rady tych jednostek.  

2. Wzór wniosku o nagrodę rektora stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.  

3. Wnioski z podziałem na nagrody za osiągnięcia naukowe, w tym artystyczne, badawczo-

rozwojowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku składa się w Dziale 

Osobowym w terminie do 30 kwietnia (w roku 2020 do 31 maja). 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, weryfikuje i opiniuje RK ds.N powołana przez rektora, 

zgodnie z §5 ust. 2 niniejszego zarządzenia. 

 

§7 

1. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosków zweryfikowanych 

i zaopiniowanych w trybie przewidzianym w niniejszym zarządzeniu.  



 
 

2. Wysokość nagrody dla osoby, która w danej kategorii otrzymała nagrodę indywidualną i jest 

członkiem nagrodzonego zespołu, stanowi sumę kwot uzyskanych w trybie indywidualnym 

i zespołowym. Wysokość nagrody nie może być wyższa niż wysokość nagrody I stopnia 

ustalonej w §4 ust. 2 pkt 1a. Stopień tej nagrody będzie wynikał z sumarycznej liczby 

punktów. 

3. Wypłata nagród za osiągnięcia naukowe, w tym artystyczne, badawczo-rozwojowe, 

dydaktyczne, organizacyjne i całokształt dorobku następuje w terminie do 1 października 

roku, w którym przyznano nagrodę. 

 

§8 

1. Osoby, którym zostały przyznane nagrody rektora, otrzymują dyplomy. Kopia dyplomu 

przechowywana jest w aktach osobowych.  

2. Czynności administracyjne związane z procedurą przyznawania nagród prowadzi Dział 

Osobowy.  

 

§9 Traci moc Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 6/2018 z 22 lutego 2018 r. 

 

§10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

§11 Informacyjnie podaje się, że Uchwała Senatu nr 153/2018/XXIV z 21 lutego 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania nagród rektora dla nauczycieli 

akademickich Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe, w tym artystyczne oraz 

badawczo-rozwojowe, dydaktyczne, organizacyjne i za całokształt dorobku utraciła moc na 

podstawie  przepisów przejściowych do Statutu PG (§138 ust. 3 Statutu PG). 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

------------------------------------------------ 

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Rektora PG  

nr 18/2020 z 30 marca 2020 r. 

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O NAGRODY REKTORA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ  

ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, W TYM ARTYSTYCZNE ORAZ BADAWCZO-ROZWOJOWE, 

DYDAKTYCZNE, ORGANIZACJNE I SPECJALNE 

 

A. Postanowienia ogólne  

1. Niniejsze kryteria dotyczą nagród rektora Politechniki Gdańskiej przyznawanych nauczycielom 

akademickim za udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym artystyczne oraz badawczo-

rozwojowe, dydaktyczne, organizacyjne i specjalne uzyskane w ciągu ostatniego roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku. Nagrody rektora za całokształt dorobku 

dotyczą osiągnięć nauczycieli akademickich uzyskanych w całym okresie pracy w Politechnice 

Gdańskiej. Do nagrody rektora mogą być zgłaszane tylko osiągnięcia nauczycieli akademickich 

mające udokumentowaną afiliację Politechniki Gdańskiej.  

2. Wszystkie wnioski zgłoszone przez wydziały/centra dydaktyczne muszą być pozytywnie zaopiniowane 

przez radę wydziału/radę centrum.  

3. Wnioski zgłoszone przez wydziały/centra są weryfikowane i opiniowane przez Rektorską Komisję ds. 

Nagród dla Nauczycieli Akademickich (RK ds. N). 

4. Przedmiotem wniosku mogą być osiągnięcia w zakresie:  

a) prac naukowych, w tym artystycznych; 

b) praktycznych zastosowań wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub osiągnięć  

artystycznych; 

c) dydaktyki i organizacji; 

d) całokształtu dorobku – w roku przejścia na emeryturę.  

5. W podanych wyżej zakresach ustanawia się następujące kategorie nagród:  

a) za osiągnięcia naukowe, w tym artystyczne, podlegające ocenie parametrycznej; 

b) za osiągnięcia w zakresie działalności badawczo-rozwojowej podlegające ocenie parametrycznej; 

c) za osiągnięcia dydaktyczne podlegające ocenie parametrycznej; 

d) za całokształt dorobku podlegającego procedurze konkursowej; 

e) za osiągnięcia organizacyjne podlegające procedurze konkursowej; 

f) obligatoryjne za uzyskanie tytułu profesora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego; 

g) specjalne. 

6. Ocena parametryczna wniosków o nagrody jest dokonywana na podstawie rzeczywistego i należycie 

udokumentowanego wkładu osób kandydujących do nagrody i wyraża się liczbą punktów 

przypisanych poszczególnym rodzajom aktywności naukowej, w tym artystycznej lub dydaktycznej. 

W przypadku nagród indywidualnych, gdy praca jest wieloautorska, ocenę parametryczną 

przeprowadza się zgodnie z postanowieniami C3 i C4 niniejszych kryteriów. 

7. Uzasadnieniem wniosku o nagrodę za działalność naukową lub artystyczną, podlegającą ocenie 

parametrycznej, mogą być tylko te osiągnięcia (artykuły, książki, wystawy itp.), które zostały 

udokumentowane w Dziale Spraw Naukowych do dnia 31 stycznia roku, w którym są rozpatrywane 

wnioski o nagrody. Do wniosku nie należy dołączać publikowanych materiałów tylko komplet 

odpowiednich fiszek dokumentacyjnych lub wydruk odpowiedniego fragmentu dorobku (dotyczy 

każdego osiągnięcia).  



 
 

Liczba punktów za publikacje jest określana na podstawie liczby punktów przypisanych wybranym 

publikacjom, których wykaz jest ogłaszany w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Ministra) oraz na stronie internetowej ministerstwa w roku 

poprzedzającym rok złożenia wniosku.  

8. Uzasadnieniem wniosku o nagrodę za osiągnięcia w zakresie działalności badawczo-rozwojowej 

podlegające ocenie parametrycznej, może być uzyskanie projektów, umowy lub zlecenia 

finansowanego ze źródeł pozauczelnianych, z wyłączeniem subwencji, zgodnie z DII (1–18). 

9. Uzasadnieniem wniosku o nagrodę za działalność dydaktyczną, podlegającą ocenie 

parametrycznej, mogą być tylko te osiągnięcia publikowane (np. podręczniki, skrypty, publikacje 

dydaktyczne itp.), które zostaną udokumentowane w Dziale Spraw Naukowych do dnia 31 stycznia 

roku, w którym są rozpatrywane wnioski o nagrody oraz inne osiągnięcia dydaktyczne, które zostaną 

odpowiednio udokumentowane w formie opisowej (np. opracowane i zbudowane laboratoria, 

programy studiów itp.). Do wniosku należy dołączyć wszystkie udokumentowane w Dziale Spraw 

Naukowych oraz udokumentowane w formie opisowej osiągnięcia. Należy dołączyć również komplet 

odpowiednich fiszek dokumentacyjnych lub wydruk odpowiedniego fragmentu dorobku. 

10. Uzasadnieniem wniosku o nagrodę za osiągnięcia organizacyjne, podlegające ocenie 

konkursowej, mogą być istotne wyniki realizacji różnorodnych przedsięwzięć powodujących 

zwiększenie w szerokim zakresie jakości funkcjonowania uczelni. Osiągnięcia te mogą dotyczyć 

przedsięwzięć w zakresie organizacji badań naukowych, organizacji procesu kształcenia, jak również 

organizacji i zarządzania strukturami uczelni. Mogą to być osiągnięcia zarówno w skali danej jednostki 

organizacyjnej, jak również w skali ogólnouczelnianej. Do wniosku należy dołączyć odpowiednią 

dokumentację. 

11. Uzasadnieniem wniosku o nagrodę specjalną może być wyróżniająca indywidualna działalność 

o szczególnej wartości dla rozwoju i rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej. Przyznaje się 

maksymalnie trzy nagrody. 

12. Za kwalifikację prac zgłaszanych do nagród i właściwe określenie stopnia udziału kandydata 

/kandydatów w przedsięwzięciach zbiorowych, odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej 

zgłaszającej wniosek. Każdy wniosek powinien zawierać odpowiednie uzasadnienie. 

13. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe jako nagrody I, II lub III stopnia. 

Liczbę poszczególnych rodzajów nagród za osiągnięcia naukowe, w tym artystyczne, dydaktyczne 

i organizacyjne określa w każdym roku rektor na wniosek RK ds. N. 

14. Każde osiągnięcie może być nagrodzone przez rektora tylko raz.  

15. W danym roku kalendarzowym pracownik może uzyskać jedną nagrodę w każdej z kategorii 

podlegającej ocenie parametrycznej lub procedurze konkursowej (pkt 5, lit. a–e). Uzyskanie tej 

nagrody nie ogranicza prawa do uzyskania nagrody obligatoryjnej (pkt 5, lit. f i g).  

B. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla „Młodych Pracowników Nauki”  

1. Nagroda przeznaczona dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-

dydaktycznych, którzy nie przekroczyli w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku 35 lat.  

2. Przedmiotem wniosku o nagrodę mogą być osiągnięcia naukowe i badawczo-rozwojowe podlegające 

ocenie parametrycznej zgodnie z DI (1–10) i DII (1–18). Osiągnięcia artystyczne podlegają ocenie 

parametrycznej zgodnie z DI (1–10) i DII (18). 

3. Osiągnięcia przedstawione w uzasadnieniu do nagrody nie mogą być poprzednio nagrodzone. 



 
 

4. Na ten rodzaj nagród może być przeznaczone nie więcej niż 5% funduszu na nagrody za osiągnięcia 

naukowe, w tym artystyczne. Wysokość kwoty nagrody nie może przekraczać kwoty nagrody 

indywidualnej II stopnia. 

C. Postanowienia dotyczące nagród zespołowych  

1. Nagrody zespołowe są przyznawane tylko i wyłącznie za prace wspólne członków zespołu. Podstawą 

wniosku o nagrodę zespołową nie mogą być prace z różnych grup czy zespołów badawczych 

połączone na zasadzie sumowania udziałów punktowych w poszczególnych publikacjach.  

2. Suma punktów przyznanych poszczególnym autorom nie może przekraczać liczby punktów 

przyznanych danemu osiągnięciu.  

3. Propozycję podziału punktów pomiędzy poszczególnych autorów przedstawia kierownik zespołu 

naukowego, w którym dane osiągnięcie naukowe powstało, po wcześniejszym uzgodnieniu propozycji 

z poszczególnymi autorami. Jeżeli kierownik zespołu nie przedstawił propozycji podziału punktów, 

stosuje się zasadę równego podziału punktów między wszystkich współautorów. 

4. W przypadku, gdy współautorami pracy (osiągnięcia) są osoby niebędące pracownikami Politechniki 

Gdańskiej, to wszystkie punkty przypadające za daną pracę (osiągnięcie) przyznaje się autorom, 

zatrudnionym na Politechnice Gdańskiej. Propozycję podziału punktów pomiędzy poszczególnych 

autorów przedstawia kierownik zespołu naukowego, po wcześniejszym uzgodnieniu propozycji 

z poszczególnymi autorami, potwierdzonym złożonymi podpisami. Jeśli kierownik zespołu nie 

przedstawi propozycji podziału punktów, to dokonuje się równego podziału punktów między wszystkich 

współautorów. 

5. Doktoranci, którzy nie są pracownikami, nie mogą być nagradzani, natomiast przypisuje się im punkty 

za współautorstwo prac lub też osiągnięć będących przedmiotem wniosku o nagrodę zespołową. 

 

 



 
 

 

D. Szczegółowe zasady kwalifikacji wniosków za osiągnięcia naukowe, w tym artystyczne 

Lp. Rodzaj osiągnięcia 
Rodzaj nagrody 
/liczba punktów 

Wnioski niepodlegające ocenie parametrycznej 

1. Uzyskanie tytułu naukowego profesora 
Nagroda 

indywidualna I 
stopnia 

2. Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 
Nagroda 

indywidualna II 
stopnia 

Wnioski podlegające ocenie parametrycznej 

I. Osiągnięcia w działalności naukowej 

1 Publikacja w czasopiśmie umieszczonym na liście wg Dz.U. Ministra, 
w przypadku gdy liczba przyznanych punktów jest ≥ 40* 

liczba punktów  
wg Dz.U. Ministra 

2 Pełniona funkcja redaktora naczelnego czasopisma uwzględnionego 
w Dz.U. Ministra (jeden raz w kadencji) 

podwójna liczba 
punktów 

odpowiadająca 
przydzielonej 

danemu czasopismu 
w Dz.U. Ministra 

3 
Autorstwo książki/monografii wydanej przez renomowane wydawnictwo 
o zasięgu światowym (z listy MNiSW z liczbą punktów ≥ 200) 

wg punktacji MNiSW 
(dopuszcza się 

współautorstwo 1 
pracownika  
z zagranicy) 

4 Autorstwo książki/monografii (z listy MNiSW z liczbą punktów ≥ 80*) wg punktacji MNiSW 

5 
Współautorstwo książki/monografii wydanej przez renomowane 
wydawnictwo o zasięgu światowym (z listy MNiSW z liczbą punktów ≥ 
80**) 

udział % w D3 

6 Współautorstwo książki/monografii (z listy MNiSW z liczbą pkt ≥ 80*) udział % w D4 

7 
Autorstwo rozdziału w książce/monografii wydanej przez renomowane 
wydawnictwo o zasięgu światowym (z listy MNiSW z liczbą punktów ≥ 
80)** 

50 pkt 
(75 pkt w przypadku 

dziedzin HST) 

8 Funkcja redaktora współautorskiej książki/monografii lub serii 
wydawniczej ** 

100 pkt 
(150 pkt w 

przypadku dziedzin 
HST) 

9 
Uzyskanie stopnia naukowego doktora3* 

80 pkt 

10 
Kształcenie kadr naukowych potwierdzone pełnieniem funkcji promotora, 
zakończone uzyskaniem stopnia doktora w roku poprzedzającym rok 
złożenia wniosku3* 

80 pkt 

* od roku 2020 będzie obowiązywać zapis „…gdy liczba przyznanych punktów jest ≥ 100” 
** od roku 2020 będzie obowiązywać zapis „…gdy liczba przyznanych punktów jest ≥ 200” 
3* obowiązuje tylko w regulaminie nagród za rok 2019, od roku 2020 znosi się ten punkt 



 
 

 

                                                           
1 Wymagana jest kopia dokumentu patentowego UP RP oraz potwierdzenie jednostki odpowiedzialnej za transfer 
technologii w PG zawarcia umowy na wykorzystanie patentu / zgłoszenia patentowego /informacja o zastosowaniu 
rozwiązania z ww. jednostki lub podmiotu gospodarczego. 

II. Osiągnięcia w zakresie zastosowań praktycznych i wspierania działalności badawczej 

1. Uzyskanie projektu badawczego finansowanego ze środków UE – jako 

koordynator, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku 
400 pkt 

2. Uzyskanie projektu badawczego finansowanego ze środków UE – jako 

uczestnik konsorcjum, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku 
200 pkt 

3. Uzyskanie projektu badawczego krajowego finansowanego przez NCN, 

NCBiR, MNiSW lub inne uznane polskie instytucje naukowe, 

w szczególności FNP oraz NAWA (dotyczy projektów z komponentem 

naukowym), w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku 

120 pkt 

 

 

4. 

Projekty, umowy na prace badawczo-naukowe i badawczo-rozwojowe 

finansowane ze źródeł pozauczelnianych, z wyłączeniem działalności 

statutowej)4*: 

 za uzyskane z tego tytułu środki na koszty pośrednie uczelni w roku 

poprzedzającym rok złożenia wniosku; 

 za zakupioną aparaturę i oprogramowanie w roku poprzedzającym rok 

złożenia wniosku 

 

 

  1 pkt za 1 000 zł 

 

1 pkt za 10 000 zł 

4* Punkty za uzyskanie i/lub realizację projektu lub umowy są rozdzielane wśród realizatorów według decyzji  

kierownika 
5. Kierownik laboratorium posiadającego akredytację Polskiego 

Centrum Akredytacji, w pierwszym roku pełnienia funkcji, w roku 

poprzedzającym rok złożenia wniosku5* 

do 120 pkt 

6. 
Inne akredytacje zewnętrzne, uzyskane w roku poprzedzającym rok 

złożenia wniosku5* 
do 60 pkt 

7. Przyznany patent krajowy  75 pkt 

8. Zastosowany wynalazek chroniony patentem krajowym lub zastosowany 

wynalazek objęty zgłoszeniem do UP RP1 (w roku pierwszego 

zastosowania) 

150 pkt 

9. Przyznany patent za granicą 100 pkt 

10. Zastosowany wynalazek chroniony patentem za granicą lub zastosowany 

wynalazek objęty zgłoszeniem międzynarodowym1 (w roku pierwszego 

zastosowania) 

300 pkt 

11. Uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy1 30 pkt 

12. Zastosowanie wzoru użytkowego1 (w roku pierwszego zastosowania) 90 pkt 

13. Udzielone za granicą, inne niż prawa autorskie, prawo wyłączne do wzoru 

przemysłowego, które zostało zastosowane (w roku pierwszego 

zastosowania)5* 

 

 

100 pkt 

14. Inne niż prawa autorskie prawo wyłączne do wzoru przemysłowego 

udzielone za granicą 5* 
30 pkt 



 
 

 

 

15. 
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez Urząd Patentowy 
RP5* 

15 pkt 

16. Wystawienie na wystawach lub targach przedmiotu własności intelektualnej 15 pkt 

17. Zawarcie umowy prawa własności lub licencyjnej  
1 pkt za każde  

2 000 zł wartości 

umowy 

5* obowiązuje tylko w regulaminie nagród za rok 2019, od roku 2020 znosi się ten punkt 

18. Osiągnięcia w działalności twórczej, o indywidualnym charakterze, z zakresu architektury, 

urbanistyki i wzornictwa przemysłowego oraz sztuki 

18.1 Dzieła architektoniczne lub wzornicze z zakresu architektury, urbanistyki lub 

sztuk plastycznych, wykorzystujące dorobek nauki: 

a) prace nagrodzone w konkursach międzynarodowych; 

b) plan zagospodarowania przestrzennego województwa  

c) zrealizowany obiekt o wybitnych walorach architektonicznych oraz 

bardzo złożonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych  

i technologicznych, który ma wpływ na rozwój cywilizacyjny 

społeczeństwa. 

200 pkt  

18.2 
Dzieła architektoniczne lub wzornicze z zakresu architektury, urbanistyki lub 

sztuk plastycznych, wykorzystujące dorobek nauki: 

a) prace wyróżnione w konkursach międzynarodowych; 

b) prace nagrodzone w konkursach krajowych 

c) projekt obiektu o wybitnych walorach architektonicznych oraz bardzo 

złożonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologii-

cznych, który ma wpływ na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa. 

d) Prezentacja dzieła plastycznego na międzynarodowej wystawie  

w instytucji wymienionej w bazie danych ARTFACTS. 

140 pkt 

18.3 
Dzieła architektoniczne lub wzornicze z zakresu architektury, urbanistyki lub 

sztuk plastycznych wykorzystujące dorobek nauki: 

a) projekt budowli wielofunkcyjnej oraz o bardzo złożonych 
wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych, 

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
(opracowanie obejmujące zwarty obszar nie mniejszy niż 10 ha), 

c) dzieła konserwatorskie wraz z dokumentacją, 
d) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (zmiana całościowa lub częściowa obejmująca co 
najmniej modyfikację 60% ustaleń na terenie gminy), 

e) studia regionalne o zasięgu, co najmniej gminnym, np. waloryzacyjne, 
dotyczące odnawialnych źródeł energii, ochrony dziedzictwa, 
krajobrazowe. 

f) Nagroda w krajowym konkursie architektonicznym, urbanistycznym 
lub plastycznym. 

g) Zrealizowane w przestrzeni publicznej dzieło plastyczne (pomnik, 
rzeźba wielkogabarytowa, obraz wielkogabarytowy) 

h) Prezentacja dzieł plastycznych na krajowej wystawie indywidualnej  
w galerii lub instytucji wymienionej w bazie danych ARTFACTS. 

100 pkt 



 
 

E. Szczegółowe zasady kwalifikacji wniosków o nagrody za osiągnięcia dydaktyczne  

 

Lp. Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów 

1.  Autorstwo lub współautorstwo podręczników, skryptów i innych materiałów  

dydaktycznych  

Autorstwo lub współautorstwo podręcznika o zasięgu międzynarodowym 
(wymagany min. 1 recenzent zewnętrzny)  

do 90 pkt 

Autorstwo lub współautorstwo podręcznika, skryptu akademickiego, 
przewodnika metodycznego o zasięgu krajowym (wymagany min. 1 
recenzent) 

do 60 pkt 

Autorstwo lub współautorstwo recenzowanych materiałów do zajęć 
dydaktycznych o zasięgu międzynarodowym (wymagany min. 1 recenzent 
zewnętrzny) 

do 30 pkt 

Autorstwo lub współautorstwo recenzowanych materiałów do zajęć 
dydaktycznych (wymagany min. 1 recenzent) 

do 20 pkt 

2.  Opracowanie autorskich kursów w formule nauczania na odległość 

Autorstwo recenzowanego kursu w języku angielskim w formie nauczania 
na odległość, przygotowanego zgodnie z procedurą uczelnianą, 
przeprowadzonego po raz pierwszy 

do 60 pkt 

Autorstwo recenzowanego kursu w języku polskim w formie nauczania na 
odległość, przygotowanego zgodnie z procedurą uczelnianą, 
przeprowadzonego po raz pierwszy 

do 40 pkt 

Autorstwo recenzowanych materiałów dydaktycznych w języku angielskim 
wykorzystujących metody i techniki kształcenia na odległość, stworzonych 
celem wsparcia nauczania tradycyjnego 

do 30 pkt 

Autorstwo recenzowanych materiałów dydaktycznych wykorzystujących 
metody i techniki kształcenia na odległość, stworzonych celem wsparcia 
nauczania tradycyjnego 

do 20 pkt 

3.  Popularyzatorska działalność dydaktyczna 

Publikacje o charakterze popularnonaukowym w czasopismach o zasięgu 
międzynarodowym lub krajowym 

do 20 pkt 

Publikacje o charakterze popularnonaukowym w czasopismach o zasięgu 
lokalnym, w tym w Piśmie PG 

do 15 pkt 

Udział w imprezach popularyzatorskich (festiwale nauki, pikniki naukowe, 
noc naukowców, wykłady otwarte itp.) 

do 10 pkt 

4.  Badania i publikacje z zakresu dydaktyki 

Publikacje z przeprowadzonych badań w zakresie dydaktyki, w tym dot. 
jakości kształcenia, w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub 
w materiałach z międzynarodowych konferencji dydaktycznych o objętości 
min. 4 strony 
 

do 20 pkt 

Publikacje z przeprowadzonych badań w zakresie dydaktyki, w tym dot. 
jakości kształcenia, w czasopismach o zasięgu krajowym lub w materiałach 
z krajowych konferencji dydaktycznych o objętości min. 4 strony 
 

do 15 pkt 

Badania i publikacje w zakresie dydaktyki, w tym dot. jakości kształcenia, 
w czasopismach o zasięgu lokalnym, w materiałach z lokalnych konferencji 
lub seminariów dydaktycznych, w formie raportu z badań o objętości min. 4 
strony 
 

do 10 pkt 



 
 

5.  Znaczący wkład w rozwój laboratoriów dydaktycznych  

Utworzenie nowego laboratorium dydaktycznego 

do 50 pkt 

(do 5 pkt  

za każde stanowisko) 

Pełne opracowanie nowych ćwiczeń w laboratoriach  do 20 pkt 

6.  Opracowanie i wdrożenie nowych programów studiów, nowych programów nauczania 

i nowych form kształcenia  

Opracowanie i wdrożenie nowych programów studiów na kierunkach 

studiów po raz pierwszy zrealizowanych na uczelni we współpracy 

z uczelniami zagranicznymi 

do 60 pkt 

Opracowanie i wdrożenie nowych programów studiów na kierunkach 

studiów po raz pierwszy zrealizowanych na uczelni we współpracy 

z uczelniami krajowymi 

do 30 pkt 

Opracowanie i wdrożenie nowych programów studiów na kierunkach 

studiów po raz pierwszy zrealizowanych na uczelni  
do 15 pkt 

Zorganizowanie nowych form kształcenia dotychczas nie realizowanych na 

uczelni, w tym nowych studiów podyplomowych  

7.  Wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych, prowadzenie zajęć w języku angielskim, 

wieloletnie wzorowe pełnienie funkcji związanych z procesem dydaktycznym 

Prowadzenie po raz pierwszy zajęć dydaktycznych w języku angielskim  

1 h w/ćw. – 1 pkt  
(max. 15 pkt) 

1 h lab. – 0.5 pkt  
(max. 10 pkt) 

1 h sem./p – 0.5 pkt  
(max. 10 pkt) 

Wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych, udokumentowane 

reprezentatywnymi wynikami ankiet studenckich (25%), wnioskiem 

dziekana/dyrektora centrum lub wnioskiem samorządu studenckiego 

zaopiniowanym przez dziekana/dyrektora centrum (najlepszy nauczyciel na 

wydziale/ w centrum) 

do 30 pkt 

Wieloletnie, wzorowe pełnienie funkcji związanych z procesem 

dydaktycznym (raz na kadencję) 
do 20 pkt 

8.  Udział w organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć dydaktycznych  

Organizacja konferencji dydaktycznej o zasięgu międzynarodowym do 30 pkt 

Organizacja konferencji dydaktycznej o zasięgu ogólnopolskim do 20 pkt 

Organizacja konferencji dydaktycznej/seminarium o zasięgu regionalnym, 

szkoleń wewnętrznych na uczelni z metodyki nauczania 
do 15 pkt 

9.  Wyróżniające prowadzenie ponadprogramowych form zajęć dydaktycznych 

Współpraca lub opieka nad kołem naukowym studentów osiągającym 

wymierne sukcesy 

do 30 pkt Opieka nad sekcją sportową osiągającą sukcesy w skali co najmniej  

krajowej 

Wyróżniające prowadzenie ponadprogramowych form zajęć dydaktycznych 



 
 

10.  Rozwijanie współpracy dydaktycznej z innymi jednostkami  

Rozwijanie przynoszącej wymierne efekty współpracy dydaktycznej  

z innymi uczelniami, w skali międzynarodowej  
do 30 pkt 

Rozwijanie przynoszącej wymierne efekty współpracy dydaktycznej  

z innymi uczelniami, w skali krajowej 

Rozwijanie współpracy ze środowiskiem gospodarczym lub samorządowym, 

w tym w skali międzynarodowej, przynoszącej wymierne efekty dla 

działalności dydaktycznej uczelni  
do 30 pkt 

Rozwijanie współpracy ze środowiskiem oświatowym i pozostałymi 

jednostkami szkolnictwa, przynoszącej wymierne efekty dla działalności 

dydaktycznej uczelni 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Rektora PG 

nr 18/2020 z 30 marca 2020 r. 
 
 

                                                 Gdańsk, dn. 
…………………………………… 
Nazwa jednostki organizacyjnej 

    W N I O S E K  
o przyznanie Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej: 
za osiągnięcia *: 

□ naukowe, w tym artystyczne 
□ badawczo-rozwojowe 
□ dydaktyczne 

 
□ całokształt dorobku 
□ organizacyjne 
□ specjalne 

 
dla Pana/Pani 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
za ........................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Uzasadnienie wniosku** 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………. 
(podpis wnioskodawcy) 

 
Opinia rady wydziału (lub odpowiednika) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…..….…………………………………… 
                                                                                                      podpis dziekana (kierownika jednostki) 
 
 
Opinia dziekana (kierownika jednostki) 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                                                                       ……………………………………... 
                                                                     podpis dziekana (kierownika jednostki) 

 
 
Opinia Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
RKds.N wnioskuje o przyznanie nagrody*: 
- indywidualnej:   I stopnia, II stopnia, III stopnia, 
- zespołowej:     I stopnia, II stopnia, III stopnia. 
 
RKds.N proponuje przyznanie nagrody specjalnej za ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                                     ……………………………………….. 
                                                                     (podpis przewodniczącego RK ds. N)  

 
*) właściwe zaznaczyć 
**) należy podać ogólne uzasadnienie, a w załączniku  do wniosku przedstawić odpowiednie udokumentowanie. 


