Regulamin przyznawania nagrody naukowej imienia prof. dr hab. inż. Mikołaja Busłowicza

Załącznik nr 1 do Uchwały NR 588/XXXVI/XIV/2016 Senatu PB
z dnia 10 marca 2016 r.
Regulamin konkursu o nagrodę imienia prof. dr. hab. inż. Mikołaja Busłowicza
za wyróżniające osiągnięcia naukowe
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Nagroda imienia prof. dr hab. inż. Mikołaja Busłowicza, zwana dalej nagrodą, jest przyznawana
za wyróżniające osiągnięcia naukowe z zakresu dyscyplin naukowych: automatyki i robotyki,
elektrotechniki oraz elektroniki.

2.

Za osiągnięcie naukowe jest uznawana monografia, publikacja lub cykl publikacji w
czasopismach
o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, rozprawa doktorska lub wyróżniająca praca
magisterska.

3.

Nagroda może być przyznana osobom prowadzącym działalność naukową w wyżej
wymienionych dyscyplinach naukowych, które nie ukończyły 40 roku życia do dnia 31 grudnia
roku, za który jest przyznawana nagroda.

4.

Patronat nad nagrodą sprawuje Jego Magnificencja Rektor Politechniki Białostockiej.

5.

Nagroda jest przyznawana raz w roku i ma charakter indywidualny.

6.

Nagroda może być również przyznana zespołowi badawczemu za wspólne osiągnięcia
naukowe. W tym przypadku nagrody, przyznane każdemu z członków zespołu, mają
równorzędny charakter.

7.

Nagroda jest przyznawana w formie okolicznościowego dyplomu uznania.

8.

Członek honorowy Kapituły, Małżonka prof. dr. hab. inż. Mikołaja Busłowicza, Pani Wanda
Busłowicz może zdecydować ponadto o przekazaniu laureatom nagrody pieniężnej z własnych
środków. W przypadku podjęcia przez Panią Wandę Busłowicz decyzji o ustaleniu nagrody
pieniężnej, wysokość nagrody lub wskazanie zasad do jej ustalenia będzie podana w ogłoszeniu
danej edycji konkursu.
§ 2 Kapituła

1. Kapitułę nagrody i jej przewodniczącego powołuje Jego Magnificencja Rektor Politechniki
Białostockiej, na wniosek Dziekana Wydziału Elektrycznego PB.
2. W skład kapituły wchodzą:
1) Pani Wanda Busłowicz, Małżonka prof. dr hab. inż. Mikołaja Busłowicza – jako członek
honorowy kapituły;
2) trzy osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego, o uznanym
dorobku naukowym w dyscyplinach, wymienionych w § 1 ust. 1 Regulaminu.
3. Kapituła jest powoływana na czas kadencji władz Uczelni.
4. Kapituła przyznaje nagrodę na podstawie oceny wniosków, zgłoszonych w postępowaniu
konkursowym.
5. Przy ocenie wniosków o przyznanie nagrody kapituła uwzględnia:
1) poziom merytoryczny osiągnięcia naukowego;
2) opinię i rekomendację wnioskodawcy;
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3) udział osoby zgłoszonej do nagrody w uzyskaniu osiągnięcia naukowego.
6. Obrady kapituły są protokołowane, a protokół, opatrzony podpisem przewodniczącego kapituły,
jest przechowywany w Sekretariacie Wydziału Elektrycznego PB. Kopia protokołu jest
przekazywana Jego Magnificencji Rektorowi PB.
§ 3 Zasady ogłaszania i przebieg postępowania konkursowego
1.

Konkurs o nagrodę jest ogłaszany przez Dziekana Wydziału Elektrycznego nie później niż do
30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który ma być przyznana nagroda.

2.

Wnioski o przyznanie nagrody, według wzoru określonego w załączniku 1 do niniejszego
Regulaminu, należy składać do przewodniczącego kapituły nagrody, nie później niż do 30
czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, za który ma być przyznana nagroda.

3.

Procedura oceny wniosków i decyzja o przyznaniu nagrody jest podejmowana nie później niż
do 31 października roku następującego po roku kalendarzowym, za który ma być przyznana
nagroda.

4.

Informacje o przyznaniu nagrody jest podawana do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni od
daty podjęcia decyzji o przyznaniu nagrody.
§ 4 Tryb i warunki zgłaszania wniosków o nagrodę

1.

Zgłoszenie kandydatury następuje w trybie pisemnym, na wniosku, którego wzór określa
załącznik
1 do niniejszego Regulaminu. Wniosek o przyznanie nagrody należy składać w jednym
egzemplarzu na ręce przewodniczącego kapituły lub w miejscu wskazanym przez
przewodniczącego.

2.

Wniosek o przyznanie nagrody składa wnioskodawca, którym może być pracownik Wydziału
Elektrycznego PB, posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego.

3.

Ocenie podlegają osiągnięcia, które zostały udokumentowane w roku kalendarzowym, za który
jest przyznawana nagroda, tak więc w przypadku zgłoszenia do nagrody osiągnięcia w postaci:
1)

pracy magisterskiej – jej obrona odbyła się w roku kalendarzowym, za który jest
przyznawana nagroda;

2)

rozprawy doktorskiej – stopień naukowy został nadany w roku kalendarzowym, za który
jest przyznawana nagroda;

3)

publikacji lub cyklu publikacji naukowych – które ukazały się one drukiem w
czasopismach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym w roku kalendarzowym, za
który jest przyznawana nagroda.

4.

Do wniosku należy załączyć dokumentację zawierającą opis osiągnięć kandydata.
Wnioskodawca może również załączyć inne dokumenty i materiały związane ze zgłaszanym
osiągnięciem, które uzna za istotne do uzasadnienia wniosku.

5.

Dopuszczalne jest zgłoszenie osiągnięć, będących wynikiem prac zespołu, którego członkiem
jest kandydat do nagrody. W tym przypadku do wniosku o nagrodę muszą być dołączone
indywidualne oświadczenia pozostałych współautorów (zgodne ze wzorem podanym w
załączniku 2 do niniejszego Regulaminu), jednoznacznie określające ich wkład w osiągnięcia
będące podstawą wystąpienia o przyznanie nagrody.

6.

Do nagrody mogą być także zgłoszone wspólne osiągnięcia osób, z których każda spełnia
warunki określone w § 1 ust. 2 i 3. W tym przypadku nagroda jest przyznawana zespołowi
badawczemu.
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§ 5 Wręczenie nagród
1.

Wręczenie nagród laureatowi lub laureatom odbywa się w czasie uroczystych obchodów Święta
Politechniki Białostockiej.
§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin przyznawania nagrody naukowej imienia prof. dr hab. inż. Mikołaja Busłowicza
wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Senat Politechniki Białostockiej.
2. Zmiany regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie zatwierdzania niniejszego
Regulaminu.

3

