
 
 

Regulamin konkursu ‘Best Paper’ na Wydziale Fizyki  

1. Dziekan Wydziału Fizyki i Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne ogłaszają 

konkurs na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w 2020 roku przez autorów z afiliacją 

Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. 

2. Konkurs adresowany jest do pracowników, doktorantów i studentów Wydziału, których 

dorobek uwzględniany jest w ewaluacji działalności naukowej Dyscypliny. 

3. Do konkursu zgłaszane mogą być tylko te publikacje, które nie były wcześniej nagrodzone w 

konkursie ‘Best Paper’ finansowanym ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej lub nie były przedmiotem nagrody 

naukowej Rektora PW. 

4. Autorzy każdego nagrodzonego artykułu otrzymają do podziału nagrodę w wysokości 10 000 

zł. Procentowy udział w nagrodzie autora określany jest na podstawie wartości zadeklarowanej 

w złożonym wniosku (minimalny udział wynosi 10 %). 

5. Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do dnia 30 września 2021 r. i dotyczy artykułów 

opublikowanych z datą 2020 roku. 

6. Do konkursu mogą być zgłaszane artykuły: 

a. opublikowane w czasopismach za co najmniej 140 pkt. z aktualnej lisy MNiSW; 

b. których autorzy upoważnili Wydział do wykazania jako osiągnięcie w oświadczeniu na 

potrzeby ewaluacji, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy; 

c. znajdujące się w repozytorium uczelnianym. 

7. Warunkiem zgłoszenia jest opublikowanie artykułu zawierającego afiliację Wydziału Fizyki 

Politechniki Warszawskiej oraz złożenie formularza będącego załącznikiem do regulaminu. 

8. Podstawą oceny są następujące kryteria: 

a. pozycja bibliometryczna czasopisma; 

b. udział autorów z afiliacją Wydziału Fizyki wśród wszystkich autorów publikacji (w 

przypadku prac dużych zespołów badawczych udział autorów z afiliacją Wydziału Fizyki 

jako głównych autorów potwierdzony przez szefa kolaboracji), afiliacja autora 

korespondencyjnego (preferowana: Wydział Fizyki PW); 

c. znaczenie wkładu zespołu z Wydziału w przygotowaniu artykułu. 

9. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję ds. Nauki, której decyzja odnośnie przyznanych nagród 

jest ostateczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik do Regulaminu konkursu ‘Best Paper’ na Wydziale Fizyki 

 

Formularz zgłoszenia publikacji do konkursu ‘Best Paper’ na Wydziale Fizyki 

1. Wnioskodawca: 

imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………….……… 

adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Skład zespołu współautorów z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej nominowanych do 

nagrody: 

L.p. Imię i nazwisko ORCID % udziału w 
nagrodzie  

Podpis 

1.     

2.     

3.     
 

3. Imiona i nazwiska, afiliacje wszystkich pozostałych współautorów: 

1) …………………….. 

2) ………………………. 

3) ………………………. 
 

4. Autor korespondencyjny artykułu:  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Tytuł artykułu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Tytuł i ISSN czasopisma: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Krótki opis wkładu zespołu z Wydziału Fizyki w przygotowanie artykułu (nie więcej niż ok. 100 

słów): 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Decyzja Komisji:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przewodniczący Komisji ds. Nauki 

…................................................... 


