Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UW nr 3/2009
z dnia 18 listopada 2009 roku
w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia publikacyjne
Regulamin konkursu nagród za wybitne osiągnięcia publikacyjne
1. Tworzy się fundusz nagród za wybitne osiągnięcia publikacyjne na WNE UW w wysokości
33%-50% corocznej puli nagród Rektora UW przeznaczonych dla pracowników naukowych
WNE UW.
2. Nagrody są przyznawane w kategoriach i według stawek przewidzianych w odpowiednim
postanowieniu Rektora UW.
3. Nagrody są przyznawane za publikacje w czasopismach o wysokim współczynniku IF
(Impact Factor) opublikowanych w minionym roku akademickim tj. pomiędzy 1
października poprzedniego roku kalendarzowego a 30 września bieżącego roku
kalendarzowego.
4. Jedyną podstawą ubiegania się o nagrodę Rektora UW w ramach niniejszego konkursu jest
umieszczenie informacji o publikacji na stronie internetowej WNE UW. Obowiązek
umieszczenia publikacji ciąży na ich autorach – pracownikach WNE.
5. Listę 400-500 uwzględnianych w konkursie, międzynarodowych czasopism ekonomicznych
ważonych współczynnikami IF ogłasza Dziekan WNE do końca stycznia roku, w którym są
przydzielane nagrody. Współczynniki pochodzą z zestawienia programu Scopus i obejmują
pięcioletni okres kończący się dnia 31 grudnia w roku akademickim, za który przyznawana
jest nagroda. Na wniosek zainteresowanego złożony przed końcem roku akademickiego, za
który przyznawana jest nagroda, Dziekan WNE UW może dodatkowo uwzględnić
czasopismo spoza wyżej wymienionej listy, przypisując mu wagę 70% współczynnika IF
wykazanego w programie Scopus.
6. Nagrody są przeznaczone dla osób, które były zatrudnione na WNE UW przynajmniej przez
część roku akademickiego, za który są one przyznawane (1 października – 30 września) i
które nie przekroczyły 35. roku życia do końca tegoż roku akademickiego.
7. Ustala się ranking kandydatów do nagród według sumy uzyskanych współczynników wag
(IF). Przy tym za każdą publikację samodzielną przypisuje się cały współczynnik IF. Za
każdy artykuł opublikowany wraz ze współautorami z UW przypisuje się część
współczynnika IF odpowiadającą procentowi współautorstwa (jeśli nie ustalono inaczej,
każdemu z n współautorów z UW przypisuje się udział 1/n). Powyższa zasada obowiązuje,
jeśli współautorów spoza UW jest nie więcej niż 50%. Jeśli współautorów spoza UW jest
więcej niż 50%, to część współczynnika IF przypisaną każdemu ze współautorów z UW
oblicza się według formuły liniowej tak, by w przypadku 50% współautorów spoza UW
obliczona część była taka, jak w myśl powyższej zasady, zaś w granicznym przypadku
100% współautorów spoza UW – owa część wynosiła zero. Ranking ustala trzyosobowa
Komisja powołana przez Dziekana.
8. Lista rankingowa kandydatów do nagród może liczyć dowolną liczbę osób. Dla przyznania
nagrody I kategorii (najwyższej) kandydat powinien mieć sumę współczynników IF co
najmniej 5. Dziekan może proponować przyznanie nagrody kategorii o jedną wyższej niż
wynikałaby z sumy współczynników IF, jeśli kandydat kwalifikuje się do nagrody Rektora
UW także z innych powodów (wybitne osiągnięcia organizacyjne, dydaktyczne lub
publikacyjne inne niż wyrażające się wysokimi współczynnikami IF z punktu 7 powyżej).
9. Za moment publikacji przyjmuje się datę podjęcia decyzji (także w wersji elektronicznej)
przez redakcję czasopisma o przyjęciu do druku.
10. W miarę możliwości finansowych WNE UW, analogiczne nagrody dla doktorantów (którzy
nie są formalnie pracownikami UW) zostaną ufundowane ze środków pozabudżetowych.

