WZÓR
…………………………………….

..................................................
wnioskodawca/ adres

miejscowość, data

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej za całokształt dorobku
........................................................................................................................................................................................................
(tytuł lub rodzaj osiągnięcia zgłaszanego do nagrody)

........................................................................................................................................................................................................
(dane kandydata: tytuł naukowy, nazwisko i imię (imiona), numer PESEL)

........................................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(miejsce zatrudnienia)

........................................................................................................................................................................................................
(reprezentowana dziedzina nauki, dyscyplina naukowa))

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
(tytuł zawodowy, zajmowane stanowisko oraz funkcja pełniona w uczelni)

Uzasadnienie wniosku (ze wskazaniem osiągnięcia):

Wnioskodawca
……………………………….

Załączniki:
1. 2 rekomendacje dotyczące kandydata do nagrody w zakresie osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, sporządzone
w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody, przez osoby posiadające tytuł naukowy profesora, zatrudnione w podmiotach innych niż
zatrudniające kandydata do nagrody.
2. Wykaz osiągnięć naukowych, w tym w szczególności:
a) wykaz prac naukowych, których autorem lub współautorem jest kandydat do nagrody,
b) wykaz projektów, którymi kierował lub w których uczestniczył kandydat do nagrody, realizowanych we współpracy z naukowcami
z innych polskich i zagranicznych jednostek naukowych, a w przypadku badań stosowanych - we współpracy z przedsiębiorcami,
c) wykaz uzyskanych patentów na wynalazek oraz wdrożonych wynalazków, których twórcą jest kandydat do nagrody,
d) wykaz odbytych staży zagranicznych lub krajowych w ośrodkach naukowych lub akademickich,

e) wykaz recenzji i opinii sporządzonych przez kandydata do nagrody w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz
w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora.
3. Wykaz osiągnięć dydaktycznych, w tym w szczególności:
a) wykaz podręczników akademickich, których autorem lub współautorem jest kandydat do nagrody,
b) wykaz programów i projektów obejmujących innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych i nauczania, w tym w kształceniu
ustawicznym, których autorem lub współautorem jest kandydat do nagrody,
c) opis osiągnięć uzyskanych w związku z realizacją opieki naukowej nad studentami i doktorantami,
d) informację o liczbie przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia naukowego doktora, w których kandydat do nagrody
pełnił funkcję promotora.
4. Wykaz osiągnięć organizacyjnych, w tym w szczególności:
a) wykaz inicjatyw na rzecz poprawy jakości kształcenia, badań naukowych i prac rozwojowych w uczelni, których autorem lub
współautorem jest kandydat do nagrody,
b) wykaz funkcji pełnionych przez kandydata i osiągnięć uzyskanych w związku z ich pełnieniem,
c) wykaz osiągnięć uzyskanych w związku z członkostwem w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach
naukowych,
d) wykaz osiągnięć uzyskanych w związku z udziałem w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism.
5. Wykaz osiągnięć organizacyjnych uzyskanych w związku z realizacją współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie
opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy.
6. Kopia oświadczenia kandydata o nieukaraniu karą dyscyplinarną oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
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