
 

 REGULAMIN 

Przyznawania Nagrody im. Profesora Franciszka Kokota 

Studenckiego Towarzystwa Naukowego 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

§ 1. 

1. Nagroda może być przyznana Nauczycielowi Akademickiemu zasłużonemu dla 

działalności Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM, który wzorowo wykonuje 

swoje obowiązki Nauczyciela Akademickiego, cieszy się autorytetem wśród studentów 

i współpracowników, wyróżnia się w realizacji zadań podejmowanych w ramach 

działalności Studenckiego Towarzystwa Naukowego i tym samym, w sposób wybitny 

przyczynia się do rozwoju i promocji działalności naukowej studentów.  

   

2. Działalność naukowa studentów w rozumieniu niniejszego Regulaminu, to wszelkie 

projekty, zadania, badania i prace naukowe realizowane, publikowane i prezentowane 

podczas zjazdów i konferencji przez studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach, w ramach przynależności do Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM.   

   

3. Kandydatem do przyznania Nagrody może być: 

a. Nauczyciel Akademicki pełniący funkcję Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  

b. Nauczyciel Akademicki uczestniczący w działalności naukowej studentów 

w charakterze opiekuna prac studenckich,  

c. Nauczyciel Akademicki czynnie uczestniczący w działalności i rozwoju Studenckiego 

Towarzystwa Naukowego SUM, 

   

4. Kandydaci zgłaszani są za pośrednictwem Przewodniczących Studenckich Kół Naukowych 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  

   

5. Przewodniczący SKN SUM zgłaszają Kandydatów po wcześniejszych uzyskaniu zgody 

Kandydata na udział w procedurze wyłonienia laureata Nagrody.  Zgoda może zostać 

wyrażona w sposób ustny lub pisemny. Zgłaszając Kandydata, Przewodniczący SKN 

deklaruje, że uzyskał zgodę osoby zgłaszanej na udział w procedurze przyznawania 

Nagrody.   

   



6. Kandydaci zgłaszani są Zarządowi Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.   

   

7. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail Zarządu STN SUM: zarzad.stn.sum@gmail.com, 

w tytule wiadomości należy umieścić wyrażenie: „Nagroda STN SUM- zgłoszenie 

Kandydata-tytuł, imię, nazwisko”  

   

8. Zgłoszenia Kandydatów należy przesyłać w terminie do 28 lutego bieżącego roku 

akademickiego.   

   

§ 2. 

   

1. Zgłoszenie Kandydata do Nagrody powinno zawierać:  

a. Wykaz prac naukowych zrealizowanych przez studentów pod opieką Kandydata,    

b. Wykaz prac naukowych zrealizowanych przez studentów pod opieką Kandydata, 

które zostały wyróżnione bądź nagrodzone podczas konferencji naukowych, 

z rozróżnieniem na konferencje organizowane przez Studenckie Towarzystwa 

Naukowe Uczelni Medycznych, oraz konferencje nieorganizowane przez Studenckie 

Towarzystwa Naukowe,  

c. Wykaz publikacji z udziałem studentów powstałych pod opieką Kandydata, 

z rozróżnieniem na publikacje, które ukazały się w czasopismach posiadających 

punktację Impact Factor, oraz publikacje, które ukazały się w czasopismach 

recenzowanych, bez punktacji Impact Factor,   

d. Inne osiągnięcia i nagrody uzyskane przez studentów pod opieką Kandydata,  

e. Inne osiągnięcia i nagrody uzyskane przez Kandydata,  

f. Aktywności Kandydata na rzecz działalności Studenckiego Towarzystwa naukowego 

SUM, np. udział w konferencjach STN SUM w charakterze wykładowcy, prowadzenie 

warsztatów praktycznych podczas konferencji STN SUM itp.   

g. Pisemne uzasadnienie Przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego SUM, 

przedstawiające sylwetkę zgłaszanego Kandydata i wskazujące zgłaszanego 

Kandydata jako osobę nadzwyczajną dla rozwoju działalności naukowej studentów 

SUM. (uzasadnienie nie dłuższe niż 1 strona A4, pisana czcionką 12 pkt.)  

  

2. Ocenie podlegać będą osiągnięcia wymienione w pkt. 1, uzyskane w okresie maksymalnie 

ostatnich 3 lat akademickich.   

  

3. Osiągnięcia wymienione w pkt. 1a-c oceniane będą za pomocą wartości punktowych 

przyznawanych następująco:  



a. Prace naukowe zrealizowane przez studentów pod opieką Kandydata- 1 pkt. za każdą 

wyszczególnioną pracę naukową,  

b. Prace naukowe zrealizowane przez studentów pod opieką Kandydata, które zostały 

wyróżnione bądź nagrodzone podczas konferencji naukowych organizowanych przez 

Studenckie Towarzystwa Naukowe Uczelni Medycznych- 2 pkt. za każde uzyskane 

wyróżnienie bądź nagrodę,   

c. Prace naukowe zrealizowane przez studentów pod opieką Kandydata, które zostały 

wyróżnione bądź nagrodzone podczas konferencji naukowych nieorganizowanych 

przez Studenckie Towarzystwa Naukowe- 3 pkt. za każde uzyskane wyróżnienie bądź 

nagrodę,   

d. Publikacje z udziałem studentów powstałe pod opieką Kandydata, które ukazały się 

w czasopismach recenzowanych, bez punktacji Impact Factor- 4 pkt. za każdy 

opublikowany artykuł,  

e. Publikacje z udziałem studentów powstałe pod opieką Kandydata, które ukazały się 

w czasopismach recenzowanych posiadających punktację Impact Factor- 5 pkt. 

za każdy opublikowany artykuł,   

 

4. Osiągnięcia wymienione w pkt. 1d-g oceniane będą indywidualnie przez Zarząd 

Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach, w porozumieniu z Kuratorem Studenckiego Towarzystwa Naukowego 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.   

   

§ 3. 

1. Wybór Laureata zostanie przeprowadzony po przedstawieniu otrzymanych zgłoszeń na 

drodze głosowania Członków Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w porozumieniu z Kuratorem Studenckiego 

Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  

   

2. Laureat Nagrody w danym roku akademickim zostanie wybrany w terminie do 31 marca 

bieżącego roku akademickiego.   

  

3. Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach niezwłocznie poinformuje wyłonionego Laureata Nagrody o przyznanym 

wyróżnieniu, oraz opublikuje decyzję o wyborze Laureata na prowadzonych przez Zarząd 

stronach internetowych. 

  

4. Wręczenie Nagrody, w postaci pamiątkowego medalu oraz certyfikatu, odbędzie się 

w dniu uroczystego zakończenia Konferencji International Medical Congress of Silesia 

w bieżącym roku akademickim.   



   

5. Nagroda może zostać przyznana jednorazowo. Po otrzymaniu przez Laureata Nagrody 

w danych roku akademickim, ta sama osoba nie może zostać Laureatem Nagrody 

w kolejnych latach.   

 

§ 4. 

1. Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach zastrzega sobie prawo wglądu w dokumentację potwierdzającą osiągnięcia 

każdego Kandydata.   

  

2. W sprawach nie ujętych powyższym Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd 

Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach, w porozumieniu z Kuratorem Studenckiego Towarzystwa Naukowego 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  

   

 


