
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 125 / 2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie Regulaminu Konkursu o Nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego 

 

Na podstawie art. 23 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) i § 52 ust. 3 Statutu PW, w związku  

z uchwałą nr 338/XLVII/2011 Senatu PW w sprawie przywrócenia dobrego imienia  

prof. Jana Czochralskiego, zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Wprowadza się Regulamin Konkursu o Nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego, stanowiący 

załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

 

Traci moc zarządzenie nr 2/2020 Rektora PW z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie 

Regulaminu Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego.  

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

  REKTOR 

 

  

 

                                        prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       
 

 

 

 



       załącznik do zarządzenia nr 125/2021 

 Rektora PW 

 

 

Regulamin 

Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

Celem Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego, zwanego dalej „konkursem”,  

jest nagradzanie absolwentów studiów I lub II stopnia oraz doktorów, którzy wykonali 

wybitne prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej 

prof. Jana Czochralskiego, a także naukowców prowadzących badania w tym zakresie. 

 

§ 2 

             Konkurs 

 

1. Na konkurs mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej 

prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień: 

1) procesy krystalizacji i rekrystalizacji; 

2) otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów;  

3) otrzymywanie i właściwości stopów do łożysk ślizgowych; 

4) badania struktury metali i stopów; 

5) odkształcenie sprężyste i/lub plastyczne metali i stopów; 

6) badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi; 

7) stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania. 

2. Na konkurs mogą być zgłaszane także prace dotyczące takich obszarów działalności 

naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, które nie zostały wymienione w ust. 1,  

ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach. 

3. Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach: 

1) za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską) dotyczącą 

zagadnień określonych w ust. 1 i 2;  

2) za najlepszą pracę doktorską z obszaru zagadnień określonych w ust. 1 i 2;  

3) za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne w zakresie zagadnień określonych  

w ust. 1 i 2. Nagroda może być indywidualna lub zespołowa.  

4. Na konkurs mogą być zgłaszane prace dyplomowe i doktorskie obronione nie wcześniej 

niż jeden miesiąc przed zamknięciem naboru wniosków w poprzedniej edycji konkursu. 

Prace te mogą być zgłaszane tylko w ramach jednej edycji konkursu. 

 

§ 3 

Kapituła Nagrody 

 

1. Nadzór nad konkursem sprawuje Kapituła Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego, zwana 

dalej „Kapitułą”, powołana decyzją Rektora PW.  

2. Przewodniczącym Kapituły jest ex officio Rektor Politechniki Warszawskiej.  

3. Przewodniczący powołuje sekretarza Kapituły.  

4. Działania Kapituły koordynuje Pełnomocnik Rektora ds. Nagrody im. Prof. Jana 

Czochralskiego, powołany decyzją Rektora PW. 

 



§ 4 

Zgłaszanie wniosków o nagrodę 

 

1. Kolejne edycje konkursu ogłasza się nie częściej niż co dwa lata.  

2. Decyzję o ogłoszeniu konkursu wraz z harmonogramem działań konkursowych podejmuje 

Rektor PW. 

3. Wnioski o nagrodę mogą zgłaszać: 

1) dziekani wydziałów lub rektorzy szkół wyższych; 

2) dyrektorzy instytutów i ośrodków naukowo-badawczych; 

3) członkowie Kapituły; 

4) laureaci Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego za wybitne osiągnięcia naukowe    

i/lub aplikacyjne z poprzednich edycji. 

4. Zgłoszenie wniosku o nagrodę następuje przez złożenie dwóch formularzy 

przedstawionych w załącznikach nr 1 i 2 do regulaminu oraz pracy (dzieła) będącego 

przedmiotem zgłoszenia, tj.: pracy dyplomowej/doktorskiej - w przypadku kategorii 

wymienionej w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 lub publikacji, monografii, patentu lub zbioru publikacji 

- w przypadku kategorii wymienionej w § 2 ust. 3 pkt 3. 

5. Do złożonej pracy/dzieła mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna 

za istotne dla uzasadnienia swojego wniosku. 

6. Wniosek wraz z załącznikami składa się w wersji elektronicznej (w postaci plików pdf)  

na adres: konkurs.czochralski@pw.edu.pl lub wersji papierowej na adres: 

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej 

pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa 

z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę prof. Jana Czochralskiego” 

Kontakt do sekretarza ds. organizacyjnych: 

Anna Kmieć (tel.: 22-234-58-73, e-mail: anna.kmiec@pw.edu.pl). 

7. Termin zgłaszania wniosków określony jest w harmonogramie, o którym mowa w ust. 2.  

 

§ 5 

Ocena wniosków 

 

1. Kapituła powołuje recenzentów wniosków zgłoszonych na konkurs, ze swojego składu lub 

spoza Kapituły.  

2. Recenzentem w danej kategorii nie może być promotor pracy zgłoszonej w tej kategorii. 

3. Przy ocenie zgłoszonych wniosków uwzględniane są następujące elementy: 

1) stopień zbieżności tematyki wymienionej w § 2 ust. 1 i 2;  

2) poziom naukowy pracy dyplomowej/doktorskiej; 

3) dorobek naukowy i/lub aplikacyjny kandydata; 

4) aspekty praktyczne, możliwości wdrożenia wyników. 

4. Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody na podstawie opinii recenzentów. 

5. Promotorzy prac zgłoszonych w danej kategorii nie biorą udziału w głosowaniu nad 

wnioskami w tej kategorii. 

6. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.  

7. W przypadku remisu odbywa się kolejne głosowanie nad najlepszymi wnioskami.  

8. Kapituła może nie przyznać nagrody, jeśli zgłoszone prace nie spełniają wymogów 

konkursowych. 

9. Postanowienia Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

 

 

mailto:joanna.nowak@pw.edu.pl


§ 6 

Wręczanie nagrody 

 

1. Wręczenie nagrody odbywa się w sposób uroczysty podczas jednej z ważnych 

uroczystości uczelnianych, podczas której laureaci mogą zaprezentować nagrodzone prace.  

2. Laureaci otrzymują dyplom i statuetkę nagrody oraz nagrodę pieniężną, która jest 

opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.    

 

§ 7 

 Postanowienia końcowe 

 

Laureaci konkursu nie mogą ubiegać się ponownie o nagrodę w tej samej kategorii. 


