Regulamin
Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego, zwany dalej Konkursem, ogłaszany
przez Rektora Politechniki Warszawskiej na podstawie uchwał Senatu Politechniki
Warszawskiej 338/XLVII/2011 z dn. 29 czerwca 2011r. oraz 21/XLVIII/2012 z dnia
21 listopada 2012 r., służy promowaniu wybitnych osiągnięć profesora Politechniki
Warszawskiej – Jana Czochralskiego.
2. Celem Konkursu jest promowanie absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy
wykonali prace dyplomowe / doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej
prof. Jana Czochralskiego oraz 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:
a) procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
b) otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów,
c) otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
d) metody badania struktury stopów metalicznych,
e) sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
f) badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
g) 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 dwóch kategoriach:
a) Nagroda Promocyjna dla autora najlepszej pracy dyplomowej (inżynierskiej,
licencjackiej lub magisterskiej) lub doktorskiej, dotyczącej zagadnień określonych
w § 2 ust. 1 i 2. Wysokość nagrody wynosi 7 500 zł.
b) Nagroda Naukowa za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne w zakresie
zagadnień określonych w § 2 ust. 1 i 2. Nagroda może być indywidualna lub
zespołowa. Wysokość nagrody wynosi 25 000 zł.
§ 3. Kapituła Nagrody
1. Nadzór nad Konkursem sprawuje Kapituła Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego, zwana
dalej Kapitułą, w składzie:
1) Rektor Politechniki Warszawskiej,
2) Przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
3) Przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk,
4) Krajowy Koordynator Obchodów Roku Jana Czochralskiego,
5) Pełnomocnik Rektora PW ds. Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego,

6) Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej,
7) Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej,
8) Dziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej,
9) Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej,
10) Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
11) Prezes Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów,
12) Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
13) Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
14) Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,
15) Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
2. Kapituła jest powoływana na czteroletnią kadencję – zgodną w czasie z kadencją władz
rektorskich i dziekańskich Politechniki Warszawskiej.
3. Przewodniczącym Kapituły jest ex officio Rektor Politechniki Warszawskiej. Działania
Kapituły koordynuje Pełnomocnik Rektora ds. Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego.
Przewodniczący powołuje sekretarza Kapituły.
§ 4. Zgłaszanie wniosków o Nagrodę
1. Konkurs ogłasza się co roku.
2. Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać:
a) rady wydziałów szkół wyższych,
b) rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
c) członkowie Kapituły,
d) laureaci Nagrody Naukowej im. Prof. Jana Czochralskiego.
3. Zgłoszenie wniosku o Nagrodę następuje przez złożenie dwóch formularzy
przedstawionych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu oraz pracy (dzieła)
będącego przedmiotem zgłoszenia: pracy dyplomowej / doktorskiej w przypadku Nagrody
Promocyjnej lub publikacji, monografii, patentu lub zbioru publikacji, w przypadku
Nagrody Naukowej.
4. Do złożonej pracy / złożonego dzieła mogą zostać dołączone inne materiały, które
wnioskodawca uzna za istotne dla uzasadnienia swego wniosku.
5. Pracę (dzieło) wraz z załącznikami składa się w Sekretariacie Kapituły Konkursu:
Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, pok. 117, 00-661 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę prof. Jana Czochralskiego”
Kontakt z Biurem: tel.: 22-234-7510; e-mail: J.Kuzmicz@rekt.pw.edu.pl
6. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 30 września roku, za który przyznawana jest Nagroda.
W przypadku pierwszego konkursu termin upływa dnia 28 lutego 2014 roku.

§ 5. Ocena wniosków
1. Kapituła powołuje recenzentów prac zgłoszonych na Konkurs, ze swojego składu lub
spoza składu Kapituły.

2. Przy ocenie zgłoszonych prac uwzględniane są następujące elementy:
a) poziom naukowy,
b) stopień zbieżności tematyki z zakresem działalności prof. Jana Czochralskiego,
c) aspekty praktyczne, możliwości wdrożenia wyników.
3. Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody na podstawie opinii recenzentów.
Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
4. Kapituła może nie przyznać Nagrody, jeśli zgłoszone prace nie spełniają wymogów
konkursowych.
5. Postanowienia Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 6. Wręczanie Nagrody
1. Wręczenie Nagrody następuje podczas uroczystej sesji Politechniki Warszawskiej.
2. Laureaci otrzymują dyplom Nagrody i nagrodę pieniężną, która jest opodatkowana
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Podczas sesji laureaci prezentują nagrodzone prace.
§ 7. Postanowienia końcowe
Laureaci Konkursu nie mogą ubiegać się ponownie o nagrodę tej samej kategorii.

Jan Szmidt
Rektor Politechniki Warszawskiej

