Załącznik do Uchwały Senatu nr 22/2011

REGULAMIN
przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim
w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1.

2.

3.
4.

Nagrody dla nauczycieli akademickich przyznawane są ze środków przeznaczonych na
ten cel i określonych w wysokości 2% planowanych przez Uczelnię rocznych środków
na wynagrodzenia osobowe.
Fundusz nagród dla nauczycieli akademickich, dzielony jest następująco:
a) 70% przeznacza się do podziału na poszczególne wydziały,
b) 30% pozostaje w dyspozycji rektora.
Kwota przeznaczona na wydziały dzielona jest proporcjonalnie do obciążeń
dydaktycznych w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagród.
Rektor przyznaje nagrody z własnej inicjatywy, na wniosek kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby zainteresowanej.

Rozdział 2
Zasady i tryb przyznawania nagród
§2
1. Nagrody przyznawane są za wyróżniające się udokumentowane oryginalne osiągnięcia
uzyskane w roku poprzednim:
1) naukowe z afiliacją Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za:
a) publikacje;
b) cykl publikacji z ostatnich trzech lat bezpośrednio poprzedzających złożenie
wniosku;
c) prace doktorskie i habilitacyjne;
2) dydaktyczne;
3) organizacyjne albo za całokształt działalności.
2. W roku akademickim za jeden rodzaj działalności może być przyznana tylko jedna
nagroda.
§3
Ustala się następujące kategorie i wysokości nagród:
1) w przypadku nagród indywidualnych
a) nagroda za osiągnięcia naukowe:
 I stopnia – do czterokrotności minimalnej stawki wynagrodzenia profesora
zwyczajnego ustalonej w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego, zwanej dalej „stawką”,
 II stopnia – do dwukrotności stawki,

 III stopnia – do jednej stawki;

b) nagroda za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne:
 I stopnia – do trzykrotności stawki,
 II stopnia – do jednej stawki,
 III stopnia do jednej drugiej stawki;
2) w przypadku nagród zespołowych:
a) nagroda za osiągnięcia naukowe:
 I stopnia – do sześciokrotności stawki,
 II stopnia – do trzykrotności stawki,
 III stopnia do dwukrotności stawki;
b) nagroda za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne:
 I stopnia – do czterokrotności stawki,
 II stopnia – do dwukrotności stawki,
 III stopnia do jednej stawki.
§4
1.
2.

Praca niepublikowana zastrzeżona przedstawiona do nagrody, podlega recenzji.
W przypadku zgłoszenia wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięcia będące wynikiem
współpracy z osobami spoza Uczelni, pracownikami niebędącymi nauczycielami
akademickimi bądź doktorantami, nauczycielowi akademickiemu – pracownikowi
Uczelni przysługuje nagroda, natomiast pozostali autorzy są uhonorowani dyplomem
uznania.
§5

1.

2.

3.

Podział przyznanej nagrody zespołowej pomiędzy członków zespołu uzależniony jest od
wkładu pracy poszczególnych osób z tym, że nagroda przypadająca na jednego członka
zespołu nie może przekraczać wysokości nagrody indywidualnej odpowiedniego stopnia.
Za współautorstwo cyklu prac z różnymi zespołami autorów może zostać przyznana
nagroda indywidualna, jeśli łączny wkład pracy wnioskowanej osoby jest większy niż
70%.
Członkiem zespołu może być osoba, której wkład pracy wynosi co najmniej 10%.
§6

1.
2.

Wnioski o nagrody składane są na odpowiednich formularzach (załączniki 1 i 2).
Do wniosku o nagrodę za publikacje dołącza się ich wykaz oraz kopie pierwszej strony
pracy.
§7

1.
2.

3.

Wnioski o nagrody dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałowych
jednostkach organizacyjnych składane są dziekanowi.
Wnioski rozpatrywane są pod względem formalnym i merytorycznym przez Wydziałową
Komisję do spraw Nagród i Odznaczeń. Komisja przygotowuje protokół a dziekan
przedstawia go do zaopiniowania radzie wydziału i następnie przekazuje do Działu
Nauki.
Z wnioskami o nagrody dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach poza
wydziałami występuje właściwy prorektor.
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§8
Wnioski o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezesa Rady Ministrów, które
nie uzyskały akceptacji, nie są ponownie rozpatrywane przez Rektorską Komisję ds. Nagród
i Odznaczeń. Za uzyskane osiągnięcia przyznana zostaje nagroda rektora stopnia I ze środków
pozostających w dyspozycji wydziału.
§9
1.
2.
3.

Wnioski o nagrody są opiniowane przez Rektorską Komisję ds. Nagród i Odznaczeń.
Komisja przekazuje wnioski rektorowi wraz z protokołem posiedzenia.
Nagrody przyznaje rektor.
§ 10

1.

2.

Osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w wieku do 35 lat,
otrzymuje nagrodę specjalną w wysokości 5 stawek, płatną w połowie ze środków
finansowych wydziału i w połowie z rezerwy rektora.
Osoba, która uzyskała tytuł naukowy profesora w wieku do 45 lat, otrzymuje nagrodę
specjalną w wysokości 7 stawek, płatną z rezerwy rektora.

Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 11
Terminy składania wniosków o nagrody rektora dla nauczycieli akademickich są następujące:
a) do dziekanów/prorektorów – do 30 maja,
b) do Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń – do 5 października.
§ 12
Traci moc regulamin wprowadzony uchwałą senatu nr 14/2008 r. z dnia 29 lutego 2008 r.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2011 r. z wyjątkiem zapisu § 2
ust.1 pkt.1) lit. b, który wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r.

Załączniki do regulaminu:
1) wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu,
2) wniosek o przyznanie nagrody zespołowej rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu.
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