Załącznik
do uchwały nr 84/2008 Senatu UKSW
z dnia 27 listopada 2008 r.

Regulamin
przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora UKSW za osiągnięcia naukowe,
dydaktyczne i organizacyjne oraz wyłaniania kandydatów do nagrody Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego oraz przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami
akademickimi.

§1
Nagrody dla nauczycieli akademickich przyznawane są za następujące osiągnięcia:
1) naukowe, w szczególności:
a) oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, udokumentowane publikacjami,
mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań,
b) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe, charakteryzujące się
nowatorskim naukowym podejściem,
c) wyróżniające się rozprawy habilitacyjne lub doktorskie;
2) dydaktyczne, w szczególności:
a) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów,
przewodników metodycznych i programów nauczania,
b) kształcenie kadr naukowych, potwierdzone podejmowaniem problematyki
badawczej zainicjowanej przez innych pracowników nauki, pełnienie
funkcji promotora, recenzenta, konsultanta i opiniodawcy innych prac
naukowych;
3) organizacyjne, w szczególności:
a) za działania mające na celu polepszenie warunków i możliwości
prowadzenia i upowszechniania badań naukowych,
b) za konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę
warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac
dyplomowych;
4) za całokształt dorobku.

§2
1. Nagrody za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne dotyczą osiągnięć uzyskanych w
poprzednim roku kalendarzowym.
2. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne dotyczą osiągnięć uzyskanych w poprzednim
roku akademickim.

§3
1. Wnioski o przyznanie nagród składają dziekani, po zasięgnięciu opinii rady
wydziału.
2. Wniosek o przyznanie nagrody zawiera:
1) dane dotyczące wnioskodawcy;
2) imię i nazwisko (imiona i nazwiska) osoby zgłaszanej do nagrody wraz z
określeniem posiadanych stopni naukowych i tytułu naukowego oraz
zajmowanego stanowiska w uczelni;
3) tytuł lub rodzaj zgłaszanego do nagrody osiągnięcia;
4) uzasadnienie wniosku zawierające szczegółowe omówienie efektów danego
osiągnięcia.
5) recenzję dorobku zgłaszanego do nagrody.

§4
1. Dziekan zgłasza kandydatów do nagrody w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem
oraz załączoną recenzją, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku.
2. Złożone wnioski o przyznanie nagród, opiniuje Senacka Komisja ds. Nauki i Kadr
Naukowych, zwana dalej „Komisją”.

§5
Komisja, po zapoznaniu się z wnioskami dziekanów, opiniuje kandydatów
przedstawionych do nagród w drodze tajnego głosowania.

§6
Za pozytywnie zaopiniowanego, należy uznać kandydata, który uzyskał więcej niż
połowę ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji.
Komisja ustala listę osób proponowanych do przyznania nagród, odzwierciedlającą
preferencje Komisji. Kandydaci zgłoszeni do nagrody Ministra mogą być przesunięci na listę
kandydatów do nagrody Rektora.

§7
1. Komisja przedstawia Rektorowi na piśmie listę kandydatów, pozytywnie
zaopiniowanych do nagrody Rektora oraz do nagrody Ministra, w terminie do końca lutego
danego roku.
2. Lista kandydatów do nagrody Ministra jest przedstawiana do zaopiniowania
Senatowi.

§8
Przyznanie nagrody Rektora oraz wystąpienie z wnioskiem o przyznanie nagrody
Ministra należy do Rektora.
§9
Nauczyciel akademicki może otrzymać w danym roku kalendarzowym jedną nagrodę
za osiągnięcia naukowe albo dydaktyczne oraz w danym roku akademickim jedną nagrodę za
osiągnięcia organizacyjne.

§ 10
Nauczyciele akademiccy, którym przyznano nagrodę Rektora UKSW, otrzymują
dyplom według wzoru określonego w załączniku do regulaminu.

§ 11
Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi Rektor może przyznać
nagrody organizacyjne, w szczególności:
1) za wyjątkowe zaangażowanie w powierzone obowiązki służbowe;
2) za sumienne wykonywanie zadań dodatkowych, przekraczających zakres
obowiązków.
3) za działania na rzecz uczelni, przyczyniające się do jej rozwoju i usprawnienia
wewnętrznej organizacji administracji.

§ 12
Rektor może przyznać nagrodę na wniosek Prorektorów, Kanclerza, Dyrektora
Biblioteki Uniwersytetu lub Dyrektora Wydawnictwa oraz z własnej inicjatywy.

§ 13
Wysokość nagrody każdorazowo ustala Rektor z uwzględnieniem bieżących
możliwości finansowych uczelni.

