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Zarządzenie  Nr  43/2003 

Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

         z  dnia   26 maja 2003 r. 

 

wprowadzające zmiany do Regulaminu przyznawania nagród rektorskich 

dla nauczycieli akademickich, stanowiącego Załącznik Nr 1 do zarządzenia 

 Nr 8/91 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 1991 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania nagród dla pracowników 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 

 Na podstawie art. 121 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. Nr 65, poz. 385) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

16 lipca 2002 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycie-

lom akademickim (Dz.U. Nr 121, poz. 1036) zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. W Regulaminie przyznawania nagród rektorskich dla nauczycieli akademickich, 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/91 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 25 marca 1991 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania nagród dla pracow-

ników Uniwersytetu Wrocławskiego, wprowadza się następujące zmiany: 

 

   1/  § 2 otrzymuje brzmienie: 

           „ § 2.1. Nagrody dla nauczycieli akademickich przyznawane są  w  szczegól- 

        ności za: 

 

1) oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, udokumentowane: 

   a)  publikacjami naukowymi, mającymi istotny wpływ na  stan wiedzy i kier- 

                unki dalszych badań, 

b) pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowymi,  charaktery- 

zującymi się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, 

 

2) kształcenie kadr  naukowych  potwierdzone  podejmowaniem  zainicjowanej 

problematyki badawczej przez innych pracowników nauki, pełnieniem funk- 

     cji promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych, 

 

3)  konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały  istotną poprawę warunków 

     pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych, 

 

4)  autorstwo lub współautorstwo  wyróżniających się podręczników, skryptów, 

     przewodników metodycznych albo programów nauczania, 

 

5)  wyróżniające się rozprawy habilitacyjne lub doktorskie.   
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    2. Nagrody mogą być również przyznawane wybitnym nauczycielom aka-

demickim za całokształt ich osiągnięć naukowych i dydaktycznych.”, 

 

   2/  w § 4, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

  „Ustanawia się nagrody indywidualne i zespołowe I, II i III stopnia.”, 

 

   3/  w § 5, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

   „Ustala się następujące współczynniki przy naliczaniu nagrody: 

 

     indywidualnej    zespołowej 

 

  I stopnia   2.0    do   4.0 

 

         II  stopnia   1.0    do   3.0 

 

        III  stopnia   0.75    do   2.0.”, 

 

 

   4/  § 8 otrzymuje brzmienie: 

       „§ 8. Wnioski o nagrody składa się w Dziale Badań Naukowych  w  terminach  

               ustalonych przez rektora.”. 

 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 

2003 r. 

 

 

        

            

 

 

 

 

 


