
KOMUNIKAT Nr 5/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie procedury - Regulaminu wyłaniania kandydata Uniwersytetu 

Wrocławskiego do I edycji Nagrody Heisiga 

 

 

 

Na podstawie § 3 ust 1 Regulaminu I edycji Nagrody Heisiga za wybitne i nowatorskie 

osiągnięcia naukowe stanowiącego Załącznik do zarządzenia Nr 161/2020 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie I edycji Nagrody 

Heisiga na Uniwersytecie Wrocławskim, zwanym dalej Regulaminem I edycji Nagrody 

Heisiga, ustalam wewnętrzną procedurę – Regulamin wyłaniania kandydata Uniwersytetu 

Wrocławskiego do I edycji Nagrody Heisiga stanowiący załącznik do niniejszego 
komunikatu. 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski  

                                                                                              R E K T O R 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do komunikatu Nr 5/2021 
z dnia 13 stycznia 2021 r. 

 

 

Regulamin wyłaniania kandydata Uniwersytetu Wrocławskiego  

do I edycji Nagrody Heisiga 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin przedstawia procedurę wyłonienia kandydata do Nagrody 

Heisiga (zwanej dalej: Nagrodą) z Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu I edycji Nagrody Uniwersytet Wrocławski 

ma prawo zgłosić jednego kandydata do Nagrody, zwanego dalej kandydatem 

Uniwersytetu.  

 

§ 2 

 

1. W związku z charakterem Nagrody, która ma zostać przyznana badaczowi 

pracującemu w polskiej instytucji naukowej za przełomowe i nowatorskie badania 

naukowe o znaczeniu światowym, prawo zgłaszania kandydatów w ramach 

wewnętrznej procedury UWr posiadają rady dyscyplin naukowych funkcjonujące w 

Uniwersytecie Wrocławskim, które mogą zgłosić po jednej propozycji kandydata 

do Nagrody z każdej dyscypliny, którą reprezentują. 

2. Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, właściwa rada dyscypliny 

zobowiązana jest przedstawić propozycje dwóch recenzentów oceniających 

dorobek proponowanej osoby pod rygorem pozostawienia wniosku bez 

rozpatrzenia. 

3. Rada dyscypliny naukowej składa propozycje kandydatów do Nagrody właściwemu 

dziekanowi, który zobowiązany jest przekazać Rektorowi otrzymane zgłoszenia 

wraz z dokumentami opisanymi w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu I edycji 

Nagrody Heisiga niezwłocznie, jednak nie później niż do 12 lutego 2021 r.     

4. Po otrzymaniu dokumentów wskazanych w ust. 3, Rektor kieruje na posiedzenie 

Senatu, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r., wniosek o zaopiniowanie 

zgłoszonych propozycji kandydatów do Nagrody.   

§ 3 

 

1. Kandydatem Uniwersytetu do Nagrody zostanie osoba, która uzyska poparcie co 

najmniej połowy Senatorów biorących udział w głosowaniu, z zastrzeżeniem ust. 

4; można oddać głos tylko na jednego kandydata z listy. 

2. Jeżeli żaden z proponowanych kandydatów do Nagrody nie uzyska poparcia,  

o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się kolejne głosowanie. Do drugiej tury 

głosowania przechodzi połowa kandydatów z największą liczbą głosów. Jeżeli 

więcej niż połowa kandydatów uzyskała takie samo poparcie, wówczas do 

następnej tury głosowania przechodzą również kandydaci, którzy uzyskali taką 

samą liczbę głosów jak ostatni kandydat z tej grupy. W przypadku nieparzystej 

liczby kandydatów liczbę kandydatów przechodzących do następnej tury zaokrągla 

się w górę. 

3. Głosowanie odbywa się do momentu wyłonienia kandydata z poparciem co 

najmniej połowy Senatorów biorących udział w głosowaniu. Jeżeli w wyniku 

kolejnego głosowania żaden z proponowanych kandydatów nie uzyska 



wymaganego poparcia, wówczas przeprowadza się ponowne głosowanie,  

z uwzględnieniem zasady opisanej w ust. 2.  

4. Jeżeli w trybie wskazanym powyżej, żaden z proponowanych kandydatów nie 

uzyska wymaganego poparcia, wówczas kandydatem Uniwersytetu do Nagrody 

zostanie osoba legitymująca się największym poparciem.    

5. Wyłonienie kandydata Uniwersytetu do Nagrody jest równoznaczne ze 

wskazaniem recenzentów opiniujących jego dorobek. 

 

§ 4 

Po wyłonieniu kandydata Uniwersytetu przewodniczący właściwej dla kandydata rady 

dyscypliny naukowej odpowiada za przekazanie do Biura Rektora w terminie do 10 marca 

2021 r. pozostałych dokumentów wymaganych w zgłoszeniu kandydata do Nagrody 

wskazanych w § 4 oraz § 7 ust. 3 Regulaminu I edycji Nagrody Heisiga. 

 


