
 

ZARZĄDZENIE Nr 226/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 5 października 2022 r. 

 

w sprawie procedury wyłaniania kandydata Uniwersytetu 

Wrocławskiego do II edycji Nagrody Heisiga 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. W związku z § 3 ust. 1 Regulaminu II edycji Nagrody Heisiga za wybitne  

i nowatorskie osiągnięcia naukowe stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 225/2022 z dnia 

5 października 2022 r. w sprawie II edycji Nagrody Heisiga w Uniwersytecie Wrocławskim, 

zwanego dalej Regulaminem, ustalam wewnętrzną procedurę wyłaniania kandydata 

Uniwersytetu Wrocławskiego do II edycji Nagrody Heisiga, zwanej dalej Nagrodą.  

2. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Uniwersytet Wrocławski ma prawo zgłosić 

jednego kandydata do Nagrody, zwanego dalej kandydatem Uniwersytetu. 

 

§ 2.1. Prawo zgłaszania kandydatów w ramach wewnętrznej procedury UWr mają 

dziekani wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego. Każdy dziekan może zgłosić jednego 

kandydata do Nagrody. 

2. Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, dziekan jest zobowiązany 

przedstawić propozycje dwóch recenzentów oceniających dorobek proponowanej osoby pod 

rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Propozycje kandydatów do Nagrody dziekani przekazują do Biura Rektora wraz z 

dokumentami opisanymi § 4 ust. 1 Regulaminu niezwłocznie, nie później jednak niż do 30 

grudnia 2022 r.  

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

o zaopiniowanie zgłoszonych propozycji kandydatów do Nagrody na posiedzenie Senatu. 

 

§ 3.1. Kandydatem Uniwersytetu do Nagrody zostanie osoba, która uzyska poparcie 

więcej niż połowy głosów senatorów biorących udział w głosowaniu, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.  

2. W danym głosowaniu jeden senator może oddać głos tylko na jedną osobę z listy.    

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z proponowanych kandydatów nie uzyska 

poparcia, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się kolejne głosowania, z tym, że do kolejnej 

tury nie przechodzi osoba/osoby z najmniejszą liczbą głosów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.  

4. Jeżeli w wyniku głosowania/głosowań pozostanie jedna osoba, która nie uzyskała 

jednak poparcia, o którym mowa w ust. 1, nie przeprowadza się dalszych głosowań i osoba ta 

zostaje kandydatem Uniwersytetu do Nagrody.   

5. Jeżeli w wyniku kolejnych głosowań pozostaje więcej niż jedna osoba i wszystkie te 

osoby otrzymały w ostatnim głosowaniu taką samą liczbę głosów, nie przeprowadza się 

dalszych głosowań. Kandydatem Uniwersytetu do Nagrody zostaje ta osoba spośród 

proponowanych kandydatów biorących udział w ostatnim głosowaniu, która uzyskała 

największą liczbę głosów liczoną jako suma głosów "za" z poprzednich głosowań, a w 

przypadku takiej samej sumy głosów kandydatem do Nagrody zostaje osoba posiadająca 

najwyższy indeks Hirscha. 

 

§ 4. Po wyłonieniu kandydata Uniwersytetu właściwy dziekan odpowiada za przekazanie 

do Biura Rektora w terminie do 15 marca 2023 r. pozostałych dokumentów wymaganych  

w zgłoszeniu kandydata do Nagrody wskazanych w § 7 Regulaminu. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

 R E K T O R 

 


