
KOMUNIKAT Nr 19/2022 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 31 października 2022 r. 
 

w sprawie terminu i sposobu składania wniosków o nagrody Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauczycieli akademickich za wybitne 

osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne w 2022 roku  

 

Na podstawie § 8 ust. 2 zarządzenia Nr 30/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu oraz zasad przyznawania nagród 

Rektora w Uniwersytecie Wrocławskim informuję: 

1.  Kandydatury do nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za wybitne osiągnięcia 

naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zgłaszane są przez dziekanów albo kierowników 

jednostek pozawydziałowych lub grupę co najmniej trzech pracowników 

niepozostających w bezpośredniej podległości służbowej względem kandydata do 

nagrody do komisji powołanej na wydziale albo w jednostce pozawydziałowej na wzorze 

wniosku o nagrodę Rektora stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego komunikatu. 

 

2.  Wnioskując o nagrodę należy wziąć pod uwagę osiągnięcia pracownika w okresie od 1 

października 2021 r. do 30 września 2022r. 

 

3.  Wnioski zgłaszane przez grupę co najmniej trzech pracowników, o których mowa  

w pkt. 1, należy składać do dnia 4 listopada 2022 r. na służbowy adres e-mail 

właściwego dziekana albo kierownika jednostki pozawydziałowej. Dziekan albo 

kierownik jednostki pozawydziałowej niezwłocznie przekazuje wnioski do Komisji. 

 

4.  Komisje powołane przez dziekanów albo kierowników jednostek pozawydziałowych 

dokonują oceny kandydatów na podstawie szczegółowych kryteriów przyznawania 

nagród dla nauczycieli akademickich za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne  

i organizacyjne, przygotowanych przez dziekana albo kierownika jednostki 

pozawydziałowej i zaakceptowanych przez Prorektora ds. badań naukowych. 

 

5.  Komisje przekazują do dnia 9 listopada 2022 r. na adres e-mail: nagrody@uwr.edu.pl 
zbiorcze zestawienie kandydatów do nagród Rektora na formularzu, którego wzór 
stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego komunikatu wraz z wnioskami, o których mowa 
w pkt. 1. 

 
6.  Nagrody dla nauczycieli akademickich z puli pozostających w dyspozycji Rektora, 20% 

funduszu na nagrody, przyznawane są zgodnie z kryteriami sformułowanymi przez 

Rektora określonymi w Załączniku Nr 3 do niniejszego komunikatu.  

 
 

 
prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

REKTOR 
 

 

 

 



Załącznik Nr 1  
do komunikatu Nr 19/2022 
z dnia 31 października 2022 r. 

WNIOSEK O NAGRODĘ REKTORA  

1. Dane kandydata – nauczyciel akademicki 

Imię i nazwisko:  

Tytuł/ stopień naukowy: 

Kategoria nagrody (za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne): 

Rodzaj nagrody (zespołowa/indywidualna):  

Stopień nagrody (I, II, III): 

Kwota nagrody: 

Zatrudniony w jednostce:  

2. Uzasadnienie wniosku 

 

 
3. Uzasadnienie przygotował 

 
 

Wrocław, dnia: ………………………….   
 

Wnioski o nagrodę musza być umotywowane. Nieumotywowane wnioski pozostaną 
nierozpatrzone. 



Załącznik Nr 2 
do komunikatu Nr 19/2022 
z dnia 31 października 2022 r. 

 

Zbiorcze zestawienie kandydatów do nagród Rektora 

Wydział/ Jednostka:   …………………………………………………..                                                                        NAUCZYCIELE AKADEMICCY                                    

Lp.  Tytuł/stopie ń Imię i Nazwisko Rodzaj nagrody 
(indywidualna/zespołowa) 

Stopie ń 
nagrody (I, II, III)  Kwota Kategoria osi ągni ęć* 

              

              

              

              

              

              

              

Razem 
    

* za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne 

Wrocław, dnia ………………………………..   
               

…………………………………………… 

      
   Podpis wnioskodawcy 



Załącznik Nr 3 
do komunikatu Nr 19/2022 
z dnia 31 października 2022 r. 

 

Kryteria przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich za wybitne 

osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne ze środków funduszu nagród 

dla nauczycieli akademickich pozostających w dyspozycji Rektora  

 

1) Naukowe: 

− wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze międzynarodowym promujące 

Uniwersytet Wrocławski; 

− otrzymanie w okresie 12 m-cy przed przyznaniem nagrody grantu 

międzynarodowego finansowanego ze środków zagranicznych; 

− publikacje z okresu do 24 miesięcy przed przyznaniem nagrody, o przełomowym 

charakterze dla danej dyscypliny, potwierdzone co najmniej 2 recenzjami  

w uznanych, międzynarodowych czasopismach naukowych oraz odpowiednią 

liczbą cytowań. 

 

2) Dydaktyczne: 

− wybitne działania promujące nowe technologie w dydaktyce akademickiej 

zorientowanej na jakość kształcenia; 

− aktywność w zakresie promowania jakości w kształceniu na danym kierunku 

poprzez zacieśnianie relacji między badaniami a dydaktyką, rozwijanie tutoringu, 

wspieranie działalności naukowej studentów; 

− opracowanie i wdrożenie w okresie do 24 m-cy przed przyznaniem nagrody 

interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych, anglojęzycznych programów studiów. 

 

3) Organizacyjne: 

− działania znacznie przekraczające wymiar obowiązków wynikających  

z zajmowanego stanowiska pracy lub pełnionej funkcji, a wspierające realizację 

strategii rozwoju Uniwersytetu; 

− wprowadzanie innowacji podnoszących jakość i upraszczających obsługę 

podstawowych procesów na Uniwersytecie – prowadzenia badań i dydaktyki; 

− wprowadzanie innowacji ograniczających kosztochłonność obsługi oraz 

prowadzenia podstawowych procesów na Uniwersytecie. 

 

 


