
Zarządzenie nr 19/2022 
Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego 
z dnia 2 listopada 2022 r. 

 
w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. nagród Rektora dla nauczycieli akademickich 

na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

Na podstawie § 38.2.  Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, 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 oraz komunikatów Nr 19/2022 i Nr 20/2022 

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 oraz dla pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi w 2022 r. stanowi się, co następuje:   

§1 

 

1. Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (zwanego „WNHP” lub „Wydziałem”) 

Uniwersytetu Wrocławskiego (zwanego „UWr”), niniejszym powołuje: 

1)  „Wydziałową komisję ds. nagród Rektora za osiągnięcia naukowe” w składzie 

określonym w Załączniku nr 1 do zarządzenia. 

Skład ww. komisji został ustalony w liczbie 6 osób, wywodzących się ze środowiska nauczycieli 

akademickich UWr i mających szczególnie istotne osiągnięcia zawodowe oraz na podstawie 

kandydatur zgłoszonych przez poszczególne rady dyscyplin naukowych na WNHP 

i zaakceptowanej przez Radę Wydziału na posiedzeniu 20.10.2021 r.; 

2) „Wydziałową komisji ds. nagród Rektora za osiągnięcia dydaktyczne 

i organizacyjne” w składzie określonym w Załączniku nr 2 do zarządzenia. Przedmiotem 

obrad tej komisji będzie wyłonienie grupy kandydatów do nagrody Rektora spośród: 

a) nauczycieli akademickich za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne  

b) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

Skład ww. komisji został ustalony w liczbie 7 osób, wywodzących się ze środowiska nauczycieli 

akademickich UWr i mających szczególnie istotne osiągnięcia zawodowe, na podstawie 

zatwierdzonej przez Radę Wydziału listy kandydatur przedstawionej przez Dziekana WNHP 

w dniu 26.10.2022 r. oraz Komunikatu nr 8/2022 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych 

i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim z dnia 27 października 2022 roku w sprawie 

powołania Wydziałowej Komisji ds. Nagród Rektora za osiągnięcia: naukowe, dydaktyczne 

i organizacyjne na rok akademicki 2022/2023. 

 

2. Członkowie każdej z komisji wymienionych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wybiorą spośród siebie 

przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący i sekretarz będą wybrani w trybie głosowania 

tajnego na pierwszym posiedzeniu właściwej komisji na zasadach ustalonych przez jej członków. 

Przebieg wyborów powinien być opisany w protokole podpisanym przez członków tej komisji 

obecnych na posiedzeniu (z załączeniem listy obecności). 

3. Szczegółowe kryteria i procedura przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich za wybitne 

osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne oraz pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi określone przez Dziekana WNHP w Załączniku nr 3 zostały zaakceptowane przez 

Prorektora właściwego ds. nauki UWr. 

§ 2. 

 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Dziekan Wydziału Nauk Historycznych 

i Pedagogicznych.  

 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Dziekan WNHiP 

dr hab. Paweł Klint, prof. UWr 
 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 19/2022 Dziekana Wydziału 
Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 2 listopada 2022 roku  

 

 

Wydziałowa Komisja ds. nagród Rektora za osiągnięcia naukowe: 

1. dr hab. Dorota Koczanowicz, prof. UWr (Rada Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii) 
2. prof. dr hab. Maciej Gołąb (Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce) 

3. dr hab. Martyna Pryszmont, (Rada Dyscypliny Naukowych Pedagogika i Psychologia) 
4. dr Tomasz Frąckowiak (Rada Dyscypliny Naukowych Pedagogika i Psychologia)  

5. prof. dr hab. Jerzy Piekalski (Rada Dyscypliny Archeologia) 
6. dr hab. Filip Wolański, prof. UWr (Rada Dyscypliny Historia) 

 

 

 
 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 19/2022 Dziekana Wydziału 

Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego  
z dnia 2 listopada 2022 roku  

 

 

Wydziałowa Komisja ds. nagród Rektora za osiągnięcia dydaktyczne 

i organizacyjne: 7 członków 

1. dr hab. Paweł Klint, prof. UWr  

2. dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr 

3. prof. dr hab. Jerzy Piekalski 

4. dr hab. Dorota Koczanowicz, prof. UWr 

5. dr hab. Filip Wolański, prof. UWr 
6. dr hab. Martyna Pryszmont 

7. dr Tomasz Frąckowiak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 19/2022 Dziekana Wydziału 
Nauk Historycznych  
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 2 listopada 2022 roku  

 

 

I. Kryteria nagród rektorskich UWr przyznawanych przez Rektora dla nauczycieli 

akademickich 

1) Naukowe: 

- wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze międzynarodowym promujące Uniwersytet 

Wrocławski za okres od 1 stycznia 2021 do 30 września 2022 r.; 

- otrzymanie w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 września 2022 r. grantu 

międzynarodowego finansowanego z środków zagranicznych; 

- publikacje z okresu od 1 stycznia 2021 do 30 września 2022 r. 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 w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 

2022 r.; 

- aktywność w zakresie promowania jakości w kształceniu na danym kierunku poprzez 

zacieśnianie relacji między badaniami a dydaktyką, rozwijanie tutoringu, wspieranie 

działalności naukowej studentów w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 

2022 r.; 

- opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych, anglojęzycznych 

programów studiów w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. 

3) Organizacyjne: 

- działania znacznie przekraczające wymiar obowiązków wynikających z zajmowanego 

stanowiska pracy lub pełnionej funkcji, a wspierające realizację strategii rozwoju 

Uniwersytetu w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.; 

- wprowadzanie innowacji podnoszących jakość i upraszczających obsługę 

podstawowych procesów na Uniwersytecie – prowadzenia badań i dydaktyki za okres 

w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.; 

- wprowadzanie innowacji ograniczających kosztochłonność obsługi oraz prowadzenia 

podstawowych procesów na Uniwersytecie w okresie od 1 października 2021 r. 

do 30 września 2022 r. 

II. Procedury wskazywania osób typowanych do nagród Rektora  
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 

1. Listy rankingowe kandydatów na Wydziale w grupie nauczycieli akademickich 

i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi we wszystkich kategoriach 

przedkłada Rektorowi właściwa wydziałowa komisja ds. nagród Rektora 

2. Komisję powołuje Dziekan w składzie maksimum siedmioosobowym. 

3. Członków wydziałowej komisji ds. nagród Rektora za osiągnięcia naukowe wskazują Rady 

Dyscyplin Wydziału po jednym dla każdej dyscypliny Wydziału: historia, archeologia, 

nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii, psychologia i pedagogika. W skład wydziałowej 

komisji ds. nagród Rektora za osiągniecia dydaktyczne i organizacyjne wchodzą 

przedstawiciele instytutów/katedry wskazani przez Dziekana WNHP spośród osób 

wskazanych przez Radę Wydziału. Dziekan zastrzega sobie prawo dołączenia do komisji 

ds. nagród Rektora za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w charakterze doradczym 

bez prawa głosu dwóch osób reprezentujących pozostałe instytuty/katedrę funkcjonujące 

na Wydziale.   

4. Każda komisja wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego/Przewodniczącą 

Komisji i Sekretarza. 



5. Każda komisja sporządza listy rankingowe na podstawie zgłoszeń z Instytutów i Katedry 

EiAK Wydziału. 

6. Wnioski o przyznanie nagród we wszystkich kategoriach zgodnie z zarządzeniem Rektora 

nr 30/2021 przedstawiają: Dyrektorzy Instytutów Wydziału i Kierownik Katedry po 

zasięgnięciu opinii kierowników zakładów albo grupy pracowników (co najmniej trzech) 

niebędących w podległości służbowej od kandydata. Wnioski mają prawo składać 

niezależnie także władze dziekańskie. Wnioski mogą być złożone w formie list 

rankingowych w poszczególnych kategoriach i stopniach nagród sformowanych 

w jednostkach Wydziału. 

 


