
 

 

Uchwała nr 109/2021 

 
 

Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 października 2021 roku 

 

w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. nagród Rektora 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 oraz 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 stanowi się, 

co następuje:   

  

§1 

 

1. Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (zwanego „WNHP”) 

Uniwersytetu Wrocławskiego ((zwanego „UWr”), zatwierdziła powołanie „Wydziałowej 

komisji ds. nagród Rektora za osiągnięcia naukowe” w składzie określonym 

w Załączniku nr 1 do uchwały. 

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. 

2. Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego zatwierdziła powołanie „Wydziałowej komisji ds. nagród Rektora za 

osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne” w składzie określonym w Załączniku nr 2 do 

uchwały. 

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 WNHP listy kandydatur przedstawionej przez Dziekana WNHP. 

3. Szczegółowe kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich za wybitne 

osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne określone przez Dziekana WNHP mogą 

zostać ogłoszone i wejść w życie w formie jego odrębnego zarządzenia po uzyskaniu 

wcześniejszej ich akceptacji przez Prorektora właściwego ds. nauki UWr. Propozycja kryteriów 

przygotowana przez Dziekana WNHP i przekazana do akceptacji właściwego Prorektora 

została zawarta w Załączniku nr 3 do uchwały. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
 

Przewodniczący Rady WNHiP UWr                       

Dziekan: dr hab. Artur Błażejewski prof.UWr 

 



Wyciąg z Protokołu Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego z posiedzenia w dniu 20 października 2021 r. 

 
Punkt nr 4. 

Pan dr. hab. Artur Błażejewski, prof. UWr, Dziekan WNHP zwrócił się do członków Rady Wydziału 

o zatwierdzenie powołania dwóch komisji wydziałowych: „Wydziałowej komisji ds. nagród 

Rektora za osiągnięcia naukowe” oraz „Wydziałowej komisji ds. nagród Rektora 

za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne” - w składach określonych w załącznikach do 

uchwały RW. 

 
Rada Wydziału, przy liczbie osób: 

uprawnionych do głosowania: 157, obecnych na posiedzeniu: 91, biorących udział 

w głosowaniu: 79, w tajnym głosowaniu uzyskano następujący rozkład głosów: 74 

na „tak”, 2 na „nie” oraz 3 głosy wstrzymujące się. 

 

 


