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I. Kryteria nagród rektorskich UWr przyznawanych przez Rektora dla 

nauczycieli akademickich 

1) Naukowe: 

- wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze międzynarodowym promujące 

Uniwersytet Wrocławski; 

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

międzynarodowego finansowanego z 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. 

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

 
1. Listy rankingowe Wydziału 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 członkowie wydziałowej 

komisji ds. nagród Rektora za osiągnięcia naukowe oraz dodatkowa osoba 



wskazana przez Dziekana Wydziału lub on sam. Składy obu komisji muszą  

uzyskać akceptację Rady Wydziału. 

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 KEiAK 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 Rad Instytutów 

(Katedry) oraz grupy pracowników (co najmniej trzech) nie będących 

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. 


