SENAT

UCHWAŁA NR R.0000.93.2017
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
WE WROCŁAWIU
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie
wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim
w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Na podstawie art. 155 ust. 1 i 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183)
oraz § 86 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Senat postanawia, co następuje:

§1
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Fundusz nagród jest tworzony i przyznawany w oparciu o art. 155 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183).
2. Nagrody przyznawane są osobom, które w danym roku kalendarzowym przejawiały dużą aktywność
naukową, wyróżniały się w działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-wychowawczej, organizacyjnej oraz
angażowały się w rozwój kadry naukowej.
3. Rektor może przyznać nagrody za osiągnięcia w pracach realizowanych na rzecz Uczelni o szczególnym
znaczeniu.
4. Ustala się następujące kategorie nagród:
a) nagrodę I stopnia,
b) nagrodę II stopnia,
c) honorowe, pisemne wyróżnienie Rektora.
5. Nagrody przyznawane są indywidualnie.
6. Rektor, na wniosek Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla nauczycieli akademickich, może wprowadzić kategorie
nauczycieli akademickich, dla których odrębnie ustala się ranking i progi punktowe dla uzyskania nagrody.
Fundusz nagród w ramach danej kategorii nauczycieli akademickich odpowiada ich procentowemu udziałowi
w funduszu płac za oceniany okres.
7. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia dokonane w danym roku kalendarzowym w następujących obszarach:
1) osiągnięcia naukowo-badawcze,
2) osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
3) osiągnięcia organizacyjne,
4) osiągniecia w kształceniu kadr naukowych.
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§2
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
I

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO‐BADAWCZE
I.1.

I.2.

I.3.

PUBLIKACJE RECENZOWANE W CZASOPISMACH
NAUKOWYCHAFILIOWANE W UNIWERSYTECIE
EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU
I.1.1.

Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowej w czasopiśmie
naukowym według obowiązujących przepisów1 .

I.1.2.

Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowej w recenzowanych
materiałach z konferencji międzynarodowej według obowiązujących
przepisów.

Punkty przyznawane są
według aktualnego w
danym roku wykazu
czasopism MNiSW;
nie więcej niż 3
pozycje

MONOGRAFIE NAUKOWE AFILIOWANE W UNIWERSYTECIE
EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU2
I.2.1.

Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, w której
autorstwo nie zostało wyodrębnione.

I.2.2.

Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo
poszczególnych rozdziałów jest oznaczone3.

I.2.3.

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której
autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone.

Punkty przyznawane są
według aktualnego w
danym roku
Rozporządzenia
MNiSW; nie więcej niż
3 pozycje

OPATENTOWANE WYNALAZKI, PRAWA OCHRONNE NA WZORY
UŻYTKOWE

I.3.1.

1

Liczba punktów

Patent na wynalazek udzielony na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca
wynalazku. Punktowany jest tylko jeden patent udzielony na dany
wynalazek.

30 punktów, jeśli Urząd
Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej. 40 punktów,
jeśli zagraniczna
instytucja patentująca

Punkty przyznawane są autorom publikacji naukowej niezależnie od liczby autorów afiliowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

2

Liczba pkt za monografię / monografię wybitną zgodną z obowiązującym w roku wydania monografii Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Punkty należne monografii dzielone są pomiędzy autorów afiliowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – równo lub
proporcjonalnie do udziału, zgodnie z oświadczeniem dostarczonym do Repozytorium.

3

Liczba punktów za rozdział wynika z podziału całości punktów przyznanych za monografię przez liczbę autorów rozdziałów afiliowanych na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu.
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I.4.

I.5.

I.3.2.

Wdrożenie po raz pierwszy w okresie objętym ankietą wynalazku, na
30 punktów
który Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu został udzielony
patent. Punktowane jest tylko jedno wdrożenie wynalazku.

I.3.3.

Patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz innego podmiotu niż
na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, której
pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku. Punktowany
jest tylko jeden patent udzielony na dany wynalazek.

I.3.4.

Prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z
rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego,
udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub za
granicą na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Punktowane jest tylko jedno prawo ochronne na dany produkt oraz tylko
jedno jego zastosowanie.

10 punktów, dodatkowo
10 punktów w
przypadku
zastosowania

MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW

I.4.1.

Pobyt naukowy powyżej trzech miesięcy w uczelni notowanej w
Academic Ranking of World Universities, w tym w ramach
prestiżowego stypendium. Punkty przyznawane w roku zakończenia
pobytu.

I.4.2.

Pobyt naukowy przez okres co najmniej 3 miesięcy w uczelni
zagranicznej innej niż określone w lp. 1, lub w podmiocie wdrażającym 15 punktów
wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych.

I.4.3.

Pobyt naukowy przez okres co najmniej 3 miesięcy w ośrodku
krajowym innym niż określone w 1.5.1. i 1.5.2. , w jednostce kategorii
krajowej A+ lub A, lub w podmiocie wdrażającym wyniki badań
naukowych lub prac rozwojowych.

25 punktów

10 punktów

INNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

I.5.1.

I.6.

15 punktów

Nagrody i wyróżnienia przyznawane za prace naukowe i badawcze (bez
nagrodzonych monografii i publikacji) przez towarzystwa,
20 punktów / 10
stowarzyszenia, organizacje i instytucje naukowe o zasięgu
punktów
ogólnokrajowym kwalifikujące się do znaczących osiągnięć naukowych
o zasięgu międzynarodowym / krajowym.

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC
ROZWOJOWYCH ZAPOŚREDNICTWEM UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (bez konkursu)
I.6.1.

Środki finansowe uzyskane z tytułu opracowania na rzecz innych
podmiotów niż Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, na podstawie
umów zawartych przez jednostkę z tymi podmiotami, nowych
technologii, materiałów, wyrobów, metod, procedur oraz
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oprogramowania. Punkty przyznawane są przez cały okres projektu,
proporcjonalnie do wysokości środków finansowych wydatkowanych w
danym roku, według podziału pomiędzy wykonawcami a kierownikiem
projektu zaproponowanego przez kierownika projektu.

wchodzi jednostka,
albo przychodu innego
podmiotu utworzonego
przez uczelnię lub
jednostkę w celu
komercjalizacji
wyników badań
naukowych lub prac
rozwojowych z tego
tytułu

I.6.2.

3 punkty za każde 30
tys. zł przychodu
jednostki, przychodu
uczelni, w skład której
Środki finansowe uzyskane przez Uniwersytet Ekonomiczny we
wchodzi jednostka,
Wrocławiu z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub
albo przychodu innego
prac rozwojowych albo z tytułu know-how związanego z tymi
podmiotu utworzonego
wynikami. Punkty przyznawane są przez cały okres projektu,
przez uczelnię lub
proporcjonalnie do wysokości środków finansowych wydatkowanych w
jednostkę w celu
danym roku, według podziału pomiędzy wykonawcami, a
komercjalizacji
kierownikiem projektu zaproponowanego przez kierownika projektu.
wyników badań
naukowych lub prac
rozwojowych z tego
tytułu

I.6.3.

3 punkty za każde 30
tys. zł przychodu
jednostki, przychodu
uczelni, w skład której
Środki finansowe uzyskane z tytułu wykonania ekspertyz lub
wchodzi jednostka,
opracowań naukowych na rzecz innych podmiotów niż Uniwersytet
albo przychodu innego
Ekonomiczny we Wrocławiu, z wyłączeniem certyfikatów i orzeczeń w
podmiotu utworzonego
sprawie jakości. Punkty przyznawane są przez cały okres projektu,
przez uczelnię lub
proporcjonalnie do wysokości środków finansowych wydatkowanych w
jednostkę w celu
danym roku, według podziału pomiędzy wykonawcami a kierownikiem
komercjalizacji
projektu zaproponowanego przez kierownika projektu.
wyników badań
naukowych lub prac
rozwojowych z tego
tytułu

I.6.4.

Wdrożenia poza Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu
wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w
jednostce. Przychody UEW, albo przychody innego podmiotu
utworzonego przez UEW w celu komercjalizacji wyników badań
naukowych lub prac rozwojowych z tytułu wdrożenia wyników badań
naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu, potwierdzone przez podmioty, które
wdrożyły produkt. Punkty przyznawane są przez cały okres projektu,
proporcjonalnie do wysokości środków finansowych wydatkowanych w
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danym roku, według podziału pomiędzy wykonawcami a kierownikiem komercjalizacji
projektu zaproponowanego przez kierownika projektu.
wyników badań
naukowych lub prac
rozwojowych z tego
tytułu

I.6.5.

I.6.6.

I.7.

3 punkty za każde 30
tys. zł przychodu
jednostki, przychodu
Wdrożenia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wyników
uczelni, w skład której
badań naukowych lub prac rozwojowych. Przychody UEW, albo
wchodzi jednostka,
przychody innego podmiotu utworzonego przez UEW w celu
albo przychodu innego
komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z
tytułu wdrożenia w UEW albo podmiocie produktów będących efektem podmiotu utworzonego
przez uczelnię lub
prowadzonych w UEW badań naukowych lub prac rozwojowych.
jednostkę w celu
Punkty przyznawane są przez cały okres projektu, proporcjonalnie do
komercjalizacji
wysokości środków finansowych wydatkowanych w danym roku,
wyników badań
według podziału pomiędzy wykonawcami, a kierownikiem projektu
naukowych lub prac
zaproponowanego przez kierownika projektu.
rozwojowych z tego
tytułu
Aplikacje wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
powstałych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zasięg
oddziaływania aplikacji produktu będącego wynikiem badań
naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu, zgodnie z zasięgiem oddziaływania
potwierdzonym w karcie aplikacji produktu.

2 punkty – zasięg mały
lub lokalny
4 punkty – zasięg
średni lub krajowy
10 punktów – zasięg
duży lub
międzynarodowy

PROJEKTY BADAWCZE (TAKŻE B + R O CHARAKTERZE
NAUKLOWYM) REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU UZYSKANE
W WYNIKU KONKURSU

I.7.1.

Realizowane lub współrealizowane projekty obejmujące badania
naukowe lub prace rozwojowe, na realizację których środki finansowe
zostały przyznane w ramach międzynarodowych lub zagranicznych
postępowań konkursowych. Punkty przyznawane są przez cały okres
projektu, proporcjonalnie do wysokości środków finansowych
wydatkowanych w danym roku, według podziału pomiędzy
wykonawcami, a kierownikiem projektu zaproponowanego przez
kierownika projektu.

5 punktów za każde 30
tys. zł przychodu
jednostki, przychodu
uczelni, w skład której
wchodzi jednostka,
albo przychodu innego
podmiotu utworzonego
przez uczelnię lub
jednostkę

I.7.2.

Realizowane lub współrealizowane projekty obejmujące badania
naukowe lub prace rozwojowe, na realizację których środki na badania
zostały przyznane w ramach krajowych postępowań konkursowych
(NCN, NCBiR, MNSiW i inne). Punkty przyznawane są przez cały

5 punktów za każde 30
tys. zł przychodu
jednostki, przychodu
uczelni, w skład której
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okres projektu, proporcjonalnie do wysokości środków finansowych
wydatkowanych w danym roku, według podziału pomiędzy
wykonawcami, a kierownikiem projektu zaproponowanego przez
kierownika projektu.

I.7.3.

II.

Projekty badawcze realizowane przez nauczycieli zatrudnionych w
Bibliotece i finansowane przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego, także przez MNiSW. Punkty przyznawane są
przez cały okres projektu, proporcjonalnie do wysokości środków
finansowych wydatkowanych w danym roku, według podziału
pomiędzy wykonawcami, a kierownikiem projektu zaproponowanego
przez kierownika projektu.

5 punktów za każde 30
tys. zł przychodu
jednostki, przychodu
uczelni, w skład której
wchodzi jednostka,
albo przychodu innego
podmiotu utworzonego
przez uczelnię lub
jednostkę
Liczba punktów

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO‐WYCHOWAWCZE
II.1.

wchodzi jednostka,
albo przychodu innego
podmiotu utworzonego
przez uczelnię lub
jednostkę

PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
II.1.1.

Autorstwo podręcznika akademickiego w języku obcym.

15 punktów; nie
więcej niż 3 pozycje
15 punktów / x;

4

II.1.2.

Rozdział w podręczniku akademickim w języku obcym .

II.1.3.

Autorstwo podręcznika akademickiego w języku polskim.

nie więcej niż 3
pozycje
10 punktów; nie
więcej niż 3 pozycje
10 punktów / x;

II.1.4.

II.2.

Rozdział w podręczniku akademickim w języku polskim5.

nie więcej niż 3
pozycje

WYKŁADY I INNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE NA
UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU

II.2.1.

Przygotowanie wdrożonych zajęć w języku obcym, z wyłączeniem
zajęć na studiach podyplomowych oraz seminariów. Punkty zaliczone
są jednorazowo przy pierwszej edycji przedmiotu. Dotyczy także zajęć
prowadzonych przez pracowników Biblioteki Głównej.

4 punkty za przedmiot

4

Punkty należne podręcznikowi dzielone są pomiędzy autorów afiliujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – równo lub proporcjonalnie do
udziału, zgodnie z oświadczeniem dostarczonym do Repozytorium
5

Punkty należne podręcznikowi dzielone są pomiędzy autorów afiliujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – równo lub proporcjonalnie do
udziału, zgodnie z oświadczeniem dostarczonym do Repozytorium
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II.2.2.

II.3.

II.4.

Przygotowanie wdrożonych zajęć w języku polskim, z wyłączeniem
zajęć na studiach podyplomowych oraz seminariów. Punkty zaliczone
są jednorazowo przy pierwszej edycji przedmiotu. Dotyczy także zajęć
prowadzonych przez pracowników Biblioteki Głównej.

2 punkty za przedmiot

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM
NOWYCH KIERUNKÓW, SPECJALNOŚCI I PROGRAMÓW
STUDIÓW

II.3.1.

Przygotowany i uruchomiony program kierunku na I lub II stopniu
studiów (punkty zaliczone są jednorazowo przy pierwszej edycji
programu) dla zaangażowanych osób. Podział punktów dla
zaangażowanych osób według propozycji opiekuna kierunku.

16 punktów

II.3.2.

Przygotowany i uruchomiony program specjalności (punkty zaliczone
są jednorazowo przy pierwszej edycji programu) dla zaangażowanych
osób. Podział punktów dla zaangażowanych osób według propozycji
opiekuna specjalności.

8 punktów

II.3.3.

Przygotowany i uruchomiony program studium podyplomowego za
pośrednictwem CKU (punkty zaliczone są jednorazowo przy pierwszej
edycji zajęć) dla kierownika studium.

4 punkty

II.3.4.

Przygotowany i uruchomiony program szkoleń lub kursu za
pośrednictwem CKU (punkty zaliczone są jednorazowo przy pierwszej
edycji zajęć) dla kierownika szkolenia.

2 punkty; nie więcej
niż 3 szkolenia

II.3.5.

Opieka nad studentem w ramach IPS.

1 punkt za każdego
studenta znajdującego
się pod opieką; nie
więcej niż 8 punktów

II.3.6.

Prowadzenie zajęć i warsztatów afiliowanych przez Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu w szkołach średnich.

2 punkty za każde
zajęcia

II.3.7.

Recenzje prac dyplomowych.

0,5 pkt; nie więcej niż
5 punktów

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I INNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW
II.4.1.

Nagrodzona lub wyróżniona w konkursie praca dyplomowa – dla
promotora.

4 punkty

II.4.2.

Udział zawodników sekcji sportowej w sportowych zawodach rangi
uczelnianej – dla opiekuna.

1 punkt

II.4.3.

Udział zawodników sekcji sportowej w sportowych zawodach rangi
regionalnej – dla opiekuna.

2 punkty

II.4.4.

Udział zawodników sekcji sportowej w sportowych w zawodach rangi
ogólnopolskiej – dla opiekuna.

4 punkty
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II.4.5.
II.5.

Udział zawodników sekcji sportowej w zawodach sportowych rangi
międzynarodowej – dla opiekuna.

8 punktów

OPIEKA NAD RUCHEM STUDENCKIM
II.5.1.

Opieka nad aktywnie pracującym studenckim kołem naukowym jak
również opieka nad innymi formami aktywności studenckiej – na
wniosek dziekana po zatwierdzeniu sprawozdania koła.

4 punkty

II.5.2.

Opieka nad innymi formami aktywności studenckiej – na wniosek
dziekana, prorektora lub rektora.

4 punkty

II.6.

OPINIA STUDENTÓW NA TEMAT WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW
DYDAKTYCZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO.

Punkty przyznawane
są, gdy średnioroczna
ocena (opinia
studentów) jest równa
lub większa od 3 w
wysokości równej tej
ocenie

II.7.

REALIZOWANE LUB WSPÓŁREALIZOWANE PROJEKTY
DYDAKTYCZNE UZYSKANE W WYNIKU POSTĘPOWAŃ
KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH międzynarodowych i
krajowych (np. NCBiR, MNISW). Punkty przyznawane są przez cały okres
projektu, proporcjonalnie do wysokości środków finansowych wydatkowanych
w danym roku, według podziału pomiędzy wykonawcami a kierownikiem
projektu zaproponowanego przez kierownika projektu.

1 punkt za każde 30
tys. zł przychodu
jednostki, przychodu
uczelni, w skład której
wchodzi jednostka,
albo przychodu innego
podmiotu utworzonego
przez uczelnię lub
jednostkę

III OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE
III.1.

REALIZACJA ZADAŃ W PROCESIE REKRUTACJI
III.1.1.

III.2.

Udział w akcji rekrutacyjnej w roli przewodniczącego/ sekretarza/
członka uczelnianej lub wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

8 punktów / 4 punkty / 4
punkty

PEŁNIENIE FUNKCJI SPECJALNYCH

Zaangażowanie (przewodniczący, sekretarz, członkowie) w pracach
komisji wyborczych, komisji senackich, komisji rektorskich, komisji
III.2.1.
wydziałowych. Punkty osobom zaangażowanym przyznawane są na
wniosek przewodniczącego komisji.

III.3.

Liczba punktów

PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNICZYCH W UCZELNI
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III.4.

III.3.1. Pełnienie funkcji prorektora.

W wysokości nie
wyższej niż 40 punktów

III.3.2. Pełnienie funkcji dziekana.

W wysokości nie
wyższej niż 40 punktów

III.3.3. Pełnienie funkcji prodziekana.

40 punktów

Pełnienie funkcji dyrektora instytutu, kierownika katedry, kierownika
III.3.4. grupy językowej, kierownika grupy sportów, dyrektora Biblioteki
Głównej.

10 punktów

III.3.5. Pełnienie funkcji pełnomocnika rektora na wniosek rektora.

8 punktów

SZCZEGÓLNE ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ ZADAŃ O
CHARAKTERZE INDYWIDUALNYM
Zadania zlecane przez Rektora / Prorektora / Dziekana / Dyrektora
Biblioteki / Kierownika SWF / Kierownika SJO /Kanclerza. Wymagane 40 punktów do
III.4.1.
dyspozycji zlecającego
wskazanie rodzaju aktywności. Punkty zaangażowanym osobom
przyznawane są na wniosek zlecającego.
Zadania zlecane przez Kierownika katedry. Wymagane wskazanie
6 punktów do
III.4.2. rodzaju aktywności. Punkty zaangażowanym osobom przyznawane są na
dyspozycji zlecającego
wniosek zlecającego.

III.5.

PEŁNIENIE FUNKCJI W GREMIACH NAUKOWYCH,
REDAKCYJNYCH I INNYCH AKADEMICKICH6
Pełnienie z wyboru funkcji przewodniczącego we władzach
zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i
instytucji naukowych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10
III.5.1.
państw/ członka władz zagranicznych lub międzynarodowych
towarzystw, organizacji i instytucji naukowych, których członkowie
pochodzą co najmniej z 10 państw.
III.5.2.

Pełnienie z wyboru funkcji przewodniczącego/ członka władz polskich
towarzystw, organizacji i instytucji naukowych7.

12 punktów / 6 punktów

Pełnienie funkcji redaktora naczelnego, redaktora tematycznego lub
III.5.3.
sekretarza czasopisma wymienionego w częściach A.

liczba punktów za
czasopismo według
wykazu MNiSW

Pełnienie funkcji redaktora naczelnego, redaktora tematycznego lub
sekretarza czasopisma wymienionego w części B.

liczba punktów za
czasopismo według
wykazu MNiSW

III.5.4.

6Dotyczy członkostwa
7

16 punktów / 8 punktów

we władzach lub pełnienia funkcji, a nie samego członkostwa w danej organizacji.
Do tej kategorii organizacji zalicza się takie instytucje, jak np .Centralna Komisja ds. Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Rada Główna Szkolnictwa
Wyższego, Polska Komisja Akredytacyjna (PKA), Komitet Ewaluacyjny Jednostek Naukowych (KEJN), Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju (NCBR), komitety PAN.
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III.6.

III.5.5.

Członkostwo w komitetach redakcyjnych lub innych równorzędnych
gremiach, czasopism naukowych umieszczonych w częściach A.

0,5 x liczba punktów za
czasopismo według
wykazu MNiSW

III.5.6.

Członkostwo w komitetach redakcyjnych lub innych równorzędnych
gremiach, czasopism naukowych umieszczonych w części B.

0,5 x liczba punktów za
czasopismo według
wykazu MNiSW

Pełnienie funkcji przewodniczącego rady programowej czasopism
III.5.7. naukowych umieszczonych w częściach A wykazu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.

0,5 x liczba punktów za
czasopismo według
wykazu MNiSW

Pełnienie funkcji przewodniczącego rady programowej czasopism
III.5.8. naukowych umieszczonych w części B wykazu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.

0,5 x liczba punktów za
czasopismo według
wykazu MNiSW

Członkostwo w zespołach eksperckich powołanych przez organy i
III.5.9. instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe
(np. NCN, NCBIR, Horyzonty 2020, PKA, KEJN).

4 punkty

ZORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWEJ
I UPOWSZECHNIANIE WIEDZY ZA POŚREDNICTWEM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Zorganizowanie konferencji naukowej krajowej (w której wzięli udział
przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych za pośrednictwem
12 punktów do podziału
III.6.1. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Potwierdzeniem jest
wydrukowany program konferencji z podaniem afiliacji autorów
referatów. Punkty dla kierownika i zespołu organizatorów przydziela
kierownik naukowy.
Zorganizowanie konferencji naukowej międzynarodowej (w której wzięli
udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych oraz co
najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty
reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe za pośrednictwem
24 punkty do podziału
III.6.2.
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Potwierdzeniem winien
być wydrukowany program konferencji z podaniem afiliacji autorów
referatów. Punkty dla kierownika i zespołu organizatorów przydziela
kierownik naukowy.
Aktywny udział w organizacji festiwali nauki i innych form promocji i
popularyzowania nauki, oraz działalności popularno-naukowej, w tym
organizacja lub współorganizacja imprez popularnonaukowych, takich
III.6.3.
jak festiwale, konkursy i wystawy - na wniosek kierownika działu
promocji. Punkty przyznawane są na w wniosek kierownika działu
promocji zaakceptowany przez prorektora ds. nauki.

2 punkty za każdą
aktywność ; nie więcej
niż 6 punktów

Pełnienie funkcji aktywnego koordynatora wydarzeń popularyzujących
III.6.4. naukę, oraz działalność popularno-naukową, w tym organizacja lub
współorganizacja imprez popularnonaukowych, takich jak festiwale,
konkursy i wystawy. Punkty przyznawane są na wniosek kierownika

2 punkty; nie więcej niż
8 punktów

ul. Komandorska 118/120, 53‐345 Wrocław
tel. 71 368 01 41 • fax 71 3680770
e‐mail:rektor@ue.wroc.pl
www.ue.wroc.pl

SENAT
działu promocji zaakceptowany przez prorektora ds. nauki.
Aktywny udział pracownika w promocji nauki i dydaktyki uczelni w
III.6.5. mediach zewnętrznych. Punkty za przyznawane są na wniosek
kierownika działu promocji zaakceptowany przez prorektora ds. nauki.
III.6.6.

Pozyskanie przez pracownika środków finansowych (darowizny,
sponsoring).

1 punkt za każde 5 tys.
zł.

III.6.7.

Realizacja przez pracownika prac doradczych na rzecz biznesu za
pośrednictwem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

1 punkt za każde 5 tys.
zł.

IV OSIĄGNIĘCIA W KSZTAŁCENIU KADR NAUKOWYCH
IV.1.

IV.2.

2 punkty

Liczba punktów

POSTĘPOWANIE PROFESORSKIE, HABILITACYJNE, PRZEWODY
DOKTORSKIE I INNE8
IV.1.1.

Udział w postępowaniu habilitacyjnym w roli przewodniczącego /
sekretarza / członka komisji powołanej przez CK.

6 punktów / 4 punkty / 2
punkty

IV.1.2.

Udział w przewodzie doktorskim w roli przewodniczącego/członka
komisji doktorskiej.

2 punkty / 1 punkt

IV.1.3. Opieka promotorska doktoratu w języku polskim/ obcym.

12 punktów / 16
punktów

IV.1.4. Opieka promotora pomocniczego w języku polskim/ obcym .

4 punkty / 6 punktów

IV.1.5.

Pełnienie funkcji przewodniczącego / członka doktorskiej komisji
egzaminacyjnej.

2 punkty / 1 punkt

IV.1.6.

Pełnienie funkcji przewodniczącego / członka krajowej lub
międzynarodowej kapituły konkursowej na najlepsze prace doktorskie.

4 punkty / 2 punkty

RECENZJE PRAC NAUKOWYCH9
IV.2.1. Przygotowanie recenzji pracy doktorskiej – w języku polskim.

8 punktów

IV.2.2.

Przygotowanie recenzji pracy doktorskiej – w języku obcym dla polskiej 12 punktów / 16
punktów
/ zagranicznej uczelni.

IV.2.3.

Przygotowanie recenzji na stanowisko profesora zwyczajnego lub
nadzwyczajnego, profesora honorowego lub doktora honoris causa.

IV.2.4. Przygotowanie recenzji dorobku naukowego w postępowaniu
habilitacyjnym, do tytułu naukowego profesora, w języku polskim/

8

Zgodnie z datą zakończenia postępowania lub przewodu uchwałą właściwej jednostki.

9

Zgodnie z datą zakończenia postępowania lub przewodu uchwałą właściwej jednostki.

ul. Komandorska 118/120, 53‐345 Wrocław
tel. 71 368 01 41 • fax 71 3680770
e‐mail:rektor@ue.wroc.pl
www.ue.wroc.pl

2 punkty
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obcym.
IV.2.5.

Przygotowanie recenzji i opinii wniosków zleconych przez CK lub inne
organy centralne.

IV.2.6. Przygotowanie recenzji pojedynczych artykułów w języku polskim /
obcym / obcym do czasopisma z listy A.
IV.2.7.
IV.2.8

8 punktów
0,5 pkt / 1 punkt / 2
punkty

Przygotowanie recenzji prac badawczych oraz wniosków o finansowanie
1 punkt / 2 punkty
zleconych np. przez MNiSW, NCBiR, NCN w języku polskim / obcym.
Przygotowanie recenzji opracowań zwartych w języku polskim / obcym. 0,5 pkt / 1 punkt
Punkty za każdy arkusz wydawniczy.
§3

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nagrody przyznawane są przez Rektora Uczelni na podstawie wniosków Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla
nauczycieli akademickich.
2. Wnioski o nagrody Rektora składają do Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dla nauczycieli akademickich
dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i kierownicy jednostek międzywydziałowych w terminie
wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji.
3. Za rzetelność danych dotyczących oceny pracownika odpowiedzialny jest pracownik oraz bezpośredni
przełożony, do którego należy weryfikacja danych.
4. Po ocenie wniosków Komisja ds. Nagród i Odznaczeń dla nauczycieli akademickich sporządza listy rankingowe
w poszczególnych obszarach dla wyróżnionych kategorii nauczycieli akademickich.
5. Komisja ds. Nagród i Odznaczeń dla nauczycieli akademickich po ocenie wniosków proponuje progi punktowe
dla przyznania nagrody I i II stopnia. Zatwierdzenia progów punktowych dokonuje Rektor.
6. Honorowym pisemnym wyróżnieniem Rektora nagradza się pracowników, którzy nie zgromadzili liczby
punktów wymaganej do otrzymania nagrody Rektora, a w ocenianym roku kalendarzowym uzyskali stopień
naukowy doktora habilitowanego lub doktora, bądź też szczególnie wyróżnili się w pracy.
§4
Uchwała Nr R-0000-60/13 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 24 października 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim traci moc
z chwilą przyznania nauczycielom akademickim nagród Rektora za rok 2017.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. i ma zastosowanie do nagród Rektora przyznawanych
nauczycielom akademickim za rok 2018.
Rektor
prof. dr hab. Andrzej Kaleta
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