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R-B-SOP.021.2.9.2022 

PISMO OKÓLNE NR 9/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 20 września 2022 r. 

 

w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia w roku 2021 

 

§ 1 

Informuję, że na podstawie Uchwały nr R.0000.10.2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie nagród Rektora 

przyznawanych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zostały 

przyznane nagrody Rektora dla pracowników będących nauczycielami akademickimi za osiągnięcia  

w roku 2021. 

 

§ 2 

Progi punktowe do nagrody Rektora za osiągnięcia w roku 2021 dla nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ustalone zostały następująco: 

1. Dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku profesora, profesora uczelni i doktora habilitowanego: 

a) nagroda I-szego stopnia dla pracowników, którzy uzyskali: 

− 350 pkt. i więcej w obszarze prowadzenie działalności naukowej; 

− 100 pkt. i więcej w obszarze kształcenie i wychowanie studentów lub udział w kształceniu 

doktorantów; 

− 250 pkt. i więcej w obszarze wykonywania działań organizacyjnych; 

b) nagroda II-go stopnia dla pracowników, którzy uzyskali: 

− od 200 do 349,9 pkt. w obszarze prowadzenie działalności naukowej; 

− od 70 do 99,9 pkt. w obszarze kształcenie i wychowanie studentów lub udział w kształceniu 

doktorantów; 

− od 160 do 249,9 pkt. w obszarze wykonywania działań organizacyjnych; 

c) nagroda III-go stopnia dla pracowników, którzy uzyskali: 

− od 150 do 199,9 pkt. w obszarze prowadzenie działalności naukowej; 

− od 50 do 69,9 pkt. w obszarze kształcenie i wychowanie studentów lub udział w kształceniu 

doktorantów; 

− od 100 do 159,9 pkt. w obszarze wykonywania działań organizacyjnych; 

d) honorowe, pisemne wyróżnienie Rektora dla pracowników, którzy uzyskali: 

− od 100 do 149,9 pkt. w obszarze prowadzenie działalności naukowej; 

− od 40 do 49,9 pkt. w obszarze kształcenie i wychowanie studentów lub udział w kształceniu 

doktorantów; 

− od 75 do 99,9 pkt. w obszarze wykonywania działań organizacyjnych. 
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2. Dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż: profesor, profesor uczelni  

i doktor habilitowany, z wyłączeniem pracowników: Biblioteki Głównej, Studium Języków Obcych oraz 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: 

a) nagroda I-szego stopnia dla pracowników, którzy uzyskali: 

− 350 pkt. i więcej w obszarze prowadzenie działalności naukowej; 

− 100 pkt. i więcej w obszarze kształcenie i wychowanie studentów lub udział w kształceniu 

doktorantów; 

− 100 pkt. i więcej w obszarze wykonywania działań organizacyjnych; 

b) nagroda II-go stopnia dla pracowników, którzy uzyskali: 

− od 200 do 349,9 pkt. w obszarze prowadzenie działalności naukowej; 

− od 50 do 99,9 pkt. w obszarze kształcenie i wychowanie studentów lub udział w kształceniu 

doktorantów; 

− od 70 do 99,9 pkt. w obszarze wykonywania działań organizacyjnych; 

c) nagroda III-go stopnia dla pracowników, którzy uzyskali: 

− od 150 do 199,9 pkt. w obszarze prowadzenie działalności naukowej; 

− od 40 do 49,9 pkt. w obszarze kształcenie i wychowanie studentów lub udział w kształceniu 

doktorantów; 

− od 50 do 69,9 pkt. w obszarze wykonywania działań organizacyjnych; 

d) honorowe, pisemne wyróżnienie Rektora dla pracowników, którzy uzyskali: 

− od 100 do 149,9 pkt. w obszarze prowadzenie działalności naukowej; 

− od 30 do 39,9 pkt. w obszarze kształcenie i wychowanie studentów lub udział w kształceniu 

doktorantów; 

− od 35 do 58,9 pkt. w obszarze wykonywania działań organizacyjnych. 

3. Dla nauczycieli akademickich: Biblioteki Głównej, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu: 

a) nagroda I-szego stopnia dla pracowników, którzy uzyskali: 

− 100 pkt. w obszarze prowadzenie działalności naukowej; 

− 85 pkt. i więcej w obszarze kształcenie i wychowanie studentów lub udział w kształceniu  

doktorantów; 

− 55 pkt. i więcej w obszarze wykonywania działań organizacyjnych; 

b) nagroda II-go stopnia dla pracowników, którzy uzyskali: 

− od 30 do 84,9 pkt. w obszarze kształcenie i wychowanie studentów lub udział w kształceniu 

doktorantów; 

− od 30 do 54,9 pkt. w obszarze wykonywania działań organizacyjnych; 

c) nagroda III-go stopnia dla pracowników, którzy uzyskali: 

− od 40 do 99,9 pkt. w obszarze prowadzenie działalności naukowej; 

− od 25 do 29,9 pkt. w obszarze kształcenie i wychowanie studentów lub udział w kształceniu 

doktorantów; 

− od 25 do 29,9 pkt. w obszarze wykonywania działań organizacyjnych; 
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d) honorowe, pisemne wyróżnienie Rektora dla pracowników, którzy uzyskali: 

− od 20 do 24,9 pkt. w obszarze kształcenie i wychowanie studentów lub udział w kształceniu 

doktorantów. 

 

§ 3 

Listy pracowników uhonorowanych nagrodą Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

za osiągnięcia w roku 2021 zostaną udostępnione za pośrednictwem komunikacji wewnętrznej. 

 

§ 4 

Nagrody wypłacone zostaną w październiku 2022 roku. 

 

           Rektor 

 

 

                                                                                                      Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 

 

                           

 


