
UCHWAŁA NR 27l20I3

SENATU I_INIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO

z dnia27 marca}}I3 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad podziału funduszu nagród i ichprzyznawania
nauczycielom akademickim w Uniwersyte cie Szczecińskim

Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy z dnia27 lipca2A05 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym
(tj. z20I2 poz. 572 ze zn.) uchwala się, co następuje:

$ 1. Senat Uniwersytetu Szczecińskiego uchwała Regulamin zasad podziału funduszu nagród
i ich ptzyznawania nauczycielom akademickim w Uniwers1.tecie Szczecińskim stanowiący
załącznlk do niniejszej uchwały.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dnięm podjęcia.

k/



załącznik

do ucłłłały nr 27/2013

S enatu Uniw ersytetu Sz czecirukiego

Regulamin zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania
n a u czycielo m a kad em ic ki m w Uniwenytecie Szczecińskim

I. Rodzaje fundusry nagród i ich pzeznaczenie

$1

1. W Uniwersytecie Szczecińskim tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli
akademickich i ptzyznaje im co roku nagrody za wybitne i tworcze osiągnięcia naukowe,
dydakĘczrre lub organizacyjne uzyskane w poprzednim roku kalendarzowyn lub
akademickim oraz7Acałokształt dorobku. Przezdyscsplinę naukowąna\ezy rozumieó również
dyscyplinę arĘsĘcmą. Nagrody wypłacane sąz okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2' Nagrody za osiągnięcia naukowe lub dydakĘczre doĘczą osiągnięć uzyskarrych w
poprzednim roku kalendaruowym.

3. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne doĘcząosiągnięć uzyskarrych w poprzednim roku
akademickim.

4. o nagrodę rektora moŻe ubiegaÓ się osoba, |dóra przepracowała w Uniwersytecie
Szczecińskim co najmniej rok.

5' Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1 wynosi Żoń przyznanego ptzez ministra nauki i
szkolnictwa wyzszego roczrrego osobowego funduszu płacnauczycieli akademickich.

6. Uczelniany fundusz nagród dzieli się na:

- s% fimdusz rektorą
- fundusz j ednostek organizacyjnych.

7 " Fundusz jednostek organizacyjnych dzieli się pomiędzy poszczególne jednostki
proporcjonalnie do udziafu wynagrodzeń jednostek organizacyjnych w kwocie
qłragrodzeń ustalonej dla nauczycieli akademickich w danym roku kalendarzowym.

8. Z funduszu jednostek organizacyjnych na\eży przeznaczyó co najmniej I0% na nagrody dla
młodych pracowników naukowo-dydaktycznych (w wieku do 35 lat).

$2

1. Rektor w ramach przyznanych mu środków moŻe prryrntac nauczycielom akademickim
nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktycme, organizacyjne lub za całoksztah dorobku.



Nagrody mają charakter indywidualny, z wyjątkiem nagród za osiągnięcia dydaktyczre,
ldóre mogąmieó równiez charakter nagród zespołowych"

2. Wysokośó nagrody ustala się przy zastosowaniu mnożnika minimalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyezajnego w Uniwersytecie Szczecińskim,
określonego w przepisach o w;łragradzałiu nauczycieli akademickich, obowią.zujących w
dniu 30 czer:wcaroku, wktórym prryntaje się nagrodę,złłanej dalej ,,stawką''"

3. Wysokość nagrody ustaloną wedfug zasad określonych w ust. 2 zaokryLa się do pełnego
złotego.

4" Wysokośó nagród, o których mowa w $ 2 ust. 1:

nagroda za osiągnięcia naukowe:
I stopnia - wynosi czterokrobrośó stawki'
II stopnia - wynosi fuzykrobrość stawki,

nagroda za osiągnięcia dydaktyczne :

indywidualna - wynosi cŻerokrofirość stawki,
zespołowa - wynosi czterokrotnoŚć stawki,

nagroda za osiągnię cia or ganizacyj ne :

I stopnia - rłrymosi cŹerokrotroŚó stawki,
II stopnia - wynosi dwrrkrotność stawki.

5. Rada Wydziału moze wysĘió z wnioskiem o nagrodę zacałoksnah dorobku, |dórąprzyznaje
rektor w wysokoŚci do dziesięciokrotnej stawki. Środki na ten cel rezenvrrje dziekan z funduszu
nagród prrymartego na Wydział.

6. Wniosek o przyznarlie nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, o charakterze zespołowym
powinien uwzględniaó wszystkich ezłonków zespołu.

$3

W danym roku, z tego samego tytułu nauczycielowi akademickiemu moŻebyÓ przyznana
nagroda ministra nauki i szkolnictwa v,yŻszego albo rektora"

II. Zasady prTyznawania nagród nauczycielom akademickim

$4

1. Fundusz jednostek organizacyjnyeh przeznaczony jest na nagrody dla tych nauczycieli
akademickich, którzy w ostatnim roku akademickim lub kalendarzowym wyróżnili się w
działalności naukowej, dydaĘcmej,orgarnzacy3nej albo zacałoksńdtdorobku.

2. Nagrody za działalnośó naukową pf ry Znaw ane sąZa:
_ w1tóżniające się rozprawy habilitacyjne lub doktorskie, po zaŁączeruu uchwĄ



rady wydziału w nł'iązku z wysĘlieniem o nagrodę rektorą
' publikacje w formie ptac mvałtych (traktaty, monografie, studią rozprawy),
_ artykuły, publikowane referaty ważne i twórcze w danej dyscyplinie naukowej,
- prace redakcyjne obejmujące dorobek naukowy większego zespołu osób,

nńaszcza młodych pracowników naukowych;
_ vgykorzysĘwanie w praktyce wyników badań naukowych i popularyzację uyników

badń wśród pra}<tyków,

- wynalazki, patenĘ, wzory, modele o dużym znaczetiu dla rozwoju
gospodarki i kultury narodowej,

- prace wykonane na zamówienie jednostek gospodarczych (konstrukcje,
aparaturą urządzeruą procesy technolo gi cme ię. ),

3. Nagrody dla nauczycieli akademickich w zakresie osiągnięć dydaktycmych przymawane są
za konkretne przedsięwzięcia, kIóre spowodowały istotną poprawę procesu i efektów
kształcenią z-łvłaszcza za:

- opracowanie lub stosowanie innowacyjnych metod prowadzenia zajęć'
dydaklycmych,

- stosowanie nowoczesnych środków dydakĘczrtych,
- opracowanie nowatorskichprogramówksŻałcenią
- opracowanie skryptów, podręczrrików' przewodników metodycznych lub innych

materiałów dydaktyczrych,
- szczególnie wyrómiający się poziom merytorycmy prac dyplomowych,

potwierdzony wynikami konkursów na poziomie ogólnopolskim,

4. Nagrody za działalnośÓ organizacyjną plzyłnawane Są nauczycielom akademickiffi, W
szczególności peŁriącyn funkcje organów jednoosobowych uczelru za działanią które
znacząco wptynęły na poprawę :

- jakości badan naukowych i prac rozwojowych w uczelni, skutkującą
po dwyższeniem kate gorii naukowej j edno stki naukowej,

- jakości dydalctyki i ksńałcenia, poprzez wdrażanie nowatorskich systemów
jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji,

- współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w
zakresie prowadzenia badan naukowych i prac rozwojowych na rzecz
insty.tucji i podmiotów gospodarczych oraz w zakresie opracow1łvania
programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego
umiejętności niezbędne na rynku pracy,

jak równiez za:
- organizowanie konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międz5łrarodowym.

5' Nagrody Za całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia naukowe' dydaktyczne i
organizacyjne, przyzrlaje się nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy
profesora lub tytuł profesora sztuki.



ilI. Tryb postępowania kwalifikaryjnego

$s

1. Wnioski o nagrody rektora navłydziil'ach przeehodząnastępujący tryb kwalifikacji:

- dyrektor insftutu lub kierornmik kateĘ bątź zalładu przedk<łada wniosek o
nagrodę rektora do Wydziałowej Komisji ds. Nagródiodznaczen,

- zaopiniowane wnioski Wydziałowa Komisja ds. Nagród i odznaczęń
pr zekanlj e odpowi edni ej r adzie v\ydziału'

2. Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Nagród i odmaczenvłraz z liĘ osób
rekomendowanyeh do nagrody oraz uchwałąrady wydziału nalezy przekazać rekorowi.

3. w przypadku jednostek międzywydziałowych oraz Biblioteki Głównej,
dyrektor/kierownik przekazuje opinię dot. zlożonych wniosków wraz z lisĘ
rekomendowanych kandydatów rektorowi.

4. Wzór wniosku oraz kryteria kwalifikacji z zastrzeŻeniem $ 4 niniejszego regulaminu
określa odpowiednia Wydziałowa Komisja ds. Nagród iodznaczen.

5. Dokumenty, o którychmowaw $ 5 ust.2 i 3 naleĘ składać wDżaleNauki wterminie
do dnia 30 czerwcakazdego roku.

6. Po przeanalizowaniu protokołów, uchwał lub opinii oraz zastosowanych kryteriów
kwalifikacyjnych, rektor podejmuje decyzję, której nie musi uzasadniac' o prryT|aniu lub
rueprryznaruu nagrody"

Senacka Komisja ds. Nagród i odznaczeń na posiedzeniu w dniu 12 marca}ll3r., w wyniku
głosowania jednomyślnie przyjęła proponowany projekt regulaminu zasad podziału funduszu
nagród iichprzyznawania nauczycielom akademickim w Uniwers1.tecie Szczecińskim.


