Szczegółowe kryteria przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli
akademickich WNB za wybitne osiągnięcia organizacyjne
Dokument stanowi realizację Zarządzenia Nr 30/2021 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. (§ 7, ust. 1, pkt 1).
1. Nagroda I stopnia może zostać przyznana po spełnieniu przez Kandydata
co najmniej jednej z następujących przesłanek:
a) znaczący udział w pracach dotyczących przygotowania Wydziału do ewaluacji,
b) zorganizowanie nowej pracowni badawczej związanej z działalnością naukową
prowadzoną na Wydziale (należy podać osiągnięcia naukowe zdobyte w ramach
pracy pracowni),
c) znacząca działalność promocyjna lub wpływająca na jakość, obsługę i obniżenie
kosztochłonności podstawowych procesów na Wydziale i Uniwersytecie.
2. Nagroda II stopnia może zostać przyznana po spełnieniu przez Kandydata
co najmniej jednej z następujących przesłanek:
a) ponadprzeciętny wkład pracy w działalność zespołu lub komisji powołanej przez
Rektora lub Dziekana (z wyłączeniem wydziałowych lub kierunkowych
komisji/zespołów dydaktycznych),
b) zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej firmowanej przez
Uniwersytet Wrocławski, w której uczestniczyło co najmniej 30 osób,
c) zorganizowanie krajowej konferencji naukowej, w której uczestniczyło
co najmniej 40 osób lub naukowo-szkoleniowej firmowanej przez Uniwersytet
Wrocławski (minimum 15 osób),
d) koordynowanie
programami
edukacyjnymi
popularyzującymi
naukę,
np. Dolnośląski Festiwal Nauki, Noc Biologów i itp.,
e) opieka nad kołami naukowymi poparta osiągnięciami (w postaci udziału
w konferencjach, pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów
naukowych, publikacji),
f) inne aktywności proponowane przez kierowników zakładów.
3. Nagrody, o których mowa w punktach 1. i 2. można otrzymać jedynie za osiągnięcia
uzyskane w roku, za który przyznawana jest nagroda.
4. W sytuacji, gdy do nagrody danego stopnia pretenduje więcej niż jeden kandydat,
komisja dokonująca oceny kandydatów do nagród ustala ranking, w którym brane
będą pod uwagę kryteria w kolejności takiej jak wymieniono w podpunktach
punktów 1, 2 i 3.
5. W przypadku, gdy całkowita kwota nagród przekroczy wyasygnowane na ten cel
fundusze, w pierwszej kolejności przyznawane będą nagrody niższego stopnia.
6. Wnioski o nagrodę muszą być umotywowane. Nieumotywowane wnioski nie będą
rozpatrywane.

