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Regulamin Komisji ds. Nagród i Odznaczeń 

Wydziału Odlewnictwa dotyczący kryteriów kwalifikacji wniosków o nagrodę 

Rektora 

 Podstawą niniejszego regulaminu jest Zarządzenie nr 106/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica z dnia 16 grudnia 2020 r. 

§ 1 

 1. Nagrody Rektora są przyznawane za szczególne osiągnięcia dydaktyczne lub organizacyjne uzyskane 

w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym kwalifikację wniosków. Nagrody mogą być 

indywidualne lub zespołowe: I, II lub III stopnia, w zależności od oceny osiągnięć. 

2. Nagroda Rektora może zostać przyznana także za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego 

i organizacyjnego. Nagroda ta jest nagrodą indywidualną I stopnia za ponadprzeciętny dorobek i może 

być przyznana tylko raz w karierze zawodowej.  

3. Nagrody Rektora są przyznawane wyłącznie za osiągnięcia afiliowane w AGH.  

4. Nagrody indywidualne mogą otrzymać tylko nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale 

Odlewnictwa na podstawie stosunku pracy przez pełny rok kalendarzowy. 

 5. Pracownicy Wydziału Odlewnictwa, niebędący nauczycielami akademickimi, należący do zespołu 

nagradzanego, otrzymują nagrody z odrębnego funduszu dla nagradzania tej grupy pracowników w 

wysokości określonej na podstawie odrębnych przepisów.  

6. Pozostałe osoby należące do nagradzanego zespołu otrzymują wyłącznie dyplomy wyróżnienia bez 

gratyfikacji finansowej.  

7. Jedna osoba może otrzymać nagrodę Rektora z tytułu więcej niż jednego wniosku zespołowego, ale 

nie więcej niż jednego wniosku o nagrodę indywidualną. Suma kwot dla jednej osoby z nagrody 

indywidualnej oraz wszelkich nagród zespołowych, nie może przekroczyć maksymalnej stawki nagrody 

indywidualnej I stopnia. 

 8. Wnioski o nagrodę Rektora powinny zostać złożone w biurze Dziekana Wydziału Odlewnictwa 

najpóźniej do 31 marca. Wzory formularzy wniosków znajdują się w załączniku. 

§ 2 

 1. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne przyznaje się nauczycielom akademickim za szczególne 

osiągnięcia w procesie kształcenia studentów tj. w szczególności za konkretne przedsięwzięcia, które 

spowodowały istotną poprawę warunków i jakości pracy dydaktycznej, efektów kształcenia, poziomu 

prac dyplomowych, do których zalicz się między innymi: 

a. opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod prowadzenia zajęć dydaktycznych i nauczania,  

b. opracowanie wniosku o uruchomienie nowego kierunku studiów lub ścieżki kształcenia, 

c. opracowanie nowych, uruchomionych przedmiotów, 

d. wydanie skryptu lub podręcznika akademickiego, 

e. twórczy udział w rozwoju studenckiego ruchu naukowego, wieloletnia opieka nad kołem 

naukowym, organizacja obozów naukowo-badawczych, 

f. prowadzenie międzynarodowych programów dydaktycznych, rozwój dydaktycznej współpracy 

międzynarodowej,  
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g. utworzenie nowych laboratoriów dydaktycznych,  

h. opieka naukowa (promotorstwo) nad studentami i doktorantami, którzy uzyskali wyróżnienia 

i nagrody w konkursach organizowanych poza AGH.  

2. W przypadku wniosku o nagrodę zespołową za osiągnięcia dydaktyczne konieczne jest podanie 

udziału procentowego poszczególnych osób nominowanych do nagrody i ich oświadczeń o udziale w 

osiągnięciu będącym przedmiotem wniosku.  

3. Przy przyznawaniu nagrody za osiągnięcia dydaktyczne uwzględniana jest ocena studentów 

dotycząca poziomu zajęć dydaktycznych.  

§ 3 

1. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne, tj. za istotny wkład w rozwój Uczelni, przyznawane są za 

działania, które wpłynęły na poprawę między innymi:  

a. jakości badań naukowych i prac rozwojowych w Uczelni, które mogą skutkować 

podwyższeniem kategorii naukowej jednostki,  

b. jakości kształcenia, poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości kształcenia oraz 

Polskiej Ramy Kwalifikacji,  

c. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia 

badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie 

opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego 

umiejętności niezbędne na rynku pracy,  

d. działania na rzecz promocji Uczelni, np. udział w przygotowaniu organizowanych przez AGH 

ważnych wydarzeń promujących osiągnięcia naukowe i badawcze oraz organizację konferencji 

naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. 

2. W przypadku wniosku o nagrodę zespołową za osiągnięcia organizacyjne konieczne jest podanie 

udziału procentowego poszczególnych osób nominowanych do nagrody i ich oświadczeń o udziale w 

osiągnięciu będącym przedmiotem wniosku. 

§ 4 

1. Wniosek o nagrodę za całokształt osiągnięć powinien zawierać dokumentację dorobku naukowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego kandydata. Dokumentacja powinna zawierać wykaz osiągnięć 

kandydata do nagrody pogrupowanych w odpowiednie kategorie (naukowe: publikacje, monografie, 

patenty, recenzje itd.; dydaktyczne: podręczniki i skrypty, kształcenie kadry, tworzenie nowych 

kierunków studiów, prowadzenie międzynarodowych programów dydaktycznych itd.; organizacyjne: 

sprawowane stanowiska i pełnione funkcje, udział w komisjach, współpraca z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, działania na rzecz promocji Uczelni itd.).  

§ 5 

 1. Tracą moc Regulamin o Nagrody Rektora – Dydaktyczne dla nauczycieli akademickich na WO oraz 

Regulamin o Nagrody Rektora – Naukowe dla nauczycieli akademickich na WO z dnia 27.03.2017 r.  

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Kolegium Wydziału Odlewnictwa.  

3. Wszelkie zagadnienia związane z określaniem zasad i trybu przyznawania nagród Rektora nie objęte 

niniejszym regulaminem będą rozpatrywane w oparciu o Zarządzenie nr 106/2020 Rektora Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica z dnia 16 grudnia 2020 r., a decyzję podejmie Dziekan. 


