
Uchwała nr 287/2015 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 24 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie:  zmiany Uchwały nr 164/2010 Senatu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: 

Regulaminu zasad i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród 

dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

Działając na podstawie § art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 89 ust. 6 

Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

                    Zmienia się uchwałę Senatu nr 164/2010 z dnia 24 lutego 2010 r.  w sprawie Regulaminu 

zasad i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 

akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ten sposób, że: 

 

1) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„1. Nauczycielom akademickim przyznaje się nagrody za osiągnięcia naukowe, osiągnięcia 

dydaktyczne, osiągnięcia organizacyjne oraz całokształt dorobku. 

 

1) Nagrody za osiągnięcia naukowe przyznaje się za: 

A) oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, udokumentowane: 

a) publikacjami w czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i 

kierunki dalszych badań; 

b) dziełem opublikowanym w całości lub zasadniczej części albo cyklem 

publikacji powiązanych tematycznie, będącym podstawą nadanie stopnia 

naukowego doktora habilitowanego, jeżeli wcześniej nie były nagrodzone;  

c) rozprawą doktorską lub spójnym tematycznie zbiorem artykułów będących 

podstawą nadania stopnia naukowego doktora, jeżeli wcześniej nie zostały 

nagrodzone; 

d) monografiami i książkami; 

e) patentami, prawami ochrony na wzór użytkowy lub znak towarowy, odmianą 

roślin, nową rasą i linią zwierząt; 

f) pracami artystycznymi (osiągnięciami w zakresie twórczości artystycznej). 

B) aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji 

promotora przełomowych prac doktorskich. 

2) Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne przyznaje się za innowacyjne metody 

prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz nowatorskie przygotowanie materiałów 

dydaktycznych, w tym wyróżniających się podręczników, skryptów, przewodników 

metodycznych lub programów kształcenia. 

3) Nagrody za osiągnięcia organizacyjne przyznaje się nauczycielom akademickim, za 

działania, które znacząco wpłynęły na poprawę: 

a) jakości badań naukowych i prac rozwojowych w uczelni, skutkującą 

podwyższeniem kategorii naukowej jednostki naukowej; 



b) jakość dydaktyki i kształcenia, poprzez nowatorskie systemy wdrażania 

systemów jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji; 

c) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie 

prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów 

gospodarczych oraz w zakresie opracowania programów kształcenia i 

doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne  na rynku 

pracy. 

4)  Nagrody za całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i 

organizacyjne.” 

 

2) W § 3 uchwały  dotychczasowy zapis ust. 5 zastępuje się następującym brzmieniem: 

 

         „5. Rektor może w szczególności z własnej inicjatywy przyznać nagrodę za najlepsze 

osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

(lub stopnia doktora habilitowanego sztuki) i za najlepsze osiągnięcie będące 

podstawą nadania stopnia naukowego doktora (lub stopnia doktora sztuki), z 

zastosowaniem następującego trybu: 

1) przy przyznawaniu przez Rektora nagrody za najlepsze osiągnięcie będące 

podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia 

naukowego doktora bierze się pod uwagę te z nich, które wskazała rada wydziału w 

osobnej uchwale jako wyróżniające się osiągnięcie będące podstawą nadania 

powyższego stopnia, zgłoszone w trybie określonym w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2, które 

uprzednio zostały zaopiniowane pozytywnie przez Rektorską Komisję ds. Nagród ze 

Specjalnego Funduszu Nagród, zwaną dalej „Rektorską Komisją”, jako nagrody 

indywidualne I lub II stopnia; 

2) przy występowaniu z wnioskami o  nagrodę za najlepsze osiągnięcie będące 

podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia 

naukowego doktora należy przedstawić jego merytoryczne uzasadnienie wraz: z 

udokumentowaną informacją o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego lub stopnia naukowego doktora; kopią 

prawomocnej uchwały rady jednostki uprawnionej do nadawania danego stopnia 

naukowego; opiniami recenzentów w postępowaniu o nadanie danego stopnia 

naukowego; wyciągiem z protokołu posiedzenia rady jednostki, na którym nadano 

dany stopień naukowy, zatwierdzającym uchwałę o wyróżnieniu osiągnięć, które 

stały się podstawą nadania stopnia naukowego; 

3) po uprzednim dokonaniu wszystkich czynności, o których mowa w ust. 1 propozycję 

przyznania przez rektora nagrody za najlepsze osiągnięcie będące podstawą 

nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia naukowego 

doktora przedstawia Rektorowi ośmioosobowa Kapituła Nagrody, w skład której 

wchodzą przedstawiciele wszystkich wydziałów, powołana przez niego po 

zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w UP; 

4) Rektor przyznaje jedną nagrodę za najlepsze osiągniecie będące podstawą nadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w formie nagrody indywidualnej I 

stopnia dla nauczycieli akademickich i jedną nagrodę za najlepsze osiągnięcie 

będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora w formie nagrody 

indywidualnej II stopnia dla nauczycieli akademickich, wliczając do niej kwotę 

zaopiniowaną uprzednio przez Rektorską Komisję;  

5) Rektor na wniosek Kapituły Nagrody lub według własnego uznania może odstąpić 

od przyznania w danym roku jednej bądź obu tych nagród”. 

 



§ 2 

 

Załączniki, o których mowa  w § 1 pkt. 1 i pkt. 2  niniejszej uchwały stanowią jej integralną 

część. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           

Prorektor 

         

prof. dr hab. Jan Pikul 


