
                                                    

                                                    Uchwała nr 1 

Kolegium Wydziału 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 29 marca 2021 roku  

w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród Rektora za osiągnięcia 

dydaktyczne i organizacyjne oraz za całokształt dorobku. 

 
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. art. 221. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.). Zarządzenie Rektora AGH nr 106/2020  
z dnia 16.12.2020 r. zał. nr 1 

 

Kolegium Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej 

im Stanisława Staszica w Krakowie w dniu 29 marca 2021 roku w głosowaniu jawnym 

jednogłośnie zatwierdziło regulamin nagród Rektora za osiągnięcia dydaktyczne  

i organizacyjne oraz za całokształt dorobku. 

Uprawnionych do głosowania 36 osób. Obecnych 34 osoby. 

 

 

                                                                                            Dziekan Wydziału 

                                                                Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Kolegium Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 

w sprawie regulaminu nagród Rektora za osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne oraz za 

całokształt dorobku. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA                                                     

NA WYDZIALE GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA 

AGH ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE I ORGANIZACYJNE 

ORAZ ZA CAŁOKSZTAŁT DOROBKU 

 

1. Regulamin przyznawania nagród Rektora (III filar) jest oparty o 

Regulamin wynagradzania pracowników, będący Załącznikiem nr 1 do 

Zarządzenia Nr 15/2020 Rektora AGH z dn. 16 marca 2020 r. oraz o 

Zarządzenie Nr 106/2020 Rektora AGH z dn. 16 grudnia 2020 r., które 

określa zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli 

akademickich.  

2. Nagrody przyznawane są nauczycielom akademickim za osiągnięcia 

dydaktyczne i organizacyjne oraz za całokształt dorobku. Nagrody 

przyznawane są pracownikom zatrudnionym w AGH na podstawie 

stosunku pracy (zatrudnieni przez pełny rok kalendarzowy) za osiągnięcia 



dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w poprzednim roku 

kalendarzowym lub za całokształ dorobku podczas dotychczasowej pracy 

na AGH. Wnioski o nagrody składane są do Wydziałowej Komisji ds. 

Nagród i Odznaczeń. Prawo do składania wniosków mają Kierownicy 

Katedr, Dziekan i Prodziekani. Wnioski należy składać na formularzach 

stanowiących Załączniki nr 2 i 3 do Zarządzenia Rektora AGH nr 8/2021. 

3. Mający znaczący udział w pracach zespołu i zgłoszeni we wnioskach 

zespołowych doktoranci oraz pracownicy badawczo-dydaktyczni, 

badawczy i dydaktycznie spoza Wydziału i/lub Uczelni nie mogą otrzymać 

gratyfikacji finansowych i są honorowani dyplomami. 

4. Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń przygotowuje listę 

wniosków zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie. Wnioski pozytywnie 

zaopiniowane są indywidualnie głosowane na Kolegium Wydziału. Do 

nagrody kwalifikują się wnioski, które otrzymają powyżej 50% głosów. 

Ostateczny skład liście rankingowej nadaje Dziekan po zasięgnięciu opinii 

Kolegium Wydziału. 

5. Do nagród za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i 

organizacyjnego typuje się wybitnych nauczycieli akademickich z tytułem 

profesora. Nagrody za całokształt są nagrodami indywidualnymi I stopnia 

i mogą być przyznane tylko jeden raz w karierze zawodowej na WGGiOŚ. 

6. Kandydatom zgłoszonym przez Uczelnię do nagrody ministra właściwego 

ds. szkolnictwa wyższego, którzy nie otrzymali nagrody ministra 

przyznaje się nagrodę Rektora I-go stopnia. 

7. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne mogą być przyznawane za 

przedsięwzięcia, które przyczyniły się do istotnej poprawy warunków i 

jakości pracy dydaktycznej, efektów kształcenia i poziomu prac 

dyplomowych, do których zalicza się między innymi: 

a) opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod i technik kształcenia 

(wg wykazu w Sylabusie), w tym kursów e-learningowych 

zatwierdzonych przez Centrum e-Learningu AGH i w kształceniu 

ustawicznym (studia podyplomowe, warsztaty, szkolenia, kursy 

zawodowe), 

b) opracowanie wniosku o uruchomienie nowego kierunku studiów lub 

nowej specjalności, 

c) wydanie skryptu lub podręcznika akademickiego, 

d) opracowanie i zrealizowanie wyróżniających się, nowatorskich 

przedmiotów lub modułów zajęć, np. w Bloku Przedmiotów 

Innowacyjnych UBPO, 



e) twórczy udział w rozwoju studenckiego ruchu naukowego, wieloletnia 

opieka nad studenckim kołem naukowym, udokumentowana 

nagrodami i ponadprzeciętnymi osiągnięciami koła, organizacja i 

udział w obozach naukowo-badawczych,  

f) opracowanie i prowadzenie międzynarodowych programów 

dydaktycznych, 

g) działania dydaktyczne w istotny sposób przyczyniające się do 

zwiększenia wymiany studenckiej krajowej i zagranicznej (np. 

stworzenie lub dostosowanie programu kształcenia do potrzeb 

obcokrajowców),  

h) utworzenie lub rozbudowanie nowych laboratoriów dydaktycznych, 

przygotowanie stanowiska laboratoryjnego (w już istniejącym 

laboratorium) wraz z pełną jego dokumentacją, 

i) przygotowanie zajęć w ramach ponad wydziałowych projektów 

edukacyjnych (np. chmura edukacyjna, noc naukowców, piknik 

naukowy itp.), 

j) uzyskanie wyróżnień i nagród w skali „powyżej AGH” przez studentów 

i doktorantów za prace, których opiekunem naukowym (promotorem) 

był kandydat do nagrody, 

k) opieka nad pracą dyplomową, której autor został laureatem (miejsca 

od pierwszego do trzeciego) w konkursie „DIAMENTY AGH”,  

l) uzyskanie dofinansowania dla projektu dotyczącego działalności 

dydaktycznej uczelni, realizowanego samodzielnie lub w partnerstwie 

krajowym jako lider albo w partnerstwie międzynarodowym jako lider 

lub partner projektu. 

8. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne, tj. za istotny organizacyjny wkład 

w rozwój Uczelni, w tym między innymi działania, które wpłynęły na: 

a) poprawę jakości badań naukowych i prac rozwojowych w Uczelni, 

skutkującą podwyższeniem kategorii naukowej dyscypliny, 

b) poprawę jakości kształcenia,  

c) poprawę 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) praktyczne wykorzystanie poza jednostką wyników badań naukowych 

i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na Uczelni (konstrukcje, 

wdrożone technologie), udokumentowane umową licencyjną 



pomiędzy AGH i podmiotem gospodarczym, efektem której są korzyści 

finansowe dla Uczelni, 

e) działania na rzecz promocji Uczelni, np. organizację ważnych 

konferencji o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, udział w 

komisjach rekrutacyjnych. 

9. Sumaryczna kwota przeznaczona na nagrody za osiągnięcia dydaktyczne 

nie może być mniejsza niż 40%, a za osiągnięcia organizacyjne nie może 

być większa niż 40%, przypadającej na jednostkę łącznej kwoty nagród. 

Podany procentowy zakres kwot może zmienić Dziekan WGGiOŚ po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium Wydziałowego. 

10. Przy nagrodzie zespołowej konieczne jest podanie udziału procentowego 

poszczególnych osób nominowanych do nagrody i dołączenie ich 

oświadczeń o udziale w osiągnięciu będącym przedmiotem wniosku. 

Wysokość nagrody dla danej osoby jest proporcjonalna do jej udziału 

procentowego, z zastrzeżeniem pkt. 3. Część nagrody przypadająca na 

jednego członka zespołu nie może przekraczać maksymalnej wysokości 

nagrody indywidualnej odpowiedniego stopnia. 

11. Jednej osobie mogą być przyznane nagrody Rektora z tytułu więcej niż 

jednego wniosku zespołowego, ale nie więcej niż jednego wniosku o 

nagrodę indywidualną za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne 

oraz za całokształt dorobku. Suma kwot dla jednej osoby z nagrody 

indywidualnej za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne oraz za 

całokształt dorobku oraz wszystkich nagród zespołowych nie może 

przekroczyć maksymalnej stawki nagrody indywidualnej I stopnia. 

 


