
Zal^cznik
do zarz^dzenia nr ... Rektora ZUT z dnia stycznia 2019 r.

REGULAMIN
przyznawania nauczycielom akademickim nagrod rektora

za osi^gnif cia w pracy zawodowej

I Postanowienia ogolne

§1.
1. Niniejszy Regulamin okresla zasady i tryb przyznawania nauczycielom akademickim nagrod rektora za

osiajmi?cia w pracy zawodowej w zakresie:
a) dzialalnosci naukowej;
b) dzialalnosci dydaktycznej;
c) dzialalnosci organizacyjnej;
d) caloksztaltu dorobku;
- zwanych dalej ,,nagrodami".

2. Na nagrody rektora, o ktorych mowa w ust. 1, nalicza si? srodki w wysokosci 2% planowanych przez uczelni?
rocznych srodkow na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli akademickich.

3. Ze srodkow, o ktorych mowa w ust. 2, wydziela si? na nagrody za osiajmi?cia w zakresie:
a) dzialalnosci naukowej, nie wi?cej niz 65% srodkow;
b) dzialalnosci dydaktycznej, nie wi?cej niz 20% srodkow;
c) dzialalnosci organizacyjnej, nie wi?cej niz 15% srodkow.

4. Nagrod? przyznaje si? nauczycielowi akademickiemu dla ktorego, na dzien przyznania nagrody, ZUT jest
podstawowym miejscem pracy.

5. Do nagrody przedstawiane s$ osiajmi?cia, w ktorych jako miejsce aflliacji autora wskazany jest ZUT,
wprowadzone do Polskiej Bibliografii Naukowej (PEN) b?d^cej elementem Zintegrowanego Systemu
Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyzszym POL-on.

6. Z zastrzezeniem § 4 ust. 1 i 3, nagrod? za osiajmi?cia naukowe i dydaktyczne przyznaje si? za osiajni?cia
uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym, a nagrod? za osiajmi?cia organizacyjne przyznaje si? za
osiajmi?cia uzyskane w danym roku akademickim.

7. Ilekroc w niniejszym regulaminie mowa jest o osiajmi?ciach naukowych w postaci monografli naukowej,
redakcji monografli naukowej, rozdziahi w monografii, artykuhl naukowego lub recenzowanego materialu
z konferencji mi?dzynarodowej, rozumie si? przez to uzyskanie osi4gni?cia opublikowanego w
monograflach, czasopismach lub materialach konferencyjnych, o ktorych mowa w obowi^zuj^cych w roku
poprzedzaj^cym przyznanie nagrody wykazach wydawnictw i czasopism, okreslonych na podstawie art.
267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, zwanej dalej
,,ustawa/', oraz wpisuj^ce si? w dyscyplin? naukow^, w ktorej ZUT posiada kategori? naukowa^

§2.
1. Za osiajmi?cia naukowe moze bye przyznana nagroda indywidualna.
2. Za osiajmi?cia dydaktyczne moze bye przyznana jedna nagroda: indywidualna lub zespolowa.
3. Wysokosc nagrody ustalana jest jako wartosc procentowa minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego

profesora, okreslonej rozporz^dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego na podstawie art. 137 ust.
2 ustawy, obowi^zuj^cej na dzien 30 czerwca roku, w ktorym przyznano nagrod?. Kwot? przyznanej nagrody
zaokr^gla si? do pemych dziesi^tek zlotych.

4. Wysokosci nagrod I, II i III stopnia za osiajmi?cia naukowe oraz dydaktyczne wynosza^ w przypadku:
a) nagrody indywidualnej:

I stopnia do 300% stawki,
II stopnia do 200% stawki,
III stopnia do 100% stawki;

b) nagrody zespolowej:
I stopnia do 600% stawki,
II stopnia do 400% stawki,
III stopnia do 200% stawki.



5. We wniosku o przyznanie nagrody zespolowej za osi^gni^cia dydaktyczne nalezy uwzgl^dnic wszystkich
czlonkow zespohi, ktorzy sâ  nauczycielami akademickimi. Podzial nagrody pomi^dzy czlonkow zespohi
powinien bye uzalezniony od wkladu pracy poszczegolnych osob, a czesc nagrody przypadajaca naczlonka
zespotu nie moze przekraczac wysokosci nagrody indywidualnej tego samego stopnia.

6. Wysokosc nagrody za caloksztaft dorobku odpowiada wysokosci nagrody indywidualnej I stopnia za
osi^gni^cia naukowe i dydaktyczne.

7. Decyzje^ o wysokosci nagrody za osiajmi^cia organizacyjne podejmuje rektor, przy czym nie moze ona bye
wyzsza od wysokosci nagrody indywidualnej I stopnia za osî gniecia naukowe i dydaktyczne.

II Zasady przyznawania nagrod rektora za osi^gni^cia naukowe

§3.

1. Nagrody za osi^gni^cia w dzialalnosci naukowej moze otrzymac nauczyciel akademicki, ktory w roku
kalendarzowym poprzedzaj^cym jej przyznanie mial osi^gni^cia w postaci:
1) artykulow naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materialach

z mi^dzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie sporz^dzonym zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, zwanym dalej ,,wykazem
czasopism", o minimalnej liczbie punktow 40;

2) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie sporzadzonym
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, zwanym dalej
,,wykazem wydawnictw", redakcji naukowych takich monografii i rozdzialow w takich monografiach,
o minimalnej liczbie punktow 40;

3) udzielonych patentow na wynalazki;
4) rozliczonych projektow obejmujacych badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane w trybie

konkursowym:
a) przez instytucje zagraniczne lub organizacje miedzynarodowe,
b) ze srodkow, o ktorych mowa w art. 365 pkt 9,11 i 12 ustawy;

5) rozliczonych projektow finansowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
6) rozliczonych projektow obejmujacych badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanych przez

przedsiebiorcow lub podmioty dzialaj^ce na rzecz rozwoju nauki;
7) komercjalizacji wynikow badah naukowych lub prac rozwojowych lub know-how zwiazanego z tymi

wynikami.
2. Przy ocenie osi^gni^c w dzialalnosci naukowej, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-2, w ramach dyscyplin

naukowych nalez^cych do dziedziny nauk spolecznych uwzgl^dnia si^ takze:
1) monografie naukowe wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw,

stanowi^ce rezultat projektow finansowanych w konkursach ogloszonych od dnia 1 stycznia 2019 r.
przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, ktore
uzyskaty pozytywny wynik w ramach wdrozonych w tych konkursach procedur oceny jakosci
monografii, a takze redakcje naukowe takich monografii i rozdzialy w takich monografiach, o
minimalnej liczbie punktow 40;

2) monografie naukowe wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw ani
niestanowi^ce rezultatu projektow finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, ktore uzyskaly pozytywny wynik oceny eksperckiej, a
takze redakcje naukowe takich monografii i rozdzialy w takich monografiach, o minimalnej liczbie
punktow 40.

3. Przy ocenie osi^gni^c w dzialalnosci naukowej, o ktorych mowa w ust. 1-2, przyznaje si$ liczb? punktow
na zasadach wynikaj^cych z rozporz^dzenia ministra wlasciwego ds. szkolnictwa wyzszego i nauki
wydanego na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy.

4. Suma punktow za osi^gni^cia stanowi koncowa^ liczbe^ punktow za osi^gni^cia w dzialalnosci naukowej i
jest podstaw^ do tworzenia listy rankingowej kandydatow do nagrod za osiajmi^cia naukowe I, II i III
stopnia.

§4.

1. Niezaleznie od miejsca na liscie rankingowej, o ktorej mowa w § 3 ust. 4 za osi^gni^cia naukowe w postaci:
1) autorstwa lub wspolautorstwa rozdziahi w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo

zamieszczone w wykazie wydawnictw sporz^dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o liczbie punktow nie mniejszej niz 200;



2) autorstwa lub wspolautorstwa monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w
wykazie wydawnictw sporz^dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt
2 lit. a ustawy, o liczbie punktow mniejszej niz 200;

3) autorstwa lub wspolautorstwa artykuhi naukowego opublikowanego w czasopismie naukowym lub w
recenzowanych materialach z miedzynarodowej konferencji naukowej, zamieszczonych w wykazie
czasopism sporz^dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b
ustawy, o liczbie punktow 70;

4) autorstwa lub wspolautorstwa artykulu naukowego opublikowanego w czasopismie naukowym lub w
recenzowanych materialach z miedzynarodowej konferencji naukowej, zamieszczonych w wykazie
czasopism sporz^dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b
ustawy, o liczbie punktow 40;

przyznawana jest, z zastrzezeniem ust. 2, odr^bna nagroda za aktywnosd naukow% wedhig zasady:

a) dla kazdego osiajmiecia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 - w wysokosci do /^ % minimalnego
wynagrodzenia, o kforym mowa w § 2 ust 2, dla kazdego wspolautora z ZUT, nie mniej niz 3,0%;

b) dla kazdego osiajmiecia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2-3 - w wysokosci do ( /^ J /m)%

minimalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust 2, dla kazdego wspolautora z ZUT, nie mniej
niz 3,0%;

c) dla kazdego osiajmiecia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 4 - w wysokosci do ( /£ J /rn)%

minimalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust 2, dla kazdego wspolautora z ZUT, nie mniej
niz 2,0%;

gdzie k - oznacza liczb? wspolautorow z ZUT a m -liczb? wszystkich wspolautorow.

2. L^czna liczba osi^gniec, o ktorych mowa w ust. 1, za ktore wyplacana bedzie nagroda za aktywnosc
naukowa^ dlajednego nauczyciela akademickiego w roku nie moze bye wiejcsza od czterech.

3. Za osiajmiecia w postaci:
1) autorstwa lub wspolautorstwa monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w

wykazie wydawnictw sporz^dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt
2 lit. a ustawy, o liczbie punktow nie mniejszej niz 200 oraz redakcji lub wspofredakcji naukowej
takiej monografii;

2) autorstwa lub wspolautorstwa artykuhi naukowego opublikowanego w czasopismie naukowym lub w
recenzowanych materialach z miedzynarodowej konferencji naukowej, zamieszczonych w wykazie
czasopism sporz^dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b
ustawy, o liczbie punktow 100,140 oraz 200;

przyznawane jest wynagrodzenie dodatkowe za ponadprzecietn^ aktywnosc naukow^, na podstawie
odr^bnego zarz^dzenia rektora i ze srodkow innych niz wymienione w § 1 ust. 2.

§5.
Za osiajgniecia bed^ce podstaw^ nadania stopnia naukowego lub tytuhi naukowego przyznawana jest nagroda:

a) I stopnia, za uzyskanie:
- tytuhi naukowego profesora,
- stopnia doktora habilitowanego, o ile okres od uzyskania stopnia doktora do uzyskania stopnia

doktora habilitowanego nie przekroczyl siedmiu lat;
b) II stopnia, za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, o ile okres od uzyskania stopnia doktora do

uzyskania stopnia doktora habilitowanego przekroczyl siedem lat;
c) III stopnia, za uzyskanie stopnia doktora, gdy w toku przewodu praca doktorska kandydata do nagrody

zostala uznana za wyrozniaja^ sie, a okres do uzyskania stopnia doktora nie przekroczyl czterech lat:
- od rozpoczecia zatrudnienia kandydata na uczelni na stanowisku asystenta, ktory nie by!

uczestnikiem studio w doktoranckich lub szkoly doktorskiej,
lub
- od rozpoczecia studiow doktoranckich przez kandydata, ktory byl uczestnikiem studiow

doktoranckich lub szkoly doktorskiej.



III Zasady przyznawania nagrod rektora za osiijgni^cia dydaktyczne

§6.
1. Nagrod? I stopnia za osiajmi?cia dydaktyczne moze otrzymac w szczegolnosci nauczyciel akademicki, ktory w

roku kalendarzowym poprzedzaj^cym przyznanie nagrody, mial dorobek obejmuj^cy co najmniej autorstwo
podr?cznika lub skryptu wydanego w wydawnictwie zamieszczonym w wykazie wydawnictw sporz^dzonym
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy i zrealizowal konkretne
przedsi?wzi?cia powoduj^ce istotna^ popraw? poziomu pracy dydaktycznej, np.:
- prowadzenie prac dyplomowych wyroznionych w konkursach ogolnopolskich;
- wspolautorstwo programu nowego kierunku studiow lub specjalnosci;
- uruchomienie nowego laboratorium dydaktycznego.

2. Nagrod? II stopnia za osiaj*ni?cia dydaktyczne moze otrzymac nauczyciel akademicki, ktory wroku
kalendarzowym poprzedzaj^cym przyznanie nagrody mial dorobek obejmuj^cy co najmniej wspolautorstwo
podrecznika b^di skryptu wydanego w wydawnictwie, o ktorym mowa w ust. 1, lub w Wydawnictwie
Uczelnianym i zrealizowal konkretne przedsi?wzi?cia powoduj^ce istotna^ popraw? warunkow pracy
dydaktycznej, np.:

- prowadzenie prac dyplomowych wyroznionych w konkursach ogolnopolskich, regionalnych lub
branzowych;

- wspolautorstwo programu nowego kierunku studiow lub specjalnosci;
- uruchomienie nowego laboratorium dydaktycznego.

3. Nagrod? Ill stopnia za osiajmi?cia dydaktyczne moze otrzymac w szczegolnosci nauczyciel akademicki,
ktory w roku kalendarzowym poprzedzaj^cym przyznanie nagrody mial istotne osi^gni?cia w pracy
dydaktycznej, np.:

- prowadzenie prac dyplomowych wyroznionych w konkursach regionalnych lub branzowych;
- uruchomienie nowych dydaktycznych stanowisk laboratoryjnych;
- udzial w pracach komisji konkursow i olimpiad ogolnopolskich lub regionalnych dla szkol

ponadgimnazjalnych organizowanych lub wspolorganizowanych przez ZUT;
- opieka nad Studenckim Kolem Naukowym, ktorego czlonek w roku kalendarzowym poprzedzaj^cym

przyznanie nagrody zostal-s^ laureatem konkursu ogolnopolskiego.
4. Wnioski o nagrody zespolowe za osiajmi?cia dydaktyczne powinny dotyczyc spqjnej tematyki (zadania),

nazwanej wspolnym tytulem.

IV Zasady przyznawania nagrod rektora za osiqgni^cia organizacyjne

§7.
Nagroda za osi^gniecia organizacyjne moze bye przyznana za osiajmiecia polegaj^ce na:
a) wyrozniaj^cej si? dzialalnosci na rzecz sprawnego dziatania uczehii, w tym m.in. za efektywne i

prowadz^ce do ich harmonijnego rozwoju kierowanie jednostkami organizacyjnymi uczehii, aktywne
przewodniczenie komisjom uczelnianym, skuteczne rozwiazywanie problemow w ramach udzielonego
pemomocnictwa rektora itp.;

b) wyrozniaj^cej si? czynnej dzialalnosci na rzecz organizacji Nocy Naukowcow, Festiwalu Nauki, imprez
promocyjnych na rzecz ZUT (Dni Owada, Dni Otwarte, zaj?cia popularnonaukowe dla uczniow szkol
ponadpodstawowych itp.) oraz w realizacji zaj?c w ramach Dzieci?cego Uniwersytetu Technologicznego
lub Uniwersytetu Trzeciego Wieku i tym podobnych inicjatyw;

c) uzyskaniu finansowania na dzialalnosc Uczelni ze srodkow pochodz^cych spoza Programow Ramowych
Unii Europejskiej lub spoza ministerstwa wlasciwego do spraw nauki lub podleglych mu jednostek, o ile
kandydat nie pobiera z tego tytulu wynagrodzenia w ramach projektu.

V Zasady przyznawania nagrod rektora za caioksztait dorobku

§8.
Nagrod? za caioksztait dorobku moze otrzymac nauczyciel akademicki zatrudniony w Zachodniopomorskim
Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie co najmniej 10 lat na stanowisku profesora, ktory ma wybitny
dorobek naukowy, wyrozniaj^ce wyniki w zakresie ksztalcenia i rozwoju kadry naukowej oraz wykazal si?



szczegolnymi innymi osi§gni?ciami poprawiaj^cymi wizerunek uczelni. Nagrod? za caloksztalt dorobku
mozna uzyskac raz.

VI Tryb przyznawania nagrod

§9.
1. Wnioski o przyznanie nagrod, wygenerowane za pomoca^ systemu panel.zut.edu.pl (zakladka E-ushigi),

nauczyciele akademiccy skladaja^ w Dziale Nauki, za posrednictwem kierownika swojej jednostki
organizacyjnej, w terminie:

a) za osi^gniecia naukowe, o ktorych mowa w § 3 ust. 1-2, za osiajmi?cia dydaktyczne, o ktorych mowa
w § 6 oraz za caloksztalt dorobku:

- do 31 marca roku nast?puj^cego po roku, za ktory ma bye przyznana nagroda;

b) za osiajmi?cia organizacyjne, o ktorych mowa w § 7:

- w terminie do 30 czerwca roku akademickiego, za kt6ry ma bye przyznana nagroda;

c) za osiajmi?cia naukowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 1:

- na biez^co, jednak nie pozniej niz w terminie do 31 marca roku nast?puj$cego po roku, za ktory
ma bye przyznana nagroda, z zastrzezeniem ust. 2;

d) za osia£ni?cia naukowe, o ktorych mowa w § 5:

- na biez^co, jednak nie pozniej niz w terminie do 31 marca roku nast?puj$cego po roku, za ktory
ma bye przyznana nagroda, z zastrzezeniem ust. 3.

2. Wniosek o przyznanie nagrody za osiajmiecia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt c, w ktorych jako miejsce
afiliacji autora wskazany jest ZUT, mozna zlozyc po ich wprowadzeniu do Polskiej Bibliografli Naukowej
(PEN) b?dacej elementem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyzszym POL-
on, z zastrzezeniem, ze wyplata nagrody nast^pi na biezaco, ale nie wczesniej niz po wejsciu w zycie
rozporz^dzenia MNiSW wprowadzaj^cego wykazy wydawnictw oraz czasopism naukowych i
recenzowanych materialow z mi?dzynarodowych konferencji naukowych, o ktorych mowa w art. 267 ust.
2 pkt 2 ustawy.

3. Do wniosku o nagrod? za osiajmiecia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt d, nauczyciel akademicki przedklada
dokument potwierdzajacy uzyskanie osi^gniecia.

§10.
1. Wnioski o nagrody za osi^gniecia naukowe, o ktorych mowa w § 3 ust. 1-2 oraz dydaktyczne opiniuje

rektorska komisja ds. nagrod i odznaczen i przedstawia rektorowi listy rankingowe, stanowiace podstaw?
do podj^cia decyzji o przyznaniu nagrody i o jej stopniu.

2. Rektorska komisja ds. nagrod i odznaczen opiniuje i przedstawia rektorowi wnioski o nagrody za
caloksztalt dorobku.

3. List? osob nagrodzonych za osi^gni?cia, o ktorych mowa w ust. 1-2, podaje si? do wiadomosci na tablicy
ogloszen rektoratu i na stronie intranetowej ZUT, nie pozniej niz 14 dni przed ich wyplata^ Lista osob
nagrodzonych zawiera w przypadku:

- nagrod za osi^gni?cia dydaktyczne informacj? o stopniu nagrody;

- nagrod za osi^gni?cia naukowe informacj? o stopniu nagrody i liczbie uzyskanych punktow.

VII Przepisy koncowe

§11-
Postanowienia niniejszego regulaminu wchodz^ w zycie z dniem 1 stycznia 2019 r. i maja^ zastosowanie do nagrod
rektora:
- za osiqgni?cia naukowe i dydaktyczne za rok 2019 i lata nast?pne,
- za osi^gniecia organizacyjne za rok akademicki 2019/2020 i lata nastepne,
- za caloksztalt dorobku obejmujacego okres do konca roku 2019 i lata nast?pne.


