
 
Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom 

akademickim zatrudnionym  w Akademii Ekonomicznej  
im. Karola Adamieckiego  w Katowicach 

/wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ 
 
 
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród Rektora 
nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 
zwanych dalej „nagrodami” za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo 
za całokształt dorobku. 

 
§ 1 

1. Na podstawie art. 155 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 64 Statutu 
Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach nalicza się środki 
na nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich w wysokości 2% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
akademickich. 

2. Naliczone środki na nagrody stanowią wyodrębnioną pozycję w planie finansowym 
uczelni na dany rok kalendarzowy. 

 
§ 2 

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich przyznawane są nauczycielom 
akademickim: 

a) za wycenione w systemie punktowym osiągnięcia: naukowe i naukowo-badawcze, 
dydaktyczne, organizacyjne oraz w zakresie kształcenia kadr naukowych uzyskane 
w roku kalendarzowym poprzedzającym złoŜenie wniosku,   

b)  poza systemem punktowym, zgodnie z § 6 regulaminu. 
 

§ 3 
1. Nagrody, o których mowa w § 2 litera a) przyznawane są jako nagrody indywidualne 

I, II i III stopnia.  
2. Nagrody, o których mowa w § 2 litera b) przyznawane są jako nagrody indywidualne 

lub zespołowe I, II i III stopnia.  
3. Wysokość nagród poszczególnych stopni ustala Senat AE w odrębnej Uchwale przy 

zastosowaniu mnoŜnika minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora 
zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich 
obowiązujących w dniu 30 czerwca roku, w którym przyznano nagrodę, zwaną dalej 
„stawką”.  

         Wysokość nagrody zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych. 
 
§ 4 

W danym roku nauczyciel akademicki moŜe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - 
indywidualną lub zespołową. 

 
 
 
 



 
§ 5 

1. Osiągnięcia nauczyciela akademickiego, stanowiące podstawę wystąpienia                   
o przyznanie nagrody indywidualnej, zgodnie z § 2 lit. a) regulaminu, wycenia się 
punktowo według zasad określonych w załączniku do niniejszego regulaminu. 

2. Wnioski o przyznanie nagrody składają do dziekana wydziału kierownicy katedr lub 
sami zainteresowani.  

3. Wnioskodawcy, o których mowa wyŜej, odpowiadają za rzetelność danych zawartych 
we wniosku. Weryfikacji wyceny punktowej dokonują dziekani na podstawie karty 
oceny jednostki naukowej za dany rok oraz przedłoŜonych dokumentów 
potwierdzających zlecenie pracownikowi sporządzenia recenzji zewnętrznych. 

4. W terminie do 30 czerwca kaŜdego roku dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, 
przekazuje wnioski do Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń. 

5. W przypadku pracowników jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych 
kierownicy tych jednostek, w terminie określonym w ust. 4, składają wnioski                   
o przyznanie nagród bezpośrednio do Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń.  

6. Senacka Komisja ds. Nagród i Odznaczeń, po ocenie wniosków, proponuje liczbę 
punktów wymaganych do przyznania nagrody indywidualnej I, II i III stopnia oraz 
sporządza listę nauczycieli rekomendowanych do nagrodzenia.  

7. Liczbę punktów wymaganych do przyznania nagrody w danym roku ustala Rektor. 
           
                                                                    § 6 
1. Poza systemem punktowym Rektor, z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana, 

przyznaje nauczycielom akademickim, nagrody za: 
a) całokształt osiągnięć naukowo-dydaktycznych (indywidualne), 
b) szczególne osiągnięcia (indywidualne lub zespołowe). 

2. Zasadność przyznania nagrody przedstawia we wniosku inicjator (wnioskodawca). 
3. Wnioski o przyznanie nagród, o którym mowa w ust. 1, opiniowane są przez Senacką 

Komisję ds. Nagród i Odznaczeń. 
          
          § 7 

1. W terminie do dnia 15 lipca kaŜdego roku Senacka Komisja ds. Nagród i Odznaczeń: 
            a) opiniuje wnioski, o których mowa w § 5 ust. 5 regulaminu, 

                  b) proponuje liczbę punktów wymaganych do przyznania poszczególnych stopni 
                       nagród indywidualnych oraz sporządza listę nauczycieli rekomendowanych  
                       do nagrodzenia za osiągnięcia wymienione w § 2 lit. a) regulaminu, 
                  c) opiniuje wnioski nie podlegające systemowi punktowemu, o których mowa  
                       w § 6. 

2. Decyzję w sprawie przyznania nagrody oraz jej stopnia podejmuje Rektor. 
3. Osoby, którym przyznano nagrody otrzymują okolicznościowe dyplomy.  

Kopie dyplomów dołącza się do akt osobowych nagrodzonych pracowników. 
4. Nagrody wręczane są w Dniu Edukacji Narodowej. 
 

 
 
 
 



                                                                                                     
                                                                                                     

Załącznik do Regulaminu przyznawania nagród 
dla nauczycieli akademickich. 

 
 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NAUCZYCIELI 
AKADEMICKICH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH 

 

A. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I NAUKOWO – BADAWCZE 
 

Liczba 
punktów 
 

1.  Autorstwo monografii w języku angielskim 24 
2. Autorstwo monografii w jęz. innym niŜ angielski  12  
3.  Autorstwo rozdziału  w monografii w języku angielskim   7 
4. Autorstwo rozdziału w monografii w języku innym niŜ angielski  3 

5. 
Redaktor naukowy wieloautorskiej monografii lub serii wydawniczej: 
jęz. angielski 
inny język  

5 
3 

6. Publikacja w czasopiśmie wyróŜnionym w Journal Citation Reports  do 40  
7.  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra  do 6 
8 Redaktor naczelny czasopisma krajowego lub zagranicznego wymienionego w wykazie ministra  2  

9.  Stopnie naukowe, tytuły naukowe   
a) stopień naukowy doktora uzyskany przez pracownika  24 

b) stopień doktora habilitowanego uzyskany przez pracownika  50 

c) tytuł profesora uzyskany przez pracownika  100 

 d) tytuł doktora honoris causa uzyskany przez pracownika  100 

10. 
 

Przystąpienie  do konkursu na projekty badawcze (finansowane ze środków krajowych) (projekty 
badawcze własne/promotorskie, celowe, rozwojowe, inne) 
Projekty badawcze w rozumieniu zasad finansowania nauki. Nie dotyczy projektów realizowanych w 
ramach działalności statutowej i badań własnych. 

 5  
  

11. 

Uzyskanie dofinansowania projektu badawczego (własne/promotorskie, celowe, rozwojowe, inne) 
Projekty badawcze w rozumieniu zasad finansowania nauki. Nie dotyczy projektów realizowanych w 
ramach działalności statutowej i badań własnych. 10 

12.   Przystąpienie do konkursu na projekty badawcze finansowane ze środków zewnętrznych – środki 
europejskie (fundusze strukturalne, programy ramowe, inne) 

 
5 

13.  Uzyskanie dofinansowania projektu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych – środki 
europejskie (fundusze strukturalne, programy ramowe, inne) 10 

 
14. Udział w ramach prac badawczych realizowanych na rzecz praktyki gospodarczej za pośrednictwem AE w 

Katowicach (umowa zawarta z innym podmiotem na wykonanie prac B+R zakończona osiągnięciem celu)  

  
  
  

a) Kwota umowy do 20 tys. zł;  4 

Kwota umowy 21 do 50 tys. zł;  8 b) 
c) Kwota umowy ponad 51 tys.;   12 
 
B. OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE      
   

Liczba 
punktów 
 

1. 
Podręczniki akademickie - punktacja wynikająca z karty oceny jednostki naukowej za dany rok 
 

 
 

2. Podręczniki dydaktyczne   

a) Autorstwo podręcznika dydaktycznego 5 

b) Autorstwo rozdziału w podręczniku dydaktycznym 2 

 c) Redakcja podręcznika dydaktycznego  2 



3. 
Wykład w języku angielskim/obcym (przygotowany i przeprowadzony bez względu na liczbę lat i formę 
studiów, na których jest prowadzony)   5  

4. Nieodpłatne wykłady za granicą w ramach programu np. ERASMUS 5 

5. WyróŜniona w konkursie praca magisterska, dyplomowa - dla promotora  4 
7. 
 

Opieka nad aktywnie pracującym studenckim kołem naukowym (rokiem studiów) 
– na pisemny wniosek dziekana  

3 

8. 
 

Kierowanie projektem dydaktycznym realizowanym w ramach programów Unii Europejskiej  
– za kaŜdy rok i kaŜdy projekt 
 

   3 

9 Koordynowanie z ramienia AE europejskich projektów dydaktycznych  
   2 

10 
Organizowanie olimpiad dydaktycznych, międzynarodowych i krajowych seminariów/zjazdów 
dydaktycznych  

   2 

 
C. OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE 
 

Liczba 
punktów 
 

1. Udział w akcji rekrutacyjnej w charakterze:   

a) Przewodniczącego uczelnianej (wydziałowej) komisji rekrutacyjnej  4,5 ( 3) 

b) Sekretarza komisji uczelnianej (wydziałowej)  6 (4)  

c) Pozostałych członków komisji uczelnianej (wydziałowej)  1,5 

2.  Pełnienie funkcji specjalnych:   

a) Przewodniczący uczelnianej (wydziałowej) komisji wyborczej  4 (3) 
 b) Przewodniczący (członek) komisji wydziałowej - na wniosek dziekana  

 
 3 (1,5) 

3.  
  

Pełnienie z wyboru funkcji w gremiach naukowych i innych akademickich 
(w sumie dla jednego pracownika nie więcej niŜ 18 pkt.) 

  
  

    Międzynarodowych  6 

     Ogólnopolskich  4  

     Regionalnych  2 

4.  
  

Praca w komitetach redakcyjnych lub radach programowych (naukowych) czasopism 
naukowych (w sumie dla jednego pracownika nie więcej niŜ 6 pkt.) 

  
  

 Międzynarodowych  3 

 Ogólnopolskich  2  

     Regionalnych  1 

5. 
Udział w pracach komisji rektorskich, senackich, Radzie Bibliotecznej, Komitecie Redakcyjnym,  
w charakterze:  

 

a) przewodniczącego  3 
 

b) członka  1 

6. 
Zorganizowanie konferencji naukowej za pośrednictwem AE w Katowicach. 
Punkty dla współorganizatorów, proporcjonalnie do procentowego udziału, przydzielane decyzją 
kierownika naukowego (łącznie z kierownikiem nie więcej niŜ cztery osoby). 

  
  

a) Międzynarodowej (konferencja ma charakter międzynarodowy, gdy w jej programie określono, Ŝe 
językami konferencji są angielski, francuski, niemiecki, hiszpański lub rosyjski oraz uczestniczą w niej 
goście z zagranicy. Jako potwierdzenie załączyć wydrukowany program konferencji oraz listę 
uczestników z podaniem afiliacji) 

12 

b) Ogólnopolskiej z udziałem gości zagranicznych  10 

c) Ogólnopolskiej   8 

 

d) Regionalnej   4 

7. Opieka nad gościem zagranicznym zgodnie z harmonogramem pobytu   1 

8. Prace na rzecz promocji   1 



D.     OSIĄGNIĘCIA  W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR NAUKOWYCH 
Liczba 
punktów 
 

1. Doktorat (dla promotora) 8 

2. Recenzje:  

a) Pracy doktorskiej  1 

b) Dorobku naukowego w przewodzie habilitacyjnym oraz do tytułu naukowego profesora 8  

c) Pojedynczych artykułów i innych prac badawczych w języku polskim (obcym) 0,5 (1) 
 

d) Opracowań zwartych, w tym recenzje wydawnicze rozpraw habilitacyjnych, w języku    
     polskim (obcym). Punkty za kaŜdy arkusz autorski 

0,5 (1) 

 e) Recenzje projektów badawczych w konkursach krajowych ( europejskich)  3(5) 

3. 
Udział w przewodzie habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  
w charakterze przewodniczącego (członka Komisji)  

5 (2) 

4. Udział w przewodzie doktorskim w charakterze przewodniczącego (członka) Komisji - nie więcej niŜ 10 
pkt. dla jednej osoby 

   2 (1) 

 
 
 
 


