Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki
w sprawie przyznawania nauczycielom akademickim nagr6d Rektora UwB

uchwalona dnia 22,05.2009

r.

Senacka Komisja ds. Nauki dzialajqc na podstawie ust. 2 pkt 6 Uchwaly nr 690 Senatu Uniwersytetu
w Bialymstoku z dnia 24 wrze5nia 2008 r. w sprawie powolania i zakresu dzialania Senackiej Komisji ds. Nauki
UwB paeanalizowala Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagr6d Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku

(Uchwala nr 501 Senatu UwB

z dnia 28 lutego 2007 t.) onz

dotychczasowy tryb

i

liczbg

corocznie pzyznawanych nagr6d.
W opinii Komisji:

1.

Nalezy podjqc dziatania zniezajqce

2.

nauczycielom akademickim oraz do intensyfikacji badalr prowadzonych pzez pracownik6w Uniwersytetu.
Pzedmiotem oceny komisji ds. nagrod nre powinny byi dzialania rdokonania nale24ce do podstawowych

3.

podniesienia presti2u nagrod Rektora pzyznawanych

obowiqzkow pracownika.
Nagrody Rektora powinny byc pzyznawane nauczycielom akademickim pzede wszystkim za dzialalnoSc
naukow4 Do nagrody mo2e byi zgloszony dorobek naukowy z 2lat popnedzajqcych pzyznanie nagrody,

pzy czym ten sam dorobek nie mo2e

4.

do

Nagrody Rektora powinny
i organizacyjne, takie

byi

by6 zgtaszany ponownie.

pzyznawane

za

wybitne osiqgniqcia naukowe, dydaktyczne

jak:

'1) dorobek naukowy udokumentowany recenzowanymi publikacjami naukowymi, posiadajqcymi afiliacjg
UwB, majqcymi istotny wplyw na stan wiedzy i kierunki pzyszlych badan,

2)
3)

zgloszenia iSwiadectwa patentowe oraz umowy o wdro2enie wynikow badah naukowych,
wklad w ksztalcenie kadr naukowych, potwierdzony m.in. lwozeniem zespolow badawczych, pelnieniem
funkcji promotora, recenzenta rozprawy doktorskiej, habilitacyjnej idorobku naukowego w zwiEzku z
postgpowanaem o nadanie tytulu profesora,

4)
5)

wyr02niajEce sig rozprawy habilitacyjne lub doktorskie,

konkretne przedsiqwzigcia, ktore spowodowaly istotne podniesienie poziomu pracy dydaktycznei,
wynikow ksztalcenia poziomu prac dyplomowych (potwierdzone np. pracami dyplomowymi

i

nagrodzonymr w konkursach Srodowiskowych i ogolnopolskich),

6) autorstwo lub

wspolautorstwo wyro2niajqcych

sig

podrqcznikow akademickich, skryptow,

paewodnikow metodycznych lub programow nauczania, autorstwo wdro2onego kursu elearning0weg0.

5.

Nagrody mogE

byi przyznawane za caloksztalt osiqgnigd naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

wybitnym nauczycielom akademickim.
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