
 
  
 
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr XXIV – 14.8/18 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 28 lutego 2018 r. 
 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII-27.6/15 Senatu UMCS  

z dnia 24 czerwca 2015 r.  w sprawie Regulaminu przyznawania nagród 

Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

 

Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym               

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

uchwala co następuje. 

 

§ 1 

W Regulaminie przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIII-27.6/15 Senatu UMCS          

z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom 

akademickim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, stanowi 2% planowanych rocznych środków na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli akademickich i dzielony jest w sposób 

następujący:  

1) 65% przeznaczone jest do podziału proporcjonalnie do udziału wynagrodzeń 

osobowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej jednostce 

organizacyjnej (wydziale albo jednostce ogólnouczelnianej); 

2) 35% pozostaje w dyspozycji Rektora.”; 

 

2) w § 10 ust. 2 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) za wysoko punktowany artykuł naukowy;”; 

 

3) w § 13 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) jakości dydaktyki i w szczególności kształcenia poprzez efektywne systemy 

wdrażania systemów jakości kształcenia oraz Polskich Ram Kwalifikacji;”; 

 

4) dodaje się § 14a w brzmieniu:  



 „Nagrody za wysoko punktowany artykuł naukowy 

§14a 

1. Rektor z własnej inicjatywy może przyznać nagrody III stopnia za wysoko punktowane 

artykuły naukowe. Za wysoko punktowany artykuł naukowy uznaje się artykuł, który 

uzyskał bardzo wysoką wartość punktową, nie mniej niż 15 pkt, w oparciu o aktualny wykaz 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej jako MNiSW), dotyczący czasopism 

sporządzony dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz został 

opublikowany w czasopismach z wysokim współczynnikiem wpływu (Impact Factor, dalej 

jako IF). 

2. Artykuł, o którym mowa w ust.1, powinien być wydany z afiliacją Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej.  

3. Wnioski o nagrody Rektora za wysoko punktowany artykuł naukowy, nie więcej niż trzy                

z danego wydziału, składają samodzielnie dziekani do prorektora właściwego ds. badań 

naukowych.  

4. Wniosek zawiera tytuł artykułu oraz w uzasadnieniu wskazanie wartość IF oraz punktację 

MNiSW. 

5. Prorektor właściwy ds. badań naukowych dokonuje oceny formalnej i merytorycznej 

złożonych wniosków  o nagrodę za wysoko punktowany artykuł naukowy  

i przedkłada je Rektorowi.  

6. Kwoty wypłacane z tytułu przyznania nagród za wysoko punktowany artykuł naukowy 

pokrywa się z części funduszu pozostającego w dyspozycji Rektora,  

o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2. 

7. Nagrodzony artykuł nie może stanowić podstawy do występowania o nagrodę za osiągnięcia 

naukowe w danym roku.”. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                    Przewodniczący Senatu UMCS 

                                                                                                    REKTOR 
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