
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  

 

Nr 106/2022 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 
 

 

zmieniające zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród 

Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
 

Na podstawie art. 23 w związku z art. 145 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.), zarządza się:  

 

§ 1 

W Regulaminie przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskie, zwanym dalej „Regulaminem”, stanowiącym załącznik do 

Zarządzenia Nr 6/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora 

nauczycielom akademickim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wprowadzam 

następujące zmiany:  

1) §2 otrzymuje brzmienie: 

„§2 

1. Nagrodę Rektora może otrzymać nauczyciel akademicki zatrudniony na 

Uniwersytecie w momencie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody, który 

przepracował cały rok akademicki poprzedzający rok, w którym zostanie mu 

przyznana nagroda. 

2. Nagrody Rektora nie może otrzymać ukarany dyscyplinarnie nauczyciel 

akademicki, w roku akademickim w którym kara stała się ostateczna i w roku 

akademickim po nim następującym. 

3. Nagrody Rektora nie może otrzymać nauczyciel akademicki za osiągnięcia 

naukowe uzyskane w związku i w czasie przebywania na urlopie naukowym lub 

deklarowane do realizacji we wniosku o udzielenie urlopu naukowego. 

4. Nauczyciel akademicki może otrzymać ze środków funduszu, o których mowa  

w §1 ust. 2 pkt 1 i 3, tylko jedną nagrodę Rektora w danym roku akademickim.”; 

2) §12 otrzymuje brzmienie: 

„§12 

1. W zakresie osiągnięć organizacyjnych nagrody mogą być przyznane za działania, 

które miały znaczący wpływ: 



1) na poprawę jakości badań naukowych i prac rozwojowych  

w Uniwersytecie, skutkujące podwyższeniem kategorii dyscypliny 

naukowej; 

2) na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności 

poprzez opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy albo realizację 

projektów o charakterze promocyjnym, dydaktycznym, badawczo-

rozwojowym lub integrującym środowisko B+R;  

3) na prawidłowe i wnikliwe przedstawienie dyscypliny naukowej do 

ewaluacji jakości działalności naukowej; 

4) na wzorowe przygotowanie akredytacji kierunku studiów. 

2. Działaniami, o których mowa w ust. 1, może być w szczególności: 

1) międzynarodowa współpraca naukowa, w tym organizacja konferencji 

międzynarodowych; 

2) organizacja wystaw zbiorowych, festiwali muzycznych i koncertów  

o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz projektów artystycznych; 

3) pełnienie funkcji kuratora wystawy lub kierownika artystycznego 

festiwalu; 

4) organizacja wyróżniających się działań promujących Uniwersytet,  

w szczególności związanych z działalnością popularyzatorską nauki.”; 

3) w §15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość nagrody (W) zależy od wartości punktowej udziału jednostkowego 

autora (Pu) zdefiniowanej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie ewaluacji jakości działalności 

naukowej, wysokości kwoty dofinansowania publikacji ze środków 

subwencyjnych Instytutu (K) oraz łącznej liczby autorów z danej jednostki 

uwzględnianej do obliczenia Pu (La) i obliczana jest zgodnie ze wzorem: 

W = (Pu x 30 zł) – K/La. 

4) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

Wnioski o nagrody za wysoko punktowane artykuły naukowe złożone do 31 grudnia 

2022 r. będą rozpatrywane według zasad obowiązujących w dniu złożenia wniosku. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 4, które wchodzą  

w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

 

             R E K T O R  

 

 

 

 

                prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 
 

 

 



Załącznik  

do Zarządzenia Nr 106/2022 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

 

Załącznik Nr 3 

do Regulaminu przyznawania nagród Rektora 

 nauczycielom akademickim UMCS 

 

Imię i Nazwisko: …………………………………. 

Tytuł/stopień naukowy: …………………...…….. 

Instytut/Wydział: ………………………………… 

Numer ORCID: …………………………………... 

 

 

 

WNIOSEK 

 

o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej  

za wysoko punktowany artykuł naukowy 
       

 

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie  nagrody za wysoko punktowany artykuł naukowy 

 

 

1. Pełne dane bibliograficzne wraz z listą autorów: 

 

 

2. Cyfrowy identyfikator dokumentu DOI (dołączyć kopię pierwszej strony albo pdf artykułu):  

 

 

3. Liczba punktów MNiSW: 

 

 

4. Wartość punktowa udziału jednostkowego autora – Pu:   

 

 

5. Wysokość kwoty dofinansowania publikacji ze środków subwencyjnych Instytutu – K: 

 

 

6. Łączna liczba autorów z danej jednostki, uwzględniana do obliczenia Pu – La: 
 

 

 

        …..………..…………………… 
                              podpis Dyrektora Instytutu 


