
UCHWAŁA NR 20/2013
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie: Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania
nagród rektora nauczycielom akademickim

Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dzll z 2012 r. póz. 572) uchwala się, co następuje:

§1
Postanowienia ogólne

1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Marynarki Wojennej mogą być
wyróżnieni Nagrodą Rektora w następujących kategoriach:

1) za osiągnięcia naukowe;
2) za osiągnięcia dydaktyczne;
3) za znaczące przedsięwzięcia organizacyjne;
4) za całokształt dorobku nauczyciela.

2. Nagrody za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne przyznawane są w dwóch
grupach:

1) w dziedzinie nauk technicznych;
2) w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 mogą być przyznawane jako
indywidualne lub zespołowe.

4. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 nie muszą być przyznawane we
wszystkich kategoriach, grupach i stopniach. Liczba nagród jest uzależniona od
rangi dokonań oraz możliwości finansowych uczelni.

5. Wysokość nagrody ustala się przy zastosowaniu mnożnika minimalnej stawki
wynagrodzenia profesora zwyczajnego, określonego w Regulaminie
Wynagradzania AMW, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Wysokość
nagrody uzależniona jest od jej kategorii oraz stopnia i nie może przekraczać:

1) nagroda indywidualna:
- l stopnia - trzykrotność stawki;
- II stopnia - dwukrotność stawki;
- III stopnia - jednokrotność stawki;

2) nagroda zespołowa:
- l stopnia - sześciokrotność stawki;
- II stopnia - czterokrotność stawki;
- III stopnia - dwukrotność stawki;
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przy czym część nagrody przypadająca na jednego członka zespołu nie może
przekraczać wysokości nagrody indywidualnej tego samego stopnia.
5. Rektor przyznaje nagrody, o których mowa w pkt. 1 na podstawie opinii Kolegium

Nagród Rektora w składzie:
1) po jednym przedstawicielu z każdego wydziału;
2) trzech przedstawicieli spośród członków Senatu AMW;
3) kierownik Oddziału Naukowego - sekretarz Kolegium;
4) kierownik Działu Doskonalenia Jakości i Certyfikacji.

6. Rektor powołuje Kolegium Nagród Rektora oraz wyznacza jego
przewodniczącego. Przedstawiciele senatu i wydziałów wybierani są na kadencję
zgodną z kadencją organów kolegialnych.

7. Obsługę administracyjną Kolegium Nagród Rektorskich sprawuje Oddział
Naukowy.

§2
Nagrody za osiągnięcia naukowe

1. Wyróżnia się następujące rodzaje nagród za osiągnięcia naukowe:
- nagrody za działalność badawczą;
- nagrody za działalność publikacyjną;
- nagrody za uzyskanie tytułu lub stopnia naukowego.

2. Nagrody za działalność badawczą są nagrodami zespołowymi i przyznawane są za
wykonanie projektów badawczych finansowanych ze środków pozyskanych
w konkursach lub przetargach. Zasadniczym kryterium przyznania nagrody jest
liczba uzyskanych punktów parametrycznych za działalność publikacyjną i inne
osiągnięcia związane bezpośrednio z tematyką realizowanego projektu, uzyskane
przez wykonawców projektu. Kryterium pomocniczym jest informacja finansowa,
tj.:
- wartość aparatury, która po zakończeniu projektu została przyjęta na stan

środków trwałych AMW;
- kwota będąca sumą wszystkich kosztów pośrednich i zysku, które w ramach

danego projektu naliczono w AMW.
4. W procesie rozpatrywania wniosków o nagrody za działalność badawczą:

- oceniane są wyłącznie projekty rozliczone do momentu złożenia wniosku
(potwierdzenie decyzją MNiSW lub innym równoważnym dokumentem
w przypadku projektów finansowanych z innych źródeł);

- do oceny przyjmuje się publikacje afiliowane w AMW; w przypadku monografii
wydanych w wydawnictwie innym niż Wydawnictwo AMW - posiadające
jednoznaczną informację o związku autora z AMW;

- do oceny przyjmuje się wyłącznie te publikacje, które zawierają adnotacje
(w języku publikacyjnym) typu: „badania wykonane w ramach projektu
badawczego.../projektu celowego.../pracy badawczej...".

5. Zasadniczym kryterium przyznania nagrody za działalność publikacyjną jest liczba
uzyskanych punktów parametrycznych.

6. Do nagrody, o której mowa w pkt. 5 mogą być przedstawione prace: niezgłaszane
wcześniej do nagrody; opublikowane do 31 sierpnia danego roku i nie wcześniej
niż w ciągu 3 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok jej przyznania;
afiliowane w AMW, a w przypadku monografii wydanych w wydawnictwie innym
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niż Wydawnictwo AMW - posiadające jednoznaczną informację o związku autora
z AMW.

7. Warunkiem przyznania nagrody za uzyskanie tytułu lub stopnia naukowego jest
zatrudnienie w Akademii jako podstawowym miejscu pracy.

8. Wniosek o nagrodę za osiągnięcia naukowe stanowi załącznik nr 1.

§3
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne

Nagrody rektora za osiągnięcia dydaktyczne przyznawane są z uwzględnieniem:
1) przedsięwzięć, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy

dydaktycznej, podniosły poziom wyników kształcenia oraz prac dyplomowych;
2) autorstwa lub współautorstwa podręczników, skryptów, przewodników

metodycznych lub programów kształcenia;
3) prowadzenia zajęć przy zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania;
4) prowadzenia wykładów w innych ośrodkach dydaktycznych;
5) udziału w rozwoju studenckiego ruchu naukowego;
6) przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i doskonaleniem

pedagogicznym młodej kadry;
7) promotorstwa wyróżnionych prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich;
8) opinii Prezydium Samorządu Studentów;
9) opinii rady wydziału kompetentnej dla danego kierunku studiów.
Wniosek o nagrodę za osiągnięcia dydaktyczne stanowi załącznik nr 2.

§4
Nagrody za znaczące przedsięwzięcia organizacyjne

1. Za znaczące przedsięwzięcia organizacyjne uznawane będą te przedsięwzięcia,
które spowodowały istotną poprawę warunków prowadzenia badań naukowych
i pracy dydaktycznej oraz funkcjonowania uczelni.

2. Podstawą wniosku o nagrodę mogą być istotne osiągnięcia kandydata
w zakresie:

- przyznania jednostce organizacyjnej uprawnień do prowadzenia studiów
na nowym kierunku;

- przygotowania programów kształcenia;
- organizacji nowych form kształcenia;
- rozwijania współpracy dydaktycznej i naukowej z innymi uczelniami

i ośrodkami;
- budowy i modernizacji pracowni, laboratoriów dydaktycznych, symulatorów

i trenażerów;
- uzyskiwania akredytacji i certyfikatów obejmujących kształcenie oraz

prowadzenie badań.
3. Wniosek o nagrodę za znaczące przedsięwzięcia organizacyjne wymienione

w pkt 2 § 4 stanowi załącznik nr 2.
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§5
Nagrody za całokształt dorobku nauczyciela

Nagrodę za całokształt dorobku nauczyciela przyznaje się nauczycielom
akademickim: zatrudnionym w AMW nie krócej niż 10 lat w roku jubileuszowym
nauczyciela; za wybitny wkład w rozwój uczelni na polu naukowym,
dydaktycznym lub organizacyjnym.
Wniosek o nagrodę za całokształt dorobku nauczyciela stanowi załącznik nr 3.

§6
Tryb składania i rozpatrywania wniosków o Nagrody Rektora

1. Nagrody Rektora przyznawane są przez rektora z własnej inicjatywy oraz na
wniosek: prorektorów lub dziekanów (zaopiniowane przez właściwe rady
wydziałów), po zasięgnięciu opinii Kolegium Nagród Rektora.

2. Rektor może przyznać nauczycielom akademickim nagrody za znaczące
przedsięwzięcia organizacyjne z własnej inicjatywy.

3. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne oraz za całokształt
dorobku przyznawane są raz w roku, w dniu inauguracji kolejnego roku
akademickiego.

4. Nagrody za znaczące przedsięwzięcia organizacyjne mogą być przyznawane
w ciągu całego roku a w szczególności w dniu Święta Edukacji Narodowej oraz
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

5. Wnioski o przyznanie nagród osoby wymienione w pkt. 1 składają do
przewodniczącego Kolegium Nagród Rektorskich w terminie do 20 września.

6. W przypadku, gdy wniosek dotyczy nagród za znaczące przedsięwzięcia
organizacyjne, powinien być on złożony do przewodniczącego Kolegium Nagród
Rektorskich na 14 dni przed planowanym wręczeniem tych nagród.

7. Do wniosku powinna być dołączona pełna dokumentacja będąca podstawą do
ubiegania się o wyróżnienie (egzemplarz książki, kopie publikacji itp.) oraz
ewentualnie informacje uzupełniające (np. ogłoszona drukiem recenzja książki,
potwierdzenie zgłoszenia patentowego, dokumenty potwierdzające wdrożenie,
uzyskanie wyróżnienia, wygłoszenie referatu zaproszonego, przewodniczenie sesji
konferencyjnej itp.).

8. Kolegium Nagród Rektora dokonuje analizy zgłoszonych wniosków i przedstawia
propozycje w formie opinii do decyzji rektora w terminie do 25 września.

9. Decyzje o przyznaniu i wysokości nagród podejmuje rektor.
10. Osoby, którym przyznano nagrody rektora dodatkowo otrzymują dyplomy.
11. Oddział Naukowy jest zobowiązany wykonać kopie dyplomów i przekazać je do

Oddziału Personalno-Administracyjnego celem włączenia do akt osobowych
nauczycieli.
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§ 7
Postanowienia końcowe

1. Nagrody rektorskie dla nauczycieli akademickich będących żołnierzami
zawodowymi są procedowane zgodnie z niniejszą uchwałą.

2. Traci moc Uchwała Senatu Akademii Marynarki Wojennej nr 15/2011
z 22 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród rektora
nauczycielom akademickim.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ
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Załącznik nr l do uchwały nr 20/2013
Senatu AMW z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Gdynia, dn

(nazwa jednostki wnioskującej)

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Rektora-Komendanta AMW za osiągnięcia naukowe

Imię i nazwisko
Lp (stopień wojskowy ,stopień, tytul naukowy) % udziału

a)Nagroda za działalność badawczą

Temat pracy n-b, kryptonim:

Wykaz publikacji:

Lp Autorzy Pełne dane bibliograficzne Liczba punktów

Inne osiągnięcia: (patenty, wdrożenia, referaty zaproszone itp.)

Lp Autorzy Specyfikacja osiągnięć Liczba punktów

Wartość aparatury badawczej przyjętej na stan środków trwałych AMW:

Koszty pośrednie i zysk w ramach pracy:

Dodatkowe informacje wnioskującego:

Uzasadnienie wniosku:



b) Nagroda za działalność publikacyjną

Wykaz publikacji:

Lp Autorzy Pełne dane bibliograficzne Liczba punktów

Uzasadnienie wniosku:

c) Nagroda za uzyskanie tytułu lub stopnia naukowego

Imię i nazwisko Nazwa stopnia lub tytułu Jednostka nadająca/
termin nadania

Uzasadnienie wniosku:

(podpis)



Załącznik nr 2 do uchwały nr 20/2013
Senatu AMW z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Gdynia, dn

(nazwa jednostki wnioskującej)

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Rektora-Komendanta AMW za osiągnięcia dydaktyczne/organizacyjne

Lp
Imię i nazwisko

(stopień wojskowy, stopień, tytuł naukowy) % udziału

Lp Specyfikacja osiągnięć Liczba punktów

Uzasadnienie wniosku:

(podpis)



Załącznik nr 3 do uchwały nr 20/2013
Senatu AMW z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Gdynia, dn. ...

(nazwa jednostki wnioskującej)

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Rektora-Komendanta AMW za całokształt dorobku

(imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy)

zatrudniony/a
(nazwa jednostki organizacyjnej)

od dnia na stanowisku

Pełniona funkcja

Dotychczas otrzymane nagrody Ministra i Rektora
(nie dotyczy nagród za działalność organizacyjną)

(podać stopień i osiągnięcia)

Uzasadnienie wniosku:

(podpis)


