
UCHWAŁA NR 73/2016
SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 20/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
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 (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. póz. 1842) uchwala się, co następuje:

§1

W uchwale Nr 20/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu
określającego zasady i tryb przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 5 otrzymuje nr 6 i brzmienie:

„6. Rektor przyznaje nagrody, o których mowa w pkt. 1 na podstawie opinii
Kolegium Nagród Rektora, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 w składzie:

1) po jednym przedstawicielu z każdego wydziału;
2) trzech przedstawicieli spośród członków Senatu AMW;
3) nauczyciel przedstawiciel jednostek dydaktycznych pozawydziałowych
4) przedstawiciel Działu ds. Nauki- sekretarz Kolegium.";

2) w § 1 ust. 6 otrzymuje nr 7 i brzmienie:
„7. Rektor powołuje Kolegium Nagród Rektora oraz wyznacza jego
przewodniczącego. Kolegium Nagród Rektora powoływane jest na kadencję
zgodną z kadencją organów kolegialnych.";

3) w § 1 ust. 7 otrzymuje nr 8;

4) w §6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rektor może przyznać nauczycielom akademickim nagrody za znaczące
przedsięwzięcia organizacyjne z własnej inicjatywy bez konieczności zasięgania
opinii Kolegium Nagród Rektora.";

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a o treści:
„3a. Nagrody, o których mowa w pkt. 3 Rektor może przyznać w innym
terminie niż inauguracja roku akademickiego, po uzyskaniu uprzedniej zgody
Senatu na zaproponowany termin.";

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:



„Wnioski o przyznanie nagród osoby wymienione w pkt. 1 składają do
przewodniczącego Kolegium Nagród Rektorskich w terminie do 20 czerwca.";

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Kolegium Nagród Rektora dokonuje analizy zgłoszonych wniosków
i przedstawia propozycje w formie opinii do decyzji rektora w terminie do
końca czerwca, a przypadku nagród za działalność organizacyjną,
w terminie 5 dni przed planowanym wręczeniem tych nagród.";

e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Dział ds. Nauki jest zobowiązany wykonać kopie dyplomów
i przekazać je do Oddziału Personalno-Administracyjnego celem włączenia do
akt osobowych nauczycieli.".

§2

Traci moc Uchwała Senatu Akademii Marynarki Wojennej Nr 44/2016 z 27 września
2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej Nr 20/2013
w sprawie Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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