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Uchwała nr 34/03/21/22 

Rady Dziekańskiej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 

UMK w Toruniu z dnia 16 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu wewnętrznego WFAiIS  

w sprawie opiniowania wniosków o nagrody JM Rektora UMK 

 

 

Na podstawie z § 25 ust. 2., § 26 ust.1 pkt. 9 Uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 

2019 r., poz. 120 z późn, zm.) 

 

 

Rada Dziekańska Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu 

przyjmuje Regulamin wewnętrzny Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej  

w sprawie opiniowania wniosków o nagrody JM Rektora UMK, który stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Dziekańskiej  

                                                                                   Wydziału FAiIS UMK w Toruniu 

                          

                                                                        Prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski 



 

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, ul. Grudziądzka 5, 
87-100 Toruń, Polska, tel. +48 56 611 33 10, fax +48 56 622 53 97, e-mail: wyfa@umk.pl, www.fizyka.umk.pl 

Opiniowanie wniosków o Nagrody JM Rektora UMK - regulamin wewnętrzny WFAiIS* 

 

 

1. Podstawa prawna 

Nagrody JM Rektora UMK przyznawane są na podstawie rozdziału 14 zarządzenia Rektora UMK „Regulamin wynagradzania 

pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, którego tekst jednolity opublikowano jako obwieszczenie Rektora 

UMK nr 3 z 4 maja 2021 r. 

 

2. Procedura wewnątrzwydziałowa 

1) Z wnioskiem o nagrodę dla pracownika/pracowników występuje jego/ich bezpośredni przełożony. Wniosek składany jest 

w Dziekanacie w terminie ogłoszonym wcześniej przez Dziekana. 

2) Wnioski zostają zaopiniowane przez Radę Dziekańską. Biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną wniosków oraz pulę 

środków finansowych przyznaną WFAiIS na nagrody w danym roku, Rada Dziekańska może nie rekomendować Rektorowi 

wybranych wniosków do nagrodzenia lub zaproponować obniżenie stopni nagród. 

3) W uzasadnionych przypadkach (np. dużej liczby wniosków z jednego instytutu) Dziekan może zwrócić się do Dyrektora 

Instytutu z prośbą o opinię Rady Dyscypliny (Rady Instytutu Nauk Technicznych w przypadku wniosków z tej jednostki). 

Opinię tę - o charakterze pomocniczym - przedstawia Dyrektor Instytutu w trakcie posiedzenia Rady Dziekańskiej. 

 

3. Zasady przygotowywania wniosków 

1) Do nagrody czy wyróżnienia zgłasza się konkretne osiągnięcie naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne. 

2) W przypadku wniosków o nagrody za osiągnięcia naukowe: 

a) osiągnięcie powinno posiadać odzwierciedlenie w publikacjach naukowych o istotnym wpływie na stan wiedzy i 

kierunki dalszych badań lub w pracach konstrukcyjnych, technologicznych, projektowych i patentowych o 

nowatorskim, naukowym podejściu do problemu; w szczególności osiągnięciem nie jest samo opublikowanie przez 

członków katedry czy zespołu pewnej liczby prac; 

b) jeżeli w publikacjach, z którymi wiąże się zgłaszane osiągnięcie, występuje więcej niż jeden autor, to wszyscy 

współautorzy, których wkład do osiągnięcia jest na poziomie co najmniej 5%, powinni zostać wykazani we wniosku, 

natomiast sam wniosek powinien dotyczyć nagrody zespołowej zamiast indywidualnej; wyjątkiem jest sytuacja, gdy 

osiągnięcie opublikowane w pracy czy pracach wieloautorskich stanowi odrębną całość będącą indywidualnym 

dziełem autora - wówczas możliwe jest wnioskowanie o nagrodę indywidualną pod warunkiem dołączenia do 

wniosku szczegółowego uzasadnienia oraz oświadczeń zatrudnionych na UMK współautorów prac, potwierdzających 

indywidualny charakter osiągnięcia zgłaszanego przez kandydata do nagrody; 
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c) o nagrodę za wyróżniającą się rozprawę doktorską lub habilitacyjną można wnioskować wyłącznie w sytuacji, gdy 

rozprawa ta została formalnie wyróżniona w postępowaniu o nadanie stopnia; 

d) w związku z ograniczonym funduszem nagród dla osób niebędących nauczycielami akademickimi zaleca się 

ostrożność przy obciążaniu tego funduszu w momencie ustalania udziałów takich osób. 

3) W kategorii nagród za osiągnięcia dydaktyczne podstawą do wnioskowania o nagrodę może być: 

a) kluczowy udział pracownika w przygotowywaniu nowych kierunków i/lub zajęć; 

b) przygotowanie przez pracownika materiałów dla studentów (skryptów, kompletnych materiałów dostępnych on-

line), o ile nie zostało to sfinansowane w ramach osobnej umowy; 

c) znaczące osiągnięcia studentów znajdujących się pod opieką pracownika; 

d) indywidualna opieka nad wybitnymi studentami oraz zdolnymi uczniami szkół średnich; 

e) inne znaczące inicjatywy, działania i osiągnięcia dydaktyczne. 

4) W kategorii nagród za osiągnięcia organizacyjne podstawą do wnioskowania o nagrodę może być: 

a) pozyskiwanie środków zewnętrznych dla uniwersytetu i wydziału oraz kierowanie większymi programami (np. 

konsorcjalnymi); 

b) nawiązanie i/lub koordynacja istotnej dla WFAiIS współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 

c) aktywność popularyzatorska, w tym przygotowanie i prowadzenie poza UMK zajęć popularyzujących WFAiIS oraz 

ogólnie nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne; 

d) inne znaczące inicjatywy, działania i osiągnięcia organizacyjne. 

 

4. Rekomendacja dla Rady Dziekańskiej WFAiIS 

Corocznie Dziekan powinien przedstawić Rektorowi co najmniej jeden wniosek o nagrodę I stopnia (indywidualną lub 

zespołową w dowolnej kategorii). 


