ZARZĄDZENIE NR 45/2017
REKTORA
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie Lauru Dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz §40 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego
zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadza się kryteria oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich UR,
stanowiące podstawę przyznawania Lauru Dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
§2
Kryteria, o których mowa w §1, stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
1.

2.
3.

Wniosek w sprawie przyznania Lauru Dydaktycznego UR wraz z ankietą składa kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej, wyznaczając 1 (jednego) kandydata z podległej mu
podstawowej jednostki organizacyjnej.
Termin złożenia wniosku: 30 czerwca – 15 września roku akademickiego.
Ankieta, będąca podstawą oceny wniosku, dotyczy roku akademickiego, o którym mowa
w punkcie 2.
§4
Weryfikacja dokumentacji prowadzona będzie przez Dział Jakości i Akredytacji.
§6

1.

2.

Oceny wniosków dokonuje Kapituła Lauru Dydaktycznego (w skład której wchodzą:
członkowie Kolegium Rektorskiego, kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych,
przewodniczący Samorządu Studentów UR oraz przewodniczący Samorządu Doktorantów
UR) każdorazowo po posiedzeniu Senatu Uczelni w miesiącu wrześniu roku akademickiego,
o którym mowa w §3 pkt 2.
Wybór laureata nastąpi w głosowaniu tajnym, po uprzedniej prezentacji sylwetek
poszczególnych kandydatów przez kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.

§7
Wyróżnienie będzie stanowić Statuetka, wykonana wg projektu przyjętego przez
Kolegium Rektorskie UR.
§8
Laureat w kategorii, o której mowa w niniejszym zarządzeniu, zostanie wyłoniony po raz
pierwszy w roku akademickim 2016/2017.
§9
Nadzór nad wykonaniem
ds. Studenckich i Kształcenia.

niniejszego

zarządzenia

powierzam

Prorektorowi

§10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek
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1. Punkty za działalność dydaktyczną

Rodzaj aktywności dydaktycznej

Liczba
Suma
Liczba
aktywności
punktów
punktów za
w okresie
nauczyciela
jedno
sprawozda
w danej
zdarzenie
wczym
kategorii

Publikacje dydaktyczne1
Autorstwo (powyżej 6 ark. wyd.)
30
Autorstwo (do 6 ark. wyd.)
20
Opracowanie programów kształcenia – koordynator kierunkowy2 /wykazuje się
1 raz/
1. Opracowanie programu nowego kierunku
20
2. Opracowanie programu kształcenia w nowej
10
specjalności
3. Przygotowanie kursu e-learningowego
10
(zatwierdzonego do realizacji)
4. Przygotowanie nowej pracowni/
5
laboratorium
5. Przygotowanie programu i uruchomienie
10
studiów podyplomowych (GŚ)
6. Przygotowanie programu i uruchomienie
5
kursów odnoszących kwalifikacje
C. Opieka nad studentami i doktorantami przygotowującymi projekty
naukowe/artystyczne/sportowe
1. Projekty o znaczeniu międzynarodowym
Nazwa, rok,
i krajowym, (np. „Diamentowy Grant”)
instytucja
30
otrzymane w drodze konkursowej
przyznająca
2. Granty doktorantów (NCN Preludium)
30
A.
1.
2.
B.

1

Dotyczy publikacji nowych, w tym również kursów e-learningowych. System kryteriów oceny nie obejmuje
premiowania wznowień i uzupełnień.

2

W przypadku prac zespołowych nad programem kształcenia, liczbę punktów przewidzianą w zestawieniu dzieli się
między wszystkie te osoby, stosownie do zakresu ich zadań i obowiązków.

3. Projekty o znaczeniu regionalnym
4. Opieka nad studentem/doktorantem,
który publikował artykuł naukowy lub
monografię
D. Ocena pracy dydaktycznej
1. Jakość pracy wg ankiety studenckiej

2. Jakość pracy wg arkusza hospitacji
E.
1.
2.
3.

5
¼ liczby
punktów
MNiSW
od 4,80
do 5,00
Ocena
wyróżniająca

20
10

Staże i wizyty dydaktyczne

Zagraniczny (nie mniej niż 1 miesiąc)
Krajowy (nie mniej niż 1 miesiąc)
Odbycie krótszej wizyty krajowej
lub zagranicznej
F. Inne działania dydaktyczne afiliowane przez UR
1. Kierowanie jednostką wspierającą
działalność dydaktyczną Uniwersytetu:
DLUR, MUR, UTW, Wystawy interaktywne i
inne
2. Prowadzenie cykliczne zajęć w ramach
DLUR, MUR, UTW, Wystawy interaktywne
i inne
Suma punktów

10
5
5

10

5

2. Punkty za działalność organizacyjną związana z kształceniem studentów i młodej kadry
akademickiej
Rodzaj aktywności

Liczba
zdarzeń

Liczba
punktów za
jedno
zdarzenie

Suma
punktów
w danej
kategorii

A. Pełnione funkcje i udział w komisjach uczelnianych
1. Koordynator kierunku
20
2. Przewodniczący komisji senackiej
i/lub Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia
10
Jakości Kształcenia
3. Członek komisji senackiej i/lub Zespołu
5
ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
4. Przewodniczący komisji wydziałowej i/lub
Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnia Jakości
10
Kształcenia
5. Członek komisji wydziałowej i/lub Zespołu
5
ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
B. Działalność organizacyjna związana z kształceniem studentów i doktorantów
1. Opiekun roku (kierownik studiów
10
doktoranckich)

2.

Opiekun aktywnie działającego koła
naukowego i/lub opiekun badań
realizowanych przez studentów
10
(np. olimpiady międzynarodowe) kończących
się publikacją
3. Opiekun aktywnie działającej organizacji
5
studenckiej
C. Organizacja studenckich i doktoranckich
konferencji/wystaw/plenerów/koncertów/sympozjów/warsztatów
artystycznych/zawodów sportowych
1. Opieka nad organizacją
studenckiej/doktoranckiej konferencji
10
(sympozjum) o zasięgu międzynarodowym
2. Opieka nad organizacją
studenckiej/doktoranckiej konferencji
5
(sympozjum) o zasięgu krajowym
3. Udział w pracach jury międzynarodowych
10
festiwali i konkursów
muzycznych/konkursów
plastycznych/sportowych (studenckodoktoranckich)
4. Prowadzenie warsztatów i kursów
5
muzycznych, plastycznych lub sportowych krajowych/zagranicznych
D. Redakcje czasopism (materiałów pokonferencyjnych) studenckich i doktoranckich
oraz kół naukowych
1. Opieka naukowa redakcji
10
2. Współpraca redakcyjna
5
3. Publikacja współautorska ze studentem
5
w wydawnictwie nie objętym punktacją
Zgodnie
4. Publikacja współautorska ze studentem
z punktacją
w wydawnictwie z listy MNiSW
MNiSW
Suma punktów
TABELA PODSUMOWUJĄCA:
Suma punktów z działalności dydaktycznej
Suma punktów w działalności organizacyjnej
i wychowawczej
Razem

Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek

