ZARZĄDZENIE NR 21/2018
REKTORA
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania Dydaktycznego Lauru Uniwersytetu
Rzeszowskiego dla nauczycieli akademickich oraz Lauru Rektora
Uniwersytetu Rzeszowskiego dla najlepszego absolwenta
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 3, § 79 ust. 2 i § 87 ust. 2 Statutu
Uniwersytetu Rzeszowskiego zarządzam, co następuje:
§1
Zarządzenie określa kryteria oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich UR,
stanowiące podstawę przyznania Dydaktycznego Lauru Uniwersytetu Rzeszowskiego,
szczegółowe zasady i tryb jego przyznawania oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania
Lauru Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego dla najlepszego absolwenta UR.
§2
1. Dydaktycznym Laurem Uniwersytetu Rzeszowskiego zwanym dalej także „Laurem
Dydaktycznym” wyróżnia się nauczyciela akademickiego o najistotniejszych osiągnięciach
dydaktycznych w roku akademickim, którego dotyczy wniosek.
2. Laurem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego zwanym dalej także „Laurem Rektora”
wyróżnia się najlepszego absolwenta Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim
poprzedzającym rok akademicki, w którym jest przyznane wyróżnienie.

1.
2.

§3
Wyróżnienia stanowią statuetki wykonane według projektu przyjętego przez Kolegium
Rektorskie wraz z dyplomem.
Dydaktyczny Laur Uniwersytetu Rzeszowskiego jest równoznaczny z Nagrodą Rektora
I stopnia.

§4
Wyróżnienia, o których mowa w § 2, wręcza Rektor podczas uroczystej inauguracji roku
akademickiego.
§5
1. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie Lauru Dydaktycznego są kierownicy
podstawowych jednostek organizacyjnych, po uzyskaniu akceptacji rad wydziałów oraz
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia w uzgodnieniu z kierownikiem podległej
jednostki dydaktycznej, po uzyskaniu akceptacji Kolegium Rektorskiego. Można zgłosić
jednego kandydata z podległej jednostki organizacyjnej.
2. Wnioski wraz z ankietami oraz dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia kandydatów
są składane w terminie 15 czerwca-30 lipca roku akademickiego.
Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
(17) 872 1010, faks: (17) 872 265
info@ur.edu.pl, www.ur.edu.pl

3. Ankieta, będąca podstawą oceny wniosku, dotyczy roku akademickiego, o którym
mowa w ust 2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Weryfikacji dokumentacji dokonuje Dział Jakości i Akredytacji.
§6
Laur Rektora może być przyznany absolwentowi, który podczas odbywania studiów
postępował zgodnie z treścią ślubowania oraz spełnił łącznie następujące warunki:
1) uzyskał tytuł magistra w roku akademickim poprzedzającym rok przyznania
wyróżnienia;
2) ukończył studia w terminie określonym planem studiów;
3) osiągnął średnią arytmetyczną ocen z egzaminów oraz przedmiotów kończących się
zaliczeniem na ocenę – nie niższą niż 4,5;
4) uzyskał ocenę bardzo dobry z egzaminu dyplomowego;
5) uzyskał ocenę bardzo dobry z pracy dyplomowej;
6) w trakcie studiów aktywnie działał na rzecz środowiska akademickiego (np. poprzez
aktywność w Samorządzie Studentów UR, organizacjach studenckich, kołach
naukowych);
7) posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe lub inne.
§7
1. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie Lauru Rektora są:
1) Rektor i Prorektorzy;
2) Dziekani wydziałów;
3) Przewodniczący Samorządu Studentów UR.
2. Osoby uprawnione do zgłaszania kandydatów składają wnioski w Dziale Kształcenia
w terminie 15 czerwca-30 lipca roku akademickiego. Do wniosku nie dołącza się
dokumentów potwierdzających osiągnięcia absolwenta. Wzór wniosku o przyznanie
Lauru Rektora stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Każda osoba uprawniona może zgłosić jednego kandydata do wyróżnienia.
§8
1. Wyboru laureata Lauru Dydaktycznego oraz kandydata do wyróżnienia Laurem Rektora
dokonuje Kapituła Laurów Uniwersytetu Rzeszowskiego zwana dalej także „Kapitułą”
w składzie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prorektorzy;
Dziekani wydziałów;
Dyrektor Centrum Języków Obcych;
Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji;
Przewodniczący Samorządu Studentów UR;
Przewodniczący Samorządu Doktorantów UR.

2. Kapitule przewodniczy Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
3. Członkowie Kapituły mogą być zastępowani na posiedzeniu przez inne osoby, z pełnym
prawem głosowania, na podstawie pisemnie udzielonego pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo przedstawia się przed posiedzeniem Kapituły. Wzór pełnomocnictwa
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§9
1. Posiedzenie Kapituły odbywa się bezpośrednio po posiedzeniu Senatu UR w miesiącu
wrześniu każdego roku akademickiego.
2. Wybór laureata Lauru Dydaktycznego następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej 3/5 ogólnej liczby członków Kapituły, po
uprzedniej prezentacji sylwetek poszczególnych kandydatów przez wnioskodawców.
Decyzję Kapituły określa się na podstawie najwyższej liczby głosów uzyskanych w wyniku
przeprowadzonego głosowania. W przypadku równej liczby głosów o wyborze decyduje
liczba potwierdzonych punktów na podstawie zweryfikowanego wniosku.
3. Wybór kandydata do wyróżnienia Laurem Rektora następuje w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3/5 ogólnej liczby członków
Kapituły. W przypadku równej liczby głosów o wyborze decyduje wyższa średnia, o której
mowa w § 6 pkt 3.
4. Kapituła rekomenduje Rektorowi wybranego kandydata do wyróżnienia Laurem
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzje podejmuje Prorektor
ds. Studenckich i Kształcenia.
§ 11
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich
i Kształcenia.
§ 12
Tracą moc:
1) zarządzenie nr 45/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie Lauru Dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego;
2) Regulamin przyznawania wyróżnienia „Laur Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego” dla
najlepszego absolwenta Uniwersytetu Rzeszowskiego wprowadzony zarządzeniem
nr 34/2016 Rektora UR z dnia 4.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
przyznawania wyróżnienia „Laur Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego” dla najlepszego
absolwenta Uniwersytetu Rzeszowskiego.
§ 13
1. Niniejsze zasady mają zastosowanie do wniosków o przyznawania
Dydaktycznego i Lauru Rektora od roku akademickiego 2017/2018.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek

Lauru

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2018
Rektora UR z dnia 29 maja 2018 r.

…………………………………….

Rzeszów, dnia ..............................

(pieczątka jednostki organizacyjnej)

WNIOSEK
o przyznanie indywidualnej nagrody
„Dydaktyczny Laur Uniwersytetu Rzeszowskiego”

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody dla:

.............................................................................................................
(imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy kandydata)

..............................................................................................................
(zajmowane stanowisko, jednostka organizacyjna)

…………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY
DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UR

Imię i nazwisko …………….………….… za rok akademicki ………………..
Jednostka organizacyjna ...................................................................................

1.

Punkty za działalność dydaktyczną

Rodzaj aktywności dydaktycznej

Liczba
aktywności
w okresie
sprawozdawczym

Liczba
punktów za
jedno
zdarzenie

A.
1.

Publikacje dydaktyczne1 (wymagany min. 1 recenzent zewnętrzny)
Autorstwo (powyżej 6 ark. wyd.)

30

2.

Autorstwo (do 6 ark. wyd.)

20

3.

Współautorstwo (punkty 1-2/n autorów)

B.
1.

Opracowanie programów kształcenia – koordynator kierunkowy2 /wykazuje się 1 raz/
Opracowanie programu nowego kierunku
20

2.

Opracowanie programu kształcenia w nowej
specjalności
Przygotowanie kursu e-learningowego (zatwierdzonego do
realizacji)
Przygotowanie nowej pracowni/ laboratorium

3.
4.
5.

6.

1

Przygotowanie programu dla studiów
podyplomowych po raz pierwszy uruchomionych
w uczelni
Przygotowanie programu dla kursów podnoszących
kwalifikacje po raz pierwszy uruchomionych w uczelni

Suma
punktów
nauczyciela
w danej
kategorii

10
10
5
10
5

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.

C.
1.

2.

Opieka nad studentami i doktorantami przygotowującymi projekty naukowe/artystyczne/sportowe
Projekty o znaczeniu międzynarodowym i krajowym,
30
(np. „Diamentowy Grant”) otrzymane w drodze
konkursowej
Granty doktorantów (np. NCN Preludium)
30

3.

Opieka nad studentem/doktorantem,
który publikował artykuł naukowy lub monografię

D.
1.

Ocena pracy dydaktycznej
Jakość pracy wg ankiety studenckiej

2.

Jakość pracy wg arkusza hospitacji

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

20

Ocena
wyróżniająca

10

E.
1.

Staże i wizyty dydaktyczne
Zagraniczny (nie mniej niż 1 miesiąc)

10

2.

Krajowy (nie mniej niż 1 miesiąc)

5

3.

Odbycie krótszej wizyty krajowej lub zagranicznej

5

F.
1.

Inne działania dydaktyczne afiliowane przez UR
Kierowanie jednostką wspierającą działalność
dydaktyczną Uniwersytetu: DLUR, MUR, UTW i inne
2. Prowadzenie cykliczne zajęć w ramach DLUR, MUR,
UTW i inne
Suma punktów

2.

2.

3.

B.
1.
2.

5

Punkty za działalność organizacyjną związana z kształceniem studentów i młodej kadry akademickiej

Rodzaj aktywności

A.
1.

10

Liczba zdarzeń

Liczba
punktów za
jedno
zdarzenie

Pełnione funkcje i udział w komisjach uczelnianych
Koordynator kierunku/ Przewodniczący rady
20
programowej kierunku
Przewodniczący komisji senackiej/ Przewodniczący
10
Uczelnianego/Wydziałowego Zespołu ds.
Zapewnienia Jakości Kształcenia
Członek komisji senackiej/ Członek
Uczelnianego/Wydziałowego Zespołu
5
ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia/ Członek rady
programowej kierunku
Działalność organizacyjna związana z kształceniem studentów i doktorantów
Opiekun roku (kierownik studiów doktoranckich)
10
Opiekun aktywnie działającego koła naukowego
i/lub opiekun badań realizowanych przez studentów
(np. olimpiady międzynarodowe) kończących się
publikacją

10

Suma
punktów
w danej
kategorii

3.

Opiekun aktywnie działającej organizacji studenckiej

C.

1.

Organizacja studenckich i doktoranckich konferencji
/wystaw/plenerów/koncertów/sympozjów/warsztatów artystycznych/zawodów sportowych
Organizacja konferencji (sympozjum, wystaw, targów
10
specjalistycznych, zawodów sportowych, warsztatów
artystycznych, itp.) o zasięgu międzynarodowym
Organizacja konferencji (sympozjum, wystaw, targów
5
specjalistycznych, zawodów sportowych, warsztatów
artystycznych, itp.) o zasięgu krajowym
Udział w pracach jury międzynarodowych festiwali
10
i konkursów muzycznych/konkursów
plastycznych/sportowych (studencko-doktoranckich)
Prowadzenie warsztatów i kursów muzycznych,
5
plastycznych lub sportowych - krajowych/zagranicznych
Redakcje czasopism (materiałów pokonferencyjnych) studenckich i doktoranckich oraz kół
naukowych
10
Opieka naukowa redakcji

2.

Współpraca redakcyjna

3.

Publikacja współautorska ze studentem
w wydawnictwie nie objętym punktacją

5

4.

Publikacja współautorska ze studentem
w wydawnictwie z listy MNiSW

Zgodnie
z punktacją
MNiSW

1.

2.

3.

4.
D.

Suma punktów

TABELA PODSUMOWUJĄCA:
Suma punktów z działalności dydaktycznej
Suma punktów w działalności organizacyjnej
i wychowawczej
Razem

5

5

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21/2018
Rektora UR z dnia 29 maja 2018 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA „LAUR REKTORA UNIWERSYTETU
RZESZOWSKIEGO” DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA UNIWERSYTETU
RZESZOWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 20…/20…

DANE OSOBOWE ABSOLWENTA
Nazwisko i imię:
Data i miejsce urodzenia:
Wydział:
Kierunek:
Profil kształcenia:
Poziom studiów:
Forma studiów:

Nr albumu:

□ pierwszego stopnia □ drugiego stopnia
□ stacjonarne □ niestacjonarne

Adres do korespondencji:
Adres e-mail:
Data rozpoczęcia studiów:

Data egzaminu
dyplomowego:

□ jednolite magisterskie

Telefon:
Uzyskany tytuł
zawodowy:

Średnia arytmetyczna
ocen z egzaminów oraz
przedmiotów kończących
się zaliczeniem na ocenę:
Ocena z pracy
dyplomowej:
Ocena z egzaminu
dyplomowego:
Podczas odbywania studiów absolwent postępował zgodnie z treścią złożonego
ślubowania
Osiągnięcia naukowe:

□ TAK
□ NIE

Osiągnięcia artystyczne:
Osiągnięcia sportowe:
Inne osiągnięcia:
Aktywna działalność na rzecz
środowiska akademickiego
(np. aktywność w Samorządzie
Studentów UR, organizacjach
studenckich, kołach naukowych)

Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych we
wniosku

……………….………………………….
(miejscowość, data)

……………….………………………………….
(pieczęć i podpis osoby
uprawnionej do złożenia wniosku)

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 21/2018
Rektora UR z dnia 29 maja 2018 r.

……………………………….
(miejscowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany ………………………..…….….………….. działając w imieniu własnym udzielam
(imię i nazwisko mocodawcy)

niniejszym
………………………………………………
(imię i nazwisko pełnomocnika)

pełnomocnictwa do występowania i głosowania w moim imieniu na posiedzeniu Kapituły Laurów
Uniwersytetu Rzeszowskiego o w dniu ……………………... r.
Niniejsze pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw.

………………………………..
(podpis mocodawcy)

Pełnomocnictwo przyjmuję:
………………………………..
(podpis pełnomocnika)

