
 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 72 /01/2013 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z 31 stycznia 2013 r.  

w sprawie polityki projakościowej w działalności naukowej i artystycznej 
      

Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego, na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, jt.), dostrzegając znaczenie 

badań i działalności naukowej oraz konieczność poprawy warunków zwiększania 

efektywności naukowej i artystycznej, podejmuje niniejszą uchwałę.   
 

§1 
 

1. Dziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i zakładów są zobligowani do 

podejmowania działań, które powinny zaowocować poprawą pozycji naukowej 

kierowanych przez nich jednostek UR.   

2. Dotyczy to w szczególności starań o podniesienie kategorii jednostek i uzyskania 

uprawnień akademickich. 

§2 

1. Na wydziałach, na których wynik finansowy jest dodatni lub gdy deficyt nie 

przekracza 1,5% kosztów bezpośrednich można stosować, na podstawie uchwały rady 

wydziału, dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenie dla pracowników naukowych 

i naukowo-dydaktycznych. 

2. Podstawą wyliczenia jest w takim przypadku liczba punktów parametrycznych 

osiągniętych w danym roku kalendarzowym przez każdego pracownika. 

3. Rada wydziału określa wartość wskaźnika odpowiadającą 1 punktowi, uwzględniając 

osiągnięty wynik finansowy. 

4. Wartość dodatkowego wynagrodzenia jest iloczynem tego wskaźnika i liczby 

punktów.  

5. Rada wydziału może określić dolną granicę punktów, która będzie uwzględniana 

w rozliczeniu.   

§4 

1. Wprowadza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość okresowego przeniesienia 

na etaty naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych. 

2. Szczegółowy tryb takiego postepowania określa odrębne zarządzenie Rektora UR 

(nr 127/2012 z dnia 28.09.2012). 

 



§5 

W przypadku realizacji projektów badawczych, w szczególności finansowanych 

ze środków zewnętrznych, Rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych, 

zgodnie z §72 Statutu UR.  

§6 

1. Wprowadza się obowiązek składania przez dziekanów wydziałów rocznego 

sprawozdania z osiągniętych wyników efektywności naukowej.  

2. Sprawozdanie powinno mieć formę imiennego wykazu pracowników naukowo-

dydaktycznych i naukowych, uwzględniającego punkty za publikacje naukowe 

wg obowiązujących w danym roku zasad sformułowanych przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 1.  

3. Sprawozdania należy składać w Dziale Nauki do końca lutego  każdego roku. 

§7 

1. Osoby o najwyższych efektach naukowych będą honorowane przyznawanym raz 

w roku tytułem i statuetką Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

2. Wyróżnienie to jest równoważne z otrzymaniem nagrody II stopnia Rektora UR. 

3. Tytuł Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego będzie przyznawany w następujących 

obszarach wiedzy:  

– nauki humanistyczne i społeczne; 

– nauki ścisłe, przyrodnicze, techniczne i rolnicze; 

– nauki medyczne, o zdrowiu i  kulturze fizycznej; 

– sztuka. 

4. Uroczyste wręczenie wymienionych w p. 1-3 wyróżnień ustala się na dzień święta 

Uniwersytetu lub inauguracji roku akademickiego.   

§8 

1. Raz w roku będzie przyznawany Naukowy Laur Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

honorujący osobę o najważniejszych osiągnięciach w zakresie badań naukowych 

w ciągu ostatnich 5 lat. 

2. Przyznanie Lauru jest równoważne z otrzymaniem nagrody Rektora UR I stopnia. 

3. Laur przyznaje Kapituła powołana przez Rektora UR. 

4. Uroczyste wręczenia Lauru następuje podczas inauguracji roku akademickiego.    

§9 

Za  wdrożenie i realizację uchwały odpowiada Prorektor ds. Nauki.  

§10 

Uchwała  obowiązuje od dnia uchwalenia. 

Przewodniczący Senatu 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Rektor 

 
 

 

      prof. dr hab. Aleksander Bobko 


