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ZARZĄDZENIE  NR  114/2022 
 

REKTORA 
UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO 

z  dnia 26.09.2022r. 
 
 

zmieniające Zarządzenie nr 86/2021  Rektora  Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia                                    

26 maja 2021r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora  

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 
  

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                       

o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 30 ust. 3 i  § 34 ust.1 

pkt 15 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego (tekst jednolity z dnia 30.09.2021r. – Uchwała 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 96/09/2021) zarządzam, co następuje:  

 

§1 

W  Regulaminie  przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1. W §2 ust 1  otrzymuje następujące brzmienie: Naukowy Laur Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, honorujący osoby o wybitnych osiągnięciach naukowych  w okresie 

ostatnich 4 lat przyznaje Kapituła powołana przez Rektora. Prawo zgłaszania 

kandydatów mają: kolegium rektorskie oraz dyrektorzy instytutów po uzyskaniu 

akceptacji Rady Naukowej Kolegium. Pracownik może  otrzymać  Naukowy Laur 

Uniwersytetu Rzeszowskiego tylko jeden raz  w czasie zatrudnienia  w Uniwersytecie 

Rzeszowskim. 

2. W  §2 ust 1  otrzymuje następujące brzmienie: Dydaktyczny Laur Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, honorujący osoby o wybitnych osiągnięciach dydaktycznych za dorobek 

z ostatnich 4 lat przyznaje kapituła powołana przez Rektora. Prawo zgłaszania 

kandydatów mają: Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, dziekani kolegów po 

uzyskaniu pozytywnej opinii od kierowników poszczególnych kierunków studiów oraz 

akceptacji rady dydaktycznej Kolegium. Pracownik może  otrzymać  Dydaktyczny Laur 

Uniwersytetu Rzeszowskiego tylko jeden raz  w czasie zatrudnienia  w Uniwersytecie 

Rzeszowskim. 

3. W  §2 ust  3 otrzymuje następujące brzmienie: 

Tytuł Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego jest przyznawany w 5 grupach dziedzin nauki 

lub sztuki, zgodnie z poniższym podziałem osiągnięć naukowych lub artystycznych                                             

w dziedzinach: 

1 . nauki humanistyczne 



2. nauki społeczne, 

3. nauki ścisłe, przyrodnicze, inżynieryjno-techniczne i rolnicze, 

4. nauki medyczne, nauki o zdrowiu 

5.  sztuki. 

4. Dodaje się nowy § 8 w następującym brzmieniu: Przyznanie nauczycielowi 

akademickiemu w danym roku kalendarzowym nagrody na zasadach określonych                               

w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r.                              

w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz.U.                     

z 2021 r. poz. 2286 t. j.) wyklucza przyznanie z tego samego tytułu nagrody Rektora. 

§2 
 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia  nr  86/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego                      
z dnia  26 maja 2021r. w sprawie:   wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora 
Uniwersytetu Rzeszowskiego   pozostają bez zmian. 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

          REKTOR  
 

         UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO 
         
 

           Prof. dr hab.  Sylwester  Czopek 

 
 
 


