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Załącznik nr 12 
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Zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla pracowników  

zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie  
 

I. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nauczycieli akademickich 
 
1. Nauczyciel akademicki może otrzymać indywidualną nagrodę za osiągnięcia 

badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne I , II lub III stopnia.  
2. Nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie badawczo-dydaktycznej otrzymuje 

indywidualną nagrodę za uzyskanie czwartego slota w ewaluacji za rok 2020 i rok 
2021: 
1) o wartości wymaganej dla profesora w grupie badawczo-dydaktycznej – nie niższą 

niż nagroda I stopnia; 
2) o wartości wymaganej dla adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej – nie niższą 

niż nagroda II stopnia; 
3) o wartości wymaganej dla asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej – nie niższą 

niż nagroda III stopnia. 
3. Nagrody za osiągnięcia badawcze przyznaje się na podstawie wyników ewaluacji 

w obszarze badawczym, uzyskanych w ewaluacji rocznej nauczycieli akademickich, 
przeprowadzonej w oparciu o Zarządzenie Rektora w sprawie kryteriów i trybu oceny 
okresowej i corocznej ewaluacji za rok poprzedni. 

4. Rady Naukowe Kolegium opracowują kryteria przyznania nagród i ustalają ich 
wysokość. 

5. Wnioski o przyznanie nagród w obszarze badawczym w poszczególnych dyscyplinach 
składa Prorektor ds. Nauki w terminie do 30 września każdego roku. 

6. Nagrody za osiągniecia dydaktyczne przyznaje się na podstawie wyników ewaluacji 
w obszarze dydaktycznym, uzyskanych w ewaluacji rocznej nauczycieli akademickich, 
przeprowadzonej w oparciu o Zarządzenie Rektora w sprawie kryteriów i trybu oceny 
okresowej i corocznej ewaluacji za rok poprzedni. 

7. Rada Kształcenia opracowuje kryteria przyznania nagród i ustala ich wysokość. 
8. Wnioski o przyznanie nagród w obszarze kształcenia składają Dziekani w terminie do 

30 września każdego roku a opiniuje Rada ds. Kształcenia. 
9. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne przyznaje się na podstawie umotywowanych 

wniosków składanych w terminie do 30 września przez Dziekanów, Prorektorów 
i z inicjatywy własnej Rektora dotyczących znaczących, szczególnie wyróżniających się 
przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym. 

10. Nauczyciel akademicki może otrzymać nagrody w każdej kategorii, o ile nie otrzymał 
nagrody Ministra Zdrowia, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Prezesa Rady 
Ministrów za te same osiągnięcia. 

11. Nagroda za uzyskanie czwartego slota nie wyklucza przyznania nagrody za osiągniecia 
badawcze. 
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II. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 
 
1. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim może otrzymać nagrodę Rektora za 

osiągnięcia w pracy zawodowej na podstawie oceny wykonywania obowiązków przez 
pracownika oraz pracy wykraczającej poza zakres zwykłych obowiązków służbowych. 

2. Wnioski o przyznanie nagród indywidualnych lub zespołowych w terminie do 
30 września przedstawiają Rektorowi: 

1) Dyrektor: Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju, Centrum Edukacji Medycznej; 
2) Kanclerz; 
3) Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry – w stosunku do pozostałych 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, uwzględniają podział na nagrody indywidualne 

i zespołowe, a także: 
1) proponowane stopnie nagród indywidualnych; 
2) proponowane stopnie i wysokość nagród zespołowych oraz sposób podziału kwot 

między członków zespołu. 
4. Rektor może przyznać nagrody także z własnej inicjatywy. 
5. Nagrody dla pracowników badawczo-technicznych wymagają opinii właściwej Rady 

Naukowej Kolegium. 
 

 


