
 
Zarządzenie nr 60/2022 

z dnia 3 czerwca 2022 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

zmieniające zarządzenie nr 73/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu przyznawania nagród 

Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 

Na podstawie art. 145 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.) oraz § 12 ust. 3 i § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, wprowadzonym zarządzeniem nr 73/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania nagród Rektora nauczycielom 

akademickim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanego dalej „Uniwersytetem”. 

2. Fundusz nagród na nagrody Rektora, tworzony jest zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą” 

3. Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu mogą otrzymać nagrodę Rektora za: 

1) osiągnięcia naukowe; 

2) osiągnięcia dydaktyczne; 

3) osiągnięcia wynalazcze;  

4) całokształt dorobku; 

5) osiągnięcia promujące Uniwersytet; 

6) wyróżniające się osiągnięcia we współpracy międzynarodowej. 

4. Nagroda Rektora może być przyznana tylko nauczycielom akademickim, którzy na dzień 31 

grudnia roku, za który nagroda jest przyznawana byli zatrudnieni w Uniwersytecie. 

5.  Nauczyciel akademicki nie może złożyć wniosku ani ubiegać się o przyznanie nagrody 

Rektora, o której mowa w ust. 3, oraz nagrody właściwego ministra w następujących 

przypadkach: 

1) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

2) dopuszczenia się czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym – 

do czasu zatarcia skazania; 

3) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – do czasu zatarcia kary;  

4) gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne – do czasu 

jego umorzenia lub uniewinnienia. 

6.  W roku kalendarzowym można złożyć wniosek tylko do jednej nagrody danego rodzaju, 

o których mowa w ust. 3. 



7.  Wnioski o przyznanie nagród za publikację lub cykle publikacji w czasopiśmie składa pierwszy 

lub ostatni autor pracy. W pozostałych przypadkach wnioski składają: 

1) kierownicy jednostek organizacyjnych − w stosunku do podległych im pracowników; 

2) dziekani wydziałów − w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych; 

3) Komisja ds. Zarządzania Nauką, zwana dalej „Komisją” − na podstawie posiadanych 

informacji, w tym, punktacji dorobku naukowego oraz oceny osiągnięć dydaktycznych; 

4) Rektor, prorektorzy i dziekani − w odniesieniu do nagród za osiągnięcia dydaktyczne 

oraz całokształt osiągnięć. 

8.  Wnioski o przyznanie nagrody opiniuje Komisja, a decyzję o ich przyznaniu podejmuje 

Rektor.  

9.  Wnioski przesyłane są do członków Komisji, a następnie omawiane w czasie posiedzenia. 

Decyzja podejmowana jest zwykłą większością głosów w drodze głosowania tajnego. 

10. Nauczyciele akademiccy otrzymują dyplom za najwyższy stopień uzyskanej nagrody oraz  

nagrodę pieniężną, na zasadach określonych w Regulaminie. 

11.  Nauczyciel akademicki może w danym roku kalendarzowym, otrzymać jedną nagrodę 

właściwego ministra albo Rektora z tego samego tytułu (za osiągnięcia naukowe, 

dydaktyczne, wynalazcze albo promujące). Przyznanie nagrody ministra wyklucza 

możliwość otrzymania nagrody Rektora w tym samym roku.   

12. Wnioski o nagrodę właściwego ministra, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję oraz 

przez Senat, na podstawie których nie zostały przyznane nagrody, mogą być umieszczone 

na liście wniosków o nagrodę Rektora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, 

w roku ich zgłoszenia lub w roku następnym. 

13. W przypadku zgłoszonych przez nauczyciela akademickiego osiągnięć, w których 

współautorami są doktoranci Uniwersytetu, doktorant otrzymuje dyplom za wkład w 

powstanie publikacji.”; 

2) w § 2: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie: 

„1a Nagroda za osiągnięcia naukowe może być przyznana wyłącznie nauczycielom 

akademickim, którzy złożyli oświadczenie upoważniające Uniwersytet do zaliczenia ich 

do grupy pracowników prowadzących działalność naukową zgodnie z art. 265 ust. 5 

ustawy i są zaliczani do tzw. „liczby N” na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok 

ogłoszenia konkursu w dyscyplinie podlegającej ewaluacji w Uniwersytecie.”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Jeden autor może zgłosić do nagrody naukowej nie więcej niż trzy wnioski naukowe, 

które będą się odnosiły do pojedynczych publikacji lub cykli prac. Jeden autor może 

być wymieniony także w kilku wnioskach, składanych przez różnych autorów. W 

takim przypadku otrzymuje jedną nagrodę Rektora, której stopień odpowiada 

stopniowi najwyżej ocenionego wniosku, a kwotowa wartość nagrody odpowiada 

sumie jego udziałów wymienionych w poszczególnych wnioskach. Wartość nagrody 

nie może przekroczyć wysokości kwotowej nagrody I stopnia.”; 

3) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Maksymalna wysokość nagród za osiągnięcia dydaktyczne stanowi dwukrotność stawki 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni 

publicznej, zwana dalej „stawką WP”. Ostateczną decyzję o wysokości nagród podejmuje 

Rektor na podstawie liczby przyznanych nagród i środków przeznaczonych na ten cel.”; 

4) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Maksymalna wysokość nagrody za osiągnięcia wynalazcze stanowi dwukrotność stawki 

WP. Ostateczną decyzję o wysokości nagród podejmuje Rektor na podstawie liczby 

przyznanych nagród i środków przeznaczonych na ten cel.”; 



5) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5 

1. Nagrody za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego lub organizacyjnego − mogą 

zostać przyznane wybitnym nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy 

profesora − na wniosek dziekanów, prorektorów lub Rektora, w szczególności w związku z: 

1) planowanym przejściem na emeryturę przez nauczyciela akademickiego posiadającego 

znaczne osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, jeśli okres 

nieprzerwanego zatrudnienia w Uczelni poprzedzający przejście na emeryturę nie był 

krótszy niż 10 lat; 

2) zakończeniem przez nauczyciela akademickiego pełnienia funkcji rektora, prorektora, 

dziekana, prodziekana, jeśli była ona pełniona przez dwie pełne następujące po sobie 

kadencje, a kierowany lub nadzorowany przez niego obszar działalności Uczelni, w 

wyniku jego osobistych starań i działalności organizacyjnej podczas pełnienia danej 

funkcji, osiągnął znaczący postęp w prowadzonej działalności naukowej lub 

dydaktycznej. 

2. W przypadku wniosku o nagrodę wymienioną w ust 1 pkt 1, należy dołączyć komplet 

wskazanych we wniosku dokumentów oraz informacje potwierdzone przez Centrum 

Informacyjno-Biblioteczne, a w szczególności: 

1) punktacje z aktualnego na dzień składania wniosku wykazu czasopism Ministerstwa 

Edukacji i Nauki, w których opublikowano prace przedstawione we wniosku;  

2) wysokość wskaźnika oddziaływania IF z roku publikacji pracy;  

3) indeks Hirscha kandydata do nagrody; 

4) liczbę cytowań kandydata do nagrody.  

3. Maksymalna wysokość nagrody za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych 

stanowi czterokrotność stawki WP w przypadku opisanym w ust. 1 pkt 1 oraz trzykrotność 

stawki WP w przypadku opisanym w ust. 1 pkt 2. Ostateczną decyzję o wysokości nagród 

podejmuje Rektor na podstawie liczby przyznanych nagród i środków przeznaczonych na 

ten cel.”; 

6) w 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Maksymalne wysokości nagród w zakresie osiągnięć promujących Uniwersytet stanowią 

dwukrotność stawki WP. Ostateczną decyzję o wysokości nagród podejmuje Rektor na 

podstawie liczby przyznanych nagród i środków przeznaczonych na ten cel.”; 

7) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wnioski o nagrody Rektora składane są corocznie przez okres 2 miesięcy od dnia ogłoszenia 

konkursu.”. 

 

§ 2 

Tekst jednolity Regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik 

do zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 

 

Ogłoszenie aktu prawnego: 

- intranet/BIP 



Załącznik do zarządzenia nr 60/2022 

z dnia 3 czerwca 2022 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

Regulamin przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

(tekst jednolity) 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanego dalej „Uniwersytetem”. 

2.  Fundusz nagród na nagrody Rektora, tworzony jest zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą” 

3. Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu mogą otrzymać nagrodę Rektora za: 

1) osiągnięcia naukowe; 

2) osiągnięcia dydaktyczne; 

3) osiągnięcia wynalazcze;  

4) całokształt dorobku; 

5) osiągnięcia promujące Uniwersytet; 

6) wyróżniające się osiągnięcia we współpracy międzynarodowej. 

4. Nagroda Rektora może być przyznana tylko nauczycielom akademickim, którzy na dzień 31 

grudnia roku, za który nagroda jest przyznawana byli zatrudnieni w Uniwersytecie. 

5.  Nauczyciel akademicki nie może złożyć wniosku ani ubiegać się o przyznanie nagrody Rektora, 

o której mowa w ust. 3, oraz nagrody właściwego ministra w następujących przypadkach: 

1) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

2) dopuszczenia się czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym – do 

czasu zatarcia skazania; 

3) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – do czasu zatarcia kary;  

4) gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne – do czasu 

jego umorzenia lub uniewinnienia. 

6.  W roku kalendarzowym można złożyć wniosek tylko do jednej nagrody danego rodzaju, o 

których mowa w ust. 3. 

7.  Wnioski o przyznanie nagród za publikację lub cykle publikacji w czasopiśmie składa pierwszy 

lub ostatni autor pracy. W pozostałych przypadkach wnioski składają: 

1) kierownicy jednostek organizacyjnych − w stosunku do podległych im pracowników; 

2) dziekani wydziałów − w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych; 

3) Komisja ds. Zarządzania Nauką, zwana dalej „Komisją” − na podstawie posiadanych 

informacji, w tym, punktacji dorobku naukowego oraz oceny osiągnięć dydaktycznych; 

4) Rektor, prorektorzy i dziekani − w odniesieniu do nagród za osiągnięcia dydaktyczne oraz 

całokształt osiągnięć. 

8.  Wnioski o przyznanie nagrody opiniuje Komisja, a decyzję o ich przyznaniu podejmuje Rektor.  

9.  Wnioski przesyłane są do członków Komisji, a następnie omawiane w czasie posiedzenia. 

Decyzja podejmowana jest zwykłą większością głosów w drodze głosowania tajnego. 



10. Nauczyciele akademiccy otrzymują dyplom za najwyższy stopień uzyskanej nagrody oraz  

nagrodę pieniężną, na zasadach określonych w Regulaminie. 

11.  Nauczyciel akademicki może w danym roku kalendarzowym, otrzymać jedną nagrodę 

właściwego ministra albo Rektora z tego samego tytułu (za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, 

wynalazcze albo promujące). Przyznanie nagrody ministra wyklucza możliwość otrzymania 

nagrody Rektora w tym samym roku.   

12. Wnioski o nagrodę właściwego ministra, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję oraz przez 

Senat, na podstawie których nie zostały przyznane nagrody, mogą być umieszczone na liście 

wniosków o nagrodę Rektora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, w roku ich 

zgłoszenia lub w roku następnym. 

13. W przypadku zgłoszonych przez nauczyciela akademickiego osiągnięć, w których współautorami 

są doktoranci Uniwersytetu, doktorant otrzymuje dyplom za wkład w powstanie publikacji. 

 

Nagrody za osiągnięcia naukowe 

 

§ 2 

1. Nagrody za osiągnięcia naukowe mogą zostać przyznane: 

1) za znaczące osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi o wysokim 

współczynniku wpływu impact factor1;  

2) za opracowania naukowe o charakterze monografii, skupiające się ściśle na wybranym 

zagadnieniu − rozpatrywane będzie tylko pierwsze wydanie monografii lub kolejne wydania 

szczególnie wartościowych monografii, o ile nie były wcześniej nagradzane nagrodą Rektora 

lub właściwego ministra. Podstawą oceny jest ranga naukowa wydawnictwa; 

3) za książki naukowe i rozdziały w książkach, stanowiące kompendium wiedzy w danej 

dziedzinie na poziomie akademickim;  

4) za najwyższą liczbę cytowań za okres ostatnich 3 lat kalendarzowych – na wniosek 

właściwego prorektora. 

1a. Nagroda za osiągnięcia naukowe może być przyznana wyłącznie nauczycielom akademickim, 

którzy złożyli oświadczenie upoważniające Uniwersytet do zaliczenia ich do grupy pracowników 

prowadzących działalność naukową zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy i są zaliczani do tzw. „liczby 

N” na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia konkursu w dyscyplinie 

podlegającej ewaluacji w Uniwersytecie. 

2. Nagrody w zakresie osiągnięć naukowych mogą zostać przyznane wyłącznie za publikacje 

z podaną afiliacją, tj. ze wskazaniem Uniwersytetu jako miejsca pracy autora. 

3. W danym roku kalendarzowym można zgłosić do nagrody maksymalnie trzy wnioski. 

4. Do nagrody zgłaszać można pojedyncze publikacje z ostatniego roku lub cykle publikacji 

oryginalnych, poglądowych lub kazuistycznych, opublikowanych w czasopismach znajdujących 

się w aktualnym wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki z ostatnich trzech lat 

kalendarzowych poprzedzających rok, w którym rozpatrywane są wnioski. W wyjątkowych 

przypadkach związanych z przedłużonym cyklem wydawniczym, zgłosić można pojedynczą 

publikację z roku poprzedzającego ostatni rok. Jako cykl publikacji zgłosić można nie więcej niż 

trzy prace dla wszystkich stopni. Warunkiem zgłoszenia takiego cyklu jest złożenie co najmniej 

jednej publikacji z roku poprzedzającego ogłoszenie konkursu n-1 (pozostałe stanowią 

uzupełnienie cyklu spójnego tematycznie i mogą obejmować lata n-2 i/lub n-3, gdzie n to rok 

głoszenia konkursu. 

5. Pojedyncza praca może być zgłoszona przez pierwszego lub ostatniego autora. W przypadku 

cyklu prac, wskaźnik IF prac, w których zgłaszający autor jest na pierwszej lub ostatniej pozycji, 

nie może być niższy od połowy cyklu IF. 

 
1 Wskaźnik częstości cytowania publikacji zamieszczonych w danym czasopiśmie, ustalany przez Instytut Filadelfijski, na podstawie 

prowadzonego przez ten instytut indeksu cytowań publikacji naukowych. Zwany dalej „IF”. 



6. Ustanawia się następujące progi osiągnięć naukowych za pojedyncze publikacje lub cykle prac: 

1) IF równe lub większe od 3 –  III stopień – IF pojedynczej pracy nie mniej niż 1; 

2) IF większe od 5 –  II stopień – IF pojedynczej pracy nie mniej niż 1,7; 

3) IF większe od 10 –  I stopień – IF pojedynczej pracy nie mniej niż  3,4. 

7. Nauczyciel akademicki może otrzymać w danym roku kalendarzowym jedną nagrodę 

za osiągnięcia naukowe. Stopień i wysokość nagrody zależą od udziału autora w zgłoszonych 

osiągnięciach naukowych. 

8. Jeden autor może zgłosić do nagrody naukowej nie więcej niż trzy wnioski naukowe, które będą 

się odnosiły do pojedynczych publikacji lub cykli prac. Jeden autor może być wymieniony także 

w kilku wnioskach, składanych przez różnych autorów. W takim przypadku otrzymuje jedną 

nagrodę Rektora, której stopień odpowiada stopniowi najwyżej ocenionego wniosku, a 

kwotowa wartość nagrody odpowiada sumie jego udziałów wymienionych w poszczególnych 

wnioskach. Wartość nagrody nie może przekroczyć wysokości kwotowej nagrody I stopnia. 

9. Wysokość kwot przyznawanych za osiągnięcia naukowe określa się corocznie, w zależności od 

liczby wniosków spełniających wymogi oraz od wysokości funduszu nagród dla nauczycieli 

akademickich w roku przyznania nagrody. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor, przy 

zachowaniu parytetu wysokości kwot dla osiągnięć I, II i III stopnia jak 3:2:1. 

10. Do wniosku o nagrodę za osiągnięcia naukowe należy załączyć kopie publikacji wraz 

z zaznaczeniem ich typu oraz określeniem wartości IF. Zgłaszający autor określa we wniosku 

procentowy udział każdego ze współautorów. Udział każdego ze współautorów osiągnięcia 

naukowego przedstawionego do nagrody musi być określony procentowo we wniosku i nie 

mniejszy niż 10%.  

11. Wnioskodawca oświadcza na piśmie, że poinformował współautorów o złożeniu wniosku 

o nagrodę i poświadcza, że nie zgłaszają oni co do wniosku zastrzeżeń. Obowiązek ten nie 

obejmuje autorów niebędących pracownikami Uniwersytetu. 

 

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne 

 

§ 3 

1. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne przyznawane są za:  

1) redakcję, autorstwo lub współautorstwo podręcznika akademickiego − rozpatrywane będą 

tylko pierwsze wydania podręcznika lub kolejne wydania szczególnie wartościowych 

pozycji, o ile nie były wcześniej nagradzane nagrodą Rektora lub właściwego ministra − po 

zgłoszeniu przez autora wniosku do Komisji. Do nagrody zgłaszać można dokonania 

opublikowane w ciągu 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym 

wnioski są rozpatrywane; 

2) szczególne osiągnięcia w zakresie opieki nad studenckim ruchem naukowym – na wniosek 

prorektorów lub dziekanów; 

3) opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych metod lub autorskich programów nauczania 

− na wniosek prorektorów, dziekanów lub z inicjatywy Rektora. 

2. Do wniosku o nagrodę dydaktyczną wymagana jest opinia kierownika jednostki. 

3. Maksymalna wysokość nagród za osiągnięcia dydaktyczne stanowi dwukrotność stawki 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, 

zwana dalej „stawką WP”. Ostateczną decyzję o wysokości nagród podejmuje Rektor na 

podstawie liczby przyznanych nagród i środków przeznaczonych na ten cel. 

4. W przypadku osiągnięć o charakterze zespołowym wysokość nagrody dla poszczególnych 

nauczycieli akademickich ustala się na podstawie procentowego udziału każdego z nich 

w powstaniu osiągnięcia. 

 

 



Nagrody za osiągnięcia wynalazcze 

 

§ 4 

1. Nagrody Rektora mogą być również przyznane za wyróżniający się, opatentowany i wdrożony 

projekt wynalazczy, którego wdrożenie przyniosło udokumentowane efekty ekonomiczne, 

praktyczne lub naukowe, za rok poprzedzający złożenie wniosku. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody składa właściciel patentu lub prawa ochronnego. Wniosek 

powinien zawierać: 

1) tytuł projektu wynalazczego; 

2) podstawowe dane na temat projektu;  

3) numer ewidencyjny Uniwersytetu;  

4) numer patentu lub prawa ochronnego;  

5) wykaz twórców;  

6) numery i datę zawarcia umów związanych z projektem;  

7) datę i miejsce wdrożenia; 

8) udokumentowaną wysokość efektów ekonomicznych lub opis rodzaju efektów 

niewymiernych. 

3. Maksymalna wysokość nagrody za osiągnięcia wynalazcze, stanowi dwukrotność stawki WP. 

Ostateczną decyzję o wysokości nagród podejmuje Rektor na podstawie liczby przyznanych 

nagród i środków przeznaczonych na ten cel. 

 

Nagrody za całokształt dorobku 

 

§ 5 

1. Nagrody za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego lub organizacyjnego − mogą zostać 

przyznane wybitnym nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora − na 

wniosek dziekanów, prorektorów lub Rektora, w szczególności w związku z: 

1) planowanym przejściem na emeryturę przez nauczyciela akademickiego posiadającego 

znaczne osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, jeśli okres 

nieprzerwanego zatrudnienia w Uczelni poprzedzający przejście na emeryturę nie był 

krótszy niż 10 lat; 

2) zakończeniem przez nauczyciela akademickiego pełnienia funkcji rektora, prorektora, 

dziekana, prodziekana, jeśli była ona pełniona przez dwie pełne następujące po sobie 

kadencje, a kierowany lub nadzorowany przez niego obszar działalności Uczelni, w wyniku 

jego osobistych starań i działalności organizacyjnej podczas pełnienia danej funkcji, 

osiągnął znaczący postęp w prowadzonej działalności naukowej lub dydaktycznej. 

2. W przypadku wniosku o nagrodę wymienioną w ust 1 pkt 1, należy dołączyć komplet 

wskazanych we wniosku dokumentów oraz informacje potwierdzone przez Centrum 

Informacyjno-Biblioteczne, a w szczególności: 

1) punktacje z aktualnego na dzień składania wniosku wykazu czasopism Ministerstwa 

Edukacji i Nauki, w których opublikowano prace przedstawione we wniosku;  

2) wysokość wskaźnika oddziaływania IF z roku publikacji pracy;  

3) indeks Hirscha kandydata do nagrody; 

4) liczbę cytowań kandydata do nagrody.  

3. Maksymalna wysokość nagrody za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych stanowi 

czterokrotność stawki WP w przypadku opisanym w ust. 1 pkt 1 oraz trzykrotność stawki WP w 

przypadku opisanym w ust. 1 pkt 2. Ostateczną decyzję o wysokości nagród podejmuje Rektor 

na podstawie liczby przyznanych nagród i środków przeznaczonych na ten cel. 

 



Nagrody za osiągnięcia promujące Uniwersytet 

 

§ 6  

1. Nagrody za osiągnięcia promujące Uniwersytet mogą zostać przyznane na wniosek Rektora lub 

prorektorów, w liczbie nie większej niż trzy w jednym roku, za dwa lata poprzedzające złożenie 

wniosku.  

2. Maksymalne wysokości nagród w zakresie osiągnięć promujących Uniwersytet stanowią 

dwukrotność stawki WP. Ostateczną decyzję o wysokości nagród podejmuje Rektor 

na podstawie liczby przyznanych nagród i środków przeznaczonych na ten cel. 

 

Nagrody za wyróżniające się osiągnięcia we współpracy międzynarodowej 

 

§ 7 

1. Nagrody za wyróżniające się osiągnięcia we współpracy międzynarodowej przyznawane są za 

udział w międzynarodowych wieloośrodkowych badaniach naukowych, potwierdzonych 

współautorstwem w oryginalnej publikacji o najwyższej punktacji Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, za wyjątkiem współautorów wymienionych w przypisach.  

2. Pojedyncza praca może być zgłoszona przez każdego autora, niezależnie od kolejności jego 

występowania. 

3. Do nagrody można zgłosić publikację wydaną w ciągu dwóch ostatnich lat. 

4. Maksymalna wysokość nagród w zakresie wyróżniających się osiągnięć we współpracy 

międzynarodowej stanowi wysokość nagrody naukowej pierwszego stopnia. Ostateczną 

decyzję o wysokości nagród podejmuje Rektor na podstawie liczby przyznanych nagród 

i środków przeznaczonych na ten cel. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 8 

1. Wnioski o nagrody Rektora składane są corocznie przez okres 2 miesięcy od dnia ogłoszenia 

konkursu. 

2. Wnioski o nagrody składane są do Komisji, a dokumentację dotyczącą: 

1) wniosków za osiągnięcia dydaktyczne należy składać w Dziale Rekrutacji i Kształcenia; 

2) pozostałych wniosków należy składać w Centrum Wsparcia Nauki.  

3. Formularze wniosków o przyznanie nagrody Rektora dostępne są w Centrum Wsparcia Nauki 

oraz na stronie internetowej Uniwersytetu. 

4. Od decyzji Rektora wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy laureatów. 

5. Regulacje określone w niniejszym regulaminie poprzedzone były uchwałą nr 174/2018 z dnia 

29 marca 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie uchwalenia Regulaminu 

przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

 

 


