
ZARZĄDZENIE NR 20/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia  

w życie Regulaminu przyznawania wyróżnień honorowych przez 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie dla nauczycieli akademickich 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 64 Statutu Uczelni (Zarządzenie  

Nr 1/2012 z 02 stycznia 2012 roku z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia Statutu 

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zarządzam co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam w życie „Regulamin przyznawania wyróżnień honorowych Rektora 

Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie dla 

nauczycieli akademickich” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

2. Wnioski o nadanie wyróżnienia honorowego Rektora należy składać do dnia  

30 kwietnia każdego roku. 

3. W roku 2014 wnioski o nadanie wyróżnienia honorowego Rektora za rok 2013 

dziekani wydziałów złożą do rektora w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku. 

 

               REKTOR 

 
       Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 20/2014 

z dnia 30 maja 2014 roku 

 

 

Regulamin przyznawania wyróżnień honorowych Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie dla nauczycieli akademickich 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 42 Statutu Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie (Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 roku,  

z późn. zm.), Rektor może przyznawać nauczycielom akademickim wyróżniającym 

się szczególnymi osiągnięciami w pracy, wyróżnienia honorowe Rektora AWF  

w Krakowie. 

 

§ 2 

 

Wyróżnienia honorowe Rektora AWF z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy 

naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej dotyczą osiągnięć uzyskanych  

w poprzednim roku kalendarzowym. 

 

§ 3 

 

Nauczyciel akademicki może otrzymać w danym roku kalendarzowym jedno 

wyróżnienie honorowe Rektora AWF. 

 

§ 4 

 

1. Wyróżnienia honorowe Rektora AWF mają charakter indywidualny. 

2. Wyróżnienie honorowe Rektora AWF może otrzymać tylko nauczyciel 

akademicki, który podczas ankietowej oceny działalności dydaktycznej 

dokonanej przez studentów i doktorantów w poprzednim roku akademickim 

otrzymał ocenę wyższą niż 3,0 – przy skali ocen od 0 do 5. 

3. Wyróżnienie honorowe Rektora AWF może otrzymać tylko nauczyciel 

akademicki, wobec którego nie zastosowano kar porządkowych określonych  

w odpowiednich przepisach. 
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§ 5 

 

Wyróżnienie honorowe Rektora AWF za działalność naukową może być 

przyznane nauczycielowi akademickiemu AWF w Krakowie za: 

1) oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami 

naukowymi z afiliacją AWF w Krakowie, mające istotny wpływ na stan 

wiedzy i kierunki dalszych badań, takie jak: 

a) monografia autorstwa nauczyciela akademickiego, która kandydowała  

w danym roku do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 

wniosek rektora AWF; 

b) zgłoszona do nagrody rektora monografia autorstwa nauczyciela 

akademickiego, wydana w renomowanych wydawnictwach lub  

w jednostkach naukowych, której wartość naukowa została potwierdzona 

w recenzjach; 

c) artykuły naukowe, monografie i rozdziały w monografiach, autorstwa lub 

współautorstwa nauczycielka akademickiego, za które uzyskał nauczyciel 

akademicki (po wyłączeniu autorów z innych ośrodków i pracowników 

AWF nie będących nauczycielami akademickimi) w roku poprzednim  

w sumie: 1,75 pkt. Impact Factor lub w sumie 35 pkt wyliczonych na 

podstawie aktualnych zasad punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

Podstawą wyliczenia sumy jest pełna wartość punktowa za autorską 

publikację lub w przypadku publikacji zbiorowej (po wyłączeniu autorów 

z innych ośrodków i pracowników AWF nie będących nauczycielami 

akademickimi), procentowy udział współautora obliczony w stosunku do 

liczby współautorów. Podstawą naliczania punktów będą: baza Journal 

Citation Reports (JCR) lub aktualne zasady punktacji Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego; 

2) uzyskanie tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego; 

3) całokształt dorobku naukowego samodzielnych pracowników naukowych 

AWF w Krakowie (dr hab., prof.) odchodzących na emeryturę. 

 

§ 6 

 

Wyróżnienia honorowe Rektora AWF, za działalność organizacyjną przyznawane 

są: 

1) za opracowanie planów studiów, pracę w komisji rekrutacyjnej, w komisjach 

senackich i wydziałowych, pełnienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego, 

organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla środowiska krakowskiego, 

organizację międzynarodowych konferencji naukowych, wkład pracy  

w organizację i kierowanie studenckimi kołami naukowymi, innowacyjność  

i kreatywność lektorów języków obcych oraz kustoszy bibliotecznych; 

2) kierownikowi projektu i wykonawcom za pozyskanie środków na działalność 

naukową lub dydaktyczną po rozliczeniu projektu; 
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3) za pozyskanie środków na działalność naukową lub dydaktyczną  

w wysokości powyżej 0,5 mln. zł. 

 

§ 7 

 

1. Rektor podejmuje decyzję o nadaniu wyróżnienia honorowego Retora AWF, na 

wniosek złożony przez dziekana wydziału. 

2. Wyróżnienie honorowe Rektora AWF jest wręczane na posiedzeniu Senatu. 

 

§ 8 

 

Informacja o nadaniu wyróżnienia honorowego Rektora AWF podawana jest na 

stronie internetowej uczelni, a kopia decyzji rektora składana jest do akt osobowych 

nauczyciela akademickiego. 

 

 

 

 

               REKTOR 

 
       Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
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.......................................................... 

(pieczęć jednostki organizacyjnej) 

        Kraków, dnia ............................... 

 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie wyróżnienia honorowego Rektora AWF 

 

 Zgłaszam wniosek o przyznanie wyróżnienia honorowego Rektora AWF za 

rok ……….. za osiągnięcia: naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, za całokształt 

działalności naukowej, za całokształt działalności dydaktycznej i organizacyjnej/* 

(podać osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne) 

 

 

1. Tytuł i stopień naukowy, nazwisko i imię kandydata: 

 

 

 

2. Zajmowane stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej uczelni: 

(w przypadku, gdy uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy kandydata, 

należy podać formę zatrudnienia w uczelni i wymiar czasu pracy, a także 

informacje o głównym miejscu pracy) 

 

 

 

3. Reprezentowana przez kandydata specjalność naukowa: 

 

 

 

 

4. Informacje o ewentualnych nagrodach przyznanych za dane osiągnięcie: 

 

 

 

 

5. Załączniki stanowiące podstawę kandydowania do wyróżnienia honorowego 

Rektora (publikacje, podręczniki, itp.) 

 

 

___________________________ 

*/ niepotrzebne skreślić 
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Krótkie uzasadnienie wniosku: 

 

 

 

 

 

 

        ...............................................................

                 Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry  

 

 

Opinia Dziekana: 

 

 

 

 

 

 

        .............................................. 

             Dziekan 

 

 

Decyzja Rektora 

 

 

 

 

 

         ..................................................... 

                   Rektor 


