
 
 

 
Uchwała Nr 000-7/9/2015 Senatu 

Uniwersytetu  
Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
z dnia 24 września 2015 r. 

 
 
w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr 000-6/5/2007 Senatu z dnia 5 lipca 2007 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania 
nagród Rektora dla nauczycieli akademickich z późn. zm. 

 
 
 
 
 
1. Na podstawie: 

 
- art. 155 ust. 1 i 6  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), 
- § 86 ust. 1 i 3 statutu Uczelni (uchwała Senatu Nr 000-6/1/2015 z dnia 25 czerwca 

2015 r.), 
- wniosku Prorektora ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą z dnia 16 września 

2015 r., 
 
 
 

Senat wprowadza zmiany: 
 
1) tytuł Regulaminu otrzymuje brzmienie: 
 

,,Regulamin określający zasady i tryb przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu dla 
nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe lub w zakresie sztuki, osiągnięcia 
dydaktyczne, organizacyjne albo za całokształt dorobku.” 

 
2) § 2  pkt 1) i 2) otrzymują brzmienie: 

          ,,§ 2 
Ustala się następujące kategorie nagród: 

1) w przypadku nagród indywidualnych:  
a) za osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia w zakresie sztuki: 

   I   stopnia    
  II  stopnia   

III stopnia   
b) za osiągnięcia dydaktyczne:  

      I stopnia    
 II stopnia   
 III stopnia 



c) za osiągnięcia organizacyjne: 
    I stopnia    
   II stopnia   

 III stopnia 
d) za całokształt dorobku,  

  
2) w przypadku nagród zespołowych: 

a) za osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia w zakresie sztuki, 
b) za osiągnięcia dydaktyczne.  

 
Wysokości nagród w danym roku będą ustalane Zarządzeniem Rektora w zależności 
od wysokości funduszu nagród.” 

 
2.  Senat upoważnia Rektora  do przyznania i wypłacenia nagród dla nauczycieli akademickich 

za osiągnięcia naukowe lub w zakresie sztuki, osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne albo 
za całokształt dorobku, które były zawieszone ze względu na realizowany program 
naprawczy Uczelni na  podstawie wniosków złożonych w latach poprzednich. 

 
3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego 
  im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
 

  prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


