
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 

do zarządzenia R-17/2011 

z dnia 4.04.2011 r. 

Uchwała Nr 000-2/7/2011 

Senatu Politechniki Radomskiej 

im. Kazimierza Pułaskiego 

z dnia 24 marca 2011r. 

 

 

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

dotyczącej  ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb 

przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich. 

 

1. Na podstawie: 

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

(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), 

- § 82 ust. 3 statutu Uczelni, 

 

Senat uchwala następujące zmiany do Regulaminu określającego zasady i tryb 

przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe 

lub artystyczne, dydaktyczne, organizacyjne albo za całokształt dorobku, 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr 000-6/5/2007 z dnia 5 lipca 2007r.: 

1)     § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

       „§ 3. 

1. Wnioski o nagrody Rektora Politechniki Radomskiej składane są do Rektora za  

pośrednictwem Działu Rozwoju Kadry Naukowej, przez: 

-  dziekanów wydziałów po zasięgnięciu opinii rady wydziału,  

- dyrektorów  instytutów pozawydziałowych na prawach  wydziału po 

zasięgnięciu opinii rady instytutu,  

- kierowników  międzywydziałowych jednostek organizacyjnych, 

 - Dyrektora Biblioteki Głównej 

 w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, odpowiednio wg wzoru nr 1 dla 

nagród indywidualnych i wg wzoru nr 2 dla nagród zespołowych”. 

  

 

 



2) § 3 ust. 5 otrzymuje  nowe brzmienie o treści 

     „ 5. Dyplomy nagród za całokształt dorobku oraz indywidualnych I stopnia za 

osiągnięcia naukowe lub artystyczne i dydaktyczne wręczane będą 

w uroczysty sposób”. 

 

3) Wzory wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz wzory dyplomów otrzymują 

nowe brzmienie i stanowią integralną część regulaminu w formie załączników.  

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W wyniku głosowania jawnego przy liczbie osób uprawnionych do głosowania 54, 

liczbie osób obecnych uprawnionych do głosowania 42, w tym obecnych w czasie 

głosowania 42 osoby, za głosowało  42 osoby, Senat przyjął ww. uchwałę. 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Politechniki Radomskiej 

im. Kazimierza Pułaskiego 

 

prof. dr hab. inż. Mirosław Luft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wzór nr 1 

…………………………………….       

 /pieczęć jednostki organizacyjnej/ 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody  JM Rektora  

Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego 

           Zgłaszam wniosek   o przyznanie  n a g r o d y   i n d y w i d u a l n e j 

za  …………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 /należy podać tytuł osiągnięcia naukowego lub artystycznego, dydaktycznego, organizacyjnego;  w 

przypadku nagród organizacyjnych należy podać rok akademicki osiągnięcia; w przypadku 

monografii, podręcznika, skryptu itp. należy podać nazwę wydawnictwa i rok wydania/ 

1. Kategoria 1 i  stopień  nagrody    ……………………………………………………….. 

2. Tytuł i stopień naukowy 2 , nazwisko i imię oraz wiek kandydata 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

3. Zajmowane stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej Uczelni 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

4. Informacja o ewentualnych nagrodach przyznanych za dane osiągnięcie 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

5. Informacja, czy osoba, której dotyczy wniosek kandyduje do nagrody Rektora  

    z innego  tytułu 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                                           

1 za całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, za osiągnięcia dydaktyczne, za osiągnięcia  

  organizacyjne; 
2 należy podać pełną informację o tytule naukowym i stopniach naukowych, tytule w zakresie sztuki i stopniach w 

zakresie sztuki lub tytule zawodowym posiadanym przez kandydata, jako niezbędne do przygotowania dyplomu. 

 



 

Krótkie uzasadnienie wniosku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                      /data i podpis dziekana/dyrektora instytutu pozawydziałowego 

                                                  na prawach wydziału/kierownika międzywydziałowej jednostki  

                                  organizacyjnej /Dyrektora Biblioteki Głównej/  

                                                 

 

 

 

Załączniki: 

-  tekst pracy lub opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku, 

-  wykaz publikacji wraz z wyceną punktową obowiązującą przy ocenie parametrycznej  

    jednostek, 

-  recenzje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych; w przypadku, gdy proponuje się przyznanie nagrody za 

pracę niepublikowaną wykonaną dla potrzeb gospodarki narodowej, należy załączyć dokumentację 

potwierdzającą wdrożenie lub przyjęcie pracy oraz jej ocenę dokonaną przez zleceniodawcę, 

-  wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału/rady instytutu pozawydziałowego na prawach wydziału. 

    

       

 

 



 

Wzór nr 2 

…………………………………….        

 /pieczęć jednostki organizacyjnej/ 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody  JM Rektora  

Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego 

    Zgłaszam wniosek   o przyznanie  n a g r o d y  z e s p o ł o w e j   

za  ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. /należy podać tytuł 

osiągnięcia naukowego lub artystycznego, dydaktycznego; 

 w przypadku monografii, podręcznika, skryptu  itp. należy podać nazwę wydawnictwa i rok wydania/ 

 

1. Kategoria nagrody 3 ……………………………………………………………………... 

zespołowi w składzie: 

 

Lp. 

 

Nazwisko i imię, 

tytuł i stopień naukowy 4 

 

Stanowisko 

Podstawowe 

miejsce pracy 

osoby niebędącej 

pracownikiem PRad. 

Udział 

poszczególnych 

współautorów   

    (w %) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

2. Informacja o ewentualnych nagrodach przyznanych za dane osiągnięcie: 

 …..…………………………………………………………………………………………....................................................... 

3. Informacja, czy osoba, której dotyczy  wniosek  kandyduje do nagrody  Rektora  

  z innego tytułu: 

……………………………………………………………………………………………….......... 

 

 

                                                           

3 za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, za osiągnięcia dydaktyczne,  
4 należy wymienić wszystkie osoby uczestniczące w pracy,  podać ich stanowiska, tytuły i stopnie naukowe oraz tytuły 

zawodowe jako niezbędne dla przygotowania dyplomu, 
5 należy podać udział procentowy poszczególnych autorów, który powinien być uzgodniony ze wszystkimi 

współautorami i nie mniejszy niż 10%. 



 

 

Krótkie uzasadnienie wniosku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                        data i podpis dziekana/dyrektora instytutu pozawydziałowego               na 

prawach wydziału/kierownika międzywydziałowej jednostki    

organizacyjnej/Dyrektora Biblioteki Głównej/  

                                                 

 

 

Załączniki: 

- tekst pracy lub opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku, 

- wykaz publikacji wraz z wyceną punktową obowiązującą przy ocenie parametrycznej 

  jednostek, 

- recenzje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych; w przypadku, gdy proponuje się przyznanie 

  nagrody za pracę niepublikowaną wykonaną dla potrzeb gospodarki narodowej, należy 

  załączyć dokumentację potwierdzającą wdrożenie lub przyjęcie pracy oraz jej ocenę 

  dokonaną przez zleceniodawcę, 

- wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału/rady instytutu pozawydziałowego na 

  prawach wydziału. 



 

 

 

logo uczelni 

 

(tytuł/stopień naukowy, imię/imiona i nazwisko) 

 

otrzymuje 

 

NAGRODĘ REKTORA 
  

 

 

za całokształt dorobku 

 

 

         Rektor 

   ___________________ _  

                 (tytuł/stopień naukowy,  

          imię i nazwisko Rektora, 

             podpis)  

     

 

Radom, dnia   ______ roku 

 



 

logo uczelni 

 

 

 

(tytuł/stopień naukowy, imię/imiona i nazwisko) 

 

 

otrzymuje 

NAGRODĘ REKTORA 
indywidualną I/II/III stopnia 

za osiągnięcia naukowe/artystyczne/dydaktyczne/organizacyjne */ 

 

 

 

             Rektor 

         ___________________ 

                  (tytuł/stopień naukowy, 

                                                                                                                      imię i nazwisko Rektora, 

                  podpis) 

    

Radom, dnia  ________________ roku 

_____________ 

*/ wybrać właściwe 

 

 

 

 



 

 

logo uczelni 

 

(tytuł/stopień naukowy, imię/imiona i nazwisko) 

 

 

otrzymuje 

 

 

zespołową 

NAGRODĘ REKTORA 
  

za osiągnięcia naukowe/artystyczne/dydaktyczne/organizacyjne */  

 

       

         Rektor 

 

                   _________________ 

         (tytuł/stopień naukowy, 

                    imię i nazwisko Rektora,  

               podpis) 

          

Radom, dnia ________ roku  

_____________________ 

*/ wybrać właściwe 

 

 



 

logo uczelni 
 

 

(tytuł/stopień naukowy, imię/imiona i nazwisko) 

zatrudniony w ___________________________________________________________ 

 

      

otrzymuje 

NAGRODĘ REKTORA 
 

za udział w pracach zespołu pracowników 

Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego 

 

za osiągnięcia naukowe/artystyczne/dydaktyczne/organizacyjne */ 

 

                       Rektor 

                   _________________ 

 (tytuł/stopień naukowy, 

               imię i nazwisko Rektora,  

            podpis) 

 

Radom, dnia  ___________________roku    

________________________ 

*/ wybrać właściwe 

 


