
Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich Wydziału 

Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie, uchwalony przez Radę Wydziału Filologiczno-

Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie w dniu 11.07.2018 r. 

 

1. Kryteria przyznawania nagród obejmują osiągnięcia w zakresie działalności naukowej 

(I), dydaktycznej (II) oraz organizacyjnej i promocyjnej (III). Za kluczowe uznaje się 

te osiągnięcia nauczycieli we wszystkich dziedzinach, które mają największe 

znaczenie dla oceny kategoryzacyjnej Wydziału, z uwzględnieniem działań 

zmierzających do umiędzynarodowienia oraz do budowania pozycji jednostki i 

poszczególnych dyscyplin reprezentowanych na Wydziale w nauce polskiej i 

międzynarodowej.  

2. Ogólną pulę środków finansowych przyznanych Wydziałowi na nagrody  dzieli się w 

następujący sposób: 50% przeznacza się na nagrody za osiągnięcia naukowe, 25% na 

nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, 25% na nagrody za osiągnięcia organizacyjne.  

3. Pracownik Wydziału Filologiczno-Historycznego – kandydat do nagrody Rektora 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – 

przedstawia w arkuszu wybrane przez siebie osiągnięcia i działania. 

4. Arkusz jest opiniowany przez Wydziałową Komisję do przyznawania nagród dla 

nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.  

5. Wydziałowa Komisja do przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich 

Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

im. Jana Długosza w Częstochowie proponuje stopień nagród oraz ich wysokość. 

6. W przypadku nałożenia się osiągnięć Komisja może zaproponować jedną nagrodę 

wyższego stopnia. 

 

I. Osiągnięcia naukowe 

1. Uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego – nagroda indywidualna:  

- uzyskanie tytułu naukowego profesora – nagroda I stopnia, 

- uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego – nagroda II stopnia, 

- uzyskanie stopnia naukowego doktora – nagroda III stopnia. 



 2. Opublikowanie autorskiej monografii, która uzyskała wyróżnienie lub w znaczący 

sposób wpłynęła na ocenę działalności naukowej Wydziału – nagroda indywidualna II 

stopnia. 

3. Redagowanie afiliowanego przy Wydziale czasopisma, które uzyskało znaczącą 

ilość punktów (powyżej 10) lub zostało wpisane do uznanej międzynarodowej bazy 

czasopism naukowych, uwzględnianych przez MNiSW przy ocenie kategoryzacyjnej 

Wydziału (Web of Science i in.) – nagroda zbiorowa dla pracowników WFH, 

członków redakcji II stopnia. 

 4. Uzyskanie finansowania projektu własnego lub promotorskiego w NCN, NPRH, 

NCBiR – nagroda indywidualna II stopnia. 

 5. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej lub seminarium, ważnych 

dla oceny kategoryzacyjnej Wydziału – nagroda zespołowa lub indywidualna III stopnia. 

 

  II. Osiągnięcia dydaktyczne 

1. Pozyskanie finansowania dla nowego lub istniejącego kierunku studiów ze środków 

zewnętrznych – nagroda indywidualna lub zespołowa.  

2. Opracowanie nowego kierunku studiów, ważnego z punktu widzenia Uczelni i 

środowiska zewnętrznego – nagroda zespołowa.    

3. Opracowanie programu podwójnego dyplomowania na danym kierunku – nagroda 

zespołowa. 

4. Opracowanie i przygotowanie kierunku studiów w języku angielskim – nagroda 

zespołowa. 

5. Wyróżniające się przedsięwzięcia, które spowodowały znaczącą poprawę jakości 

kształcenia.  

6. Uzyskanie wyróżniającej oceny w akredytacji kierunku – nagroda zespołowa. 

 

III. Osiągnięcia organizacyjne i promocyjne 

1. Uzyskanie praw doktoryzowania lub habilitowania – nagroda zespołowa. 

2. Przeprowadzenie akcji promocyjnej, owocującej znaczącym zwiększeniem 

liczby studentów – nagroda indywidualna lub zespołowa. 



 

3. Wyróżniająca się  działalność na rzecz Wydziału i Uczelni – nagroda 

indywidualna lub zespołowa.  

 

 


