
M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 

Poz. 163 

ZARZĄDZENIE NR 27 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

 
z dnia 18 sierpnia 2015 r.  

 
w sprawie ustanowienia Nagrody Dydaktycznej 

 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), 
postanawia się, co następuje:  

§ 1  
1. Ustanawia się nagrodę indywidualną za szczególne osiągnięcia 

dydaktyczne pod nazwą – Nagroda Dydaktyczna Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

2. Zasady przyznawania nagrody, o której mowa w ust. 1, określa Regulamin 
Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, stanowiący załącznik 
do zarządzenia. 

§ 2  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Rektor UW: M. Pałys 



Załącznik 
do zarządzenia nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

w sprawie ustanowienia ‒ Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
 

REGULAMIN  
NAGRODY DYDAKTYCZNEJ REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
Fundamentem działania Uniwersytetu Warszawskiego jest jedność nauki 

i nauczania. Różnorodność proponowanych kierunków studiów i wysoki poziom 
kształcenia w równym stopniu co badania naukowe decydują dziś o ocenie uczelni 
i mają znaczący wpływ na jej pozycję w kraju i na świecie. 

Umiejętności i wiedza zdobyte podczas studiów powinny pozwolić studentom 
na lepsze poznanie i rozumienie otaczającego świata oraz na aktywne 
i odpowiedzialne współuczestnictwo w życiu społecznym. 

Nauczyciele akademiccy, którzy swoim zaangażowaniem i stosowaniem 
odpowiednio dobranych metod nauczania przyczyniają się do realizacji tak 
rozumianych zadań uczelni oraz budowania jej pozytywnego wizerunku zasługują na 
szczególne wyróżnienie. Dlatego dla najlepszych nauczycieli akademickich 
ustanawia się Nagrodę Dydaktyczną Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.  

§ 1 
Nagroda indywidualna za szczególne osiągnięcia dydaktyczne pod nazwą – 

Nagroda Dydaktyczna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, zwana dalej „Nagrodą” 
‒ przyznawana jest corocznie z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego za okres 
ostatnich pięciu lat akademickich poprzedzających przyznanie Nagrody. 

§ 2 
Nagrodę przyznaje się nauczycielom akademickim, zatrudnionym na 

Uniwersytecie Warszawskim jako podstawowym miejscu pracy, za wysoką jakość 
pracy dydaktycznej, w szczególności: 
1) za wybitne osiągnięcia w realizacji procesu dydaktycznego; 
2) za wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w procesie kształcenia oraz 

stosowanie w praktyce innowacyjnych metod i środków, zgodnych ze 
wskazaniami nowoczesnej dydaktyki akademickiej. 

§ 3 
1. Z Wnioskiem o przyznanie Nagrody, zwanego dalej „Wnioskiem”, może 

wystąpić: 
1) dziekan;  
2) kierownik innej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia; 
3) kierownik międzyobszarowej jednostki organizacyjnej; 
w terminie do dnia 31 maja każdego roku.  

2. Do Wniosku załącza się: 
1) informację o dotychczasowym przebiegu pracy kandydata, a w szczególności 

informację o promotorstwie prac dyplomowych, z wyszczególnieniem prac 
wyróżnionych, a także opublikowanych oraz informację o sprawowanej 
indywidualnej opiece naukowo-dydaktycznej nad studentami realizującymi 
indywidualny tok studiów; 

2) opinię bezpośredniego przełożonego. 
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3. Wniosek powinien być zaopiniowany przez wydziałowy zespół 
zapewniania jakości kształcenia lub zespół zapewniania jakości kształcenia w innej 
jednostce realizującej studia, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 oraz właściwy 
organ samorządu studentów oraz samorządu doktorantów. 

4. Wzór Wniosku stanowi załącznik do Regulaminu. 
§ 4 

W danym roku akademickim mogą być przyznane trzy nagrody, oddzielnie po 
jednej w następujących obszarach wiedzy, w których realizowane są kierunki 
kształcenia: 
1) obszarze wiedzy nauk humanistycznych; 
2) obszarze wiedzy nauk społecznych; 
3) obszarze wiedzy nauk przyrodniczych i obszarze wiedzy nauk ścisłych razem. 

§ 5 
1. Nagrodę przyznaje Rektor. 
2. Kandydatury do nagrody rekomenduje Komisja Nagrody Dydaktycznej 

Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, zwana dalej „Komisją”, w składzie: 
1) prorektor właściwy ds. studentów i jakości kształcenia – przewodniczący; 
2) przewodniczący senackiej komisji właściwej ds. studentów, doktorantów i jakości 

kształcenia; 
3) przewodniczący Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia; 
4) dwie osoby spośród samodzielnych nauczycieli akademickich wskazane przez 

senacką komisję, o której mowa w pkt 2; 
5) doktorant wskazany przez Zarząd Samorządu Doktorantów; 
6) student wskazany przez Zarząd Samorządu Studentów. 

3. Komisja zgłasza rekomendacje do nagrody w terminie do dnia 30 lipca 
każdego roku. 

4. Członków Komisji powołuje Rektor na okres swojej kadencji, z tym że 
kadencja przedstawicieli studentów i doktorantów trwa rok. 

5. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji i przewodniczy jej 
obradom.  

§ 6 
1. Nagroda ma charakter pieniężny.  
2. Laureaci Nagrody otrzymują dyplomy podpisane przez Rektora. 

§ 7 
Obsługę administracyjną prac Komisji oraz dokumentację i ewidencję nagród 

prowadzi Biuro ds. Jakości Kształcenia. 
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Załącznik 
 do Regulaminu Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

 
WZÓR 

.......................................................... 
(pieczęć jednostki organizacyjnej) 

Warszawa, ................................... r.  
 

Wniosek  
o przyznanie Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

 
Imię i nazwisko kandydata   
Tytuł/stopień naukowy   
Obszar wiedzy  
Nazwa jednostki organizacyjnej  
Zajęcia dydaktyczne realizowane w ciągu 
ostatnich pięciu lat akademickich 
poprzedzających przyznanie nagrody.  
Należy podać także formę dydaktyczną 
zajęć (wykład, ćwiczenia, laboratoria, 
seminaria, konwersatoria itd.). Należy 
wskazać, czy zajęcia były zajęciami 
ogólnouniwersyteckimi, czy były 
prowadzone kolejny raz 

 

Ocena zajęć dydaktycznych 
realizowanych w okresie ostatnich pięciu 
lat akademickich poprzedzających 
przyznanie nagrody wynikająca 
z opracowania studenckich ankiet 
oceniających zajęcia dydaktyczne  

 

Procentowy wskaźnik wypełnionych 
ankiet (liczba wypełnionych ankiet 
w stosunku do liczby studentów 
zarejestrowanych na zajęcia) 

 

 
 

...................................................................... 
(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej) 

 
Załącznik: 
opinia bezpośredniego przełożonego  
 
Opinia zawierać może dodatkowe uzasadnienie przyznania Nagrody: np. informację 
o osiągnięciach w zakresie popularyzowania wiedzy, współpracy ze szkołami średnimi, 
opiece nad wybitnymi uczniami szkół średnich, pracy przy podstawach programowych itp., 
współpracy z Uniwersytetem Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnictwie 
w Festiwalu Nauki i podobnych imprezach, informację o autorstwie podręczników i innych 
materiałów dydaktycznych,  informację o zaangażowaniu w działania mające służyć 
doskonaleniu dydaktycznemu nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich na Uniwersytecie 
Warszawskim, informację o innowacjach dydaktycznych. 
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