
                                                                                                                                                      

 

 

        Załącznik do ZW 32/2011 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ REKTORA 

I  DZIEKANA DOKTORANTOM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 

 

 

1. Doktorantowi, który wypełnia postanowienia Regulaminu Studiów Doktoranckich, można 

przyznać nagrodę indywidualną za uznane osiągnięcia naukowe lub indywidualne 

wyróżnienie za działalność na rzecz środowiska doktoranckiego Politechniki 

Wrocławskiej. 

 

2. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać doktorantowi, wyłącznie w trakcie odbywania 

studiów doktoranckich od roku 1 do 4, za osiągnięcia w roku poprzedzającym złożenie 

wniosku. 

 

3. Wysokość nagrody i wyróżnienia Rektora nie przekracza 100% minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu 

nauczycieli akademickich. Wysokość przyznawanej nagrody i wyróżnienia ustala Rektor 

w zarządzeniu wewnętrznym. 

 

4. Wysokość nagrody i wyróżnienia Dziekana nie przekracza 75% minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu 

nauczycieli akademickich.  Wysokość przyznawanej nagrody i wyróżnienia ustala rada 

wydziału - uchwałą. 

 

5. Nagrody i wyróżnienia doktorantom są przyznawane  raz w roku, w dniu Święta 

Politechniki Wrocławskiej. 

 

6. Nagrody i wyróżnienia przyznaje: 

 

 6.1. Rektor – na wniosek prorektora, dziekana, promotora lub kierownika studiów 

        doktoranckich, po zasięgnięciu opinii Rady Doktorantów.  

 

 6.2. Dziekan – na wniosek  promotora lub kierownika studiów doktoranckich, po 

       zasięgnięciu opinii Rady Doktorantów. 

 

7. Rektor i dziekan mogą przyznać nagrodę lub wyróżnienie z własnej inicjatywy po 

zasięgnięciu opinii kierownika studiów doktoranckich i Rady Doktorantów.  

 

8. Wnioski o nagrody i wyróżnienia Rektora (według załącznika nr 2) składa się do 

Prorektora ds. Nauczania w terminie do 30 września, (w bud. A-1 pok. 153) za 

pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich.  

 

9. Wnioski o nagrody i wyróżnienia Dziekana (według załącznika nr 3) składa się  do 

kierownika studiów doktoranckich w dziekanacie danego wydziału w terminie do 30 

września. 

 

10. Listę kwalifikacyjną osób do nagród i wyróżnień Rektora proponuje i przedkłada 

Prorektor ds. Nauczania.  

 

11. Listę kwalifikacyjną osób do nagród i wyróżnień Dziekana proponuje i przedkłada 

kierownik studiów doktoranckich.  



 

12. Nagrody i wyróżnienia Rektora są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji 

Rektora. 

 

13. Nagrody i wyróżnienia Dziekana są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji 

dziekana. 

 

14. Osoba, której zostanie przyznana nagroda lub wyróżnienie otrzymuje okolicznościowy 

dyplom.  
 


