Uchwała Nr 1977
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie przyznawania nagród Rektora
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dla nauczycieli
akademickich”
Na podstawie art. 155 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) w zw. z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca
2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z
2018 r., poz. 1669), Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uchwala, co następuje:
§ 1.
W „Regulaminie przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu dla nauczycieli akademickich”, stanowiącym załącznik do uchwały nr
1786 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2017 r. wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 2 zdanie drugie przyjmuje brzmienie:
„Wartości progowe IF, skorygowane na medianę IF, opisane w §9, które powinny być
przekroczone w przypadku nagród I i II stopnia, ogłasza rektor w corocznym
komunikacie.”;
2) w § 7 ust. 2 zdanie pierwsze przyjmuje brzmienie:
„Nagroda indywidualna II stopnia za publikacje jest przyznawana za jedną wskazaną
publikację, w której nauczyciel akademicki Uczelni, wnioskujący o nagrodę, nie musi
być pierwszym lub ostatnim autorem publikacji, jeśli pozostali współautorzy zrzekną się
prawa do nagrody.”;
3) w § 8 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
„2. Nagroda zespołowa II stopnia za publikacje jest przyznawana za jedną wskazaną
publikację, w której nauczyciel akademicki Uczelni, wnioskujący o nagrodę jako
współautor, nie musi być pierwszym lub ostatnim autorem tej publikacji i łącznie jest co
najmniej dwóch autorów publikacji spośród nauczycieli akademickich Uczelni.”
4) §9 otrzymuje brzmienie:
„§9
W ramach każdej z nagród wymienionych w §7-8 oraz §10 publikacja jest oceniana w
oparciu o wartość mediany IF dla określonej dziedziny w roku publikacji (zgodnie z
klasyfikacją dziedzin obowiązującą w bazie Journal Citation Reports). Rektor w
corocznym komunikacie ogłasza wartość progową kryterium w postaci skorygowanego
IF tj. IFpublikacji/medianaIF, po spełnieniu którego publikacja może pretendować do nagrody I
albo II stopnia.”;

5) §10 przenosi się do rozdziału „Nagrody specjalne za osiągnięcia naukowe” w następującym
brzmieniu:
„§10
1. Nagroda specjalna za cykl publikacji jest przyznawana za cykl minimum 3 publikacji
opublikowanych w okresie 3 lat włączając rok, za który przyznawane są nagrody,
pod warunkiem, że żadna z tych prac nie była dotąd nagrodzona nagrodą Rektora.
Warunkiem otrzymania nagrody za cykl publikacji jest przekroczenie przez każdą z
prac cyklu mediany IF dla określonej we wniosku dziedziny publikacji. Nagroda
może mieć charakter indywidualny lub zespołowy. Wnioskodawca może ocenić
publikacje w oparciu o najkorzystniejsze wartości mediany IF czasopism określone
w roku składania wniosku lub w roku ukazania się artykułu.
2. Do nagrody specjalnej za cykl publikacji zapisy §6 oraz §9 regulaminu stosuje się
odpowiednio.”;
6) w §16 ust.1 pkt 4 zdanie drugie przyjmuje brzmienie:
„Dla określenia wartości tego osiągnięcia przyjmuje się między innymi zasięg działania
wymienionych w zdaniu poprzednim organizacji (liczba stowarzyszonych państw).”;
7) w § 20 ust.1 wyrażenie „profesora zwyczajnego” zastępuje się słowem „profesora”;
8) w § 20 ust. 2 skreśla się punkty 3 i 4;
9) w § 20 ust. 2 dotychczasowe punkty 5-13 przyjmują odpowiednio numerację 3-11.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Senat

