Uchwała nr 181/2011
Senatu AGH z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 11/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w
sprawie Regulaminów Nagród Imienia.
Na podstawie art. 12 pkt 27 Statutu AGH z dnia 28 września 2011 r. na
wniosek Rektora Senat AGH ustala, co następuje:
§1
1. W Uczelni przyznawane są specjalne Nagrody Imienia:
A. Profesora Henryka Czeczotta,
B. Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza,
C. Profesora Władysława Taklińskiego.
2. Nagrody Imienia: Prof. Henryka Czeczotta, Prof. Antoniego Rodziewicza–
Bielewicza i Prof. Władysława Taklińskiego przyznaje Jury, powołane
zarządzeniem Rektora AGH na okres kadencji, według regulaminów
zatwierdzonych przez Senat.
3. Wysokość nagrody ustala się przy zastosowaniu mnożnika minimalnej
stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku
profesora zwyczajnego obowiązującego w dniu 31 grudnia roku
poprzedzającego rok, w którym przyznana została nagroda.
§2
Regulamin nagrody Prof. Henryka Czeczotta:
− nagroda jest jednostopniowa i przyznawana jest co dwa lata, w latach
nieparzystych,
− poza nagrodą przewiduje się przyznanie jednego wyróżnienia,
− do konkursu mogą być zgłaszane prace o wysokim poziomie naukowym, z
zakresu górnictwa i dziedzin bezpośrednio z nim związanych,
opublikowane w okresie ostatnich 4 lat (wlicza się rok ogłoszenia
konkursu), zawierające wybitne elementy w stosunku do aktualnego stanu
wiedzy i nauki w świecie,
− do konkursu mogą być zgłaszane prace indywidualne lub zespołowe,
− do konkursu nie mogą być zakwalifikowane prace już nagrodzone
z budżetowych środków finansowych Uczelni lub Ministerstwa (nagrody
Rektora, Ministra),

− autorzy i współautorzy będący pracownikami AGH mogą otrzymać
nagrodę
lub
wyróżnienie,
natomiast współautorzy
nie
będący
pracownikami AGH honorowani są dyplomami,
− wysokość nagrody wynosi czterokrotną stawkę, wysokość wyróżnienia
wynosi dwukrotną stawkę,
− udział (procentowy lub kwotowy) członków zespołu w nagrodzie (lub
wyróżnieniu) ustala Jury,
− Jury może nie przyznać nagrody, wyróżnienia, jeżeli przedłożone prace nie
prezentują odpowiedniego poziomu naukowego.
§3
Regulamin nagrody Prof. Antoniego Rodziewicza-Bielewicza:
− nagroda jest jednostopniowa i przyznawana jest co dwa lata, w latach
parzystych,
− do konkursu mogą być zgłaszane prace naukowe opublikowane nie
wcześniej niż 3 lata przed datą ogłoszenia konkursu, obejmujące
zagadnienia mieszczące się w dziedzinie hutnictwa i dziedzin ściśle z nim
związanych i zawierające elementy nowości w stosunku do aktualnego
stanu wiedzy, nauki i techniki w świecie,
− do konkursu mogą zgłaszać prace (indywidualne lub zespołowe) tylko
pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej,
− wysokość nagrody wynosi czterokrotną stawkę,
− udział (procentowy lub kwotowy) członków zespołu w nagrodzie ustala
Jury,
− Jury może nie przyznać nagrody, jeżeli przedłożone prace nie prezentują
odpowiedniego poziomu naukowego.
§4
Regulamin nagrody Prof. Władysława Taklińskiego:
Konkurs o nagrodę im. Prof. Władysława Taklińskiego organizowany jest
corocznie.
− nagroda jest trzystopniowa (I stopnia, II stopnia i III stopnia) i przewiduje
się jej przyznanie w drodze konkursu. Jury może nie przyznać nagród
poszczególnych stopni lub zaproponować inny podział nagród w danym
roku.
− wysokość nagrody wynosi: I stopnia czterokrotną stawkę, II stopnia
trzykrotną stawkę, III stopnia dwukrotną stawkę,
− udział (procentowy lub kwotowy) członków zespołu w nagrodzie ustala
Jury,

− udział w konkursie mogą brać nauczyciele akademiccy lub zespół
nauczycieli akademickich AGH,
− kandydatów do nagród zgłaszają rady wydziału oraz ich odpowiedniki
w jednostkach pozawydziałowych. Propozycje do rad mogą zgłaszać
wszyscy nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele studentów.
Tytułem do nagrody są wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki, na które
mogą się składać między innymi:
− tworzenie nowych metod w dydaktyce i nowych unikalnych kierunków
kształcenia,
− przygotowanie wykładów z nowych dyscyplin,
− opracowanie uznanych podręczników i skryptów,
− wyróżniająca się działalność w tworzeniu nowoczesnych laboratoriów
i pracowni problemowych dla celów dydaktyki,
− wyróżniająca się współpraca z kołami naukowymi i uznanie społeczności
studenckiej wyrażonej w ocenie.
Osiągnięcia te winny znacznie wykraczać ponad poziom kryteriów nagrody
dydaktycznej Rektora AGH.
§5
1. Termin zgłaszania do Jury Konkursu (dla wszystkich nagród imienia)
upływa 30 kwietnia.
2. Obrady Jury Konkursu są tajne.
3. Wręczenie nagrody odbywa się podczas Inauguracji Roku Akademickiego.
4. Ogłoszenie konkursu publikowane jest w Biuletynie Informacyjnym
Pracowników AGH, w internecie na stronie głównej AGH oraz za
pośrednictwem plakatów na terenie AGH.
§6
Traci moc Uchwała Senatu AGH nr 11/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.

