Uchwała Senatu
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
nr 8/2008 rok akademicki 2008/2009
z dnia 24.09.2008
w sprawie regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich

Na podstawie art.155 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
/Dz. U. nr 164 poz.1365 z późniejszymi zmianami / uchwala się niniejszy regulamin:
§ 1.
W Akademii Muzycznej w Poznaniu nauczycielom akademickim Rektor przyznaje corocznie
następujące kategorie nagród :
1. indywidualne – I, II i III stopnia,
2. zespołowe – I i II stopnia.

§ 2.
Nagrody indywidualne i zespołowe wszystkich stopni, dla nauczycieli akademickich przyznawane są
w szczególności za:
a. osiągnięcia artystyczne i naukowe udokumentowane nagraniami, nagrodami, publikacjami,
b. kształcenie kadry artystycznej i naukowej,
c. wyróżniające się rozprawy habilitacyjne lub doktorskie,
d. konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej,
wyników kształcenia i poziomu dyplomów,
e. autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się programów nauczania, podręczników, metod
nauczania,
f. wyróżniające wyniki w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi i rozwoju dydaktyki Akademii.

§ 3.
1. Wysokość nagrody ustala się przy zastosowaniu mnożnika maksymalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego profesora zwyczajnego w Akademii, określonego
w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich obowiązujących w dniu 30 czerwca roku,
w którym przyznano nagrodę, zwanej dalej stawką.
2. Wysokość nagrody indywidualnej wynosi:
I stopnia – 125 % stawki,
II stopnia – 67 % stawki,
III stopnia – 43 % stawki.
3. Wysokość nagrody zespołowej wynosi:
I stopnia – 125 % stawki,
II stopnia – 67 % stawki,
4. W ramach nagrody zespołowej, wniosek o przyznanie nagrody winien obejmować wszystkich
członków zespołu, z propozycją podziału pomiędzy członków , uzależnionym od wkładu
poszczególnych osób w dokonania , uzasadniające przyznanie nagrody.
5. W danym roku z tego samego tytułu nauczyciel akademicki może otrzymać nagrodę indywidualną
lub zespołową ministra i indywidualną lub zespołową rektora.

§ 4.
1. Nagrody rektora przyznawane są corocznie w październiku za dokonania w roku ubiegłym.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagród nauczycielom akademickim mogą występować :
a. dziekani po zasięgnięciu opinii rad wydziałów,
b. kierownicy jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych,
c. rektor z własnej inicjatywy.
3. Wniosek o nagrodę powinien zawierać:
a. imię i nazwisko /imiona i nazwiska/ osób zgłaszanych do nagrody, posiadany stopień lub tytuł
naukowy, zajmowane stanowisko,
b. określenie osiągnięcia /dokonania , za które ma być przyznana nagroda,

c. uzasadnienie wniosku, ze wskazaniem efektów nagradzanego osiągnięcia,
d. przy nagrodzie zespołowej propozycję podziału nagrody pomiędzy członków zespołu /oraz
informację, czy przedstawiane do nagrody osiągnięcie nie było nagradzane i w jaki sposób z
innych źródeł/,
e. załączniki potwierdzające /opinia rady wydziału, nagranie, publikacja, książka, odpis dyplomu
habilitacyjnego lub doktorskiego, inne świadczące o osiągnięciach /dokonaniach/.

§ 5.
Wnioski o nagrody należy składać w Sekretariacie Rektora w terminie do 15 września każdego roku
akademickiego, za miniony okres roku akademickiego.
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