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Wrocław, 10.11.2022 r. 

 

Protokół z prac Wydziałowej Komisji ds. oceny kandydatów do nagrody Rektora  

na Wydziale Filologicznym UWr w roku 2022 

 

Komunikatem nr 7/2022 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 4 listopada 2022 r. 

została powołana Wydziałowa Komisja ds. oceny kandydatów do nagrody Rektora na Wydziale 

Filologicznym w roku 2022 w składzie: dr hab. Wojciech Drąg, dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr, 

dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr, dr Paweł Pluta, dr hab. Ewa Repucho, dr Marta Śleziak, dr hab. 

Justyna Ziarkowska, prof. UWr. Komisja wskazała dr hab. Justynę Ziarkowską, prof. UWr jako 

przewodniczącą.  

W dniu 7 listopada br. Komisja otrzymała od Dziekana Wydziału Filologicznego 247 wniosków 

o nagrody, czyli statystycznie o nagrodę ubiegało się ponad 54% nauczycieli akademickich Wydziału 

Filologicznego (zgodnie z wykazem otrzymanym z Działu Spraw Pracowniczych na WF mamy 

zatrudnionych 454 nauczycieli akademickich)1. Spośród 247 otrzymanych wniosków: 41 wniosków 

pochodziło od tzw. „trójek pracowniczych”2 i 206 zostało przesłanych przez Dyrektorów ośmiu 

instytutów i dwóch katedr wchodzących w skład Wydziału. Liczba wniosków przedstawiała się 

następująco: IDiKS – 19, IFA – 22, IFG – 35, IFP – 30, IFR – 30, IFS – 32, INoIiM – 8, ISKŚiO – 12, KFN 

– 15, KJ – 3.  

Ogółem Komisja otrzymała:  

− 109 wniosków o nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe,  

− 59 wniosków o nagrodę za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, 

− 79 wniosków o nagrodę za wybitne osiągnięcia organizacyjne.  

 

Wnioski o nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe obejmowały wszystkie trzy stopnie 

nagrody (w stosunku: 40% wniosków o nagrody I stopnia, 35% wniosków o nagrody II stopnia i 25% 

o nagrody III stopnia), zaś suma wynikająca z wniosków o nagrody naukowe wyniosła 1 155 000 zł3.  

Wnioski o nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczne obejmowały wyłącznie I i II stopień 

nagrody (nie było wniosków o nagrodę III stopnia), zaś suma wynikająca z wniosków o nagrody 

wyniosła 435 000 zł.  

Wnioski o nagrody za wybitne osiągnięcia organizacyjne obejmowały obydwa przewidziane 

stopnie nagrody (w stosunku: 75% wniosków o nagrody I stopnia, 25% wniosków o nagrody II 

stopnia), zaś suma wynikająca z wniosków o nagrody wyniosła 335 000 zł.  

 
1 Zdarzyło się kilka przypadków wniosków zgłoszonych wielokrotnie. 
2 Grup co najmniej trzech pracowników niepozostających w bezpośredniej podległości służbowej względem kandydata do nagrody. 
3 Sumy zostały podane w przybliżeniu, gdyż kilka wniosków pracowniczych oraz wnioski dyrektorskie jednego z instytutów nie 
zawierały wskazania co do stopnia nagrody.  
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A zatem w przybliżeniu suma wynikająca z wszystkich przesłanych wniosków wyniosła 

1 925 000 zł. Tymczasem Komisja dysponowała kwotą na nagrody wynoszącą: 655 240 zł, czyli 

prawie trzykrotnie mniejszą.  

 

Warto również podkreślić, że wspomniana powyżej kwota przeznaczona na nagrody była 

bardzo zbliżona do kwot z lat poprzednich przekazywanych Wydziałowi Filologicznemu na ten cel, 

jednak w tym roku okres objęty nagrodą dydaktyczną i naukową został rozszerzony o dziewięć 

miesięcy w stosunku do lat poprzednich, gdyż obejmował nie rok kalendarzowy, ale okres od 1 

stycznia 2021 do 30 września 2022 r. Rozszerzenie okresu z 12 do 21 miesięcy (wzrost o blisko 60%) 

spowodował zwiększenie liczby kandydatów, jednak nie pociągnęło to za sobą odpowiedniego 

wzrostu sumy przeznaczonej na nagrody.    

 

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o rekomendowaniu 159 wniosków do nagrody Rektora 

(64% wniosków) w podziale na:  

• 70 wniosków o nagrody naukowe,  

• 51 wniosków o nagrody organizacyjne, 

• 38 wnioski o nagrody dydaktyczne.  

 

W obliczu kwot przeznaczonych na nagrody na Wydziale Filologicznym, Komisja zmuszona 

była do drastycznego obniżenia stopni wnioskowanych nagród. Suma nagród rekomendowanych 

przez Komisję wynosi: 655 000 zł.       

 

 

Komisja postuluje na przyszłość ograniczenie procentowe liczby wniosków składanych na 

instytut/katedrę, limit czasowy do 31 października na przesłanie przygotowanych przez 

dyrekcje/kierownictwo jednostek wniosków oraz wprowadzenie limitu znaków przeznaczonych na 

uzasadnienie. Komisja proponuje ponadto Radzie Wydziału Filologicznego stworzenie nowych 

kryteriów przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim. 

 

 

 

Sporządziła: Justyna Ziarkowska 


