UNIWERSYTET JAGIELLONSKI
DO-0130/23/2003

Zarzadzenie nr 23

Rektora Uniwersytetu Jagiellonskiego
z 13 maja 2003 roku

w sprawie:

ustanowienia nagrody Rektora UJ „Pro Arte Docendi"

Na podstawie uchwafy Senatu Uniwersytetu Jagiellonskiego z 30 kwietnia 2003
roku zarzadzam, co nastejmje:
§1

W Uniwersytecie Jagiellohskim ustanawia si§ nagrode Rektora UJ „ProArte Docendi"
§2

Nagroda, o ktorej mowa w § 1, przyznawana jestzawybitne osiajmiecia w pracy dydaktycznej.
§3

Szczegotowe zasady przyznawania nagrody okresla regulamin stanowiacy zalacznik do
niniejszego zarzadzenia.
§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Rektor

Prof, dr hab. Franciszek Ziejka

Otrzymuj^:

- Prorektorzy
- Dziekani Wydziaiow

- Dyrektorzy/kierownicy jednostek poza i miexizywydzialowych
- Dzial Nauczania
- Archiwum UJ

- Dzial Spraw Osobowych x 2
- Kwestura x 3
- a/a

Zalacznik do § 3 Zarzadzenia nr 23
Rektora UJ z 13 maja 2003 r.

Regulamin nagrody
Rektora Uniwersytetu Jagiellonskiego
PRO ARTE DOCENDI

§1

Nagroda Pro Arte Docendi, indywidualna badz zespotowa, przyznawana jest z okazji
inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellohskim. Nagrody przyznaje si?
wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ za wysoka. jakoscpracy

dydaktycznej, a w szczegolnosci mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, doskonate
relacje i wyniki pracy ze studentami, indywidualna. prac? z wyrozniajacymi si? wychowankami
oraz kotami naukowymi, wprowadzanie nowatorskich rozwiazah w zakresie ksztatcenia oraz
stosowanie w praktyce innowacyjnych metod i srodkow, zgodnych ze wskazaniami
nowoczesnej dydaktyki akademickiej.
§2

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystepuja. rady wydzialow lub rady jednostek miedzywydzialowych, w terminie do 31 maja roku akademickiego poprzedzajacego inauguracji
na kt6rej nastaj>i wreczenie nagrody.

2. Do wniosku winna bye dotaczona dokumentacja uzasadniajaca wystajnenie o przyznanie
nagrody.
§3

1. O przyznaniu nagrody decyduje Kapitula pod przewodnictwem JM Rektora UJ
w skladzie:

-

Prorektor ds. dydaktyki UJ;

-

b. Prorektor ds. dydaktyki z kadencji bezposrednio poprzedzajacej kadencje obecnego
Prorektora;

-

Pemomocnik ds. dydaktyki i wspotpracy z zagranica. w Collegium Medicum;
Przewodniczacy Komisji Dydaktycznej Samorzadu Studentow UJ;
Prezes Towarzystwa Doktorantow UJ;

-

Prezes Towarzystwa Asystentow UJ;

-

Dyrektor Studium Pedagogicznego;
oraz dwoch osob sposrod profesorow lub doktorow habilitacyjnych wskazanych przez
Senacka. Komisj? Dydaktyczna..

2. Kapitul? powohije Rektor na okres swojej kadencji.
3.

W danym roku akademickim moga. bye przyznane trzy nagrody - indywidualne albo
zespoJowe.
§4

1. OgJoszenie nazwisk Laureatow nagrody oraz wr?czenie dyplomow nast?puje podczas
uroczystosci organizowanych z okazji inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie
Jagiellohskim.

2. Laureaci nagrody otrzymuja, dyplomy podpisane przez JM Rektora UJ. Kopia dyplomu
umieszczana jest w aktach osobowych Laureatow.
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§5
Wysokosc nagrody na dany rok okresla Senat na wniosek Rektora.
§6

Fundusz nagrody tworzy si? z rezerwy wydzielanej z osobowego funduszu plac na podstawie
uchwary Senaty UJ (w Coll. Medicum z rezerwy Prorektora ds. Coll. Medicum).
§7
Dokumentacj? i ewidencj? nagrod prowadzi Dzial Nauczania UJ.

§8

v

Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Rektor

Prof, dr hab. Franciszek Ziejka

