Załącznik do Uchwały nr 73/2016-2020
Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 I 2018 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD QUALITY
W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM
§1
Za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim przyznawane są
nagrody Quality.
§2
Nagrody Quality finansowane są ze środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną
Uniwersytetu Opolskiego. Maksymalny poziom wypłat na nagrody Quality w danym roku określa się
w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Opolskiego.
§3
1. Nagrody Quality przyznawane są pracownikom naukowo-dydaktycznym i dydaktycznym
Uniwersytetu Opolskiego za okres 3 lat poprzedzających przyznanie nagrody.
2. W danym roku akademickim nauczyciel akademicki może otrzymać tylko jedną z nagród: nagrodę
rektorską albo Quality.
3. W danym roku akademickim będzie przyznanych pięć nagród Quality.
§4
1. O przyznaniu nagród decyduje Komisja powołana przez Rektora na okres kadencji władz
rektorskich.
2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Kolegium Dziekańskich wskazani przez Dziekana danego
wydziału (po jednej osobie z każdego wydziału), Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia
i Studentów, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz student wskazany przez Samorząd
Studencki (kadencja roczna).
3. Komisji przewodniczy Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.
4. Komisja przy przyznawaniu nagród bierze pod uwagę wysoką jakość pracy dydaktycznej, wybitne
osiągnięcia w realizacji procesu dydaktycznego i wprowadzeniu nowatorskich rozwiązań
w procesie kształcenia.
§5
1. Wnioski o nagrody składane są przez kierowników jednostek organizacyjnych do rektoratu
w terminie do dnia 31 października każdego roku, w wersji papierowej i elektronicznej.
Przedstawiciele Komisji Nagrody Quality otrzymują pełną dokumentację złożonych wniosków do
3 listopada, a w terminie do 20 listopada Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu nagród.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) informację o dotychczasowym przebiegu pracy kandydata, a w szczególności
o promotorstwie wyróżnionych prac dyplomowych, opiece nad studentami realizującymi
indywidualny tok studiów, laureatami Nagród Ministra, czynnymi uczestnikami konferencji
naukowych i autorami publikacji naukowych, opiece nad wyróżniającymi się kołami
naukowymi studentów oraz uzdolnionymi uczniami szkół średnich;
2) szczegółowe uzasadnienie działalności na rzecz podnoszenia jakości kształcenia
w Uniwersytecie Opolskim, autorstwo wysoko ocenianych podręczników i skryptów,
wyróżniającą ocenę studentów oraz stopień zaangażowania w organizacji dydaktyki;
3) opinię Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia.
3. Nagrody Quality przyznawane są do końca listopada danego roku.
4. Komisja sporządza protokół z przyznanych nagród, który zatwierdza Rektor Uniwersytetu
Opolskiego.
§6
Lista osób, którym przyznano nagrody Quality publikowana jest na stronie internetowej Uniwersytetu
Opolskiego.
§7
Przyznanie nagrody pracownikowi zostaje potwierdzone listem Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

