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Informacja o przebiegu i rozstrzygnięciu II edycji konkursu 

„Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” na 

dodatki motywacyjne ogłoszonego w ramach programu „Inicjatywa 

Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). 

 

 

 

Zasady konkursu zostały uregulowane Zarządzeniami Rektora 84/2022 z dnia 

15.04.2022 roku. Konkurs przewiduje wypłatę 150 dodatków w kwocie 2600 brutto 

zł/miesiąc przez 12 miesięcy.  

Poprzez dedykowany do zadania system elektroniczny dostępny na stronie 

internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego na konkurs zgłoszono 359 wniosków.  Na 

podstawie tych aplikacji, zgodnie z regulaminem konkursu, wygenerowano przy 

pomocy algorytmu przedstawionego w w/w Zarządzeniach Rektora ranking zgłoszeń 

uporządkowany wg. tzw. „wagi rankingowej” zgłoszonych publikacji. 

Konkurs był przeprowadzony w II etapach. Laureatami pierwszego etapu 

konkursu zostało 100 pierwszych osób z listy rankingowej. Dla tej grupy waga 

rankingowa obliczona na podstawie prawidłowo zgłoszonych publikacji wg wzoru 

przedstawionego w załączniku do Regulaminu przyjmowała wartość z zakresu od  

2,7692 do 1,2809. Laureatami pierwszego etapu konkursu zostało 100 osób, których 

imienna lista w kolejności alfabetycznej znajduje się na stronie internetowej UWr. 

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowane zostały, zgodnie z 

Regulaminem, osoby zajmujące pozycję 101-195 na liście rankingowej (w tym 15 

wniosków zajmujących ex aequo pozycję 195). Waga rankingowa dla tych aplikacji 

obliczona na podstawie wzoru w załączniku do Regulaminu (na podstawie prawidłowo 

zgłoszonych publikacji) mieściła się w zakresie od 1,2788 do 0,9333. Zgodnie z 

Regulaminem o wyłonieniu pozostałych 50 laureatów zadecydowała powołana przez 

Rektora spośród beneficjentów I etapu konkursu Komisja Konkursowa.  

JM Rektor, w dniu 26 maja powołał Komisję Konkursową w składzie: 

prof. dr hab. Marcin Stępień, przewodniczący Komisji (WCH), 

dr hab. Elżbieta Opiłowska, prof. UWr. (WNS), 

prof. dr hab. Joanna Wojdon (WNHP), 

prof. dr hab. Krzysztof Redlich (WFA), 

prof. dr hab. Jarosław Byrka (WMI). 

Ze względu na występujacy potencjalny konflikt interesów skład komisji został 

Zarządzeniem JM Rektora nr 135 z 3 czerwca 2022 r. uszczuplony o prof. dr hab. 

Krzysztofa Redlicha, na którego miejsce powołana została dr hab. Anna Kulma, prof. 

UWr. (WB). 

 

Komisja w trakcie obrad na łącznie 3 spotkaniach przeanalizowała dorobek 

publikacyjny w latach 2019-2021 kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu 

konkursu. 

Realizując treść § 5 ust. 6 Regulaminu konkursowego, Komisja w ramach swoich prac 

starała się przeanalizować jakość publikacyjną zawartą w aplikacjach na pozycjach od 

101 do 195 (w tym 15 wniosków zajmujących ex aequo pozycję 195), uwzględniając 

w szczególności następujące aspekty: uzyskane wagi i punkty konkursowe, udział 
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autorski kandydatów w zgłoszonych publikacjach (biorąc pod uwagę również autorów 

spoza UWr oraz dostępne informacje o wkładzie poszczególnych autorów w uzyskane 

rezultaty), cytowania publikacji, rangę czasopism, w których są publikowane. Komisja 

rekomendowała 50 kandydatów do przyznania dodatku czasowego i jednogłośnie 

zaakceptowała takie rozstrzygnięcie konkursu w ramach etapu II. 

Imienna lista laureatów w kolejności alfabetycznej wyłonionych w II etapie konkursu 

została zamieszczona na stronie internetowej UWr.  

Poniżej przedstawiamy zestawienie informacji o liczbie przyznanych dodatków 

w podziale na wydziały wraz z wyliczonym współczynnikiem sukcesu zgłoszonych 

aplikacji.  

       

       

w imieniu Komitetu Sterującego IDUB 

      dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr. 
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