Zarządzenie Nr 64/2017/2018
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród
i absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

i

wyróżnień

dla

studentów

Na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)

zarządzam,
co następuje:

§1
Wprowadzam Regulamin nagród i wyróżnień dla studentów i absolwentów Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu nagród i wyróżnień dla studentów
i absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego powierzam odpowiednio Dziekanom
i Prorektorowi ds. Studenckich i Jakości Kształcenia.

§3
1.

2.

Traci moc Zarządzenie Nr 20/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia
22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród i wyróżnień dla studentów i
absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Rektor

prof. dr hab. Jacek Woźny

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2017/2018
Rektora UKW
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Regulamin
nagród i wyróżnień dla studentów i absolwentów studiów wyższych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Niniejszy regulamin nagród i wyróżnień dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, zwany dalej regulaminem, został opracowany na podstawie Statutu Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego oraz Regulaminu Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

§2
1.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) nagroda – uznanie za osiągnięcia naukowe i pozanaukowe gratyfikowane Dyplomem
wydawanym na specjalnym druku opracowanym przez Uniwersytet oraz kwotą pieniężną
2) wyróżnienie – uznanie za osiągnięcia naukowe lub pozanaukowe gratyfikowane Listem
Gratulacyjnym wydawanym na specjalnym druku opracowanym przez Uniwersytet;
3) student – osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo
jednolitych studiach magisterskich;
4) absolwent – w rozumieniu niniejszego Regulaminu to osoba, która zdała egzamin
dyplomowy w roku akademickim poprzedzającym wręczanie nagród i wyróżnień dla
studentów i absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Rozdział II
Przyznawanie wyróżnień

§3
1.

2.

Wyróżnienia mogą być przyznawane na poziomie:
1) Wydziału,
2) Uniwersytetu.
Wyróżnienia są przyznawane w dwóch kategoriach
1) wyróżnienie za osiągnięcia naukowe,
2) wyróżnienie za osiągnięcia pozanaukowe.

§4
1.

Wyróżnienie za osiągnięcia naukowe może być przyznane studentowi, który zaliczył rok
studiów i uzyskał średnią minimum 4,0 na kierunku/specjalności (specjalność dotyczy
kierunku: filologia), oraz spełnił minimum dwa kryteria z niżej wymienionych w ramach
działalności naukowej:
-

2.

publikacje naukowe;
udział w konferencjach naukowych;
czynny udział w działalności kół naukowych potwierdzony przez opiekuna koła
naukowego;
- dokształcanie się (studiowanie dwóch kierunków, ukończenie kursów zawodowych
i językowych).
Wyróżnienie za osiągnięcia pozanaukowe może być przyznane studentowi, który zaliczył rok
studiów i uzyskał średnią minimum 4,0 na kierunku/specjalności (specjalność dotyczy
kierunku: filologia), oraz spełnił minimum cztery kryteria z niżej wymienionych:

w ramach działalności na rzecz Uniwersytetu:
- reprezentowanie studentów w organach samorządu studenckiego, radach wydziału
lub Senacie Uniwersytetu;
- praca przy organizacji np. Dni Nauki, Drzwi Otwartych, Juwenaliów, Otrzęsin itp.
- reprezentowanie Uniwersytetu na mistrzostwach akademickich;
- podejmowanie innych prac, istotnych dla społeczności akademickiej Uniwersytetu;
 w ramach działalności społecznej, kulturalnej lub sportowej poza strukturami
Uniwersytetu:
- reprezentanci klubów sportowych oraz medaliści sportowi;
- członkowie organizacji społecznych i charytatywnych;
- działacze towarzystw naukowych i kulturalnych;
- laureaci konkursów artystycznych i olimpiad.
§5

1.

2.

Wyróżnienie za osiągnięcia naukowe może być przyznane absolwentowi, który uzyskał
średnią z toku studiów minimum 4,0 na kierunku/specjalności (specjalność dotyczy kierunku:
filologia), oraz spełnił minimum dwa kryteria z niżej wymienionych w ramach działalności
naukowej:
- publikacje naukowe;
- udział w konferencjach naukowych;
- czynny udział w działalności kół naukowych potwierdzony przez opiekuna koła
naukowego;
- dokształcanie się (studiowanie dwóch kierunków, ukończenie kursów zawodowych
i językowych).
Wyróżnienie za osiągnięcia pozanaukowe może być przyznane absolwentowi, który uzyskał
średnią z toku studiów minimum 4,0 na kierunku/specjalności (specjalność dotyczy kierunku:
filologia) oraz spełnił minimum cztery kryteria z niżej wymienionych:

w ramach działalności na rzecz Uniwersytetu:

-

reprezentowanie studentów w organach samorządu studenckiego, radach wydziału
lub Senacie Uniwersytetu;
praca przy organizacji np. Dni Nauki, Drzwi Otwartych, Juwenaliów, Otrzęsin itp.
reprezentowanie Uniwersytetu na mistrzostwach akademickich;

-

podejmowanie innych prac, istotnych dla społeczności akademickiej Uniwersytetu;

-



w ramach działalności społecznej, kulturalnej lub sportowej poza strukturami
Uniwersytetu:
- reprezentanci klubów sportowych oraz medaliści sportowi;
- członkowie organizacji społecznych i charytatywnych;
- działacze towarzystw naukowych i kulturalnych;
- laureaci konkursów artystycznych i olimpiad.
§6

1. Prawo zgłaszania osoby uprawnionej do otrzymania wyróżnienia na kierunku/specjalności
przysługuje opiekunowi roku, promotorowi pracy dyplomowej, a także samemu
zainteresowanemu.
2. Zgłoszenie powinno zawierać udokumentowany opis działalności naukowej i
pozanaukowej studenta/absolwenta, średnią ocen potwierdzoną przez Dziekanat.
1) za poprzedni rok akademicki w przypadku studenta,
2) z toku studiów w przypadku absolwenta.
§7
1. Wyróżnienie dla studenta/absolwenta Wydziału (za osiągnięcia naukowe i za osiągnięcia
pozanaukowe) przyznaje Dziekan.
2. Kandydatów do każdego rodzaju wyróżnienia rekomenduje Wydziałowa Komisja ds.
Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów, powołana przez Radę Wydziału, w
składzie:
a) prodziekan;
b) dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich;
c) maksymalnie dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez Wydziałowy
Samorząd Studencki.
§8
1. Na poziomie Wydziału może być przyznawane dodatkowo wyróżnienie za najlepszą pracę
dyplomową.
2. Prawo zgłaszania osoby uprawnionej do otrzymania wyróżnienia za najlepszą pracę
dyplomową przysługuje komisji egzaminu dyplomowego.
3. Wyboru najlepszej pracy dyplomowej na Wydziale dokonuje Wydziałowa Komisja ds.
Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów.
4. Wyróżnienie za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale przyznaje Dziekan.

§9
1. Wyróżnienie dla studenta/absolwenta Uniwersytetu (za osiągnięcia naukowe i za
osiągnięcia pozanaukowe) przyznaje Rektor UKW.
2. Kandydatami do wyróżnienia Rektora są studenci/absolwenci, którzy otrzymali
wyróżnienie na Wydziale.
3. Kandydatów do każdego rodzaju wyróżnienia Rektora rekomenduje Uczelniana Komisja
ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów w składzie:
a) Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia;
b) prodziekani reprezentujący każdy wydział;
c) przewodniczący Samorządu Studenckiego każdego wydziału.
§ 10
Wyróżnienia, o których mowa w § 7 ust. 1, w § 8 ust. 4 i w § 9 ust. 1 mają formę Listu
Gratulacyjnego wydawanego na specjalnym druku opracowanym przez Uniwersytet i treści
określonej w Załącznikach Nr 1, 2, 5, 6, 7.

Rozdział III
Przyznawanie nagród

§ 11
Nagroda dla najlepszego studenta/absolwenta może być przyznana na poziomie:
1) Wydziału,
2) Uniwersytetu.
§ 12
1.

2.

3.

Studentowi, który:
- otrzymał wyróżnienie Dziekana Wydziału,
- uzyskał średnią z toku studiów min. 4,35
może być przyznana nagroda Dziekana:
Absolwentowi, który:
- otrzymał wyróżnienie Dziekana Wydziału,
- uzyskał średnią z toku studiów min. 4,35;
może być przyznana nagroda Dziekana.
Kandydatów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, do nagrody Dziekana rekomenduje
Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów, powołana przez
Radę Wydziału, w składzie, o którym mowa w § 7 ust. 2.
§ 13

1.
2.
3.

Podstawowe jednostki organizacyjne zgłaszają studentów i absolwentów do nagrody Rektora.
Do nagrody Rektora mogą być zgłaszani studenci i absolwenci, którzy spełniają warunki
określone w ust. 3 i ust. 4.
Nagroda Rektora może być przyznana studentowi, który:

4.

5.

6.

- otrzymał nagrodę Dziekana Wydziału,
- uzyskał średnią z toku studiów min. 4,51.
Nagroda Rektora może być przyznana absolwentowi, który:
- otrzymał nagrodę Dziekana Wydziału,
- uzyskał średnią z toku studiów min. 4,51.
Kandydatów do nagrody Rektora rekomenduje Uczelniana Komisja ds. Nagród i Wyróżnień
dla Studentów i Absolwentów, powołana pismem okólnym Rektora, w składzie, o którym
mowa w § 9 ust. 3.
Rektor podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody Rektora dla najlepszego absolwenta i
najlepszego studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w danym roku akademickim.
§ 14

Nagrody, o których mowa w § 12 i w § 13 mają formę Dyplomu wydawanego na specjalnym
druku opracowanym przez Uniwersytet i treści określonej w Załącznikach Nr 3, 4, 8, 9.

§ 15
Wysokość nagrody dla studenta/absolwenta z każdego poziomu ustala na dany rok akademicki
odpowiednio Rektor i Dziekan.

§ 16
Konkurs na najlepszego w danym roku akademickim studenta/absolwenta i najlepszą pracę
dyplomową ogłasza na Wydziale Rada tego Wydziału, w terminie do 30 listopada każdego roku,
podając szczegółowy terminarz jego przebiegu.

§ 17
Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszego studenta/absolwenta i wyróżnionego
studenta/absolwenta na poziomie Uniwersytetu następuje poprzez podanie do publicznej
wiadomości nazwisk nagrodzonych oraz wyróżnionych podczas uroczystości Uniwersytetu
wskazanej przez Rektora.

