
 

 

Zarządzenie Nr 20/2008/2009 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 22 grudnia 2008 roku 

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród i wyróżnień dla studentów i absolwentów 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)  

 

wprowadzam 

 

 

§ 1 

 

Regulamin nagród i wyróżnień dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2  

 

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu powierzam odpowiednio, Dziekanom         

i Prorektorowi ds. Dydaktycznych. 

 

§ 3  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 

2008 r. 

 

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                      Rektor 

 

 

                                                                                     prof. dr hab. inż. Józef Kubik 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Załącznik Nr 1 

                                                                                                                                         do zarz. Nr 20/2008/2009 

                                                                                                                                   Rektora UKW z dn.22.12.08r. 

 

 

R e g u l a m i n 

nagród i wyróżnień dla studentów i absolwentów 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 

kwotą pieniężną; 

2) wyróżnienie – uznanie za osiągnięcia naukowe lub pozanaukowe 

gratyfikowane listem 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. Wyróżnienia mogą być przyznawane na poziomie: 

a) kierunku/specjalności
1
 

 list gratulacyjny Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry Wydziałowej; 

b) Wydziału 

 list gratulacyjny Dziekana Wydziału; 

c) Uniwersytetu 

 list gratulacyjny Rektora UKW. 

2.  Wyróżnienia są przyznawane w dwóch kategoriach: 

                        a)  wyróżnienie za osiągnięcia naukowe 

                        b)  wyróżnienie za osiągnięcia pozanaukowe. 

3. Wyróżnienie za osiągnięcia naukowe może być przyznane studentowi/absolwentowi, który 

zaliczył rok studiów i uzyskał średnią minimum 4,0 na kierunku/specjalności, oraz spełnił 

jedno z kryteriów wymienionych  niżej w lit. a) i co najmniej dwa kryteria wymienione niżej 

łącznie w lit. b) i c): 

  a) działalność naukowa: 

 publikacje naukowe  

                                                
1 dotyczy specjalności na kierunkach: filologia i pedagogika 



 udział w konferencjach naukowych; 

 dokształcanie się (studiowanie dwóch kierunków, ukończenie kursów 

zawodowych i językowych); 

 b) działalność na rzecz Uniwersytetu: 

 członkostwo w kołach naukowych i organizacjach studenckich; 

 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; 

  c) działalność społeczna, kulturalna lub sportowa poza strukturami        

                  Uniwersytetu: 

 reprezentanci klubów sportowych oraz medaliści sportowi; 

 członkowie organizacji społecznych i charytatywnych; 

 działacze towarzystw naukowych i kulturalnych; 

 laureaci konkursów artystycznych i olimpiad. 

4. Wyróżnienie za osiągnięcia pozanaukowe, może być przyznane 

studentowi/absolwentowi, który zaliczył rok studiów i spełnił co najmniej trzy kryteria 

wymienione łącznie w ust. 3, lit. a), b) i c). 

 

§ 4 

1. Prawo zgłaszania osoby uprawnionej do otrzymania wyróżnienia na 

kierunku/specjalności przysługuje opiekunowi roku, promotorowi pracy dyplomowej, 

przedstawicielowi samorządu studenckiego, a także samemu zainteresowanemu po 

pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku przez Samorząd Wydziałowy (uchwała 

Samorządu Wydziałowego, od której przysługuje odwołanie do Prezydium Samorządu 

Studenckiego UKW). 

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. 

 

§ 5 

1. Wyróżnienie dla studenta/absolwenta kierunku/specjalności (za osiągnięcia naukowe                      

i za osiągnięcia pozanaukowe) przyznaje dyrektor Instytutu/kierownik Katedry 

Wydziałowej prowadzącej kierunek studiów/specjalność. 

2. Kandydatów do każdego rodzaju wyróżnienia rekomenduje Instytutowa/Katedralna 

Komisja ds. Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów, powołana przez Radę 

Instytutu/kierownika Katedry Wydziałowej, w składzie: 

a) zastępca dyrektora Instytutu/kierownik Katedry Wydziałowej; 

b) dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich; 

c) dwóch przedstawicieli studentów kierunku/specjalności wskazanych przez 

Wydziałowy Samorząd Studencki. 

 

§ 6 

1. Wyróżnienie dla studenta/absolwenta Wydziału (za osiągnięcia naukowe i za 

osiągnięcia pozanaukowe) przyznaje Dziekan. 

2. Kandydatami do wyróżnienia Dziekana są studenci/absolwenci, którzy otrzymali 

wyróżnienie na kierunku/specjalności. 



3. Kandydatów do każdego rodzaju wyróżnienia rekomenduje Wydziałowa Komisja ds. 

Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów, powołana przez Radę Wydziału, 

w składzie: 

a) prodziekan ds. dydaktycznych; 

b) dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich; 

c) dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez Wydziałowy Samorząd 

Studencki.  

§ 7 

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 rekomenduje Uczelniana Komisja ds. 

Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów, powołana przez Senat,                      

w składzie:  

a) prorektor ds. dydaktycznych; 

b) po jednym nauczycielu akademickim reprezentującym każdy Wydział; 

c) po jednym studencie reprezentującym każdy Wydział, wskazanym przez 

Prezydium Samorządu Studenckiego. 

 
§ 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 

Wyróżnienie ma formę listu gratulacyjnego wydawanego na specjalnym druku opracowanym 

przez Uniwersytet. 

 

Rozdział III 

Przyznawanie nagród 

 
§ 10 

1. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce i aktywną postawą 

może być przyznana nagroda dla najlepszego studenta: 

a) Wydziału (nagroda Dziekana); 

b) Uniwersytetu (nagroda Rektora Uniwersytetu); 

2. Nagrodę może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące wymogi: 

a) zaliczył rok studiów i uzyskał średnią powyżej: 

4,6 na poziomie Wydziału; 

4,75 na poziomie Uniwersytetu, 

b) aktywnie uczestniczył w pracach kół naukowych, innych organizacjach 

studenckich lub stowarzyszeniach mających na celu pogłębianie jego 

zainteresowań.  

 

§ 11 

1. Absolwentom, którzy w trakcie studiów wyróżniali się szczególnymi wynikami               

w nauce i aktywną postawą może być przyznana nagroda dla najlepszego absolwenta: 

a) Wydziału (nagroda Dziekana); 



b) Uniwersytetu (nagroda Rektora Uniwersytetu. 

2. Absolwent, uprawniony do otrzymania nagrody, musi spełniać wymagania określone 

w § 10, ust. 2, lit. b) niniejszego regulaminu oraz uzyskać średnią ocen z toku studiów, 

zgodną z § 10, ust. 2, lit. a). 

 

§ 12 

1. Wyboru najlepszego studenta/absolwenta Wydziału dokonuje Wydziałowa Komisja 

ds. Nagród  i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów.  

2. Nagrodę dla najlepszego studenta/absolwenta Wydziału przyznaje Dziekan.  

3. Kandydatami do nagrody Dziekana mogą być tylko studenci/absolwenci, którzy 

otrzymali wyróżnienie na kierunku/specjalności za osiągnięcia naukowe lub 

pozanaukowe i spełnili kryteria wymienione w § 3, ust. 3, lit. a. 

 

§ 13 

1. Wyboru najlepszego studenta/absolwenta Uniwersytetu dokonuje Uczelniana Komisja 

ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów. 

2. Nagrodę dla najlepszego studenta/absolwenta Uniwersytetu przyznaje Rektor UKW. 

3. Kandydatami do nagrody Rektora mogą być tylko studenci/absolwenci, którzy 

otrzymali nagrodę Dziekana. 

 

§ 14 

Wysokość nagrody dla studenta/absolwenta z każdego poziomu ustala na dany rok 

akademicki odpowiednio Rektor i Dziekan. 

 

Rozdział IV 

Przebieg konkursu 

 

§ 15 

1. 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. 

2. Konkurs na najlepszego, w danym roku akademickim, absolwenta Uniwersytetu 

ogłasza Rektor UKW.  

 

§ 16 

Ogłoszenie wyników konkursu następuje poprzez podanie do publicznej wiadomości 

nazwisk nagrodzonych oraz wyróżnionych studentów/absolwentów podczas uroczystości 

Uniwersytetu. 

 

Rozdział V 

Przepisy końcowe 

 

§ 17 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 roku. 

 

                                                           


