Zarządzenie Nr 24/2019/2020
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród
i absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

i

wyróżnień

dla

studentów

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 43 ust. 3 Regulaminu Studiów
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

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 Dyrektorom
Kolegiów i Prorektorowi ds. Studenckich i Jakości Kształcenia.

§3
Z dniem 30 września 2019 r. traci moc Zarządzenie Nr 64/2017/2018 Rektora Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego z dnia 30 sierpnia 2018 r.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Jacek Woźny

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2019/2020
Rektora UKW
z dnia 27 listopada 2019 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
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) nagroda – uznanie za osiągnięcia naukowe i pozanaukowe gratyfikowane Dyplomem
wydawanym na specjalnym druku opracowanym przez Uniwersytet i kwotą pieniężną.
2) wyróżnienie – uznanie za osiągnięcia naukowe/artystyczne 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.
§3
1.

2.

Wyróżnienia mogą być przyznawane przez:
1) Radę Kolegium – dla najlepszych studentów i absolwentów danego kolegium oraz
za najlepszą pracę dyplomową w danym kolegium
2) Rektora – dla studenta i absolwenta danego kolegium
Nagrody mogą być przyznane przez:
1) Rektora – dla najlepszego studenta/absolwenta UKW
2) Rektora – dla najlepszych studentów/absolwentów danego kolegium
§4

1.
2.

Wyróżnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 mają formę Listu Gratulacyjnego wydawanego na
wzorze stanowiącym załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5.
Nagrody, o których mowa w § 3 ust. 2 mają formę Dyplomu wydawanego na wzorze
stanowiącym załączniki nr 6, 7, 8 i 9.
§5

Wskazanie laureatów nagród i wyróżnień przyznawanych przez Rektora następuje poprzez
podanie do publicznej wiadomości nazwisk nagrodzonych oraz wyróżnionych podczas
uroczystości Uniwersytetu wskazanej przez Rektora lub w inny sposób określony przez Rektora.

Rozdział II
Przyznawanie wyróżnień
§6
1. Wyróżnienia Rady Kolegium mogą być w danym roku akademickim przyznawane najlepszemu
studentowi i najlepszemu absolwentowi danego kolegium w dwóch kategoriach:
1) wyróżnienie za osiągnięcia naukowe/artystyczne,
2) wyróżnienie za osiągnięcia pozanaukowe.
1. Prawo zgłaszania osoby uprawnionej do otrzymania wyróżnienia przysługuje opiekunowi roku,
promotorowi.
2. Zgłoszenie powinno zawierać udokumentowany opis działalności naukowej/artystycznej
pozanaukowej studenta/absolwenta potwierdzający spełnienie przesłanek uprawniających do
uzyskania nagrody oraz: średnią ocen potwierdzoną przez Dziekanat:
1) średnią ocen, potwierdzoną przez Dziekanat, za poprzedni rok akademicki w przypadku
studenta,
2) ogólny wynik studiów, potwierdzony przez Dziekanat, w przypadku absolwenta.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 należy kierować do zastępcy ds. kształcenia.
4. Zastępca ds. kształcenia składa wniosek o przyznanie wyróżnienia, o którym mowa w ust. 1
do Rady Kolegium.
§7
1. Rada Kolegium może przyznać wyróżnienia za najlepszą pracę dyplomową w danym
kolegium, na podstawie konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Kolegium.
2. Prawo zgłaszania osoby uprawnionej do otrzymania wyróżnienia przysługuje komisji egzaminu
dyplomowego.
3. Zgłoszenie powinno zawierać elementy określone w ogłoszeniu konkursowym Dyrektora
Kolegium.
4. Wniosek o przyznanie wyróżnienia, o którym mowa w ust. 1 składa komisja egzaminu
dyplomowego do Rady Kolegium.

1.

2.

§8
Wyróżnienie Rady Kolegium za osiągnięcia naukowe może być przyznane studentowi, który
zaliczył rok studiów i uzyskał średnią minimum 4,51 na kierunku oraz spełnił co najmniej
dwa kryteria z niżej wymienionych w ramach działalności naukowej:
1) publikacje naukowe/działalność artystyczna;
2) czynny udział w konferencjach naukowych;
3) czynny udział w działalności kół naukowych potwierdzony przez opiekuna koła
naukowego;
4) realizacja projektów naukowych i badań naukowych.
Wyróżnienie Rady Kolegium za osiągnięcia pozanaukowe może być przyznane studentowi,
który zaliczył rok studiów i uzyskał średnią minimum 4,51 na kierunku oraz spełnił co
najmniej cztery kryteria z niżej wymienionych:
1) reprezentowanie studentów w organach samorządu studenckiego, radach kolegiów lub
Senacie Uniwersytetu;
2) praca przy organizacji np. Dni Nauki, Drzwi Otwartych, Juwenaliów, Otrzęsin itp.;
3) reprezentowanie Uniwersytetu na mistrzostwach akademickich;
4) podejmowanie innych prac, istotnych dla społeczności akademickiej Uniwersytetu;
5) reprezentowanie klubów sportowych oraz znaczne osiągnięcia w zawodach sportowych;
6) członkostwo w organizacjach społecznych i charytatywnych;
7) działalność towarzystw naukowych i kulturalnych;
8) otrzymywanie laurów w konkursach artystycznych i olimpiadach;
9) dokształcanie się (ukończenie kursów zawodowych i językowych);

10) realizacja projektów dydaktycznych i wdrożeniowych.

1.

2.

1.

2.

§9
Wyróżnienie Rady Kolegium za osiągnięcia naukowe może być przyznane absolwentowi,
którego ogólny wynik studiów na kierunku wynosi minimum 4,51 oraz spełnił co najmniej
dwa kryteria z niżej wymienionych w ramach działalności naukowej:
1) publikacje naukowe/działalność artystyczna;
2) czynny udział w konferencjach naukowych;
3) czynny udział w działalności kół naukowych potwierdzony przez opiekuna koła
naukowego;
4) realizacja projektów naukowych i badań naukowych.
Wyróżnienie Rady Kolegium za osiągnięcia pozanaukowe może być przyznane
absolwentowi, którego ogólny wynik studiów na kierunku wynosi minimum 4,51 oraz
spełnił co najmniej cztery kryteria z niżej wymienionych:
1) reprezentowanie studentów w organach samorządu studenckiego, radach kolegiów lub
Senacie Uniwersytetu;
2) praca przy organizacji np. Dni Nauki, Drzwi Otwartych, Juwenaliów, Otrzęsin itp.;
3) reprezentowanie Uniwersytetu na mistrzostwach akademickich;
4) podejmowanie innych prac, istotnych dla społeczności akademickiej Uniwersytetu;
5) reprezentowanie klubów sportowych oraz znaczne osiągnięcia w zawodach sportowych;
6) członkostwo w organizacjach społecznych i charytatywnych;
7) działalność towarzystw naukowych i kulturalnych;
8) otrzymywanie laurów w konkursach artystycznych i olimpiadach;
9) dokształcanie się (ukończenie kursów zawodowych i językowych);
10) realizacja projektów dydaktycznych i wdrożeniowych.

§ 10
Wyróżnienia Rektora dla studentów/absolwentów danego kolegium mogą otrzymać
studenci/absolwenci kolegium, którzy otrzymali wyróżnienie Rady Kolegium, o którym
mowa w § 6, a nie otrzymali nagrody Rektora.
Rekomendacje do wyróżnień Rektora przedkłada Rektorowi Uczelniana Komisja ds. Nagród
i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów w składzie:
1) Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia;
2) Dyrektorzy Kolegiów;
3) przewodniczący Samorządu Studenckiego każdego Kolegium.

§ 11
Konkurs na przyznanie wyróżnień na najlepszego w danym roku akademickim
studenta/absolwenta i najlepszą pracę dyplomową ogłasza Dyrektor Kolegium, w terminie do 30
listopada każdego roku, podając szczegółowy terminarz jego przebiegu.
Rozdział III
Przyznawanie nagród
§ 12
1.

Nagrody Rektora mogą być przyznane dla najlepszego absolwenta/najlepszego studenta
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

2.
3.
4.

Nagrody Rektora mogą być przyznane dla najlepszego absolwenta/ najlepszego studenta
danego kolegium.
Kandydatów do nagród Rektora, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 zgłasza Rada Kolegium.
Kandydatów do nagród Rektora, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 rekomenduje Uczelniana
Komisja ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów.
§ 13

Nagroda Rektora dla najlepszego absolwenta lub najlepszego studenta danego kolegium może być
przyznana jeśli student/absolwent
1) studentowi, który otrzymał wyróżnienie Rady Kolegium i uzyskał średnią z toku studiów za
poprzedni rok akademicki min. 4,75;
2) absolwentowi, który otrzymał wyróżnienie Rady Kolegium i uzyskał ogólny wynik studiów
min. 4,75.
§ 14
Wysokość nagrody/nagród, o których mowa w § 13 określa Rektor.

1.

2.

§ 15
W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu Rektor może podjąć
decyzję o
przyznaniu wyróżnienia/wyróżnień studentowi/absolwentowi za wybitne
osiągnięcia naukowe/artystyczne lub inne.
Decyzję o formie wyróżnienia podejmuje Rektor.

