
UCHWAŁA NR 110/2020

SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2020 roku

w przedmiocie wprowadzenia Zasad przyznawania nagrody Rektora Uniwersytetu 
Szczecińskiego dla wyróżniających się studentów

Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim stanowiącego 
załącznik do uchwały nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 
2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim zmienionej 
uchwałą nr 41/2020 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 maja 2020 r. uchwala się, co 
następuje:

§1

W Uniwersytecie Szczecińskim wprowadza się Zasady przyznawania nagrody Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego dla wyróżniających się studentów, zwane dalej Zasadami.

§2

Uprawnionym do ubiegania się o nagrodę Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla 
wyróżniających się studentów, zwaną dalej nagrodą Rektora, jest każdy student Uniwersytetu 
Szczecińskiego studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 3.

§3

1. Nagrodę Rektora przyznaje się studentowi za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub 
działalności artystycznej lub za wyróżniającą się działalność na rzecz społeczności 
akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego, społeczności Miasta Szczecin lub regionu 
Pomorza Zachodniego.

2. Nagroda Rektora ma na celu:
a) promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu Uniwersytetu Szczecińskiego,
b) aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego studentów Uniwersytetu 

Szczecińskiego,
c) nagradzanie studentów za pracę na rzecz rozwoju i promocji społeczności 

akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego, społeczności Miasta Szczecin lub regionu 
Pomorza Zachodniego.

3. O nagrodę Rektora nie może ubiegać się student, który został ukarany karą dyscyplinarną.



§4

1. Nagroda Rektora wypłacana jest ze środków finansowych pochodzących na ten cel 
z funduszu Uniwersytetu Szczecińskiego.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w funduszu Uniwersytetu 
Szczecińskiego na nagrody Rektora w danym roku nie jest stała, co oznacza, że wysokość 
środków finansowych przeznaczonych na ten cel w każdym roku ulec może zmianie.

§5

1. Nagroda Rektora w zależności od liczby punktów przyznanych studentowi może być 
przyznana jako:
a) nagroda Rektora I stopnia;
b) nagroda Rektora II stopnia;
c) nagroda Rektora III stopnia.

2. Liczba nagród w poszczególnych stopniach, ich wysokość oraz przedziały punktowe, 
przyporządkowane poszczególnym stopniom, ustala corocznie Rektor Uniwersytetu 
Szczecińskiego, w uzgodnieniu z właściwym organem Samorządu Studenckiego 
Uniwersytetu Szczecińskiego, w ramach środków posiadanych na ten cel w funduszu 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ich 
zamieszczenie na stronie internetowej Uniwersytetu Szczecińskiego, nie później niż 
w dniu ogłoszenia listy zawierającej numery albumów studentów, którym przyznana 
została nagroda Rektora w danym roku kalendarzowym.

§6

1. Nagroda Rektora przyznawana jest studentowi na wniosek przewodniczącego Samorządu 
Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego albo na wniosek dziekana wydziału, na którym 
student studiuje.

2. Student ubiegający się o nagrodę Rektora składa do dziekana wydziału, na którym studiuje 
albo do przewodniczącego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego do dnia 
31 stycznia każdego roku kalendarzowego następującego po roku, za który może być 
przyznana nagroda Rektora, wniosek o jej przyznanie.

3. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie będzie rozpatrywany.
4. Wniosek o nagrodę Rektora składa się na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia 
w nim wymienione.

5. Obsługę administracyjną składanych wniosków i trybu ich rozpatrywania prowadzi Dział 
Spraw Studenckich.
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§7

1. Wniosek o nagrodę Rektora musi zawierać opinię dziekana wydziału, na którym student 
studiuje albo przewodniczącego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego 
w zależności od tego, na czyj wniosek przyznana ma zostać nagroda Rektora.

2. Dziekan wydziału, na którym student studiuje albo przewodniczący Samorządu 
Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego opiniują otrzymany wniosek o nagrodę 
Rektora niezwłocznie, przekazując zaopiniowany wniosek wraz z dokumentami, o których 
mowa w § 6 ust. 4 zdanie 2, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania Rektorowi 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

3. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego po otrzymaniu zaopiniowanych wniosków wraz z 
dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 4 zdanie 2, dokonuje ich oceny merytorycznej i 
na podstawie liczby uzyskanych przez studenta punktów, przyznaje albo odmawia 
przyznania nagrody Rektora.

§8

1. Przy ocenie wniosku o nagrodę Rektora uwzględnia się osiągnięcia studenta uzyskane oraz 
działalność zrealizowaną od 01 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego 
poprzedzającego rok złożenia wniosku.

2. Maksymalną liczbę punktów oraz rodzaje uznawanych przy ocenianiu wniosków 
osiągnięć, w poszczególnych kategoriach, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W przypadku uzyskania przez studenta różnych rodzajów osiągnięć w poszczególnych 
kategoriach, punkty podlegają sumowaniu.

4. Osiągnięcia oraz działalność, o których mowa w § 3 ust. 1, stanowiące podstawę do 
otrzymania nagrody Rektora nie mogą być podstawą do otrzymania stypendium Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

5. Osiągnięcia oraz działalność, o których mowa w § 3 ust. 1, stanowiące podstawę do 
otrzymania stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nie mogą być podstawą do 
ubiegania się o przyznanie nagrody Rektora.

6. Osiągnięcia, za które przyznana została nagroda Rektora nie są brane pod uwagę przy 
składaniu wniosku o nagrodę dziekana.

§9

1. Listę zawierającą numery albumów studentów, którym przyznana została w danym roku 
nagroda Rektora publikuje się na stronie internetowej Uniwersytetu Szczecińskiego 
w terminie do 15 marca tegoż roku.

2. Nagrodę Rektora wypłaca się w terminie do 31 marca tegoż roku, w którym przyznana 
została nagroda Rektora, na rachunek bankowy studenta, wskazany we wniosku o jej 
przyznanie.
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§10

Fakt otrzymania nagrody Rektora na wniosek studenta odnotowuje się w suplemencie do 
dyplomu.

§11

W roku 2021 rozpatrywane będą wnioski o przyznanie nagrody, obejmujące osiągnięcia uzyskane 
przez studentów w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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