
ZARZĄDZENIE NR 172/2022

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania
Nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla wyróżniających się studentów

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 44/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 
31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim 
zarządza się, co następuje:

§1.

W Uniwersytecie Szczecińskim wprowadza się zasady przyznawania Nagrody Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego dla wyróżniających się studentów, zwane dalej „Zasadami”.

§2.

1. Uprawnionym do ubiegania się o Nagrodę Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla 
wyróżniających się studentów, zwaną dalej „Nagrodą Rektora”, jest student Uniwersytetu 
Szczecińskiego studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich, z zastrzeżeniem przepisu § 3 ust. 3 zarządzenia.

2. Student będący jednocześnie doktorantem w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu 
Szczecińskiego albo doktorantem studiów trzeciego stopnia może ubiegać się o przyznanie 
Nagrody Rektora tylko na podstawie osiągnięć uzyskanych w ramach studiów pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

§3-

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

2. Nagroda Rektora ma na celu:
1) promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu Uniwersytetu Szczecińskiego lub 

aktywności realizowanej na rzecz ogólnopolskiej społeczności akademickiej;
2) aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego studentów Uniwersytetu 

Szczecińskiego;



3) 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. Przewodniczący Samorządu Studenckiego do końca października każdego roku 
kalendarzowego składa do rektora wniosek o zabezpieczenie w planie finansowym 
Uniwersytetu Szczecińskiego środków finansowych na wypłaty Nagród Rektora 
w kolejnym roku kalendarzowym.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na Nagrody Rektora może ulec zmianie 
w kolejnych latach kalendarzowych.

§ 5.

1. Nagroda Rektora, w zależności od liczby punktów przyznanych studentowi, jest 
przyznawana j ako:
1) Nagroda Rektora I stopnia;
2) Nagroda Rektora II stopnia;
3) Nagroda Rektora III stopnia.

2. Wysokość Nagrody Rektora w poszczególnych stopniach oraz przedziały punktowe, 
przyporządkowane poszczególnym stopniom, ustala corocznie rektor z właściwym organem 
Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach środków przyznanych na 
ten cel.

3. Nagroda Rektora dla wyróżniających się studentów podlega opodatkowaniu na zasadach 
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

4. 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 studentów, którym przyznana została Nagroda Rektora w danym roku 
kalendarzowym.

5. Ogłoszenie listy studentów, którym została przyznana Nagroda Rektora, następuje poprzez 
zamieszczenie na stronie internetowej Uniwersytetu Szczecińskiego wykazu zawierającego 
następujące informacje: numer albumu studenta, liczbę przyznanych punktów oraz stopień 
przyznanej nagrody.

§6 .

1. Student ubiegający się o Nagrodę Rektora składa wniosek o jej przyznanie do Działu Spraw 
Studenckich do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, za który 
może być przyznana nagroda Rektora.

2. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będzie rozpatrywany.
3. Wniosek o przywrócenie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje.



4. Wniosek o Nagrodę Rektora składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 
nr 1 do zarządzenia.

5. Do wniosku o Nagrodę Rektora należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia 
i działalności w nim wymienione.

6. Obsługę administracyjną składanych wniosków o Nagrodę Rektora zapewnia Dział Spraw 
Studenckich.

§7 .

1. Dziekan wydziału, na którym student studiuje, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku 
o Nagrodę Rektora opiniuje otrzymany wniosek i przekazuje go wraz z dokumentami, 
o których mowa w § 6 ust. 5 zarządzenia rektorowi.

2. Rektor po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 wraz z dokumentami, dokonuje 
oceny merytorycznej z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 zarządzenia, a następnie na podstawie liczby 
uzyskanych przez studenta punktów, przyznaje albo odmawia przyznania Nagrody Rektora.

3. Decyzja rektora określona w ust. 2 jest ostateczna.

§8 .

1. Rektor może powołać komisję do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Nagrody 
Rektora, zwaną dalej „Komisją”.

2. W skład Komisji powołuje się prorektora właściwego ds. Studenckich jako 
przewodniczącego Komisji, prodziekanów ds. studenckich, dwóch przedstawicieli 
Samorządu Studenckiego oraz dwóch pracowników Działu Spraw Studenckich.

3. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosku podejmując uchwałę w tej sprawie zwykłą 
większością głosów. W sytuacji równej liczby głosów, decydujący jest głos 
przewodniczącego Komisji.

4. Uchwałę Komisji podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.
5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na 

posiedzeniu członkowie Komisji.
6. Przewodniczący Komisji niezwłocznie po posiedzeniu Komisji przekazuje rektorowi 

podjęte uchwały wraz z protokołem posiedzenia.

§9 .

1. Przy ocenie merytorycznej wniosku o Nagrodę Rektora uwzględnia się osiągnięcia studenta 
uzyskane oraz działalność zrealizowaną w czasie trwania studiów, od 1 stycznia do 31 
grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku.

2. Ocena merytoryczna wniosku polega na przyznaniu punktów wszystkim wykazanym we 
wniosku osiągnięciom i działalnościom w ramach poszczególnych kategorii. Określenie 
punktowanego osiągnięcia i działalności oraz liczbę punktów możliwych do przyznania za 
dane osiągnięcie albo działalność określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Student może wykazać we wniosku nieograniczoną liczbę osiągnięć i działalności w każdej 
kategorii. Wykazane we wniosku osiągnięcie i działalność jest odrębnie punktowane,



a następnie sumuje się punkty przyznane za wszystkie osiągnięcia i działalności studenta. 
Nie ustala się maksymalnej liczby punktów możliwych do przyznania w żadnej kategorii.

4. Osiągnięcia oraz działalność, o których mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia, stanowiące podstawę 
do otrzymania Nagrody Rektora nie mogą być podstawą do otrzymania stypendium rektora, 
o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce.

5. Osiągnięcia oraz działalność, o których mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia, stanowiące podstawę 
do otrzymania stypendium rektora określonego w ust. 4 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.

§10.

1. Listę studentów, którym została przyznana Nagroda Rektora publikuje się w terminie do 15 
marca roku kalendarzowego, w którym wnioski o Nagrodę Rektora są rozpatrywane, na 
stronie internetowej Uniwersytetu Szczecińskiego wskazując informacje, o których mowa 
w § 5 ust. 5 zarządzenia.

2. Wypłata przyznanej Nagrody Rektora następuje na rachunek bankowy studenta wskazany 
we wniosku o przyznanie Nagrody Rektora, o którym mowa w § 3 ust. 4 zarządzenia, 
w terminie do 31 marca roku kalendarzowego, w którym rozpatrywane są wnioski.

3. Informację o przyznaniu Nagrody Rektora odnotowuje się w suplemencie do dyplomu.

§11.

Traci moc zarządzenie nr 292/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania nagrody Rektora Uniwersytetu 
Szczecińskiego dla wyróżniających się studentów.

§12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr haft Watdemar^mkyńsld
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