
Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 112/2019 

z dnia 8 października 2019 roku 

 

 

REGULAMIN 
przyznawania nagród i wyróżnień studentom oraz medalu „Za osiągnięcia w studiach” 

absolwentom Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
 

§ 1 

1. Studentowi mogą być przyznane następujące nagrody i wyróżnienia Rektora: 

1) nagroda pieniężna; 

2) list gratulacyjny. 

2. Absolwentowi może być przyznany medal „Za osiągnięcia w studiach”. 

 

§ 2 

1. Nagroda pieniężna może być przyznana studentowi, który wyróżniał się aktywną 

działalnością społeczną na rzecz środowiska studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”, i jednocześnie uzyskał w poprzednim roku 

akademickim średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,00. W przypadkach 

szczególnych, Rektor może postanowić inaczej. 

2. Wyniki w nauce studenta potwierdza prodziekan ds. studiów, a działalność społeczną – 

Konwent Samorządu Studentów UPP. 

3. Maksymalną liczbę nagród pieniężnych Rektora określa corocznie Prorektor ds. Studiów. 

 

§ 3 

List gratulacyjny Rektora może otrzymać student, który: 

1) w poprzednim roku akademickim wyróżnił się aktywną działalnością społeczną na 

rzecz środowiska studenckiego Uniwersytetu, potwierdzoną przez Konwent 

Samorządu Studentów UPP; 

2) dokonał czynu chwalebnego na terenie Uniwersytetu lub poza nim, o czym został 

powiadomiony pisemnie Rektor. 

 

§ 4 

1. Z wnioskiem o nagrodę pieniężną lub wyróżnienie listem gratulacyjnym może wystąpić: 

1) prodziekan ds. studiów, z inicjatywy własnej lub na wniosek: 

a) nauczyciela akademickiego wydziału, 

b) samorządu studentów wydziału; 

2) organizacja studencka działająca w Uniwersytecie; 

3) Rektor z własnej inicjatywy. 

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do regulaminu. 

3. Wniosek należy złożyć w Dziale Studiów i Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 31 października. 

 

§ 5 

1. Absolwentom studiów pierwszego stopnia Rektor nadaje srebrny medal „Za osiągnięcia 

w studiach”. 

2. Medal, o którym mowa w ust.1, może być przyznany absolwentowi Uniwersytetu, który: 



1) ukończył studia w terminie przewidzianym w regulaminie studiów, nie korzystając 

przy tym z przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, 

2) w trakcie studiów nie powtarzał żadnego przedmiotu i uzyskał średnią ze studiów, 

nie niższą niż 4,50, 

3) uzyskał ocenę bardzo dobrą jako ostateczny wynik studiów wpisany na dyplomie, 

4) prezentował nienaganną postawę etyczną w trakcie studiów. 

 

§ 6 

1. Absolwentom studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Rektor 

nadaje złoty medal „Za osiągnięcia w studiach”. 

2. Medal, o którym mowa w ust.1, może być przyznany absolwentowi Uniwersytetu, który: 

1) ukończył studia w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów, nie korzystając 

przy tym z przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej; 

2) w trakcie studiów nie powtarzał żadnego przedmiotu i uzyskał średnią: 

a) ze studiów drugiego stopnia – nie niższą niż 4,75, 

b) z jednolitych studiów magisterskich – nie niższą niż 4,50; 

3) uzyskał ocenę bardzo dobrą jako ostateczny wynik studiów wpisany na dyplomie; 

4) prezentował nienaganną postawę etyczną w trakcie studiów. 

 

§ 7 

1. Z wnioskiem o nadanie medalu, o którym mowa w § 5 i 6, występuje prodziekan ds. 

studiów. 

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do regulaminu. 

3. Wniosek należy złożyć w Dziale Studiów i Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 31 października. 

4. Ewidencję przyznanych medali prowadzi Dział Studiów i Spraw Studenckich. 

5. W przypadku dużej liczby absolwentów spełniających wymagania określone w § 5 i w § 6, 

medal może otrzymać nie więcej niż 5% najlepszych absolwentów danego kierunku 

studiów z listy rankingowej sporządzonej wg średniej ze studiów. 

 

§ 8 

1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień oraz o nadanie medalu „Za osiągnięcia  

w studiach” opiniuje Rektorska Komisja ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów 

i Absolwentów, zwana dalej „Komisją”. 

2. Po zapoznaniu się z opinią Komisji, decyzję o przyznaniu studentowi nagrody pieniężnej 

lub listu gratulacyjnego, a także przyznaniu absolwentowi medalu „Za osiągnięcia  

w studiach”, podejmuje Rektor. 

 

§ 9 

1. Studentom i absolwentom mogą być przyznane inne nagrody i wyróżnienia,  

w szczególności: 

1) nagroda lub list gratulacyjny dziekana, 

2) nagrody ufundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, 

organizacje społeczne i osoby prywatne.  

2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1, 

regulują odrębne przepisy. 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień studentom 
oraz medalu „Za osiągnięcia w studiach” absolwentom UPP 

 

 

Wniosek o nagrodę pieniężną / wyróżnienie listem gratulacyjnym* 

 
 

Imię i nazwisko studenta:  

Numer albumu:  

Numer telefonu:  

  

Kierunek studiów:  

Poziom studiów:  

Forma studiów:  

Ukończony semestr studiów:  

Średnia z ocen za poprzedni rok studiów, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

potwierdzona przez dziekanat: 

 

Uzasadnienie aktywnej działalności społecznej 

na rzecz środowiska studenckiego Uniwersytetu, 

potwierdzone przez Konwent Samorządu 

Studenckiego: 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
Oświadczam, że powyższe dane są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

 data i podpis wnioskodawcy 

                                                 
* niewłaściwe skreślić 



Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień studentom 
oraz medalu „Za osiągnięcia w studiach” absolwentom UPP 

 

 
 

Wniosek o nadanie medalu „Za osiągnięcia w studiach” absolwentom 

studiów pierwszego stopnia / studiów drugiego stopnia / jednolitych studiów magisterskich* 
 

 
Wydział ……………………………………………………………………. 
 
 

Lp. Imię i nazwisko absolwenta 
Numer 
albumu 

Adres 
korespondencyjny 

Numer telefonu Kierunek studiów Forma studiów Średnia ze studiów* 
Ocena 

na dyplomie 
Data egzaminu 
dyplomowego 

1.  
       

 
 

2.  
       

 
 

3.  
       

 
 

4.  
       

 
 

*Średnia wyliczona z ocen ze studiów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 
Oświadczam, że ww. absolwenci prezentowali nienaganną postawę etyczną w ciągu całego okresu studiów. 

Oświadczam, że powyższe dane są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

 

 data, pieczęć i podpis prodziekana ds. studiów 

 

                                                 
* niewłaściwe skreślić 


