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Zarządzenie nr 110/2019 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 1 października 2019 roku 

 

w sprawie utworzenia Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów  

i Absolwentów oraz powołania jej składu  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), § 25 pkt 3 w zw. z § 51 ust. 

7 i 8 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu tworzy się Rektorską Komisję ds. Nagród 

i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów, zwaną dalej „Komisją”, do której zadań należy: 

1) przyznawanie nagrody im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepszą pracę 

magisterską; 

2) opiniowanie wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla studentów; 

3) opiniowanie wniosków o nadanie medalu „Za osiągnięcia w studiach” absolwentom; 

4) opiniowanie innych spraw w zakresie wyróżniania i nagradzania studentów 

i absolwentów Uniwersytetu przedstawionych przez Rektora. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) Prorektor ds. Studiów jako przewodniczący; 

2) przewodniczący Senackiej Komisji ds. Studiów lub delegowany przez niego członek 

tej komisji; 

3) prodziekani ds. studiów, po jednym z każdego wydziału; 

4) przedstawiciel studentów w Senackiej Komisji ds. Studiów. 

 

§ 2 

Do składu Komisji powołuje się: 

 prof. dr hab. Cezarego Mądrzaka, 

 prof. dr hab. Daniela Lipińskiego, 

 prof. UPP dr hab. Rafała Bauma, 

 prof. UPP dr hab. Cezarego Bekera, 

 prof. UPP dr hab. Jolantę Czarnocińską,  

 prof. UPP dr hab. Hannę Dornę, 

 prof. UPP dr hab. Jana Mazurkiewicza, 

 prof. UPP dr hab. Edwarda Roszyka, 

 dr inż. Annę Szymczak-Graczyk, 

 Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Studiów, 

 Przedstawiciela studentów w Senackiej Komisji ds. Studiów. 

 

§ 3 

Kadencja Komisji trwa do 31 sierpnia 2020 r.  

 

 



§ 4 

Traci moc zarządzenie nr 96/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 

10 października 2016 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień 

dla Studentów i Absolwentów, zmienione zarządzeniem nr 124/2017 z dnia 13 listopada 

2017 r. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Rektor 

/-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 


