
Załącznik 
do zarządzenia nr 13 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 

z dnia 25 kwietnia 2008 r.  
w sprawie wprowadzenia 

regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 

 
Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów i doktorantów 

Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 

§ 1 
1. Regulamin przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego dla studentów i 
doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego, zwany dalej Regulaminem Nagród Rektora, 
określa zasady przyznawania i wypłacania w Uniwersytecie Zielonogórskim nagród z Funduszu 
Nagród Rektora utworzonego na podstawie art. 202 ust. 8, 204 ust. 3, 208 ust. 2 oraz 210 ust. 2 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z p. 
zm.). 
 
2. Nagrody Rektora mają na celu: 

1) promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni, 
2) aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego studentów i doktorantów 

Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
3) nagradzanie studentów i doktorantów za pracę na rzecz rozwoju i promocji środowiska 

studenckiego i doktoranckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
 

§ 2 
1. Nagrody w formie pieniężnej wypłacane są ze środków pochodzących z Funduszu Nagród 
Rektora. 
 
2. O wielkości środków przeznaczonych na Fundusz Nagród Rektora decyduje Rektor po 
zasięgnięciu opinii Prorektora ds. Studenckich oraz Parlamentu Studenckiego i Rady 
Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
 
3. Pula środków przeznaczonych na Fundusz Nagród Rektora nie jest stała, co oznacza, że w 
każdym roku wielkość środków przeznaczonych na nagrody może ulegać zmianie. 
 

§ 3 
1. Nagrody uznaniowe mogą być przyznane studentom i doktorantom Uniwersytetu 
Zielonogórskiego aktywnie działającym w następujących organach samorządu studenckiego i 
samorządu doktorantów: 

1) Parlamencie Studenckim lub Radzie Doktorantów, 
2) Studenckiej Komisji Rewizyjnej,  
3) Studenckim lub Doktoranckim Sądzie Koleżeńskim,  
4) Studenckiej lub Doktoranckiej Komisji Wyborczej, 
5) Wydziałowych Komisjach Stypendialnych Studentów lub Doktorantów, 
6) Odwoławczej Komisji Stypendialnej, 
7) Radach Mieszkańców, 



a także studentom i doktorantom Uniwersytetu Zielonogórskiego: 
8) będącym członkami pocztu sztandarowego oraz halabardzistom, 
9) wybitnie angażującym się w rozwój i promocję Uczelni. 

 
2. Student lub doktorant, który został ukarany karą dyscyplinarną nie może otrzymać nagrody do 
momentu zatarcia kary dyscyplinarnej. 
 
3. Nagrody uznaniowe przyznaje Rektor po zasięgnięciu opinii Prorektora ds. Studenckich i 
Parlamentu Studenckiego oraz Rady Doktorantów. 
 
4. Nagrody uznaniowe przyznawane są dwa razy w roku akademickim. 

 
§ 4 

1. Wnioski zawierające imię i nazwisko, numer albumu studenta lub doktoranta wraz z 
uzasadnieniem merytorycznym przyznania nagrody Parlament Studencki i Rada Doktorantów 
składają Prorektorowi ds. Studenckich w terminach: 

1) do 30 stycznia w semestrze zimowym, 
2) do 30 maja w semestrze letnim. 

 
2. Prezydium Parlamentu Studenckiego i Rada Doktorantów zgłaszają kandydatury osób 
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 do 9 wraz z przyznaną punktacją i merytorycznym 
uzasadnieniem. Prezydium Parlamentu Studenckiego i Rada Doktorantów mogą posiłkować się 
opinią: dziekanów, prodziekanów, kierowników administracyjnych domów studenckich i 
kierownika działu spraw studenckich. 
 
3. Prorektor ds. Studenckich przekazuje Rektorowi wnioski określone w § 4 ust. 1 oraz 
kandydatury osób wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 wraz z przyznaną punktacją i 
merytorycznym uzasadnieniem. Prorektor ds. Studenckich może posiłkować się opinią 
Parlamentu Studenckiego w stosunku do kandydatur osób należących do Studenckiej Komisji 
Rewizyjnej oraz opinią Studenckiej Komisji Rewizyjnej w stosunku do osób z Parlamentu 
Studenckiego. 
 
4. Rektor w ciągu 21 dni od momentu przekazania mu wniosków, o których mowa w ust. 1 –3, 
informuje studentów oraz doktorantów o przyznaniu nagród i za ich zgodą podaje do wiadomości 
ogółu społeczności akademickiej listę nagrodzonych w sposób zwyczajowo przyjęty na Uczelni.  
 
5. Nagrody wypłacane są jednorazowo, w ciągu jednego miesiąca od decyzji Rektora, na konta 
bankowe studentów i doktorantów. 

 
§ 5 

Niewykorzystane w terminie do 30 października każdego roku środki Funduszu Nagród Rektora 
przechodzą na tzw. rezerwę Prorektora ds. Studenckich, do wydatkowania na cele studenckie. 

 
§ 6 

1. Zmiana Regulaminu Nagród Rektora następuje w trybie właściwym dla przyjęcia Regulaminu 
i wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podania do wiadomości ogółu 
społeczności akademickiej w sposób zwyczajowo przyjęty na Uczelni. 



. 
2. Wniosek o zmianę Regulaminu Nagród Rektora musi zostać poparty przez Parlament 
Studencki i Radę Doktorantów, w głosowaniach jawnych, bezwzględną większością głosów, przy 
obecności 2/3 składu tych organów. 
 
 

Stopnie i wielkości semestralnych nagród uznaniowych. 
 

§ 7 
1. Nagrody przyznaje się w 3 stopniach, w zależności od zasług i osiągnięć studenta i doktoranta. 
 
2. O wysokości otrzymanej nagrody decyduje poniższa punktacja: 

1) 10 pkt. poczet sztandarowy, halabardziści; 
2) 0-20 pkt. sądy koleżeńskie, Rady Mieszkańców Domów Studenckich, Wydziałowa 

Komisja Stypendialna Studentów, Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów, 
Odwoławcza Komisja Stypendialna, Studencka Komisja Rewizyjna, Studencka Komisja 
Wyborcza, Doktorancka Komisja Wyborcza; 

3) 0-30 pkt. Parlament Studencki, Rada Doktorantów, studenci aktywnie działający  
w środowisku akademickim i promujący Uczelnię na zewnątrz. 

 
3. Stopień uzyskanej nagrody zależy od liczby zdobytych punktów. Do każdego stopnia 
przypisana jest odpowiednia nagroda finansowa. 
 
4. O stawkach nagród poszczególnych stopni decyduje Prorektor ds. Studenckich  
w porozumieniu z Parlamentem Studenckim i Radą Doktorantów, przy czym nagroda  
stopnia III nie może być niższa niż 100 zł , a stopnia I wyższa niż 500 zł. 

1) Stopień nagrody I – powyżej 25 pkt, 
2) Stopień nagrody II – od 16 do 25 pkt, 
3) Stopień nagrody III – od 10 do 15 pkt. 


