
REGULAMIN 

przyznawania nagród i wyróŜnień dla studentów i absolwentów za wybitne wyniki w 
nauce w WyŜszej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

   § 1 

    Regulamin przyznawania nagród i wyróŜnień dla studentów i absolwentów za wybitne 
wyniki w nauce w WyŜszej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zwanej dalej 
„uczelnią” opracowano na podstawie § 32 Regulaminu Studiów WyŜszej Szkoły Ekologii i 
Zarządzania w Warszawie. 

§ 2 

1. Nagrody i wyróŜnienia dla studentów i absolwentów uczelni przysługują studentom i 
absolwentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2. Nagrody i wyróŜnienia dla studentów i absolwentów uczelni przyznawane są przez 
Rektora uczelni. 

3. O nagrody i wyróŜnienia dla studentów i absolwentów uczelni mogą wnioskować : 
1) dziekani wydziałów, 
2) opiekunowie kół naukowych, 
3) opiekunowie innych uczelnianych organizacji studenckich, 
4) rada samorządu studenckiego, 
5) przewodniczący komisji uczelnianych, 
6) promotorzy prac dyplomowych. 

Rozdział II 

Nagrody i wyróŜnienia dla studentów Uczelni oraz zasady ich przyznawania 

§ 3 

1. Studentowi mogą być przyznane nagrody i wyróŜnienia, jeŜeli : 
1) uzyskuje wysokie wyniki w nauce, 
2) legitymuje się osiągnięciami w ramach studenckiego ruchu naukowego, 
3) wykazuje się aktywnością w samorządzie studenckim, uczelnianych oragnizacjach 

studenckich lub komisjach uczelnianych. 
2. Uprawnienie studenta do nagrody lub wyróŜnienia warunkowane jest : 

1) wypełnieniem wymogów przewidzianych planem studiów dla danego okresu                  
zaliczeniowego, 

2) rozliczeniem płatności za okres zaliczeniowy, 
3) rozliczeniem innych zobowiązań wobec uczelni. 

3. Studentowi nie przysługuje prawo do nagrody lub  wyróŜnienia : 
1) w okresie korzystania z urlopu, 
2) w przypadku powtarzania semestru lub roku. 

 



§ 4 

1. Rektor moŜe wyróŜnić studenta na wniosek dziekana wydziału : 

1) dyplomem lub listem gratulacyjnym, 
2)  pochwałą ustną bądź z wpisem do indeksu, 
3)  nagrodą, 
4)  nagrodą ufundowaną przez instytucje, stowarzyszenia, organizacje, fundacje. 

2. Szczególną formą wyróŜnienia studenta moŜe być przyznanie w danym roku                                                                                      
akademickim tytułu najlepszego studenta wydziału lub uczelni. 

     § 5 

1. Studentowi, osiągającemu wysokie wyniki w nauce w danym okresie zaliczeniowym, 
moŜe być przyznana nagroda bądź wyróŜnienie Rektora. 

2. Student, pretendujący do nagrody Rektora, winien legitymować się średnią ocen ze 
wszystkich przedmiotów objętych planem studiów za okres zaliczeniowy powyŜej 4,8. 

3. Wniosek do Rektora o przyznanie studentowi nagrody bądź wyróŜnienia składa dziekan 
wydziału. 

4. Nagroda Rektora ma wyłącznie charakter rzeczowy, a jej wartość nie moŜe być wyŜsza 
niŜ 10 % wartości opłaty za studia za dany okres zaliczeniowy. 

§ 6 

1. Studentowi, legitymującemu się osiągnięciami w ramach studenckiego ruchu naukowego, 
moŜe być przyznana nagroda bądź wyróŜnienie Rektora. 

2. Wniosek do Rektora o przyznanie studentowi nagrody bądź wyróŜnienia składa opiekun 
koła naukowego. 

3. Nagroda Rektora ma wyłącznie charakter rzeczowy, a jej wartość nie moŜe być wyŜsza 
niŜ 5 % wartości opłaty za studia za dany okres zaliczeniowy. 

§ 7 

1. Rektor,w danym roku akademickim, moŜe wyróŜnić studenta tytułem najlepszego 
studenta uczelni. 

2. WyróŜnienie tytułem najlepszego studenta uczelni moŜe być przyznane studentowi, który 
za dany okres zaliczeniowy uzyskał w uczelni najwyŜsze wyniki w nauce. 

3. Student otrzymujący wyróŜnienie tytułem najlepszego studenta uczelni otrzymuje dyplom 
oraz nagrodę rzeczową od Rektora, przy czym wartość nagrody nie moŜe być wyŜsza niŜ 
10 % wartości opłaty za studia za dany okres zaliczeniowy. 

§ 8 

Nagrody i wyróŜnienia dla studentów uczelni wręczane są na uroczystości inaugurującej 
nowy rok akademicki. 

 

 

 



Rozdział III 

Nagrody i wyróŜnienia dla absolwentów uczelni oraz zasady ich przyznawania 

§ 9 

1. Absolwentowi mogą być przyznane nagrody i wyróŜnienia, jeŜeli : 

1) z całości studiów uzyskał wysoką średnią ocen oraz otrzymał najwyŜsze oceny z pracy 
dyplomowej i egzeminu dyplomowego, 

2) napisał wyróŜniającą się pracę dyplomową, 
3) legitymował się osiągnięciami w ramach studenckiego ruchu naukowego, 
4) wykazywał się aktywnością w samorządzie studenckim, uczelnianych oragnizacjach 

studenckich lub komisjach uczelnianych. 

2. Uprawnienie absolwenta do nagrody lub wyróŜnienia warunkowane jest : 

1) terminowym wypełnieniem wymogów przewidzianych planem studiów, 
2) terminowym rozliczeniem wszystkich płatności wobec uczelni, 
3) terminowym rozliczeniem wszystkich zobowiązań wobec uczelni. 

§ 10 

1. Rektor moŜe wyróŜnić absolwenta na wniosek dziekana wydziału : 

1) dyplomem lub listem gratulacyjnym, 
2)  nagrodą, 
3)  nagrodą ufundowaną przez instytucje, stowarzyszenia, organizacje, fundacje. 

2. Szczególną formą wyróŜnienia absolwenta moŜe być przyznanie                                                          
tytułu najlepszego absolwenta w danym roku akademickim. 

§ 11 

1. Absolwentowi, który z całości studiów uzyskał wysoką średnią ocen oraz otrzymał 
najwyŜsze oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, moŜe być przyznana 
nagroda bądź wyróŜnienie Rektora. 

2. Absolwent, pretendujący do nagrody bądź wyróŜnienia Rektora, winien legitymować się    
średnią ocen zcałości studiów nie niŜszą  niŜ 4,2 oraz ocenami bardzo dobrymi z pracy 
dyplomowej i egzaminu dyplomowego. 

3. Wniosek do Rektora o przyznanie absolwentowi nagrody bądź wyróŜnienia składa 
dziekan wydziału. 

4. Nagroda Rektora ma wyłącznie charakter rzeczowy, a jej wartość nie moŜe być wyŜsza 
niŜ 10 % wartości rocznej opłaty za studia. 

§ 12 

1. Absolwentowi, który napisał wyróŜniającą się pracę dyplomową, moŜe być przyznana 
nagroda bądź wyróŜnienie Rektora. 

2. Absolwent, pretendujący do nagrody bądź wyróŜnienia Rektora, winien legitymować się 
ocenami bardzo dobrymi z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego. 



3. Wniosek do Rektora o przyznanie absolwentowi nagrody bądź wyróŜnienia składa 
promotor pracy dyplomowej. 

4. Nagroda Rektora ma wyłącznie charakter rzeczowy, a jej wartość nie moŜe być wyŜsza 
niŜ 5 % wartości rocznej opłaty za studia. 

§ 13 

1. Absolwentowi, legitymującemu się osiągnięciami w ramach studenckiego ruchu     
naukowego, moŜe być przyznana nagroda bądź wyróŜnienie Rektora. 

2. Wniosek do Rektora o przyznanie absolwentowi nagrody bądź wyróŜnienia składa 
opiekun koła naukowego. 

3. Nagroda Rektora ma wyłącznie charakter rzeczowy, a jej wartość nie moŜe być wyŜsza 
niŜ 5 % wartości rocznej opłaty za studia. 

§ 14 

1. Rektor, w danym roku akademickim, moŜe wyróŜnić absolwenta tytułem najlepszego 
absolwenta Uczelni. 

2. WyróŜnienie tytułem najlepszego absolwenta Uczelni moŜe być przyznane absolwentowi, 
który z całości studiów uzyskał najwyŜszą średnią ocen w Uczelni oraz otrzymał oceny 
bardzo dobre z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. 

3. Absolwent otrzymujący wyróŜnienie tytułem najlepszego absolwenta Uczelni otrzymuje 
dyplom oraz nagrodę rzeczową od Rektora, przy czym wartość nagrody nie moŜe być 
wyŜsza niŜ 10 % wartości rocznej opłaty za studia. 

§ 15 

Nagrody i wyróŜnienia dla absolwentów Uczelni wręczane są na uroczystości rozdania 
dyplomów licencjackich. 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

§ 16 

1. Senat uczelni moŜe ustalić inne formy wyróŜnień dla studentów i absolwentów uczelni. 
2. Rada wydziału moŜe ustalić inne formy wyróŜnień dla studentów i absolwentów 

wydziału. 

§ 17 

W przypadkach nie unormowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Rektor 
uczelni. 

§ 18 

1. Regulamin przyznawania nagród i wyróŜnień dla studentów i absolwentów uczelni 
zatwierdza Rektor. 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2008/2009. 

 


