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REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA 

ZA OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 
 

 

§ 1. 

Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania w Uniwersytecie 

Gdańskim nagród Rektora za osiągnięcia studentów. 

 

§ 2. 

1. Nagroda Rektora za osiągnięcia studentów przyznawana jest za osiągnięcia z roku 

akademickiego poprzedzającego przyznanie nagrody. 

2. Z upoważnienia Rektora Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia może przyznać 

nagrodę pieniężną osobie, która w roku akademickim poprzedzającym rok przyznania 

nagrody i w roku przyznania nagrody była studentem studiów pierwszego, drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i wykazała się co najmniej jednym 

z poniższych:  

1) znacznymi osiągnięciami w nauce lub pracy badawczej; 

2) znacznymi osiągnięciami w sporcie; 

3) znacznymi osiągnięciami w zakresie kultury; 

4) znacznym zaangażowaniem w aktywność studencką i społeczną. 

 

§ 3. 

1. Nagroda Rektora za osiągnięcia w nauce nie może zostać przyznana studentowi, który 

powtarza rok (semestr) studiów. 

2. Osoba, która została ukarana karą dyscyplinarną nie może otrzymać nagrody do 

momentu zatarcia kary dyscyplinarnej. 

 

§ 4. 

Określa się trzy stopnie nagród Rektora za osiągnięcia studentów w następującej 

wysokości:  

1) nagroda I stopnia - 1500 złotych; 

2) nagroda II stopnia - 1000 złotych 

3) nagroda III stopnia - 500 złotych. 



 

§ 5. 

1. Wniosek o przyznanie nagrody Rektora  może złożyć Rektor, prorektorzy,  dziekan lub 

upoważniony przez dziekana kierownik jednostki organizacyjnej wydziału lub 

dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej. 

2. Prawo do złożenia wniosku mają również organy samorządu studenckiego oraz 

organizacje studenckie.  

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 6. 

Wnioski o nagrody Rektora należy składać do Prorektora ds. Studentów i Jakości 

Kształcenia do dnia 30 października danego roku. 

 

§ 7. 

1. Rektor, po otrzymaniu wniosków, o których mowa w § 5, po zapoznaniu się z ich 

merytorycznym uzasadnieniem, podejmuje indywidualne decyzje o przyznaniu lub 

nieprzyznaniu nagrody. Rektor może posiłkować się opinią samorządu studentów. 

2. Listę osób, którym została przyznana nagroda Rektora w danym roku akademickim 

ogłasza się najpóźniej do 15 grudnia. 

 

§ 8. 

1. Osoba, której przyznano nagrodę otrzymuje potwierdzający dyplom. 

2. Nagroda pieniężna jest wypłacana najpóźniej do 31 grudnia. 


