
Załącznik nr 1 

do zarządzenia Nr 39/2008 

z dnia 29 sierpnia 2008 r. 

 

 

 

Regulamin 

nadawania tytułu najlepszego absolwenta  

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
 

 

§ 1 

 

1. Absolwentom kończącym studia w danym roku akademickim może być nadany tytuł: 

1) najlepszego absolwenta Uniwersytetu, 

2) najlepszego absolwenta wydziału. 

2. Tytuły najlepszego absolwenta nadaje się niezależnie od rodzaju (jednolite studia 

magisterskie, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia) oraz formy (studia 

stacjonarne i studia niestacjonarne) ukończonych przez kandydata studiów. 

 

§ 2 

 

1. Wyróżnienia, o których mowa w §1 mogą być nadane absolwentowi, który: 

1) uzyskał dyplom w terminie określonym planem studiów, 

2) osiągnął  średnią ocen ze studiów nie niższą niż  4,5, 

3) uzyskał  na dyplomie z pracy dyplomowej oraz egzaminu końcowego oceny bardzo 

dobre, 

4) nie naruszył zasad zawartych w ślubowaniu. 

2. Przy ocenie kandydatów bierze się pod uwagę również aktywność w kołach naukowych, 

samorządzie studenckim, organizacjach studenckich, a także osiągnięcia w pracy 

naukowej, badawczej lub artystycznej. 

 

§ 3 

 

1. Dziekani wydziałów zgłaszają prorektorowi właściwemu ds. studenckich w terminie       

do 30 września kandydatów do tytułu najlepszego absolwenta w liczbie nie większej       

niż 3.  

2. Kandydatów, o których mowa w ust 1 wyłania zgodnie z kryteriami określonymi w § 2  

komisja powołana  przez  dziekana wydziału. 

3. Kandydatura powinna być zaopiniowana przez wydziałowy samorząd studencki. 

 

§ 4 

 

1. Zgłoszone wnioski rozpatruje rektorska komisja medalu Najlepszy Absolwent 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w składzie: 

1) prorektor właściwy ds. studenckich jako przewodniczący, 

2) prodziekani ds. studenckich, po 1 z każdego wydziału, 

3) przewodniczący  Parlamentu Studentów. 



2. Komisja wyłania nie więcej niż po jednym kandydacie z każdego wydziału do tytułu 

najlepszego absolwenta wydziału oraz jednego kandydata spośród wszystkich 

zgłoszonych do tytułu najlepszego absolwenta Uniwersytetu. 

3. Ustalenia komisji zapadają w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów         

w obecności co najmniej 3/5  ogólnej liczby jej członków. 

 

§ 5 

 

1. Tytuł najlepszego absolwenta nadaje Rektor. 

2. Absolwent,  któremu nadano tytuł najlepszego absolwenta Uniwersytetu otrzymuje złoty 

medal  Najlepszy Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

3. Absolwent, któremu nadano tytuł najlepszego absolwenta wydziału otrzymuje srebrny 

medal  Najlepszy Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

 

§ 6 

 

Uroczyste wręczenie medali  najlepszym absolwentom odbywa się podczas uczelnianej 

inauguracji roku akademickiego.  

 

§ 7 

 

1. Absolwentom, którzy otrzymali tytuły określone w § 1 mogą być przyznane nagrody 

pieniężne ze środków przeznaczonych na finansowanie działalności dydaktycznej. 

2. Najlepszy absolwent Uniwersytetu może otrzymać nagrodę pieniężną ze środków 

finansowych będących w dyspozycji Rektora. 

3. Najlepszy absolwent wydziału może otrzymać nagrodę pieniężną ze środków 

finansowych będących  w dyspozycji dziekana. 

 

§ 8 

 

Absolwent, który osiągnął rzeczywisty wynik studiów nie mniejszy niż 4,5 może być 

wyróżniony przez Rektora na wniosek dziekana wydziału dyplomem uznania za bardzo dobre 

wyniki w nauce.  § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

   


