
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 56/2018  

z dnia 27 września 2018 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. Członków komisji oraz Samorządu Studentów uzyskujących dostęp do danych 

osobowych absolwentów umocowuje się do dostępu do danych osobowych absolwentów, 

zobowiązuje się jednocześnie do zachowania wszelkich pozyskanych danych w tajemnicy 

zarówno w trakcie realizacji zadań związanych z weryfikacją wniosków i przyznaniem 

tytułu najlepszego absolwenta, jak i po ich zakończeniu. 

5. Wzór wniosku o zgłoszenie kandydatów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 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.  

4. Członków komisji uzyskujących dostęp do danych osobowych absolwentów umocowuje 

się do dostępu do danych osobowych absolwentów, zobowiązuje się jednocześnie do 

zachowania wszelkich pozyskanych danych w tajemnicy zarówno w trakcie realizacji 

zadań związanych z weryfikacją wniosków i przyznaniem tytułu najlepszego absolwenta, 

jak i  po ich zakończeniu.  

  

§ 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.  

    

§ 9 

W celu zapewniania właściwego badania losów absolwentów UMCS absolwenci, którzy 

otrzymali tytuł najlepszego absolwenta Uniwersytetu lub tytuł najlepszego absolwenta 

Wydziału powinni wypełnić oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

 

 



§ 10 

1. Dane osobowe absolwentów, których dotyczą wnioski o nadanie tytułu najlepszego 

absolwenta UMCS gromadzone są w celu rozpatrzenia wniosku i realizacji procesu 

przyznania tytułu najlepszego absolwenta UMCS.  

2. Zakres gromadzonych danych jest adekwatny do wynikającego z wniosku o nadanie 

tytułu najlepszego absolwenta UMCS i obejmuje : nazwisko i imię, nazwę ukończonego 

kierunku studiów, topień, średnią ocen ze studiów, ocenę za pracę dyplomową, ocenę                 

z egzaminu dyplomowego, datę uzyskania dyplomu, a także osiągnięcia absolwenta, m.in.  

w pracy naukowej, badawczej i artystycznej. 

3. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                      

w Lublinie z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP 712-010-

36-92, REGON 000001353.  

4. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: 

dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl   

5. Dane osobowe Absolwentów będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez nich zgodę, 

w granicach, w jakich Uczestnicy wyrazili tę zgodę.  

6. UMCS będzie wykorzystywał zgromadzone dane osobowe do czasu zgłoszenia 

ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub 

wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie UMCS może wykorzystywać dane 

Absolwentów jedynie w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, aż do czasu 

ich wygaśnięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będzie przetwarzał zgromadzone dane 

zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnego, w szczególności regulacjami 

zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO) .  

8. Dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą w oparciu o nie podejmowane decyzje w 

sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały również udostępnianiu podmiotom 

trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa lub takich, z którymi 

UMCS zawrze stosowne umowy np. w związku z obsługą w zakresie IT. Mogą być też 

udostępniane w oparciu o zgodę absolwentów.  

9. Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO Absolwent ma prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz 

art. 77 RODO Absolwentowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo 

do przenoszenia danych. 

 

mailto:dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl

