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Załącznik nr 9 

Premiowanie studentów i absolwentów 
na Wydziale Filozofii i Socjologii 

§ 1 
System premiowania najlepszych studentów 

1. Za szczególnie wyróżniającą się postawę i bardzo dobre wyniki w nauce student może 
otrzymać: 

• stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego za wybitne 
osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 
sportowe, 

• stypendium Rektora dla najlepszych studentów, 
• nagrodę pieniężną, 
• list gratulacyjny, 

2. Zasady i tryb przyznawania stypendium ministra i stypendium Rektora określają 
odrębne regulaminy. Nagrodę pieniężną i list gratulacyjny przyznaje Dziekan. Osoby 
sprawujące opiekę naukową lub organizacyjną nad studentem mogą kierować do 
Dziekana odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem. 

3. Kolegium Dziekańskie może ustalić inne formy wyróżnienia studentów Wydziału. 
Osoby sprawujące opiekę naukową lub organizacyjną nad studentem mogą kierować do 
Kolegium Dziekańskiego wnioski o przyznanie tego rodzaju wyróżnień. Wniosek musi 
uzyskać akceptację Dziekana. 

4. Zgodnie ze Statutem UMCS, student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich wykazujący się dobrymi wynikami w nauce może 
pełnić funkcję stażysty. Rektor może przyznać stypendium stażowe na wniosek 
Kolegium Dziekańskiego. Wysokość stypendium stażowego nie przekracza 40% 
wynagrodzenia zasadniczego asystenta. Z podaniem do Kolegium Dziekańskiego  
o wszczęcie odpowiedniej procedury występują Dyrektorzy Instytutów za 
pośrednictwem Prodziekana ds. Studenckich. Stypendium stażowe podlega zwrotowi, 
jeżeli stażysta nie ukończy studiów w terminie określonym w regulaminie studiów. 

5. Formę premiowania stanowią konkursy na najlepszego studenta UMCS oraz 
poszczególnych Wydziałów. 

6. Formą premiowania są konkursy na najlepszego absolwenta na szczeblu Uniwersytetu 
oraz na poszczególnych wydziałach. 
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§ 2 
Zasady przyznawania stypendiów Rektora dla najlepszych studentów 

1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMCS przyznawane jest na wniosek 
studenta.  

2. Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką 
średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

3. Stypendium Rektora może otrzymać student, który terminowo zaliczył wszystkie 
przedmioty oraz praktyki przewidziane planem studiów w poprzednim roku studiów  
w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów. S 

4. O stypendium Rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok 
studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich w roku złożenia egzaminu 
maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub 
finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa  
w przepisach o systemie oświaty jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, 
do którego przyporządkowany jest kierunek studiów. 

5. Stypendium Rektora może otrzymać nie więcej niż 10 % studentów danego kierunku. 
6. Stypendium Rektora jest przyznawane przez Uczelnianą Studencką Komisję 

Stypendialną zgodnie z obowiązującą procedurą. 
7. Uzyskanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie ogranicza prawa studenta 

do ubiegania się o przyznanie i otrzymywania innych form pomocy materialnej. 

§ 3 
System premiowania wyróżniających się absolwentów 

1. Na wniosek Dziekana WFiS, najlepsi absolwenci mogą zostać wyróżnieni medalem lub 
dyplomem uznania przez Rektora. Wniosek składa promotor do akceptacji Dziekana. 
Wyróżnieni przez Rektora dyplomem uznania mogą zostać absolwenci, których średnia 
ocen wynosi nie mniej niż 4,75. 

2. Dyrektorzy Instytutów oraz Kierownicy Katedr mogą wystawiać opinie, zaświadczenia  
i rekomendacje wyróżniającym się absolwentom. Dokumenty takie są wystawiane na 
wniosek absolwenta. Dokumenty mogą poświadczać osiągnięcia, postawy i typy 
aktywności społecznej, naukowej i artystycznej w czasie studiów. 

3. Najlepsi absolwenci mogą ubiegać się o umorzenie części kredytu lub pożyczki 
studenckiej. 

§4 
Stypendia doktoranckie 

1. Dziekan, kierując się możliwościami finansowymi Wydziału, planuje w każdym roku 
akademickim liczbę stypendiów doktoranckich, o które mogą ubiegać się uczestnicy 
stacjonarnych studiów doktoranckich oraz wysokość pojedynczego stypendium. 
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2. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być 
przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu 
rekrutacyjnym. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów 
doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:  

• terminowo realizuje program studiów doktoranckich; 
• wykazuje się zaangażowaniem w: a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych  

w ramach praktyk zawodowych albo b) realizacji badań naukowych 
prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni; 

• w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie 
stypendium doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy 
naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 

3. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją składa się do właściwego Kierownika 
studiów doktoranckich. Stypendium jest przyznawane na podstawie miejsca doktoranta 
w punktowym rankingu uczestników studiów doktoranckich, którzy ubiegają się  
o stypendium doktoranckie. 

4. Rektor może przyznać dodatkowe stypendia doktoranckie finansowane ze środków 
będących w dyspozycji Rektora. Stypendium rektorskie mogą otrzymać doktoranci na 
latach III–IV. 

5. Doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej przysługuje 
zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 
zadań projakościowych. 

6. Doktorant może się ubiegać o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

§ 5 
Nadzór nad procesem premiowania 

Realizacja zasad związanych z system premiowania najlepszych absolwentów jest 
przedmiotem nadzoru ze strony Kierownika Katedry, Dyrektora Instytutu oraz Dziekana 
stosownie do zakresu ich uprawnień.  

§ 6 
Odpowiedzialność 

Odpowiedzialni za właściwe funkcjonowanie procesu premiowania na Wydziale Filozofii  
i Socjologii UMCS są:  Dziekan, Prodziekan ds. Studenckich; Kolegium Dziekańskie; 
Kierownik studiów doktoranckich; Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Katedr, opiekuni lat, 
opiekuni praktyk studenckich, nauczyciele akademiccy (w tym koordynatorzy przedmiotów)  
i przedstawiciele studentów i doktorantów, studenci i doktoranci. 

Podstawy prawne: 

• Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. ,z późniejszymi 
zmianami ( Dz.U. 2018,poz.1688). 
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• Regulamin studiów UMCS, Uchwała Nr XXVI – 26.5/19 Senatu UMCS z dnia 24 
kwietnia 2019 r. 

• Zarządzenie Nr 41/2019 Rektora UMCS z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów UMCS. 

• Zarządzenie Nr 47/2019 Rektora UMCS z dnia1 października w sprawie zasad 
przyznawania oraz realizacji „Program dwutorowej kariery UMCS”. 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia1 kwietnia 2019 r. w 
sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla 
studentów i wybitnych młodych naukowców. 

• Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów , 
finansowany z Własnego Funduszu Stypendialnego UMCS z dnia 25 września 2019 r. 

• Zarządzenie Nr 46/2020 Rektora UMCS z dnia 29 maja 2020 zmieniające zarządzenie nr 
57/2017 Rektora UMCS z dnia 2 października w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
przyznawania stypendiów doktoranckich oraz dotacji podmiotowej na dofinansowanie 
zadań projakościowych. 
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