
Uchwała Nr 4/2021 

Kolegium Dziekańskiego Wydziału Biologii i Biotechnologii 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

z dnia 21.06.2021 roku 

dotycząca zmiany regulaminu Nagrody im. Dr Anny Siedleckiej dla najlepszych absolwentów  

Wydziałów Biologii i Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

 

§ 1 

Kolegium Dziekańskie Wydziału Biologii i Biotechnologii w porozumieniu z Kolegium 

Dziekańskim Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie wprowadza 

zmiany w regulaminie przyznawania Nagrody im. Dr Anny Siedleckiej uchwalonym Uchwałą  

Nr 2/2020 Kolegium Dziekańskiego Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 10.02.2020 

r., dotyczące możliwości przyznania Nagrody dla absolwentów I i II stopnia każdego kierunku .  

§ 2 

Ustala się następujący Regulamin przyznawania Nagrody: 

1. Nagrodę przyznaje się corocznie, najlepszym absolwentom Wydziału Biologii  

i Biotechnologii oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej za wybitne 

wyniki w nauce oraz działalność naukową i organizacyjną na studiach. 

2. Nagrodą mogą być uhonorowani absolwenci studiów stacjonarnych (pierwszego  

lub drugiego stopnia) na kierunkach: 

- Biologia i Biotechnologia – na Wydziale Biologii i Biotechnologii, 

- Geografia, Geoinformatyka, Gospodarka przestrzenna, Turystyka i rekreacja – na 

Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 

jeżeli spełniają kryteria określone w p. 3. 

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest:  

a)   średnia ocen co najmniej 4,5 – wykazana w suplemencie do dyplomu;  

b)   otrzymanie ocen 5,0 z pracy dyplomowej oraz 5,0 z egzaminu dyplomowego;  

c)   ukończenie studiów, łącznie z obroną pracy, w terminie do 15 września każdego roku;  

d)   udokumentowana aktywność naukowo-społeczna. 

4. Kandydatów do Nagrody zgłaszają promotorzy prac dyplomowych (licencjackich  

lub magisterskich) lub prodziekani ds. studenckich. 

5. Wymagane dokumenty: 

- Wniosek promotora pracy dyplomowej (lub prodziekana ds. studenckich)  

o wyróżnienie absolwenta wraz z uzasadnieniem (opinia o kandydacie, maksymalnie 

dwie strony A4); 

- Załączniki (np. Curriculum Vitae, opinie opiekunów Kół Naukowych, kopie publikacji 

lub doniesień zjazdowych, kopie zaświadczeń i certyfikatów uczestnictwa  

w szkoleniach lub ukończonych kursach, itp.). 



6. Termin składania dokumentów w dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii  

lub w dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej upływa w dniu  

20 września każdego roku. 

7. Kapituła zbiera się w terminie do 25 września każdego roku. Prodziekani  

ds. studenckich przedstawiają Kapitule kandydatów do Nagrody (dowolną liczbę osób). 

8. Kapituła Nagrody im. Dr Anny Siedleckiej, w głosowaniu tajnym, może wybrać po jednej 

osobie z każdego kierunku studiów: 

- Biologia i Biotechnologia (I i II stopnia) – łącznie mogą być nagrodzone cztery osoby z 

Wydziału Biologii i Biotechnologii, 

- Geografia, Geoinformatyka, Gospodarka przestrzenna oraz Turystyka i rekreacja  

(I lub II stopnia) – łącznie mogą być nagrodzone cztery osoby z Wydziału Nauk  

o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. 

9. Wręczenie nagrody odbywa się podczas uroczystej immatrykulacji studentów 

rozpoczynających nowy rok akademicki. 

10. Nagroda im. Dr. Anny Siedleckiej dla najlepszego absolwenta za wybitne wyniki  

w nauce oraz działalność naukową i organizacyjną podczas studiów jest przyznawana  

w formie odpowiedniego dyplomu (podpisanego przez Przewodniczącego Kapituły  

i Dziekana Wydziału) oraz nagrody rzeczowej. 

§ 3 

Zapisy dotyczące składu i funkcjonowania Kapituły Nagrody pozostają bez zmian.  

§ 4 

Traci moc Regulamin przyznawania nagrody ustanowiony Uchwałą Nr 2/2020 Kolegium 

Dziekańskiego Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie z dnia 10.02.2020 roku.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                                             Dziekan 

 

                                                                                            dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS 

 


