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UCHWAŁA NR 138/2014/2015 

RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

z dnia 16 września 2015 r. 
 

w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dziekana studentom  

Wydziału Prawa i Administracji US 

 

  Na podstawie § 9 ust. 5 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim 

stanowiącego, załącznik do uchwały nr 19/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 

26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim, 

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego stanowi, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania nagród dziekana studentom Wydziału 

Prawa i Administracji US, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała nr 95/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania 

nagród dziekana studentom Wydziału Prawa i Administracji US. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Wydziału.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.   
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Załącznik do uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dziekana studentom 

Wydziału Prawa i Administracji US 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DZIEKANA 

STUDENTOM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI US 

` ``           

     ` `      

            

            

            

            

   

§1. Studentowi Wydziału Prawa i Administracji US dziekan może przyznać nagrodę. 

2. Nagroda może być przyznana studentowi, który łącznie spełnia następujące 

warunki: 

1) zaliczył semestr studiów poprzedzający semestr, w którym nagroda ma być przyznana; 

2) uzyskał minimum 4,0 średnią ocen ze wszystkich semestrów poprzedzających 

semestr, w którym nagroda ma być przyznana;  

3) wyróżnił się zdyscyplinowaniem i nienaganną postawą etyczną; 

4) posiada osiągnięcia w zakresie: 

a) działalności naukowej (udokumentuje publikacje naukowe, wystąpienia na konferencjach 

lub seminariach naukowych bądź udział w konkursach naukowych), 

b) działalności na rzecz Uniwersytetu, przez: 

 członkostwo w kołach naukowych i organizacjach studenckich; 

 reprezentowanie studentów w organach samorządu studenckiego, Radzie 

Wydziału lub  Senacie Uniwersytetu; 

 czynny udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału lub Uczelni  

(w szczególności Dni Nauki, Drzwi Otwartych, Juwenaliów, Otrzęsin); 

 reprezentowanie Uniwersytetu na mistrzostwach akademickich; 

 podejmowanie innych prac, istotnych dla społeczności akademickiej 

Uniwersytetu; 

c) działalności społecznej, kulturalnej lub sportowej poza strukturami Uniwersytetu, jako: 

 reprezentant klubów sportowych oraz medalista sportowy; 

 aktywny członek organizacji społecznych i charytatywnych; 

 aktywny członek towarzystw naukowych i kulturalnych; 

 laureat konkursów i olimpiad. 

 

§ 2. Nagroda dziekana nie może zostać przyznana studentowi, który: 

1) w toku studiów został ukarany karą dyscyplinarną, 

2) w toku studiów powtarzał rok albo semestr studiów. 

 

§ 3. Nagrodą dziekana jest nagroda rzeczowa. 

 

§ 4. 1. Wniosek dotyczący przyznania nagrody dziekana mogą składać nauczyciele 

akademiccy zatrudnieni na Wydziale w terminie do 31 maja danego roku. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 

1) nazwisko i imię kandydata, rok studiów, nr albumu, 

2) zaświadczenie z dziekanatu o uzyskanej przez kandydata średniej ocen, 

3) opis działalności lub osiągnięć kandydata. 

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata. 
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§ 5. Fakt otrzymania nagrody dziekana przez studenta powinien zostać odnotowany   

w suplemencie do dyplomu.  

 

§ 6.1. Wniosek o przyznanie nagrody dziekana mogą składać, oprócz podmiotów 

wskazanych w § 4 ust. 1, także: 

1) organy Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego,  

2) organy wydziałowych organizacji studenckich. 

2. Wniosek składany przez podmioty wymienione w ust. 1 musi być poprzedzony 

stosowną uchwałą właściwego organu. Uchwała stanowi załącznik do wniosku o przyznanie 

nagrody.   

 

 

 

 


