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ZARZĄDZENIE Nr  31/2014 
REKTORA  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 7 maja 2014 r. 
  
 
w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania  
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), § 14 ust. 1 i 3 regulaminu studiów 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały  
Nr 26/V/XII/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 20 
grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie (z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 40/2012 Rektora PWSZ 
w Koninie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie organizacji absolutorium w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Koninie 

 
zarządza się, co następuje:  

 
§ 1 

 
1. Studentowi wykazującemu się w danym roku akademickim działalnością naukową, 

znaczącą aktywnością w działalności na rzecz Uczelni, w tym działalnością 
artystyczną lub wybitnymi osiągnięciami sportowymi może zostać przyznane 
Wyróżnienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.  

2. Studentowi ostatniego roku studiów osiągającemu najwyższe wyniki w okresie studiów 
może zostać przyznane Wyróżnienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie oraz nadany tytuł i przyznana odznaka „Wyróżniający się student 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie”. Dokumentem potwierdzającym 
przyznanie odznaki jest legitymacja zawierająca kolejny numer.  

3. Studentowi ostatniego roku studiów, który w okresie studiów wykazywał się znaczącą 
aktywnością w działalności na rzecz Wydziału może zostać przyznana Nagroda 
Dziekana.  

 
§ 2 

 
Studentom PWSZ w Koninie może zostać przyznana nagroda oraz wyróżnienie ufundowane 
przez podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego, zgodnie z regulaminami przyznawania 
tych nagród i wyróżnień.  

 
§ 3 

 
Ustala się regulamin przyznawania wyróżnień i nagród dla studentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.  
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§ 4 
 

Ustala się: 
1)  wzór zgłoszenia studenta do przyznania Wyróżnienia Rektora PWSZ w Koninie,  

o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia;  
2) wzór zgłoszenia studenta ostatniego roku studiów do przyznania Nagrody Dziekana,  

o której mowa w § 1 ust. 3, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia; 
3) wzory odznaki oraz legitymacji, o których mowa § 1 ust. 2, stanowiące załącznik Nr 4 

do zarządzenia. 
 

§ 5 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia oraz Dziekanom 
Wydziałów. 
 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 

 
                                                                     REKTOR 
                  /-/prof. dr hab. Mirosław Pawlak 
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Załącznik Nr 1.  
 

 
 

REGULAMIN 
przyznawania wyróżnień i nagród dla studentów 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
 
 

Rozdział 1  
Postanowienia ogólne 

 
 

§ 1 
 
1. Wyróżnienie Rektora PWSZ w Koninie przyznaje Rektor. 
2. Nagrodę Dziekana przyznaje właściwy Dziekan. 
 
 
 

Rozdział 2 
Wyróżnienie Rektora dla studenta PWSZ w Koninie   

–  za działalność w danym roku akademickim  
 

§ 2 
 

1. Studentowi może zostać przyznane Wyróżnienie Rektora PWSZ w Koninie, jeżeli  
w danym roku akademickim student wykazał się: 

1) działalnością naukową, 
2) znaczącą aktywnością w działalności na rzecz Uczelni, w tym działalnością 

artystyczną, 
3) wybitnymi osiągnięciami sportowymi. 

2. Wyróżnienie Rektora PWSZ w Koninie ma formę listu gratulacyjnego. Studentowi może 
być także wręczona statuetka symbolizująca przyznane wyróżnienie. 

3. Rektor wręcza wyróżnienie w miesiącu czerwcu.  
 

§ 3 
 
1. Rektor powołuje Uczelnianą Komisję ds. Wyróżnień i Nagród w składzie: 

1) dwóch przedstawicieli Rektora, w tym prorektor ds. kształcenia, jako przewodniczący; 
2) Dziekan albo osoba wskazana przez Dziekana; 
3) przedstawiciel studentów wskazany przez właściwy organ Samorządu Studentów. 

2. Zadaniem Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród jest rekomendowanie kandydatów 
do przyznania Wyróżnienia Rektora PWSZ w Koninie spośród studentów zgłoszonych 
przez: 

1) kierowników jednostek organizacyjnych wydziału,  
2) opiekunów kół i organizacji studenckich, 
3) kierownika Biura ds. Promocji,  
4) właściwy organ Samorządu Studentów. 

3.  Termin do zgłaszania studentów, jako kandydatów, upływa z dniem 15 maja.  



4 
 

4.  Obsługę organizacyjną prac Uczelnianej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród zapewnia Dział 
Dydaktyki.   

5. Uczelniana Komisja ds. Wyróżnień i Nagród działa w trybie ustalonym, w drodze 
głosowania, na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje przewodniczący Komisji. 

6.  W terminie do 25 maja przewodniczący przedkłada Rektorowi protokół w sprawie wyboru 
kandydatów rekomendowanych do przyznania Wyróżnienia Rektora PWSZ w Koninie, 
podpisany przez członków Komisji uczestniczących w czynnościach wyboru. 

7.  Rektor podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych 
przez Uczelnianą Komisję ds. Wyróżnień i Nagród.  

 
 

  
Rozdział 3 

Wyróżnienie Rektora dla studenta ostatniego roku studiów  
– za osiągnięcie najwyższych wyników w okresie  studiów 

 
§ 4 

 
1. Studentowi ostatniego roku studiów może zostać przyznane Wyróżnienie Rektora PWSZ  

w Koninie za osiągnięcie najwyższych wyników w okresie  studiów, jeżeli student zaliczył 
wszystkie przedmioty przewidziane w planie studiów oraz osiągnął średnią ocen  
co najmniej 4,0. 

2. Rektor przyznaje wyróżnienie nie więcej niż trzem kandydatom wybranym spośród 
studentów z danego kierunku i formy studiów, spełniających warunki określone w ust. 1. 

3. Wyróżnienie Rektora PWSZ w Koninie ma formę listu gratulacyjnego. Studentowi zostaje 
nadany tytuł i przyznana odznaka „Wyróżniający się student Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie”. Wraz z odznaką student otrzymuje legitymację zawierającą 
kolejny numer. 

4. Rektor wręcza wyróżnienie podczas uroczystości absolutorium. Student dokonuje wpisu 
do Księgi Wyróżniających się Studentów.  

 
§ 5 

 
1. Dziekan powołuje Wydziałową Komisję ds. Wyróżnień i Nagród w składzie: 

1) prodziekan wydziału jako przewodniczący, 
2) opiekunowie ostatnich lat studiów, 
3) przedstawiciel studentów wskazany przez właściwy organ Samorządu Studentów. 

2. Zadaniem Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród jest rekomendowanie 
kandydatów do przyznania Wyróżnienia Rektora PWSZ w Koninie, spośród studentów 
spełniających warunki określone w § 4 ust. 1 

3. Listę studentów ostatniego roku studiów według średniej ocen (malejąco) przygotowuje na 
potrzeby Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród dziekanat właściwego wydziału.  

4. Obsługę organizacyjną prac Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród zapewnia  
wskazany przez Dziekana pracownik wydziału.  

5. Wydziałowa Komisja ds. Wyróżnień i Nagród działa w trybie ustalonym, w drodze 
głosowania, na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje przewodniczący Komisji. 

6. Przewodniczący przedkłada Rektorowi protokół w sprawie wyboru kandydatów 
rekomendowanych do przyznania Wyróżnienia Rektora PWSZ w Koninie, podpisany 
przez członków Komisji uczestniczących w czynnościach wyboru – co najmniej na 10 dni 
przed dniem wyznaczonym na uroczystość absolutorium. 
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7. Rektor podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych 
przez Wydziałową Komisję ds. Wyróżnień i Nagród.  

 
 
 

Rozdział 4 
Nagroda Dziekana dla studenta ostatniego roku studiów 

–  za znaczącą aktywność w działalności na rzecz Wydziału 
 

§ 6 
 

1. Studentowi ostatniego roku studiów zostać przyznana Nagroda Dziekana, jeżeli w okresie 
studiów wykazywał się znaczącą aktywnością w działalności na rzecz Wydziału.  

2. Nagrodę Dziekana przyznaje się nie więcej niż trzem kandydatom wybranym spośród 
studentów z danego kierunku i formy studiów, spełniających warunki określone w ust. 1. 

3.  Nagroda Dziekana nie ma formy pieniężnej. 
4.  Dziekan wręcza nagrodę podczas uroczystości absolutorium.   

 
§ 7 

 
1. Zadaniem Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród, o której mowa w  § 5 ust. 1, jest 

rekomendowanie kandydatów do przyznania Nagrody Dziekana, spośród studentów 
ostatniego roku studiów zgłoszonych przez kierowników jednostek organizacyjnych 
wydziału. 

2. Termin do zgłaszania studentów, jako kandydatów, upływa z końcem maja.  
3. Przepisy § 5 ust. 4 i 5 stosuje się.  
4. W terminie do 10 czerwca przewodniczący przedkłada Dziekanowi protokół w sprawie 

wyboru kandydatów rekomendowanych do przyznania Nagrody Dziekana, podpisany 
przez członków Komisji uczestniczących w czynnościach wyboru. 

5. Dziekan podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych 
przez Wydziałową Komisję ds. Wyróżnień i Nagród. 

 
  

 
Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 
 

§ 8 
 

Rektor podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie przyznanych wyróżnień oraz  
nagród, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni. 
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Załącznik Nr 2. 
 

UCZELNIANA KOMISJA  
DS. WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD  

 
WYRÓŻNIENIE REKTORA  

DLA STUDENTA PWSZ W KONINIE 
 

za działalność w roku akademickim…………………………………………………….  
 
Kandydat: 
 
 

…………………………………………..………………………….….………. ………….… 
Imię i nazwisko           Numer albumu  
 

……………………………………………………………..……………...…… …………… 
Kierunek / Forma studiów/          Rok studiów 

 
Proponuję*: 
 

 list gratulacyjny oraz statuetkę 
 list gratulacyjny 

 

za* : 
 

 działalność naukową 
 znaczącą aktywność w działalności na rzecz Uczelni, w tym działalność artystyczną 
 wybitne osiągnięcia sportowe 

 
1. Opis osiągnięć:  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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2. Uzasadnienie wniosku:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………….…………………… 
data, podpis osoby zgłaszającej  

 

__________________________________________________________________________________________ 
                                                                         

UCZELNIANA KOMISJA DS. WYRÓ ŻNIEŃ I NAGRÓD rekomenduje*:  
 

 przyznać wyróżnienie 

 nie przyznać wyróżnienia 
 

Uzasadnienie:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………….…………………… 

data, podpis przewodniczącego Komisji 
* właściwe zaznaczyć    
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Załącznik Nr 3. 
 

 
WYDZIAŁOWA KOMISJA  

DS. WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD  
 
 

NAGRODA DZIEKANA 
DLA STUDENTA OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW 

 

za znaczącą aktywność w działalności na rzecz Wydziału 
 

Kandydat: 
 
 

…………………………………………..………………………….….………. ………….… 
Imię i nazwisko           Numer albumu  
 

……………………………………………………………..……………...…… …………… 
Kierunek / Forma studiów/          Rok studiów 

 
 

1. Opis osiągnięć:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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2. Uzasadnienie wniosku:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………….…………………… 
data, podpis i pieczęć kierownika katedry  

 

__________________________________________________________________________________________ 
                                                                         

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. WYRÓ ŻNIEŃ I NAGRÓD rekomenduje*:  
 

 przyznać nagrodę 

 nie przyznać nagrody 
 

Uzasadnienie:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………….…………………… 

data, podpis przewodniczącego Komisji 
* właściwe zaznaczyć    
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Załącznik Nr 4.  
 

 
 

WZÓR ODZNAKI i LEGITYMACJI 
„Wyróżniający się Student  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie”  
 
 

1. Odznaka zawiera:  
- logo Uczelni + stylizowana głowa konia z napisem Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Koninie umieszczone na podkładzie w kształcie 
otwartej książki; 
- w górnej części napis „Sapere aude”; 
- kolorystyka: złota  
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