Załącznik nr 1
do uchwały Nr 39 Senatu UMK z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Regulamin studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zasady i tryb przyznawania tytułów oraz wyróżnień studentom i absolwentom
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rozdział 1
Najlepszy absolwent
§1
1. Absolwenci Uniwersytetu w danym roku akademickim mogą ubiegać się o przyznanie
tytułu:
1) najlepszego absolwenta wydziału,
2) najlepszego absolwenta Uniwersytetu.
2. Tytuły są przyznawane niezależnie od poziomu (jednolite studia magisterskie, studia
pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia) oraz formy (studia stacjonarne,
niestacjonarne) ukończonych studiów.
§2
1. O tytuł, o którym mowa w § 1 ust. 1, mogą ubiegać się absolwenci, którzy:
1) ukończyli studia w terminie do 20 września w danym roku akademickim;
2) ukończyli studia ze średnią ocen nie niższą niż 4,5, obliczoną ze wszystkich ocen z
egzaminów i zaliczeń uzyskanych w czasie całego okresu studiów na danym kierunku
oraz poziomie studiów;
3) z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego otrzymali oceny bardzo dobre, jeżeli
studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym,
4) posiadają osiągnięcia w pracy badawczej (artystycznej).
2. Przy dokonywaniu oceny kandydatur uwzględnia się aktywność w kołach naukowych,
samorządzie studenckim, organizacjach studenckich lub w innych formach działalności
naukowej, artystycznej, organizacyjnej i społecznej.
§3
1.

2.

Kandydata do tytułu najlepszego absolwenta wydziału wybiera komisja powołana przez
dziekana, zwana dalej „komisją wydziałową”, w której skład wchodzą:
1) prodziekan do spraw studenckich - jako jej przewodniczący;
2) dwóch nauczycieli akademickich;
3) dwóch przedstawicieli samorządu studenckiego.
Kandydatowi wybranemu przez komisję wydziałową tytuł najlepszego absolwenta
wydziału przyznaje dziekan po zasięgnięciu opinii rady dziekańskiej.
§4

1. Kandydatami do tytułu najlepszego absolwenta Uniwersytetu są absolwenci, którym
przyznano w danym roku akademickim tytuł najlepszego absolwenta wydziału.

2. Kandydatów do tytułu najlepszego absolwenta Uniwersytetu zgłaszają prorektorowi
właściwemu do spraw studenckich dziekani poszczególnych wydziałów.
§5
1. Kandydata do tytułu najlepszego absolwenta Uniwersytetu wybiera Komisja do spraw
Uniwersyteckich Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów, zwana dalej
„Komisją do spraw Nagród”, w skład której wchodzą:
1) prorektor właściwy do spraw studenckich - jako jej przewodniczący;
2) prodziekani do spraw studenckich wydziałów Uniwersytetu;
3) pięciu przedstawicieli wyznaczonych przez właściwy uczelniany organ samorządu
studenckiego;
4) po jednym przedstawicielu Uniwersyteckiego Centrum Sportowego i Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium Medicum.
2. Tytuł najlepszego absolwenta Uniwersytetu przyznaje Senat Uniwersytetu.
§6
Absolwent, któremu przyznano tytuł „najlepszego absolwenta Uniwersytetu”, otrzymuje:
1) medal "NAJLEPSZEMU ABSOLWENTOWI UNIWERSYTETU",
2) dyplom,
3) miniaturę portretu Mikołaja Kopernika.
2. Najlepszy absolwent Uniwersytetu jest wpisywany do „Pamiątkowej Księgi Najlepszych
Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”.
1.

Rozdział 2
Najlepszy student, student-sportowiec
§7
1. Studenci prowadzonych na Uniwersytecie kierunków studiów w danym roku akademickim
mogą ubiegać się o przyznanie tytułu:
1) najlepszego studenta wydziału,
2) najlepszego studenta Uniwersytetu,
3) najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu.
2. Tytuły są przyznawane niezależnie od roku, poziomu (jednolite studia magisterskie, studia
pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia) oraz formy (studia stacjonarne,
niestacjonarne) studiów.
3. O tytuł, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może ubiegać się student studiujący na kierunku
studiów prowadzonych przez wydział.
§8
1. O tytuły, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1, mogą ubiegać się studenci, którzy w danym
roku akademickim:
1) zaliczyli rok studiów w terminie określonym regulaminem;
2) osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4,5 obliczoną ze wszystkich ocen z egzaminów i
zaliczeń uzyskanych w ciągu roku akademickiego na danym kierunku oraz poziomie
studiów.
2. Przy dokonywaniu oceny kandydatur uwzględnia się osiągnięcia uzyskane w pracy
badawczej (artystycznej), a także aktywność w kołach naukowych, samorządzie

studenckim, organizacjach studenckich lub w innych formach działalności naukowej,
artystycznej, organizacyjnej, społecznej i sportowej.
§9
1. Kandydata do tytułu najlepszego studenta wydziału wybiera komisja wydziałowa.
2. Kandydatowi wybranemu przez komisję wydziałową tytuł najlepszego studenta wydziału
przyznaje dziekan po zasięgnięciu opinii rady dziekańskiej.
3. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady dziekańskiej ustala formy wyróżnienia najlepszego
studenta wydziału.
§ 10
Kandydatami do tytułu najlepszego studenta Uniwersytetu są studenci, którym przyznano
w danym roku akademickim tytuł najlepszego studenta wydziału.
2. Kandydatów do tytułu najlepszego studenta Uniwersytetu zgłaszają prorektorowi
właściwemu do spraw studenckich dziekani poszczególnych wydziałów.
1.

§ 11
O tytuł najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu mogą ubiegać się studenci, którzy w
danym roku akademickim:
1) zaliczyli rok studiów w terminie do 20 września danego roku akademickiego;
2) osiągnęli wysokie wyniki sportowe w skali co najmniej krajowej w zakresie kilku albo
jednej dyscypliny sportu.
§ 12
1. Kandydatów do tytułu najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu zgłaszają
prorektorowi właściwemu do spraw studenckich dyrektor Uniwersyteckiego Centrum
Sportowego lub kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium
Medicum.
2. Kandydata do tytułu najlepszego studenta-sportowca dyrektorowi Uniwersyteckiego
Centrum Sportowego lub kierownikowi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Collegium Medicum mogą zgłosić:
1) uczelniany organ samorządu studenckiego,
2) zarząd uczelnianego klubu AZS.
§ 13
1. Kandydatów do tytułu najlepszego studenta Uniwersytetu i tytułu najlepszego studentasportowca Uniwersytetu wybiera Komisja do spraw Nagród.
2. Tytuł najlepszego studenta Uniwersytetu i tytuł najlepszego studenta-sportowca
Uniwersytetu przyznaje Senat Uniwersytetu.
§ 14
Studenci, którym przyznano tytuły najlepszego studenta Uniwersytetu lub najlepszego
studenta-sportowca Uniwersytetu, otrzymują dyplom, miniaturę portretu Mikołaja Kopernika i
są wpisywani do „Pamiątkowej Księgi Najlepszych Studentów Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika”.

Rozdział 3
Wyróżnienia
§ 15
1. Niezależnie od tytułów, o których mowa w § 1 ust. 1 i w § 7 ust. 1, mogą być przyznane
wyróżnienia dla studentów lub zespołów studentów, którzy na arenie międzynarodowej
przyczynili się do rozsławienia imienia Uniwersytetu.
2. Do sposobu zgłaszania oraz wyboru kandydatów do wyróżnienia, o którym mowa w ust. 1,
§ 4 ust. 2 i § 5 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 4
Zasady wyłaniania kandydatów do tytułów i wyróżnień
§ 16
1. Termin składania przez absolwentów i studentów wniosków o przyznanie tytułów
najlepszego absolwenta i studenta na wydziale określa dziekan.
2. Zgłoszenia kandydatów do tytułu najlepszego absolwenta Uniwersytetu, najlepszego
studenta Uniwersytetu, najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu oraz wyróżnienia dla
studenta (zespołu studentów) przekazywane są do prorektora właściwego do spraw
studenckich w terminie do dnia 23 września danego roku.
§ 17
1. Rozstrzygnięcia komisji wydziałowej oraz Komisji do spraw Nagród podejmowane są
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby
członków w głosowaniu tajnym.
2. Jeżeli żaden z kandydatów do tytułu lub wyróżnienia w pierwszym głosowaniu nie uzyska
bezwzględnej większości głosów, przewodniczący komisji przeprowadza dodatkowe
głosowanie. W dodatkowym głosowaniu kandydat do tytułu lub wyróżnienia wyłaniany jest
spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę
głosów.
3. W przypadku, gdyby w drugim głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej
większości głosów, wyboru najlepszego absolwenta, studenta oraz studenta-sportowca
dokonuje odpowiednio właściwa rada dziekańska albo senat spośród dwóch kandydatów
zgłoszonych przez właściwą komisję.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 18
1. Wręczanie tytułów oraz wyróżnień dla najlepszego absolwenta Uniwersytetu oraz
najlepszych studentów Uniwersytetu następuje podczas inauguracji roku akademickiego.
2. Listę studentów i absolwentów wyróżnionych na szczeblu wydziałowym oraz
uniwersyteckim publikuje się w Biuletynie Prawnym UMK, a także podaje do wiadomości
społeczności akademickiej w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziałach i na
Uniwersytecie.

§ 19
1. Nagrodzonym i wyróżnionym studentom oraz absolwentom rektor może przyznać nagrody
pieniężne.
2. W przypadku laureatów wydziałowych nagród i wyróżnień, nagrody pieniężne, o których
mowa w ust. 1, przyznawane są na wniosek dziekana.
§ 20
Ewidencję przyznanych tytułów i wyróżnień oraz księgi pamiątkowe najlepszych
absolwentów, studentów oraz wyróżnionych studentów prowadzi Biuro Rektora.

