
Załącznik do zarządzenia Rektora nr 116/R/20 

 

- 1 - 

 

 
REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA  
DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

 

 

§ 1. 

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, zwany 

dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb przyznawania nagród Rektora doktorantom 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

§ 2. 

1. Nagrody Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, zwanego dalej 

„Uniwersytetem”, mają charakter pieniężny i są przyznawane doktorantom Uniwersytetu 

raz w roku ze środków własnych Uniwersytetu. 

2. W danym roku kalendarzowym łączna wartość nagród Rektora, o których mowa w ust. 1, 

nie może przekroczyć 7% kwoty przeznaczonej w planie rzeczowo-finansowym 

Uniwersytetu na nagrody Rektora przyznawane studentom. 

 

§ 3. 

1. Określa się trzy stopnie nagród Rektora, o których mowa w § 2 ust. 1: 

1) nagroda Rektora pierwszego stopnia; 

2) nagroda Rektora drugiego stopnia; 

3) nagroda Rektora trzeciego stopnia. 

2. Wysokość nagród Rektora, wskazanych w ust. 1 pkt 1-3, co roku, do dnia 30 września, 

określa prorektor właściwy ds. kształcenia w zakresie środków postawionych do jego 

dyspozycji w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu ustalonym na dany rok.  

 

§ 4. 

Nagrody Rektora, o których mowa w § 2 ust. 1, przyznaje się w trzech kategoriach: 

1) nauk humanistycznych; 

2) nauk społecznych; 

3) nauk ścisłych i przyrodniczych. 

 

§ 5. 

1. Nagroda Rektora, o której mowa w § 2 ust. 1, może być przyznana w przypadku: 

1) osiągnięć naukowych udokumentowanych publikacjami naukowymi;  
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2) udziału lub współudziału w wykorzystaniu w praktyce wyników pracy naukowej;  

3) udziału lub współudziału we wdrażaniu nowoczesnych metod nauczania 

i  upowszechniania nowych pomocy dydaktycznych;  

4) autorstwa lub współautorstwa wyróżniających się skryptów, podręczników 

i  przewodników metodycznych;  

5) działalności organizacyjnej w Uniwersytecie;  

6) działalności w doktoranckim ruchu naukowym, kulturalnym lub sportowym; 

7) działalności promującej naukę i środowisko naukowe Uniwersytetu; 

8) innych istotnych osiągnięć niż wymienione w pkt 1-7.  

2. Nagroda Rektora, o której mowa w § 2 ust. 1, może być przyznana doktorantowi, który 

w  roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

spełnił co najmniej jedno kryterium określone w ust. 1. 

 

§ 6. 

1. Doktorant składa wniosek o przyznanie nagrody Rektora, o której mowa w § 2 ust. 1, 

w  terminie do dnia 25 października, za pośrednictwem odpowiednio kierownika studiów 

doktoranckich lub dyrektora szkoły doktorskiej.  

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1: 

1) określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – w przypadku doktorantów studiów 

doktoranckich; 

2) określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – w przypadku doktorantów szkół 

doktorskich. 

3. Wniosek o przyznanie doktorantowi nagrody Rektora, o której mowa w § 2 ust. 1, może 

złożyć również organ samorządu doktorantów Uniwersytetu lub organizacja doktorantów 

działająca w Uniwersytecie. W takim przypadku, do wniosku należy dołączyć także 

uchwałę organu samorządu lub organizacji o poparciu wniosku.  

 

§ 7. 

1. Kierownik studiów doktoranckich oraz dyrektor szkoły doktorskiej, po sprawdzeniu 

złożonych wniosków, przekazuje w terminie do dnia 15 listopada prorektorowi właściwemu 

ds. kształcenia nie więcej niż 3% pozytywnie zaopiniowanych wniosków, ale nie mniej niż 

jeden wniosek doktoranta kształcącego się na danych studiach doktoranckich oraz w danej 

szkole doktorskiej.  

2. Nagrodę Rektora, o której mowa w § 2 ust. 1, przyznaje komisja powoływana przez Rektora 

w składzie: prorektor właściwy ds. kształcenia, prorektor właściwy ds. nauki oraz 

przedstawiciel Rady Doktorantów Uniwersytetu, wskazany zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Przedstawiciel Rady Doktorantów podlega wyłączeniu od udziału 

w  rozpatrywaniu wniosku w przypadku, gdy wniosek został złożony przez Radę 

Doktorantów. 
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§ 8. 

Nagroda Rektora, o której mowa w § 2 ust. 1, nie może być przyznana doktorantowi, który: 

1) został ukarany karą dyscyplinarną; 

2) nie zaliczył okresu rozliczeniowego w terminie do dnia 30 września, chyba że opóźnienie 

zaliczenia tego okresu nastąpiło z przyczyn niezależnych od doktoranta. 

 

§ 9. 

Doktorant, któremu została przyznana nagroda Rektora wskazana w § 2 ust. 1, otrzymuje 

również dyplom okolicznościowy. 


