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Zarządzenie Nr 130/20 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 21 października 2020 roku  

 

 

w sprawie przyznania nagród Rektora absolwentom Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku   

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85), § 2 ust. 2 

pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, § 47 Regulaminu studiów 

Państwowej Uczeni Zawodowej we Włocławku oraz  Zarządzenia Nr 118/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wyłaniania grup najlepszych absolwentów studiów 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku, w danym roku akademickim i Umowy MNiSW/2020/190/DIR/DID z 18 marca 2020 roku  

 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§1. 

 

1. W roku akademickim 2020/2021, na nagrody dla absolwentów Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku, przeznacza się  kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy złotych). 

2. Nagrody Rektora dla absolwentów zostaną przyznane najlepszym absolwentom każdego 

kierunku studiów, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) w roku akademickim 2019/2020 złożyli egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo 

dobrym i w terminie zgodnym z tokiem studiów; 

2) znajdują się na pierwszym miejscu na liście rankingowej najlepszych absolwentów 

na każdym z kierunków studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich - lista rankingowa sporządzona jest na podstawie 

Zarządzenia Nr 118/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wyłaniania grup najlepszych 

absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w danym roku 

akademickim, tj. uporządkowana  według wysokości średniej ocen z całego toku 

studiów; 

3) otrzymali pozytywną opinię właściwego Dyrektora Instytutu w zakresie wzorowego 

wypełniania swoich obowiązków i aktywnej postawy lub wyróżnili się pracą 

społeczną na rzecz Uczelni i środowiska.  

3. Absolwenci niespełniający warunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 zarządzenia nie  

są uprawnieni do otrzymania nagrody, a ich miejsce zajmuje kolejny absolwent na liście 

rankingowej, z zastrzeżeniem, że miejsce nie może być dalsze niż trzecie.  



4. Nagrody dla najlepszych absolwentów przyznaje się w kwotach równych, w zaokrągleniu 

do 1 zł, dzieląc kwotę, o której mowa w ust.1 między liczbę uprawnionych. 

       

       §2. 

1. Przyznanie nagród Rektora następuje na wniosek Dyrektora każdego z Instytutów. 

2. Dyrektor Instytutu składa wniosek do Prorektora ds. nauczania i studentów w terminie  

do dnia 25 listopada 2020 roku. 

3. Do wniosku Dyrektor Instytutu zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające 

spełnienie wymagań o jakich mowa, w § 1 ust 2 zarządzenia.  

4. Nagrody wypłaca się absolwentom do dnia 15 grudnia 2020 roku.         

 

§3. 

Kwotę 20.000 złotych (dwadzieścia tysiące złotych) na przyznanie nagród Rektora  

dla najlepszych absolwentów w roku akademickim 2019/2020, przeznacza się ze środków  

na realizację zadania nr 10 "Nagrody dla najlepszych absolwentów" pn. „Wsparcie rozwoju 

kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”, realizowanego 

przez Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku w ramach przedsięwzięcia 

„Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości. 

 

§4. 

1. Wykonanie powierza się koordynatorowi przedsięwzięcia oraz Kwestorowi. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania  

i studentów. 

 

§5. 

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 października  2020 roku.  

 

 
Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 


