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REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA 

DOKTORANTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

 

 

§ 1 

Regulamin przyznawania nagród Rektora doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego, zwany dalej 

Regulaminem, określa zasady ich przyznawania i wypłacania nagród Rektora. 

 

§ 2  

1. Nagrody Rektora dla doktorantów przyznawane są ze środków własnych Uczelni. 

2. W danym roku kalendarzowym łączna wartość przyznanych nagród Rektora dla doktorantów nie 

może przekraczać 7% kwoty przeznaczonej w planie rzeczowo-finansowym na nagrody dla 

studentów. Wysokość nagród, o których mowa w § 3, co roku określa Prorektor ds. kształcenia 

w oparciu o posiadane środki,  

3. Pula środków, o których mowa w ust. 2, nie jest stała, co oznacza, że każdego roku wielkość 

środków przeznaczonych na nagrody dla doktorantów może ulegać zmianie. 

 

§ 3 

Określa się trzy stopnie nagród Rektora: 

1) Nagroda pierwszego stopnia, 

2) Nagroda drugiego stopnia, 

3) Nagroda trzeciego stopnia. 

 

§ 4 

1. Nagrodę Rektora przyznaje się za: 

1) osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi, 

2)  współudział w wykorzystaniu w praktyce wyników pracy naukowej, 

3) współudział we wdrażaniu nowoczesnych metod nauczania i upowszechniania nowych 

pomocy dydaktycznych, 

4) współautorstwo wyróżniających się skryptów, podręczników i przewodników metodycznych, 

5) działalność organizacyjną w Uczelni, 

6) działalność w doktoranckim ruchu naukowym, kulturalnym lub sportowym, 

7) działalność promująca naukę i środowisko naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, 

8) inne istotne osiągnięcia. 

2. O nagrodę może występować doktorant, który spełnił co najmniej jeden z warunków określonych 

w ust. 1. 

3. Nagrodę Rektora przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym 

złożenie wniosku, o którym mowa w § 5. 

4. Nagroda Rektora przyznawana jest raz w roku. 



 

§ 5 

1. Doktorant występuje z wnioskiem o przyznanie nagrody Rektora do kierownika studiów 

doktoranckich w terminie do 25 października. Każdy wniosek musi zawierać uzasadnienie 

przyznania nagrody oraz opinię opiekuna naukowego lub promotora. 

2. Wniosek powinien zostać zaopiniowany przez właściwego Dziekana.  

3. Kierownik studiów doktoranckich po przeanalizowaniu złożonych wniosków wskazuje nie 

więcej niż 3% najlepszych doktorantów, ale nie mniej niż jednego doktoranta i wnioski 

wybranych doktorantów przesyła Prorektorowi ds. kształcenia.  

4. Prawo do złożenia wniosku mają również: 

1) Prorektor właściwy ds. kształcenia po zasięgnięciu opinii kierownika studiów doktoranckich 

i Rady Doktorantów, 

2) Organy samorządu doktorantów oraz organizacje doktoranckie działające w Uniwersytecie 

Gdańskim (wniosek powinien być poprzedzony stosowną uchwałą). 

5. Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody, po zapoznaniu się z merytorycznym 

uzasadnieniem wniosków, podejmuje komisja powoływana przez Rektora w składzie: Prorektor 

ds. kształcenia, Prorektor ds. nauki oraz przedstawiciel Samorządu Doktorantów. 

 

§ 6 

Nagroda Rektora nie może być przyznana doktorantowi, który: 

1) został ukarany karą dyscyplinarną, 

2) nie zaliczył roku w terminie do 30 września (chyba że opóźnienie rozliczenia roku nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od doktoranta). 

 

§ 7 

Doktorant, któremu zostanie przyznana nagroda otrzymuje nagrodę pieniężną oraz dyplom 

okolicznościowy. 




