
 
REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA NAGRODY W POSTACI WPISU DO ZŁOTEJ KSIĘGI 
DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH UMK W TORUNIU 

 
§ 1 

1. Regulamin przyznawania nagród dla studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych 
UMK, zwany dalej Regulaminem Złotej Księgi,  określa zasady wpisywania 
osiągniętych sukcesów przez studentów do Złotej Księgi. Niniejszy Regulamin opiera 
się na zarządzeniu Rektora UMK Nr 55, z dnia 26 maja 2009 roku, zgodnie z którym 
„Rada wydziału może ustalić własne formy wyróżniania najlepszego studenta 
(absolwenta) wydziału, które mogą być przyznawane niezależnie od nagród 
pieniężnych rektora” (§ 4 i 12), oraz zgodnie z Regulaminem studiów UMK, z dnia 28 
kwietnia 2015 roku: „Rada wydziału może ustalić inne niż wymienione w ust. 1 formy 
wyróżnień studentów danego wydziału” (§ 52, ust. 3). 

2. Nagroda w postaci wpisu do Złotej Księgi ma na celu: 
a) promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu Wydziału Nauk Pedagogicznych, 
b) aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego studentów Wydziału Nauk 

Pedagogicznych, 
c) nagradzanie studentów za pracę na rzecz rozwoju i promocji środowiska studenckiego 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
§ 2 

1. Nagrody w postaci wpisu do Złotej Księgi mogą być przyznane studentom Wydziału 
Nauk Pedagogicznych aktywnie działającym w następujących obszarach:  

a) Samorząd Studencki, 
b) Wydziałowa Komisja Stypendialna, 
c) będącym członkami senatu UMK, oraz członkami Rady Wydziału Nauk 

Pedagogicznych, 
d) angażującym się w rozwój i promocję Wydziału Nauk Pedagogicznych. 
e) mający osiągnięcia w kołach naukowych, 
f) czynnie angażujący się w projektach badawczych, także uczestnicy Erasmusa i innych 

zagranicznych organizacjach, 
g) wolontariusze pracujący w ośrodkach poza uczelnianych, 
h) pełniący funkcję starosty  na roku studiów, 
i) osoby z poza Wydziału Nauk Pedagogicznych wspomagający wydział, m.in. 

materialnie, oraz we wszystkich dziedzinach w których funkcjonuje wydział. 
2. Student, który został ukarany karą dyscyplinarną nie może otrzymać nagrody do 

momentu zatarcia kary dyscyplinarnej. 
3. Nadto, do Złotej Księgi byliby wpisywani: najlepszy student, najlepszy absolwent, 

najlepszy sportowiec wydziału, zgodnie z Regulaminem (Zarządzenie Rektora Nr 55 z 
dnia 26 maja 2009 roku), oraz za najlepszą pracę dyplomową zgodnie z Regulaminem 
(Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych z dnia 14 kwietnia 2015 roku). 

§ 3 
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody w postaci wpisu do Złotej Księgi mogą wystąpić m.in. 

dziekan i prodziekani, pracownicy wydziału, studenci, koła naukowe, starosta rocznikowy, 
opiekunowie grup studenckich, specjalności, promotorzy prac dyplomowych, kierownicy 
projektów, kierownicy katedr, kierownicy ośrodków w których student odbywał praktykę 
wolontariacką, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 



2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć na ręce przewodniczącego lub działającego z 
jego upoważnienia wiceprzewodniczącego w siedzibie Wydziałowej Rady Samorządu 
Studentów UMK : 

a) Od 2 do 30 stycznia w semestrze zimowym 
b) Od 2 do 30 czerwca w semestrze letnim 
3. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego zgłasza kandydatury osób wymienionych w § 2 

ust. 1 na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1. Każdy wniosek musi zawierać 
uzasadnienie przyznania nagrody w postaci wpisu do Złotej Księgi. W celu właściwego i 
optymalnego zaopiniowania, Samorząd może jeszcze zasięgnąć opinii starostów, oraz innych 
kompetentnych osób.  

4. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 3, winno zawierać informację o sposobie promowania 
Wydziału, o stopniu zaangażowania się w rozwój Wydziału, o wkładzie własnym osoby 
nagradzanej w rozwój i promocję środowiska studenckiego i o innych kwestiach 
nieokreślonych w niniejszym regulaminie, ale ważnych dla budowania dobrego wizerunku 
Wydziału.. 

5. Zgłoszenie, w formie wniosku, zawierające imię i nazwisko, numer albumu studenta wraz z 
uzasadnieniem przyznania nagrody (wg wzoru wniosku stanowiącego załącznik do 
niniejszego regulaminu) Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego, składa Dziekanowi 
Wydziału Nauk Pedagogicznych: 

a) do 15 lutego w semestrze zimowym, 
b) do 15 lipca w semestrze letnim. 
6. Dziekan Wydziału, po otrzymaniu wniosków, o których mowa w ust. 3, po zapoznaniu się z 

ich merytorycznym uzasadnieniem i skonsultowaniu wniosków z Kolegium Dziekańskim, 
podejmuje  decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody w postaci wpisu do Złotej 
Księgi.  Wpis dokonywany jest na stronie internetowej Wydziału Nauk Pedagogicznych w 
zakładce „Złota Księga”, a nagrodzone osoby otrzymują dyplom uznania, wręczany na 
uroczystościach wydziałowych: immatrykulacji lub rozdania dyplomów. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


