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UCHWAŁA OKOŁOREGULAMINOWA 

Uchwała nr 9/06/2021 
Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Humanistycznych 

z dnia 10.06.2021r. 
w związku z Uchwałą nr 68/04/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 kwietnia 

2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

Dyplomu Uznania Dziekana oraz Listu Gratulacyjnego Dziekana 

Rada Dydaktyczna Kolegium Nauk Humanistycznych działając w myśl § 6 ust. 13 , § 7, ust. 6  

i 7 oraz § 54 Regulaminu studiów określa następujące zasady przyznawania Dyplomu Uznania 

Dziekana oraz Listu Gratulacyjnego Dziekana: 

§ 1 

Wyróżnienia dla najlepszych studentów i absolwentów Kolegium Nauk Humanistycznych 

Uniwersytetu Rzeszowskiego przyznawane corocznie. Liczbę wyróżnień określa Dziekan. 

§ 2 

1. Wyróżnieniem dla studentów wykazujących się wysoką aktywnością naukową i/lub 

artystyczną jest List Gratulacyjny Dziekana. 

2. Wyróżnienie w tej postaci mogą otrzymać studenci z dowolnego rocznika i poziomu 

studiów, którzy spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:  

a. wykazują się aktywnością społeczną lub akademicką (praca na rzecz wolontariatu, praca 

w strukturach samorządu studenckiego, praca w kołach naukowych, redakcja czasopism 

studenckich, różnego rodzaju prace na rzecz instytutu lub katedry, promocja 

Kolegium/Instytutu);  

b. mają udokumentowane osiągnięcia naukowe (organizowanie konferencji naukowych, 

wystąpienia na konferencjach i seminariach naukowych, publikacje, wykłady otwarte), 

i/lub artystyczne (organizowanie, współorganizowanie plenerów, sympozjów 

artystycznych, koncertów oraz wystąpienia na nich, współorganizowanie projektów 

artystyczno-naukowych, wydarzeń artystycznych ogólnopolskich i międzynarodowych, 

publikacje artystyczne i artystyczno-naukowe, nagrody w konkursach artystycznych);  

c. biorą udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię.  

3. List gratulacyjny jest wręczany na uroczystym posiedzeniu Rady Dydaktycznej  

w listopadzie.  

§ 3 

1. Wyróżnieniem dla najlepszych absolwentów jest Dyplom Uznania Dziekana.  

2. Warunkiem przyznania takiego dyplomu jest spełnienie następujących wymogów:  
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a. średnia arytmetyczna ocen z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem 

na ocenę – nie niższa niż 4,80;  

b. ocena z pracy dyplomowej bardzo dobra;  

c. ocena z egzaminu dyplomowego bardzo dobra;  

d. ukończenie studiów w terminie określonym planem studiów;  

e. udokumentowane osiągnięcia naukowe, inna aktywność naukowa lub osiągnięcia 

artystyczne;  

f. wykazywanie się różnego rodzaju aktywnością akademicką;  

3. Wyróżnienie może być przyznane absolwentom wszystkich kierunków studiów I i II 

stopnia oraz jednolitych magisterskich, kończących studia w danym roku, w terminie 

wyznaczonym w Regulaminie studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.  

4.  Wręczenie Dyplomu Uznania Dziekana dokonuje Dziekan na uroczystym posiedzeniu 

Rady Dydaktycznej w listopadzie. 

§ 4 

1. Kandydatów do wyróżnień mogą zgłaszać władze Kolegium, Dyrektorzy Instytutów, 

Kierownicy Kierunku lub Samorząd Studencki, a w wypadku Dyplomu Uznania Dziekana 

także komisja egzaminu dyplomowego.  

2.  Wnioski o przyznanie wyróżnień, wraz z dokumentacją, należy składać w biurze 

Dyrektora Dziekanatu. Wnioski o przyznanie Listu Gratulacyjnego Dziekana należy 

składać do dnia 30 września, by obejmowały całoroczną pracę studenta.  

3. Wyboru studenta i absolwenta, któremu ma zostać przyznane wyróżnienie, dokonuje 

Kapituła powołana przez Dziekana spośród członków Rady Dydaktycznej.  

4. Kapituła przeprowadza wybór najlepszego studenta i absolwenta w każdym instytucie 

KNH w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności ¾ jej 

członków.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.  

 

Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych  

dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR 


