
 
UCHWAŁA 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

nr 3/2013 
z dnia 28 stycznia 2013 roku 

 

w sprawie  
utworzenia w ramach uczelnianego funduszu stypendialnego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
funduszu Nagrody dla wyjątkowo zaangażowanych organizacyjnie studentów UEK 

i określenia zasad jej przyznawania 

 
 
 
Działając na podstawie art.104 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz.572, z późn. zm.), §44 ust.2 Statutu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz  §2 ust.4  Regulaminu uczelnianego 
funduszu stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stanowiącego załącznik 

do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 36/2009 z dnia 14 grudnia 
2009 r., Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - pragnąc uhonorować oraz 
promować wyjątkowe zaangażowanie organizacyjne studentów, prowadzące do osiągania 
najwyższych standardów akademickich w Uczelni we wszystkich aspektach jej  
funkcjonowania, co przynosi chlubę zarówno samym studentom, jak i Uczelni - uchwala, 
co następuje: 
 
 

§ 1 
1. W ramach uczelnianego funduszu stypendialnego tworzy się fundusz Nagrody dla 

wyjątkowo zaangażowanych organizacyjnie studentów UEK. 

2. Nagroda dla wyjątkowo zaangażowanych organizacyjnie studentów UEK, zwana dalej 
nagrodą, przeznaczona jest dla wyjątkowo zaangażowanych organizacyjnie studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie bez względu na poziom kształcenia i formę 
studiów, którzy wykazują się ponadto wysokimi wynikami w nauce, tj. osiągnęli średnią 
ocen za ostatni semestr studiów w Uczelni co najmniej 4,0. 

3. Budżet na nagrody za dany semestr, maksymalną liczbę nagród w semestrze oraz 
maksymalną wysokość pojedynczej nagrody określa każdorazowo Rektor. 

4. Nagroda przyznawana jest na zasadach określonych w niniejszej uchwale, 
w uzgodnieniu z właściwym organem wykonawczym samorządu studenckiego, zgodnie 
z regulaminem samorządu studenckiego UEK. 

 
§ 2 

1. Przyznanie nagrody ma charakter uznaniowy. 
2. Nagroda może być przyznana określonej osobie nie częściej niż raz w roku i nie może 

być przyznana po raz drugi za te same osiągnięcia. 
3. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Kapituła Nagrody dla wyjątkowo 

zaangażowanych organizacyjnie studentów UEK, zwana dalej Kapitułą, w skład której 
wchodzą: 
1) prorektor właściwy ds. studenckich – jako przewodniczący, 
2) dziekan każdego wydziału lub wskazany przez niego prodziekan, 
3) przewodniczący komisji senackich, w których zasiadają studenci, 
4) przewodniczący Parlamentu Studenckiego UEK. 

4. Kapituła określa kwotę oraz liczbę przyznawanych każdorazowo nagród, 
z uwzględnieniem §1 ust.3.  

5. Kapituła pracuje w oparciu o ustalony przez siebie regulamin. 



 
§ 3 

1. Wnioski o przyznanie nagrody, wraz z uzasadnieniem, mogą być składane przez 
właściwy organ samorządu studenckiego, zgodnie z obowiązującym regulaminem 
samorządu studenckiego UEK (w przypadku organu kolegialnego w trybie uchwały), 
a także przez dziekanów i kierowników katedr. 

2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust.1, zawierać musi szczegółowe informacje 
dotyczące zaangażowania organizacyjnego wskazanego kandydata na rzecz Uczelni, 
a także informację na temat uzyskanej przez niego w ostatnim semestrze studiów 
średniej ocen. 

3. Zawarte we wniosku informacje o których mowa w ust.2, muszą być:  
1) zaopiniowane przez organ samorządu studenckiego, o którym mowa w ust.1, 

w zakresie dotyczącym zaangażowania organizacyjnego studenta na rzecz Uczelni, 
2) potwierdzone przez właściwy dziekanat w zakresie uzyskanej w ostatnim semestrze 

średniej ocen. 
4. Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć w sekretariacie prorektora właściwego 

do spraw studenckich, w terminie:  
1) do końca marca  –  w odniesieniu do nagrody za semestr zimowy,  
2) do końca października  –  w odniesieniu do nagrody za semestr letni. 

 
§ 4 

W przypadku braku wystarczających środków w ramach funduszu Nagrody 
dla wyjątkowo zaangażowanych organizacyjnie studentów UEK przyznawanie nagród 
zostanie wstrzymane. 

 
§ 5 

1. Osoba nagrodzona otrzymuje dyplom nagrody, który wręczany jest w Dniu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. 

2. Nagrody wypłacane są w terminie do końca czerwca (nagrody za semestr zimowy) 
i do końca grudnia (nagrody za semestr letni). 

 
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2013 r. 
 
 
 
                 

      Przewodniczący Senatu 
  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

   REKTOR 
 
 

                      Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół 


