
Znak sprawy 

 
 

Zarządzenie Nr 423/2014/2015 
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
z dnia 3 lipca 2015 r. 

 
w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnienia „Studencki Laur” 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym                          
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
Wyróżnienie „Studencki Laur“ nadawane jest przez Rektora studentom jako wyraz uznania za wysokie 
wyniki w nauce oraz za aktywność badawczą i osiągnięcia naukowe.   
 

§ 2 
1. Do złożenia wniosku w sprawie nadania wyróżnienia „Studencki Laur” uprawniona jest komisja, 

w skład której wchodzi prorektor właściwy do spraw studenckich oraz wszyscy prodziekani właściwi 
do spraw studenckich.  

2. Komisja podejmuje uchwałę w sprawie nadania wyróżnienia „Studencki Laur” maksymalnie dwóm 
studentom w danym roku akademickim reprezentującym jeden kierunek studiów z grupy nauk ścisłych 
i przyrodniczych oraz jeden kierunek studiów z grupy nauk humanistycznych, społecznych i z obszaru 
sztuki. 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, podejmowana jest w obecności co najmniej ośmiu członków komisji, 
spośród kandydatur zgłoszonych z poszczególnych wydziałów przez prodziekanów właściwych 
do spraw studenckich. 
 

§ 3 
1. Wyróżnienie „Studencki Laur” nadawane jest studentom, którzy w bieżącym roku akademickim spełnili 

łącznie następujące warunki: 
a) uzyskali zaliczenie roku studiów do dnia 30 czerwca,   
b) zdobyli wysokie wyniki w nauce, 
c) osiągnęli sukcesy naukowe w kraju i za granicą, 
d) aktywnie uczestniczyli w życiu naukowym Uniwersytetu, 
e) zachowują prawa studenta w następnym roku akademickim. 

2. Z wydziału może zostać zgłoszony wyłącznie jeden student, który spełnia warunki określone w ust. 1. 
 

§ 4 
Wyróżnienie „Studencki Laur” wręcza Rektor lub upoważniona przez niego osoba podczas inauguracji 
najbliższego roku akademickiego.  

 
§ 5 

Wzór wyróżnienia „Studencki Laur” określa Rektor. 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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