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REGULAMIN NAGRODY „PRAECEPTOR LAUREATUS”  

REKTORA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

 

§1 

Regulamin Nagrody „Praeceptor Laureatus” Rektora Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, zwany dalej regulaminem, określa zasady przyznawania 

Nagrody „Praeceptor Laureatus” Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu.  

§2 

1. Nagroda indywidualna pod nazwą „Nagroda Praeceptor Laureatus Rektora 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, zwana dalej „Nagrodą”, 

przyznawana jest corocznie pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, naukowemu 

lub dydaktycznemu wyłonionemu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanemu dalej 

„dydaktykiem”.  

2. Nagroda przyznawana jest odrębnie dla  wydziałowego (lub instytutowego  

w przypadku jednostki podstawowej innej niż wydział) dydaktyka roku  w każdej  

z podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. 

§3 

1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu lub osoba przez 

niego upoważniona przedstawia jako kandydatów do Nagrody nauczycieli 

akademickich podległych mu jednostek, którzy w minionym roku akademickim 

uzyskali najwyższe oceny w ankietach studenckich wypełnianych za pomocą 

USOSweb.  

2. Przez najwyższą ocenę rozumie się średnią ze wszystkich ankiet dotyczących 

poszczególnych zajęć prowadzonych przez nauczyciela akademickiego  

w minionym roku akademickim. 

3. Przedstawienie kandydatów następuje w terminie do dnia 30 marca każdego roku. 

 

§4 

1. Wyboru wydziałowego lub instytutowego dydaktyka roku dokonują, spośród 

nominowanych nauczycieli akademickich, studenci każdej podstawowej jednostki 

organizacyjnej Uniwersytetu.  

2. Wybór dokonywany jest w głosowaniu tajnym za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, albo za pomocą USOSweb. Organizację głosowania koordynują 

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu. 

3. Wybór laureatów następuje w terminie do dnia 15 maja każdego roku. 

 



 

 

§5 

1. Nagrodę przyznaje Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

2. Wręczenie nagrody następuje z okazji (podczas uroczystości) Inauguracji Roku 

Akademickiego następującego po roku akademickim, w którym dokonano wyboru 

laureatów. 

§6 

1. Nagroda ma formę statuetki. 

2. Laureaci Nagrody otrzymują dyplomy podpisane przez Rektora. 

3. Laureaci Nagrody otrzymują również nagrodę dydaktyczną Rektora III stopnia. 

§7 

Dokumentację i ewidencję Nagród prowadzi Dział Nauczania Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. 

§8 

Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie zarządzenia nr 57/2016/2017 

Rektora UAM z dnia 15 marca 2017 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


