
REGULAMIN	LAURÓW	STUDENCKICH	UPJPII 
1. POSTANOWIENIA	OGÓLNE 

§1 
Regulamin określa kryteria i procedurę wyłonienia laureatów nagrody „Laury Studenckie UPJPII” 
oraz zasady organizacji Gali wręczenia „Laurów Studenckich UPJPII” (Gala). 

§2 
Organizatorem Gali jest Samorząd Studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w 
Krakowie. 

§3 
Organizacja Gali oraz wręczenie nagród mają na celu docenienie działalności pracowników 
naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, którzy 
swoją działalnością wspierają studentów naszego Uniwersytetu, a także pomagają Samorządowi 
Studentów UPJPII w bieżącej działalności oraz organizacji licznych wydarzeń i akcji w czasie roku 
akademickiego. 

§4 
Nagrody wręczane są w następujących kategoriach: 
1) Mentor Studentów; 
2) Naukowiec Roku; 
3) Dydaktyk Roku; 
4) Sprzymierzeniec Studentów; 
5) Przyjaciel Studentów; 
6) Laur Honorowy. 

§5 
1. Nagrody wymienione w § 4 pkt. 1) – 5) przyznawane są w danej edycji „Laurów Studenckich” 

przez ogół studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie poprzez 
głosowanie powszechne, równe, tajne i bezpośrednie odbywające się w sposób tradycyjny. 
Nagrody przyznawane są jednorazowo. 

2. Nagroda wymieniona w § 4 pkt. 6) może być przyznana maksymalnie dwóm osobom w danej 
edycji „Laurów Studenckich” przez Kapitułę Nagrody „Laurów Studenckich” (Kapituła). 
Nagroda przyznawana jest jednorazowo. 

3. Na wniosek Przewodniczącego Kapituły, za zgodą 2/3 głosów Kapituły, można zwiększyć 
limit do trzech kandydatów, o których mowa w ust. 2. 

II.	NAGRODY	PRZYZNAWANE	PRZEZ	KAPITUŁĘ 
Kapituła	Nagrody	„Laury	Studenckie	UPJPII” 

§6 
1. W skład Kapituły wchodzą: 

1. Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; 
2. Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w 

Krakowie 
3. Przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 

II w Krakowie 
4. Przewodniczący Rady Kół Naukowych. 

2. Każdy członek Kapituły może zgłosić maksymalnie jednego kandydata. 
3. Ustalona lista kandydatur nie jest jawna. 
4. Kapituła wybiera kandydatów spośród osób zgłoszonych. 
5. W każdej kategorii kandydatem do nagrody może być tylko jeden przedstawiciel danego 

Wydziału lub jednostki. 
6. Obrady Kapituły są niejawne. 
7. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Samorządu Studentów UPJPII. 

§7 
1. Kapituła w głosowaniu jawnym podejmuje decyzje o dopuszczeniu zgłoszonego kandydata 

do nagrody w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu Kapituły. 
2. Kandydatem zostaje osoba, która uzyskała większość głosów. 
3. Każdy członek Kapituły posiada jeden głos. 



4. W wypadku zgłoszenia maksymalnie trzech kandydatów, wybór następuje po oddzielnej 
akceptacji każdej osoby na kandydata większością głosów. 

5. W wypadku zgłoszenia więcej niż trzech kandydatów, głosowanie odbywa się łącznie na 
wszystkich zaproponowanych kandydatów. Wybór zostaje dokonany przez wyłonienie 
trzech kandydatów z największą liczbą głosów. Następnie odbywa się głosowanie 
indywidualne nad każdą z trzech kandydatur. Kandydatem zostaje osoba, która uzyskała 
większość głosów. 

6. W przypadku jednakowej liczby głosów niewyłaniającej trzech kandydatów z największą 
liczbą głosów, głosowanie powtarza się, jednak z pominięciem kandydatury, która 
w poprzednim głosowaniu otrzymała najmniejszą liczbę głosów. 

Laur	Honorowy 
§8 

1. Kapituła może przyznać nagrodę w postaci Laurów Honorowych. 
2. Nagrodę o której mowa w ust. 1 może otrzymać pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana 

Pawła II w Krakowie, bądź przedstawiciel dowolnej instytucji, która w sposób szczególny 
przyczynia się do promowania postawy prostudenckiej, poprawy jakości kształcenia i 
budowania kultury jakości kształcenia. 

3. Nagrody w postaci Lauru Honorowego, w czasie Gali wręczane są w ostatniej kolejności. 
III.	NAGRODY	PRZYZNAWANE	PRZEZ	OGÓŁ	STUDENTÓW	UPJP	II 

Zgłaszanie	kandydatów	i	wybór	laureatów 
§9 

1. Kandydata do nagrody wymienionej w § 4 pkt. 1) - 5) niniejszego Regulaminu może 
zgłosićWydziałowa Rada Samorządu Studentów UPJP II (WRSS), Koło Naukowe, grupa 15 
studentów lub grupa 10 doktorantów. 

2. WRSS, Koło Naukowe, studenci lub doktorancimogą zgłosić wyłącznie po jednym kandydacie 
do każdej z nagród, o których mowa w ust. 1, przy czym nie jest dopuszczalne zgłoszenie tego 
samego kandydata do kilku kategorii. 

§10 
1. Zgłoszenia składane są w formie elektronicznej za pomocą arkusza Google w terminach 

określonych i ogłoszonych zgodnie z § 12 Regulaminu, na odpowiednim formularzu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Zgłoszenie musi zawierać czytelny podpis Kandydata. 
3. Zgłoszenia dokonywane przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów muszą zawierać 

nazwę WRSS, imię i nazwisko Przewodniczącego WRSS oraz imię i nazwisko trzech członków 
WRSS wraz z numerami albumów zgłaszających. 

4. Zgłoszenia dokonywane przez koło naukowe muszą zawierać nazwę koła, imię i nazwisko 
prezesa koła oraz imię i nazwisko trzech członków koła wraz z numerami albumów 
zgłaszających. 

§11 
1. Każdemu studentowi Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przysługuje 

podczas głosowania jeden głos w każdej kategorii, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu. 
2. Każdy student otrzymuje jedną kartę do głosowania zaopatrzoną pieczątką Samorządu 

Studentów. Na każdej jednostronnie zadrukowanej karcie znajdują się nazwiska kandydatów 
przypisanych do poszczególnych kategorii. Wybór odbywa się przez zakreślenie właściwego 
kwadratu (dwie przecinające się linie) przy nazwisku kandydata. 

3. Karty do głosowania są wrzucane przez studentów do urn znajdujących się w budynkach 
uczelnianych przy ul. Bernardyńskiej 3 oraz przy ul. Franciszkańskiej 1. Urny wyborcze są 
wystawione w terminach podanych przez Przewodniczącego Kapituły. 

4. Sposób głosowania gwarantuje anonimowość oddającemu głos. 
§12 

1. Zarówno termin zgłaszania kandydatów, jak i zakres czasowy głosowania określa 
Przewodniczący Kapituły. 

2. Terminy, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty, niezwłocznie po ich ustaleniu. 



Nagroda	“Mentor	Studentów” 
§13 

1. Nagrodę w kategorii “Mentor Studentów” otrzymuje nauczyciel akademicki zatrudniony na 
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, który w swej działalności w szczególny 
sposób ma na uwadze dobro studentów, ich rozwój oraz zdobycie przez nich możliwie 
szerokiej  wiedzy i umiejętności. 

Nagroda	“Dydaktyk	Roku” 
§14 

2. Nagrodę w kategorii “Dydaktyk Roku” otrzymuje nauczyciel akademicki zatrudniony na 
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, który wyróżnia się jako dydaktyk, 
potrafi przekazać wiedzę studentom, wzbudzić zainteresowanie przedmiotem, jednocześnie 
zachowując postawę prostudencką. 

Nagroda	“Naukowiec	Roku” 
§15 

3. Nagrodę w kategorii “Naukowiec Roku” otrzymuje nauczyciel akademicki zatrudniony na 
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, który wyróżnia się jako pracownik 
naukowy, a jednocześnie potrafi zachęcić studentów do ich własnej pracy naukowej. 

Nagroda	“Sprzymierzeniec	Studentów” 
§16 

1. Nagrodę w kategorii „Sprzymierzeniec Studentów” otrzymuje pracownik administracyjny 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który w swojej codziennej pracy w 
sposób wyróżniający niesie studentom pomoc w rozwiązywaniu ich bieżących problemów. 

Nagroda	“Przyjaciel	Studentów” 
§17 

1. Nagrodę w kategorii “Przyjaciel Studentów” otrzymuje pracownik Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który w swojej działalności na rzecz studentów w 
szczególny sposób przyczynia się do poprawy jakości kształcenia na Uniwersytecie 
Papieskim, budowania wśród pracowników i studentów kultury jakości kształcenia oraz 
promowania postawy prostudenckiej 

Organizacja	Gali 
§18 

2. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone w czasie uroczystej Gali poprzez wyczytanie nazwiska 
każdego z laureatów. 

3. Nagrodą przyznaną każdemu z laureatów jest pamiątkowa statuetka oraz wieniec laurowy. 
ZASADY	PORZĄDKOWE 

§19 
1. Możliwość uczestniczenia w Gali posiadają osoby, które zostały zaproszone przez 

organizatorów bądź odebrały bezpłatne zaproszenia. Organizatorzy mogą zażądać od 
uczestników potwierdzenia swojej obecności w odpowiednim terminie wskazanym 
w zaproszeniu. 

2. Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat od Uczestników Gali. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Gali z przyczyn od nich niezależnych. 
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty Uczestników zagubione, 

zniszczone lub skradzione podczas Gali. 
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane 
z Galą. 

6. Organizator gali zastrzega sobie prawo do nagrywania i wykonywania zdjęć w celach 
promocyjnych. 

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku do celów promocyjnych. 
§19 

Potwierdzenie uczestnictwa w Gali jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 
Regulaminu.  
 


