
R E G U L A M I N 
przyznawania nagrody Student Roku 

dla najlepszych studentów 
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 

 
§ 1 

1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagrody Student Roku (dalej „Nagrodą”) 
dla najlepszych studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 
(dalej także „Akademią”).  

2. Fundatorami Nagrody są Honorowi Członkowie Senatu Akademii – państwo Dorota 
i Wojciech Pawłowscy, a środki finansowe na ten cel przekazywane są z budżetu Fundacji 
Akademii Muzycznej w Poznaniu (dalej „Fundacja”). 

3.  Nagroda przyznawana jest najlepszym studentom Akademii na poszczególnych latach    
 studiów (z wyłączeniem I roku studiów I stopnia), a jej wysokość wynosi 20.000 zł brutto. 

4. W przypadku gdy kształcenie na studiach trwa więcej niż 3 lata, studenci kolejnych lat 
klasyfikowani są łącznie ze studentami 3 roku. 
 

§ 2 
1. Nagroda przyznawana jest corocznie przez Rektora Akademii na podstawie opinii Senatu 

uwzględniającej wybór dokonany przez Kapitułę Nagrody, w skład której wchodzą:  
1) fundatorzy Nagrody; 
2) rektor Akademii; 
3) prorektor ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych Akademii 

sprawujący funkcję prezesa Fundacji, a w wypadku rozdzielenia tych funkcji oboje 
sprawujący je;  

4) dziekani wydziałów Akademii; 
5) przewodniczący Samorządu Studentów Akademii.  

2. Kapituła Nagrody wskazuje propozycję laureatów Nagrody, biorąc w szczególności pod 
uwagę:  

1) wyniki w nauce;  
2) działalność artystyczną – sukcesy konkursowe i nagrody; 
3) udział w pracach naukowo-badawczych;  
4) udział w konferencjach naukowych;  
5) działalność w organizacjach studenckich i innych;  
6) udokumentowaną pracę na zasadach wolontariatu. 

3. Każda z dziedzin działalności studenta, o której mowa w ust. 2., jest punktowana przez 
członków Kapituły Nagrody w skali 0-5.  

4. Nagrodę otrzymuje student, który uzyska największą łączną liczbę punktów.  
5. W przypadku gdy kilku studentów otrzyma tę samą ilość punktów, decyzję w sprawie 

wyłonienia laureata podejmuje Kapituła Nagrody  w odrębnym głosowaniu. 
   6. Uchwały Kapituły Nagrody oraz decyzje Rektora o jej przyznaniu są ostateczne. 
 

§ 3 
Kandydatem do Nagrody może być student studiów pierwszego i drugiego stopnia 
prowadzonych przez Akademię (z wyłączeniem I roku studiów I stopnia) który:  

1) zaliczył wszystkie przedmioty objęte planem studiów danego roku;  
2) uzyskał średnią ocen co najmniej 24,0 ze wszystkich przedmiotów oraz 25,0  

z przedmiotu głównego; 



3) nie był laureatem Nagrody podczas studiów na danym stopniu studiów. 
 

§ 4 
1. Wniosek o przyznanie Nagrody studenci składają w sekretariacie prorektora do spraw 

artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych do dnia 15 lipca. 
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  
3. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie rozpatrywany. 
4. Dokumenty dołączone do wniosku zwraca się wnioskodawcy po rozstrzygnięciu 

konkursu.  
 

§ 5 
Nagroda jest wręczana podczas uroczystości Święta Patrona AM, w dniu 6 listopada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
                                                                                                      ……………, .................... 

              miejsce i data 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY 

„STUDENT ROKU” 
 
 
Nazwisko i imię studenta .................................................................................. 
Numer albumu .................................................................................................. 
Wydział ............................................................................................................. 
Kierunek ............................................................................................................ 
Rok studiów....................................................................................................... 
 
 
Wnoszę o przyznanie nagrody „Student Roku” i oświadczam, że jej przyznanie uzasadnia: 

1. moja średnia ocen z wszystkich przedmiotów w roku akademickim ……………., która 
wynosi……., a ocena z przedmiotu głównego …………………, 

2. moja działalność w organizacjach studenckich i innych w postaci: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. mój udział w pracach naukowo-badawczych, w postaci: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………, 

4. mój udział w konferencjach naukowych, w postaci: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………, 

5. moja działalność artystyczna – sukcesy konkursowe i nagrody, w postaci: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………, 

6. moja udokumentowana praca na zasadach wolontariatu, w postaci: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
W załączeniu przedkładam wykaz osiągnięć w wersji elektronicznej, a także dowody 
potwierdzające ich uzyskanie. 

 
                                                                                    ………………………………….. 
                                                                                                podpis studenta 

 


