
Zarządzenie nr 127 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 4 listopada 2022 r. 

w sprawie zasad przyznawania wyróżnień Rektora najlepszym absolwentom 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

Na podstawie § 43 ust. 2 w związku z ust. 1 Regulaminu studiów w Zachodniopomorskim 

Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (uchwała nr 96 Senatu ZUT z dnia 25 kwietnia 

2022 r.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Rektor może raz w roku wyróżnić najlepszych absolwentów, którzy spełnili wymogi określone 

w § 2, poprzez: 

1) umieszczenie nazwiska absolwenta w Złotej Księdze Absolwentów; 

2) wystosowanie do absolwenta listu gratulacyjnego; 

3) wręczenie medalu pamiątkowego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie. 

§ 2. 

Wyróżnienie, o którym mowa w § 1, może być przyznane – na wniosek dziekana – absolwentowi 

studiów pierwszego lub drugiego stopnia, który spełnił łącznie wymogi: 

1) złożył pracę dyplomową, czyli spełnił poniższe warunki określone w § 33 ust. 1 – 3 Regulaminu 

studiów: 

a) praca została umieszczona w Uczelnianym Systemie Informatycznym w terminie określonym 

w ust. 1, 

b) umieszczona w USI praca uzyskała status „Zaakceptowana” w terminie określonym w ust. 2, 

c) student dostarczył do dziekanatu pracę w formie papierowej w terminie określonym w ust. 3; 

2) odbył egzamin dyplomowy w terminie przewidzianym w § 34 ust. 1 Regulaminu studiów, 

z zastrzeżeniem § 3 ust. 4;  

3) uzyskał w czasie studiów średnią ważoną ocen, o której mowa w § 38 ust. 2 pkt 1 Regulaminu 

studiów, nie niższą niż 4,90; 

4) uzyskał z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre; 

5) wykazał się w okresie studiów postawą zgodną z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki 

Studenta ZUT. 



 

 

§ 3. 

1. Wyróżnienie przyznaje się absolwentom, którzy ukończyli studia w roku akademickim, 

za który wyróżnienie jest przyznawane. 

2. Wniosek zawierający kopię protokołu komisji egzaminu dyplomowego należy złożyć 

do prorektora ds. studenckich do dnia 31 grudnia. 

3. Prorektor ds. studenckich przedstawia Rektorowi listę absolwentów-kandydatów 

do wyróżnienia. 

4. W przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych we wniosku do wyróżnienia może być 

przedstawiony absolwent, który z przyczyn od niego niezależnych złożył pracę dyplomową 

i odbył egzamin dyplomowy, po przesunięciu terminu umieszczenia pracy dyplomowej w USI, 

zgodnie z § 33 ust. 4 w związku z ust. 2 Regulaminu, pod warunkiem że spełnił wymogi 

wymienione w § 2 pkt 3 – 5.  

§ 4. 

Traci moc zarządzenie nr 108 Rektora ZUT z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zasad 

przyznawania wyróżnień rektora najlepszym absolwentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie.  

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 
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