
         
 

Nr 3/2005/IX  
 

Uchwała 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 
 
 

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 stycznia 2004 r. 
w sprawie ustanowienia Medalu Politechniki Lubelskiej 

dla najlepszych absolwentów 
 

 
 
  Na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 11 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat 
u c h w a l a, co następuje: 
 

§ 1. 
 

  W uchwale Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 stycznia 2004 r.  
w sprawie ustanowienia Medalu Politechniki Lubelskiej dla najlepszych 
absolwentów § 2 otrzymuje brzmienie: 
 
 „Zasady i tryb przyznawania medalu określa Regulamin z dnia 29 grudnia 
2005 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wzór medalu,  
o którym mowa w Regulaminie przedstawia załącznik nr 2 a wzór dyplomu 
załącznik nr 3”.  
 

§ 2.  
 

  Pozostałe postanowienia wyżej wymienionej uchwały nie ulegają zmianie. 
 

§ 3. 
 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora.  
 
 
                                                                               Przewodniczący 

     Senatu Politechniki Lubelskiej 
 
 

                        R e k t o r 
Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Senatu 

Politechniki Lubelskiej 
z dnia 29 grudnia 2005 r. 

 
REGULAMIN 

 

MEDAL  POLITECHNIKI  LUBELSKIEJ 
DLA  NAJLEPSZYCH  ABSOLWENTÓW 

 
 

1. Medal Politechniki Lubelskiej otrzymują najlepsi absolwenci studiów magisterskich, 
inżynierskich i licencjackich na każdym kierunku kształcenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych. Medal może otrzymać absolwent, który zaliczył na Politechnice 
Lubelskiej  co najmniej sześć nominalnych semestrów. 

 
2.  Postępowanie konkursowe przebiega w dwóch etapach: 

a) wstępna kwalifikacja kandydatów, 
b) przyznanie medalu i dyplomów najlepszym absolwentom danego kierunku 

studiów. 
 
3. Medal przyznaje Kapituła w składzie: 

- Rektor, 
- Dziekani Wydziałów, 
- Przewodniczący Samorządu Studenckiego. 
W przypadku, gdy przewodniczący Samorządu Studenckiego jest kandydatem do 
tego wyróżnienia zastępuje go wiceprzewodniczący lub inny członek Samorządu. 

 
4. W ostatnim semestrze nauki, na podstawie średniej ocen z całego okresu studiów 

(bez ostatniego semestru), nie niższej niż 4,0, dziekanat wyznacza po dwóch 
najlepszych studentów z każdego rodzaju studiów (magisterskich, inżynierskich, 
licencjackich) objętych danym kierunkiem studiów.  Liczba najlepszych studentów 
może być powiększona, jeśli najniższą średnią kwalifikującą do grupy kandydatów 
do medalu ma więcej niż jedna osoba.  Obliczenie średniej należy przeprowadzić 
zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Lubelskiej. 

 
5. Samorząd Studencki PL organizuje głosowanie na kandydatów wyłonionych  

w drodze postępowania przedstawionego w punkcie 4. W głosowaniu tajnym biorą 
udział studenci ostatniego roku studiów, wskazując osobę, która ich zdaniem 
powinna być wyróżniona medalem. Wyniki głosowania przekazywane są Kapitule 
Medalu PL. 
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6. Po egzaminach dyplomowych kandydatów, Kapituła wyłania po trzech najlepszych 

absolwentów z każdego kierunku studiów, z których jeden otrzymuje medal  
i dyplom, a pozostałe dwie osoby wyróżnienia w postaci dyplomów. 

 
7. Kapituła podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu medalu i dyplomów, kierując 

się następującymi kryteriami: 
a) ocena końcowa ze studiów określona zgodnie z Regulaminem Studiów 

i wzięta ze współczynnikiem  wagowym 0,5. 
b) ocena środowiskowa kandydata (od 2 do 5) uzyskana na podstawie wyników 

głosowania studentów wzięta ze współczynnikiem 0,25. 
c) ocena działalności pozadydaktycznej kandydata (od 2 do 5) obejmującej 

osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, organizacyjne wzięta ze 
współczynnikiem wagowym 0,25 dokonana przez Kapitułę. 

 
8. Egzaminy dyplomowe powinny odbyć się w nieprzekraczalnym terminie do  

15 września, w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim i do  
30 kwietnia w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym. 

 
9. Uroczyste wręczenie medalu i dyplomu dla najlepszego absolwenta z każdego 

kierunku studiów odbywa się raz w roku podczas centralnej inauguracji roku 
akademickiego. Pozostałe wyróżnione osoby otrzymują dyplomy na wydziałowych 
inauguracjach roku akademickiego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


