
Załącznik do zarządzenia nr 427/2019/2020 

Rektora UAM z dnia 3 marca 2020 roku 

 

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 badawczo-dydaktycznemu, 

badawczemu lub dydaktycznemu wyłonionemu spośród nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanemu 

dalej „dydaktykiem”. 

2. Nagroda przyznawana jest dla dydaktyka zatrudnionego na wydziale Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

3. Trzykrotny laureat Nagrody otrzymuje nagrodę dydaktyczną „Praeceptor Optimus”. 

 

§ 3 

1. Dziekan 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 30 marca każdego roku. 

4. Laureat Nagrody, o którym mowa w § 2 ust. 3, nie może być kandydatem do 

Nagrody w ciągu pięciu lat następujących po roku otrzymania nagrody 

dydaktycznej „Praeceptor Optimus”. 

 

§ 4 

1. Wyboru wydziałowego dydaktyka roku dokonują, spośród nominowanych 

nauczycieli akademickich, studenci wydziału. 



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. Procentowy wynik ustala się w oparciu o liczbę uzyskanych głosów w stosunku do 

liczby studentów uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez dydaktyka. 

4. 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 nagrodę dydaktyczną Rektora II stopnia wraz  

z dyplomem podpisanym przez Rektora. 

3.  Laureaci Nagrody, o której mowa w § 2 ust. 3, otrzymują nagrodę dydaktyczną 

Rektora I stopnia, wraz z dyplomem podpisanym przez Rektora. 

 

§ 7 

Dokumentację i ewidencję Nagród prowadzi Centrum Wsparcia Kształcenia 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

§ 8 

Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do filii Uniwersytetu. 

 


