
UCHWAŁA 

Uczelnianego Parlamentu Studentów  
z dnia 11 grudnia 2017 r.

REGULAMIN  
konkursu o Klucz do Domu Medyka Samorządu Studentów Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego obowiązujący od 11 grudnia 2017 roku 

§1. 

1. Klucz do Domu Medyka Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego  jest  nagrodą  przyznawaną  absolwentom  Uniwersytetu  podczas 
Ceremonii Dyplomatorium lub innej uroczystości po zakończeniu studiów. 

2. W przypadku,  gdy dla  danego kierunku nie  jest  organizowana uroczystość,  o 
której  mowa  w  ust.  1,  wręczenie  nagrody  odbywa  się  na  posiedzeniu 
Uczelnianego Parlamentu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

§2. 

Każdy absolwent Uniwersytetu, w okresie wyznaczanym przez Samorząd Studentów 
i  podanym  na  stronie  www.samorzad.wum.edu.pl,  może  aplikować  o  przyznanie 
nagrody w roku ukończenia studiów. 

§3. 

Przyznanie nagrody Samorządu Studentów WUM może być wnioskowane również 
przez  Władze  Uczelni,  zarówno  rektorskie  jak  i  dziekańskie,  Przewodniczącego 
Zarządu Samorządu Studentów WUM, lub Przewodniczącego Zarządu Samorządu 
Wydziałowego właściwego dla studenta Wydziału. 

§4. 

Wnioski o przyznanie Klucza do Medyka Samorządu Studentów WUM punktowane 
są w ramach następujących kategorii: 

1. Pełnienie funkcji w organach Samorządu Studentów.

2. Członkostwo w organach kolegialnych WUM i innych organach uczelnianych. 

3. Działalność przy organach Samorządu Studentów. 

4. Reprezentowanie Uczelni na zewnątrz.
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§5.

W ramach kategorii, o której mowa w par. 4 ust. 1 przyznaje się punkty za pełnienie 
następujących funkcji: 

1. Przewodniczącego Samorządu Studentów – 50 punktów 

2. Wiceprzewodniczącego Samorządu Studentów – 40 punktów

3. Członka Zarządu Samorządu Studentów – 30 punktów 

4. Wiceprzewodniczącego Komisji Samorządu Studentów – 10 punktów 

5. Przewodniczący English Division Student Government – 30 punktów

6. Wiceprzewodniczący English Division Student Government – 10 punktów

7. Marszałka Uczelnianego Parlamentu Studentów – 30 punktów 

8. Wicemarszałka Uczelnianego Parlamentu Studentów – 15 punktów 

9. Przewodniczącego Komisji Uczelnianego Parlamentu Studentów – 10 punktów

10. Członka Uczelnianego Parlamentu Studentów – 5 punktów 

11. Przewodniczącego Zarządu Samorządu Wydziałowego – 30 punktów

12. Wiceprzewodniczącego Zarządu Samorządu Wydziałowego – 15 punktów

13. Członka Zarządu Samorządu Wydziałowego – 5 punktów

§6.

W  ramach  kategorii,  o  której  mowa  w  par.  4  ust.  2  przyznaje  się  punkty  za 
członkostwo w następujących organach: 

1. Senacie – 20 punktów 

2. Radzie Wydziału – 10 punktów 

3. Kolegium Elektorów – 5 punktów 

4. Komisji Senackiej – 10 punktów 
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5. Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia – 10 punktów 

6. Wydziałowym Zespole ds. Jakości Kształcenia – 5 punktów 

7. Uczelnianej Komisji Wyborczej – 5 punktów 

8. Wydziałowej Komisji Wyborczej – 5 punktów

9. Uczelnianej Komisji Stypendialnej Studentów – 10 punktów

10. Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów – 10 punktów

11. Komisji Rady Wydziału – 10 punktów

12. Radzie Programowej – 10 punktów

§7. 

Wnioskujący  musi  wykazać  co  najmniej  60%  frekwencje  na  spotkaniach/
posiedzeniach organów wymienionych w par. 6, aby otrzymać za nie punkty.

§8. 

Jeżeli wnioskujący pełnił więcej niż jedną funkcję z wymienionych w par. 5 i 6 lub/i 
pełnił ją przez więcej niż jedną kadencję punkty się sumuje.

§9. 

W  ramach  kategorii,  o  której  mowa  w  par.  4  ust.  3  przyznaje  się  punkty  za 
działalność  w  ramach  wszelkich  organów  Samorządu  Studentów,  potwierdzoną 
szczegółową  opinią  Przewodniczącego właściwego organu. W tej  kategorii  można 
uzyskać maksymalnie 10 punktów. 

§10. 

Ilość punktów przyznanych wnioskującemu za kategorię, o której mowa w par. 4 ust. 
3  ustala  drogą  uchwały  Zarząd  Samorządu  Studentów  w  przypadku  działalności 
ogólnouczelnianej  lub  Zarząd Samorządu Wydziałowego właściwego dla  studenta 
Wydziału w przypadku działalności wydziałowej. 

§11. 

1. W ramach kategorii,  o  której  mowa w par.  4  ust.  4  przyznaje  się  punkty  za 
reprezentowanie Uczelni poprzez pełnienie funkcji w ramach Komisji Wyższego 
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Szkolnictwa  Medycznego  Parlamentu  Studentów RP Przyznaje  się  punkty  za 
pełnienie następujących funkcji:

1) Przewodniczącego  Komisji  Wyższego  Szkolnictwa  Medycznego  –  50 
punktów 

2) Wiceprzewodniczącego  Komisji  Wyższego  Szkolnictwa  Medycznego  –  40 
punktów 

3) Członka Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego – 30 punktów 

2. W  przypadku  pełnienia  funkcji  nieujętych  tym  regulaminem  Uczelniany 
Parlament Studentów WUM będzie rozpatrywał takie sytuacje indywidualnie.

§12.

Dopuszcza się rozliczenie we wniosku z osiągnięć uzyskanych podczas studiowania 
innego  kierunku/stopnia  na  Warszawskim  Uniwersytecie  Medycznym,  pod 
warunkiem,  że  osiągnięcia  te  nie  zostały  wykazane  w  żadnym  poprzednim 
pozytywnie rozpatrzonym wniosku.

§13. 

Warunkiem  rozpatrzenia  wniosku  jest  dostarczenie  wypełnionego  i  podpisanego 
formularza znajdującego się na stronie www.samorzad.wum.edu.pl oraz dokumentów 
potwierdzających  przyznanie  we  wniosku  punktów  rankingowych.  Dokumenty 
powinny jednoznacznie potwierdzać  ilość  wnioskowanych punktów (oryginały lub 
kserokopie dokumentów powinny być wyraźne, zawierać wszelkie niezbędne dane). 

§14. 

Wnioski składane zgodnie z harmonogramem są weryfikowane przez wyznaczonego 
Członka Uczelnianego Parlamentu Studentów WUM. Lista rankingowa wniosków, z 
podziałem na Wydziały WUM, jest  przedstawiana Przewodniczącym ZSW, którzy 
wspólnie z Przewodniczącym ZSS WUM podejmują decyzję o ilości przyznawanych 
odznaczeń w danym roku akademickim. 

§15. 

Wnioski należy składać nie później niż do 30 czerwca roku ukończenia studiów do 
Biura Samorządu Studentów na ulicy Oczki 1a w godzinach otwarcia Biura.

§16. 
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W  obrębie  każdego  Wydziału  WUM  odbywa  się  osobny  konkurs  o  przyznanie 
nagrody Samorządu Studentów WUM. Wynik  (przyznano/nie  przyznano)  do  dnia 
ceremonii wręczenia jest znany jedynie wnioskodawcy. Wyniki wysyłane są  drogą 
elektroniczną  nie  później  niż  na  14  dni  przed  planowaną  i  określoną  w 
harmonogramie ceremonią, o której mowa w par. 1. 

§17. 

1. Od  decyzji  Przewodniczącego  ZSS  WUM   przysługuje  odwołanie  do 
Uczelnianego  Parlamentu  Studentów  WUM.  Wnioskodawca  ma  możliwość 
wglądu w wyciąg z listy rankingowej prezentujący punktację innych wniosków, 
liczbę  przyznanych  nagród  w obrębie  wnioskowanego  Wydziału  WUM,  próg 
graniczny oraz pełną ocenę złożonego wniosku. 

2. Odwołania  należy  składać  w  przeciągu  3  dni  od  ogłoszenia  wyników  drogą 
elektroniczną lub do Biura Samorządu Studentów na ulicy Oczki 1a w godzinach 
otwarcia Biura.

3. Odwołania złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wicemarszałek 
Uczelnianego Parlamentu Studentów

/~*~/

Andrzej Patyra
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