
Szanowni Państwo Studenci i Absolwenci Wydziału Farmaceutycznego, 
 
             uprzejmie informuję, że zgodnie z załacznikiem nr 1 do Uchwały Nr 39 Senatu UMK  
z dnia 30.04.2019 r. Regulamin Studiów UMK, wnioski o przyznanie tytułu najlepszego absolwenta  
i studenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wnioski o  wyróżnienie za osiągnięcie  
w danej dyscyplinie znaczącej pozycji na arenie międzynarodowej można składać w formie 
elektronicznej na adres: dziekfarm@cm.umk.pl,  w terminie do dnia 30.08.2021 r. 
 
Studenci/Absolwenci mogą ubiegać się o przyznanie nw. tytułów oraz wyróżnień: 
 

1. O tytuł najlepszego absolwenta Wydziału mogą ubiegać się absolwenci wszystkich 
kierunków, którzy:   
 

• ukończyli studia w roku akademickim 2020/2021, w terminie określonym 
regulaminem studiów,  

• ukończyli studia ze średnią ocen co najmniej 4,5 obliczoną z wszystkich pozytywnych 
ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, z pracy 
dyplomowej i egzaminu dyplomowego otrzymali oceny bardzo dobre, 

• posiadają udokumentowane osiągnięcia w pracy badawczej (artystycznej).  
 

Przy dokonywaniu oceny uwzględnia się aktywność w kołach naukowych, samorządzie studenckim, 
organizacjach studenckich lub w innych formach działalności naukowej, artystycznej, organizacyjnej   
i społecznej).   
 
 

2. O tytuł najlepszego studenta Wydziału mogą ubiegać się studenci, którzy w roku 
akademickim 2020/2021:  

• zaliczyli  rok studiów w terminie określonym regulaminem studiów,  
• osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,5 obliczoną z wszystkich pozytywnych   ocen  

z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu roku akademickiego. 
 

Przy dokonywaniu oceny uwzględnia się osiągnięcia uzyskane w pracy badawczej (artystycznej) oraz 
aktywność w kołach naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich lub w innych 
formach działalności naukowej, artystycznej, organizacyjnej, społecznej  i sportowej.  
 
 

3. O tytuł najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu mogą ubiegać się studenci, którzy  
w roku akademickim 2020/2021:  

• zaliczyli rok studiów w terminie określonym regulaminem studiów, 

• osiągnęli wysokie wyniki sportowe w skali co najmniej krajowej  w zakresie kilku albo 
jednej dyscypliny sportu.  
 

 
4. O wyróżnienie za osiągnięcie w danej dyscyplinie znaczącej pozycji na arenie 

międzynarodowej, które przyczyniło się do rozsławienia imienia Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu,  mogą ubiegać się studenci  lub zespoły studentów. 
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