
UCHWAŁA NR 73/2015

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie: określenia wzoru pamiątkowej Odznaki Absolwenta Studiów
Cywilnych Akademii Marynarki Wojennej oraz zasad i trybu jej
Przyznawania.

Na podstawie § 6 ust. 6, w zw. z § 6 ust. 2 pkt 2 Statutu Akademii Marynarki

Wojennej, zatwierdzonego decyzją Nr 111/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia

11 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. MON z 2012 r. póz. 138, z 2015 r. póz. 287) uchwala

się, co następuje:

§1

1. Ustanawia się pamiątkową Odznakę Absolwenta Studiów Cywilnych Akademii

Marynarki Wojennej, zwaną dalej Odznaką.

2. Wzór oraz opis Odznaki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Odznaka stanowi widoczny znak przynależności do społeczności kultywującej

najlepsze tradycje Akademii Marynarki Wojennej.

§2

Zasady oraz tryb przyznawania Odznaki określa Regulamin przyznawania Odznaki

Absolwenta Studiów Cywilnych Akademii Marynarki Wojennej, stanowiący załącznik

nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOMąNDANT
AKADEMII MARMNARK) WOJENNEJ

PRZEWODNJCZAGW jfcENATU

kmdr prof. dr h#b. Tomasz^SZUBRYCHT



Załącznik nr 1

do uchwały Nr 73/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej

WZÓR ODZNAKI ABSOLWENTA STUDIÓW CYWILNYCH

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

OPIS ODZNAKI ABSOLWENTA STUDIÓW CYWILNYCH AMW

1. Odznaka posiada formę koła o średnicy 25 mm, z ornamentem liny marynarskiej
na rancie. Wewnątrz koła znajdują się:

1) napis na otoku: STUDIA CYWILNE AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ;

2) centralnie wpisana w koło róża wiatrów z oznaczeniami kierunków
geograficznych: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Na dolnej części róży
wiatrów umieszczona otwarta księga w perspektywie, z niej wyłania się
kotwica, której trzon wraz z uchem góruje nad północnym ramieniem
gwiazdy (części róży wiatrów). Z ucha kotwicy do jej prawego ramienia
w kształcie zbliżonym do litery "S" w zwierciadle, ułożona jest lina
kotwiczna.

2. Kolorystyka odznaki: kolor jednolity srebrny opalizujący.



Załącznik nr 2

do uchwały Nr 73/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej

REGULAMIN NADAWANIA ODZNAKI ABSOLWENTA STUDIÓW CYWILNYCH

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

§1
Zasady ogólne

Użyte w niniejszym regulaminie określenia i skróty oznaczają:

1) Akademia - Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte;

2) Odznaka - Odznakę Absolwenta Studiów Cywilnych Akademii Marynarki
Wojennej;

3) PJO - Podstawowa Jednostka Organizacyjna;

4) RS - Regulamin Studiów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

§2

1. Odznaka jest odznaczeniem jednorazowym i jednostopniowym.

2. Prawo do odznaki przysługuje absolwentom studiów cywilnych l lub II stopnia.

3. Odznakę można przyznać nieodpłatnie albo na zasadach odpłatności.

4. Odznakę nieodpłatnie można nadać nie więcej niż trzem najlepszym
absolwentom kierunków studiów prowadzonych w poszczególnych PJO.

5. O wyborze najlepszych absolwentów decyduje średnia będąca podstawą
obliczenia oceny końcowej zgodnie z § 37 ust. 2 RS. W przypadku takiej samej
średniej o wyborze najlepszego absolwenta decyduje średnia arytmetyczna
wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie studiów,
z pominięciem ocen z zaliczeń lub egzaminów zakwestionowanych w trybie
przewidzianym w § 18 ust. 3 RS.

6. W sytuacjach nieuregulowanych w ust. 5 rozstrzyga kierownik PJO.

7. Absolwenci studiów cywilnych, którzy nie zostali zakwalifikowani do
nieodpłatnego otrzymania Odznaki, mają prawo do otrzymania jej odpłatnie,
w sposób określony w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§3
Tryb przyznawania Odznaki

1. Kierownicy PJO sporządzają listy absolwentów, którzy mają prawo otrzymać
Odznakę nieodpłatnie w terminie do 3 dni od terminów określonych w § 18 ust. 10
RS.

2. Absolwenci, którym nie przysługuje nieodpłatne otrzymanie Odznaki, mają prawo
ją otrzymać poprzez złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu. Wniosek o nadanie Odznaki odpłatnie należy złożyć do
właściwego dziekanatu w terminie do 7 dni od terminów określonych w § 18
ust. 10 RS.



3. Złożenie wniosku po terminie, o którym mowa w ust. 2 skutkuje wręczeniem
Odznaki w innym terminie niż określony w § 4. W tym przypadku termin
wręczenia Odznaki określa kierownik PJO.

4. Kierownik PJO jest zobowiązany do niezwłocznego podania do publicznej
wiadomości aktualnej ceny Odznaki oraz nazwisk absolwentów otrzymujących
Odznakę nieodpłatnie na wydziałowej witrynie internetowej.

5. Zintegrowane listy, o których mowa w ust. 1 - 3 oraz w § 5 ust. 1 z danej PJO
zatwierdza prorektor ds. kształcenia.

6. Pion Kształcenia odpowiada za wydanie Odznak właściwemu dziekanatowi na
podstawie zatwierdzonych list.

7. Dziekanaty odpowiedzialne są za prowadzenie ewidencji list absolwentów oraz
wydanych Odznak.

§4
Wręczenie odznaki

Wręczenie Odznaki odbywa się podczas wydziałowych uroczystości wręczenia
dyplomów ukończenia studiów w AMW, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.

§5
Postanowienia końcowe

1. Absolwenci studiów cywilnych l lub II stopnia, którzy ukończyli studia przed
wejściem w życie niniejszej uchwały mogą ubiegać się wyłącznie o odpłatne
nadanie Odznaki, w sposób uregulowany w § 3 ust. 2 lub 3.

2. W przypadku utraty Odznaki, Akademia może ponownie je wydać na prośbę
absolwenta. Wydanie Odznaki następuje za zwrotem kosztów jej wytworzenia.

3. Zmiany do niniejszego regulaminu wprowadza Senat Akademii w drodze uchwały.



Załącznik
do Regulaminu Nadawania Odznaki Absolwenta Studiów Cywilnych

Akademii Marynarki Wojennej

(imię i nazwisko absolwenta)

(numer albumu)

(wydział)

(kierunek studiów)

(data złożenia egzaminu dyplomowego)

(e-mail, telefon)

WNIOSEK

O NADANIE ODZNAKI ABSOLWENTA STUDIÓW CYWILNYCH

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

Proszę o odpłatne nadanie mi Odznaki Absolwenta Studiów Cywilnych Akademii Marynarki

Wojennej.

Do wniosku załączam potwierdzenie złożenia opłaty.

(podpis absolwenta)


