Regulamin
Konkursu na najlepszego absolwenta studiów II stopnia na kierunku biologia, na
Wydziale Biologii, Uniwersytetu w Białymstoku

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, z siedzibą w
Białymstoku, 15-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego 1J.
2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu w
Białymstoku.
3. Celem Konkursu jest wybór najlepszego absolwenta studiów II stopnia na kierunku
biologia, prowadzonych na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, w danym roku
akademickim.
§ 2 Czas trwania konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 3 września do dnia 20 września 2021 roku do godziny 1500.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu w danym roku akademickim nastąpi w dniu 28 września 2021
roku.
3. O wyniku Konkursu laureat zostanie poinformowany drogą mailową.
§ 3 Warunki udziału w Konkursie
1. Konkurs ma charakter zamknięty.
2. O nagrodę mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci ostatniego roku studiów II stopnia
kierunku biologia, na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, którzy ukończyli
studia w danej edycji konkursu oraz:
a) osiągnęli średnią ocen z toku studiów II stopnia nie niższą niż 4,50 (obliczoną zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku) oraz
uzyskali z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre,
b) nie powtarzali roku studiów poprzedzającego rok, w którym ubiegają się o przyznanie
nagrody i nie mieli wpisu warunkowego na wyżej wymieniony rok studiów,
c) spełniają dodatkowo co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
 posiadają osiągnięcia naukowe,
 aktywnie uczestniczyli w działalności uczelnianej,
 aktywnie uczestniczyli w działalności pozauczelnianej,
d) przesłali wypełnione według wzoru zgłoszenie wraz z podpisanym oświadczeniem oraz
Załącznikiem 1 do Regulaminu na adres mailowy: biologia.rozwoj@uwb.edu.pl oraz
złożyli jeden egzemplarz zgłoszenia w formie papierowej w Dziekanacie Wydziału
Biologii. Załącznik 1 oraz oświadczanie o przetwarzaniu danych osobowych i
wizerunku stanowi integralną część Regulaminu.
3. Wysłanie i złożenie zgłoszenia wraz z podpisanym oświadczeniem oznacza przystąpienie
do Konkursu i akceptację Regulaminu.
4. Wnioski nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 nie będą podlegały
ocenie Komisji.
5. W danym roku akademickim przyznawana jest tylko jedna nagroda za zajęcie I miejsca.

§ 4 Komisja
1. Wyboru laureata Konkursu dokonuje Komisja.
2. Komisję powołuje Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu, wskazując Przewodniczącego
Komisji.
3. W skład Komisji wchodzą 3 osoby, w tym jedna wskazana przez Fundatora.
Z ramienia Wydziału:
1) dr hab. Ada Wróblewska, prof. UwB
2) dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB
3) dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB
4. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
5. Posiedzenia Komisji oraz głosowanie mogą odbywać się za pomocą środków
elektronicznego porozumiewania się na odległość, jeżeli zgodę na to wyrażą wszyscy jej
członkowie.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
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§ 5 Nagroda
Laureat Konkursu otrzyma nagrodę w formie dyplomu oraz nagrodę pieniężną w
wysokości 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc zł 00/100).
Kwota 1 000 złotych netto (słownie: jeden tysiąc 00/100) zostanie przekazana w formie
jednorazowego świadczenia pieniężnego na rachunek bankowy wskazany przez laureata
Konkursu w terminie 14 dni od dnia wręczenia nagrody, co nastąpi podczas inauguracji
roku akademickiego na Wydziale Biologii.
Warunkiem przekazania nagrody, jest uzyskanie przez Fundatora od laureata Konkursu,
danych niezbędnych do wypłaty nagrody najpóźniej do dnia 15 października 2020 r.
Druga nagrodę stanowią wydawnictwa.
§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie https://biologia.uwb.edu.pl/.
2. Uniwersytet zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także do przerwania Konkursu
lub jego zakończenia bez dokonania wyboru laureata, w każdym czasie, bez podawania
przyczyn. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie https://biologia.uwb.edu.pl/.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu oraz za usługi poczty elektronicznej, z
której korzystać będą Uczestnicy.
4. We wszystkich kwestiach dotyczących Konkursu decyduje Komisja.
5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych i wizerunku
w doraźnej bazie danych Uniwersytetu oraz na ich przetwarzanie przez Uniwersytet
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie w
celach związanych z organizacją Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego
przeprowadzenia. 2

