
Regulamin Konkursu na  

Nagrodę Santander Universidades 

§ 1 

1. Organizatorem Konkursu, w którym przyznawana jest Nagroda Santander 

Universidades (zwany dalej: „Konkursem”) jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie (zwany dalej: „Organizatorem” lub „UMCS”) we współpracy z Fundacją 

Banku Zachodniego WBK S.A. im Stefana Bryły z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: 

„Fundacją”). 

2. Konkurs skierowany jest do studentów studiów II stopnia kontynuujących kształcenie 

na UMCS oraz studentów czwartego lub piątego roku studiów jednolitych 

magisterskich, którzy w poprzednim roku akademickim wyróżniali się znaczącymi 

osiągnięciami na rzecz społeczności studenckiej UMCS, w tym brali aktywny udział w 

organizacji przedsięwzięć naukowych, artystycznych lub sportowych, skierowanych do 

środowiska akademickiego UMCS. 

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich edycji. 

4. Wyboru laureata konkursu (zwanego dalej: „Laureatem”) dokonuje Komitet 

Monitorujący w składzie: 

1) Przedstawiciele UMCS: 

a) Prof. dr hab. Urszula Bobryk, Prorektor ds. Studenckich 

b) mgr Grażyna Elżbieta Fiok – Kanclerz UMCS 

c) mgr Alicja Borzęcka-Szajner – Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów 

UMCS 

d) mgr Marcin Gołębiowski – Dyrektor Centrum Promocji  

2) Przedstawiciele Fundacji: 

a) Wojciech Pietras – Dyrektor 1 Regionu BZ WBK w Lublinie, 

b) Maciej Moraczewski – Centrum Bankowości Korporacyjnej BZ WBK 

c) Jacek Dajczak – Dyrektor 1 Oddziału BZ WBK w Lublinie  

5. Posiedzenia Komitetu Monitorującego zwołuje i prowadzi Prorektor ds. Studenckich 

UMCS lub upoważniony członek Komitetu Monitorującego.  

6. Do obowiązków osoby prowadzącej posiedzenie Komitetu Monitorującego należy 

określenie zasad oraz skali punktacji nadesłanych zgłoszeń. 

7. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek. 

8. Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna, wypłacana jednorazowo w kwocie 3 000 

zł brutto pomniejszona o należny podatek.  

9. W wyjątkowych przypadkach Komitet Monitorujący może podjąć decyzję o podziale 

nagrody pomiędzy dwóch laureatów.  

10. Koszty podatku od nagrody pokrywane są przez Laureata. 

11. Nagroda jest wypłaca ze środków finansowych przekazanych przez Fundację na rzecz 

UMCS, po złożeniu przez Laureata niezbędnych dokumentów do Kwestury UMCS. 

 



§ 2 

1. Konkurs ogłasza UMCS w terminie do dnia 12 października każdego roku. 

W wyjątkowych sytuacjach konkurs może być ogłoszony w późniejszym terminie. 

Ogłoszenie zawiera harmonogram konkursu, zasady ubiegania się o nagrodę oraz wzór 

wniosku. 

2. Konkurs jest przeprowadzany cyklicznie, raz w ciągu roku kalendarzowego, przy czym 

ogłoszenie jego wyników powinno nastąpić nie później niż do dnia 20 października. 

3. Ogłoszenie o konkursie publikowane będzie na stronie internetowej www.umcs.pl 

w formie oficjalnego ogłoszenia. 

§3 

1. O przyznanie nagrody w Konkursie mogą ubiegać się studenci UMCS, którzy 

wyróżniają się znaczącymi osiągnięciami na rzecz społeczności studenckiej UMCS,  

w tym brali aktywny udział w organizacji przedsięwzięć naukowych, artystycznych lub 

sportowych, skierowanych do środowiska akademickiego UMCS. 

2. Wnioskodawca może wskazać osiągnięcia na wszystkich wyżej wymienionych polach 

lub na wybranych z nich. 

3. Wniosek konkursowy mogą złożyć studenci studiów II stopnia oraz studenci czwartego 

lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich. 

4. Pod uwagę brane będą jedynie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 

poprzedzającym rok, w którym jest organizowany Konkurs. 

§4 

1. W celu przystąpienia do Konkursu, uczestnik wypełnia wniosek udostępniony przez 

UMCS na stronie internetowej www.umcs.pl. 

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, uczestnik wskazuje w szczególności: 

1) dane kontaktowe; 

2) informacje o posiadanym statusie studenta; 

3) informacje o dotychczasowych osiągnięciach, uzyskanych w roku akademickim 

poprzedzającym rok w którym uczestnik składa wniosek. 

3. Przy dokumentowaniu uzyskanych osiągnięć: 

1) naukowych – uczestnik załącza wykaz zaświadczeń potwierdzających uzyskane 

osiągnięcia naukowe; 

2) artystycznych - uczestnik załącza wykaz zaświadczeń potwierdzających uzyskane 

osiągnięcia artystyczne; 

3) sportowych - uczestnik załącza wykaz zaświadczeń potwierdzających uzyskane 

osiągnięcia sportowe, wystawionych przez Biuro Sportu UMCS. 

4. Wnioskodawca musi w należyty sposób udokumentować deklarowane osiągnięcia  

i działalności poprzez załączenie do wniosku niezbędnej dokumentacji konkursowej. 

§5 

1. Na podstawie oceny wniosków, Komitet Monitorujący ustala ranking uczestników. 

http://www.umcs.pl/
http://www.umcs.pl/


2. Członkowie Komitetu Monitorującego oceniają zgłoszenia według skali punktacji 

przedstawionej przez osobę prowadzącą posiedzenie Komitetu, zgodnie z § 1 ust. 6. 

3. Laureatem Konkursu jest osoba, która w rankingu o którym mowa w ust. 1, uzyska 

największą liczbę punktów. 

4. W przypadku równej liczby punktów dwóch lub większej liczby uczestników,  

o wygranej decyduje dodatkowa rozmowa kandydatów z Komitetem. 

5. Decyzja Komitetu Monitorującego o przyznaniu nagrody jest ostateczna. 

6. Informacje o laureacie konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.umcs.pl. 

§6 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Rektora UMCS. 

§7 

Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Komitet 

Monitorujący.  

 


