Regulamin konkursu „Najlepszy Student Wydziału Humanistycznego”

§1
Postanowienia ogólne
•

Regulamin określa zasady konkursu „Najlepszy Student Wydziału Humanistycznego”
(zwanego dalej „konkursem”).

•

Organizatorem konkursu jest Wydział Humanistyczny (zwany dalej „Wydziałem”)
Akademii Górniczo – Hutniczej (zwanej dalej „Uczelnią”).

•

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego studenta/studentki Wydziału
Humanistycznego. Konkurs umożliwia wyróżnienie najbardziej aktywnych studentów
przyczyniających się do rozwoju Wydziału i Uczelni, którzy osiągają sukcesy w nauce
i pracują na rzecz środowiska akademickiego.

•

Konkurs organizowany jest w każdym roku akademickim zgodnie z ustalonym w §4
harmonogramem.

•

Sposób wyłaniania najlepszych studentów odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi
w niniejszym regulaminie.

§2
Uczestnicy
•

W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wszystkich kierunków Wydziału,
którzy uzyskali zaliczenie dwóch ostatnich semestrów poprzedniego roku
akademickiego.

•

W konkursie nie mogą brać udziału studenci będący na urlopie dziekańskim w ciągu
ostatniego roku akademickiego.

•

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzyskanie w okresie objętym konkursem
średniej nie niższej niż 4,65.

•

Z konkursu wykluczeni są studenci będący w danym roku członkami Komisji
Konkursowej, bądź współorganizujący konkurs w danym roku.

§3
Zgłoszenia
Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez poprawne wypełnienie i wysłanie formularza
zgłoszeniowego. Kandydaci do konkursu mogą być zgłaszani przez pracowników, innych
studentów lub zgłaszać się samodzielnie.

§4
Przebieg konkursu
Konkurs odbywa się w trzech następujących etapach:
•

Zgłoszenie kandydatów: dokonuje się poprzez dostarczenie do dziekanatu
dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów w okresie objętym konkursem
(termin: do 25 stycznia).

•

Wybór przez Komisję Konkursową najlepszego studenta spośród wszystkich, którzy
dostarczyli wymagane dokumenty (termin: do 8 lutego).

•

Zatwierdzenie wyników konkursu przez Radę Wydziału.

•

Dziekan Wydziału zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego harmonogramu
konkursu.

§5
Komisja Konkursowa
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
•

Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału, który pełni funkcję Przewodniczącego Komisji
Konkursowej

•

Prodziekan ds. Współpracy i Studentów

•

Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego

•

Opiekunowie kół naukowych

•

Przedstawiciel pracowników wskazany przez Dziekana Wydziału

•

Przedstawiciele zarządu kół naukowych (po jednym z każdego koła naukowego),
którzy uczestniczą Komisji bez prawa głosu.

§6
Zasady oceniania
W konkursie ocenianie są osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego,
tj. od 1 października poprzedniego roku do końca września następnego roku.
Przyjmuje się następujące kryteria oceny w trzecim etapie (§4) konkursu:
•

średnia ważona (określana i udokumentowana przez Dziekanat Wydziału) ocen
za ostatni rok: - max. 30 punktów

4.65 - 4.70 - 20 pkt
4.71 - 4.84 - 25 pkt
4.85-5.00 - 30 pkt.
•

praca naukowa: - max. 40 punktów
•

prace badawcze

•

publikacje

•

konferencje naukowe

•

dyplomy, nagrody, wyróżnienia

•

praca na rzecz wydziału: - max. 15 punktów

•

aktywny udział w pracach Samorządu Studenckiego WH

•

aktywny udział w organizacjach studenckich działających w ramach WH

•

pełnienie funkcji starosty roku

•

praca na rzecz Uczelni: - max. 5 punktów

•

aktywny udział w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH

•

aktywny udział w organizacjach studenckich działających na AGH

5. praca i działalność poza AGH: - max 5. punktów
•

aktywny udział w stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych

•

wolontariat

6. dodatkowe punkty do dyspozycji Komisji Konkursowej: - max. 5 punktów
•

osiągnięcia specjalne

Wszystkie osiągnięcia studentów biorących udział w konkursie muszą być odpowiednio
udokumentowane:
•

kserokopie odpowiednich dokumentów, publikacji

•

potwierdzenia pisemne profesorów, opiekunów kół, zarządów organizacji, redaktorów

§7
Sposób oceniania
Komisja Konkursowa ocenia i przyznaje punkty wspólnie każdemu kandydatowi z osobna.

§8
Nagroda
1. Laureat konkursu otrzymuje nagrodę ufundowaną przez Dziekana Wydziału.
2. Oficjalnie nadanie tytułu i wręczenie nagrody odbywa się podczas corocznego Balu
Wydziału Humanistycznego.
3. Samorząd Studentów WH zobowiązuje się pokryć koszty uczestnictwa laureata
konkursu wraz z osobą towarzyszącą w Balu Wydziału Humanistycznego.
4. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów zdobędzie taką samą liczbę punktów o
ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu decyduje Komisja Konkursowa.

§9
Postanowienia końcowe
•

Wszystkie informacje dotyczące konkursu „Najlepszy Student WH”
publikowane są na stronie internetowej Wydziału.

•

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

