REGULAMIN
Konkursu Laur Dydaktyka AGH

§1
Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie Laur Dydaktyka.
Przedmiotem konkursu Laur Dydaktyka jest wyłonienie zwycięzców w każdej kategorii
tematycznej.
2. Celem konkursu Laur Dydaktyka jest rozwój wysokiej kultury jakości kształcenia poprzez
wyłonienie osób, które w sposób wybitny realizują założenia procesu kształcenia i mogą
stanowić wzór dla całej społeczności akademickiej Uczelni.
3. Zwycięzcom konkursu przyznane będą tytuły i nagrody w sześciu kategoriach.
4. Organizatorem konkursu Laur Dydaktyka jest Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z siedzibą przy
ul. Reymonta 13a, 30-059 Kraków.
5. Konkurs

Laur

Dydaktyka

odbywa

się

w

formie

elektronicznej

w

domenie

laur.samorzad.agh.edu.pl i poprzez kontakt mailowy ze zgłoszonymi uczestnikami.
6. Konkurs będzie trwał od 8 kwietnia 2021 r. do gali wręczenia nagród, zwanej dalej Galą.
Termin oraz miejsce odbywającej się Gali zostanie podane na stronie internetowej Konkursu
pod adresem laur.samorzad.agh.edu.pl.

§2
Definicje

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1) AGH, Uczelnia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
2) Konkurs - konkurs Laur Dydaktyka,
3) Organizator,

URSS

AGH

-

Uczelniana

Rada

Samorządu

Studentów

Akademii

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,

4) Formularz aplikacyjny - formularz konkursowy przesłany do Uczestnika po rozpoczęciu
etapu

Aplikacji,

po

wcześniejszym

zaakceptowaniu

przez

niego

Regulaminu

oraz

potwierdzeniu chęci uczestnictwa w Konkursie,

5) Formularz zgłoszeniowy - formularz opublikowany na stronie Konkursu, stosowany przez
Organizatora jako element zgłoszenia do Konkursu, wypełniany przez Nominujących, mający
na

celu

wskazanie

Nominowanego

do

wzięcia

udziału

w Konkursie w danej Kategorii, a także służący przekazaniu podstawowych informacji
na temat Nominowanego,

6) Nominowany - każda osoba, która została zgłoszona do wzięcia udziału w Konkursie
w danej kategorii. Nominowany nie jest rozumiany jako Uczestnik

przed wypełnieniem

Formularza aplikacyjnego,

7) Nominujący - każda osoba, będąca studentem lub pracownikiem AGH, która uzupełniła
Formularz

zgłoszeniowy

wskazując

Nominowanego,

korzystając

z

adresu

e-mail

w domenie agh.edu.pl,

8) Patron honorowy - osoba, która udzieliła patronatu honorowego,
9) Uczestnik - Nominowany, który uzupełnił Formularz aplikacyjny. Uczestnik bierze udział
w Konkursie, a jego Formularz aplikacyjny jest podstawą do przyznania mu nagrody
w kategorii, do której został zgłoszony,
10)Strona

internetowa

Konkursu

–

strona

internetowa

pod

adresem

laur.samorzad.agh.edu.pl, na której publikowane są najważniejsze informacje oraz
poszczególne etapy konkursu,
11)Zgłoszenie - wypełnienie Formularza zgłoszeniowego,
12)Aplikacja - wypełnienie Formularza aplikacyjnego,
13)Kapituła Konkursu, Kapituła - gremium powołane w celu dokonania oceny złożonych
w

konkursie

Aplikacji.

Jej

zadaniem

jest

wyłonienie

zwycięzców

w

każdej

z Kategorii, na zasadach opisanych w §6,
14)Ekspert - osoba spoza środowiska akademickiego AGH, która będzie wspierała Kapitułę
w procesie wyłaniania zwycięzców na zasadach określonych w §6. Ekspert jest osobą
o uznanych dokonaniach w dziedzinie prowadzenia kształcenia w szkolnictwie wyższym,
15)Promotor - Opiekun pracy w rozumieniu Uchwały Senatu AGH nr 56/2019 z dnia
24 kwietnia 2019 r,
16)Koło Naukowe - Koło naukowe w rozumieniu zarządzenia Nr 38/2019 Rektora AGH
z dnia 9 września 2019 r.

§3
Kategorie
Konkurs rozstrzygany jest w sześciu kategoriach:
1) Wykładowca,
2) Prowadzący ćwiczenia,
3) Opiekun Koła Naukowego,
4) Promotor,
5) Innowator,
6) Przyjaciel studenta.

§4
Zgłoszenia
1. Zgłoszenia będą odbywać się w terminach określonych przez Organizatora i podanych
do informacji na stronie internetowej Konkursu.
2. Nominowani

zgłaszani

są

przez

Nominujących

poprzez

uzupełnienie

Formularza

zgłoszeniowego.
3. Nominujący muszą posiadać adres e-mail w domenie agh.edu.pl.
4. Nominujący zgłasza Nominowanego do danej Kategorii.
5. Nominowany musi być pracownikiem AGH, nie będąc jednocześnie Patronem honorowym ani
przedstawicielem władz rektorskich AGH.
6. Możliwe jest zgłoszenie Nominowanego do więcej niż jednej Kategorii.
7. Organizator informuje Nominowanego o zgłoszeniu go do Konkursu, podając mu szczegółowe
dane na temat kolejnych etapów Konkursu oraz o grupie, której przedstawicielem jest
Nominujący (student lub pracownik).

§5
Aplikacja
1. Aplikacje będą odbywać się w terminach określonych przez Organizatora i podanych
do informacji na stronie internetowej Konkursu.
2. Nominowani zgłaszają chęć udziału w Konkursie poprzez złożenie Formularza aplikacyjnego
udostępnionego elektronicznie.
3. Obowiązkiem Uczestnika jest złożenie Formularza aplikacyjnego zgodnie z prawdą.
Uchybienia mogą być podstawą do unieważnienia uczestnictwa.
4. Formularz aplikacyjny uwzględnia szczegółowe informacje na temat personaliów Uczestnika,
pytania konkursowe, referencje i dodatkowe informacje poświadczające odpowiedzi
na pytania konkursowe.
5. Pytania konkursowe dzielą się na:
1) Dwa pytania ogólne, jednolite dla Aplikacji do każdej z kategorii,
2) Dwa pytania szczegółowe, różne dla Aplikacji do każdej z kategorii.
6. Referencje są obowiązkowym elementem Aplikacji. Aby uznać je za właściwe, powinny
zawierać m.in. opis relacji między Uczestnikiem a osobą rekomendującą oraz podpis lub
pieczęć osoby składającej referencje. Referencje mogą być wystawione przez grupę osób.
7. Dodatkowe informacje są nieobowiązkowym elementem Aplikacji:
1) Dodatkowe informacje mogą służyć jako potwierdzenie informacji podanych
w odpowiedziach na pytania konkursowe. Umieszczenie dodatkowych informacji lub ich
brak, może mieć wpływ na ocenę Aplikacji,
2) Dodatkowe informacje rozumie się przez dyplomy, zdjęcia, raporty, analizy oraz inne

materiały wskazane przez Organizatora w Formularzu aplikacyjnym.
8. Informacja na temat przedziału punktowego możliwego do zdobycia za każdy element
Aplikacji podana będzie w Formularzu aplikacyjnym.
9. Maksymalna sumaryczna liczba punktów do zdobycia za cztery pytania konkursowe
i referencje wynosi 100.

§6
Wyłonienie zwycięzców
1. Proces wyłaniania zwycięzców rozpoczyna się w momencie zakończenia przyjmowania
Aplikacji.
2. W wyłanianiu zwycięzców uczestniczy Kapituła przy pomocy Eksperta.
3. W skład Kapituły wchodzi 5 członków:
1) 2 członków Prezydium URSS AGH,
2) 3 członków Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia URSS AGH.
4. Wyłanianie zwycięzców odbywa się dwuetapowo:
1) Etap

I

-

Każdy

z

członków

kapituły

anonimowo

i

pojedynczo

ocenia

każdą

z odpowiedzi przyznając jej ocenę w postaci wartości punktowej w danym przedziale.
Punkty podlegają sumowaniu dla każdej z Aplikacji. Na tej podstawie Kapituła wybiera
Aplikacje

o

najwyższej

sumie

uzyskanych

punktów

w

każdej

z kategorii. Kapituła zastrzega sobie prawo do określenia liczby wyłonionych Aplikacji,
2) Etap II - Kapituła wraz z Ekspertem analizuje wyłonione Aplikacje w Etapie I
i spośród nich wybiera zwycięzcę w każdej z kategorii. Kapituła podejmuje decyzje na
podstawie konsensusu z Ekspertem.
5. Wyniki Etapu I publikowane są na stronie internetowej Konkursu na minimum tydzień przed
Galą.
6. Wyniki Etapu II ogłaszane są na Gali podczas wręczania nagród.
7. Terminy ogłoszenia wyników obu etapów mogą ulec zmianie.
8. W uzasadnionych przypadkach Kapituła zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
9. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o sytuacji opisanej w ust. 8.

§7
Nagrody
1. Zwycięzca każdej z kategorii otrzyma jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości
10 000 zł.
2. Fundatorem nagród jest JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis.
3. Pozostałe nagrody finansowane są przez partnerów oraz Organizatora.
4. Kapituła ma prawo przyznawać Nominowanym Uczestnikom inne wyróżnienia i tytuły.

§8
Dane osobowe
1. W przypadku zmiany danych, o których mowa w Formularzu zgłoszeniowym lub Formularzu
aplikacyjnym,

Uczestnik

jest

zobowiązany

niezwłocznie

powiadomić

o

tym

fakcie

Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających rozstrzygnięcie Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników, Nominowanych, Nominujących oraz członków Kapituły
i

innych

osób

wykonujących

czynności

konieczne

do

przeprowadzenia

Konkursu

przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagród,
jak

również

w

celu

wskazania

i

podania

do

wiadomości

publicznej,

w szczególności na stronie internetowej www.laur.samorzad.agh.edu.pl, imienia, nazwiska
i wizerunku zwycięzców Etapu I i II, które opisane są w § 6 ust. 4.
4. Wizerunki zwycięzców Etapu I i II, opisanych w § 6 ust. 4, zostaną opublikowane
w szczególności na stronie internetowej Konkursu oraz innych kanałach

promocyjnych

Organizatora Konkursu oraz Uczelni, a także partnerów medialnych Konkursu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas konieczny dla przeprowadzenia Konkursu.
6. Podanie Organizatorowi Konkursu danych osobowych przez Uczestnika oraz Nominującego
jest konieczne do przystąpienia do Konkursu.

§9
Postanowienia końcowe
1. Nad poprawnym przebiegiem Konkursu czuwa Kapituła.
2. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem, Uczestnik Konkursu powinien
poinformować Organizatora.
3. Odwołania związane z przebiegiem Konkursu należy składać do Organizatora.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie odwołania jest wiążąca i ostateczna.
5. Przystąpienie do Konkursu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oznacza
zgodę na udział w Konkursie na warunkach Regulaminu. Wyjątkiem jest przetwarzanie
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, gdzie zgoda osoby na przetwarzanie takich
danych musi być zgodą wyraźną.
6. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
Szczegóły dotyczące zmian regulaminu Konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej
Konkursu pod adresem www.laur.samorzad.agh.edu.pl.

