


Załącznik do Zarządzenia Nr 542/2016 Rektora Politechniki Białostockiej  

 

REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJLEPSZEGO STUDENTA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

Konkurs na Najlepszego Studenta Politechniki Białostockiej jest konkursem promującym naukę. 

Konkurs ma charakter coroczny i obejmuje osiągnięcia studentów w ostatnio zakończonym roku 

akademickim. 

 

§ 2 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. W konkursie mogą uczestniczyć studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych  

i niestacjonarnych. 

2. Konkurs dotyczy studentów, którzy w ostatnio zakończonym roku akademickim przez obydwa 

semestry studiowali w Politechnice Białostockiej.  

3. Konkurs dotyczy również studentów ostatniego roku studiów i absolwentów, o ile spełniają warunek 

określony w ust. 2. 

4. Jeżeli student ukończył studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym, a od semestru letniego 

rozpoczął studia drugiego stopnia, może zgłosić się do Konkursu z wydziału, na którym studiował 

w semestrze letnim. W takim przypadku brane są pod uwagę osiągnięcia z ostatniego semestru 

studiów pierwszego stopnia - w tym ocena za pracę dyplomową - i pierwszego semestru studiów 

drugiego stopnia. 

5. Jeżeli student studiuje na więcej niż jednym wydziale, o tytuł Najlepszego Studenta może ubiegać 

się w ramach każdego z wydziałów, na których studiuje. 

6. Warunkiem uczestnictwa studenta w Konkursie jest złożenie przez niego pisemnego zgłoszenia 

w Dziekanacie wydziału, z którego się zgłasza z zastrzeżeniem ust. 7-8. Wzór zgłoszenia studenta 

stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.  

7. W przypadku gdy zgłoszenia nie złoży osoba z najwyższą średnią na danym wydziale, dziekanat 

pisemnie wzywa osobę z najwyższą średnią do złożenia zgłoszenia. Jeżeli tę samą średnią ocen 

posiada więcej niż jedna osoba, dziekanat wzywa wszystkie osoby posiadające tę samą średnią 

ocen do złożenia zgłoszenia.  

8. Jeżeli wezwana osoba nie złoży zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania lub złoży 

pisemne oświadczenie o odmowie zgłoszenia, dziekanat wzywa do złożenia zgłoszenia kolejną 

osobę z najwyższą średnią ocen.  

 

§ 3 

KRYTERIA KONKURSU 

1. Podstawowym kryterium jest najwyższa na wydziale, średnia ważona ocen uzyskana  

za ostatnio zakończony rok akademicki. 

2. Dodatkowe kryteria są brane pod uwagę tylko wówczas, jeżeli taką samą, najwyższą średnią ocen 

na wydziale uzyskała więcej niż jedna osoba. 

3. Kryteria dodatkowe: 



 

 

Symbol  Kryterium Punktacja 

I. 

 

Publikacje w czasopismach 

naukowych 

autorstwo: 1 pkt za każdą 

publikację 

współautorstwo: 0,5 pkt za każdą 

publikację 

II. A 

 Referaty wygłoszone  

na konferencjach 

naukowych  

o zasięgu 

międzynarodowym 

autorstwo: 2 pkt za każdy referat 

współautorstwo: 0,5 pkt za każdy 

referat 

II. B 

 Referaty wygłoszone na 

konferencjach naukowych  

o zasięgu krajowym 

autorstwo: 1 pkt za każdy referat 

współautorstwo: 0,5 pkt za każdy 

referat 

III. A 

 

Nagrody w konkursach 

naukowych o zasięgu 

międzynarodowym 

nagrody indywidualne: 3 pkt za 

miejsca I-III 

nagrody zespołowe: 2 pkt za 

miejsca I-III 

wyróżnienia: 1 pkt 

III. B 

 

Nagrody w konkursach 

naukowych o zasięgu 

krajowym 

nagrody indywidualne: 2 pkt za 

miejsca I-III 

nagrody zespołowe: 1 pkt za 

miejsca I-III 

wyróżnienia: 0,5 pkt 

  

 
Inne osiągnięcia o 

charakterze naukowym 
od 0,5 do 1 pkt 

4. Jeśli pomimo zastosowania kryteriów dodatkowych więcej niż jedna osoba posiada tę samą średnią 

ocen i tę samą liczbę punktów w ramach kryteriów dodatkowych należy zastosować kolejne 

kryterium: 

1) w przypadku studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia – liczba 

punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym, 

2) w przypadku studentów drugiego i kolejnych lat studiów – średnia ocen z dotychczasowego 

przebiegu studiów na danym kierunku i stopniu studiów. 

 

§ 4 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Przebieg Konkursu nadzoruje prorektor ds. studenckich. 

2. Listę laureatów Konkursu zatwierdza rektor.  

3. Za przebieg Konkursu na wydziałach, ze szczególnym uwzględnieniem § 4 ust. 4 pkt 1-4, 

są odpowiedzialni prodziekani właściwi ds. studenckich. 

4. Harmonogram Konkursu : 



1) wrzesień  ogłoszenie Konkursu na wydziałach 

2) 10 - 20 października  składanie przez studentów zgłoszeń w Dziekanatach;  

3) 21 - 31 października  weryfikacja zgłoszeń (sporządzanie wezwań do złożenia zgłoszeń) 

na wydziałach, wyłonienie laureatów 

4) 02 - 05 listopada  zgłoszenie laureata do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki 

5) 05 – 10 listopada zatwierdzenie listy laureatów 

6) 12 - 18 listopada  listowne zawiadomienie laureatów 

7) listopad, grudzień  wręczenie laureatom nagród i dyplomów podczas 

uroczystości związanych ze Świętem Politechniki 

Białostockiej  

5. Na prośbę prodziekana właściwego ds. studenckich wszystkie osiągnięcia uwzględnione 

w zgłoszeniu student powinien udokumentować, przedstawiając do wglądu oryginały dokumentów 

potwierdzających osiągnięcia.  

6. O wynikach Konkursu laureaci zostają powiadomieni listownie. 

 

§ 5 

LAUREACI  

1. Z każdego wydziału zostaje wyłoniony jeden laureat.  

2. Laureatem zostaje osoba, która uzyskała najwyższą średnią ocen na danym wydziale oraz  

najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów dodatkowych oraz najwyższą liczbę punktów 

w postępowaniu rekrutacyjnym lub najwyższą średnią z dotychczasowego przebiegu studiów.   

3. Każdy laureat Konkursu otrzymuje tytuł Najlepszego Studenta w ramach swojego wydziału. 

 

§ 6 

NAGRODY 

1. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych). 

2. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do Regulaminu Konkursu dla Najlepszego Studenta PB 

 
ZGŁOSZENIE STUDENTA 

do Konkursu na Najlepszego Studenta Politechniki Białostockiej  
 

Pola zaciemnione wypełnia prodziekan ds. studenckich i dydaktyki. 
 

Pozostałe pola wypełnia student zgłaszający się do Konkursu. 

 
I. Deklaracja przystąpienia do Konkursu 
 

 Po zapoznaniu s ię z  Regulaminem Konkursu na Naj lepszego Studenta 

Poli techniki  Białostockiej ,  zgłaszam swoją kandydaturę do Konkursu. Oświadczam, że  

podane niżej  dane są prawdziwe i  posiadam dokumenty na ich potwierdzenie.  

 

Białystok, dn. ......................................................................                                   ......................................................................................... 

                                                                                                                                                                 czytelny podpis studenta 

II. Dane studenta  
 
Imię/imiona i nazwisko: ............................................................................................................................................................................... 

Wydział: .............................................................................................................................................................................................................. 

Kierunek studiów1: ......................................................................................................................................................................................... 

Rok i stopień studiów1: ................................................................................................................................................................................. 

Forma studiów1: .............................................................................................................................................................................................. 

Numer albumu: ...................................................................... 

Adres do korespondencji: ........................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................ 

Telefon: ........................................................................................ 

E-mail: ........................................................................................... 

Nr konta bankowego (w celu przekazania nagrody): 

                          

 
 
 
 
III. Średnia ważona ocen osiągnięta w ostatnio zakończonym roku akademickim:  .................................. 
 

 
 
 

                                                 
1 Dotyczy ostatnio zakończonego roku akademickiego, wydziału, z którego student zgłasza się do Konkursu. 



 
 
 
 
IV. Osiągnięcia dodatkowe: 
 

Symbol 
kryterium2 

Nazwa osiągnięcia Punktacja2 

   

   

   

   

   

   

V. Kolejne kryterium: 

Kolejne kryterium  Punktacja/Średnia 

W przypadku 
studenta I roku: 

Liczba punktów uzyskana w postępowaniu 

rekrutacyjnym/ 
 

W przypadku 
studenta II roku i 
kolejnych lat 

średnia ocen z dotychczasowego przebiegu 
studiów na danym kierunku i stopniu studiów 

 

 
 
VI. Wynik weryfikacji 3 
 
  Przyznano tytuł  laureata Konkursu na Naj lepszego Studenta .  Zgłoszenie zostaje      

przekazane do Działu Spraw Studenckich i  Dydaktyki .  

  Nie przyznano ty tu łu laureata  Konkursu na Naj lepszego Studenta.  

                                                 
2 zgodnie z  § 3 pkt. 3 Regulaminu 
3 właściwe proszę zaznaczyć znakiem X 
*niewłaściwe skreślić 
 



 
 
Białystok, dn. ........................................................                                    ..................................................................  
                                                                                                                                                         prodziekan ds. studenckich i dydaktyki 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu przez Politechnikę Białostocką z siedzibą przy 
ul. Wiejskiej 45A, 15-351 Białystok w celach przeprowadzenia i realizacji Konkursu na Najlepszego Studenta Politechniki 
Białostockiej. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu 
oraz jestem świadoma/y dobrowolności podania danych. Organizator informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich 
danych osobowych oraz ich poprawiania.  
Zezwalam/nie zezwalam* na wykorzystanie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i komunikatach mojego imienia, nazwiska, roku 
studiów, nazwy wydziału i Uczelni, jak również informacji o wynikach Konkursu w celu informowania (także w mediach) o moim udziale 
w Konkursie.  
 ......................................................................                                       ................................................................................. 

miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis studenta  
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