
Regulamin Konkursu „Absolwent z pasją” - edycja 2018 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Krakowie 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Absolwent z pasją”. 

2. Organizatorem konkursu jest „Biuro Współpracy z Absolwentami” Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

3. Edycja konkursu trwa 04 czerwca 2018 r. do 12 października 2018 r. 

4. Określenia używane w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a) Uczelnia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; 

b) Komisja – komisja konkursowa;  

c) Konkurs – konkurs pod nazwą „Absolwent z pasją” organizowany przez Uczelnię. 

5. Tytuł „Absolwent z pasją” jest wyróżnieniem Absolwenta, który w toku studiów 

wykazał się ponadprzeciętnymi osiągnięciami, jak również jest nagrodą za jego 

zainteresowania, aktywną i wyróżniającą się działalność naukową, badawczą, społeczną 

oraz za sukcesy w zakresie kultury i sportu. Wyróżnienie ma na celu motywowanie, 

propagowanie i promowanie najbardziej kreatywnych Absolwentów oraz ich promocję 

na rynku pracy. 

6. Formularz zgłoszeniowy do konkursu dotyczy działalności podejmowanej przez 

Absolwenta w okresie studiów na Uczelni, do dnia obrony pracy. 

7. Kandydatami do tytułu „Absolwenta z pasją” mogą być jedynie absolwenci 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, którzy  

w roku ogłoszenia konkursu kończą studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia  

oraz jednolite studia magisterskie, a także osoby, które w tym samym roku 

kalendarzowym kontynuują studia na Uczelni. 

8. Przez kontynuację studiów należy rozumieć: 



a) podjęcie studiów II stopnia albo studiów jednolitych magisterskich przez 

absolwenta studiów I stopnia, 

b) podjęcie studiów doktoranckich przez absolwenta studiów II stopnia albo 

jednolitych studiów magisterskich. 

9. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzedniej edycji. 

10. Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach: 

a) Absolwent studiów I stopnia, 

b) Absolwent studiów II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, 

c) Absolwent studiów III stopnia. 

11. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek. 

12. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne, wypłacane laureatom jednorazowo  

w kwocie 1500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100). Od wygranej zostanie 

naliczony, pobrany i odprowadzony należny podatek zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego. 

 

§ 2 

Zasady przyznawania tytułu „Absolwent z pasją” 

1. Aby uzyskać tytuł „Absolwenta z pasją”, kandydaci składają Organizatorowi swoje 

wnioski. Złożenie wniosku oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie 

do jego przestrzegania.  

2. Absolwent musi przedłożyć wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 3 i § 4. 

3. Wszystkie zgłoszenia do konkursu należy składać osobiście do 15 września 2018 r.  

w Biurze Współpracy z Absolwentami, ul. Podchorążych 2, pok. 19. 

4. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione  

w postępowaniu konkursowym.  

5. ,,Absolwent z pasją” wybierany jest przez Komisję (§ 5). 

6. Podstawowym kryterium przyznawania tytułu „Absolwenta z pasją” jest ocena wartości 

i znaczenia realizowanych przez Absolwentów przedsięwzięć i ocena ich 

indywidualnych osiągnięć. Ocena dokonywana jest przez Komisję. 



7. Przy dokumentowaniu osiągnięć dodatkowych: 

a) absolwent studiów I stopnia dokumentuje osiągnięcia za okres tych studiów, 

b) absolwent studiów II stopnia dokumentuje osiągnięcia za okres studiów I i II stopnia, 

c) absolwent studiów jednolitych magisterskich dokumentuje osiągnięcia za okres tych 

studiów, 

d) absolwent studiów III stopnia dokumentuje osiągnięcia za okres tych studiów. 

8. Absolwent musi w należyty sposób udokumentować deklarowane osiągnięcia  

i działalność poprzez załączenie do wniosku niezbędnej dokumentacji konkursowej. 

9. W przypadku wątpliwości przy ocenie wniosku lub niewystarczającego 

udokumentowania osiągnięcia Komisja może zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą  

o uzupełnienie wniosku. 

10. Na podstawie oceny wniosków, Komisja ustala ranking uczestników, osobno dla każdej 

kategorii Konkursu. 

11. Członkowie Komisji oceniają zgłoszenia według skali punktacji przedstawionej przez 

osobę prowadzącą posiedzenie komisji, zgodnie z § 5 ust. 2. 

12. Laureatami Konkursu w ramach poszczególnych kategorii są osoby, które w rankingach, 

o których mowa w § 1 ust. 10, uzyskały największą liczbę punktów. 

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

o wygranej decyduje dodatkowa rozmowa kandydatów z Komisją. 

14. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie podlega 

zaskarżeniu. 

15.  Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w poszczególnych kategoriach, 

bez podania przyczyny. 

16. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo (zgodnie  

z danymi z formularza zgłoszeniowego). 

17. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie Głównej Uczelni i jej podstronach, a 

także na profilach Facebook Uczelni.  

18. Absolwent, który uzyskał tytuł „Absolwenta z Pasją” jest zobowiązany dosłać drogą 

elektroniczną na adres Biura Współpracy z Absolwentami bwa@up.krakow.pl swoje 

zdjęcie.  

 

 

mailto:bwa@up.krakow.pl


§ 3 

Dokumenty 

1. Do konkursu może przystąpić wyłącznie  Absolwent, który złożył odpowiednie 

dokumenty: 

a) właściwie wypełniony formularz zgłoszeniowy, 

b) dokumentację potwierdzającą swoje pasje, zainteresowania i osiągnięcia.  

Za dokumentację uznaje się w szczególności zaświadczenia, certyfikaty, opinie, 

referencje, publikacje lub materiały prasowe, 

c) oświadczenia podpisane przez kandydata ubiegającego się o tytuł ,,Absolwenta  

z pasją’’, 

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na użytek 

konkursu. 

2. Treść zaświadczenia, certyfikatu, opinii, referencji lub innego dokumentu 

poświadczającego osiągnięcia powinna zostać potwierdzona przez złożenie podpisu 

osoby kierującej dowolną instytucją związaną z prezentowaną działalnością (lub jej 

zastępcy) albo przez pracownika związanego z przedmiotem danej aktywności, wraz  

z pieczęcią służbową. Złożenie pieczęci i podpisu nie dotyczy materiałów prasowych 

(w tym ze źródeł internetowych) lub stron tytułowych publikacji. Dokumentację 

stanowiącą załącznik do wniosku dostarcza się wyłącznie w formie kserokopii.  

Nie wymagają one dodatkowych podpisów lub pieczęci. 

3. Dokumenty powinny zostać ponumerowane, skompletowane w białej teczce formatu 

A4 opisanej imieniem i nazwiskiem Absolwenta oraz złożone w Biurze Współpracy  

z Absolwentami - pokój 19, ul. Podchorążych 2.  

4. Na wezwanie Komisji kandydat ma obowiązek przedstawić oryginały przedłożonych 

zaświadczeń. Oryginalne zaświadczenia podlegają zwrotowi. 

 

§4 

Oświadczenia 

 

1. Kandydat, składając formularz zgłoszeniowy, składa jednocześnie oświadczenia o treści: 

 



a) Oświadczam, że podane informacje i zaświadczenia o ich prawdziwości są zgodne  

ze stanem faktycznym; wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, poświadczenie 

nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego 

nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej (art. 270-273 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

 

b) Oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku  

z przeprowadzeniem konkursu „Absolwent z pasją”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z klauzulą 

informacyjną dołączoną Regulaminu konkursu. 

c) Oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska, wizerunku 

oraz prezentację sylwetki i osiągnięć podczas uroczystości święta Uczelni, Uroczystej 

Inauguracji Roku Akademickiego, na stronach internetowych jednostek Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz  

w mediach i portalach społecznościowych w przypadku przyznania tytułu „Absolwent  

z pasją”, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

2. Odmowa złożenia któregokolwiek z wymaganych oświadczeń jest równoznaczna  

z rezygnacją z udziału w konkursie. 

 

§ 5 

Komisja 

1. W skład Komisji wchodzą:  

a) Prorektor ds. Rozwoju - Przewodniczący 

b) Prorektor ds. Studenckich 

c) Przewodniczący Samorządu Studentów 

d) Kierownik Biura Współpracy z Absolwentami 

e) Sekretarz Komisji Konkursowej – Aleksandra Ciejka 



2. Przewodniczący komisji konkursowej określa zasady skali punktacji nadesłanych 

zgłoszeń. 

3. Komisja kieruje się treścią zawartą we wniosku Absolwenta, ale może także 

konsultować się z osobami mającymi wiedzę na temat aktywności danego kandydata. 

 

§ 6 

Przyznawanie nagród 

1. Nagrody są przyznawane jako wyróżnienia za przedsiębiorczą, innowacyjną  

i proaktywną postawę absolwentów. 

2. Uroczyste wręczenie dyplomów dla laureatów konkursu „Absolwenta z pasją” nastąpi 

podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie 

podczas trwania konkursu. 

4. W przypadku stwierdzenia, że podczas głosowania mogło dojść do naruszenia 

Regulaminu lub dobrych obyczajów Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

całego Konkursu, jak również jego części lub wyniku jednego lub kilku kandydatów.  

Do unieważnienia może dojść również po ogłoszeniu wyników Konkursu, ale przed 

odebraniem nagród. 


