Regulamin Konkursu „Studencki Nobel 2015”
§ 1. DEFINICJE POJĘĆ
1) Organizator – stowarzyszenie „Niezależne Zrzeszenie Studentów”, mające swoją siedzibę
w Warszawie (kod pocztowy 00-325) przy ulicy Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21,
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000166951,
NIP: 525-19-70-069, REGON: 001411432.
2) Zarząd Krajowy Niezależnego Zrzeszenia Studentów - organ wykonawczy, w którego
skład wchodzi Przewodniczący, Skarbnik (Wiceprzewodniczący ds. finansowych), 1–6
Wiceprzewodniczących i Sekretarz Generalny.
3) Organizacja Uczelniana - jednostka organizacyjna Niezależnego Zrzeszenia Studentów,
która działa na terenie danej uczelni i jest powoływana w drodze uchwały Zarządu
Krajowego.
4) Delegat - osoba z danej Uczelni, która jest członkiem Niezależnego Zrzeszenia
Studentów.
5) Centrum Krajowe Projektu – Delegaci Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którym
przewodniczy Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej, mające
swoją siedzibę w Warszawie (kod pocztowy 00-661) na pl. Politechniki 1, pok.87, będące
terenową jednostką organizacyjną Organizatora, wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000106614.
6) Konkurs - Konkurs „Studencki Nobel 2015” organizowany przez Organizatora, przy
wsparciu Centrum Krajowego Projektu w roku akademickim 2014/2015, składający się z
Konkursu w ramach danej Specjalności (w ramach nazwy nauki) oraz Konkursu
Głównego.
7) Gala ogólnopolska - Gala, na której przyznawane zostaną nagrody rzeczowe Laureatom
Konkursu. Gala ogólnopolska odbędzie się w Warszawie. Dokładny termin odbywania się
Gali ogólnopolskiej określa CKP z 2 miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem
oficjalnej strony internetowej Konkursu, http://studenckinobel.pl.
8) Uczestnik – Student, który zgłosił swoją kandydaturę w Konkursie, spełnił wymagania
określone w § 2 pkt. 2-4 oraz nie został wykluczony z udziału w Konkursie poprzez
stosowną decyzję Centralnej Komisji Konkursowej, Organizatora bądź Centrum
Krajowego Projektu.
8) Uczelnia – szkoła wyższa działająca na podstawie przepisów ustawy „Prawo o
szkolnictwie wyższym” lub w przypadku uczelni kościelnych na podstawie umowy Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej z władzami odpowiedniego kościoła lub związku
wyznaniowego. Przewiduje się, że dana Uczelnia na wniosek OU może przyznać nagrodę
studentowi, który uzyskał najwyższą liczbę punktów na danej Uczelni.
9) Specjalność – kategoria tematyczna, związana z dziedziną nauki, określoną w załączonej
tabeli, zdefiniowanej przez Centrum Krajowe Projektu na podstawie Systematyki Nauk
według
OECD,
którą
Uczestnik
wybiera
wypełniając
formularz
zgłoszeniowy. W przypadku spraw nieuregulowanych decyzję podejmuje CKP.

Nazwa nauki

Nauki rolniczo – przyrodnicze

Nauki ścisłe i techniczne

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Nauki ekonomiczne i społeczne

Nauki humanistyczne i sztuka
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chemia
nauki o Ziemi i środowisku
biologia
rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
nauka o zwierzętach i nabiale
nauki weterynaryjne
biotechnologia rolnicza
inne nauki rolniczo – przyrodnicze
matematyka
nauki o komputerach i informatyka
fizyka
inżynieria cywilna
inżynieria elektryczna, elektroniczna i komputerowa
inżynieria mechaniczna
inżynieria chemiczna
inżynieria materiałowa
inżynieria medyczna
inżynieria środowiskowa
biotechnologia środowiskowa
biotechnologia przemysłowa
nanotechnologia
inne nauki techniczne i inżynieryjne
medycyna podstawowa
medycyna kliniczna
nauki o zdrowiu
biotechnologia zdrowotna
inne nauki medyczne
nauki farmaceutyczne
nauki o kulturze fizycznej
prawo
administracja
ekonomia
ekonometria
zarządzanie
międzynarodowe stosunki gospodarcze
finanse i rachunkowość
ubezpieczenia
nieruchomości
gospodarka przestrzenna i regionalna
psychologia
pedagogika
socjologia
nauki polityczne
geografia społeczna i gospodarcza
media i komunikowanie
historia i archeologia
języki i literatura
filozofia, etyka i religia
sztuka (sztuka, historia sztuki, sztuki sceniczne,
muzyka)
inne nauki humanistyczne

10) Laureat Krajowy - Uczestnik Konkursu, który oceną Centralnej Komisji Konkursowej
zajął pierwsze miejsce w Konkursie Głównym.
11) Krajowy Laureat Specjalności - Uczestnik Konkursu, który zajął pierwsze miejsce w
Konkursie w ramach danej Specjalności.
12) Wstępna Komisja Konkursowa („WKK”) - Komisja powoływana w celu oceny wstępnych
osiągnięć Uczestników oraz weryfikacji dokumentów. W skład WKK wchodzą: Delegaci
Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
13) Centralna Komisja Konkursowa („CKK”) – Komisja powoływana w celu oceny osiągnięć
Uczestników, w skład w której wchodzą: wybrane przez Organizatora osoby będące
autorytetami ze świata nauki oraz biznesu, Patroni Honorowi oraz przedstawiciele
Sponsorów.
14) Patron Honorowy – wybrana przez Centrum Krajowe Projektu osoba fizyczna, osoba
prawna bądź jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez pisemną
informację wyraziła zgodę na zostanie Patronem Honorowym.
15) Sponsor – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca zdolności prawnej,
która sponsoruje nagrody lub organizację Konkursu, na podstawie zawartej umowy w
formie pisemnej.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Konkurs ma na celu:
a) wyłonienie młodych, ambitnych i utalentowanych studentów;
b) promowanie i nagradzanie najzdolniejszych studentów w kraju oraz propagowanie
nauki i przedsiębiorczości;
c) rozpowszechnianie działań społecznych oraz ułatwienie najlepszym studentom
rozpoczęcia kariery na rynku pracy.
2) Uczestnikiem Konkursu może zostać student uczelni wyższej państwowej lub prywatnej
w Rzeczypospolitej Polskiej, który:
a) w dniu 6 marca 2015 roku będzie miał ukończone co najwyżej 27 lat;
b) uzyskał łącznie, ze wszystkich zamkniętych semestrów na danym poziomie studiów,
na pierwszym kierunku studiów minimalną średnią ocen 80%, a na pozostałych
kierunkach minimalną średnią ocen 70%;
c) wypełnił formularz konkursowy, znajdujący się na oficjalnej stronie
www.studenckinobel.pl, będący podstawą do oceny osiągnięć Uczestnika w
Konkursie.
3) Uczestnikiem nie może zostać osoba, która w poprzednich edycjach została zwycięzcą
pierwszych trzech miejsc w Konkursie Głównym na szczeblu krajowym.
4) Komisja Konkursowa, Organizator bądź Centrum Krajowe Projektu ma prawo wykluczyć
Uczestnika z udziału w Konkursie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności:
niespełnieniu wymogów formalnych, o których mowa w §2 pkt. 2-4, stwierdzenia
obecności nieprawdziwych danych w formularzu wypełnionym przez Uczestnika czy
naruszeń Regulaminu.

6) Decyzja o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie zostanie przekazana
Uczestnikowi na piśmie niezwłocznie po jej podjęciu przez CKP, wraz ze stosownym
uzasadnieniem podstaw do wykluczenia Uczestnika. Od decyzji służy odwołanie w trybie
i na zasadach określonych w § 8.
7) Zgłoszenia Uczestników do Konkursu przyjmowane są od 06.03.2015 r. do 31.03.2015 r.
CKP zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu nadsyłania
zgłoszeń do Konkursu. Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą poddawane ocenie.
8) Przewidywany termin na odbiór nagrody wynosi 30 dni liczonych od dnia, w którym
odbyła się Gala. Po upływie tego terminu, nagrody przechodzą na własność Zarządu
Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
§5. KONKURS GŁÓWNY
1) Uczestnik wybiera Specjalność zgodnie z dziedzinami, w których dysponuje
odpowiednimi osiągnięciami. Może być ona inna niż deklarowany kierunek studiów.
2) Centrum Krajowe Projektu ma obowiązek powiadomienia trzech Uczestników z danej
Specjalności, którzy uzyskali największą ilość punktów nie później niż do dnia 15 maja
2015 roku.
3) Uczestnik, który otrzymał najwyższą liczbę punktów na podstawie zgłoszenia w danej
Specjalności zostaje Krajowym Laureatem Specjalności.
4) Jeżeli w danej Specjalności nie wpłynie żadne zgłoszenie, spełniające wymogi formalne
określone w §2 pkt. 2-4 oraz §5 pkt. 1, wówczas w tej specjalności nie zostaje wybrany
Krajowy Laureat Specjalności.
5) Najlepsza trójka Uczestników z danej Specjalności zobowiązana jest do przesłania do
Centrum Krajowego Projektu prezentacji multimedialnej zawierającej dane osobowe,
informacje o średniej i kierunkach studiów oraz najważniejsze osiągnięcia wraz z klauzulą
ze zgodą do przetwarzania danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na potrzeby Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).”
do dnia 7 czerwca 2015 roku. Krajowi Laureaci Specjalności zaprezentują osobiście swoje
osiągnięcia przed CKK podczas jej obrad. W razie nieobecności Uczestnika, w
uzasadnionym przypadku, oceniona będzie wyłącznie wysłana prezentacja.
6) Centrum Krajowe Projektu ogłasza miejsce i termin obrad CKK na stronie internetowej
Konkursu nie później niż do dnia 15 maja 2015 roku.
7) Obrady CKK odbywają się w Warszawie.
8) CKK po otrzymaniu dokumentów potwierdzających osiągnięcia trzech najlepszych
Uczestników z danej Specjalności oraz po wysłuchaniu ich osobistych prezentacji (z
zastrzeżeniem w §5 pkt. 5 w ostatnim zdaniu), dokonuje wyboru Krajowych Laureatów
Specjalności oraz trzech najlepszych Uczestników, którzy stają się odpowiednio
zwycięzcami pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca Konkursu Głównego.
9) Laureat pierwszego miejsca Konkursu Głównego otrzymuje tytuł Najlepszego
Studenta RP – Studenckiego Nobla 2015.

§ 6. KRYTERIA WYBORU LAUREATÓW
1) Przy wyborze Laureatów brane są pod uwagę w szczególności: wyniki w nauce,
znajomość języków obcych, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, w tym
m.in. udział w warsztatach, sympozjach, konferencjach, praktyki, staże, działalność w
kołach naukowych, uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, prace badawcze,
publikacje, referaty, współpraca z prasą naukową, redagowanie gazet, działalność w
samorządzie studenckim i organizacjach studenckich, fundacjach i stowarzyszeniach.
Szczegółowe kryteria oceniania stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.
2) Przy ocenie Uczestników brane są pod uwagę osiągnięcia z etapów studiów, które zostały
określone w formularzu (z wyłączeniem osiągnięć na studiach doktoranckich i
podyplomowych).
§ 7. NAGRODY ORAZ WYRÓŻNIENIA
1) Laureaci otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskane tytuły.
2) Laureaci mogą otrzymać nagrody pieniężne lub rzeczowe i inne.
§ 8. ODWOŁANIE
1) Od decyzji CKK, Organizatora oraz Centrum Krajowego Projektu Uczestnikom
przysługuje odwołanie.
2) Odwołanie sporządza się w formie pisemnej i wnosi się je do CKP, w ciągu 14 dni
kalendarzowych od oficjalnego ogłoszenia na stronie. Za formę pisemną uznaje się list
polecony wysłany za potwierdzeniem odbioru.
3) CKP na rozpatrzenie odwołania Uczestnika ma 14 dni od dnia doręczenia odwołania.
4) Decyzja CKP wydana na skutek rozpatrzenia odwołania, jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem bankowym na wskazany przez
Uczestnika rachunek bankowy w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia
ogłoszenia wyników Konkursu.
2) Wartość nagrody w Konkursie stanowi przychód Laureata Konkursu, który podlega
opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Nagroda pieniężna
zostanie wypłacona przez Organizatora po potrąceniu przez Organizatora należnego
podatku, który zostanie odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego. Nagroda
rzeczowa zostanie wydana po uiszczeniu przez Laureata Organizatorowi należnego
podatku dochodowego.
3) Nad przebiegiem Konkursu oraz koordynacją bieżących zadań czuwa CKP, które działa z
upoważnienia Organizatora.

4) Niezależne Zrzeszenie Studentów nie ponosi odpowiedzialności za działania lub
zaniechania Sponsorów.
5) Wiążące dla Uczestników informacje, decyzje oraz postanowienia ogłaszane będą za
pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Konkursu – www.studenckinobel.pl – z
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
6) Zgłoszenie Uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
7) Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się, iż w razie otrzymania nagrody,
nieodpłatnie udzieli Organizatorowi zgody na opublikowanie swojego wizerunku oraz
danych osobowych: imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, w środowiskach masowego
przekazu wraz z informacją o Konkursie i wygranej.
8) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku informacja o
zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany pierwotny
Regulamin.

