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Regulamin 
Konkursu o nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego 

dla wybitnego absolwenta Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

Politechniki Gdańskiej 

 
 

1. Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu przez Fundację Sapientes et Audentes 

Fortuna Iuvat, której celem jest motywowanie studentów do rzetelnej edukacji i wspieranie 

wybitnych absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

 

2. Wysokość nagrody w konkursie wypłacanej laureatowi wynosi 50.000 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). Nagroda jest przyznawana raz w roku, na podstawie wyników 

konkursu.  

 

3. O nagrodę w konkursie może ubiegać się absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

Politechniki Gdańskiej, który: 

 

a) ukończył studia stacjonarne II stopnia, 

b) obronił pracę dyplomową w regulaminowym terminie w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok ubiegania się o nagrodę, 
c) ukończył studia I stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 

Gdańskiej z wynikiem bardzo dobrym,  

d) uzyskał średnią ważoną ocen w toku studiów stacjonarnych II stopnia nie mniejszą niż 
dobrą plus (4,5) oraz bardzo dobrą (5,0) ocenę z pracy dyplomowej i egzaminu 

dyplomowego, 

e) wykazał się podczas studiów działalnością w zakresie wskazanym w tablicach 3 i 4 

niniejszego regulaminu, 

f) prezentuje nienaganną postawę moralną. 
 

4. Ten sam kandydat może otrzymać przedmiotową nagrodę tylko jeden raz.  

 

5. Zgłoszenia do konkursu kandydaci do nagrody powinni składać w Dziekanacie Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej do 15 marca roku kalendarzowego 

następującego po roku, w którym została obroniona praca dyplomowa. Wzór Zgłoszenia do 

Konkursu stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

6. Do zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego Regulaminu należy dołączyć: 

a) pracę dyplomową, 

b) autoreferat zawierający opis postępów dydaktycznych, osiągnięć naukowych  

i organizacyjnych kandydata, opis innych osiągnięć w całym okresie studiów na Wydziale 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyszczególnionych w tablicy 3 i 4 

niniejszego regulaminu wraz z potwierdzeniem tych osiągnięć przez wiarygodne instytucje 

mające bezpośredni związek z działalnością kandydata do nagrody, 

c) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją 
jego postanowień, 
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d) oświadczenie o zgodzie kandydata na rozpowszechnianie jego danych personalnych  

i wizerunku w związku z informacjami o rozstrzygnięciu konkursu. 

 

7. Ocenę kandydatów ubiegających się o nagrodę przeprowadza się na podstawie 

następujących konkursowych kryteriów punktowych: 

a) średnia ważona ocen uzyskanych w toku studiów stacjonarnych II stopnia – w zakresie 

od 39 do 50 punktów; punktację określa się według tablicy 1. 

Tablica 1 

Średnia ważona z ocen Liczba punktów 

4,91- 5,00 50 

4,81- 4,90 47 

4,71 - 4,80 44 

4,61 - 4,70 41 

4,50 - 4,60 39 

 

b) poziom merytoryczny, innowacyjność, redakcja i sposób przedstawienia osiągniętych 

wyników pracy dyplomowej oraz możliwości wykorzystania ich w praktyce – w zakresie 

od 10 do 20 punktów; punktację oblicza się według tablicy 2. 

Tablica 2 

Elementy kryterium oceny pracy dyplomowej Maksymalna liczba punktów 

Poziom merytoryczny 6 

Innowacyjność 6 

Redakcja i sposób przedstawienia osiągniętych 

rezultatów 

 

4 

Możliwość wykorzystania wyników w praktyce 4 

 

c) udokumentowana działalność naukowa i organizacyjna podczas studiów: aktywna  

i twórcza działalność badawcza w jednostkach naukowych i w studenckich kołach 

naukowych, autorstwo i/lub współautorstwo artykułów i referatów naukowych, udział  

w opracowaniu materiałów dydaktycznych z zajęć odrabianych na studiowanym kierunku 

– w zakresie od 5 do 20 punktów; punktację oblicza się według tablicy 3. 

Tablica 3 

 Maksymalna liczba punktów 

Aktywna i twórcza działalność badawcza w jednostkach 

naukowych i w studenckich kołach naukowych 

 

10 

Elementy kryterium 
 

6 

Udział w opracowaniu materiałów dydaktycznych 4 

 

d) inne osiągnięcia z okresu studiów wyszczególnione w tablicy 4 – w zakresie od 1 

do 10 punktów; punktację oblicza się według tablicy 4. 
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Tablica 4 

Elementy kryterium Maksymalna liczba punktów 

Aktywna działalność w studenckich 

organizacjach międzynarodowych i/lub 

krajowych 

 

 

2 

Osiągnięcia sportowe i/lub artystyczne 4 

Aktywna działalność na rzecz pożytku 

publicznego, z wyjątkiem działalności 

politycznej 
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8. W ocenie punktowej uwzględniani będą kandydaci, którzy osiągną co najmniej minimalną 
liczbę punktów, z zakresów podanych w każdym z kryteriów 7a-d. Wszystkie elementy 

kryteriów, wymienione w p. 7, które kandydat przedstawia do oceny, powinny być 
wiarygodnie udokumentowane. 

 

9. W szczególnych przypadkach, wynikających ze specyfiki i charakteru działalności 

kandydatów ubiegających się o nagrodę Zarząd Fundacji może zasięgać opinii dodatkowych 

recenzentów, których powołuje według własnego uznania. 

 

10. Po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych wniosków, Zarząd Fundacji 

opracowuje ranking poszczególnych kandydatów według punktacji przyznanej zgodnie 

zasadami niniejszego regulaminu i w terminie do 31 maja przedstawia Radzie Fundacji do 

zatwierdzenia dokumentację konkursową z wytypowaniem kandydata do nagrody, który 

osiągnął największą liczbę punktów. 

 

11. Rada Fundacji podejmuje decyzję w przedmiocie zatwierdzenia wniosku Zarządu  

z wytypowanym kandydatem do nagrody w terminie do 30 czerwca. Decyzja Rady Fundacji 

jest ostateczna. 

 

12. Zarząd Fundacji zawiadamia laureata o rozstrzygnięciu konkursu w terminie 14 dni od daty 

powzięcia decyzji przez Radę Fundacji. 

 

13. Nagrody w danym roku nie przyznaje się, gdy: 

a) do konkursu nie zgłosił się żadna en kandydat, 

b) żaden ze zgłaszających się kandydatów nie spełnił wszystkich wymagań określonych  

w pkt. 3, 

c) żaden ze zgłaszających się kandydatów nie uzyskał akceptacji Zarządu Fundacji, gdyż nie 

osiągnął minimalnej liczby punktów w każdym z kryteriów określonych w p. 7a-d 

niniejszego regulaminu, 

d) wytypowany przez Zarząd Fundacji kandydat do nagrody nie został zatwierdzony przez 

Radę Fundacji.  

 

14. Laureat nagrody otrzymuje dyplom uznania podpisany przez Fundatora Nagrody (lub przez 

inną osobę z jego rodziny wskazaną przez Fundatora) oraz Dziekana Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

 

15. Dyplom uznania przedmiotowej nagrody jest wręczany laureatowi podczas uroczystej 

inauguracji roku akademickiego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 

Gdańskiej. Na tę uroczystość jak również do udziału w wręczaniu dyplomu uznania 

powinien być zapraszany opiekun pracy dyplomowej laureata konkursu. 
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16. Wypłata nagrody w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) następuje 

przelewem bankowym na wskazane przez laureata konto w ciągu 30 dni od wręczenia 

Dyplomu uznania. Powyższa kwota stanowi nagrodę netto bez obciążeń publiczno-prawnych 

z nią związanych. 

 

17. Wszelkie obciążenia publiczno-prawne wynikające z przyznania nagrody ponosi Fundacja. 

Fundacja jest zobowiązana do terminowego rozliczenia podatku oraz ewentualnych innych 

obciążeń wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a także do przekazania 

laureatowi wszelkich wymaganych dokumentów potwierdzających otrzymanie nagrody oraz 

rozliczenie należności publiczno-prawnych z nią związanych. 

 

18. Wszelkie należności podatkowe oraz inne obciążenia wynikające z przepisów prawa są 
płatne ze środków Fundacji i stanowią wydatki statutowe Fundacji. 

 

19. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu powinny być publikowane na stronie internetowej 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej. 

Informacje dotyczące konkursu mogą być też publikowane w innych mediach. 

 

20. Wszelkie zmiany regulaminu studiów lub innych aktów prawnych, mające wpływ na 

postanowienia niniejszego regulaminu, powinny być uwzględnione w nim najpóźniej  

w ciągu 90 dni od dnia wejścia w życie tych zmian. 

 

 

Gdańsk, dnia 30 maja 2018 roku 


