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Regulamin Konkursu 

na Najlepszego Absolwenta Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 

i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

w latach akademickich 2016-2020 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady konkursu na Najlepszego Absolwenta Wydziału 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie zwanego dalej „konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 

i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 

w Krakowie zwany dalej „Wydziałem”. 

3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego absolwenta Wydziału. Konkurs 

umożliwia wyróżnienie studentów najzdolniejszych, osiągających najlepsze wyniki 

w nauce, przyczyniających się do rozwoju Wydziału.  

4. Konkurs rozpoczyna się w roku akademickim 2016/2017 i jest dedykowany dla 

studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia wszystkich kierunków 

studiów na Wydziale. Wyłoniona w ten sposób grupa najlepszych studentów 

(absolwentów II roku) bierze udział w rywalizacji w kolejnych latach, aż do 

ukończenia studiów drugiego stopnia: 

 2017/2018 tj. III rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

 2018/2019 tj. ostatni semestr studiów stacjonarnych I stopnia i I semestr 

studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

 2019/2020 tj. II rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

5. Sposób wyłaniania najlepszych studentów odbywa zgodnie z zasadami zawartymi 

w niniejszym regulaminie. 

 

§2 

Uczestnicy 

1. Konkurs przeznaczony jest dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia wszystkich kierunków na Wydziale, którzy w kolejnych latach studiów, 

tj. III i IV roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, I i II roku studiów 

stacjonarnych drugiego stopnia będą brali udział w konkursie. 

2. Zgodnie z ust. 1 w konkursie mogą brać udział wszyscy studenci Wydziału, którzy 

uzyskali zaliczenie każdego z semestrów poprzedniego roku akademickiego. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału studenci będący na urlopie dziekańskim. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzyskiwanie w okresie studiów objętym 

konkursem średniej z ocen za każdy poprzedni rok akademicki nie mniejszej niż 4,5. 
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Nie uzyskanie przez uczestnika w/w średniej z ocen, na którymkolwiek z okresów 

studiów objętych konkursem, skutkuje wyeliminowaniem z dalszego uczestnictwa 

w konkursie. 

5. Z konkursu wykluczeni są studenci będący członkami Komisji Konkursowej, bądź 

współorganizujący konkurs. 

 

§3 

Zgłoszenia 

1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez poprawne wypełnienie i wysłanie 

formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej Wydziału 

(https://www.eaiib.agh.edu.pl/studia,konkurs-absolwenta.html). 

2. Kandydaci do konkursu zgłaszają się samodzielnie. 

 

§4 

Przebieg konkursu 

1. Zgłoszenie kandydatów: dokonuje się w trybie opisanym w §3 niniejszego 

regulaminu. 

2. Dostarczenie do dziekanatu dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata 

w okresie objętym konkursem (termin: do 15 września każdego roku akademickiego). 

3. Wybór przez Komisję Konkursową najlepszego studenta spośród wszystkich 

studentów, którzy dostarczyli wymagane dokumenty (termin do 30 września każdego 

roku akademickiego) 

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany powyższego harmonogramu 

konkursu. 

 

§5 

Komisja Konkursowa 

Komisja Konkursowa zostaje powołana przez Dziekana wydziału Elektrotechniki, 

Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB) Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. St. Staszica w Krakowie. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

 

 Prodziekan Wydziału EAIiIB ds. kształcenia, 

 Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów wydziału EAIiIB, 

 Przedstawiciel fundatora nagrody Firmy PHIE Intermed Eugeniusz Grolewski, 

 Sekretarz wyznaczony przez Dziekana Wydziału EAIiIB. 

  

https://www.eaiib.agh.edu.pl/studia,konkurs-absolwenta.html
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§6 

Zasady oceniania 

1. W konkursie ocenianie są osiągnięcia za następujące okresy studiów: 

 od 1.10.2016 do 30.09.2017 

(tj. 3. i 4. semestr studiów stacjonarnych pierwszego stopnia), 

 od 1.10.2017 do 30.09.2018 

(tj. 5. i 6. semestr studiów stacjonarnych pierwszego stopnia), 

 od 1.10.2018 do 30.09.2019 

(tj. 7. semestr studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz 1. semestr studiów 

stacjonarnych drugiego stopnia), 

 od 1.10.2019 do 30.09.2020 

(tj. 3. i 4. semestr studiów stacjonarnych drugiego stopnia), 

2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny: 

 Kryterium wyników w nauce – waga 90% 

jest to średnia ocen wyliczana zgodnie z Regulaminem Studiów uzyskana w obu 

semestrach poprzedniego roku akademickiego, przy czym średnią z każdego 

z ww. semestrów uwzględnia się w kryterium naukowym z wagą 50%, 

 Kryterium czynnego udziału w Kołach Naukowych – waga 5% 

wymagane potwierdzenie członkostwa w Kole Naukowym w danym roku oraz 

potwierdzone przynajmniej jedno wystąpienie na sesji naukowej w danym roku 

bądź przynajmniej jedna publikacja w danym roku, 

 Kryterium udziału w życiu sportowym lub kulturalnym – waga 5% 

pod uwagę będą brane następujące osiągnięcia w danym roku: 

 nagrody w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym; 

 udział w projektach artystycznych i/lub sportowych prowadzonych przez 

uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub 

kulturalnym lub sportowym; 

 autorstwo lub współautorstwo dzieła artystycznego, w tym plastyczne, 

muzyczne, teatralne, o krajowym lub międzynarodowym znaczeniu. 

3. Wszystkie osiągnięcia studentów biorących udział w konkursie muszą być 

odpowiednio udokumentowane: 

 kserokopie odpowiednich dokumentów, dyplomów; 

 potwierdzenie wystąpienia na sesji naukowej;  

 potwierdzenie publikacji;  

 potwierdzenia pisemne profesorów, opiekunów kół, zarządów organizacji. 
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§7 

Sposób oceniania 

Komisja Konkursowa ocenia i przyznaje punkty kolegialnie każdemu kandydatowi 

z osobna. Komisja Konkursowa celem wytypowania Laureata Konkursu bierze pod uwagę 

wyniki osiągnięte w Konkursie na II i III oraz IV roku studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia, a także na I i II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia (zgodnie z §6). Studenci 

kończący naukę na Uczelni na etapie studiów I stopnia nie biorą udziału w dalszej 

rywalizacji. 

 

§8 

Nagroda 

1. Nagrody w konkursie, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, 

sponsorowane są przez firmę PHIE Intermed Eugeniusz Grolewski z siedzibą 

w Krynicy Zdroju. 

2. Po zakończeniu każdego roku akademickiego – w czasie trwania konkursu – Komisja 

Konkursowa przyznaje jedno wyróżnienie dla najlepszego studenta w danym roku 

akademickim w wysokości 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto oraz stosowny 

dyplom. Oficjalnie wyróżnienie i wręczenie dyplomu odbywa się podczas Inauguracji 

kolejnego Roku Akademickiego. 

3. Po zakończeniu całego konkursu Komisja Konkursowa przyznaje nagrodę główną dla 

najlepszego absolwenta studiów II stopnia wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 

Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica 

w Krakowie w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto oraz stosowny 

dyplom. Oficjalnie nadanie tytułu i wręczenie nagrody odbywa się podczas 

Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021. 

4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów zdobędzie taką samą liczbę 

punktów, o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu decyduje Komisja Konkursowa. 

Komisja Konkursowa w sytuacji wskazanej powyżej, uwzględnia w szczególności: 

 dodatkową działalność uczestnika, 

 udział uczestnika w życiu sportowym/kulturalnym Uczelni. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie informacje dotyczące konkursu na Najlepszego Absolwenta Wydziału 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie publikowane będą na stronie 

internetowej Wydziału (www.eaiib.agh.edu.pl). 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

 

http://www.eaiib.agh.edu.pl/

