
Regulamin konkursu „Sówki 2017” 
 
Konkurs „Sówki 2017” organizowany jest przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego PSW dla najlepiej uczących się 
i najaktywniejszych społecznie studentów oraz absolwentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej 
Podlaskiej.  
 
1. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: studenci (samych siebie lub innych), Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego PSW, 
władze Uczelni oraz pracownicy Uczelni. 
 

2. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa w składzie: 

• Prorektor ds. studenckich dr inż. Agnieszka Smarzewska 

• Kierownik dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych mgr Beata Zdolska 

• Kierownik dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych mgr Małgorzata Mikołajczuk 

• Przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów PSW 

• Przedstawiciel KU AZS PSW  

• 3 przedstawicieli studentów 
 

3. Kategorie Konkursu „Sówki 2017” za osiągnięcia w roku akademickim 2016/17. 
 

3.1. Kategoria Naukowiec: 

Komisja Konkursowa ocenia uczestników konkursu wg następujących kryteriów: 

• Średnia ocen za ostatnie dwa semestry: 5,00-4,81 (25p.), 4,80-4,61 (15p.), 4,60-4,50 (10p.) 

• Studia równoległe na drugim kierunku punktowane są jak wyżej 

• Średnia ocen na drugim (równoległym) kierunku wyższa niż 4,01 premiowana jest 8 punktami 

• Prace badawcze, wykonywane samodzielnie lub grupowe (samodzielnie 10p; grupowo 7p.) 

• Publikacje oraz referaty o tematyce naukowej punkty przyznawane zgodnie z punktacją MNiSW  

• Praca w kole naukowym 5p. 

• Udział w programie Erasmus 20p. za semestr 

• Udział w stażach i praktykach zagranicznych poza programem Erasmus 10p. 

• Laureat stypendium Marszałka lub Ministra 20p., stypendium Rektora dla najlepszych studentów 10p. 
 

3.2. Kategoria Lider Absolwentów 

• Średnia ocen za ostatnie dwa semestry: 5,00-4,81 (25p.), 4,80-4,61 (15p.), 4,60-4,50 (10p.) 

• Aktywny udział w życiu Uczelni do 10p. 

• Członkostwo w Stowarzyszeniu Absolwentów PSW 10p. 

• Rozwój naukowy do 10p. 

• Osiągnięcia zawodowe 5p. za zdarzenie 
 

3.3. Kategoria Społecznik 

• Praca na rzecz środowiska akademickiego do 10p. 

• Aktywny udział w organizacjach studenckich do 10p. 

• Praca w Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego do 10p. 

• Działalność w fundacjach i stowarzyszeniach do 10p. 

• Średnia ocen za ostatnie dwa semestry 5,00-4,50 (10p.), 4,49-4,00 (5p.) 
 

3.4. Kategoria Sportowiec 

Bierzemy pod uwagę osiągnięcia sportowe w czasie trwania studiów jako reprezentant uczelni 

• Najwyższa liga rozgrywkowa w grach zespołowych 25 p. 

• II liga rozgrywkowa w grach zespołowych 10p. 

• Udział w Mistrzostwach Polski w sportach indywidualnych: miejsca 1-3 (50 p.), miejsca 4-10 (25p.), miejsca 11-20 (10p.) 

• Udział w zajęciach sportowych nadobowiązkowych w sekcji, w zawodach rangi min. wojewódzkiej 5p. za każdą sekcję 

• Średnia ocen za ostatnie dwa semestry 5,00-4,50 (10p.), 4,49-4,00 (5p.) 
 

4. Każde wpisywane osiągnięcie musi być odpowiednio udokumentowane: kserokopie certyfikatów lub świadectw lub stron 
w indeksie, kserokopie odpowiednich dokumentów i publikacji, pisemne potwierdzenie profesorów, opiekunów kół, zarządów 
organizacji, urzędów, redaktorów, prowadzących zajęcia, W przypadku, gdy sam zgłaszający jest osobą wymienianą jako 
potwierdzającą zobowiązany jest przedstawić wiarygodny dowód opisanej działalności łącznie z potwierdzeniem pisemnym przez 
organ zarządzający daną jednostką. Osiągnięcia nieudokumentowane nie będą punktowane. 
 

5. Zgłoszenia trwają do 08.09.2017 r. Z nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa sporządzi ranking dla każdej z kategorii w oparciu 
o uzyskane punkty kandydatów. Kandydat z najwyższą liczbą punktów w każdej z kategorii zostanie laureatem konkursu „Sówki 
2017”. W przypadku takiej samej liczby punktów o wyłonieniu zwycięzcy decyduje wyższa średnia. 
 
Nagroda w każdej z kategorii: Zegarek z grawerem oraz dyplom gratulacyjny 

 

Rozdanie nagród: Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 – 16.10.2017 r. 


