REGULAMIN KONKURSU O NAGRODY
KONKURSU SANTANDER UNIVERSIDADES
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
WASZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
I.
1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę Santander Universidades (dalej „Konkurs”)
jest II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz
Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Konkurs odbywa się pod Patronatem Prof. dr hab. n med. Marka Kucha Dziekana II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
3. Środki finansowe w kwocie 5.000 zł przeznaczone na nagrody w Konkursie
pochodzą z darowizny Fundacji Banku Zachodniego WBK.SA. przekazanej na cele
statutowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dalej zwanego też
„Uczelnią”) realizowane w ramach działalności Uniwersyteckiej Pracowni Badań
nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją kierowanej przez dr. n biol. Aleksandrę
Wesołowską, działającej na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania
w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.
4. Celem konkursu jest wyłonienie 3 najlepszych studentów Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, którzy osiągając bardzo dobre wyniki w nauce
wyróżniają się także wiedzę w dziedzinach:
- żywienie noworodka i małego dziecka
- terapia żywieniowa wcześniaków
- fizjologia i patologia laktacji
- zastosowania odżywcze i pozaodżywcze mleka kobiecego
- laktotechnologia rozumiana jako dostosowywanie składu mleka kobiecego
do potrzeb dziecka o specjalnych wymaganiach żywieniowych
- opieka nad matką i dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem procedur
sprzyjających karmieniu piersią
oraz wiedzą z zakresu organizacji i idei banku mleka kobiecego.
II Komitet Organizacyjny Konkursu
1. Odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu jest Komitet
Organizacyjny Konkursu („Komitet“) w składzie:
a. Prof. dr hab. n med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka –
przewodnicząca Komitetu
b. dr n biol. Aleksandra Wesołowska – sekretarz Komitetu.
2. Przewodnicząca Komitetu odpowiada za koordynację prac Komitetu
i przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem.
3. Sekretarz odpowiada za organizację i terminowe przeprowadzenie Konkursu.

4. Do szczegółowych zadań Komitetu należy:
a) Organizacja i przeprowadzenie Konkursu;
b) Promocja Konkursu w środowisku akademickim i pozauczelnianym;
c) Wybór członków Jury oraz Recenzentów prac zgłoszonych do Konkursu.
5. W pracach Komitetu, poza osobami z Komitetu, uczestniczą członkowie Jury
i Recenzenci.
6. Jury stanowi maksymalnie 8 osób. W składzie Jury powinno znaleźć się po
jednym przedstawicielu z co najmniej dwóch Wydziałów Uczelni.
7. Jury Konkursu powołuje Recenzentów których zadaniem jest ocena prac
nadesłanych na Konkurs. Recenzenci stosują skalę ocen 1-5.
8. Recenzenci dobierani są z grona nauczycieli akademickich Uczelni, tak aby na
jednego recenzenta przypadało nie więcej niż ocena 5 zgłoszonych prac do I-ego
etapu i nie więcej niż 2 prace do oceny w ramach II-ego etapu Konkursu.
9. Każda praca biorąca udział w Konkursie powinna być recenzowana przez 2-3
recenzentów, dla których nazwiska autorów prac i ich afiliacje będą anonimowe.
10. Recenzentom i członkom Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie za czynności
wykonywane w ramach prac Jury lub za recenzowanie prac w Konkursie.
III Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu może być student Uczelni posiadający na dzień
ogłoszenia Konkursu status studenta Uczelni.
2. Student zgłaszający prace na Konkursu musi wykazać się średnią ocen z roku
akademickiego 2015/2016 nie niższą niż 4.0 potwierdzoną zaświadczeniem
wystawionym przez właściwy Dziekanat Uczelni oraz odznaczać się
nienaganną postawą koleżeńską, oraz zaangażowaniem w działalność
naukową Uczelni czego efektem są prace złożone do udziału w Konkursie.
3. Przedmiotem Konkursu może być praca naukowa o charakterze
eksperymentalnym zgłoszona w jednej z następujących form:
a. obroniona praca magisterska;
b. przyjęta do obrony praca magisterska;
c. opublikowana lub przyjęta do druku publikacja naukowa.
Każda ze wskazanych powyżej form prac konkursowych wymaga złożenia
wraz z pełnym tekstem także streszczenia zawierającego najwyżej 250 słów
(dalej zwanego „Streszczeniem“).
4. Student zgłaszający pracę musi posiadać i załączyć do zgłoszenia: pisemeną
zgodę promotora pracy w formie Oświadczenia (wzór zał. 1 ) w przypadku
pracy magisterskiej, a w przypadku publikacji naukowej pisemeną zgodę
pierwszego autora publikacji na złożenie jej do udziału w Konkursie, o ile
student składający pracę do Konkursu nie jest pierwszym autorem tej pracy
(wzór zgody zał.2).
5. Każdy student może zgłosić jedną pracę konkursową i może być jednocześnie
współautorem pracy zgłoszonej przez innego uczestnika Konkursu.
6. Zgłoszenia dokonane bez załączenia streszczenia lub bez wymaganych
oświadczeń lub zgód określonych powyżej podlegają odrzuceniu przez
Komisję bez wezwania do ich uzupełnienia.
7. Składający pracę do Konkursu zobowiązany jest także do wyrażenia zgody na

przetwarzanie przez Uczelnię jego danych osobowych na potrzeby realizacji
Konkursu oraz wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu.
IV Przebieg Konkursu
1. Konkurs jest dwuetapowy :
a.
wyłonionych 5 n

do II etapu Konkursu.
b. W II etapie Konkursu na podstawie recenzji pełnych tekstów
nadesłanych prac konkursowych zostaną wyłonieni zwycięzcy
konkursu którym zostaną przyznane Nagrody: I (pierwsza nagroda),
II (druga nagroda), III (trzecia nagroda) zgodnie z przyznaną przez Jury
punktacją.
c. Ocena prac nadesłanych na Konkurs obędzie się na podstawie
wypełnionych przez Jury: Formularza Oceny Pracy I i II etapu Konkursu
sporządzonych według wzorów stanowiących załącznik 2 i 3.
d. Termin przeprowadzenie Konkursu tj. poszczególnych etapów
Konkursu i wyłonienia zwycięzców ogłosi Komitet w dniu 30.09.2016r.
na stronie internetowej Uczelni www.wum.edu.pl pod banerem
Konkurs Santander Universidades.
2. Jury Konkursu przyznać może w Konkursie trzy nagrody pieniężne jak
następuje:
I.
II.
III.

Nagrodę Santander Universidades I miejsce za najlepszą pracę
w Konkursie – nagroda pieniężna 2.500,00 zł.
Nagrodę Santander Universidades II miejsce za bardzo dobrą pracę
w Konkursie – nagroda pieniężna 1.500,00 zł.
Nagrodę Santander Universidades III za wyróżniającą się pracę
w Konkursie – nagroda pieniężna 1.000,00 zł.

3. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców Konkursu odbędzie się w dniu inauguracji
roku akademickiego 2017/2018 tj. dnia 5 października 2016r., w budynku
Centrum Dydaktycznego Uczelni przy ul. Ks. Trojdena 2a w Warszwie w formie
oficjalnego wyczytania zwycięzców..
4. Wręczenie dyplomów odbędzie się podczas uroczystej inauguracji Roku
Akademickiego 2017/2018 w dniu 5 października 2016r. w obecności Władz
Uczelni i po zaproszeniu przedstawicieli Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.
im. Sefana Bryły z siedzibą w Waszawie.
5. Nagrody zostaną wypłacone przez Uczelnię do dnia 30 listopada 2016r. na
rachunki bankowe zwycięzców Konkursu.
6. Informacje o przebiegu Konkursu i jego wynikach dostępne będą na stronie
Uczelni www.wum.edu.pl pod banerem Konkurs Santander Universidades.

V Zgłaszanie prac
1. Studenci zainteresowani uczestnictwem w Konkursie zgłaszają prace
konkursowe przez przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego na
adres poczty elektronicznej wskazany przez Komitet w terminie podanym
w ogłoszeniu o Konkursie dostępnym na stronie www.wum.edu.pl pod banerem
Konkurs Santander Universidades.
2.
3. Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu Konkursu zobowiązani będą
w wyznaczonym czasie dostarczyć papierowe wersje zgłoszonych prac celem
dokonania oceny w ramach II etapu Konkursu.
4. Prace przejmuje Komitet Organizacyjny i przekazuje je Recenzentom.

1.
na stronie www.wum.edu.pl pod banerem Konkurs Santander
Universidades.
2. Komitet Organizacyjny odpowiedzialny jest za promocję Konkursu i działa we
współpracy z Biurem Informacji i Promocji Uczelni oraz we współpracy
z Studenckim Kołem Naukowym, Fundacją Bank Mleka Kobiecego oraz innym
organizacjami i podmiotami, których działaność może przyczynić się do
popularyzacji Konkursu.

