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Regulamin przyznawania Nagród Santander Universidades dla studentów Politechniki Gdańskiej 
(dalej: „Regulamin”)  

  
§ 1   

1. Niniejszy dokument reguluje warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty Nagrody Santander Universidades 

(dalej:  konkurs) przyznawanej studentom Politechniki Gdańskiej (dalej: Uczelnia). 

2. Złożenie wniosku odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na platformie Santander 

Scholarships  http://www.becas-santander.com/program/nagroda-pg i  równoznaczne jest z akceptacją zasad 

zawartych w niniejszym Regulaminie.  

§ 2   

1. Decyzje w zakresie przyznania nagród należą do Kapituły Konkursowej (dalej: Kapituła) powołanej przez Rektora 

Politechniki Gdańskiej. 

2. W skład Kapituły wchodzą:   

1) dr Barbara Wikieł, prof. Uczelni – Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia - Przewodnicząca Kapituły, 

2) Justyna Jodłowska – Dział Spraw Studenckich 

3) Jakub Brzoska - Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej 

§ 3  

1. Kapituła przydziela Nagrody Santander Universidades dla studentów Politechniki Gdańskiej. 

2. Kapituła działa do 30.05.2021 r. 

3. Kapituła podejmuje decyzje większością głosów w obecności wszystkich jej członków.   

4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącej lub w trakcie jego nieobecności głos 

Wiceprzewodniczącej.    

5. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.    

6. Pracami Kapituły kieruje Przewodnicząca, która zwołuje posiedzenie Kapituły.   

7. Posiedzenia Kapituły mogą odbywać się za pomocą środków elektronicznego porozumiewania się na odległość, jeżeli 

zgodę na to wyrażą wszyscy jej członkowie.   

     
§ 4  

1. Nagrody będą przyznawane studentom za osiągnięcia sportowe, naukowe, zaangażowanie społeczne, realizację 

inicjatyw na Uczelni i poza nią, działalność na rzecz i dla dobra Uczelni. 

2. W przypadku otrzymania „Nagrody Santander Universidades dla studentów Politechniki Gdańskiej” studenta 

obowiązuje okres 12 miesięcy karencji przed ponownym aplikowaniem o Nagrodę Santander Universidades 

dla studentów Politechniki Gdańskiej. Okres karencji liczony jest od dnia otrzymania ostatniej Nagrody.     

3. W ramach przyznanych środków, w roku akademickim 2020/2021, Uczelnia zrealizuje minimum 25 jednorazowych 

nagród.   

   
§ 5 

1. Nagroda Santander Universidades może zostać przyznana studentowi, który jest studentem studiów  I stopnia, studiów 

II stopnia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (dalej: Kandydat) na podstawie poniższych kryteriów:  
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a) średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w szkole średniej, zawartych na 

świadectwie ukończenia szkoły średniej dla studentów I roku studiów I stopnia w roku akademickim 2020/21 lub; 

b) średniej ocen z dwóch semestrów roku akademickiego 2019/2020 poprzedzających okres organizacji Konkursu 

dla pozostałych studentów lub; 

c) uzyskanie indywidualnych osiągnięć naukowych, np. opublikowanie recenzowanej publikacji w czasopiśmie 

naukowym, czynny udział w konferencjach naukowych lub rozpoczęcie/zrealizowanie projektu badawczo-

naukowego lub;  

d) uczestniczenie w kołach naukowych lub organizacjach studenckich działających na Uczelni, w tym aktywny udział 

w co najmniej jednym wydarzeniu o charakterze naukowym, popularnonaukowym oraz prowadzenie działalności 

na rzecz promocji Uczelni; prowadzenie działalności/świadczenia w wolontariacie lub; 

e) osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym lub członkostwo 

w AZS PG aktywnie zaangażowanym w działalność sekcji. 

 

§ 6   
1. Nabór wniosków o Nagrodę Santander Universidades będzie trwał od dnia 09.03.2021 r. do dnia 09.04.2021 r.  

godz. 23.00 wyłączne na platformie Santander Scholarships dostępnej pod adresem:  

http://www.becas-santander.com/program/nagroda-pg  

2. Kandydaci ubiegający się o Nagrodę Santander Universidades do wypełnionego formularza rejestracyjnego dołączają 

skany dokumentów potwierdzające uzyskane osiągnięcia, takie jak: stosowne zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, 

nagrody, opinia trenera etc. 

3. Kapituła zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wiarygodności przedstawionych dokumentów.  

4. Wnioski zostaną rozpatrzone przez Kapitułę najpóźniej do 14.05.2021 r.  

5. Nagroda Santander Universidades może być przyznane osobie, która otrzymuje inne stypendia, z zastrzeżeniem 

§ 4 ust. 2.   

6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich do dnia 

21.05.2021 r. do godz. 15.00 lub ogłoszone w trakcie uroczystej gali poprowadzonej przez władze uczelni  

zorganizowanej w terminie do dnia 21.05.2021 r. Dodatkowo każdy Kandydat otrzyma informację o wynikach Konkursu 

mailowo za pośrednictwem platformy Santander Scholarships. 

 

§ 7     

1. Podstawą wypłaty Nagrody Santander Universidades jest posiadanie statusu studenta Uczelni oraz potwierdzenie 

akceptacji przyjęcia Nagrody poprzez kliknięcie linku wysłanego za pośrednictwem platformy Santander Scholarships.   

2. Wypłata nagrody będzie realizowana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.   

3. Kwota przyznanej nagrody zostanie pomniejszona o zaliczkę z tytułu podatku dochodowego, którą w imieniu studenta 

odprowadzi Uczelnia.  

4. Nagroda zostanie przekazana na wskazany przez studenta rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A.  

5. Wypłata nagrody zostanie zrealizowana do dnia 15.06.2021 r.    

   
§ 8  

1. Wysokość środków o których mowa w § 7 ust. 2 ustalana jest jednorazowo przez Kapitułę.    
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§ 9  
1. Podanie danych oraz wypełnienie i wysłanie przez osobę zgłaszającą swój udział w konkursie jest dobrowolne, jednak 

konieczne do realizacji celu przetwarzania, czyli udziału w konkursie. Brak zgody uniemożliwia udział w konkursie. Zakres 

gromadzonych danych wynika z formularza oraz obejmuje dane wytworzone w trakcie udziału w Konkursie.  

2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z udziałem w konkursie i do bieżących kontaktów z uczestnikiem 

oraz w celach statystycznych i archiwalnym, w okresie realizacji oraz rozstrzygnięcia konkursu, a także po jego 

zakończeniu w celach związanych z rozliczaniem konkursu, celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie 

przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora 

danych przez te przepisy. Po wskazanych powyżej okresach zostaną one trwale usunięte w sposób uniemożliwiający 

dostęp osób nieuprawnionych.  

3. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uczelnią w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie 

z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady 

i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.  

4. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku 

przy ul. G. Narutowicza 11/12 (kod pocztowy 80-233).Uczelnia wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie 

przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, będącą Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych w oparciu o unormowania RODO, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pg.edu.pl. 

5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do danych, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania 

zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

poprzez wysłanie formularza odwołującego zgodę na adres: Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku 

przy ul. G. Narutowicza 11/12 (kod pocztowy 80-233). 

 
§ 10   

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Kapituła Konkursu. 

2. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować mailowo na adres: jusjodlo@pg.edu.pl 

   

§ 11 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie:  https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich 

 

 

09 marca 2021 r.   
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