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Regulamin przyznawania Nagród Santander Universidades dla studentów Politechniki Gdańskiej 

realizujących projekty naukowe 

  
§1  Definicje pojęć 

1. Organizator - Politechnika Gdańska, z siedzibą przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; 

NIP: 5840203593, REGON: 000001620. 

2. Konkurs – konkurs „Nagroda Santander Universidades dla studentów Politechniki Gdańskiej realizujących 

projekty naukowe” przeprowadzany przez Organizatora w semestrze letnim roku akademickiego 

2021/2022. 

3. Uczestnik – student Politechniki Gdańskiej, który wyraził chęć udziału w Konkursie poprzez wysłanie 

formularza rejestracyjnego na platformie Santander Scholarships.  

4. Santander Scholarships – globalna platforma dostępna pod adresem https://www.becas-santander.com, 

na której znajdują się informacje dotyczące Konkursu i wyłącznie za jej pomocą można wysłać skuteczną 

aplikację do Konkursu.  

5. Nagroda – określona w Regulaminie kwota przeznaczona dla laureatów Konkursu.  

6. Regulamin – niniejszy dokument określający tryb aplikowania, rozpatrywania wniosków, przyznawania 

i wypłacania nagród w Konkursie. 

7. Uczelnia – Politechnika Gdańska. 

8. Kapituła – zespół osób powołanych przez Rektora Politechniki Gdańskiej do oceny aplikacji konkursowych 

i wyłonienia laureatów Konkursu. 

 

§2 Postanowienia ogólne 

1. Celem konkursu jest nagrodzenie studentów Politechniki Gdańskiej zaangażowanych w projekty naukowe, 

badawcze i wdrożeniowe na Uczelni.  

2. W konkursie może wziąć udział niekarany dyscyplinarnie student studiów I lub II stopnia Politechniki 

Gdańskiej, studiujący w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. 

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

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

zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w Załączniku nr 1 do Regulaminu: Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora.   

4. W ramach przydzielonych na Nagrody w Konkursie środków, przyznane zostanie 20 jednorazowych Nagród 

pieniężnych, w kwocie 1750 zł brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt). 

 

§3 Warunki udziału i kryteria oceny 

1. Warunkiem wnioskowania o Nagrodę jest aktywny udział w przynajmniej jednym projekcie naukowym, 

badawczym lub wdrożeniowym realizowanym na Politechnice Gdańskiej. 

2. Podczas rozpatrywania wniosków pod uwagę brane będą w szczególności: 

a. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych będących efektem realizowanego projektu, 

z uwzględnieniem punktacji czasopisma, w którym praca została opublikowana, zgodnie 

z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 

Ministerstwa Edukacji i Nauki; 

https://www.becas-santander.com/pl/index.html
http://www.becas-santander.com/program/nagroda-santander-universidades-studenci-pg
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b. prezentacja postępów i rezultatów prowadzonych w projekcie badań podczas konferencji 

naukowych (m.in. wystąpienia konferencyjne, prezentacje posterów), z uwzględnieniem poziomu 

i zasięgu konferencji; 

c. uzyskane patenty; 

d. zadania realizowane przez studenta w projekcie; 

e. stopień zaangażowania w projekt; 

f. innowacyjność badań i zaimplementowanie ich wyników. 

3. Do formularza rekrutacyjnego należy załączyć skan dokumentu, utworzonego przez studenta na wzór 

Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu, zawierającego wykaz działań podjętych w zgłaszanym projekcie, 

ze szczególnym uwzględnieniem informacji wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Dokument 

musi być poświadczony podpisem opiekuna naukowego. 

4. Wnioski będą oceniane na podstawie wymienionego w ust. 3 dokumentu. 

5. Student może dokonać modyfikacji Załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu, będącego wymaganym 

dokumentem w formularzu rekrutacyjnym, tak aby jak najwiarygodniej i najlepiej przedstawić swoje 

działania realizowane w projekcie. 

6. Student może zgłosić więcej niż jeden projekt. 

7. W przypadku zgłaszania więcej niż jednego projektu, student powinien dla każdego z nich dołączyć 

dokument utworzony na wzór Załącznika nr 2. 

8. Kapituła zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wiarygodności przedstawionych dokumentów oraz 

do mailowego lub telefonicznego wezwania Uczestnika do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty.  

9. Działania związane z projektem muszą obejmować rok akademicki 2021/2022, jednak sam projekt może być 

zainicjowany wcześniej. 

 

§4 Kapituła Konkursowa  

1. Decyzje w zakresie przyznania nagród należą do Kapituły Konkursowej powołanej przez Rektora Politechniki 

Gdańskiej.  

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

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

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

5. Posiedzenia Kapituły mogą odbywać się za pomocą środków elektronicznego porozumiewania się 

na odległość, jeżeli zgodę na to wyrażą wszyscy jej członkowie.   

 

§5 Przebieg Konkursu 

1. Nabór wniosków o Nagrodę będzie trwał od dnia 14.03.2022 r. do dnia 20.04.2022 r. wyłącznie 

na platformie Santander Scholarships dostępnej pod adresem: https://app.becas-

santander.com/pl/program/nagroda-pg-projekty. 

2. Kandydaci ubiegający się o Nagrodę są zobowiązani do wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz 

załączenia dokumentu, o którym mowa w §3 ust. 3. 

3. Wnioski zostaną rozpatrzone przez Kapitułę najpóźniej do  17.05.2022 r.  

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej https://pg.edu.pl/dss do dnia 31.05.2022 r.  

5. Każdy Kandydat otrzyma informację o wynikach konkursu za pomocą maila wygenerowanego przez 

platformę Santander Scholarships. 

 

 

https://app.becas-santander.com/pl/program/nagroda-pg-projekty
https://app.becas-santander.com/pl/program/nagroda-pg-projekty
https://pg.edu.pl/dss
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§6 Wypłata Nagród    

1. Podstawą wypłaty Nagrody jest potwierdzenie akceptacji przyjęcia Nagrody poprzez kliknięcie linku 

wysłanego na adres mailowy podany przy rejestracji, wygenerowanego przez platformę Santander 

Scholarships, w ciągu 7 dni od daty otrzymania tego e-maila.  

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

3. Przyznane Nagrody będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. 

4. Wypłata Nagród zostanie zrealizowana do dnia 30.06.2022 r.    

 

§7 Postanowienia końcowe   

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Kapituła 

Konkursowa. 

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

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie: https://pg.edu.pl/dss.    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jusjodlo@pg.edu.pl
https://pg.edu.pl/dss


 

     

4   

   

Załącznik nr 1  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora  

 

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. Informacje zbierane w formularzu obejmują: 

a. Państwo zamieszkania, 

b. Nazwa uczelni 

c. Imię 

d. Nazwisko 

e. Adres e-mail 

f. Data urodzenia 

g. PESEL lub seria i numer paszportu 

h. Płeć 

i. Telefon 

j. Narodowość 

k. Status zawodowy 

l. Wykształcenie 

m. Data rozpoczęcia studiów 

n. Data zakończenia studiów  

o. Średnia ocen 

p. Obszar specjalizacji 

q. Numer albumu 

r. Wydział 

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

z uczestnikiem oraz w celach statystycznych, promocyjnych (publikacja imienia, nazwiska, wizerunku 

i wydziału laureata na witrynach internetowych Politechniki Gdańskiej) 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. 

mailto:iod@pg.edu.pl?subject=zBIP
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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). 
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Załącznik nr 2 

 

__________________________ 
Imię i nazwisko 

__________________________ 
Nr albumu 

 

1. Nazwa projektu 

 

 

2. Opis projektu 

 

 

3. Działania studenta realizowane w projekcie (z uwzględnieniem ram czasowych prowadzonych działań) 

 

 

4. Publikacje naukowe (należy zawrzeć m.in. tytuł publikacji, nazwę czasopisma, datę publikacji) 

 

 

5. Udział w konferencjach naukowych (należy zawrzeć m.in. nazwę i datę konferencji, formę udziału, 

np. wystąpienie, poster) 

 

 

6. Uzyskane patenty 

 

 

7. Działalność popularnonaukowa 

 

 

8. Dodatkowe informacje 

 

 

9. Czy projekt jest częścią pracy dyplomowej lub jest realizowany w ramach programu studiów? 

☐TAK ☐NIE 

 

____________________________ 
Podpis opiekuna naukowego 


