Konkurs Prologis Najlepszym
w kategorii
Na Najlepszego Absolwenta Wyższej Szkoły Logistyki
Regulamin
§1
1. Konkurs na Najlepszego Absolwenta WSL o nagrodę „Prologis Najlepszym”
organizowany jest dla najlepiej uczących się i równocześnie najbardziej aktywnych
studentów Wyższej Szkoły Logistyki.
2. W konkursie uczestniczyć mogą studenci trybu dziennego i zaocznego, za wyjątkiem
osoby wyznaczonej do reprezentowania Samorządu Studenckiego w Komisji
Konkursowej.
§2
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się studenta do konkursu i
uzyskanie przez niego średniej ocen minimum 4,53 za wszystkie semestry z danego
poziomu studiów, tj. odpowiednio: za 6 semestrów - studia licencjackie, za 7
semestrów - studia inżynierskie, za 3 semestry - studia magisterskie.
2. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy żaden student nie uzyskał wymaganej
średniej, w takim wypadku w konkursie może wziąć udział trzech kandydatów o
najwyższych wynikach, premiowanych analogicznie do wytycznych podanych w § 5.1,
wg proporcjonalnie niższej punktacji.
§3
Uczestnicy konkursu składają formularze zgłoszeniowe w dziekanacie WSL, w terminie do
01.03 danego roku akademickiego.
§4
Nad przebiegiem konkursu na Uczelni czuwa uczelniana Komisja Konkursowa, której
skład zatwierdza Rektor Uczelni. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
•
•
•

Rektor WSL,
Przedstawiciel firmy Prologis,
Przedstawiciel Samorządu Studenckiego WSL.
§5

Komisja Konkursowa ocenia uczestników konkursu według następujących kategorii i
punktacji:
1. Średnia ocen za wszystkie semestry danego poziomu studiów (licencjackie lub
magisterskie) zgodnie z przelicznikiem:
• 4,95 ↑
53 pkt.,
• 4,94 - 4,89 50 pkt.,
• 4,88 - 4,83 47 pkt.,
• 4,82 - 4,77 44 pkt.,
• 4,76 - 4,71 41 pkt.,
• 4,70 - 4,65 38 pkt.,
• 4,64 - 4,59 35 pkt.,
• 4,58 - 4,53 32 pkt.
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2.

Znajomość języków obcych zgodnie z przelicznikiem:
1. Na podstawie certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego
• Certyfikat pierwszego stopnia (za każdy język)

4 pkt.

• Certyfikat drugiego stopnia (za każdy język)

7 pkt.

• Maksymalna liczba punktów za jeden język

7 pkt.

2. W przypadku, gdy znajomość języka nie jest poświadczona certyfikatem przyznaje
się punkty za ocenę końcową z języka wystawioną w indeksie (dotyczy tylko
„grupy zaawansowanej”)

3.

• Za ocenę bardzo dobrą

4 pkt.

• Za ocenę dobrą plus

3 pkt.

Za uzyskanie dodatkowych umiejętności języka specjalistycznego
potwierdzonych dyplomem lub/i certyfikatem z oceną bardzo dobry
4 pkt.
Maksymalna liczba punktów za posiadane dyplomy lub certyfikaty
4 pkt.

3.

Udział w wymianach międzynarodowych:

4.

Praca w studenckim ruchu naukowym:

5 pkt.

• Prace badawcze: samodzielne

7 pkt.

• Prace badawcze: współudział

4 pkt.

• Publikacje:

7 pkt.

• Referaty:

4 pkt.

• Współpraca z prasą naukową:

3 pkt.

• Dyplomy(zaświadczenia), nagrody, wyróżnienia:

3 pkt.

• Praca w kołach naukowych Uczelni (poświadczona konkretnym
osiągnięciem, np. uczestnictwo w konkretnych warsztatach, projekcie)
do 4 pkt.
Punkty są przyznawane niezależnie od liczby poświadczonych prac, publikacji, itd., a
jedynie za zaangażowanie w studenckim ruchu naukowym wg punktacji
przyporządkowanej danej pozycji.
5.

Praca na rzecz środowiska akademickiego (co najmniej przez 1 rok akademicki)
5.1. Praca w samorządzie studenckim - maksymalna liczba punktów za pracę w
samorządzie studenckim:
7 pkt., w tym:
• Funkcje kierownicze:

7 pkt.

• Aktywny udział poparty konkretnymi osiągnięciami: 3 pkt.
5.2. Akcja charytatywna w czasie trwania studiów - wolontariat, itp.:
do 5 pkt.
5.3. Osiągnięcia sportowe w czasie trwania studiów:
• Klasa mistrzowska krajowa lub wyższa - I liga w grach zespołowych lub I

WSPÓŁORGANIZATOR KONKURSU I FUNDATOR NAGRÓD

dziesiątka Mistrzostw Polski w sportach indywidualnych:

do 7 pkt.

• Reprezentacja w zawodach międzyuczelnianych: do 3 pkt.
5.4 Opinia opiekuna z zakładu pracy (w przypadku studiów dualnych): do 3 pkt.
§6
1. Student premiowany jest za dane osiągnięcie, aktywność jednorazowo - bez
możliwości uzyskania punktów w innej kategorii z tego samego tytułu.
2.

Przyznaniu konkretnej liczby punktów pozycjom premiowanym według zdefiniowanej
skali, do pewnej liczby punktów, decyduje Komisja Konkursowa na podstawie
informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.

§7
Podstawę wyboru najlepszego absolwenta WSL danego roku akademickiego stanowią
kryteria i punktacja określone w §5. W przypadku takiej samej ilości punktów o wyższej
pozycji studenta w klasyfikacji decyduje wyższa średnia ocen uzyskana podczas całego
toku studiów.
1.

2.

1.
2.

1.

2.
3.

§8
Deklarowane przez studentów osiągnięcia będą brane pod uwagę tylko, jeśli miały
miejsce w trakcie trwania studiów i pod warunkiem, że zostały odpowiednio
udokumentowane:
• Pisemne potwierdzenie Dziekanatu;
• Kserokopie certyfikatów, świadectw lub stron w indeksie;
• Kserokopie odpowiednich dokumentów lub publikacji;
• Potwierdzenia pisemne profesorów, opiekunów kół, zarządów organizacji.
Jednocześnie zastrzega się, że student studiów magisterskich deklaruje swoje wyniki
oraz wszelką działalność tylko i wyłącznie z okresu trwania tychże studiów, nie mogąc
podawać w formularzu informacji odnoszących się do okresu studiów licencjackich.
§9
Komisja Konkursowa ma obowiązek ocenić rzetelność zaświadczanych przez
studenta osiągnięć i dokumentów.
Ponadto zadaniem Komisji jest dokonanie obiektywnego porównania poszczególnych
osiągnięć studentów, które powinno stanowić najistotniejsze zaraz po podstawowym
(średnia ocen) - kryterium wyboru (paragraf 5).
§10
Laureat pierwszej nagrody „Prologis Najlepszym” otrzymuje zaszczytne miano
Najlepszego Absolwenta Uczelni w danym roku akademickim, dyplom oraz nagrodę
pieniężną w wysokości 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) ufundowaną przez
firmę Prologis. Fundator pokrywa również podatek dochodowy z tytułu wygranej w
konkursie.
Nagrody będą wręczane naprzemiennie (w cyklach dwuletnich) podczas inauguracji
roku akademickiego WSL lub też Polskiego Kongresu Logistycznego
(organizowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania).
Nagroda pieniężna fundowana przez Prologis przekazywana będzie na konto
zwycięzcy w ciągu 14 dni od wręczenia dyplomu.
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