
 

REGULAMIN KONKURSU 

 NA NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW 

AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE 

 „MENS DOCTA” 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu na Najlepszych Absolwentów 

Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie „Mens Docta”  (zwanego dalej 

„Konkursem”).  

2. Organizatorem Konkursu jest Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna w 

Warszawie (zwana dalej „Akademią” lub „Uczelnią”). 

3. Celem organizacji Konkursu jest wyróżnienie absolwentów Uczelni (zwanych 

dalej „Absolwentami”) posiadających bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia 

naukowe  lub którzy w inny sposób przyczynili się do rozwoju Uczelni bądź jej promocji. 

4.  Konkurs organizowany jest w każdym roku akademickim.  

5. Procedurę konkursową przeprowadza się wostatni miesiącu przed dniem 

zakończenia roku akademickiego, za który osiągniecia Absolwenta podlegają ocenie. 

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć Absolwenci studiów: pierwszego i drugiego 

stopnia, jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych zarówno w trybie 

stacjonarnym i niestacjonarnym oraz w języku polskim bądź angielskim. 

2. Konkurs dotyczy Absolwentów, którzy złożyli pomyślnie egzamin dyplomowy w 

pierwszym terminie roku akademickiego, którego konkurs dotyczy. 

3. Jeżeli Absolwent studiował w Uczelni na więcej niż jednym kierunku, o tytuł 

Najlepszego Absolwenta może ubiegać się tylko na jednym wybranym przez siebie 

kierunku.  

4. W konkursie nie mogą brać udziału Absolwenci:  

1) którzy w trakcie studiów zostali ukarani karą dyscyplinarną, 



 

2) pozostający w jakimkolwiek stosunku prawnym lub faktycznym z Uczelnią, za 

wyjątkiem stosunku pracy, 

3) pełniący funkcję członka Komisji Konkursowej, będący członkami jego rodziny lub 

pozostający z nim w jakimkolwiek stosunku faktycznym lub prawnym. 

 

§ 3. KRYTERIA KONKURSU 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie co najmniej jednego z 

poniższych kryteriów:  

a) osiągnięcie zarówno średniej ocen ze studiów, pracy dyplomowej, jeśli program 

studiów przewidywał obronę pracy dyplomowej, oraz egzaminu dyplomowego nie niższej 

niż 4,5 liczonej do dwóch miejsc po przecinku;  

b) przystąpienie do egzaminu dyplomowego w terminie podstawowym, tj. w pierwszym 

terminie; 

c) aktywne uczestnictwo w pracach kół naukowych, jak i na rzecz innych organizacji 

studenckich, mających na celu rozwój i pogłębianie swoich zainteresowań, 

d) uczestnictwo w pracach na rzecz Uczelni, np. poprzez aktywny udział w pracach 

samorządu studenckiego, pełnienie funkcji starosty roku/grupy itp., 

e) uczestnictwo w działalności promującej Akademię, 

f) uczestnictwo w działalności społecznej, kulturalnej, artystycznej lub sportowej także 

poza strukturami Uczelni, 

g) udokumentowane osiągnięcia naukowo-badawcze: 

- publikacje w czasopismach naukowych, 

- referaty wygłoszone na konferencjach naukowych, 

- nagrody i wyróżnienia w konkursach naukowych, 

h) inne osiągnięcia Absolwenta. 

 

 

 

 



 

§ 4. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją”) powołuje Rektor Akademii.  

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:  

a) Prorektor ds. kształcenia,  

b) Dziekani kierunków studiów,  

c) Kierownika Biura Obsługi Studentów lub wyznaczony przez niego pracownik uczelni; 

d) dwóch przedstawicieli samorządu studentów 

 

3. Wśród przedstawicieli studentów nie może znajdować się osoba zgłoszona do 

Konkursu. 

4. Funkcję Przewodniczącego Komisji Konkursowej pełni Prorektor ds. 

kształcenia. 

 

§5. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Prawo zgłaszania Absolwenta przysługuje: 

a) Rektorowi,  

b) Dziekanom,  

c) promotorowi pracy dyplomowej, jeśli program studiów przewidywał przygotowanie 

pracy dyplomowej, 

d) opiekunowi roku,  

e) opiekunowi koła naukowego,  

f) pozostałym nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii, 

g) Przewodniczącemu Samorządu Studenckiego, po uprzednim uzyskaniu opinii 

członków Zarządu Samorządu Studenckiego, 

h) Absolwentowi. 

 

2. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu złożonym w Biurze Rektora w formie skanów przesłanych drogą 



 

elektroniczną na adres: rektorat@vizja.pl lub w formie papierowej na adres: Okopowa 

59, 01-043 Warszawa, Biuro Rektora, VI Piętro z dopiskiem: MENS DOCTA. 

3. Niezbędnym elementem zgłoszenia jest oświadczenie o wyrażeniu zgody 

podpisane przez Absolwenta, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu.  

4. Termin na zgłoszenie Absolwenta mija w dniu 15 września danego roku 

akademickiego, z możliwością jego przedłużenia.  

5. Zgłoszenie powinno zawierać udokumentowany opis działalności naukowej, 

badawczej oraz organizacyjnej.  

6. Laureatów Konkursu wyłania Komisja Konkursowa na posiedzeniu zwołanym 

przez Przewodniczącego. Decyzja o wyłonieniu laureata podejmowana jest bezwzględną 

większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu Komisji. W przypadku 

równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

 

7. Komisja może przyznać nagrodę nie więcej niż trzem Absolwentom danego 

kierunku studiów. 

8. Komisja Konkursowa może przyznawać wyróżnienia.  

9. Protokół Komisji Konkursowej w sprawie wyłonienia laureatów Konkursu  na 

Najlepszych Absolwentów Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie 

„Mens Docta”  należy przekazać do wiadomości Rektora do dnia 30 września danego 

roku.  

§6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. Laureaci Konkursu na Najlepszych Absolwentów Akademii Ekonomiczno – 

Humanistycznej w Warszawie „Mens Docta” otrzymują szklaną statuetkę oraz 

okolicznościowy dyplom.  

Osoby wyróżnione otrzymują okolicznościowy dyplom. 

2. Wręczenie nagród odbywa się w trakcie uroczystej graduacji, na którą laureaci 

i osoby wyróżnione otrzymują oficjalne zaproszenie. 

mailto:rektorat@vizja.pl


 

3. Nazwiska laureatów Konkursu oraz osób wyróżnionych publikuje się na stronie 

internetowej Uczelni, pod warunkiem otrzymania zgody Absolwenta wyrażonej w 

oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

 

§7. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje 

Przewodniczący Komisji Konkursowej.  

2. Zmian w treści Regulaminu dokonuje się zarządzeniem Rektora Uczelni. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1  

do Regulaminu konkursu na Najlepszych Absolwentów  

Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie  

„Mens Docta”   

 

Zgłoszenie do Konkursu na Najlepszych Absolwentów Akademii Ekonomiczno – 

Humanistycznej w Warszawie „Mens Docta” 

I. Dane studenta/studentki :  

Imię/Imiona: …………………………………………………………………………….….….. 

Nazwisko:…………………………………………………………………………………….… 

Kierunek studiów: 

……………………………………………………………………………….  

Studia stacjonarne/studia niestacjonarne* 

Studia pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie* 

Numer albumu: 

………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: 

………………………………………………………………………  

Telefon: 

........................................................................................................................................  

E-mail: 

....................................................................................................................................... 

II. Termin egzaminu 

dyplomowego:…………………………………………………………… 

III. Średnia ocen osiągnięta w trakcie studiów: 

……………………………………………….. 

IV. Średnia ocen za pracę dyplomową (jeśli 

dotyczy):………………………………………… 

V. Średnia ocen z egzaminu dyplomowego: 

…………………………………………………… 



 

VII. Osiągnięcia naukowo-badawcze, organizacyjne i inne - wskazane w §3 Regulaminu 

Konkursu. 

• Osiągnięcia naukowo-badawcze 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

• Osiągnięcia organizacyjne 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

• Osiągnięcia artystyczne i sportowe 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

• Inne osiągnięcia 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

_____________________________                                  ____________________________ 

            miejscowość i data                podpis Zgłaszającego 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2  

do Regulaminu konkursu na Najlepszych Absolwentów  

Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie  

„Mens Docta”   

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

formularzu zgłoszeniowym do Konkursu na Najlepszych Absolwentów Akademii 

Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie „Mens Docta” („Konkurs”). 

2. Dodatkowo wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* zgodę na zamieszczenie na 

stronie internetowej Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie 

moich danych osobowych na liście laureatów Konkursu.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1) administratorem moich danych jest Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna  

(„AEH”) w Warszawie (01-043) przy ul. Okopowej 59, adres poczty e-mail: 

zgloszenia@vizja.pl, 

2) moje dane osobowe przetwarzane będą w postępowaniu konkursowym na 

Najlepszych Absolwentów Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w 

Warszawie „Mens Docta”, a w przypadku wyrażenia przeze mnie zgody na 

publikację - na stronie internetowej Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej 

w Warszawie w celach informacyjnych i promocyjnych,  

3) przewidywane kategorie odbiorców moich danych to upoważnieni przez 

administratora danych pracownicy, 

4) mam prawo dostępu do treści danych  i możliwość uzyskania kopii danych 

oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

5) przysługuje mi prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do 

organu nadzoru, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych narusza przepisy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  
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kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

6) moje dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres roku 

od dnia zakończenia Konkursu, a po tym czasie mogą być przetwarzane i 

przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

7) moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu.  

 

 

 

_____________________________                                  ____________________________ 

             miejscowość i data                podpis Absolwenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


