Kryteria konkursu „Studencki Nobel 2019”
1.
2.

Liczba punktów jest obliczana na podstawie poniższych kryteriów przedstawionych w tabelach.
Punkty za poszczególne osiągnięcia są naliczone tylko wtedy, kiedy Uczestnik Konkursu dośle
odpowiednie dokumenty potwierdzające dane osiągnięcia. Za osiągnięcia niepotwierdzone
odpowiednimi dokumentami nie będą podliczane punkty. Obowiązek dostarczenia dokumentów
spoczywa na Uczestniku.
3. Ocena indywidualna jest dokonywana przez Komisję Konkursową i nie podlega oficjalnemu wglądowi.
4. Komisja może przyznać punkty dodatkowe za m.in.: wyróżniającą się działalność społeczną, posiadane
patenty, osiągnięcia w innych konkursach i pozostałą działalność, która nie jest uwzględniona poniższych
kryteriach. Maksymalna ilość punktów dodatkowych w danej kategorii opisana jest wyrażeniem „Ocena
indywidualna”.
5. W przypadku takiej samej liczby punktów kilku uczestników w tej samej kategorii, o wyższej pozycji
studenta w klasyfikacji, która rozstrzyga kwestie sporne.
6. Wystawy i pokazy zaliczeniowe nie są wliczane w punktacje.
7. Projekty zaliczeniowe i aplikacje tworzone w ramach zaliczeń nie są wliczane w punktacje.
8. Festiwale międzynarodowe to takie, w których co najmniej 50% artystów to artyści o narodowości innej
niż polskiej, za wyjątkiem studentów uczelni wyższej państwowej lub prywatnej w Rzeczypospolitej
Polskiej.
9. Prace międzynarodowe to takie, w których co najmniej 50% autorów pracy jest narodowości innej niż
polskiej, za wyjątkiem studentów uczelni wyższej państwowej lub prywatnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Konferencje międzynarodowe to takie, na których co najmniej 50% występujących to przedstawiciele
narodowości innej niż polskiej, za wyjątkiem studentów uczelni wyższej państwowej lub prywatnej w
Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Za każde osiągnięcie punkty są przydzielane tylko raz, w jednej dziedzinie.
12. Przy ocenie Uczestników brane są pod uwagę osiągnięcia Uczestnika zdobyte między 1 stycznia 2017 a
datą zgłoszenia do konkursu.

Zasady punktacji dla kategorii Sztuka
Maksymalna ilość
punktów

Kryteria
Wernisaże i wystawy
Wystawienie pracy na wernisażu zbiorczym
Własny wernisaż

8 pkt
16 pkt

60

8 pkt
16 pkt

60

Udział w festiwalach
Festiwal krajowy
Festiwal międzynarodowy

Inne

Organizator:

Ocena Indywidualna

60

Suma wszystkich punktów

180

Patronat honorowy:

Zasady punktacji dla kategorii Dziennikarstwo i Literatura
Maksymalna ilość
punktów

Kryteria
Publikacje w czasopismach, wydawnictwa, audycje radiowe i
telewizyjne
Uczelniane i regionalne
Każda publikacja i audycja
1 pkt
Krajowe
Każda publikacja i audycja
2 pkt
Międzynarodowe
Każda publikacja i audycja
4 pkt
Samodzielne publikacje tj. tomy wierszy, książki, reportaże
etc.
Krajowe
Każda samodzielna publikacja
4 pkt
Międzynarodowe
Każda samodzielna publikacja
8 pkt
Działalność w mediach
Ocena Indywidualna

Inne

80

40
60

Ocena Indywidualna

Suma wszystkich punktów

Organizator:

70

Patronat honorowy:

180

Zasady punktacji dla kategorii: Medycyna i farmacja, Nauki przyrodnicze i
energetyka, Fizyka i astronomia, IT, Nauki społeczno-ekonomiczne
Maksymalna ilość
punktów

Kryteria
Współudział w pracach badawczych
Prace krajowe
Każda praca badawcza
Prace międzynarodowe
Każda praca badawcza
Samodzielne prace badawcze
Krajowe
Każda samodzielna publikacja
Międzynarodowe
Każda samodzielna publikacja
Referaty i teksty w materiałach konferencyjnych
Uczelniane/regionalne
Każdy referat i tekst w materiałach konf.
Krajowe
Każdy referat i tekst w materiałach konf.
Międzynarodowe
Każdy referat i tekst w materiałach konf.
Publikacje w czasopismach
Uczelniane/regionalne
Każdy publikacja
Krajowe
Każda publikacja
Międzynarodowe
każda publikacja
Inne

1 pkt
2 pkt

3 pkt

60

6 pkt

1 pkt
30

2 pkt
3 pkt

1 pkt
30

2 pkt
3 pkt

Ocena Indywidualna

Suma wszystkich punktów

Organizator:

30

Patronat honorowy:

30

180

Zasady punktacji dla kategorii Działacz
Maksymalna
ilość punktów

Kryteria
Członkostwo w organizacjach studenckich/ kołach
naukowych/samorządzie studenckim
Struktury uczelniane/regionalne
Przewodniczący Zarządu
15 pkt
Członek Zarządu
10 pkt
max 8 pkt
(w zależności od złożoności projektuKoordynator projektu
ocena indywidualna)
max 4 pkt
(w zależności od pełnionych
Wolontariusz w projekcie
obowiązków- ocena indywidualna)
Struktury krajowe
Przewodniczący Zarządu
25 pkt
Członek Zarządu
20 pkt
max 16 pkt za jeden projekt
(w zależności od złożoności projektuKoordynator projektu
ocena indywidualna)
max 8 pkt za jeden projekt
(w zależności od pełnionych
Wolontariusz w projekcie
obowiązków- ocena indywidualna)
Działalność w samorządzie terytorialnym
Radny Rady Miasta
12 pkt
Radny Młodzieżowej Rady
Miasta
8 pkt
max 6 pkt za jesten projekt
(w zależności od pełnionych
Wolontariusz w projekcie
obowiązków- ocena indywidualna)

35

70

30

Działalność kulturalna (przedsięwzięć kulturalnych- np. koncerty,
wystawy, pokazy itp.)
Organizator

Każde wydarzenie

Każde wydarzenie

Organizator:

max 8 pkt za jeden projekt
(w zależności od złożoności projektuocena indywidualna)
Wolontariusz
max 4 pkt za jeden projekt
(w zależności od pełnionych
obowiązków- ocena idnywidualna)

Patronat honorowy:

40

Inne
Ocena Indywidualna

Suma wszystkich punktów

Organizator:

Patronat honorowy:

30

205

