
Regulamin Konkursu pn. „Orły Nauki”  
dla Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
 

 
§ 1 

Definicja pojęć 
 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
 
1) Organizator – Organizatorem Konkursu jest Studenckie Towarzystwo Naukowe 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwane w dalszej części regulaminu „STN”), 
mające swoją siedzibę w Domu Studenta nr 2, przy ul. Witolda Chodźki 9, pokój numer 
4, 20-093 Lublin. 

2) Konkurs – Konkurs pn „Orły Nauki” przeprowadzany przez Organizatora cyklicznie, 
z częstotliwością raz w roku akademickim. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich 
Studentów studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie 
Medycznym w Lublinie. Zasady postępowania  

3) Uczestnik – Student lub absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który zgłosił 
chęć uczestnictwa w Konkursie, spełnił wymagania i formalności zawarte w 
Regulaminie Konkursu, co do którego Komisja Konkursowa nie wydała decyzji, o 
której mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu. 

4) Komisja Konkursowa – Komisja powołana przez Organizatora w celu weryfikacji 
dokumentów oraz oceny osiągnięć Uczestników Konkursu. W skład Komisji 
Konkursowej wchodzi od 3 do 7 Delegatów będących Członkami STN powołanych 
przez Organizatora w danym roku akademickim, w którym przeprowadzany jest 
Konkurs. 

5) Laureat Konkursu – Uczestnik Konkursu, który zgodnie z oceną Komisji 
Konkursowej znalazł się na liście rankingowej.  

6) Lista rankingowa – Lista Laureatów Konkursu składająca się z siedmiu Uczestników, 
którzy uzyskali kolejno największą liczbę punktów przyznanych według Kryteriów 
określonych w § 4 niniejszego Regulaminu. 

7) Formularz zgłoszeniowy – formularz rejestracyjny stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 

8) Kryteria – kryteria konkursu ustanowione przez Organizatora Konkursu, o których 
mowa w niniejszym Regulaminie. 

9) Patron Honorowy – Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Jego Magnificencja 
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

10) Administrator Danych – Administratorem danych jest Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie.  

 
§ 2 

Postanowienia ogólne 
 

1. Konkurs ma na celu promowanie oraz nagrodzenie studentów Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie charakteryzujących się wybitnymi osiągnięciami 
w działalności naukowej. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która: 
a) jest studentem dowolnego roku oraz kierunku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

lub absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kończącym studia w roku 
akademickim, w którym ogłoszony jest Konkurs, 



b) dostarczył zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta wydanego przez upoważnioną 
do tego jednostkę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kopię ważnej legitymacji 
studenckiej lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, 

c) poprawnie wypełnił Formularz zgłoszeniowy oraz dostarczył go do siedziby 
Organizatora wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi wszystkie zadeklarowane 
w nim osiągnięcia zgodnie z wytycznymi określonymi w § 3 ust 3 i 4.  

 
3. Uczestnik może tylko jeden raz w trakcie toku studiów zostać nagrodzony w Konkursie. 

 
4. W każdej edycji Konkursu wybieranych jest siedmiu Laureatów Konkursu. 

 
5. Uczestnicy oceniani są przez Komisję Konkursową na podstawie działalności naukowej 

od rozpoczęcia toku studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, do dnia 
ogłoszenia Konkursu. Uwzględniane są wyłącznie osiągnięcia zdobyte w trakcie 
realizacji studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Wykazane osiągnięcia 
sumują się w przypadku odbywania kształcenia na więcej niż jednym kierunku 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Osiągnięcia zdobyte w trakcie realizacji 
studiów w innych Uniwersytetach, nie będą brane pod uwagę. 

 
6. W przypadku niedopełnienia wymogów Konkursu, Uczestnik zostanie poinformowany 

drogą mailową lub telefoniczną, o konieczności przedłożenia odpowiednich 
dokumentów w ciągu 2 dni od otrzymania wezwania.  

7. Komisja Konkursowa może odmówić osobie prawa do uczestnictwa w konkursie 
w przypadku: 

1) niespełnienia wymogów formalnych i nie uzupełnienia ich we wskazanym w pkt 6 
terminie, 

2) podania nieprawdziwych danych w Formularzu zgłoszeniowym, 
3) innych naruszeń niniejszego Regulaminu.  

 
8. Decyzja o której mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu  zostanie przekazana Uczestnikowi na 

adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym w terminie 5 dni od dnia 
podjęcia decyzji w tym przedmiocie  przez Komisję Konkursową. Od ww. decyzji 
przysługuje sprzeciw do Komisji Konkursowej w terminie 3 dni od otrzymania w/w 
decyzji. Decyzje, o których mowa w § 2 ust. 8 zapadają bezwzględną większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Konkursowej.  
 

9. Harmonogram Konkursu oraz terminy nadsyłania zgłoszeń przez Uczestników 
ogłaszane są przez Organizatora na stronie internetowej STN – www.stn.umlub.pl.  

 
10. Zgłoszenia Uczestników do Konkursu przyjmowane są w terminie ogłoszonym przez 

Organizatora na stronie www.stn.umlub.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do 
ewentualnego przedłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń oraz dokonywania wszelkich 
zmian w harmonogramie Konkursu. 

 
11. Oficjalne ogłoszenie Laureatów oraz odbiór nagród odbywają się podczas Gali 

Konkursu Orły Nauki organizowanej przez STN Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
Termin oraz miejsce Gali zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie 
www.stn.umlub.pl. 

 
12.  Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza i oświadcza, że: 



1) dobrowolnie przystępuje do Konkursu, 
2) zapoznał się i zaakceptował Regulamin Konkursu, 
3) podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym, 
4) podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich, 
5) zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie,  
6) potwierdza, że spełnia wszystkie warunki umożliwiające udział w Konkursie. 

 
13. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przekazane Organizatorowi i Komisji 

Konkursowej będą   przetwarzane przez Administratora Danych wyłącznie w celu: 
a) realizacji Konkursu, 
b) wyłonienia Laureatów, 
c) wręczenia nagród Laureatom. 

 
14. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), w związku z realizacją Konkursu, Administrator informuje:  

1) dane Administratora Danych Osobowych (ADO): Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie, 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1;  

2)  dane Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@umlub.pl, +48 81448 5155;  
3) przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę poprzez tzw. wyraźne 

działanie potwierdzające czyli wysłanie Formularza zgłoszeniowego, na 
przetwarzanie jego danych osobowych oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego 
wizerunku do publikacji materiałów konkursowych. Zgoda obejmuje 
rozpowszechnianie wizerunku, jego kadrowanie i kompozycję w następujących 
formach publikacji: udostępnianie za pośrednictwem dowolnego medium, w tym 
rozpowszechnianie na stronach internetowych oraz w mediach 
społecznościowych. Wizerunek nie będzie użyty w sposób mogący naruszyć dobra 
osobiste. Zgoda zostaje wyrażona nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. 
Laureat Konkursu, oprócz zgody na wykorzystanie wizerunku, wyraża zgodę na 
opublikowanie swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, kierunek i rok 
studiów. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, jeżeli Uczestnik 
wycofa zgodę na ich przetwarzanie. Zgodę można cofnąć w każdym czasie, zaś 
cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie  zgody jest równoznaczne 
z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody. 
W związku z wydaniem nagrody Laureatowi, dane osobowe Laureata będą 
przetwarzane przez Administratora do momentu wygaśnięcia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa oraz roszczeń;  

4) cele i podstawa prawna przetwarzania: przeprowadzenie Konkursu, finansowanie, 
realizacja Projektów Naukowych - art. 6 ust. 1 lit. a, e, f RODO oraz w celu 
wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, w tym 
podatkowych oraz do celów udokumentowania realizacji Konkursu - art. 6 ust. 1 
lit. c RODO;  

5) podanie danych wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale 
konieczne do przeprowadzenia Konkursu; 

6)  odbiorcy danych osobowych: dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie 
osobom upoważnionym przez Administratora Danych Osobowych do 
przetwarzania danych osobowych, podmiotom przetwarzającym na mocy umowy 



powierzenia w szczególności: dostawcom usług prawnych i doradczych, 
informatycznych itd. - przy zapewnieniu adekwatnych środków bezpieczeństwa 
przez odbiorców danych osobowych, uprawnionym samodzielnym 
Administratorom danych oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa; 

7)  przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy: ADO 
nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy; 

8) dane osobowe Uczestników nie będą przedmiotem automatycznego 
podejmowania decyzji ani profilowania; 

9) okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez: okres 
realizacji Konkursu oraz do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć 
z Konkursu; 

10)  prawa związane z danymi osobowymi: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania, 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu, 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 

§ 3 
Konkurs 

 
1. Uczestnik zgłasza chęć udziału w Konkursie poprzez wypełnienie oraz dostarczenie 
do siedziby Organizatora w wersji papierowej  
a) prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, 
b) zaświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt b) Regulaminu, 
c) zaświadczeń potwierdzających wszystkie zadeklarowane w Formularzu 
zgłoszeniowym osiągnięcia zgodnie z wytycznymi określonymi w § 3 ust 3 i 4 
Regulaminu. 

 
1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do poprawnego wypełnienia Formularza 

zgłoszeniowego oraz dokumentów potwierdzających wszystkie zadeklarowane w nim 
osiągnięcia, a także do dostarczenia ich w formie papierowej. W przypadku 
niedostarczenia ww. dokumentów, Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia 
decyzji, o której mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu Organizator ma również prawo do 
wglądu w oryginały przesłanych dokumentów.  

 
2. Każda działalność Uczestnika musi zostać potwierdzona odpowiednim 

zaświadczeniem, zgodnie z poniższymi wymogami: 
 

a) prace naukowe potwierdzane są przez pracownika Biblioteki Głównej UM na 
podstawie bazy Bibliografia publikacji pracowników UM w Lublinie lub kopii 
pierwszej strony pracy, 

b) konferencje naukowe potwierdzane są w Formularzu zgłoszeniowym przez 
opiekuna Studenckiego Koła Naukowego lub inną osobę wyznaczoną przez 
kierownika podstawowej jednostki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w 
której praca była realizowana, 



c) konkursy naukowe potwierdzane są poprzez dostarczenie kopii 
dyplomu/certyfikatu/zaświadczenia wydanego przez organizatora konkursu  
o uzyskanym osiągnięciu, 

d) udział w projektach/grantach badawczych potwierdzany jest przez pisemne 
zaświadczenie wydane przez kierownika/opiekuna projektu/grantu badawczego, 

e) opracowanie patentu/wzoru użytkowego potwierdzane jest dokumentami w § 4 
ust.1 pkt 5. 

 
3. Punkty zostają przyznane Uczestnikowi według Kryteriów określonych w § 4 

niniejszego Regulaminu. 
 

4. Laureaci wybierani są według listy rankingowej powstałej na podstawie punktacji 
ułożonej malejąco w stosunku  do liczby punktów. Lista rankingowa zostanie 
udostępniona na stronie www.stn.umlub.pl zgodnie z harmonogramem Konkursu. 

 
5. Organizator ma obowiązek powiadomienia siedmiu Uczestników, którzy osiągnęli 

największą liczbę punktów o przyznaniu im tytułu Laureata Konkursu drogą mailową 
na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym. 

 
§ 4 

Kryteria Konkursu 
 

1. Zasady punktacji poszczególnych aktywności przedstawione są poniżej: 
 
1) kryterium A - publikacje naukowe opublikowane w formie pełnego tekstu. Na 

potrzeby Konkursu przyjmuje się punktację czasopism naukowych i wydawnictw 
publikujących recenzowane monografie naukowe zgodnie z najnowszymi wykazami 
MEiN, niezależnie od roku ukazania się publikacji. Nie są uwzględniane: edytoriale, 
wstępy, sprawozdania, biogramy, listy do redakcji, streszczenia zjazdowe, publikacje 
spoza wykazów MEiN. 

1) Rodzaj publikacji 

2)  

Liczba punktów 

Pierwszy autor Współautor 

publikacja w czasopismach posiadających 140 i 200 
punktów MEiN 70 53 

publikacja w czasopismach posiadających 70 i 100 
punktów MEiN  50 38 

publikacja w czasopismach posiadających 20 i 40 punktów 
MEiN 25 17 

Rozdział w monografii z poziomu II – 50 pkt MEiN  24 16 



Rozdział w monografii z poziomu I – 20 pkt MEiN  12 8 

Monografia z poziomu II – 200 pkt MEiN 70 53 

Monografia z poziomu I – 80 pkt MEiN  50 38 

 
2) kryterium B - konferencje naukowe 

 
Rodzaj konferencji Wygłoszenie referatu* Wygłoszenie referatu 

nagrodzonego miejscem 
1-3 lub wyróżnieniem* 

Studencka konferencja krajowa 3 6 

Studencka konferencja 
międzynarodowa** 

5 10 

Konferencja specjalistyczna*** 12 nie dotyczy 

 
 
*Pod pojęciem „wygłoszenia referatu” rozumie się osobistą prezentację pracy, również plakatu, 
prezentowanych na konferencji. Wyżej wymienione osiągnięcia nie mogą być objęte 
programem studiów. Uczestnictwo potwierdzone zostaje w Formularzu zgłoszeniowym przez 
opiekuna Studenckiego Koła Naukowego lub inną osobę wyznaczoną przez kierownika 
podstawowej jednostki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w której praca była realizowana 
W szczególnych przypadkach uczestnictwo może być potwierdzone przez załączenie książki 
abstraktów / zaświadczenia / certyfikatu / programu konferencji, na których wyszczególnione 
są imię i nazwisko autora i współautorów oraz tytuł przedstawionej pracy. 
 
** Konferencja międzynarodowa to taka, w której co najmniej 1 ⁄3 czynnych uczestników 
prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe. Dla  potwierdzenia 
międzynarodowego charakteru konferencji organizowanej w Polsce należy dostarczyć 
zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji lub jednostkę do tego upoważnioną, 
bądź wydruk z systemu POL-on (dla konferencji, które odbyły się do 2018 r.) lub Polskiej 
Platformy Medycznej: https://ppm.umlub.pl  (gdy w Repozytorium PPM znajdują się materiały 
konferencyjne). W sytuacji nieprzedstawienia żadnego z ww. dokumentów, konferencja 
traktowana będzie jako konferencja krajowa.  
 
*** Konferencja specjalistyczna to konferencja, której uczestnikami są specjaliści z danej 
dziedziny, gdzie studenci mogą brać czynny udział wyłącznie w wyznaczonych sesjach 
studenckich. 
 

3) kryterium C - konkursy naukowe - zajęcie miejsca od I do III oraz wyróżnienia w 
konkursach z dziedzin – nauki medyczne, nauki farmaceutyczne oraz nauki o zdrowiu 



o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym, potwierdzone dyplomem / 
certyfikatem / zaświadczeniem uzyskanych osiągnięć wydanym przez organizatora 
konkursu lub jednostkę do tego upoważnioną. 
 

Rodzaj konkursu Liczba punktów  

zasięg ogólnokrajowy  15 

zasięg międzynarodowy  30 

 
 
 

4)  kryterium D - udział w projektach/grantach badawczych – realizowanych przez 
Uczelnię bądź w projektach/grantach badawczych finansowanych na drodze konkursu 
ogólnopolskiego lub międzynarodowego potwierdzony przez kierownika/opiekuna 
projektu/grantu badawczego lub jednostkę do tego upoważnioną. 

 

Projekt/grant badawczy Liczba punktów  

Realizowany przez Uczelnię 
Kierownik 40 

Członek zespołu 20 

O zasięgu ogólnopolskim/międzynarodowym 
Kierownik 80 

Członek zespołu 40 

 
 

5) kryterium E - opracowanie patentu lub wzoru użytkowego - kopia udzielonego 
prawa lub wydruk ze strony Urzędu Patentowego 
https://uprp.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-i-wiadomosci-uprp  (Biuletyn UPRP 
w przypadku zgłoszeń, Wiadomości UPRP w przypadku wynalazków i wzorów 
użytkowych). 

 

Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów 

Każdy patent lub wzór 
użytkowy 100 

Każde opublikowane zgłoszenie  70 

 



 
2. W przypadku uzyskania przez Uczestników jednakowej liczby punktów, kryterium 

podstawowym stanowi suma punktów otrzymana w kryterium A. W przypadku, gdy 
suma punktów w kryterium A jest jednakowa u Uczestników, kolejnym kryterium 
rozróżniającym jest kryterium C. 

 
§ 5 

Nagrody 
 

1. Laureaci otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskany tytuł Laureata Konkursu. 
2. Laureaci mogą otrzymać nagrody rzeczowe. 

 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Nagrody zostaną przekazane Laureatom w sposób ogłoszony przez Organizatora 

Konkursu wraz z ogłoszeniem harmonogramu Konkursu. 
 

2. Wiążące dla Uczestników informacje, decyzje oraz postanowienia ogłaszane będą za 
pośrednictwem poczty elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. 
 

3. Od decyzji Komisji Konkursowej o rozstrzygnięciu Konkursu nie przysługuje 
odwołanie.  

 
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator 

Konkursu. 
 

 
 


