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REGULAMIN GALI LAUR NAUKOWCA 

§1  

Gala Laur Naukowca to coroczny projekt Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu 

Zielonogórskiego. 

Ideą gali jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska 

studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowanie dialogu pomiędzy 

uczelnią, organizacjami i firmami zewnętrznymi. 

 §2  

1. Organizatorem Gali „Laur Naukowca”, zwanej dalej Galą, jest Parlament Studencki 

Uniwersytetu Zielonogórskiego, zwany dalej Organizatorem. 

2. Gala odbywa się na terenie miasta Zielonej Góry w miejscu  i terminie wskazanym przez 

organizatora  w terminie ogłoszonym najpóźniej miesiąc przed wydarzeniem. 

3. Laureaci Gali otrzymają od Organizatora pamiątkową statuetkę "Laur Naukowca" zwaną 

dalej Statuetką. 

§3 

1. Uczestnikami Gali są członkowie kół naukowych i organizacji studenckich, władze Uczelni 

oraz zaproszeni goście. 

2. Udział uczestników Gali jest bezpłatny. 

3. Osoby chcące wziąć udział w Gali, z wyłączeniem zaproszonych gości  zobowiązane są 

do rejestracji przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie później niż 7 dni  przed Gałą. 

4. Uczestnik dokonujący rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

w celu przeprowadzenia Gali. 

§4 

1. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę, w której w skład wchodzą członkowie 

Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

2. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący/a Komisji ds. Kół Naukowych  

i Organizacji Studenckich Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

3. Organizator ustala kategorie, w których nagradzane będą projekty: 

1) Międzynarodowy projekt roku 

2) Rozwój kultury 

3) Mobilność studencka  

4) Innowacyjny projekt roku 

5) Społeczny projekt roku 
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6) Efektywny warsztat 

7) Aktywność Artystyczna 

8) Opiekun roku 

9) Najpopularniejszy projekt roku 

4. Zadaniem Kapituły jest przyznanie Statuetki z wyłączeniem §4 pkt.3 ust.9. 

5. Kapituła podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej 1/2 składu.  

6. Ocenie podlega całokształt osiągnięć na rzecz społeczności akademickiej. 

7. Organizator publikuje środkami komunikacji elektronicznej nominacje w kategorii §4 pkt.3 

ust.9 nie później niż 7 dni kalendarzowych przed Galą. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy kategorii §4 pkt.3. 

§5 

1. Kandydatury do wyróżnienia Statuetką, o której mowa w §4 pkt.3 ust.9, należy składać do 

Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Zielonogórskiego, w formie elektronicznego zgłoszenia na maila 

laur.naukowca.uz@gmail.com dostępnego na stronie Parlamentu Studenckiego UZ 

(www.samorzad.uz.zgora.pl). 

2. Procedury wyłonienia laureatów Gali: 

1) koła naukowe i organizacje studenckie mogą zgłaszać maksymalnie po jednej 

nominacji w kategorii §4 pkt. 3 ust. 1-8 Pozostałe nominacje pochodzą od Organizatora 

na podstawie złożonych sprawozdań w terminie wskazanym w zasadach (Zasady 

podziału środków na działalność Kół Naukowych i Organizacji Studenckich). 

2) każde koło naukowe i organizacja studencka może być nominowana wyłącznie 

jeden raz (tj. w jednej z powyższych kategorii) z wyłączeniem kategorii §4 pkt.3 ust.9, 

w której mogą brać udział wszystkie koła naukowe i organizacje studenckie. 

3) w kategoriach §4 pkt.3 ust.1-8. laureaci wyłaniani są przez kapitułę. 

4) laureat w kategorii §4 pkt.3 ust.9  wyłaniany jest poprzez głosowanie na stronie 

internetowej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania, nagród honorowych, które przyznawane 

są dla osób lub instytucji, które mają znaczący wpływ na rozwój i promocję kultury 

studenckiej. 

4. Statuetka Honorowa może być przyznana tej samej osobie lub instytucji tylko raz.  
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§6 

1. Wręczanie Statuetek Laur Naukowca odbywać się będzie raz do roku, podczas uroczystej 

Gali.  

 

2. Do wręczania Statuetek upoważniony jest Przewodniczący Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Zielonogórskiego, Prezydium i Członkowie Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz inne osoby wskazane przez Organizatora (m.in. władze 

Uniwersytetu Zielonogórskiego, pracownicy administracji UZ). 

3. Nazwy najpopularniejszych projektów oraz nominacje w każdej z kategorii zostaną 

ogłoszone przez Organizatora podczas Gali. 

4. Rejestr Laureatów Statuetki Laur Naukowca, wraz z kompletem dokumentacji, 

przechowywany jest w Dziale Spraw Studenckich.  

§7 

Postanowienia końcowe:  

1. Prawo zmiany Regulaminu przysługuje członkom Kapituły w składzie nie mniejszym niż 

1/2 składu PS UZ.  

2. Postanowienia Kapituły są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

3. W sytuacjach spornych i nie objętych Regulaminem ostateczną decyzje podejmuje 

Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu  Zielonogórskiego w porozumieniu 

z Prezydium Parlamentu Studenckiego. 

 

 


