
 

 
 

  

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2021 

 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW 

MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

 Z DNIA 4 MARCA 2021 ROKU 

 

 

w sprawie Regulaminu Konkursu na Najlepszą Studentkę/Najlepszego Studenta 

Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 

Warszawskiego 

 

 

Jako kierownik jednostki organizacyjnej zarządzam, co następuje: 

 

§1 

Nadaje się Regulamin Konkursu na Najlepszą Studentkę/Najlepszego Studenta 

Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, który 

stanowi załącznik do Zarządzenia.  

 

 

§2 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Dziekan WNPiSM: D. Przastek 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2021 

Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW  



 

 
 

z dnia 4 marca 2021 

 

Regulamin Konkursu na Najlepszą Studentkę/Najlepszego Studenta 

Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  

Uniwersytetu Warszawskiego  

 

§ 1. 

1. Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 

Warszawskiego, doceniając najlepsze studentki i najlepszych studentów  

oraz wspierając ich rozwój naukowy, organizacyjny, artystyczny i sportowy ustanawia 

coroczny Konkurs o Nagrodę Dziekana WNPiSM dla najlepszej/najlepszego 

studentki/studenta Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 

26/28, 00-927 Warszawa, (dalej: „Organizator”). 

3. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem, 

dostępnym na stronie internetowej www.wnpism.uw.edu.pl (dalej: „Regulamin”). 

§ 2. 

1. Organizator ogłasza Konkurs w następujących kategoriach: 

1.1 najlepszy/a Student/ka WNPiSM UW studiów I stopnia (dotyczy studentów II i III 

roku oraz absolwentów, którzy mogą wziąć udział w konkursie w roku ukończenia 

studiów), 



 

 
 

1.2 najlepszy/a Student/ka WNPiSM UW studiów II stopnia (dotyczy studentów II 

roku oraz absolwentów, którzy mogą wziąć udział w konkursie w roku ukończenia 

studiów), 

2. Konkurs organizowany jest raz w roku, ma charakter otwarty i jednoetapowy. 

3. W konkursie swoje kandydatury mogą zgłaszać studenci WNPiSM UW, którzy  

w minionym roku akademickim wykazali się ponadprzeciętną aktywnością w sferze 

naukowej, organizacyjnej, artystycznej lub sportowej. 

§ 3. 

1. Oceny wniosków dokonuje Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”). 

2. Członkinie i członkowie Komisji są powoływani przez Dziekana Wydziału Nauk 

Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego spośród 

pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych zatrudnionych w jednostce,  

w której organizowany jest Konkurs. 

3. W skład Komisji wchodzą: 

- Kierownik Jednostki Dydaktycznej 

- Pełnomocnik Dziekana ds. studenckiego ruchu naukowego (sekretarz) 

- 5 osób powołanych przez Dziekana WNPiSM UW spośród pracowników badawczych 

i badawczo-dydaktycznych zatrudnionych w jednostce. 

4. Przy ocenie brane pod uwagę będą zróżnicowane kryteria aktywności naukowej  

i organizacyjnej jak również innych osiągnięć artystycznych i sportowych, w tym  

w szczególności: 

4.1 średnia ze studiów; w tym za: 5,0-30 pkt; 4,91-4,99 – 20 pkt; 4,81-4,90 – 15 

pkt; 4,71-4,80 – 10 pkt; 4,61-4,70 – 8 pkt; 4,51-4,60 – 6 pkt; 4,41-4,50 – 4 pkt;  



 

 
 

4.2 certyfikat/y potwierdzające znajomość języka obcego/języków obcych 

wydane przez instytucje przeprowadzające egzaminy państwowe oraz 

przez  Szkoły Języków Obcych uczelni wyższych  (za znajomość każdego z 

języków w zależności od poziomu; A1 – 1 pkt, A2 – 2 pkt, B1 – 3 pkt, B2 – 5 pkt, C1 – 

10 pkt, C2 – 20 pkt),  

4.3 aktualne, pochodzące z roku akademickiego, za który przyznana ma 

zostać nagroda, zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe; 

udział w wydarzeniach naukowych, opublikowane prace naukowe 

(artykuły, rozdziały, monografie), projekty i granty badawcze itp. oraz 

udział w wymianach międzynarodowych objętych programem Erasmus+ 

lub innych wyjazdów zorganizowanych na podstawie umów bilateralnych 

oraz udział w wymianach międzyuczelnianych objętych programem 

MOST; szkołach letnich i zimowych:  

- artykuły w czasopismach naukowych, monografie oraz rozdziały w pracach 

zbiorowych punktacja za publikację będzie liczona wg aktualnej listy Ministerstwa 

Edukacji i Nauki pomnożona przez 3; w przypadku publikacji współautorskiej liczony 

będzie procentowy udział; 

- uczestnictwo z referatem w międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej 

przez krajowe lub międzynarodowe towarzystwo naukowe – 20 pkt; 

- uczestnictwo z referatem w ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej 

przez uczelnię wyższą lub towarzystwo naukowe – 10 pkt; 

- uczestnictwo w międzynarodowym projekcie badawczym – 50 pkt; 

- uczestnictwo w krajowym projekcie badawczym – 30 pkt; 

- uczestnictwo w programie Erasmus+/wyjeździe zorganizowanym na podstawie 

umowy bilateralnej – 10 pkt 



 

 
 

- uczestnictwo wymianach międzyuczelnianych objętych programem MOST – 7 pkt 

- uczestnictwo w szkole letniej lub zimowej – 5 pkt. 

4.4 aktualne, pochodzące z roku akademickiego, za który przyznana ma 

zostać nagroda, zaświadczenia potwierdzające aktywność organizacyjną: 

w kołach naukowych, organizacjach studenckich, pomoc przy organizacji 

konferencji naukowej,  itp. wraz z informacją dotyczącą charakteru 

uczestnictwa i charakterystyką realizowanych zadań: 

- członkostwo w organizacji studenckiej – 2 pkt 

- pełnienie funkcji w organach statutowych w organizacji studenckiej – 5 pkt 

- pomoc w organizacji konferencji naukowej – 5 pkt  

4.5 aktualnych, pochodzących z roku akademickiego, za który przyznana 

ma zostać nagroda, zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia artystyczne 

i sportowe związanych z reprezentowaniem Uniwersytetu 

Warszawskiego:   

- udział w przedsięwzięciu artystycznym lub w wydarzeniu sportowym – 5 pkt 

5. W przypadku, gdy to samo osiągnięcie zostało kilkukrotnie wskazane we wniosku, 

Komisja przyzna jednokrotnie najwyższą liczbę punktów możliwą do uzyskania za dane 

osiągnięcie. 

6. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane osiągnięcie Komisja 

przyzna za dane osiągnięcie 0 punktów. 

7. Ocenie nie podlegają osiągnięcia naukowe lub artystyczne, a także wyniki sportowe 

we współzawodnictwie wynikające z planu i programu studiów, w tym m.in. praktyki 

zawodowe. 



 

 
 

8. Ocenie nie podlegają osiągnięcia zrealizowane w ramach stosunku pracy, umów 

cywilnoprawnych i innych form zatrudnienia. 

9. Ocenie nie podlegają publikacje złożone do druku lub oczekujące na recenzję, 

publikacje o charakterze nienaukowym, bierny udział w konferencjach/warsztatach/ 

seminariach, inne certyfikaty poświadczające ukończenie kursów, warsztatów szkoleń; 

osiągnięcia sportowe na szczeblu niższym niż krajowy. 

10. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 4. 

1. Zgłoszenie na Konkurs wymaga złożenia w terminie do 10 października 2021 roku 

kompletu dokumentów: 

1.1 poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1; 

1.2 oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu; 

1.3 potwierdzonego z Sekcji Studenckiej zaświadczenia/informacji o średniej z toku 

studiów; 

1.4 certyfikatu/ów potwierdzających znajomość języka obcego/języków obcych;  

1.5 aktualnych, pochodzących z roku akademickiego, za który przyznana ma zostać 

nagroda, zaświadczeń potwierdzających wszystkie zgłaszane osiągnięcia naukowe;  

1.6 aktualnych, pochodzących z roku akademickiego, za który przyznana ma zostać 

nagroda, zaświadczeń potwierdzających aktywność organizacyjną wraz z informacją 

dotyczącą charakteru uczestnictwa i charakterystyką realizowanych zadań.  

1.7 aktualnych, pochodzących z roku akademickiego, za który przyznana ma zostać 

nagroda, zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia artystyczne i sportowe wraz z 

informacją dotyczącą charakteru uczestnictwa oraz zasięgiem wydarzenia. 



 

 
 

2. Zgłoszenie, opisane jako „Konkurs na Najlepszą Studentkę/Najlepszego Studenta 

WNPiSM”, powinno nastąpić w podanym terminie w siedzibie Biura Promocji i 

Komunikacji WNPiSM (Collegium Politicum, pokój nr 211). Dokumenty na konkurs 

można także przesłać elektronicznie na adres: najlepsiwnpism@uw.edu.pl. 

3. Organizator nie zwraca nadesłanych dokumentów.  

4. Dokumenty niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie zostaną 

dopuszczone do Konkursu. 

§ 5. 

1.: W konkursie zostaną przyznane nagrody: 

1.1 dla najlepszej Studentki/ najlepszego Studenta studiów II stopnia  

1.2 dla najlepszej Studentki/ najlepszego Studenta studiów I stopnia   

2. Nagrodami w konkursie są: 

2.1 dla Najlepszej Studentki/Najlepszego Studenta WNPiSM UW studiów I stopnia 

nagroda w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

2.2 dla Najlepszej Studentki/Najlepszego Studenta WNPiSM UW studiów II stopnia 

nagroda w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

2.3. Komisja może przyznać także po 2 wyróżnienia w każdej kategorii. 

3. Komisja może zaproponować inny podział nagród lub odstąpić od przyznania 

nagród. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody przez 

Organizatora na podany w Załączniku nr 1 adres e-mail bądź telefonicznie. 

§ 6. 



 

 
 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 października 2021 roku.  

2. Wręczenie nagród nastąpi podczas Święta Uniwersytetu. 

3. Lista laureatów (imię i nazwisko, kierunek studiów) oraz termin uroczystego 

wręczenia nagród podawane są do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na 

stronie internetowej (www.wnpism.uw.edu.pl). 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska  

i informacji o zwycięzcy Konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach 

reklamowych Organizatora, w mediach i na stronie internetowej Organizatora. 

§ 7. 

1. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się z Regulaminem. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie podpisanego 

odręcznie formularza danych osobowych i wniosku (Załącznik nr 1 do Regulaminu), 

oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. 

3. Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian  

w postanowieniach Regulaminu na każdym etapie trwania Konkursu, w tym zmiany 

terminów jego przeprowadzenia, przy czym zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań 

mniej korzystnych dla Uczestników Konkursu niż te przewidziane w pierwotnej wersji 

Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, przerwania lub 

odwołania Konkursu z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie 

jest ostateczna. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem 

możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu. 

6. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 



 

 
 

7. Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie 

internetowej Organizatora, tj. www.wnpism.uw.edu.pl. 

8. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej: 

www.wnpism.uw.edu.pl. 

10. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Konkursu można 

uzyskać u Pełnomocnika Dziekana WNPiSM ds. studenckiego ruchu naukowego dr 

Agnieszki Bejmy, a.bejma@uw.edu.pl 

11. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

Załączniki:   

Załącznik nr 1 - Formularz danych osobowych - uczestnik Konkursu   

Załącznik nr 2 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
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Załącznik nr 1 - Formularz danych osobowych - uczestnik Konkursu  

do Regulaminu Konkursu Nagrodę Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dla Najlepszej Studentki/Najlepszego 

Studenta WNPiSM UW 

Imię:  

Nazwisko:  

Ulica  

Kod pocztowy  

Miasto  

Telefon  

Email:  

  

 

Administratorem danych osobowych jest Wydział Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-

927 Warszawa. 

Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. 

Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie, a ich niepodanie uniemożliwi 

uczestnictwo. 

Dane będą przechowywane do czasu rozliczenia Konkursu i przedawnienia ewentualnych 

roszczeń uczestników Konkursu. 

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 



 

 
 

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych 

osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu 

wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu dla Najlepszej Studentki/ 

Najlepszego Studenta Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

Uniwersytetu Warszawskiego i akceptuję jego postanowienia. Oświadczam, że spełniam 

wymagania stawiane uczestnikom Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

Data          Podpis 

……………………………………….     ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Wniosek 
o Nagrodę Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 

Warszawskiego dla Najlepszej Studentki/Najlepszego Studenta WNPiSM UW 

 

 

 

Imię i Nazwisko: 

Kierunek i tryb studiów: 

Stopień: 

 

1. Średnia z toku studiów: 

2. Znajomość języków obcych: 

- język angielski: 

- język niemiecki: 

- język francuski 

- język rosyjski 

- język hiszpański 

- język włoski 

- inne: 

3. Wykaz osiągnięć naukowych: 

- publikacje naukowe (proszę wskazać pełne dane bibliograficzne oraz liczba 

punktów wg listy Ministerstwa Edukacji i Nauki): 

a) artykuł naukowy,  

b) monografia 

e) rozdział w pracy zbiorowej  

- uczestnictwo z referatem w konferencjach naukowych (tytuł referatu, tytuł 

konferencji, miejsce i data konferencji) 

a) międzynarodowych 

b) ogólnopolskich  

- udział w projektach badawczych (tytuł, instytucja finansująca) 

a) międzynarodowych 



 

 
 

b) krajowych 

- inne osiągnięcia: 

- uczestnictwo w programie Erasmus+/umowie bilateralnej  

- uczestnictwo wymianach międzyuczelnianych objętych programem MOST  

- uczestnictwo w szkole letniej lub zimowej  

- inne: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Wykaz osiągnięć organizacyjnych 

- członkostwo w organizacjach studenckich (nazwa organizacji, data przystąpienia); 

- pełnienie funkcji w organach statutowych w organizacjach studenckich (nazwa 

organizacji, data przystąpienia, pełniona funkcja i zakres obowiązków); 

- pomoc w organizacji konferencji naukowej (tytuł konferencji, nazwa organizatora, data 

wydarzenia, zakres obowiązków);  

- organizacja konferencji naukowej/seminarium przez organizację studencką/koło 

naukowe, którego wnioskodawca jest członkiem/członkinią (tytuł wydarzenia, nazwa 

organizatora, data wydarzenia, zakres obowiązków); 

- inne:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



 

 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. Wykaz osiągnięć artystycznych i sportowych: 

-  udział w wydarzenie artystycznym lub sportowym (data wydarzenia, organizator, 

charakter udziału) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

                podpis osoby składającej wniosek 



 

 
 

Załącznik nr 2 – Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. 

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

Z administratorem można kontaktować się: 

 listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 

Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest 

korespondencja); 

 telefonicznie: 22 55 20 000. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.  

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa 

danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw 

związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych. 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji o 

zasadach prowadzenia konkursu, przyjmowanie zgłoszeń konkursowych itp. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO1 w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 

                                                           
1 Rozporządzenie 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). 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania w interesie 

publicznym; 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 
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 udziału w konkursie na najlepszą studentkę/najlepszego studenta Wydziale Nauk 

Politycznych i Studiów Międzynarodowych; 

 opublikowaniu danych zwycięzcy na stronie internetowej; 

2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 

 dokonania rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

podatkowymi  

i o rachunkowości. 

3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO: 

 ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamierzonych 

celów: 

1) przez czas realizacji konkursu i przyznania nagród; 

2) przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i o rachunkowości; 

3) przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Następnie dane zostaną poddane archiwizacji. 

Odbiorcy danych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, 

współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w 

związku  

z realizowanymi zadaniami służbowymi.  

Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie 

określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych. 

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

Dane osobowe zwycięzców konkursu prac zostaną opublikowane na stronie internetowej.  

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 



 

 
 

Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla 

edukacji firmę Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych) w jej centrach przetwarzania danych2.  

Prawa związane z przetwarzaniem danych 

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez 

RODO tj. prawo do: 

 dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO); 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych.  

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych 

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. W przypadku 

braku podania danych osobowych udział w konkursie będzie utrudniony lub niemożliwy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 



 

 
 

Terms and Conditions of the Competition for the Best Student of the 

Faculty of Political Science and International Studies at the University of 

Warsaw  

 

§ 1. 

1. In acknowledgement of the best students, and in support of their academic, 

organisational, artistic, and sports development, the Dean of the Faculty of Political 

Science and International Studies at the University of Warsaw hereby announces an 

annual Competition for the Dean’s Award for the Best Student of the Faculty of Political 

Science and International Studies at the University of Warsaw, hereinafter referred to 

as the Competition. 

2. The Competition is organised by the Faculty of Political Science and International 

Studies with its registered office in Warszawa, at ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 

00-927 Warszawa, hereinafter referred to as the Organiser. 

3. The Competition is organised pursuant to the terms and conditions set forth herein, 

available at www.wnpism.uw.edu.pl, hereinafter referred to as the Terms and 

Conditions. 

§ 2. 

1. The Organiser holds the Competition in the following categories: 

1.1. Best First-Cycle Student of the University of Warsaw’s Faculty of Political Science 

and International Studies (for Year 2 & 3 students and graduates who may take part in 

the competition in the year they completed their programme); 

1.2. Best Second-Cycle Student of the University of Warsaw’s Faculty of Political 

Science and International Studies (for Year 2 students and graduates who may take 

part in the competition in the year they completed their programme). 



 

 
 

2. The Competition is organised once a year. It is an open, one-stage competition. 

3. Students of the Faculty of Political Science and International Studies at the 

University of Warsaw who in the past academic year were exceptionally active in 

scientific, organisational, artistic, or sporting efforts, may apply for the Competition. 

§ 3. 

1. The applications are assessed by the Competition Board, hereinafter referred to as 

the Board. 

2. Board Members are appointed by the Dean of the Faculty of Political Science and 

International Studies at the University of Warsaw from among researchers and 

scholars employed at the unit where the Competition is organised. 

3. The Board consists of: 

- the Educational Unit Manager; 

- the Dean’s Representative for the Student Scientific Movement (secretary); 

- five persons appointed by the Dean of the Faculty of Political Science and 

International Studies at the University of Warsaw from among researchers and 

scholars employed at the unit. 

4. In its assessment, the Board takes into consideration various criteria concerning the 

entrants’ scientific and organisational activities, as well as artistic and sports 

achievements, including, in particular: 

4.1. the grade average, with the following number of points awarded for respective 

averages: 5.0 – 30 pts; 4.91-4.99 – 20 pts; 4.81-4.90 – 15 pts; 4.71-4.80 – 10 pts; 4.61-

4.70 – 8 pts; 4.51-4.60 – 6 pts; 4.41-4.50 – 4 pts;  

4.2. foreign language certificates issued by institutions which carry out 

state examinations and by foreign language schools at higher education 



 

 
 

institutions (with the following number of points awarded for respective proficiency 

levels: A1 – 1 pts; A2 – 2 pts; B1 – 3 pts; B2 – 5 pts; C1 – 10 pts; C2 – 20 pts);  

4.3. valid certificates dated for the academic year for which the award is 

given, attesting to the entrant’s scientific achievements, participation in 

scientific events, scientific works published (papers, chapters in books, 

monographs), projects and research grants etc., and participation in 

international student exchange within the Erasmus+ programme, other 

exchange visits organised pursuant to bilateral agreements, or other inter-

university exchange visits within the MOST programme, as well as 

participation in summer or winter schools:  

- papers in scientific journals, monographs, and chapters in collective works – number 

of points is awarded in accordance with the valid list of the Ministry of Science and 

Education, multiplied threefold, whereas points for co-authored works are awarded 

proportionately to the students’ percentage share in such works; 

- participation as speaker with an accepted paper in an international scientific 

conference organised by a domestic or international scientific society – 20 pts; 

- participation as speaker with an accepted paper in a domestic scientific conference 

organised by a higher education institution or scientific society – 10 pts; 

- participation in an international research project – 50 pts; 

- participation in a domestic research project – 30 pts; 

- participation in the Erasmus+ programme or an exchange visit organised pursuant 

to a bilateral agreement – 10 pts; 

- participation in an inter-university exchange visit within the MOST programme – 7 

pts; 

- participation in a summer or winter school – 5 pts; 



 

 
 

4.4. valid certificates dated for the academic year for which the award is 

given, attesting to the entrant’s organisational efforts in science clubs or 

student organisations, or assistance in organising a scientific conference, 

etc., with information concerning the nature of the entrant’s participation 

and a description of responsibilities performed: 

- membership in a student organisation – 2 pts; 

- function within statutory bodies of a student organisation – 5 pts; 

- assistance in organising a scientific conference – 5 pts;  

4.5. valid certificates dated for the academic year for which the award is 

given, attesting to the entrant’s artistic and sports achievements related to 

the entrant’s representation of the University of Warsaw:  

- participation in an art project or sporting event – 5 pts. 

5. If the application lists the same achievement multiple times, the Board awards a one-

off maximum number of points to be awarded for the given achievement. 

6. If the entrant fails to present a document confirming a listed achievement, the Board 

awards zero points for that achievement. 

7. Scientific and artistic achievements, as well as competitive sports results, which arise 

from the curriculum for the degree programme, including from internships, are not 

subject to the Board’s assessment. 

8. Achievements arising from an employment relationship, civil law agreements, and 

other forms of engagement, are not subject to the Board’s assessment. 

9. Works submitted for publication or awaiting review, non-scientific publications, 

passive participation in conferences, workshops or seminars, other certificates of 

completion of various courses, workshops or training sessions, as well as sports 



 

 
 

achievements at a level lower than national, are also not subject to the Board’s 

assessment. 

10. The Board’s decisions are final and non-appealable. 

§ 4. 

1. Entrants are required to submit the following documents by 10 October 2021: 

1.1. a duly completed application form which constitutes Appendix No. 1 hereto; 

1.2. a statement of acceptance of these Terms and Conditions; 

1.3. a certificate/statement concerning their grade average, confirmed by the Student 

Office; 

1.4. foreign language certificate(s);  

1.5. valid certificates dated for the academic year for which the award is given, attesting 

to all listed scientific achievements;  

1.6. valid certificates dated for the academic year for which the award is given, attesting 

to their organisational efforts, with information concerning the nature of their 

participation and a description of responsibilities performed;  

1.7. valid certificates dated for the academic year for which the award is given, attesting 

to their artistic and sports achievements, with information concerning the nature of 

their participation and the scale of event. 

2. Entrants should submit their application before the competition deadline, with the 

note reading “Konkurs na Najlepszą Studentkę/Najlepszego Studenta WNPiSM” 

(“Competition for the Best Student of the Faculty of Political Science and International 

Studies”), to the Promotion and Communication Office of the Faculty of Political 

Science and International Studies (Collegium Politicum, Room No. 211). The required 

documents may also be sent electronically to najlepsiwnpism@uw.edu.pl. 



 

 
 

3. Documents sent to the Organiser are not returned.  

4. Documents which do not satisfy the criteria set forth in these Terms and Conditions 

are not admitted for the Board’s assessment. 

§ 5. 

1.: Awards are given to: 

1.1. the Best Second-Cycle Student;  

1.2. the Best First-Cycle Student.  

2. The Competition prize is: 

2.1. for the Best First-Cycle Student of the Faculty of Political Science and International 

Studies at the University of Warsaw: PLN 10,000.00 (said: ten thousand złoty); 

2.2. for the Best Second-Cycle Student of the Faculty of Political Science and 

International Studies at the University of Warsaw: PLN 10,000.00 (said: ten thousand 

złoty). 

2.3. The Board may also grant two distinctions in each award category. 

3. The Board may suggest that the prizes be divided differently, or decide not to award 

the prizes. 

4. The Organiser will inform the Competition winners that they received the award by 

e-mail (to the address specified in Appendix No. 1), or by phone. 

§ 6. 

1. Competition results will be announced by 31 October 2021.  

2. The prizes will be awarded on University Day. 



 

 
 

3. The laureates (their first name and surname, and their degree programme), as well 

as the date of the award ceremony, will be publicly announced at the Faculty’s website 

(www.wnpism.uw.edu.pl). 

4. The Organiser reserves the right to publish the first name and surname of and 

information on Competition winners, and to feature these details in the Organiser’s 

promotional materials, media, and website. 

§ 7. 

1. Entrants should read these Terms and Conditions before they enter the Competition. 

2. Entrants are required to complete and send the personal data form and the 

application (Appendix No. 1 to these Terms and Conditions), which they should sign 

with their handwritten signature, together with a statement that they read and accept 

these Terms and Conditions. 

3. The Organiser reserves the right to make amendments to these Terms and 

Conditions at any stage of the Competition as necessary, including amendments 

concerning the Competition’s duration, whereas these amendments may not introduce 

solutions which are less favourable for the entrants than those specified in the original 

version hereof. 

4. The Organiser reserves the right not to announce Competition winners, bring the 

Competition to an end, or cancel the Competition, due to justifiable reasons. The 

Organiser’s decisions in this respect are final. 

5. The Organiser is not responsible for problems related to being unable to contact the 

Competition winner. 

6. The Organiser’s decisions are final and non-appealable. 

7. These Terms and Conditions are to be published in a downloadable and printable 

format at the Organiser’s website, www.wnpism.uw.edu.pl. 



 

 
 

8. All appendices hereto constitute an integral part hereof. 

9. These Terms and Conditions come into force on the day they are published at 

www.wnpism.uw.edu.pl. 

10. If you have any doubts or questions, or wish to receive more information on the 

Competition, please contact dr Agnieszka Bejma, the Dean’s Representative for 

Student Scientific Movement at the Faculty of Political Science and International 

Studies, at a.bejma@uw.edu.pl 

11. The personal data processing notice constitutes Appendix No. 2 hereto. 

Appendices:  

Appendix No. 1 – Personal data form – Entrant 

Appendix No. 2 – Personal data processing notice 
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Appendix No. 1 – Personal data form – Entrant  

to the Terms and Conditions of the Competition for the Dean’s Award for the Best Student of 

the Faculty of Political Science and International Studies at the University of Warsaw 

First name:  

Surname:  

Street name:  

Postal code:  

City:  

Phone number:  

E-mail address:  

  

 

The controller of your personal data is the Faculty of Political Science and International Studies 

at the University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

The data are processed for the competition to take place. 

You are required to provide your personal data in order to participate in the Competition. 

Failure to do so renders participation impossible. 

The data will be stored for the period required to settle the Competition, and for the period of 

limitation for potential entrants’ claims. 

Everyone may exercise their right of access, right to rectification, right to erasure, right to 

restriction of processing, and right to data portability. Everyone may exercise their right to 

lodge a complaint with a supervisory authority, right to object to processing of personal data 

concerning him or her, and right to withdraw consent at any time, without affecting the 

lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. 

Everyone may exercise their right to object to processing of personal data concerning him or 

her on the grounds of the controller’s legitimate interests, and right to object to processing of 

personal data concerning him or her for marketing purposes. 



 

 
 

I declare that I have read and accept the Terms and Conditions of the Competition for the Best 

Student of the Faculty of Political Science and International Studies at the University of 

Warsaw. I declare that I satisfy the conditions set forth for the entrants. 

 

 

 

 

 

 

Date          Signature 

……………………………………….     ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Application 
for the Dean’s Award for the Best Student of the Faculty of Political Science and International 

Studies at the University of Warsaw 

 

 

 

First name and surname: 

Degree programme and mode of study: 

Cycle: 

 

6. Grade average for the study cycle: 

7. Knowledge of foreign languages: 

- English; 

- German; 

- French; 

- Russian; 

- Spanish; 

- Italian; 

- other: 

8. List of scientific achievements: 

- scientific publications (please provide full bibliographic details and state the 

number of points awarded in line with the list of the Ministry of Science and 

Education): 

a) scientific article;  

b) monograph; 

c) chapter in a collective work  

- participation as speaker with an accepted paper in scientific conferences (paper title, 

conference name, date and place of conference) 

a) international 

b) domestic  

- participation in research projects (title, financing institution) 



 

 
 

a) international 

b) domestic 

- Other achievements: 

- participation in the Erasmus+ programme or exchange visit arising from a bilateral 

agreement  

- participation in an inter-university exchange visit within the MOST programme  

- participation in a summer or winter school  

- other: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9. List of organisational achievements 

- membership in a student organisation (name of organisation, date of admission); 

- function within statutory bodies of a student organisation (name of organisation, date 

of admission, function title, and scope of responsibilities); 

- assistance in organising a scientific conference (conference title, name of organiser, date 

of event, scope of responsibilities);  

- organisation of a scientific conference or seminar on the part of a student 

organisation or science club of which the applicant is a member (event title, organiser 

designation, date of event, scope of responsibilities); 

- other:  



 

 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10. List of artistic and sports achievements: 

- participation in an artistic or sporting event (date of event, organiser, nature of 

participation) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

Signature of the applicant 



 

 
 

Appendix No. 2 – Personal data protection notice 

Personal data processing notice 

Data controller 

The controller of your personal data being processed is Uniwersytet Warszawski (the University 

of Warsaw), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

You may contact the controller: 

 by post to: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 

Warszawa (please specify the organisational unit to which correspondence is 

addressed); 

 by phone at: 22 55 20 000. 

Data Protection Officer (DPO) 

The controller has appointed a Data Protection Officer, which you may contact by e-mail at 

iod@adm.uw.edu.pl.  

You may contact the DPO in all matters pertaining to the processing of your personal data on 

the part of the University of Warsaw, and to the enjoyment of your rights related to personal 

data processing. 

The DPO is not responsible for handling other matters, such as providing information on the 

terms and conditions of the competition, or receiving competition applications, etc. 

Purposes of and legal grounds for the processing  

Your personal data will be processed: 

4. pursuant to Article 6(1)(e) GDPR3 in conjunction with Article 6(1)(c) GDPR: 

 for the participation in the Competition for the Best Student of the Faculty of Political 

Science and International Studies; 

 for the online publication of the winner’s details; 

5. pursuant to Article 6(1)(c) GDPR: 

                                                           
3 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 

natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing 

Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). 

Article 6(1)(c) GDPR – processing is necessary for compliance with a legal obligation; 

Article 6(1)(e) GDPR – processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest; 

Article 6(1)(f) GDPR – processing is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims. 

mailto:iod@adm.uw.edu.pl


 

 
 

 for financial settlements in accordance with tax and accounting provisions. 

6. pursuant to Article 6(1)(f) GDPR: 

 for the establishment, exercise or defence of legal claims. 

 

Period of retention 

Your personal data will be processed for the period necessary for the achievement of objectives 

of that processing: 

4) for the period required for the competition to take place, and prizes to be awarded; 

5) for the period arising from tax and accounting provisions; 

6) for the period necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims. 

The data will be subsequently archived. 

Data recipients 

Your data will be accessible to authorised employees and associates of the University of 

Warsaw who are obliged to process your personal data in connection with the performance of 

their professional responsibilities.  

Data recipients may also include entities with which the controller entrusts the performance of 

specific responsibilities which involve necessary personal data processing. 

Furthermore, your personal data may be made available to entities authorised by virtue of legal 

provisions. 

Personal data of competition winners will be published online.  

Transmission of data outside the European Economic Area 

Your personal data may also be processed by the vendor of G Suite for Education – Google 

(with which we concluded a data processing agreement) – in its data processing centres4.  

Data processing rights 

We ensure that you are able to exercise all your rights pursuant to the provisions of the GDPR, 

i.e., to exercise: 

 the right of access and to obtain a copy of your data; 

                                                           
4 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 



 

 
 

 the right to rectification; 

 the right to restriction of processing; 

 the right to erasure (subject to Article 17(3) GDPR); 

 lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office, should you 

find your personal data to be processed in breach of provisions on personal data 

protection.  

 

 

 

The obligation to provide data and consequences of failure to do so 

You are required to provide your personal data in order to take part in the competition. If you 

fail to provide your personal data, your participation in the competition will be hindered or 

rendered impossible.  

 

 

 


