Załącznik do zarządzenia Rektora UZ nr 88 z dnia 5 lipca 2022 r.

Regulamin Konkursu „Absolwent Ekstra”
§1
1. Konkurs „Absolwent Ekstra”, zwany dalej konkursem, ma na celu:
1) promowanie najzdolniejszych absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego,
w szczególności poprzez prezentację ich osiągnięć i dokonań zawodowych
zgodnych
z ukończonym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim;
2) rozpowszechnianie działań prospołecznych oraz propagowanie nauki
i przedsiębiorczości.
2. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Zielonogórski, zwany dalej Organizatorem
lub Uczelnią. Koordynatorem Konkursu w Uczelni jest Biuro Karier.
3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
§2
1. Uczestnikiem konkursu może zostać absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, który
w roku akademickim, w którym został ogłoszony konkurs:
a) jest absolwentem studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub studiów
jednolitych magisterskich prowadzonych w Uczelni;
b) dostarczył kopię dyplomu ukończenia studiów albo zaświadczenie o uzyskaniu
statusu absolwenta danego kierunku studiów;
c) złożył prawidłowo wypełnione zgłoszenie do udziału w konkursie, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1A i 1B do niniejszego Regulaminu, będące podstawą do
oceny osiągnięć uczestnika według kryteriów stanowiących Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu,
d) złożył pozostałe dokumenty określone w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie do udziału w konkursie należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesłać
pocztą albo przesyłką kurierską do Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealnej 9, 65-417
Zielona Góra (w przypadku osobistego złożenia zgłoszenia, należy je pozostawić na portierni),
w godzinach pracy Uczelni, tj. 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku - w terminie wskazanym
przez Koordynatora Konkursu na stronie internetowej http://www.bk.uz.zgora.pl/ oraz na
stronach poszczególnych wydziałów. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub kurierem
decyduje data wpływu. Przesyłka zawierająca zgłoszenie ma być zamknięta, a na kopercie
powinien być dopisek „Konkurs Absolwent Extra Wydziału…(podać nazwę ukończonego
wydziału)…”. Koordynator Konkursu zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji
o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń do Konkursu. O zmianie terminu powiadamia się
w sposób określony w ust. 2.
3. Zgłoszenie do udziału w konkursie obejmuje:
1) wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia zawierającą oświadczenie
o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz oświadczenie, że uczestnik
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posługuje się określonym adresem poczty elektronicznej, z którego zostanie
wysłany projekt (Załącznik nr 1A do niniejszego Regulaminu);
wykaz osiągnięć (Załącznik nr 1B do niniejszego Regulaminu)
potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w Załączniku nr 2 do
niniejszego Regulaminu, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
tych kryteriów;
opinię pracownika badawczo-dydaktycznego /badawczego/dydaktycznego
z Uniwersytetu Zielonogórskiego lub przedstawiciela jednostki zewnętrznej (np.
ordynator szpitala, dyrektor szkoły, kierownik domu kultury itp.) w zależności
od rodzaju osiągnięć kandydata;
podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
w zakresie imienia i nazwiska, oznaczenia kierunku studiów oraz na
wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu dla potrzeb Organizatora
(Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) w zakresie imienia i nazwiska oraz
oznaczenia kierunku i roku studiów (zawierające zgodę na prezentowanie
Sylwetki uczestnika w formie wywiadu, artykułów, reportaży, prezentacji
multimedialnych, filmów, w mediach Organizatora i patronów medialnych
konkursu) zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej jako
"RODO") – w celu wzięcia udziału przez uczestnika w konkursie,
rozstrzygnięcia konkursu, przyznania nagród w konkursie, ogłoszenia wyników
konkursu i w celach promocyjnych oraz marketingowych Uniwersytetu
Zielonogórskiego;
podpisane oświadczenie o udzieleniu licencji (Załącznik nr 4A do niniejszego
Regulaminu) oraz podpisane zobowiązanie do zawarcia umowy o przeniesienie
autorskich praw majątkowych do filmików i prezentacji, które będą złożone
w II etapie Konkursu, zwanych dalej projektami (wzór zobowiązania i umowy
stanowią Załącznik nr 4B do niniejszego Regulaminu) obejmujące możliwość
korzystania przez Organizatora z projektu/projektów na wszystkich znanych
polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy projektu, w tym techniką malarską, drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony w pkt b
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, publiczne udostępnianie
projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
d) dokonywanie przez Organizatora opracowań projektu oraz wykonywanie
przez Organizatora autorskich praw majątkowych zależnych do projektu,

e) wykorzystanie projektu lub jego fragmentów, niezależnie od tego, czy mają
one istotne znaczenie dla jego integralności - w działalności Uniwersytetu
Zielonogórskiego, w tym w mediach reklamujących konkurs (mediach
uniwersyteckich i mediach patronów medialnych) oraz w celach marketingowopromocyjnych Uczelni;
f) wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczenie projektu w Internecie.
4. Zgłoszenia złożone po terminie określonym w ust. 2, a także zgłoszenia nie zawierające
dokumentów określonych w ust. 1 i 3 lub zawierające dokument/dokumenty niewypełnione,
częściowo wypełnione, dokumenty nie opatrzone podpisem bądź też dokumenty nie
zawierające prawdziwych danych – nie będą dopuszczone do udziału w konkursie.
5. Stwierdzenie okoliczności określonych w ust. 4 w czasie trwania konkursu skutkuje
wykluczeniem uczestnika z konkursu.
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§3
Konkurs przeprowadzany jest na każdym wydziale odrębnie.
Konkurs przeprowadza Wydziałowa Komisja Konkursowa, zwana dalej WKK lub
Komisją, powołana przez Dziekana, w składzie co najmniej 5 osób, w tym Dziekan
jako przewodniczący Komisji i zastępca przewodniczącego.
Konkurs składa się z dwóch etapów.
I etap kończy się wyłonieniem przez WKK Finalistów konkursu, którzy wezmą udział
w II etapie Konkursu:
WKK ocenia przesłane zgłoszenia pod względem formalnym i przyznaje uczestnikom
punkty za kryteria określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu,
Finalistami konkursu są uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów
w postępowaniu konkursowym spośród absolwentów danego stopnia i kierunku
studiów w danym roku akademickim, na danym wydziale,
WKK informuje Finalistów z danego wydziału o konieczności nadesłania na wskazany
przez WKK adres mailowy wykonanego przez Finalistów projektu – tj. prezentacji lub
filmiku, nie później niż 14 dni po wyłonieniu Finalistów. Projekt powinien zawierać
dane osobowe Finalisty, informacje o osiągnięciach zgłoszonych w konkursie oraz
autoprezentację,
projekt należy przesłać w formie cyfrowej o rozszerzeniu ".mp4" lub ".avi"; max.
wielkość pliku 35MB, max czas trwania 1,5 min. W nazwie pliku należy podać: tytuł
zawodowy,
imię
i
nazwisko
oraz
kierunek
studiów
(np.
mgr_inż_Jan_Kowalski_budownictwo.mp4),
projekt złożony po terminie, określonym w pkt 3) powyżej, nie będzie dopuszczony do
udziału w II etapie konkursu,
niedochowanie wymogów określonych w pkt 3) i 4) powyżej skutkuje wykluczeniem
Finalisty z II etapu konkursu.
II etap kończy się wyłonieniem przez WKK po jednym Laureacie konkursu spośród
absolwentów studiów pierwszego stopnia w danym roku akademickim na danym
wydziale oraz absolwentów studiów drugiego stopnia i studiów jednolitych
magisterskich łącznie w danym roku akademickim na danym wydziale:

1) WKK dokonuje oceny przesłanych przez uczestników – Finalistów konkursu –
projektów i przyznaje im punkty,
2) Laureatem zostaje uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów łącznie za I etap
i II etap, przy czym WKK ustala minimalną liczbę punktów, których uzyskanie
umożliwia wyłonienie Laureata.
6. Członek WKK podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji, w przypadku gdy
ocenianym uczestnikiem konkursu jest jego dyplomant.
7. Od rozstrzygnięć WKK nie przysługuje odwołanie.
§4
1. Laureaci oraz Finaliści konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskane tytuły
w Konkursie Absolwent Extra.
2. Sylwetki Laureatów konkursu będą prezentowane i promowane poprzez indywidualne
wywiady, artykuły, reportaże, prezentacje multimedialne, filmy w mediach akademickich
Uniwersytetu Zielonogórskiego – przez minimum miesiąc oraz mogą być prezentowane
w mediach patronów medialnych.
3. Projekty Laureatów będą wykorzystywane przez Uniwersytet Zielonogórski zgodnie z § 2
ust. 3 pkt 4, w szczególności w celach marketingowo-promocyjnych Uczelni. Decyzja
o czasie i miejscu/miejscach korzystania z projektu, należy wyłącznie do Organizatora.
4. Warunkiem prezentowania sylwetki Laureata oraz jego projektów jest podpisanie umowy
o przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu/projektów określonej w § 2 ust.
3 pkt 4. W przypadku niepodpisania umowy w terminie 7 dni od jej przedstawienia do
podpisu, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tytułu Laureata innej osobie.
§5
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu, o czym
zawiadamia na stronach internetowych określonych w § 2 ust. 2.
2. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem, a dotyczące konkursu, rozstrzyga
Organizator.
3. Nadesłane projekty nie podlegają zwrotowi.

