REGULAMIN KONKURSU EWALUACJA PROCESU KSZTAŁCENIA
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Ewaluacja procesu kształcenia (zwanego w dalszej części niniejszego
regulaminu ,,Konkursem’’) jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Licealnej 9.
2. Konkurs będzie przeprowadzany w każdym roku akademickim w okresie nie dłuższym niż sześć tygodni.
Termin rozpoczęcia i zakończenia konkursu będzie ustalany w każdym roku akademickim przez Rektora
i podawany na stronach internetowych Uniwersytetu: www.uz.zgora.pl oraz www.dk.uz.zgora.pl, a także
na stronach wydziałowych.
§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs prowadzony będzie w dwóch formach – wydziałowej i indywidualnej. Podstawą do wyłonienia
zwycięzcy konkursu jest wypełnienie przez studentów każdego wydziału dowolnej liczby ankiet oceny
prowadzącego zajęcia, poprzez zalogowanie się do systemu ankietowego z użyciem tokenu.
2. Konkurs indywidualny skierowany jest do wszystkich studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, zwanych
dalej Uczestnikami.
3. Przystąpienie do konkursu indywidualnego jest dobrowolne.
4. Do konkursu wydziałowego przystępują wszystkie wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego. W celu
umożliwienia sprawiedliwego przebiegu postępowania konkursowego dokonano podziału wydziałów
zgodnie z liczbą studentów – osób uprawnionych do wypełnienia ankiety oceny prowadzącego zajęcia,
w ramach czterech grup:
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Artystyczny,
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
Nauk Biologicznych;
Prawa i Administracji,
Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;
Humanistyczny,
Mechaniczny,
Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,
Ekonomii i Zarządzania;
Fizyki i Astronomii.

W przypadku wydziału określonego w grupie czwartej, wprowadzono dodatkowy warunek użycia ponad 40%
tokenów przydzielonych wydziałowi.
§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie.
Podstawę dla określenia zwycięskiego wydziału w danej grupie stanowi procentowy udział największej
liczby tokenów wykorzystanych do logowania się do systemu ankietowego.
2. W konkursie indywidualnym nagrodzone zostaną trzy losowo wybrane tokeny. Komisja konkursowa
ogłosi wynik losowania podając do wiadomości pierwsze 7 cyfr zwycięskich tokenów.
3. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie powinien:
1) wylosować token dostępu do systemu ankietowego, zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale,
2) wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system
ankietowy udostępniony na stronie internetowej http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik
4. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców Organizator
powoła trzyosobową Komisję Konkursową, w składzie: przewodniczący i dwóch członków komisji.
5. W kolejnym dniu roboczym po zakończeniu konkursu Komisja Konkursowa ogłosi zwycięzców
w konkursie wydziałowym, ogłoszenie zwycięzców konkursu indywidualnego nastąpi w terminie 7 dni od
dnia zamknięcia systemu ankietowego.

6. Ogłoszenie wyników konkursu wydziałowego i indywidulanego nastąpi na stronie www.dk.uz.zgora.pl
oraz Parlamentu Studenckiego.
7. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie również stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu
Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane
z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji Konkursowej będą
ostateczne i nie będzie przysługiwało od
nich odwołanie. Wszystkie decyzje Komisji zostaną
zapisane w protokole z posiedzenia Komisji Konkursowej podpisanym przez wszystkich członków
Komisji. Dokumentacja z posiedzenia Komisji Konkursowej będzie przechowywana w siedzibie
Organizatora.
§ 4 Nagrody
1. Nagrodą w konkursie wydziałowym są Godziny Rektorskie ustalone w porozumieniu z Dziekanem
wydziału i przedstawicielami Parlamentu Studenckiego na danym wydziale.
2. W konkursie indywidulanym przyznane będą trzy nagrody rzeczowe.
3. Uczestnicy nie mają możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
4. Nagrody w konkursie indywidulanym zostaną przekazane osobiście.
5. Warunkiem otrzymania nagrody w konkursie indywidulanym jest okazanie tokenu oraz podanie
danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr albumu.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Wszystkie nagrody w Konkursie ufundował Organizator.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Sekretariacie Prorektora ds. Jakości Kształcenia i na stronie
www.dk.uz.zgora.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz do odwołania, zakończenia lub
przedłużenia Konkursu w każdym czasie pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez
Uczestników. O zmianie Regulaminu, odwołaniu, zakończeniu lub przedłużeniu Konkursu Organizator
powiadomi Uczestników umieszczając stosowną informację na stronach internetowych Uniwersytetu:
www.uz.zgora.pl oraz www.dk.uz.zgora.pl, a także na stronach wydziałowych.
4. Dane osobowe uzyskane od Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, będą
przechowywane w bazie danych, której administratorem będzie Organizator. Dane osobowe będą
przetwarzane dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem niniejszego Konkursu,
informowaniem o Konkursie w mediach oraz w celach marketingowych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją
Konkursu i uczestnictwem w Konkursie. Każdy Uczestnik będzie miał prawo wglądu w swoje dane i ich
poprawiania.

