Załącznik do Zarządzenia Nr 203/2021/2022
Rektora UAM z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Regulamin przyznawania Nagrody Santander
„SPOŁECZNIK ROKU”
dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w roku akademickim 2021/2022

Przepisy ogólne
§1
1. Nagroda Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu jest przyznawana studentom i doktorantom Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2. Fundatorem Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 jest
Santander Universidades.
§2
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania Nagrody Santander „SPOŁECZNIK
ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w roku akademickim 2021/2022.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) UAM – rozumie się przez to Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
2) Komisji oceniającej – rozumie się przez to Komisje oceniające aplikacje studentów
i doktorantów;
3) Kapitule – rozumie się przez to Kapitułę Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU”
dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
4) Nagrodzie Społecznika – rozumie się przez to Nagrodę Santander „SPOŁECZNIK
ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu;
5) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin przyznawania Nagrody Santander
„SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu;
6) Rektorze – rozumie się przez to Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
7) Santander Universidades – rozumie się przez to globalną inicjatywę wsparcia
szkolnictwa wyższego Grupy Santander realizowaną w Polsce przez Santander Bank
Polska;
8) Santander Scholarships – platforma stypendialna dostępna pod adresem www.becassantander.com, na której znajdują się informacje dotyczące Nagrody Społecznika
i wyłącznie za pomocą której można skutecznie dokonać rejestracji i następnie złożyć
aplikację o Nagrodę Społecznika.
9) Aplikacja – wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie aplikacji o Nagrodę
Społecznika za pośrednictwem platformy Santander Scholarships pod linkiem
https://app.becas-santander.com/pl/program/spolecznik_uam,
której
skuteczne
złożenie jest potwierdzone przez platformę Santander Scholarships mailowo.

1

Załącznik do Zarządzenia Nr 203/2021/2022
Rektora UAM z dnia 12 kwietnia 2022 r.

3. Nagroda Społecznika przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej
oraz aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego w okresie od 1 czerwca 2021 r.
do dnia 31 maja 2022 r.
4. Zasady punktowania poszczególnych osiągnięć kandydatów do Nagrody Społecznika określa
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Szczegółowe terminy aplikowania, rozpatrywania i wypłaty Nagrody Społecznika określa się
w komunikacie o naborze aplikacji ogłaszanym na stronie internetowej UAM oraz platformie
Santander Scholarships.
6. Nagrodę Społecznika przyznaje się w roku akademickim 2021/2022 w kwocie 1500 zł brutto
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), w liczbie nie większej niż 50 indywidualnych nagród.
7. Nagroda Społecznika jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Komisja oceniająca
§3
Komisja oceniająca przeprowadza ocenę aplikacji według kryteriów określonych
w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
Komisję oceniającą tworzy się osobno dla każdej ze szkół dziedzinowych.
W skład poszczególnych Komisji oceniających wchodzą:
1) prodziekani ds. studenckich z każdego z Wydziałów UAM,
2) dyrektorzy szkół doktorskich,
3) studenci będący przedstawicielami Samorządu Studentów w radach szkół
dziedzinowych,
4) doktoranci będący przedstawicielami Samorządu Doktorantów w radach szkół
dziedzinowych.
Z grona prodziekanów ds. studenckich Komisja oceniająca wybiera swojego
przewodniczącego.
Jeśli członek Komisji oceniającej ubiega się o Nagrodę Społecznika, zostaje wyłączony
z obrad Komisji oceniającej na czas rozpatrywania jego aplikacji.
Działalność w Komisji oceniającej nie jest uważana jako osiągnięcie punktowane do Nagrody
Społecznika.
Komisja oceniająca przekazuje Przewodniczącemu Kapituły listę rankingową ze studentami
i doktorantami będącymi kandydatami do Nagrody Społecznika z danej szkoły dziedzinowej.
Lista przekazywana jest w terminie określonym w komunikacie o naborze aplikacji, o którym
mowa w § 2 ust. 5.
Nagrody Społecznika przyznaje się kandydatom do Nagrody, którzy uzyskali największą
liczbę punktów na podstawie wspólnej listy rankingowej utworzonej z list rankingowych
przekazanych z każdej ze szkół dziedzinowych.

Kapituła
§4
1. Ostateczną listę studentów i doktorantów wytypowanych do Nagrody Społecznika określa
Kapituła na podstawie informacji uzyskanych z Komisji oceniających.
2. W skład Kapituły wchodzą:
1) Prorektor ds. studenckich i kształcenia jako jej Przewodniczący,
2) Przedstawiciel Fundatora Nagrody Społecznika,
3) Kanclerz UAM,
4) Dyrektor Centrum Wsparcia Kształcenia,
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5) Przewodniczący Samorządu Studentów,
6) Przewodniczący Samorządu Doktorantów.
3. Jeśli członek Kapituły ubiega się o Nagrodę Społecznika, zostaje wyłączony z obrad Kapituły
na czas rozpatrywania jego aplikacji.
4. Działalność w Kapitule nie jest uważana jako osiągnięcie punktowane do Nagrody Społecznika.
Kandydat do Nagrody Społecznika
§5
1. Kandydat do Nagrody Społecznika musi posiadać́ w dniu składania aplikacji status studenta
albo doktoranta UAM.
2. Student albo doktorant, który powtarza niezaliczone przedmioty, nie może ubiegać się
o Nagrodę Społecznika.

1.

2.

3.
4.

Rejestracja na platformie Santander Scholarships i składanie aplikacji o Nagrodę
Społecznika
§6
W terminie określonym w komunikacie o naborze, o którym mowa w § 2 ust. 5, student
zainteresowany zdobyciem Nagrody Społecznika zobowiązany jest do rejestracji na platformie
Santander Scholarships. Rejestracja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest warunkiem
koniecznym i poprzedza kolejny krok opisany w ust. 2.
Składanie aplikacji o Nagrodę Społecznika odbywa się poprzez platformę Santander
Scholarships w dwóch etapach w terminach określonych w komunikacie o naborze, o którym
mowa w § 2 ust. 5.
Do formularza zgłoszeniowego w drugim etapie rekrutacji powinny zostać załączone, pod
rygorem nieuwzględnienia zgłoszenia, zaświadczenia potwierdzające uzyskane osiągnięcia.
Kandydat wysyłając aplikację składa zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
oświadczenie, że wszelkie informacje zawarte w aplikacji są zgodne z prawdą. Wzór zgody
(wraz z klauzulą informacyjną) oraz oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Potwierdzanie osiągnięć
§7
1. Osiągnięcia kandydata są potwierdzane na podstawie zaświadczenia albo innego dokumentu
wystawionego przez podmioty wymienione w Kryteriach Przyznawania Nagrody Santander
„SPOŁECZNIK ROKU”, które stanowią̨ Załącznik nr 1 do Regulaminu lub osoby przez nich
upoważnione. Zaświadczenia oraz inne dokumenty mogą być podpisane przez właściwe
podmioty własnoręcznie albo elektronicznie.
2. Szczegółowe wytyczne w zakresie potwierdzania osiągnieć́ , określają Kryteria Przyznawania
Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU”, które stanowią̨ Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia dostarcza się̨ w formie skanów. W przypadku
wątpliwości Komisji oceniającej, kandydat do Nagrody Społecznika ma obowiązek
przedstawić́ oryginały przedłożonych zaświadczeń́ . Oryginalne zaświadczenie podlega
zwrotowi na wniosek kandydata.
Tryb przyznawania Nagrody Społecznika
§8
1. Punkty za poszczególne osiągnięcia przyznawane są zgodnie z Kryteriami Przyznawania
Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU”, które stanowią̨ Załącznik nr 1 do Regulaminu.
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Punkty uzyskane z poszczególnych kategorii są sumowane, a wynik końcowy jest podstawą do
określenia miejsca kandydata na liście rankingowej kandydatów do Nagrody Społecznika
w danej szkole dziedzinowej.
2. W postępowaniu w sprawie Nagrody Społecznika nie podlegają uwzględnieniu i punktowaniu
następujące działania i osiągnięcia:
1) prowadzone w związku z realizacją programu studiów albo studiów doktoranckich, m.in.
związane z przygotowywaniem pracy dyplomowej bądź zaliczeniowej albo rozprawy
doktorskiej, odbywaniem praktyk, itp.;
2) których realizacja wynikała z umowy o pracę, umowy zlecenie bądź była działalnością
zarobkową lub działalności w wyniku której kandydat uzyskał inne korzyści materialne.
3) zawarte w kryteriach Stypendium Rektora, w tym w szczególności średnia ocen, która nie
jest podstawą do złożenia aplikacji o przyznanie Nagrody Społecznika.
3. Każde zgłoszenie w aplikacji kolejnej działalności, ponad limit zgłoszeń tej działalności
określony w Kryteriach Przyznawania Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU”, które
stanowią̨ Załącznik nr 1 do Regulaminu, nie podlega punktowaniu.

1.

2.
3.

4.

§9
Po weryfikacji aplikacji przez Komisję oceniającą, Przewodniczący Komisji oceniającej
przedstawia Przewodniczącemu Kapituły listę kandydatów do Nagrody Społecznika z każdej
szkoły dziedzinowej w terminie określonym w komunikacie o naborze aplikacji, o którym mowa
w § 2 ust. 5.
Decyzję o przyznaniu Nagrody Społecznika podejmuje Kapituła.
Nagrodzeni kandydaci potwierdzają przyjęcie Nagrody Społecznika poprzez kliknięcie linku
wysłanego przez platformę Santander Scholarships w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty,
godziny i minuty otrzymania wiadomości wygenerowanej przez platformę Santander
Scholarships.
Lista nagrodzonych Nagrodą Społecznika publikowana jest na stronie internetowej UAM.

Odwołanie od decyzji Kapituły
§ 10
1. Kandydat, który nie zgadza się̨ z decyzją Kapituły, może wnieść́ odwołanie od tej decyzji do
Rektora za pośrednictwem Kapituły w terminie 3 dni od daty opublikowania listy nagrodzonych
Nagrodą Społecznika na stronie internetowej UAM.
2. Odwołania zawierające zarzuty oparte na nieprawidłowym wpisaniu przez kandydata danych
w formularzu zgłoszeniowym nie będą̨ rozpatrywane.
Przepis końcowy
§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia wprowadzającego.
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