
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

do Porozumienia o współpracy 

Nr ……………. 

 

 

 

REGULAMIN 

Nadawania tytułu i wręczania statuetki w ramach  

Konkursu pn.  

„Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 

 

 

Organizatorami konkursu są: 

1) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (zwany dalej Uniwersytetem); 

2) Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

„COLLEGIUM” (zwane dalej Stowarzyszeniem). 

 

§ 1 

1. Absolwentom, którzy ukończyli studia I, II stopnia lub studia jednolite magisterskie w 

Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (WSE), Akademii Ekonomicznej  

im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) lub Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Katowicach (UE Katowice), niezależnie od ich rodzaju i formy,  

może zostać przyznany tytuł i wręczona statuetka „Wybitnej Absolwentki/Wybitnego 

Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.  

2. Wzór statuetki, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Konkurs ogłaszają Organizatorzy w formie komunikatu zamieszczanego na stronie 

internetowej Uniwersytetu oraz Stowarzyszenia do dnia 30 września każdego roku 

kalendarzowego.  

4. Za obsługę organizacyjną Konkursu odpowiada Centrum Karier i Współpracy  

z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przy współpracy z Centrum 

Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

 

§ 2 

1. Wyróżnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, może być nadane absolwentkom oraz 

absolwentom, którzy zdobyli znakomite osiągnięcia/wyniki w minimum jednym  

ze wskazanych poniżej obszarów/kategorii: 

1) zawodowym; 

2) społecznym; 

3) naukowym;  

4) „wschodząca gwiazda” – absolwentka/absolwent do 35 roku życia (którzy w dniu 

zgłoszenia nie ukończyli 35 roku życia) wykazująca szczególny potencjał w co najmniej 

jednym z obszarów wskazanych w pkt. 1-3.  

 



 

 

2. Kandydat może być zgłoszony do konkursu dla Wybitnych Absolwentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach w maksymalnie dwóch obszarach/ kategoriach. 

 

§ 3 

1. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać pełnoletnie osoby fizyczne w liczbie co najmniej 3 

osób oraz stowarzyszenia, fundacje, inne organizacje społeczne, przedsiębiorstwa i 

instytucje w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego.  

2. W przypadku zgłoszenia do Konkursu Kandydatki/Kandydata przez osobę reprezentującą 

stowarzyszenie / fundację / inną organizację społeczną / przedsiębiorstwo / instytucję, 

koniecznie jest przedłożenie pełnomocnictwa/upoważnienia danego podmiotu do 

reprezentacji na zewnątrz 

3. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać wypełniony „Wniosek o nadanie tytułu Wybitnej 

Absolwentki/Wybitnego Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, który 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Członkom Komisji Konkursowej prawo do zgłoszenia kandydatur nie przysługuje. 

 

§ 4 

1. Zgłoszone wnioski, o których mowa w § 3 ust. 3, rozpatruje Komisja. 

2. Członków Komisji powołują Organizatorzy. 

3. W skład Komisji wchodzą: 

1) Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – jako przewodniczący Komisji; 

2) Prorektor właściwy ds. edukacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 

3) Prorektor właściwy ds. rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 

4) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach „COLLEGIUM; 

5) Członek Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

wybrany Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia; 

6) Dwóch przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego; 

7) Laureaci poprzedniej edycji Konkursu dla Wybitnych Absolwentów, z zastrzeżeniem 

pierwszej edycji konkursu, w ramach której Komisja Konkursowa składa się z członków 

wymienionych w pkt. 1-6 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku braku możliwości udziału w obradach Członek Komisji będzie mógł oddać 

swój głos w postaci elektronicznej najpóźniej w dniu obrad Komisji. 

5. W przypadku rezygnacji któregoś z Członków Komisji i równego podziału głosów  

na kandydatów, głos rozstrzygający ma Przewodniczący Komisji. 

6. Ustalenia Komisji zapadają zwykłą większością głosów w formie głosowania jawnego,  

w obecności co najmniej połowy członków Komisji. Postanowienie określone w ust. 5 

stosuje się odpowiednio. Ustalenia Komisji mogą zapadać w trybie zdalnym  

z wykorzystaniem metod i technik komunikowania się na odległość. 

7. Komisja wyłania w terminie do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego czterech 

wyróżnionych tytułem „Wybitnej Absolwentki/Wybitnego Absolwenta Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach” w każdej z kategorii wskazanych w § 2 ust. 1. 

8. W przypadku braku kandydatów spełniających kryteria konkursowe wskazane w § 2 ust. 1 

Regulaminu, Komisja ma prawo nie przyznać w danym roku kalendarzowym wyróżnienia 

w jednej lub kilku kategoriach. 

9. Decyzja Komisji ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie. 

10. Organizatorzy do dnia 10 grudnia danego roku kalendarzowego publikują na stronie 

internetowej Uniwersytetu oraz Stowarzyszenia Laureatów edycji Konkursu.  

11. Tytuł Laureata Konkursu można otrzymać wyłącznie raz.  

 



 

 

§ 5 

Uroczyste wręczenie statuetek Laureatom Konkursu odbywa się w styczniu każdego roku 

kalendarzowego podczas uroczystych obchodów „Święta Uczelni”. 

 

 

§ 6 

1. Laureaci Konkursu otrzymują: 

1) prawo do posługiwania się tytułem „Wybitnej Absolwentki/Wybitnego Absolwenta 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”; 

2) statuetkę według wzoru wskazanego w załączniku nr 1 do regulaminu; 

3) wpis do Księgi prowadzonej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; 

4) tabliczkę z imieniem i nazwiskiem zamieszczoną w przestrzeni Uniwersytetu poświęconej 

wybitnym absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 

5) prawo udziału w posiedzeniu Komisji Konkursowej kolejnej edycji Konkursu dla 

Wybitnych Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 

6) publikacje w formie artykułów ze zdjęciem na stronach internetowych Organizatorów, 

biuletynach, materiałach informacyjnych oraz czasopismach tematycznych wydawanych 

przez Organizatorów; 

7) możliwość uczestnictwa w materiałach wideo prezentujących sylwetki laureatek/laureatów 

opracowanych przez Organizatorów; 

8) możliwość przeprowadzenia wykładu dla słuchaczy studiów podyplomowych/studentów 

Uniwersytetu. 

2. Organizatorzy zastrzegają prawo do odebrania tytułu w przypadku zaistnienia szczególnie 

uzasadnionych okoliczności, w szczególności wystąpienia naruszenia negatywnie 

wpływającego na wizerunek Uniwersytetu lub Stowarzyszenia.  

 

§ 7 

1. Osoby kandydujące w Konkursie, członkowie Komisji oraz wnioskodawcy akceptują 

postanowienia niniejszego regulaminu wraz z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego 

regulaminu.  

2. Laureaci konkursu, członkowie Komisji oraz wnioskodawcy wyrażają zgodę na 

zamieszczenie swojego wizerunku w ramach dokumentacji zdjęciowej wykonanej przez 

Organizatorów. Zdjęcia wraz z imieniem, nazwiskiem, a także informacjami nt. 

ukończonych studiów i miejsca pracy będą publikowane na/w: stronie internetowej, 

biuletynie, czasopismach, materiałach informacyjnych Uniwersytetu oraz Stowarzyszenia, 

a także na profilach Organizatorów w mediach społecznościowych w związku z udziałem  

i organizacją konkursu.  

3. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, który 

przetwarza niezbędne dane osobowe celem umożliwienia udziału oraz organizacji konkursu 

dla „Wybitnych Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 

4. Przewodniczący Komisji upoważnia członków Komisji oraz wyznaczonych pracowników 

jednostek, o których mowa w § 1 ust. 4 do przetwarzania danych osobowych w ramach 

wykonywania przez nich czynności w ramach prac w tej Komisji. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie w trybie jego 

uchwalenia. 

 


