Regulamin Plebiscytu
na Najlepszego Nauczyciela Akademickiego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pt. „BELFER”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu na Najlepszego Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, pn. „BELFER”, jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwana dalej RUSS UWM w Olsztynie lub Organizatorem),
reprezentowana przez Przewodniczącego RUSS UWM w Olsztynie.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego nauczyciela akademickiego UWM w Olsztynie.
3. Plebiscyt przeprowadzany jest zgodnie z formułą wyznaczoną przez Organizatora, obejmującą ściśle
określone terminy poszczególnych etapów głosowania.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach
wzajemnych.
5. Edycje plebiscytu odbywają się regularnie, co roku, przy czym poprzez w/w okres rozumie się rok
kalendarzowy.
6. Wyniki Plebiscytu na Najlepszego Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, pt. „BELFER”, wliczają się do ogólnej klasyfikacji cyklu konkursów pt. „LIGA
WYDZIAŁÓW”, przeznaczonego dla studentów wszystkich wydziałów, wchodzących w skład
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z wyłączeniem Wydziału Nauk Technicznych i
Społecznych w Ełku), jako główny czynnik , decydujący o kolejności wydziałów podczas Parady
Wydziałów w ramach Juwenaliów Olsztyńskich –Kortowiada- Najlepsze Juwenalia w Polsce!

§2 Warunki konkursu
1. Wybory przeprowadzane są w dwóch etapach:
1.1. Etap I:
a) Etap I obejmuje przeprowadzenie 17 odrębnych głosowań, na każdym z wydziałów
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z wyłączeniem Wydziału Nauk
Technicznych i Społecznych w Ełku).
b) Organizator obliguje odpowiednie Rady Wydziałowe Samorządu Studenckiego (zwana dalej
RWSS) do przeprowadzenia głosowania, w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale w terminie
od 3 grudnia do 9 grudnia 2018 roku.
c)
Głosy, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, powinny być przechowywane przez
okres 30 dni od daty oficjalnego rozstrzygnięcia danej edycji plebiscytu.
d) Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację I etapu głosowania na wydziale są:
Przewodniczący danego RWSS oraz delegat do RUSS z tego wydziału.
e) Elektorami w etapie I głosowania są osoby posiadające czynny status studenta studiów I
stopnia, studiów II stopnia , jednolitych magisterskich na danym wydziale, studiach
niestacjonarnych oraz pracownicy danej jednostki organizacyjnej.
f)
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości i przynależności wydziałowej
elektorów. Ewentualność taka może zostać zastosowana w przypadku podejrzeń, związanych z
nieuczciwą rywalizacją, można ją zastosować na wniosek, ustny lub pisemny, dowolnej strony
zainteresowanej w ramach konkursu.

g)

h)

W przypadku stwierdzenia oszustwa lub nielegalnego reprezentowania wydziału, Organizator
bezwzględnie dyskwalifikuje wydział, który dopuścił się oszustwa i nominowanego przez jego
studentów kandydata, pozbawia go ewentualnie zdobytych tytułów, a wydział nie otrzymuje
punktów w żadnej klasyfikacji prowadzonej przez organizatorów.
W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator Plebiscytu.

1.2. Etap II:
a) Głosowanie trwa od 11 stycznia 2019 roku, godziny 00:00 do 18 stycznia 2019 roku, godziny
10:00.
b) Koordynatorami etapu II głosowania są członkowie prezydium RUSS UWM w Olsztynie, bądź
osoby upoważnione przez Przewodniczącego RUSS.
c) Głosowanie w etapie II odbywa się w formie elektronicznej, za pomocą aplikacji umieszczonej na
stronie www.belfer.uwm.edu.pl
d) Aby móc wziąć udział w głosowaniu należy mieć zarejestrowane oraz zweryfikowane konto na
portalu społecznościowym Facebook.com
e) Głosować mogą osoby przynależne do społeczności akademickiej UWM.
f) O przynależności głosujących do społeczności akademickiej UWM decydują koordynatorzy II
etapu głosowania na podstawie danych zebranych w aplikacji do głosowania.
g) Dopuszcza się oddanie jednego głosu dziennie w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
h) Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej gali 23 stycznia 2019 roku.

2. Kandydaci:
a) Każdy nauczyciel akademicki, zatrudniony przez UWM w Olsztynie może zostać nominowany do
udziału w plebiscycie przez studentów każdego wydziału, na którym realizuje swoje pensum
dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019.
b) Kandydat może zostać reprezentantem studentów tylko jednego wydziału w danej edycji
plebiscytu.
c) Nauczyciel akademicki, który został wybrany przez swój wydział do uczestnictwa w II etapie
plebiscytu „Belfer” nie może brać udziału w kolejnej edycji tego konkursu.
d) Zgoda na udział w plebiscycie obliguje Kandydata do współpracy z Organizatorem oraz udziału
w sesji zdjęciowej, filmowej oraz udzieleniu wywiadu w terminie do 21.12.2018r. W przeciwnym
wypadku organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji kandydata.
3. Punktacja:
a) W ramach „LIGI WYDZIAŁÓW” miejsce pierwsze otrzymuje 17 pkt, drugie 16 pkt, odpowiednio,
aż do miejsca 17, które otrzymuje 1 pkt.
b) Jeśli studenci danego wydziału nie wyłonią kandydata, wydział otrzymuje w klasyfikacji 0 pkt.
c) Jeśli kandydat danego wydziału zostanie zdyskwalifikowany, w/w wydział otrzymuje w klasyfikacji
0 pkt.
4. Nagrody:
a) Wszystkie nagrody, przyznawane w ramach Plebiscytu na Najlepszego Nauczyciela
Akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pt. „BELFER”, ufundowane są
przez Organizatora lub Sponsorów danej edycji konkursu.

b) Laureat nie może przenieść praw do nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia
się prawa do nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

§3 Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy plebiscytu, zarówno głosujący studenci, jak i nominowani kandydaci, zobowiązani są
do przestrzegania zasad fair play.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu głosowań lub formuły konkursu oraz
zmiany wybranych punktów niniejszego Regulaminu na każdym etapie plebiscytu.

