
 

 

 
 

 

 

Zarządzenie nr 80/2017 

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie wprowadzenia w roku akademickim 2017/2018 Regulaminu konkursu  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – Wypełniona ankieta? Wygraj tableta 
 

 

Na podstawie § 47 ust. 4 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 

2011 r., ze zm. w związku z uchwałą nr 140/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia ogólnouczelnianych ankiet oceniających jakość procesu dydaktycznego wraz 

z arkuszami zaleceń doradczo-doskonalących w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, zarządzam, 

co następuje:  

 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin konkursu w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi „Wypełniona 

ankieta? Wygraj tableta”, obowiązujący w roku akademickim 2017/2018, stanowiący załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Traci moc zarządzenie nr 22/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

Wypełniona ankieta? Wygraj tableta. 

 

         § 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

                                                                                 

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 
 

 

 

 

 

Otrzymują:  

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika 

- intranet/BIP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
        Załącznik do zarządzenia nr 80/2017 

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

     

Regulamin konkursu 

„Wypełniona ankieta? Wygraj tableta.”  

Organizowanego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

 

 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Biuro Obsługi Studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 

zwane dalej „BOS”. 

2. Do konkursu mogą przystąpić studenci, którzy wypełnili ogólnouczelniane ankiety 

oceniające jakość procesu dydaktycznego realizowanego przez jednostki  

naukowo-dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwane dalej ,,ankietami”. 

3. W konkursie oceniana jest aktywność studentów w opiniowaniu jakości procesu 

dydaktycznego realizowanego przez jednostki naukowo-dydaktyczne w trakcie roku 

akademickiego 2017/2018, poprzez wypełnianie ankiet. 

4. Celem konkursu jest wypełnienie dowolnej liczby ankiet, oceniających jakość procesu 

dydaktycznego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w roku akademickim 2017/2018.  

5. Przed wzięciem udziału w konkursie student powinien zapoznać się z niniejszym 

regulaminem. 

 

Zasady i przebieg konkursu 

 

§ 2 

1. W konkursie ocenie podlega jakość procesu dydaktycznego realizowanego przez nauczycieli 

akademickich oraz jednostki naukowo-dydaktyczne, za pomocą ogólnouczelnianych ankiet 

obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018. 

2. Głosowanie odbywa się w terminie do 30 czerwca 2018 r.   

3. Ankietę może wypełnić student, który w dniu jej wypełnienia posiada status studenta 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

4. Każda wypełniona ankieta to jedna szansa w losowaniu nagród. Student, spośród 

przypisanych ankiet, wypełnia dowolną ich liczbę z konta poczty elektronicznej Wirtualnej 

Uczelni.  

5. Wynik każdej wypełnionej ankiety zostaje zapisany w systemie informatycznym.  

6. Poprzez informacje uzyskane z danych statystycznych otrzymywana jest łączna liczba 

studentów wypełniających ankiety. 

7. Ankiety pozostają anonimowe − system generuje numer albumu przyporządkowany 

do studenta i liczbę wypełnionych ankiet.  

8. System informatyczny losuje numer albumu przyporządkowany do studenta. 

9. Niezależnie od liczby wypełnionych ankiet przez studenta, jego numer albumu może wygrać 

tylko jedną nagrodę z każdej puli nagród. 

10. Wyniki losowania zatwierdza Komisja konkursowa, o której mowa w § 3. 

11. W puli nagród znajduje się 20 tabletów oraz 40 power banków.  

12. W pierwszej kolejności losowane są tablety. 



 

 

Komisja konkursowa 

 

§ 3 

1. W skład Komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją” wchodzi trzech członków: Dyrektor 

BOS jako przewodniczący oraz dwóch członków wskazanych przez Dyrektora BOS spośród 

pracowników BOS lub jednostek organizacyjnych działających w strukturze BOS.  

2. Do obowiązków Komisji, należy: 

1) przygotowanie i zamieszczenie elektronicznych ankiet do głosowania w Wirtualnej 

Uczelni; 

2) sporządzenie bazy numerów albumów studentów biorących udział w losowaniu; 

3) przedstawienie Rektorowi listy zwycięzców.  

3. Z przebiegu losowania Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać  

w szczególności:  

1) datę zakończenia konkursu; 

2) łączną liczbę wypełnionych ankiet; 

3) łączną liczbę studentów biorących udział w konkursie; 

4) wynik losowania numerów albumów zwycięzców. 

4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji; protokół sporządza się w trzech 

jednobrzmiących egzemplarzach.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu 

 

§ 4 

1. Komisja przy współpracy z Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjnym sporządza listę 

zwycięzców na podstawie numerów albumów studentów. 

2. Lista zwycięzców przedstawiana jest Rektorowi wraz z protokołem, o którym mowa 

w § 3 ust 3. 

3. Wynik konkursu z podaniem numerów albumów zwycięzców, podlega ogłoszeniu 

w Wirtualnej Uczelni.  

4. Studenci posiadający zwycięskie numery albumu zobowiązani są do ich potwierdzenia 

poprzez wysłanie maila zwrotnego do członka Komisji. 

5. Odbiór nagród rzeczowych odbywa się osobiście, za okazaniem legitymacji studenckiej, 

w terminie i miejscu wskazanym przez Komisję.  

6. Nagrodę należy odebrać indywidualnie w terminie 90 dni od dnia ogłoszenia wyników 

konkursu; po upływie tego terminu na nieodebrane nagrody odbywa się ponowne losowanie, 

spośród studentów uczestniczących w konkursie.    

7. Studenci zgłaszający się po odbiór nagród zobowiązani są, w przypadku nagród 

podlegających opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, do przekazania danych  osobowych niezbędnych do wypełnienia deklaracji 

podatkowej. 

 

Informacje dodatkowe 

 

§ 5 

1. Nagroda rzeczowa nie może zostać wymieniona przez zwycięzcę na nagrodę pieniężną.  

2. Po upływie 90 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej, sporządzona dla potrzeb 

konkursu baza z numerami albumów studentów zostaje komisyjnie zniszczona. 

Ze zniszczenia sporządzany jest protokół, który podpisują członkowie Komisji.  



 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 6 

1. Regulamin przez czas trwania konkursu jest dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi oraz w siedzibie BOS. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz prawo 

do odwołania konkursu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
 

 

 

 


