
  
 

  
 

Regulamin Konkursu dla kół naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, pn. 

Mój Zielony Uniwersytet 

1. Organizatorem Konkursu dla kół naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, pn.: Mój 
Zielony Uniwersytet 2021 jest prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, Centrum 
Zrównoważonego Rozwoju, Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Patronat nad Konkursem objął 
rektor Uniwersytetu Gdańskiego. 

2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są działające koła naukowe 
Uniwersytetu Gdańskiego, zwane dalej Kołem. 

3. Konkurs w 2021 r. odbywa się w jednej edycji. Dopuszcza się możliwość 
organizowania kolejnych edycji Konkursu w następnych latach.  

4. Termin rozpoczęcia konkursu: 15 lipca 2021 r. 

5. Termin składania Zgłoszeń przez Koła upływa 15 listopada 2021 r. o godzinie 16:00. 
Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 listopada 2021 r. 

7. Do udziału w Konkursie należy zgłosić Koncepcję Przedsięwzięcia naukowego, 
organizacyjnego lub inwestycyjnego, które w ocenie Koła powinno być elementem 
Strategii Zielony Uniwersytet, przygotowywanej przez Uniwersytet Gdański przy 
udziale Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Przedsięwzięcie powinno być osadzone i 
wykonalne w realiach funkcjonowania uczelni publicznej oraz ściśle związane z celami 
zrównoważonego rozwoju określonymi przez ONZ w dokumencie pod nazwą: Agenda 
2030 (https://www.un.org.pl/).  

8. Udział w Konkursie odbywa się poprzez złożenie Zgłoszenia stanowiącego Załącznik 
nr 1 do Regulaminu. Zakres tematyczny określa Załącznik nr 2.  

9. Zgłoszenia należy składać w formie elektronicznej poprzez przesłanie w dokumentu 
tekstowego, prezentacji lub filmu na adres mailowy Centrum Zrównoważonego 
Rozwoju: czrug@ug.edu.pl w wyżej wskazanym terminie. Zgłoszenia do konkursu 
muszą być wypełnione w formie elektronicznej. Wnioski napisane ręcznie nie zostaną 
uwzględnione w konkursie. 

10. Koło może złożyć Zgłoszenie samodzielnie lub we współpracy z innymi Kołami. 

11. Koło może złożyć jedno Zgłoszenie lub być uczestnikiem jednego Zgłoszenia. 

12. Komisja Oceniająca spośród otrzymanych Zgłoszeń dokona wyboru najlepszej 
Koncepcji Przedsięwzięcia. Koło, które złożyło zwycięski wniosek otrzyma nagrodę 
pieniężną, z przeznaczeniem na cele statutowe tego Koła. 

13. Pula pieniężna nagród wynosi 6000 zł (słownie: sześć tysięcy zł). Komisja Oceniająca 
zdecyduje o sposobie podziału nagród w zależności od liczby i jakości nadesłanych 
Zgłoszeń, przy czym zastrzega się przyznanie co najmniej jednej nagrody głównej. 

14. Komisja Oceniająca zastrzega sobie możliwość przyznania Wyróżnień Rektora 
Uniwersytetu Gdańskiego, będących wyrazami uznania dla szczególnie 
wartościowych projektów. Wyróżnienia nie mają charakteru finansowego, a jedynie 
uznaniowy. 



  
 

  
 

15. Przy ocenianiu wniosków, w ramach oceny poziomu merytorycznego, do zdobycia jest 
maksymalnie 100 punktów, w zakresie następujących kryteriów: 

(1) cel i zakres tematyczny Koncepcji Przedsięwzięcia (0-10 punktów), 

(2) zgodność Koncepcji Przedsięwzięcia z celami zrównoważonego rozwoju - ONZ 
Agenda 2030 (0-10 punktów), 

(3) podnoszenie świadomości i wiedzy związanej ze zrównoważonym rozwojem (0-
10 punktów), 

(4) planowane produkty i/lub rezultaty (0-10 punktów),  

(5) sposób upowszechniania wyników projektu (0-10 punktów), 

(6) zaangażowanie społeczności akademickiej (0-10 punktów), 

(7) zaangażowania partnerów spoza społeczności akademickiej (0-10 punktów), 

(8) oryginalność (0-10 punktów), 

(9) realność wdrożenia w perspektywie do 3 lat od rozstrzygnięcia Konkursu (0-10 
punktów), 

(10) przewidywany budżet projektu (0-10 punktów). 

  



  
 

  
 

Załącznik 1. 
data: …………… 

Zgłoszenie do Konkursu dla kół naukowych 
Uniwersytetu Gdańskiego  

pn. Mój Zielony Uniwersytet 
 

1. Nazwa koła naukowego składającego wniosek: 

2. Nazwy kół naukowych mających współudział w przygotowaniu Koncepcji 
Przedsięwzięcia: 

3. Nazwa Koncepcji Przedsięwzięcia: 

4. Cel przedsięwzięcia (max. 500 znaków):  

5. Powiązanie przedsięwzięcia z celami na rzecz zrównoważonego rozwoju określonych 
przez ONZ w Agenda 2030 (https://www.un.org.pl/) 

6. Planowane do osiągnięcia produkty i/lub rezultatu projektu:  

7. Upowszechnianie wyników projektu w mediach społecznościowych (max. 600 
znaków): 

8. Liczba i kategoria uczestników biorących udział w przygotowaniu Zgłoszenia:1  

9. Możliwe do pozyskania do współpracy jednostki lub organizacje (wraz z formą 
współpracy)2 

10. Opis organizacyjny i plan ramowy realizacji Koncepcji Przedsięwzięcia (max. 1000 
znaków): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Środowisko akademickie UG: studenci, doktoranci, pracownicy badaczy i badawczo-dydaktyczni. Wymienić 

głównych przewidywanych i uzgodnionych partnerów przedsięwzięcia.  

2 Innych niż środowisko akademickie UG, tj. specjaliści, pracownicy instytucji branżowych, itp. Wymienić 

głównych przewidywanych partnerów przedsięwzięcia. 



  
 

  
 

 

11. Przewidywany budżet, jeżeli dotyczy Koncepcji Przedsięwzięcia: 

 
L.p. Przewidywane wydatki: Wartość w zł brutto: 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
…   

Suma kosztów:  

 
 

............................ .............................. .................................... 

nazwa koła podpis opiekuna koła podpis członka zarządu koła 

 

............................ .............................. .................................... 

nazwa koła podpis opiekuna koła podpis członka zarządu koła 

 

............................ .............................. .................................... 

nazwa koła podpis opiekuna koła podpis członka zarządu koła 

 

 

UWAGA: ................................................................................................................ 
 ...........................................................................................................................  
 

* Jeżeli koło współorganizuje przedsięwzięcie, pod wnioskiem podpisują się wszyscy opiekunowie oraz po 
jednym członku zarządu każdego koła. 

Prosimy o odpowiadanie w sposób jak najbardziej konkretny i o unikanie epitetów, które nie wnoszą istotnych 
informacji (np. wysokiej jakości, różnego rodzaju). Nietreściwe odpowiedzi mogą obniżyć ocenę wniosku. 

 

  



  
 

  
 

 
Załącznik 2. 

 

Zakres tematyczny  
Konkursu dla kół naukowych  

Uniwersytetu Gdańskiego  

pn. Mój Zielony Uniwersytet 
 

1. Redukcja lub recykling odpadów nieorganicznych w kampusie UG*. 
2. Redukcja lub postępowanie z odpadami organicznymi w kampusie UG*. 
3. Redukcja zużycia papieru i plastiku w kampusie UG*. 
4. Redukcja zużycia energii i wody w kampusie UG. 
5. Retencja i zagospodarowanie lub uzdatnianie wody deszczowej. 
6. Redukcja zanieczyszczeń wód. 
7. Recykling wody użytkowej. 
8. Redukcja emisji gazów cieplarnianych. 
9. Koncepcja i realizacja badań służących umacnianiu zrównoważonego rozwoju w 

Uniwersytecie Gdańskim  
10. Koncepcja, program i realizacja wydarzeń przeznaczonych dla społeczności 

akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego i/lub mieszkańców Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w związku z przypadającą w 2022 r. 30-tą 
rocznicą przełomowej dla zrównoważonego rozwoju konferencji ONZ „Środowisko i 
Rozwój”, która miała miejsce w Rio de Janeiro w 1992 r. 

 

*Kampus UG – Gdańsk, Sopot, Gdynia – proszę wskazać lokalizację. 
  


