NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)

1. Termin zgłaszania projektów do Konkursu Lumen 2019.
Zgłoszeń projektów można dokonywać do dnia 06 maja 2019 (włącznie) do godziny 23:59:59 10 lipca
2019 za pośrednictwem strony www.lumen.edu.pl/konkurs.
2. Czy obowiązuje limit zgłoszeń dokonywanych przez jedną uczelnię/wydział/instytucję/osobę?
Nie obowiązuje ograniczenie ilości zgłoszeń. Do konkursu może zostać zgłoszona dowolna liczba
projektów realizowanych w danej uczelni/wydziale/jednostce. Jak również, dany Zgłaszający może
zgłosić dowolną liczbę projektów spełniających warunki Regulaminu.
3. Sposób zgłoszenia projektu do Konkursu Lumen 2019.
Rejestracja projektu jest możliwa on-line poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.lumen.edu.pl/konkurs po wybraniu opcji „Zgłoś projekt”. Opcja „Zgłoś projekt” znajduje się na
stronie głównej i w sekcji: „Kategorie”.
4. Osoby uprawnione do zgłoszenia kandydatur do Konkursu LUMEN 2019.
Kwestia osób uprawnionych do zgłoszenia propozycji kandydatur do nagród w Konkursie jest określona
w Regulaminie w pkt. 2.4. Tym samym zgłoszenia projektu(ów) mogą dokonywać osoby uprawnione
tzw. Zgłaszający. Są nimi: rektorzy uczelni, firmy, współpracujące z uczelnią w realizacji projektu, który
jest zgłoszony do konkursu, reprezentanci organizacji zrzeszających uczelnie, członkowie Kapituły,
laureaci nagród w poprzednich edycjach konkursu, Organizatorzy i Partnerzy Konkursu lub inne osoby
wskazane przez Kapitułę.
5. Osoby uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie LUMEN 2019 tj. potencjalni kandydaci do nagród w
Konkursie.
Regulamin Konkursu w pkt. 2.1 do 2.3 definiuje, do kogo skierowany jest Konkurs oraz osoby wyłączone
z ubiegania się o nagrody w Konkursie.
Zgodnie z zapisami Regulaminu:
a)
Konkurs przeznaczony jest dla osób lub zespołów, odpowiedzialnych za realizację projektów i
przedsięwzięć w obszarach efektywnego zarządzania uczelnią opisanych w Kategoriach konkursowych.
Osobami tymi mogą być: kanclerze, dyrektorzy, menedżerowie lub nauczyciele akademiccy.
b)
Z udziału w Konkursie wyłączeni są aktualnie urzędujący rektorzy oraz pracownicy i
współpracownicy Organizatorów.
6. Jakie projekty mogą wziąć udział w Konkursie?
W ramach Konkursu przyjmowane będą zgłoszenia związane z zakończonymi projektami lub ich
wyodrębnionymi etapami, jeśli ich realizacja dobiegła końca, albo przedsięwzięciami, legitymującymi
się konkretnymi efektami z okresu, co najwyżej 24 miesięcy od daty rozpoczęcia zbierania zgłoszeń.
W Konkursie w 2019 roku uczelnie mogą składać wnioski dotyczące szczególnie innowacyjnych wizji
zmian organizacyjno-zarządczych, znajdujących swoje umocowanie w statucie uczelni lub jego
projekcie, w ramach procesu transformacji będącej następstwem Ustawy 2.0. Realizowane w
Uczelniach na terytorium Rzeczpospolitej i spełniające wymogi opisane w Regulaminie w pkt. 1.9

7. Kategorie Konkursowe:

Kapituła Konkursu wyróżniła trzy obszary efektywnego zarządzania uczelnią i odpowiadające im trzy
Kategorie konkursowe, w których zostaną przyznane nagrody:
• Rozwój: Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni;
• Zarządzanie: Innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych
i organizacji uczelni;
• Współpraca: Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami
naukowymi, społecznością lokalną.
Projekty zgłaszane do Konkursu i kandydujące do nagrody są rejestrowane i rozpatrywane
ze wskazaniem konkretnej Kategorii Konkursowej, której dotyczą.
Kapituła ma prawo przyznania również , co najwyżej trzech Nagród Specjalnych za osiągnięcia
wykraczające poza zakres przedmiotowy poszczególnych kategorii określonych w regulaminie pkt.1.4
8. Kryteria oceny merytorycznej zgłoszeń.
Zgodnie z pkt. 4.3. Regulaminu w ramach wszystkich Kategorii konkursowych, ocenie poddawane będą
następujące kryteria ogólne:
a) Innowacyjność (od 1 do 10 pkt),
W opisie spełnienia kryterium proponujemy uwzględnić:
• uzasadnienie nowatorskiego lub innowacyjnego charakteru zastosowanych metod lub narzędzi,
•
sposób dokonania oceny, czym zaproponowane podejście/rozwiązanie różni się w stosunku do
dotychczas stosowanych,
• opis sposobu osiągnięcia poprawy jakości działania uczelni w ślad za wdrożeniem nowej metody
lub narzędzia.
b) Wdrożenie (od 1 do 10 pkt),
W opisie spełnienia kryterium proponujemy uwzględnić:
•
•
•
•

w jaki sposób przygotowano wdrożenie,
jakie są największe przeszkody i wyzwania związane z wdrożeniem,
jak zapewnić w praktyce jakość stosowanej metody lub narzędzia,
silne strony metody lub narzędzia, oraz korzyści dla uczelni i jej otoczenia z ich wykorzystania.

c) Wpływ na rozwój uczelni (od 1 do 10 pkt)
W opisie spełnienia kryterium proponujemy uwzględnić:
•
•

przedstawienie korzyści z upowszechniania tego rozwiązania w uczelni,
przedstawienie stopnia spójności ze strategią rozwojową uczelni.

d) Przejrzystość wniosku (od 1 do 5 pkt):
•
•

stopień spełnienia wymogów konkursowych,
jasność przekazu treści wniosku.

9. Regulamin – dostępność.
Regulamin dostępny jest na stronie www.lumen.edu.pl/konkurs w sekcji: „O Konkursie” w formie pliku
do pobrania.

10. Kwestia zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych przez Organizatorów konkursu.
Na osobie dokonującej zgłoszenia kandydata do nagrody spoczywa obowiązek uzyskania zgody
kandydata do udziału w Konkursie oraz zgody na przetwarzanie, w tym przechowywanie, jego danych

osobowych przez Organizatorów w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Osoba
zgłaszająca kandydata wyraża zgodę na przetwarzanie, w tym przechowywanie swoich danych
osobowych przez Organizatorów w zakresie opisanym powyżej. Podczas rejestracji projektu
do Konkursu wymagane jest potwierdzenie zgody i ww. warunków, poprzez wypełnienie formularza
Oświadczenie o przystąpieniu kandydatów do konkursu Lumen 2019, który znajduje się w sekcji: „O
konkursie” w formie pliku do pobrania.

11. Termin ogłoszenia listy nominowanych i laureatów?
Ogłoszenie listy projektów nominowanych do nagrody nastąpi nie później niż 12 września 2019 r.
m.in. na stronie www.lumen.edu.pl/konkurs .
Laureaci Konkursu zostaną przedstawieni podczas uroczystej gali będącej częścią corocznej
Konferencji Lumen, która odbędzie się 19 listopada 2019 r.

