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Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Studium Talent” 
 

§1. Organizator Konkursu 
1. Ogólnopolski Konkurs „Studium Talent” zwany dalej Konkursem jest organizowany przez Politechnikę 

Wrocławską zwaną dalej również Organizatorem albo Uczelnią. 
2. Rektor Politechniki Wrocławskiej sprawuje pieczę nad Konkursem. 
3. Zasady organizowania Konkursu określa Komitet Organizacyjny Konkursu „Studium Talent” zwany dalej 

Komitetem Organizacyjnym Konkursu. 
4. Zasady organizowania Konkursu zostały zapisane w niniejszym Regulaminie.  

 
§2. Komitet Organizacyjny Konkursu 

1. Komitet Organizacyjny Konkursu oraz jego Przewodniczącego powołuje Rektor Uczelni. 
2. Komitet Organizacyjny Konkursu ustala Regulamin Konkursu, wprowadza w nim zmiany, a także dokonuje 

wykładni zapisów Regulaminu. 
3. Przewodniczący kieruje pracami Komitetu Organizacyjnego Konkursu i sprawuje nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem Konkursu.  
4. Członkowie Komitetu Organizacyjnego koordynują przygotowanie zajęć w ramach Konkursu. 

 
§3. Komisje Konkursowe 

1. Komisje Konkursowe dotyczące zajęć z matematyki oraz z fizyki powoływane są przez Przewodniczącego na 
wniosek Komitetu Organizacyjnego Konkursu w porozumieniu odpowiednio z Dziekanem Wydziału 
Matematyki oraz Dziekanem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. 

2. Przewodniczący oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego Konkursu mogą być członkami Komisji 
Konkursowych. 

3. Członkowie Komisji Konkursowych prowadzą zajęcia z matematyki oraz z fizyki będące integralną częścią 
Konkursu. Zajęcia mogą prowadzić także zaproszeni wykładowcy spoza Komisji Konkursowych. 

4. Członkowie Komisji Konkursowych mają prawo weryfikacji tożsamości uczestników Konkursu. 
 

§4. Cel Konkursu 
Celem Konkursu jest wzrost świadomości dla koniecznego i dobrego przygotowania z przedmiotów ścisłych, 
zachęcenie do bardziej intensywnej nauki przedmiotów ścisłych, takich jak: matematyka i fizyka oraz adaptacja 
uczniów do podjęcia studiów w naukach matematyczno-przyrodniczych lub technicznych. 
 

§5. Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół średnich, zwłaszcza maturzyści.  
2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba wymieniona w §5 ust. 1, która w terminie podanym na stronie internetowej 

Konkursu wypełni formularz rejestracyjny umieszczony na tej stronie. 
3. Konkurs jest organizowany z dwóch przedmiotów: 

a. matematyka, 
b. fizyka, 

4. Uczestnik Konkursu ma prawo przystąpić równocześnie do każdego z przedmiotów wymienionych w §5 ust. 3. 
 

§6. Zakres Konkursu 
Zakres materiału realizowanego i wymaganego, w danej grupie zajęciowej, w czasie trwania Konkursu 
przedstawia prowadzący zajęcia podczas pierwszych zajęć. 

 
§7. Przebieg Konkursu 

1. Każda edycja Konkursu trwa od października do marca.  
2. Integralną część Konkursu stanowią zajęcia, o których mowa w §3 ust. 3.  Zajęcia trwają około 30 godzin, 2 

godziny tygodniowo, w każdej grupie zajęciowej. Zajęcia odbywają się na Politechnice Wrocławskiej we 
Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. 

3. Uczestnik Konkursu wybiera grupę zajęciową, w której będzie uczestniczył. 
4. Finał konkursu ma formę egzaminu i jest przeprowadzany w miejscu odbywania zajęć, w terminie określonym 

przez Komitet Organizacyjny. 
5. Prace egzaminacyjne będą oceniane przez członków Komisji Konkursowych. 
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6. Uczestnik Konkursu otrzymuje tytuł Laureata po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.  
7. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie zaświadczeń odbywa się w kwietniu. 

 
§8. Egzaminy 

1. Uczestnicy Konkursu przynoszą ze sobą na egzamin: 
a. dowód tożsamości (legitymacja szkolna lub dowód osobisty), 
b. przybory do pisania (długopis z niebieskim lub czarnym tuszem), 

2. Uczestnicy Konkursu mogą korzystać jedynie z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez 
organizatorów. 

3. Członek Komitetu Konkursowego i jednocześnie nadzorujący przebieg egzaminu może wykluczyć uczestnika z 
egzaminu, jeżeli naruszy on zasady fair play, w tym poprzez korzystanie z niedozwolonych pomocy oraz 
kontaktowanie się podczas zawodów z innymi jego uczestnikami. 
 

§9. Nagrody 
1. Laureat Konkursu, który rekrutuje się, w roku zdania jego matury, na dowolny kierunek studiów Politechniki 

Wrocławskiej, otrzymuje dodatkowe punkty w procesie rekrutacji. 
2. Laureaci, którzy zakończyli Konkurs z wynikiem co najmniej bardzo dobrym przyjmowani będą, na podstawie 

złożonych dokumentów, z pominięciem warunków rekrutacji na podstawie Uchwały Senatu Politechniki 
Wrocławskiej na dowolny kierunek studiów (z wyjątkiem kierunku Architektura – studia stacjonarne I stopnia, 
gdzie dodatkowo wymagane jest zdanie egzaminu z rysunku).  

3. Przyjęcie na studia z wykorzystaniem wyniku Konkursu, o czym mowa jest w ust. 1 oraz ust. 2, jest możliwe 
tylko jeden raz i tylko w tej rekrutacji, która odbywa się w roku uzyskania świadectwa maturalnego, przy czym 
podstawą przyjęcia może być wynik Konkursu uzyskany zarówno w roku zdania egzaminu maturalnego, jak i 
w latach wcześniejszych. 

4. Warunkiem rozpoczęcia studiów i otrzymania indeksu Politechniki Wrocławskiej jest dopełnienie wszystkich 
warunków formalnych i procedur rekrutacyjnych określonych w Warunkach i trybie rekrutacji dotyczących 
naboru na studia w Politechnice Wrocławskiej. 
  

§10. Dokumentacja 
1. Komitet Organizacyjny Konkursu wydaje laureatom zaświadczenia. 
2. Komitet Organizacyjny Konkursu prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń. 
3. Komitet Organizacyjny Konkursu gromadzi dokumentację dotyczącą Konkursu, a w szczególności: 

a. dokumentację w sprawie powołania Konkursu, 
b. prace pisemne uczestników z ostatnich 2 lat. 

 
§11. Finanse 

1. Organizację Konkursu  finansuje się z funduszy Politechniki Wrocławskiej. 
2. Plan finansowania Konkursu sporządza Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu, a zatwierdza 

Rektor Uczelni. 
3. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i noclegu uczestników Konkursu ani ich 

opiekunów. 
 

§12. Postanowienia końcowe 

1. Zasady przyjmowania na studia laureatów Konkursu określa Senat danej Uczelni zgodnie z ustawą Prawo o 
szkolnictwie wyższym. 

2. Adres Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Studium Talent”: 
 
Komitet Organizacyjny Konkursu „Studium Talent” 
Politechnika Wrocławska 
Wybrzeże Wyspiańskiego 27 
50-370 Wrocław 
studium.talent@pwr.edu.pl 


