Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21 Rektora PK z dnia 17 maja 2019 r.

Regulamin przyznawania nagród studentom pierwszego roku, drugiego semestru
stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia za uzyskanie tytułu
laureata I stopnia w konkursie „O Złoty Indeks PK”

1.

2.
3.
4.
5.

§1
Przepisy ogólne
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) PK – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
2) Rektor – Rektor PK,
3) konkurs – konkurs „O Złoty Indeks PK”,
4) nagroda – nagroda „Student Lider pierwszego roku”, przyznana przez Rektora,
5) laureat – laureat I stopnia etapu finałowego konkursu „O Złoty Indeks PK”,
6) dany rok akademicki – jest to rok akademicki, w którym laureat rozpoczął studia.
Osiągnięciem
kwalifikującym
do
otrzymania
nagrody
jest
uzyskanie
w konkursie tytułu laureata I stopnia etapu finałowego.
Nagroda może być przyznana osobie, która rozpoczęła studia w roku uzyskania tytułu
laureata i odpowiednio w roku uzyskania świadectwa dojrzałości oraz która uzyskała
pełną rejestrację na drugi semestr studiów w danym roku akademickim.
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów na PK może otrzymać
nagrodę na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.
Student, o którym mowa w ust. 4, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia
o niepobieraniu nagrody na więcej niż jednym kierunku studiów (wzór nr 1 do niniejszego
regulaminu).
§2
Nagroda

1. Nagroda przyznawana jest na wniosek studenta stanowiący wzór nr 2 do niniejszego
regulaminu. Wniosek należy złożyć we właściwym dziekanacie, w terminie do dnia 10
kwietnia danego roku akademickiego.
2. Student traci prawo do otrzymywania nagrody w przypadku:
1) skreślenia z listy studentów,
2) zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,
3) niezłożenia wniosku w terminie wskazanym w niniejszym regulaminie,
4) nieuzyskania do dnia 15 marca danego roku akademickiego pełnej rejestracji na drugi
semestr.
§3
Przepisy końcowe
1. Pracownik Działu Spraw Studenckich przesyła do dziekanów listę laureatów
I stopnia w konkursie „O Złoty Indeks PK”, zawierającą nazwiska laureatów oraz ich
numery PESEL.
2. Rektor w terminie do dnia 20 marca danego roku akademickiego ustala wysokość
nagrody.
3. Listę studentów, którzy nabyli prawo do nagrody sporządza wskazany przez dziekana
pracownik dziekanatu. Nie później niż 3 dni przed planowanym terminem wypłaty nagrody
listę zatwierdza Rektor.
4. Nagrodę wypłaca się jednorazowo na wskazany przez studenta we wniosku rachunek
bankowy w terminie do 30 kwietnia danego roku akademickiego.
5. Do przyznawania wyżej wymienionej nagrody nie stosuje się przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego.

Wzór nr 1

OŚWIADCZENIE
dla studentów, studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów na PK
Oświadczam, że ja ………………………………………………………… niżej podpisana/y, nie
pobieram nagrody na innym niż wskazany w niniejszym wniosku kierunku studiów na PK.
Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.

data i podpis studenta

Wzór nr 2
W N I O S E K (wzór)
Kraków, ………………..…………..
Nazwisko i imię studenta ………………………………
Numer albumu …………………………….…………
Wydział …………………………………………...…..
Kierunek …………………………………...................
Forma studiów………………………………………….

Proszę o przyznanie nagrody finansowej „Student Lider pierwszego roku” za uzyskanie przez
studenta pierwszego roku, drugiego semestru studiów pierwszego stopnia tytułu laureata I stopnia
w Konkursie „O Złoty Indeks PK”, i proszę o przekazanie nagrody na rachunek bankowy
………………………………………………………………………………………………………………………

podpis studenta

