Załącznik nr 2 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
najwyższego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym
§1
Przepisy ogólne
1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) PK – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
2) Rektor – Rektor PK,
3) nagroda – nagroda „Student Lider pierwszego roku,” przyznawana przez Rektora,
4) student – student pierwszego roku, drugiego semestru stacjonarnych lub
niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, posiadający obywatelstwo polskie,
przyjęty na studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, który
w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów uzyskał wynik nie niższy niż
150 punktów,
5) dany rok akademicki – to rok akademicki, w którym student rozpoczął studia.
2. Nagroda przysługuje studentowi, który uzyskał pełną rejestrację na drugi semestr
danego roku akademickiego.
3. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów w PK może otrzymać
nagrodę na jednym wskazanym przez siebie kierunku.
4. Student, o którym mowa w ust. 3 jest zobowiązany do złożenia oświadczenia
o niepobieraniu nagrody na więcej niż jednym kierunku studiów (wzór nr 1 do
niniejszego regulaminu).
5. Nagroda przyznawana jest nie więcej niż 3 studentom każdego kierunku, którzy
spełniają kryteria wymienione w niniejszym regulaminie.
6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej
dziedziny wiedzy stopnia centralnego otrzymują w postępowaniu rekrutacyjnym
maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia, co upoważnia ich do
pierwszeństwa w przyznaniu nagrody.
7. W przypadku uzyskania przez kilku studentów takiej samej liczby punktów
w postepowaniu rekrutacyjnym kolejnym kryterium będzie średnia ważona ocen
uzyskana
przez
studenta
w
pierwszym
semestrze,
obliczona
zgodnie
z obowiązującym na PK Regulaminem studiów.
§2
Nagrody
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 porządkowe i końcowe
1. Komisje Rekrutacyjne, po zakończeniu procesu rekrutacji sporządzają odrębnie dla
każdego kierunku i formy studiów wykazy osób wpisanych na listę studentów, które
osiągnęły najwyższy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, jednak nie niższy niż 150
punktów i jednocześnie przekazują te wykazy Rektorowi oraz dziekanom w terminie do
dnia 11 października danego roku akademickiego.

2. Dziekan wydziału powiadamia studentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki
w postepowaniu rekrutacyjnym o możliwości uzyskania nagrody po zaliczeniu
I semestru.
3. Rektor w terminie do dnia 20 marca danego roku akademickiego ustala wysokość
nagrody i jednocześnie przekazuje tę informację dziekanom.
4. Nagrodę wypłaca się jednorazowo, na wskazany przez studenta rachunek bankowy
w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku akademickiego.
5. Za weryfikację wymogów formalnych do przyznania nagrody i przekazanie nagrody na
rachunek bankowy studenta odpowiedzialni są wyznaczeni przez dziekanów wydziałów
pracownicy dziekanatów.
6. Zatwierdzoną przez dziekana listę uprawnionych do nagrody studentów przekazuje się
do Rektora nie później niż 3 dni przed planowanym terminem wypłaty nagrody.
7. Do przyznawania 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 najwyższego wyniku
w postępowaniu rekrutacyjnym, i proszę o przekazanie nagrody na rachunek bankowy
……………………………………………………………………………………………………………………..

podpis studenta

