Załącznik do uchwały nr 29/d/05/2013

POROZUMIENIE
zawarte w dniu …………………….. 2014 r. pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza
Kościuszki w Krakowie reprezentowaną przez Prorektora ds. Studenckich ……………….....,
a …………………………………………………………................................................................
nazwa organizatora konkursu

reprezentowaną przez Panią /Pana ………………………………………………………..............
tytuł, imię i nazwisko

w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom Konkursu ………………………………….......
przy przyjęciach na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia przewidzianych
do uruchomienia w roku akademickim 2014/15.
§1
Działając na podstawie uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 24 maja 2013 r.
w

sprawie

zasad

przyjęć

na

I

rok

stacjonarnych

i

niestacjonarnych

studiów

I stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich ubiegających się
o przyjęcie na studia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2014/15 oraz
w oparciu o pozytywną opinię Rady Wydziału ………………………. w sprawie wniosku
przedłożonego przez …….………………………………………………......................................,
ustala się, co następuje:
1. Politechnika Krakowska przyzna 50 dodatkowych punktów laureatom Konkursu
…………………………………… ubiegającym się o przyjęcie na studia stacjonarne lub
niestacjonarne I stopnia.
2. Uprawnienie, o którym mowa w pkt 1 przysługuje przy staraniu się o przyjęcie na studia
prowadzone na jednym z niżej wymienionych wydziałów i kierunków studiów:
…………………………………..…
………………………………..……
………………………………..……
3. Uprawnienie przysługuje wyłącznie w roku uzyskania przez kandydata świadectwa
dojrzałości.

§2
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu ………………………….........................
wyda zaświadczenie potwierdzające uzyskanie przez kandydata statusu laureata (wzór
zaświadczenia w załączeniu).
§3
Zaświadczenie, o którym mowa w § 2 stanowią dla wydziałowych komisji rekrutacyjnych na
Politechnice Krakowskiej jedyną podstawę do honorowania przyznanych kandydatom
uprawnień określonych w niniejszym porozumieniu.
§4
Niniejsze porozumienie obowiązuje przy rekrutacji na rok akademicki 2014/15.
§5
Porozumienie niniejsze sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

……………………………………..
podpis Prorektora ds. Studenckich

……………………………………..
podpis organizatora konkursu

…………………………………….
nazwa organizatora konkursu

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
siedziba organizatora

ZAŚWIADCZENIE
.................................................................................................................................................
imię i nazwisko laureata

urodzona/urodzony* dnia …………………………19…. r. w ……………………………..............
uczennica/uczeń* klasy ………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………..............
nazwa i adres szkoły

brała/brał* udział w …………………….…………………………..…………………………............
…………………………………………………………………………………………………..............
nazwa konkursu

przeprowadzonym w terminie ……………..……………………………………….………..............
w ……………………………………..…………… i uzyskała/uzyskał* status laureata.

………………………………………………..
podpis i pieczęć
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu

………………………………………….
miejscowość i data

* niepotrzebne skreślić

