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Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 7/19 
 

Regulamin „Konkursu Staszicowskiego” 
 dla wyróżniających się studentów Politechniki Świętokrzyskiej 

 
§ 1 

1. Celem organizacji „Konkursu Staszicowskiego” dla wyróżniających się studentów 
Politechniki Świętokrzyskiej jest wyłonienie studentów Politechniki Świętokrzyskiej 
posiadających wybitne osiągnięcia. 
2. Procedurę konkursową przeprowadza się w roku akademickim następującym po 
zakończeniu roku akademickiego, za który osiągniecia studenta podlegają ocenie. 
 
 

§ 2 
1. Sposób wyłaniania wyróżniających się studentów odbywa się według zasad zapisanych  
w niniejszym Regulaminie na podstawie formularzy zgłoszeniowych złożonych przez 
studentów do dnia 30 listopada w dziekanacie właściwego dla danego studenta wydziału. 
Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  
2. Przystępując do Konkursu student na formularzu akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do jego 
przeprowadzenia. Ponadto student składa oświadczenie w zakresie przechowywania  
i publikowania swojego wizerunku na cele związane z propagowaniem Konkursu i promocją 
Uczelni. 
3. Konkurs odbywa się dwuetapowo: 

1) Wybór trzech najbardziej wyróżniających się studentów na każdym z wydziałów, 
2) Wybór sześciu najbardziej wyróżniających się studentów Politechniki 

Świętokrzyskiej. 
§ 3 

1. Pierwszy etap konkursu odbywa się na wydziałach. Prowadzony jest przez Wydziałowe 
Komisje Konkursowe w składzie: 

1) Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki danego wydziału, 
2) Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. 

2. Na podstawie rozpatrzonych formularzy Wydziałowe Komisje Konkursowe sporządzają 
rankingi najbardziej wyróżniających się studentów do 15 grudnia. Laureaci wydziałowi 
przechodzą do drugiego etapu konkursu. 

§ 4 
Drugi etap konkursu prowadzony jest przez Uczelnianą Komisję Konkursową.  
W skład Komisji wchodzą: 

1) Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, 
2) Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki wszystkich wydziałów PŚk 
3) Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, 
4) Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. 

 
§ 5 

Kryteria oceny i sposób udokumentowania poszczególnych osiągnięć zawiera załącznik  
nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 7 
Finał konkursu „Konkursu Staszicowskiego”  dla wyróżniających się studentów Politechniki 
Świętokrzyskiej przeprowadzany jest przez Uczelnianą Komisję Konkursową do dnia 15 
stycznia kolejnego roku. 
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§ 8 
1. Laureaci etapów wydziałowych Konkursu otrzymują okolicznościowe dyplomy oraz 
nagrody ufundowane przez Dziekanów. 
2. Laureaci etapu uczelnianego Konkursu otrzymują okolicznościowe dyplomy oraz nagrody 
ufundowane przez Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki. 

 
§ 9 

Wszystkie informacje na temat Konkursu Staszicowskiego oraz listy laureatów 
publikowane są na stronie internetowej oraz oficjalnych portalach społecznościowych 
Politechniki Świętokrzyskiej. 


