
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA 
Formularz zgłoszeniowy  

 
do KONKURSU STASZICOWSKIEGO 

 
Imię i nazwisko  .................................................................................................................. 

 
Pierwszy kierunek studiów 

Wydział ............................................................................................................................... 

Rok studiów ........................................................................................................................ 

Kierunek studiów ................................................................................................................ 

 
Drugi kierunek studiów 

Uczelnia .............................................................................................................................. 

Wydział ............................................................................................................................... 

Rok studiów ........................................................................................................................ 

Kierunek studiów ................................................................................................................ 

 

 
1. Średnia ocen za ostatni rok na pierwszym kierunek studiów ........................           max 100 punktów 
  
2. Średnia ocen za ostatni rok na drugim kierunku studiów ∗0.25.....................           max 25 punktów 
 
3.  Praca w studenckim ruchu naukowym:.........................................................            max 35 punktów 

 prace badawcze samodzielne .................................................................               7 punktów 

 współudział w pracach badawczych ......................................................         3 punkty 

 publikacje ...............................................................................................               7 punktów 

 referaty ....................................................................................................               7 punktów 

 wnioski racjonalizatorskie ......................................................................               7 punktów 

 współpraca z prasą naukową ..................................................................                3 punkty 

 dyplomy, nagrody, wyróżnienia .............................................................                7 punktów 

4.     Praca na rzecz środowiska akademickiego: ........................................................           max 20 punktów   

 funkcja kierownicza w samorządzie studenckim ...................................                12 punktów  

 funkcja kierownicza w organizacji studenckiej .....................................                 10 punktów 

 aktywny udział w pracach samorządu studenckiego .............................                  4 punkty 

 aktywny udział w organizacji studenckiej1 ............................................                  3 punkty 

        starosta roku  ..........................................................................................                  2 punkty 

 

 

                                                           
1 Za aktywny udział uznaje się zrealizowanie konkretnego przedsięwzięcia odpowiednio udokumentowanego 



5.     Osiągnięcia sportowe .........................................................................................               max 15 punktów 

 członek kadry narodowej  ........................................................................                 15 punktów  

 medal na mistrzostwach Polski  ..............................................................                  15 punktów 

 medal na akademickich mistrzostwach Polski ........................................                  15 punktów 

 miejsce poza podium (do 15-tego) na mistrzostwach Polski ....................                10 punktów 

 miejsce poza podium (do 10-tego) na akademickich  
mistrzostwach Polski  ...............................................................................           8 punktów 

         
 medal na mistrzostwach uczelnianych Pśka  ............................................                10 punktów 

 medal na mistrzostwach wydziałowych PŚk  ...........................................                 5 punktów 

 udział w mistrzostwach Polski .................................................................                 5 punktów 

 udział w akademickich mistrzostwach Polski ..........................................                 4 punkty 

 udział w rozgrywkach sportowych PŚk ....................................................                2 punkty 

Razem  (suma punktów z poz. 1, 2, 3, 4 i 5)  ............................................................... 

 

 

 

                                                            


	do KONKURSU STASZICOWSKIEGO
	Drugi kierunek studiów


