
Załącznik nr 1 do Regulaminu Oceny Projektów - zasady ocena działalności studenckiej 

na studiach licencjackich studentów studiów magisterskich, którzy nie ukończyli studiów 

w SGH 

[Zasady oceny] 

§ 1 

1. Działalność studencka w samorządzie studenckim, uczelnianej organizacji studenckiej lub 

stowarzyszeniu zarejestrowanym w uczelni innej niż SGH podlega ocenie. Punkty przyznawane są za 

działalność studencką na studiach licencjackich studentom studiów magisterskich, którzy nie ukończyli 

studiów w SGH. 

2. Okres oceny punktów przyznawanych za działalność studencką na studiach licencjackich studentów 

studiów magisterskich, którzy nie ukończyli studiów w SGH, jest tożsamy z okresem oceny projektów 

dla organizacji studenckich działających na SGH ustalanym zgodnie z §6 ust. 

3. 

1. Punkty za działalność wymienioną w ust. 1 przyznaje Zespół na wniosek studenta w terminie trzech 

tygodni od złożenia przez niego podania do przewodniczącego Zespołu. 

2.  Podanie powinno zawierać wypełniony wniosek, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do 

regulaminu, potwierdzony pieczątką danej organizacji wraz z podpisem przewodniczącego organizacji 

lub jej opiekuna z ramienia uczelni. 

3.  Student ubiegający się o punkty za działalność w więcej niż jednej organizacji zobowiązany jest 

przedstawić osobne podanie odnoszące się do każdej organizacji. 

4. Do oceny projektów za działalność studencką na studiach licencjackich studentów studiów 

magisterskich, którzy nie ukończyli studiów w SGH stosuje się kategorie i kryteria oceny zawarte w 

niniejszym regulaminie, zgodnie z zakresem odpowiednich projektów poddanych ocenie. 

5. W przypadku wykrycia wszelkich nieścisłości (zatajenie istotnych informacji, podanie 

nieprawdziwych informacji na temat udziału w projektach, itp.) wniosek zostanie odrzucony bez 

możliwości odwołania się od decyzji. 

6. Za kontakt z organizacjami studenckimi i studentami, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest 

przewodniczący Zespołu. 

[Odwołanie od oceny] 

§ 2 

2.  W przypadku wniosków o ponowną ocenę w sprawie działalności studenckiej na studiach 

licencjackich studentów studiów magisterskich, którzy nie ukończyli studiów w SGH stosuje się zasady 

określone w §19 regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

3. Student składa wniosek o ponowną ocenę w sprawie indywidualnej zawieraj ący następuj ące 

informacje: 

1) imię, nazwisko i numer albumu; 

2) kontakt (numer telefonu i e-mail). 

 

 


