Zatwierdzony przez Radę Wydziału ETI PG w dniu 21.12.2016 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA CERTYFIKATU
ZA WYRÓŻNIAJĄCE OSIĄGNIĘCIA W STUDIOWANIU
dla studentów i doktorantów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej
§1
Wprowadzenie
1. Celem przyznawania certyfikatu jest promowanie w środowisku akademickim postaw
studentów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie wyróżniających
wyników w studiowaniu.
2. Certyfikat jest formą wyróżnienia za pracowitość, ponadprzeciętną zdobytą wiedzę oraz
umiejętności.
§2
Przepisy ogólne
1. Niniejszy regulamin określa kryteria oraz zasady przyznawania certyfikatu.
2. Każdy wydany certyfikat jest ewidencjonowany i posiada unikatowy numer. Wzór rejestru
zawarto w Załączniku 1.
3. Certyfikat jest sporządzony w dwóch językach: polskim i angielskim. Wzór certyfikatu
zawarto w Załączniku 2.
4. Oryginał certyfikatu jest przekazywany studentowi, natomiast jego kopia zostaje
załączona do teczki osobowej studenta, która znajduje się w dziekanacie WETI.

§3
Kryteria przyznawania certyfikatu
1. Certyfikat może otrzymać student, który zaliczył dany przedmiot w podstawowym
terminie na maksymalną ocenę, przedmiot ten był przez niego realizowany po raz
pierwszy oraz spełnił przynajmniej dwa spośród niżej wymienionych kryteriów:
a) posiada udokumentowaną wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu, które
wykraczają poza zakres obowiązkowych treści programowych;
b) opublikował artykuł w czasopiśmie naukowym lub w materiałach konferencji
naukowej;
c) brał czynny udział w realizacji projektu badawczego o tematyce zbliżonej do
programu danego przedmiotu;
d) brał czynny udział w promowaniu treści programowych danego przedmiotu poprzez
wygłoszenie seminarium lub wystąpienia na konferencji naukowej w kraju lub za
granicą;
e) rozwija tematykę przedmiotu w ramach uczelnianego koła naukowego;
f)

brał czynny udział w promowaniu treści programowych danego przedmiotu poprzez
prowadzenie zajęć dydaktycznych;

g) posiada inne, wyróżniające się osiągnięcia.
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§4
Zasady przyznawania certyfikatu
1. Wniosek o przyznanie certyfikatu, którego wzór zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu, składa do dziekanatu WETI prowadzący przedmiot w terminie do jednego
miesiąca po zakończeniu semestru, w którym student zdał egzamin lub uzyskał
zaliczenie.
2. Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje dziekan na podstawie złożonego wniosku o
przyznanie certyfikatu.
§5
Postanowienia końcowe
1. Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
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Załącznik nr 1
Wzór rejestru

REJESTR CERTYFIKATÓW ZA WYRÓŻNIAJĄCE OSIĄGNIĘCIA W STUDIOWANIU
Lp.
stanowiąca
numer
certyfikatu

Imię i nazwisko studenta
/ doktoranta

Nr
albumu

Kierunek
studiów

Poziom
studiów
/ Forma
studiów

Rok
akademicki

Semestr

Przedmiot

Data
przyznania
certyfikatu

Prowadzący
przedmiot

Poziom studiów – I, II lub III stopnia
Forma studiów – stacjonarne lub niestacjonarne
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Załącznik nr 2
Wzór certyfikatu
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Załącznik nr 3
Wzór wniosku o przyznanie certyfikatu

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
WNIOSEK O PRZYZNANIE CERTYFIKATU
ZA WYRÓŻNIAJĄCE OSIAGNIĘCIA W STUDIOWANIU
Wypełnia prowadzący przedmiot

I.

1. Imię i nazwisko studenta:

…………………………………………….

2. Nazwa przedmiotu w języku polskim:

…………………………………………….

3. Nazwa przedmiotu w języku angielskim:

…………………………………………….

4. Poziom studiów:

…………………………………………….

5. Forma studiów:

…………………………………………….

6. Rok akademiki:

…………………………………………….

7. Semestr:

…………………………………………….

8. Prowadzący przedmiot:

…………………………………………….

9. Uzasadnienie:

…………………………………………….

…………………………………..…………………………………………………………….
………………………………………..……………………………………………………….
……………………………………………..………………………………………………….
…………………………………………………..…………………………………………….
10. Podpis prowadzącego przedmiot: ……….............................
Wypełnia prowadzący przedmiot lub student ubiegający się o certyfikat

II.

Załączniki dokumentujące osiągnięcia studenta wymienione w §3 punkcie 1 niniejszego
regulaminu:
1.
2.
3.
4.
5.

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
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