
POLITECHNIKA  WARSZAWSKA 
SZKOŁA  NAUK  TECHNICZNYCH  I  SPOŁECZNYCH  W  PŁOC KU 

 
Decyzja nr 3/2009 

Prorektora Politechniki Warszawskiej 
ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku 

z dnia 20 marca 2009r. 
 
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do realizacji Zadania nr 19 „Praktyki 
długoterminowe dla studentów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW” z 
projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w PW Szkole Nauk 
Technicznych i Społecznych w Płocku oraz ustalenia kryterium tworzenia list 
rankingowych słuŜących wyłonieniu studentów, którzy otrzymają stypendium 
 
 Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego PW SzNTiS w Płocku oraz 
punktów 4 i 6 Zasad przyznawania w Politechnice Warszawskiej stypendiów na okres praktyk 
lub staŜy 3-miesięcznych i dłuŜszych w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki 
Warszawskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 4.1.1), 
postanawiam: 
 

§ 1 
 
 Powołuję komisję kwalifikacyjną do realizacji Zadania nr 19 „Praktyki 
długoterminowe dla studentów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW”  
Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej w PW Szkole Nauk Technicznych i 
Społecznych w Płocku, zwaną dalej komisją na okres roku akademickiego 2008/2009 w 
składzie: 
1) dr inŜ. Piotr Wiliński – kierownik Zadania nr 19; Pełnomocnik Dyrektora Instytutu 

Budownictwa ds. praktyk studenckich; 
2) dr ElŜbieta Gurdzińska – Pełnomocnik Prorektora ds. praktyk studenckich; 
3) dr inŜ. Włodzimierz Malesa - Pełnomocnik Dyrektora Instytutu InŜynierii Mechanicznej 

ds. praktyk studenckich; 
4) dr inŜ. Marek Orłowski - Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Budownictwa ds. praktyk 

studenckich dla kierunku InŜynieria Środowiska; 
5) dr inŜ. Dariusz Szychowski - Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Chemii ds. praktyk 

studenckich; 
6) Adam Czarnecki - Przewodniczący Samorządu Studentów WBMiP PW. 
 

§ 2 
 
 Do zadań komisji naleŜy: 

1) wyłonienie studentów, którzy otrzymają stypendium na podstawie postępowania 
konkursowego - list rankingowych, do odbycia praktyki długoterminowej w oparciu o 
złoŜone przez nich wnioski; 

2) podział środków (osobomiesięcy) z Zadania, na poszczególne kierunki studiów. 
Stypendia są przyznawane studentom wg kolejności na listach rankingowych, aŜ do 
wyczerpania przeznaczonych środków finansowych dla Zadania. 

 



§ 3 
 

 Przy tworzeniu list rankingowych i wyłanianiu studentów, którzy otrzymają 
stypendium, kryterium jest średnia waŜona ocen ze studiów, gdzie wagą za zaliczone 
przedmioty są przyznane punkty ECTS; przy czym bierze się pod uwagę równieŜ przedmioty 
nie zaliczone, przyjmując ocenę równą „zero”, a wagę równą liczbie ECTS przypisanej do 
przedmiotu. 

 
§ 4 

 
 Decyzja wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 

 Prorektor Politechniki Warszawskiej 

 
prof. zw. dr hab. inŜ. Jacek Kijeński 

 


