
 
 

PROCEDURA WSPARCIA NAUKOWEGO STUDENTÓW  

1. Cel i zakres procedury 

Celem procedury jest określenie zasad powoływania i funkcjonowania studenckich kół 

naukowych oraz zasady delegowania na stypendia zagraniczne studentów Zamiejscowego 

Wydziału Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku oraz nauczycieli 

akademickich tego wydziału.  

2. Podstawa prawna procedury 

Regulacje zewnętrzne 

 Wyjazdy indywidualne oraz grupowe w ramach programu CEEPUS sa realizowane 
w zakresie sieci tematycznych wedlug zasad opublikowanych na stronach Protal 
CEEPUS: http://ceepus.info oraz  Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany 
Międzynarodowej http://buwiwm.edu.pl/ceepus/ 

Regulacje wewnętrzne 

 Zarządzenie nr 41/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 września 2011 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania 
i rozwiązywania uczelnianych organizacji, kół naukowych, zespołów i stowarzyszeń – 
studenckich i doktoranckich – w Politechnice Koszalińskiej  

 Zarządzenie nr 6/2014 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 lutego 2014 r., 
w sprawie wprowadzenia Ramowych Zasad Realizacji Programu Erasmus+ 
w Politechnice Koszalińskiej  

3. Opis realizacji procedury 

3.1. Zasady powoływania i funkcjonowania kół naukowych  

Zasady powoływania kół naukowych w Politechnice Koszalińskiej, rola i zadania opiekunów kół, 

zasady finansowania ich działalności i rozliczania oraz zawieszania działalności i rozwiązywania 

określone zostały w Regulaminie rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania 

uczelnianych organizacji, kół naukowych, zespołów i stowarzyszeń – studenckich 

i doktoranckich – w Politechnice Koszalińskiej stanowiącym załącznik do Zarządzenia 

nr 41/2011 z dnia 14 września 2011 r. Rektora :Politechniki Koszalińskiej.  

3.2. Zasady organizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus+ oraz CEEPUS  



[Wpisz tekst] 
 

Zasady dotyczące wyjazdu studentów oraz pracowników Zamiejscowego Wydziału Przemysłu 

Drzewnego w Szczecinku określa Zarządzenie nr 6/2014 Rektora Politechniki Koszalińskiej 

z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych Zasad Realizacji Programu 

Erasmus+ w Politechnice Koszalińskiej oraz na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia 

i Wymiany Międzynarodowej w zakładce CEEPUS.  

4. Dokumenty i formularze 

 Załączniki do Regulaminu rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych 

organizacji, kół naukowych, zespołów i stowarzyszeń – studenckich i doktoranckich – 

w Politechnice Koszalińskiej  

 Strona Politechniki Koszalińskiej http://tu.koszalin.pl/art/525 

 Portal CEEPUS http://ceepus.info 

Zatwierdzono Uchwałą Rady Wydziału z dnia 23 lutego 2017 r.  
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           podpis dziekana 


