
ZARZĄDZENIE NR 1142 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 2 lipca 2020 roku 

 

➢ w sprawie wprowadzenia w życie regulaminów przyznawania nagród studentom Politechniki 

Białostockiej za wypełnienie ankiet wyrażających opinie studentów o wypełnianiu obowiązków 

dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki 

Białostockiej, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1  

Wprowadza się: 

1) „Regulamin przyznawania nagród społeczności studenckiej Politechniki Białostockiej 

za wypełnienie ankiet”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;  

2) „Regulamin przyznawania nagród studentom Politechniki Białostockiej za wypełnienie ankiet”, 

stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 2 

Odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zarządzenia czynię Przewodniczących Komisji 

Konkursowych oraz kierownika Działu Jakości Kształcenia. 

 

§ 3 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje prorektor ds. kształcenia oraz prorektor ds. studenckich.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                  

                                                                                REKTOR  

 

        prof. dr. hab. inż. Lech Dzienis 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1142 z 2020  

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD SPOŁECZNOŚCI STUDENCKIEJ POLITECHNIKI 

BIAŁOSTOCKIEJ ZA WYPEŁNIENIE ANKIET 

 

§ 1  

Przepisy ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki udziału oraz zasady przyznawania nagród społeczności studenckiej 

Politechniki Białostockiej w akcji „Dzień za ankietę”, a także konkursie „Najlepszy wydział”, zwany 

dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem powyższych inicjatyw jest Politechnika Białostocka.  

3. Konkurs oraz akcja „Dzień za ankietę” przeprowadzane są raz w ciągu całego roku akademickiego. 

4. Rozstrzygnięcie akcji „Dzień za ankietę” oraz Konkursu następuje do dnia 15 listopada. 

5. Politechnika Białostocka zapewnia anonimowość wszystkim studentom na etapie wypełniania ankiety 

oraz podczas przetwarzania zebranych w niej danych.  

 

§ 2 

Zasady i przebieg akcji „Dzień za ankietę” 

 

1. W akcji „Dzień za ankietę” biorą udział wszyscy studenci Politechniki Białostockiej poprzez 

wypełnienie możliwie jak największej liczby ankiet wyrażających opinie studentów o wypełnianiu 

obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia. 

2. W przypadku osiągnięcia progu 40% wypełnionych i podlegających opracowaniu ankiet przez 

wszystkich studentów Politechniki Białostockiej, Rektor ogłasza dzień rektorski, w terminie ustalonym 

w porozumieniu z Parlamentem Studentów Politechniki Białostockiej (nie później niż do końca 

semestru zimowego bieżącego roku akademickiego). 

3. W przypadku przekroczenia progu 51% wypełnionych i podlegających opracowaniu ankiet przez 

wszystkich studentów z danego wydziału Politechniki Białostockiej, dziekan tego wydziału ogłasza 

dzień dziekański, w terminie ustalonym w porozumieniu z Wydziałową Radą Samorządu Studentów 

(nie później niż do końca semestru zimowego bieżącego roku akademickiego). 

 

§ 3 

Zasady i przebieg Konkursu „Najlepszy wydział” 

 

1. W Konkursie biorą udział wszyscy studenci Politechniki Białostockiej, którzy poprzez wypełnienie jak 

największej liczby ankiet wyrażających opinie studentów o wypełnianiu obowiązków dydaktycznych 

przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia, ubiegają się o nagrodę dla 

społeczności studenckiej swojego wydziału. 

2. Laureata Konkursu wyłania Komisja Konkursowa powołana przez prorektora ds. kształcenia 

w składzie: 

1) prorektor ds. kształcenia – przewodniczący Komisji Konkursowej; 

2) prorektor ds. studenckich; 

3) prodziekani właściwi ds. kształcenia z każdego wydziału; 



4) kierownik Działu Jakości Kształcenia; 

5) pracownicy Działu Jakości Kształcenia, z których jeden pełni funkcję sekretarza Komisji 

Konkursowej; 

6) przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów z każdego wydziału. 

3. Laureat Konkursu jest wyłaniany na podstawie procentowego wyniku ankiet, wypełnionych przez 

co najmniej 25% osób zarejestrowanych w danej grupie zajęciowej, lecz nie mniej niż 5 osób, 

z podziałem na semestr zimowy i letni.  

4. Laureatem Konkursu zostaje Wydziałowa Rada Samorządu Studentów tego wydziału, który uzyska 

najwyższy procentowy wynik wypełnionych ankiet podlegających opracowaniu, łącznie z semestru 

zimowego i letniego, liczony w odniesieniu do liczby wszystkich studentów (studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych) na danym wydziale, według stanu na 31 grudnia (dane przekazywane do GUS). 

5. Dane o liczbie ankiet podlegających opracowaniu oraz liczbie studentów przygotowuje Dział Jakości 

Kształcenia. 

6. Wartość nagrody rzeczowej w każdej edycji Konkursu jest ustalana przez prorektora ds. kształcenia, 

w porozumieniu z kwestorem. 

7. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów ogłoszona laureatem Konkursu, w porozumieniu 

z prorektorem ds. kształcenia, ustala rodzaj nagrody rzeczowej przeznaczonej na potrzeby 

społeczności studenckiej wydziału. Porozumienie zawiera się w formie pisemnej. 

8. Komisja Konkursowa sporządza protokół z przebiegu Konkursu.  

9. Wręczenie nagrody rzeczowej społeczności studenckiej zwycięskiego wydziału przekazywane jest na 

ręce członków Wydziałowej Rady Samorządu Studentów tego wydziału, podczas obchodów Święta 

Politechniki. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Politechniki Białostockiej.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Rektor Politechniki Białostockiej.  



 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1142 z 2020  

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD STUDENTOM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ ZA 

WYPEŁNIENIE ANKIET 

 

§ 1  

Przepisy ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki udziału oraz zasady przyznawania nagród studentom Politechniki 

Białostockiej w konkursie „Bilety za 100% ankiety”, zwanym dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Białostocka. 

3. Konkurs przeprowadzany jest raz w każdym roku akademickim.  

4. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje najpóźniej do dnia 15 listopada. 

5. W każdej edycji Konkursu może być określony motyw przewodni hasła konkursowego. 

6. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację poniższego Regulaminu. 

7. Politechnika Białostocka zapewnia anonimowość wszystkim studentom na etapie wypełniania ankiety 

oraz przetwarzania zebranych w niej danych. 

 

§ 2 

Zasady i przebieg Konkursu 

 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które na dzień składania zgłoszenia, posiadają status studenta 

Politechniki Białostockiej.   

2. W celu udziału w Konkursie student wypełnia zgłoszenie wraz z deklarację dotyczącą wypełnienia 

100% ankiet, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dostarcza je do Działu 

Jakości Kształcenia.  

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 jest składane do 30 października w Dziale Jakości Kształcenia, 

w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą wydziału, na którym studiuje student przystępujący 

do Konkursu. 

4. Studenci, którzy wykazali największą aktywność w ocenie swoich nauczycieli akademickich lub innych 

osób prowadzących zajęcia, przystępując do Konkursu oświadczają, że w semestrze zimowym 

i letnim wypełnili 100% ankiet dotyczących wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli 

akademickich lub inne osoby prowadzące zajęcia w Politechnice Białostockiej oraz zaproponowali 

hasło konkursowe, zgodne z wcześniej ogłoszonym motywem.  

5. Dział Jakości Kształcenia przygotowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. 

6. Zwycięzców Konkursu, dwie osoby z każdego wydziału, wyłoni Komisja Konkursowa, w drodze 

tajnego głosowania, wybierając zgłoszenia zawierające najciekawsze hasło konkursowe. 

7. W przypadku niedokonania wyboru zwycięzców Konkursu w pierwszym głosowaniu, głosowanie 

zostaje powtórzone na tym samym posiedzeniu Komisji Konkursowej, aż do wyłonienia zwycięzców. 

Szczegółowe zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu zawiera załączniku nr 2 do Regulaminu. 

8. Nagrodami w Konkursie są bilety do kina/teatru/opery/filharmonii oraz inne wejściówki przeznaczone 

dla zwycięzcy konkursu oraz jego osoby towarzyszącej. 

 

 

 

 



 

§ 3 

Komisja rozstrzygająca 

 

1. Prorektor ds. Kształcenia powołuje Komisję Konkursową w składzie: 

1) prorektor ds. kształcenia – przewodniczący Komisji Konkursowej; 

2) prorektor ds. studenckich; 

3) prodziekani właściwi ds. kształcenia z każdego wydziału; 

4) kierownik Działu Jakości Kształcenia; 

5) pracownicy Działu Jakości Kształcenia, z których jeden pełni funkcję sekretarza Komisji 

Konkursowej; 

6) przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów z każdego wydziału. 

2. Komisja sporządza protokół z przebiegu Konkursu, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który 

powinien zawierać w szczególności:  

1) datę ogłoszenia Konkursu;  

2) łączną liczbę złożonych zgłoszeń;  

3) listę wyłonionych laureatów Konkursu. 

3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji. 

 

§ 4 

      Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Lista zwycięzców wraz z protokołem przedstawiana jest Rektorowi Politechniki Białostockiej. 

2. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Politechniki Białostockiej. 

3. Podczas ogłoszenia wyników ujawnione zostaną dane osobowe zwycięzców w zakresie: imienia 

i nazwiska, roku studiów oraz nazwy wydziału.  

4. Studenci, którym przyznano nagrody, zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu drogą mailową za 

pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie student.pb.edu.pl. 

5. Wręczenie nagród laureatom Konkursu odbywa się w podczas obchodów Święta Politechniki 

Białostockiej.  

 

§ 5 

Prawa autorskie 

 

1. Wypełnienie i złożenie przez Studenta zgłoszenia, dokonane w ramach Zgłoszenia Konkursowego, 

jest równoznaczne z: 

1) złożeniem przez Studenta oświadczenia, iż jest autorem Hasła konkursowego i przysługuje mu do 

Hasła konkursowego pełnia majątkowych i osobistych praw autorskich, a prawa te nie są 

obciążone prawami osób trzecich; 

2) wyrażeniem przez Studenta zgody, w przypadku uznania przez Komisję Konkursową jego Hasła 

konkursowego za najlepsze w ramach danej edycji Konkursu, na przeniesienie na Politechnikę 

Białostocką majątkowych praw autorskich do Hasła konkursowego na wszystkich znanych 

w momencie przeniesienia polach eksploatacji (w szczególności określonych w ust. 2).  

2. Student nieodpłatnie przenosi na Politechnikę Białostocką całość majątkowych praw autorskich do 

Hasła konkursowego na wszelkich znanych w chwili wydania Nagrody polach eksploatacji, które 

obejmują w szczególności: 



 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Hasła konkursowego - wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy Hasła konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Hasło konkursowe utrwalono -

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania Hasła konkursowego w sposób inny niż określony powyżej - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie 

i wprowadzanie do sieci Internet, a także publiczne udostępnianie Hasła konkursowego w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Student zapewnia, że korzystanie przez Politechnikę Białostocką z Hasła konkursowego nie będzie 

naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych 

praw osób trzecich.  

4. Student przenosi na Politechnikę Białostocką prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez 

Politechnikę Białostocką z Hasła konkursowego lub jego części bez podania autorstwa, jak również 

w dowolnym czasie i miejscu, w szczególności w materiałach reklamowych Politechniki Białostockiej  

publikowanych w portalach internetowych, prasie, radiu i telewizji. Politechnika Białostocka 

uprawniona będzie do wykorzystywania Hasła konkursowego bez ograniczeń terytorialnych. 

5. Przeniesienie przez Studenta majątkowych praw autorskich do Hasła konkursowego obejmuje 

również zezwolenie na wykonywanie przez Politechnikę Białostocką m.in. dowolnych zmian, 

aktualizacji, przeróbek, skrótów, modyfikacji, kolaży, itp. Hasła konkursowego, oraz do korzystania 

i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie, a także prawo dalszego udzielania takiego 

zezwolenia osobom trzecim.  

6. Politechnice Białostockiej przysługuje prawo przenoszenia nabytych na mocy niniejszej umowy praw 

w całości lub w części na osoby trzecie.  

7. Politechnika Białostocka będzie jedynym podmiotem upoważnionym do podejmowania decyzji 

odnośnie sposobu i terminu wykorzystania Hasła konkursowego. Politechnika Białostocka decyduje 

o pierwszym i kolejnych terminach wykorzystania Hasła konkursowego. Politechnika Białostocka nie 

jest zobowiązana do wykorzystania ani rozpowszechnienia Hasła konkursowego. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Politechniki Białostockiej.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Rektor Politechniki Białostockiej.  

 

   



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród studentom Politechniki Białostockiej za wypełnienie ankiet 

 

ZGŁOSZENIE STUDENTA 
do Konkursu „BILETY ZA 100% ANKIETY” w Politechnice Białostockiej 

 
 

Deklaracja przystąpienia do Konkursu 
 

 Po zapoznaniu się z  Regulaminem Konkursu „BILETY ZA 100% ANKIETY” 

Poli techniki  Białostockiej ,  zgłaszam swoją kandydat urę do Konkursu. Oświadczam,  

że  wypełni łem 100% ankiet  w semestrze zimowym i  letn im roku akademickiego 

20…./20….,  dotyczących wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela  

akademickiego lub inną osobę prowadzącą za jęcia w Poli technice Białostockiej”  

 
Zgłaszam następujące hasło konkursowe: 

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

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

Białystok, dn. ......................................................................                                   ......................................................................................... 

                                                                                                                                                                 czytelny podpis studenta 

Dane studenta: 

Imię/imiona i nazwisko: ..................................................................................................................................... 

Wydział: ......................................................................................................................................................... 

Kierunek studiów: .................................................................................................................................... 

Stopień studiów, forma studiów, semestr studiów:  

Pierwszy/drugi* stopień studiów, studia stacjonarne/niestacjonarne*, semestr .......................................................... 
*) niewłaściwe skreślić 

 
Adres poczty elektronicznej w domenie student.pb.edu.pl: ........................................................................................... 

………………………………………… 
(data i podpis studenta) 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem oraz akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.  

 
 ......................................................................                                       ................................................................................. 
miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis studenta  

 

 
Oświadczam, że jestem autorem Hasła konkursowego i przysługują mi do Hasła konkursowego pełne majątkowe i osobiste 
prawa autorskie, a prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie do 
Politechniki Białostockiej z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich do Hasła konkursowego, zwolnię Politechnikę 
Białostocką z takiej odpowiedzialności i pokryję powstałą z tego tytułu szkodę.  
 
 
 ......................................................................                                       ................................................................................. 
miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis studenta  
 
 
*) niewłaściwe skreślić 



 

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia akcji „Bilety za 100% ankiety” – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwanego dalej RODO) 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 

15-351 Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.pb.edu.pl, e-mail: 

rektorat@pb.edu.pl; 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, 

z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan 

kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji konkursu „Bilety za 100% ankiety” - na podstawie art. 6 ust 1 lit. e  RODO; 

b) rachunkowości na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących 

te kwestie - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

c) windykacji należności oraz obrony i/lub dochodzenia roszczeń - na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Uczelni– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych 

administratora, obsługa prawna administratora, oraz inne podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. W przypadku laureatów konkursu, w zakresie imienia, nazwiska, roku 

studiów, nazwy wydziału, wyniku konkursu, odbiorcami danych osobowych mogą być 

użytkownicy stron internetowych administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej 

określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) sprostowania danych; 

b) usunięcia danych; 

c) ograniczenia przetwarzania danych; 

d) przenoszenia danych; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy 

w tym zakresie. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym wzięcia udziału w Konkursie „Bilety 

za 100% ankiety” i jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania. Konsekwencją 

ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.  

9. Pana/Pani dana osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 

http://www.bip.pb.edu.pl/
mailto:iod@pb.edu.pl


 

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania nagród studentom Politechniki Białostockiej za wypełnienie ankiet 

 
 

Szczegółowe zasady wyłaniania zwycięzców w Konkursie „BILETY ZA 100% ANKIETY” w Politechnice 

Białostockiej 

 

1. Zgłoszenia do Konkursu są składane do 30 października w Dziale Jakości Kształcenia (budynek 

Wydziału Mechanicznego pokój WM-223), w zamkniętych kopertach, opatrzonych nazwą wydziału, na 

którym studiuje student przystępujący do Konkursu. 

2. Po upływie terminu składania zgłoszeń, pracownicy Działu Jakości Kształcenia w ciągu 10 dni, nie 

otwierając kopert, segregują zgłoszenia według wydziałów, nadając kolejne numery na kopertach. 

Koperty z każdego wydziału są numerowane począwszy od numeru 1. 

3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbywa się w obecności co najmniej 51% jej członków. 

4. Koperty ze zgłoszeniami są otwierane na pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej. 

5. Karty zgłoszeń, rozdzielone na wydziały, są przez członków Komisji sprawdzane i weryfikowane pod 

względem formalnym. 

6. Karty spełniające wymogi formalne są numerowane (numeracja oddzielna dla każdego wydziału – od 1). 

7. Karty do przeprowadzenia pierwszej tury tajnego głosowania przygotowują pracownicy Działu Jakości 

Kształcenia zgodnie z poniższym wzorem i opatrują pieczątką DJK: 

 

Pierwsza/druga/…………. tura wyłaniania zwycięzców w Konkursie „BILETY ZA 100% ANKIETY” 

rok akademicki …………….. 

Lp. WA WBiNoŚ WE WI WIZ WM 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…..       

 

8. Zwycięzców Konkursu, po dwie osoby z każdego wydziału, wyłania Komisja Konkursowa, w drodze 

tajnego głosowania, wybierając zgłoszenia zawierające najciekawsze hasło konkursowe. 

9. Członkowie Komisji w sposób tajny, oceniają każde zgłoszone do konkursu hasło w skali od 10 

(najciekawsze hasło) do 0. 

10. Zwycięzcami Konkursu zostają dwie osoby z każdego wydziału, których hasła konkursowe w wyniku 

głosowania uzyskały największą liczbę głosów. 

11. Jeśli pierwsza tura głosowania nie przyniosła rozstrzygnięcia, w ramach poszczególnych wydziałów, 

przeprowadzana jest kolejna tura głosowania (również głosowanie tajne). W kolejnych turach 

głosowanie dotyczy tylko tych zgłoszeń, które w poprzedniej turze głosowania uzyskały jednakową 

liczbę głosów. Głosowanie w kolejnych turach odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9. 

12. Głosowania w kolejnych turach przeprowadzane jest na kartach według wzoru z pkt. 7. 

13. Karty ze wszystkich głosowań są dołączane do protokołu z przebiegu konkursu i przechowywane 

w Dziale Jakości Kształcenia. 

 

 


