
Regulamin Programu MASZ WPŁYW dla uczniów szkół średnich

Akademii Leona Koźmińskiego W Warszawie

§1.

Program „MASZ WPŁY W', dalej określany jako „Program" ma na celu wsparcie

idocenienie uczniów szkół średnich, którzy osiągają dobre wyniki W nauce i jednocześnie
wykazują wysokie zaangażowanie w działania na Izecz społeczeństwai środowiska.

§2.

1. Beneficjenci Programu otrzymują możliwość odbywania studiów w Akademii Leona
Koźmińskiego, na wybranym kierunku, z zastosowaniem 100% ulgi w semestralnej opłacie
za studia w pierwszym semestrze studiów oraz pod warunkiem określonym w § 4 ust. 2

w drugim semestrze studiów.
2. Warunkiem odbywania studiów z zastosowaniem ulgi, o której mowa W ust. 1, jest złożenie

wniosku o przyjęcie na studia pierwszego stopnia albo jednolite studia magisterskie

w Akademii Leona Koźmińskiego oraz spelnienie warunków określonych w Uchwale Nr 44
— 2022/2023 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie

warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2023/2024 ze zm.

§3.

Beneńcjentem Programu może zostać uczeń ostatniej klasy szkoly średniej, który:

1) jest uczniem liceum ogólnokształcącego, które w Rankingu Liceów i Techników

Perspektywy 2023 zajęło miejsce od 1 do 15, albo uczniem technikum, które w tym

rankingu zajęło miejsce od 1 do 10;

2) W trakcie nauki w szkole średniej w pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023

uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4.0;

3) wyróżnia się zaangażowaniem w działania na rzecz społeczeństwai środowiska;
4) jest rekomendowany przez dyrektora szkoły średniej, do której uczęszcza.

§4.

1. Ulga w opłacie za studia w wysokości 100% przysługuje w pierwszym semestrze roku

akademickiego 2023/2024.
2. Jeżeli student uzyska w pierwszym semestrze studiów średnią ocen na poziomie co

najmniej 4,60, ulga w opłacie za studia w wysokości 100% będzie przysługiwać także
W drugim semestrze roku akademickiego 2023/2024.

3. Ulga w opłacie za studia W wysokości 100% przysługuje za odbywanie studiów tylko na

jednym kierunku.

§5.

Maksymalna liczba osób zakwalińkowanychjako beneficjenci Programu wynosi 25, Wtym 15 dla

liceów ogólnokształcącychi 10 dla techników, po jednym miejscu dla beneficjenta dla kazdej ze

szkół.



§6.
1. Kandydaturę ucznia do skorzystania z Programu zgłasza dyrektor szkoły lub osoba przez niego

upoważmona

2. Zgłoszenie kandydatury ucznia zawiera dane wskazanej osoby, w tym poświadczenie
uzyskanej średniej W pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023 oraz uzasadnienie

wyboru wskazujące wysokie zaangażowanie w działania na rzecz społeczeństwa

i środowiska.

3. Do zgłoszenia dołącza się zgodę ucznia lubjego przedstawiciela ustawowego na zgłoszenie

kandydauiry.
4. Przekazanie zgłoszenia wraz z zgodą, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne

z akceptacją Regulaminu.

5. Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

rekrutacia@kozminski.edu.pl.

6. Termin przekazania powyższych informacji Akademii Leona Koźmińskiego upływa

30 kwietnia 2023.

§7.

Osoby, które zostaną beneficjentami Programu, zostaną o tym powiadomione
za pośrednictwem poczty elektronicznej.


