Politechnika Poznańska

Zarządzenia

Rektor

Zarządzenie Nr 9 Rektora Politechniki Poznańskiej
z dnia 1 marca 2006 r.
(RO/III/9/2006)
w sprawie

utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji
Legitymacji Studenckiej
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz opinii Senatu Akademickiego – Uchwała Nr 17 z dnia 1 marca
2006 r., z a r z ą d z a s i ę , co następuje:
§1
1. Tworzy się Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, zwane
dalej „Centrum” (symbol R1L).
2. Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą, podporządkowaną prorektorowi ds. kształcenia,
powstałą dla realizacji porozumienia zawartego między poznańskimi uczelniami
publicznymi, tj.: Politechniką Poznańską, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza,
Akademią Ekonomiczną, Akademią Wychowania Fizycznego, Akademią Medyczną,
Akademią Muzyczną i Akademią Rolniczą.
§2
1. Zasadniczym
celem
działalności
Centrum
jest
personalizowanie
(nadruk
i zaprogramowanie danych indywidualizujących egzemplarz legitymacji), według wzoru
określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lipca
2005 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 149, poz. 1233),
elektronicznej legitymacji studenckiej oraz wytwarzanie duplikatów tych legitymacji na
potrzeby poznańskich uczelni publicznych.
2. Centrum może świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1, również na rzecz innych szkół.
§3
1. Koszty funkcjonowania Centrum w zakresie realizowania potrzeb poznańskich uczelni
publicznych pokrywają te uczelnie proporcjonalnie do liczby studiujących w nich osób.
2. Koszty realizacji usług, o których mowa w § 2 ust. 2 ponosi zleceniodawca.
§4
Kierownika Centrum powołuje rektor na wniosek prorektora ds. kształcenia.
§5
Majątek Centrum stanowi odrębne pole spisowe.
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§6
Wykonanie Zarządzenia powierza się:
1 ) prorektorowi ds. kształcenia,
2 ) kanclerzowi,
3 ) kierownikowi Centrum,
4 ) odpowiednim jednostkom organizacyjnym administracji centralnej.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
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