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Protokół z posiedzenia Komisj i Stypendialnej doĘ czącega rozstrzy
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konkursu o stypendium Fundacji rrOdlewnictwo"
W dniu 17.04.2019 naWydziale odlewnictwa AGH zebrała się Komisja stypendialna Wydziału
Odlęwnictwa w celu rozstrzygnięcia konkursu o sĘpendium Fundacji Wydziafu odlewnictwa AGH
,,Odlewnictwo'', dla studentów I stopnia sfudiów stacjonarnyclr.
W obradach Komisji wzięli udział:

1. Pani Barbara Kalandyk* Prodziekan Wydziału odlewnictwa.
Ż. Pan Marcin Brzeziński- Sekretarz Zarądu Fundacji ',odlewnictwo''
3. Pani Joanna Cholawa - Przedstawiciel Dziekanatu.
4. Pan Grzegorz Witek _ Przedstawiciel Studentów
Po krótkim przedstawieniu członkom Komisji dotychczasowej historii sfypendium, zasad jego
przyznawania oraz sylwetek sfypendystów z ostatniego roku akademickiego przystąpiono do
rozstrzy gnięcia tegorocznego konkursu.

Na Konkurs wpłynęły5 wniosków aplikacyjnych, które zostaĘ szczeg(*owo rozpatrzone pod

względem formalnym oraz mery.torycznym, przy uwzględnieniu zapisów Statutu Fundacji
,,odlewnictwo'' doĘczących zasad jego przyznawania. Swoje wnioski

1.

ńoĘli

następujący studenci:

Dyrlaga Aneta

Ż. Halejcio Dawid
3. Muszyńska Anna
4. Nowak Konrad
5. Ptaszyński Dariusz
Zgodnie z zapisem regulaminu

przyzna'wania stypendium przy ocenia poszczególnych

Kandydatur Komisja brała pod uwagę osiągnięcia Kandydatów, stosując następujący przelicznik
punktowy:
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icznik do obli czania punktacj i sĘpend ialnej
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ie przedstawionych do kumentów ustalono następującą listę rankingową:
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Podjęto decyzję o przyznaniu sĘpendiów Fundacji następującym osobom:
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Muszyńska Anna
Nowak Konrad

czasie trwania stypendium

od

stypendystów będzie wymagało Się przedstawienia

sprawozdania semestralnego do$czącego postępów w nauce oraz innych uzyskanych osiągnięciach'

Sprawozdanie naleŻy dostarczyó

do l5.l0.Ż019, a jego

kontynuacj i lvypłaty srypendium.

Podpisy Członków Komisji:
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pozytywna ocena będzie warunkiem

