AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

prof. dr hab. inż.

Rafał Dańko
PROREKTOR

DS. STUDENCKICH

CSS-sśpm.4411-4/2021

Kraków, 08.04.2021 r.

Szanowni Państwo
Dziekani oraz Prodziekani ds. Studenckich

Wydziałów AGH
Studenci AGH
w miejscu

SZawot' Jamie

Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy akcję naboru wniosków
o stypendium z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny
iTadeusza Zielińskich w Jarosławiu. Stypendia są kierowane do
wyróżniających się w nauce i szczególnie uzdolnionych studentów AGH.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa Regulamin
przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla
Młodzieży im. H. i T. Zielińskich.
Regulamin oraz wniosek o przyznanie stypendium znajduje się pod
adresem https://www.dss.agqh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-funduszuim-zielinskich/
ze względu na epidemię wirusa SARS-CoV-2 i stan ograniczonej
działalności uczelni, studenci starający się o stypendium będą mogli
składać wnioski wraz z krótkim życiorysem oraz dokumentami
potwierdzającymi osiągnięcia, za pośrednictwem poczty elektronicznej
w terminie do 4 maja br. (wtorek).
Wniosek należy wypełnić i podpisać, a następnie zeskanować i wysłać
wraz ze skanami załączników na adres: jprzywarQagh.edu.pl.
Zgodnie z Regulaminem, w terminie do 31 maja br. odbędą się rozmowy
kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Wskazane osoby będą proszone
o dostarczenie oryginału wniosku wraz z załącznikami, przed terminem
rozmowy kwalifikacyjnej, do Działu Spraw Studenckich (paw. C-1/C-2,.
pok. 127), za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej, znajdującej się
na portierni w pawilonie C-1.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany wybranym studentom,

niepóźniej,niż 31 maja br.
"pa
Uprzejmie proszę o przekazanie powyższej informacji do wiadomości
studentów.
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Otrzymują do wiadomości:
1 . JM Rektor AGH
2 . Dr hab. Anna Siwik, prof. AGH
3 . Prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański
4 . Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz

5 . Dr inż. Grzegorz Michta
6 . Dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz

7 . Pełnomocnicy ds. KN Pionu Górniczego i Hutniczego
8 . URSS AGH
9. aa
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,tel.: +48 12 617 20 10

e-mail: prorektor.studenciQagh.edu.pl, www.agh.edu.pl
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