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10 polskich uczelni na Liście Szanghajskiej
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował listy gratulacyjne do rektorów 10 polskich uczelni, które znalazły
się w prestiżowym rankingu najlepszych szkół wyższych na świecie, zwanym Listą Szanghajską. Szef MEiN podziękował
wyróżnionym społecznościom akademickim za dotychczasowy wysiłek wkładany w osiąganie jak najlepszych wyników.
Podkreślił również, że w stosunku do roku ubiegłego w publikowanej części rankingu pojawiły się 3 polskie uczelnie:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz
Politechnika Wrocławska.
Gratulacje od ministra
Przemysława Czarnka
dla wyróżnionych
uczelni

znalazły się w rankingu najlepszych szkół wyższych na świecie, popularnie zwanym Listą
Szanghajską.

- Pragnę podziękować za dotychczasowe zaangażowanie i
wysiłek w dążeniu do jak najlepszych wyników pracy Uczelni. Jestem jednocześnie przekonany, że wyróżnienie to rozbudzi w uczelnianych społecznościach akademickich wciąż nieodkryte pokłady rezerw otwierających drogę do dalszego doskonalenia, a także determinacji we współzawodnictwie oraz
dążeniu do osiągania ambitnych
celów – napisał minister Przemysław Czarnek w liście gratulacyjnym skierowanym do rektorów 10 polskich uczelni, które

Szef MEiN gratulując i dziękując wyróżnionym społecznościom akademickim, zwrócił
uwagę, że w stosunku do ubiegłego roku w publikowanej części rankingu znalazły się kolejne
polskie uczelnie. – Z ogromną
radością odnotowałem wzrost
liczby polskich uczelni w Światowym Rankingu Uniwersytetów. Chciałbym podkreślić, że
w stosunku do roku ubiegłego
w publikowanej części rankingu pojawiły się 3 polskie uczelnie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Uniwersytet Medyczny im. Pia-

REKLAMA

stów Śląskich we Wrocławiu
oraz Politechnika Wrocławska,
którym szczególnie gratuluję –
napisał szef MEiN w liście gratulacyjnym.
10 polskich uczelni
na Liście Szanghajskiej
Najwyżej notowanymi polskimi uczelniami w rankingu
szanghajskim są Uniwersytet
Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, które zajęły miejsce
między 401-500. W ubiegłym
roku UW był w czwartej setce, a UJ – podobnie jak w tym
roku – w piątej setce.
Na kolejnych
miejscach znalazły się:
Akademia Górniczo-Hut-

nicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie (miejsce między
701-800)
Warszawski Uniwersytet
Medyczny (miejsce między
701-800),
Politechnika Gdańska (miejsce miedzy 801-900),
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(miejsce miedzy 801-900),
Uniwersytet Medyczny im.
Piastów Śląskich we Wrocławiu (miejsce miedzy 801-900),
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (miejsce
miedzy 901-1000),
Politechnika Warszawska
(miejsce miedzy 901-1000), Politechnika Wrocławska (miejsce
miedzy 901-1000).
Gov.pl
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W pracy szykują się zmiany? Nie daj się zaskoczyć!
Ukończone studia, znajomość języków obcych, doświadczenie zawodowe… Czy warto przez całe życie zawodowe
inwestować w naukę?
Epidemia Covid-19 i związane z tym problemy na rynku pracy pokazały, że niczego nie
można być pewnym. Tym bardziej warto dbać
o swój rozwój. Ważne jest nie tylko zdobywanie zupełnie nowej dla nas wiedzy, która sprawia, że jesteśmy atrakcyjniejsi na rynku pracy,
ale także nadążanie za szybko zmieniającą się
rzeczywistością. Zmieniają się przepisy, zmienia się rynek, narzędzia promocji i komunikacji… Jak za tym wszystkim nadążyć? Dobrym
wyborem będą studia podyplomowe. Warto w
nie inwestować zawczasu, żeby być przygotowanym na niespodziewane zmiany. Aktualna
wiedza, chęć rozwoju i elastyczność to coś, co
zdecydowanie zwiększy nasze szanse na rynku
pracy. Bez względu na to czy będzie to awans
w obecnej firmie, zmiana stanowiska czy poszukiwanie nowego pracodawcy. Ukończenie
studiów podyplomowych o innym profilu niż
wykształcenie daje ponadto szansę na znalezienie pracy w innym zawodzie, co jest nie do
przecenienia w sytuacjach takich jakie miały
miejsce w okresie pandemii.
Na większości wydziałów Uniwersytetu
Gdańskiego trwa obecnie wrześniowa rekrutacja na studia podyplomowe.
W najbliższym roku akademickim
2021/2022 nie zabraknie nowości, takich jak: „Psychologia edukacji” czy „Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Edukacja
na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska

energetyka wiatrowa”, „Lokalne struktury władzy - kształtowanie elit samorządowych”, „Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym” czy
„Studia Podyplomowe z logistyki dla nauczycieli” - nadające kwalifikacje do nauczania logistyki w szkołach średnich.
- Na studia podyplomowe może kandydować osoba, która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia. Jednak w zależności od studiów i kwalifikacji, które się na nich
uzyskuje, mogą być wskazane dodatkowe warunki, np. ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich czy
posiadanie doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym (Studia EMBA) – tłumaczy Małgorzata Kamińska z Biura Kształcenia UG. - Sylwetka kandydata i to, jakie wykształcenie powinien posiadać, jest wskazane
na stronie internetowej konkretnych studiów
podyplomowych w zakładce „Rekrutacja”. Tam
również można uzyskać informację, jakie dokumenty i w jakich terminach należy złożyć
oraz miejsce, gdzie należy je składać.
W tym roku największym
zainteresowaniem cieszą się
Studia Podyplomowe:
 SP Zamówienia publiczne (Wydział Ekonomiczny),
 SP Neurologopedyczne (Wydział Filologiczny),

 SP Logopedyczne (Wydział Filologiczny),
 SP Italianistyczne (Wydział Filologiczny),
 SP Nauczanie języka polskiego jako obcego (Wydział Filologiczny),
 SP Skandynawistyczne (Wydział Filologiczny),
 SP Translatoryka (Wydział Filologiczny),
 SP Psychotraumatologia (Wydział Nauk
Społecznych),
 SP Podatki i prawo podatkowe (Wydział
Prawa i Administracji),
 SP Prawo medyczne (Wydział Prawa i
Administracji),
 SP Rachunkowości ACCA (Wydział Zarządzania),
 SP Rachunkowości i Podatków (Wydział
Zarządzania),
 SP Wycena nieruchomości (Wydział Zarządzania),
 SP Zarządzanie nieruchomościami i
projektami deweloperskimi (Wydział Zarządzania).
- Należy jednak pamiętać, że niektóre studia
podyplomowe rozpoczną rekrutację we wrześniu, a więc popularność danych studiów podyplomowych może ulec zmianie – dodaje Małgorzata Kamińska.
Do wyboru jest ponad 100 kierunków,
a pełna oferta znajduje się na stronie internetowej ug.edu.pl
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Wysyłają balon do... stratosfery,
by zbadać „tajemnicze” bakterie
Eksperyment stratosferyczny autorstwa koła naukowego SimLE, działającego przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i
Okrętownictwa oraz Koła Studentów Biotechnologii PG jest już coraz bliżej finału programu REXUS/BEXUS (Rocket/Balloon
Experiments for University Students). Niedawno studenci pomyślnie przeszli EAR (Experiment Acceptance Review), a już
za niespełna tydzień eksperyment zostanie wysłany do Szwecji.
Koło Naukowe SimLE oraz
Koło Studentów Biotechnologii
PG realizują wspólnie projekt
Stardust, czyli misje balonów
stratosferycznych. Celem najnowszego projektu jest zbadanie obecnych w stratosferze mikroorganizmów, które nie zostały wcześniej opisane. Mikroorganizmy te mogą w przyszłości zostać wykorzystane w przemyśle,
np. w farmaceutyce.
– Próbki, które pobraliśmy
podczas wstępnej misji biologicznej, zostały przebadane i
sklasyfikowane. Okazało się, że
aż 26% zebranego przez nas materiału genetycznego pochodziło
od nieopisanych wcześniej bakterii – podkreślają członkowie
koła naukowego SimLE.
REKLAMA

Program REXUS/BEXUS, w
którym biorą udział studenci, realizowany jest od 2007 r. Został
zainaugurowany poprzez podpisanie porozumienia pomiędzy
Szwedzką Agencją Kosmiczną
(SNSA) i Niemiecką Agencją Kosmiczną (DLR) przy współpracy
Europejskiej Agencji Kosmicznej.
REXUS/BEXUS skupia się na badaniach naukowych przeprowadzanych przez studentów za pomocą balonów wysokościowych
oraz rakiet sondażowych. W konkursie mierzą się zespoły z kilkudziesięciu uczelni z całej Europy,
zakwalifikowanych zostaje tylko
kilka najlepszych. Zespół projektu
Stardust jest w tej edycji jednym z
trzynastu takich zespołów, w tym
jedynym z naszego kraju.

Jak studenci
podbijają kosmos?
Stardust to interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli wydziałów: Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Elektrotechniki i Automatyki, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Chemicznego. Współpraca z zakresu różnych dziedzin inżynierii
jest w tym przypadku niezbędna. Na potrzeby misji w ramach
programu REXUS/BEXUS studenci przygotowali gondolę eksperymentalną oraz tak zwaną
stację Groundbox. Oba obiekty
będą pobierać próbki z powietrza na zainstalowane w środku filtry. Całość układu sterowana jest specjalnymi pompami. Układ wyposażony jest także w czujniki warunków atmosferycznych. Gondola Groundbox stanowić będzie próbę badawczą – na filtrach osadzać
się będzie materiał biologiczny,
pobrany na powierzchni ziemi.
Główna gondola wzniesie się na
wysokość 30 km i odbędzie ok.
2-5-godzinny lot w stratosferze
i właśnie wtedy nastąpi pobór
bakterii, kluczowych dla powodzenia projektu Stardust. Po locie eksperyment wyląduje - z wykorzystaniem spadochronu - na
ziemi. Filtry zostaną wyizolowane z układu, bezpiecznie zapakowane, a następnie przewiezione do laboratorium na Wydziale Chemicznym naszej Uczelni.
Mikrobiom stratosfery porównany zostanie z mikrobiomem
powietrza zebranego z miejsca
startu balonu.
„Tajemnicze” bakterie
Wstępne badania, które zrealizowali studenci w 2018 roku,
sugerują również liczebną przewagę enterokoków nad innymi
bakteriami w stratosferze, czego nie potwierdzały wcześniejsze
doniesienia literaturowe. Misja

w ramach programu REXUS/
BEXUS może potwierdzić te wyniki. – Uważamy, że wymaga to
głębszej weryfikacji poprzez wykonanie dobrze zaplanowanych
eksperymentów, które dzięki
lotom balonów będą mogły zostać przeprowadzone. Liczymy
zatem na sukces w postaci poprawnie przeprowadzonej misji,
jak i przełomowych wyników badań – zarówno od strony technicznej, jak i badawczej. Planujemy realizację publikacji naukowej, liczymy, że wiosną 2022
roku będziemy mogli opublikować wyniki – dodają studenci.
Eksperyment dostarcza informacji o możliwościach rozprzestrzeniania się bakterii na świecie, co jest istotne z punktu widzenia zagrożeń epidemiologicznych i bioróżnorodności środowiska. Może także dostarczyć
naukowcom wiedzy na temat
mechanizmów przeżywalności
mikroorganizmów w warunkach
stratosferycznych.
Kosmos od podszewki
Działalność w kole naukowym SimLE pomogła członkom
projektu poznać realizację projektu kosmicznego od podszewki. W ciągu dwóch lat pracy studenci stworzyli ponad 200-stronicową dokumentację, odbyli kilkanaście spotkań z ekspertami Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mieli okazję odwiedzić
European Space Research and
Technology Centre w Holandii
oraz ESRANGE Space Centre w
Szwecji, gdzie poznali doświadczonych inżynierów branży kosmicznej, a także rówieśników
z innych europejskich uczelni, którzy przygotowują własne
stratosferyczne eksperymenty.
Oprócz cennego doświadczenia,
Stardust pomógł także członkom
Koła uzyskać upragnione tytuły
naukowe – na podstawie projektu powstało już kilka prac inżynierskich i magisterskich.
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II etap programu WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły
Rozpoczynamy zapisy do Sport Klubów, czyli II etapu programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły”. Jego
celem jest walka ze skutkami pandemii koronawirusa przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz
wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Do udziału w Sport
Klubach zapraszamy nauczycieli, którzy ukończyli szkolenia w ramach I etapu programu „WF z AWF”. Pierwsze zajęcia
dodatkowe dla dzieci rozpoczną się w sierpniu.
Sport Kluby
– zapisy na zajęcia
Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej,
którzy wzięli udział w I etapie projektu oraz zdobyli certyfikat mogą
zgłosić się do Sport Klubów, czyli
do II etapu programu „WF z AWF”.
Zajęcia w ramach Sport Klubów
skierowane są do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pierwsze zajęcia ruszą już w sierpniu i będą odbywały
się do 15 grudnia 2021 r.
Sport Kluby to dodatkowe nieodpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe, których celem jest aktywizacja
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,
która umożliwi poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji w czasie epidemii SARS-CoV; przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci oraz młodzieży.
REKLAMA

Będzie podstawą do przygotowania
analizy i rekomendacji do dalszych
działań zmierzających do poprawy
kondycji fizycznej uczniów.
Podczas zajęć prowadzonych w
ramach Sport Klubów jednorazowo
wykonywane są przez nauczycieli
wybrane pomiary somatyczne, testy
sprawnościowe oraz przeprowadzone zostaną ankiety wśród uczniów i
ich rodziców.
Zgłoszenia
– najważniejsze
informacje dla nauczycieli
W II etapie programu „WF z
AWF” mogą wziąć udział nauczyciele, którzy: ukończyli szkolenie i
otrzymali certyfikat w I etapie programu WF z AWF, złożyli oświadczenie dyrektora szkoły o nieodpłatnym
udostępnieniu obiektów sportowych
dla realizacji zajęć Sport Klubu, zadeklarowali gotowość diagnozy kondycji fizycznej uczniów obejmującej

wybrane pomiary somatyczne i testy sprawnościowe, przeprowadzenia ankiet wśród uczniów i ich rodziców, a także terminowe raportowanie danych w portalu Programu.
Procedura zgłoszenia
do Sport Klubów
Zapisy do Sport Klubów odbywają się przez stronę www.wfzawf.pl.
Zgłoszenie do Sport Klubów jest
dostępne na indywidualnym koncie
nauczyciela biorącego udział w I etapie programu „WF z AWF”.
Po przypisaniu certyfikatu przez
ośrodek, w którym przeprowadzone
było szkolenie, nauczyciel otrzyma
informację o możliwości rejestrowania się do Sport Klubów (wiadomość
zostanie przesłana na adres mailowy udostępniony przez nauczyciela
przed szkoleniem).
Aby zarejestrować się do II etapu programu „WF z AWF” nauczyciel powinien zalogować się na swo-

je indywidulane konto i przejść do
zakładki „Sport Kluby”, a następnie
uzupełnić informacje w formularzu
zgłoszeniowym.
Po uzupełnieniu wymaganych
pól w formularzu zgłoszeniowym,
zgłoszenie zostanie przesłane do weryfikacji. Po zaakceptowaniu zgłoszenia nauczyciel otrzyma indywidualną wiadomość mailową z dalszymi wskazówkami.
Warto podkreślić, że każdy nauczyciel może prowadzić maksymalnie 2 grupy uczniów. Limit na jedną grupę wynosi do 20 osób. Grupa
może być zmniejszona w przypadku
udziału w zajęciach uczniów z niepełnosprawnościami. Zajęcia mogą
odbywać się 1 lub 2 razy w tygodniu
w wymiarze 1 godziny lekcyjnej.
W kwestii dodatkowych pytań
związanych z rejestracją do Sport
Klubów zachęcamy do kontaktu za
pośrednictwem poczty elektronicznej sportkluby@wfzawf.pl
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Stypendia NAWA dla młodzieży polonijnej
Ponad 600 młodych osób polskiego pochodzenia z całego świata, otrzyma stypendia w ramach programu dla Polonii im.
Generała Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia. W zbliżającym się
roku akademickim rozpoczną studia na polskich uczelniach lub przystąpią do kursów do nich przygotowujących.
Program stypendialny
dla Polonii
im. Gen. Wł. Andersa
Program stypendialny dla
Polonii im. Gen. Wł. Andersa
umożliwia młodzieży polskiego
pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka kształcenie na polskich uczelniach w języku polskim. W tym
roku w ramach naboru na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie wnioski złożyć
mogły także osoby posiadające
równocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego
kraju, które odbywały cały okres
kształcenia na poziomie szkoły
średniej poza granicami Polski.
Program skierowany jest do
Polonii na całym świecie i każdego roku cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem. W ramach
tegorocznego naboru przyznanych zostało 471 stypendiów na
studia I stopnia i jednolite stu-

dia magisterskie oraz 131 stypendiów na studia II stopnia.
Osoby te będą kształcić się na
wybranych przez siebie uczelniach w całej Polsce bądź na kursie przygotowawczym poprzedzającym właściwy tok studiów.
NAWA oferuje im comiesięczne
stypendium w regulaminowym
okresie kształcenia oraz zwolnienie z opłat za kształcenie na
kursie przygotowawczym lub w
uczelniach publicznych.
– Program Stypendialny im.
Gen. Władysława Andersa pełni
istotną rolę w utrzymaniu więzi
między naszymi rodakami rozproszonymi na całym świecie, a
Polską. Dla młodych Polaków to
szansa na powrót do ojczyzny,
okazja lepszego poznania kultury i historii państwa ich przodków. Dołączenie do grona Stypendystów NAWA to również
możliwość wyboru kierunku
studiów na najlepszych polskich

uczelniach. Stypendium pozwala skupić się na nauce i zainteresowaniach, daje wolność od
dzielenia czasu między studiami a pracą – podkreślił Przemysław Czarnek, Minister Edukacji
i Nauki. - Cieszę się, że każdego
roku program dla Polonii spotyka się z tak dużym zainteresowaniem. Laureatom tegorocznej
edycji składam serdeczne gratulacje i życzę wielu sukcesów na
studiach oraz radości z poznawania Polski – dodał minister.
Studia I stopnia
i jednolite studia
magisterskie
– 471 przyznanych
stypendiów
W naborze wniosków w Programie stypendialnym na studia
I stopnia i jednolite studia magisterskie wpłynęły 1762 wnioski. To aż o 244 wnioski więcej

niż w roku ubiegłym. Do oceny
merytorycznej zostało przekazanych 1526 wniosków spełniających kryteria formalne Programu, w tym 1309 wniosków
o stypendium Dyrektora NAWA
na uczelniach nadzorowanych
przez Ministra Edukacji i Nauki.
Pośród 471 przyznanych stypendiów najwięcej beneficjentów to obywatele Białorusi,
Ukrainy i Kazachstanu. Piętnaście stypendiów przyznano
wnioskodawcom posiadającym
polskie obywatelstwo i obywatelstwo innego kraju – były to
w szczególności osoby pochodzące z Jordanii, Włoch, Niemiec i Czech. Kierunki, które
w naborze cieszyły się największą popularnością to nauki ekonomiczne i zarządzanie, informatyka, dziennikarstwo, nauki medyczne i stosunki międzynarodowe.

SEKRETNA GDYNIA CEGIELSKIEJ
Już 12 września 2021 r. WSAiB im. E. Kwiatkowskiego wraz z mieszkańcami Gdyni w niezwykły sposób upamiętnią
Franciszkę Cegielska, prezydent Gdyni w latach 1990-1988. Z okazji 75. rocznicy jej urodzin gdyńska WSAiB organizuje grę
miejską „Sekretna Gdynia Franciszki Cegielskiej”!
Franciszka Cegielska była wizjonerką, a zarazem osobą niezwykle bliską gdynianom. Dzięki grze prześledzimy zmiany,
które zaszły w mieście za Jej
prezydentury, poznamy miejsca szczególnie dla niej ważne,
wreszcie przeniesiemy się w czasie do szalonych lat 90. ubiegłego wieku. Uczestnicy „Sekretnej
Gdyni Cegielskiej” rozwiążą zagadki związane z historią miasta, ale i poznają inspirujący życiorys Franciszki Cegielskiej, jej
drogę ku gdyńskiemu samorządowi, aż po jej działania w ministerstwie zdrowia.
- Franciszka Cegielska może
być dziś wielką inspiracją dla
młodego pokolenia, które nie
pamięta jej rządów. Łączyła serdeczne podejście do mieszkańców, wielką otwartość z niezłomną pracą, wykonała tytaniczną pracę u podstaw, aby rozwinąć Gdynię w prawdziwe Mia-

sto z Morza i Marzeń po latach
zaniedbań poprzedniego ustroju. Warto pamiętać o tym, jak
zmieniła Gdynię! - mówi Adam
Labuhn, organizator gry z ramienia WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. - Celem wydarzenia jest przybliżenie osoby
prezydent Cegielskiej młodemu
pokoleniu.
To kolejna postać, której poświęcona jest edukacyjne przedsięwzięcie gdyńskiej WSAiB.
Wcześniej dzięki grom miejskim
organizowanym przez studentów WSAiB poznaliśmy miasto
z perspektywy Tadeusza Wendy, Juliana Rummla, Antoniego Abrahama, Danuty Baduszkowej, komisarz Paleolog i oczywiście Eugeniusza Kwiatkowskiego, patrona uczelni.
- „Sekretna Gdynia Cegielskiej” to pierwsza gra miejska
poświęcona Pani Prezydent,
zarazem trafiająca do wszyst-

kich grup wiekowych. Poznamy jej karierę, ulubione miejsca, ale i wielką metamorfozę
Gdyni – przemianę portowego miasta w nowoczesny ośrodek kultury, uśpionych przedmieść w tętniące rodzinnym życiem dzielnice. Nie zabraknie
podchwytliwych pytań, zagadek na spostrzegawczość. Trzeba będzie wykazać się nie tylko wiedzą o Bohaterce gry, ale i
współczesnej Gdyni - mówi Michał Miegoń, przewodnik miejski i autor zadań do gry.
Udział w zabawie jest bezpłatny, nie ma ograniczeń wiekowych. Można zagrać indywidualnie lub całymi rodzinami,
szczegóły w Regulaminie (poniżej).
Gdzie i kiedy:
12 września 2021
godz. 10.00 - Start gry WSAiB im. E. Kwiatkowskiego

w Gdyni, ul. Kielecka 7
Finał
- Urząd Miasta Gdyni
Zadania będzie można rozwiązywać w dowolnej kolejności.
Zapisy:
Zgłoszenia (imię i nazwisko +
liczba osób w grupie) przyjmowane są pod adresem e-mail:
kwiatkowski@wsaib.pl
Organizator:
Wyższa Szkoła Administracji
i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Parlament Studentów WSAiB
Partnerzy:
Muzeum Miasta Gdyni
(www.muzeumgdynia.pl), IX
Liceum Ogólnokształcące im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Gdyni (www.lo9.gdynia.pl),
Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 3 im. Franciszki Cegielskiej
w Gdyni (www.zsp3gdynia.pl).
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Stypendium ministra dla studentów
w roku akademickim 2021/2022
Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra na rok akademicki 2021/2022 proszeni są o zgłaszanie
się do dnia 8 października 2021 r. drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje, dotyczące stypendium Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągniecia dla studentów, dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Procedura składania wniosku na rok akademickim
2021/2022 wygląda następująco:
- najpóźniej do dnia 8 października student dokonuje zgłoszenia na adres e-mail
zgodnie z powyższymi wytycznymi,
- koordynator zakłada
studentowi konto „redaktora wniosków” w systemie
ZSUN/OSF,
- koordynator tworzy
wnioski dla poszczególnych
studentów, którzy droga mailową wystąpili o złożenie
wniosku,
- przy wypełnianiu wniosku
REKLAMA

uczestniczy student, któremu
koordynator zakłada konto
„redaktora pomocniczego”,
- student, po otrzymaniu
od koordynatora loginu i hasła edytuje cały wniosek, w
tym swoje dane osobowe, opis
osiągnięć czy załączniki, następnie po wypełnieniu danych we wniosku student informuje koordynatora o zakończeniu edycji wniosku,
- koordynator sprawdza
kompletność wniosku i zgodność danych dotyczących studiów (rok, kierunek, etc.) oraz
osiągnięć ze stanem faktycznym, w przypadku konieczności koordynator uzupełnie-

nia dane lub występuje o to do
studenta,
- po zakończonym etapie
składania wniosków przez
studentów koordynator przekazuje wnioski JM Rektorowi do decyzji, które wnioski
zostaną przekazane do Ministerstwa.
Wnioski oceniane są metodą punktową. Przy ocenie
osiągnięć Zespół kieruje się
rangą danego osiągnięcia i
jego wybitnymi cechami, mając na uwadze prestiżowy charakter stypendium.
Liczba punktów za dane
osiągnięcie zależy od stopnia
wypełnienia kryteriów okre-

ślonych odrębnie dla każdego rodzaju osiągnięcia.
Przy ocenie nie uwzględnia się:
- osiągnięć uzyskanych po
30 września 2020 r.,
- osiągnięć uzyskanych
poza okresem studiów oraz
w okresie urlopów od zajęć
lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem
studiów,
- osiągnięć naukowych i artystycznych niezwiązanych ze
studiami w danej uczelni na
danym kierunku (lub kierunkach – w ramach danych studiów międzywydziałowych /
międzyobszarowych)
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