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Uprzejmie informuję, że AGH współpracuje z Fundacją Edukacyjną 
im. Jerzego Juzonia w Warszawie w procesie starania się przez 
kandydatów na studia w AGH, o przyznanie stypendium Fundacji, 
w ramach programu stypendialnego „Pierwszy rok". W roku akademickim 
2021/2022 odbędzie się 10. edycja tego programu stypendialnego. 

Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia przeznaczone są dla 
młodzieży pochodzącej ze wsi, małych miasteczek i miast, liczących 
poniżej trzydzieści tysięcy mieszkańców, w których rodzinach średni 
miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył w 2020 
roku kwoty 1 450 zł netto. 
Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku studiów 
stacjonarnych podejmowanych po raz pierwszy, realizowanych w polskich 
uczelniach akademickich. 
W roku akademickim 2021/2022 Fundacja przewiduje przyznać 
maksymalnie do 300 stypendiów w wysokości 6 OOO zł, które będą 
wypłacane przez Fundację w 10 ratach. 
Proces rekrutacji stypendystów odbywa się wyłącznie elektronicznie, 
poprzez wypełnienie formularza wniosku, który będzie dostępny na stronie 
Fundacji od 5 lipca do 17 września 2021 r. 

Uczelnia wspiera studentów AGH w realizacji procedury związanej 
z ubieganiem się o przyznanie przez Fundację stypendium. Wsparcie 
uczelni polega na potwierdzeniu danych dotyczących osób ubiegających 
się o stypendium programu stypendialnego „Pierwszy rok" w zakresie: 

1) przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia -
potwierdza Centrum Rekrutacji AGH do 17 września 2021 roku,

2) rozpoczęcia studiów w AGH - potwierdza dziekanat właściwego
Wydziału AGH, w terminie od 4 do 22 października 2021 roku,

3) zaliczenia I semestru studiów - potwierdza dziekanat właściwego
.Wydziału AGH, w terminie od 1 do 24 marca 2022 roku,

4) zaliczenia II semestru studiów - potwierdza dziekanat właściwego
Wydziału AGH, w terminie od 13 czerwca do 22 lipca 2022 roku.
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Potwierdzenie przyjęcia na uczelnię odbywa się w jeden 
z wymienionych poniżej sposobów: 

1) Uczelnia dokonuje elektronicznego potwierdzenia poprzez kliknięcie
przycisku „potwierdzam" w mailu nadesłanym przez Fundację,

2) Uczelnia wystawia zaświadczenie w formie papierowej, którego skan
kandydat załącza do wniosku,

3) załączenie przez kandydata do wniosku zrzutu ekranu
z indywidualnego konta studenta, z Systemu Obsługi Rekrutacji
e-Rekrutacja, potwierdzającego przyjęcie na studia, wraz
z podpisanym Oświadczeniem kandydata.

Preferowaną przez Uczelnię formą potwierdzenia jest załączenie 
do wniosku skanu Zaświadczenia o wpisie na listę studentów 
pierwszego roku. 

Potwierdzenie rozpoczęcia studiów w AGH: 

Fundacja do dnia 1 października 2021 roku wysyła do dziekanatu mailową 
prośbę o potwierdzenie rozpoczęcia studiów (dotyczy osób, którym zostało 
przyznane stypendium). Przed wysłaniem prośby przez Fundację student 
ma obowiązek złożenia upoważnienia do dziekanatu uczelni. Dziekanat 
dokonuje potwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam". 

Potwierdzenie zaliczenia I semestru studiów: 

W miesiącu marcu 2022 roku Fundacja wysyła do dziekanatu mailową 
prośbę o potwierdzenie zaliczenia I semestru. W terminie do 24 marca 
2022 roku, stypendysta zobowiązany jest do uzyskania z dziekanatu 
Uczelni potwierdzenia, w systemie informatycznym Fundacji, zaliczenia 
I semestru. 

W terminie od 13 czerwca do 22 lipca 2022 roku, stypendysta powinien 
uzyskać informację o stanie zaliczenia II semestru studiów. 

W nawiązaniu do powyższych informacji, uprzejmie proszę 
Centrum Rekrutacji oraz Wydziały AGH o przekazanie do Działu 
Spraw Studenckich na adres dss@agh.edu.pl w terminie 
do 30 czerwca 2021 roku danych pracowników odpowiedzialnych 
za. potwierdzanie danych osób ubiegających się

_. 
o stypendium 

(imię, nazwisko i adres mailowy). 

Osoby zainteresowane stypendium zachęcam do zapoznania się 
z Regulaminem programu stypendialnego „PIERWSZY ROK" w roku 
akademickim 2021/2022 na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej 
im. Jerzego Juzonia, jak również na stronie internetowej Działu Spraw 
Studenckich w zakładce „Świadczenia". 

Osobą kontaktową w Uczelni w sprawie stypendiów Fundacji Edukacyjnej 
im. Jerzego Juzonia jest Pani Jadwiga Przywara, z którą można się 
kor:itaktować pod numerem telefonu 12 617 34 47 lub mailowo: 
jprzywar@agh.edu. pl. 

DENCKICH 


