
 

 

Projekt: „WSISIZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW)" 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poddziałanie 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” 

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, 01-447 Warszawa, ul. Newelska 6, tel: 022 3486520 

 

PROTOKOŁ  

z posiedzenia komisji ds. staży 

z dnia 17.05.2012 r. 

 

Obecni: 

 Barbara Mażbic-Kulma - Kierownik Projektu – przewodniczący Komisji, 

 Jarosław Sikorski - Dziekan Wydziału Informatyki WSISiZ, 

 Irena Woroniecka - Leciejewicz - Dziekan Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania 

WSISiZ, 

 Anna Kłos – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Informatyki ds. studiów na kierunku grafika 

 Anna Piotrowska  - Specjalista ds. rekrutacji i promocji Projektu 

 
Posiedzeniu przewodniczyła dr Barbara Mażbic-Kulma – kierownik projektu.. Posiedzenie rozpoczęło 

się od przedstawienia zebranym przez kierownika projektu listy kandydatów  na staże. Na konkurs 

wpłynęło 9 podao (1 – kierunek informatyka; 8 – kierunek grafika; 0 – kierunek zarządzanie), (zał. Nr 

1 do protokołu). W pierwszej kolejności Komisja oceniła pod względem formalnym zgłoszenia które 

nadeszły w odpowiedzi na ogłoszenie rozesłane pocztą elektroniczną do wszystkich studentów 

kierunków grafika, informatyka i zarządzanie  WSISiZ  zarejestrowanych w semestrze letnim 

2011/2012 oraz zamieszczone na stronie internetowej Projektu. Komisja stwierdziła, że wszystkie 

zgłoszenia spełniają wymogi formalne stawiane kandydatom.  

Następnie zebrani ustalili iż wszystkie zgłoszenia spełniają warunek zgodności zadao stażowych z 

kierunkiem kształcenia studenta.  

Na podstawie złożonych oświadczeo ustalono również, iż każdy beneficjent zadania 5 projektu złożył 

oświadczenia, że nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania 

lub spółdzielczej umowy o pracę w firmie: wskazanej w deklaracji uczestnictwa w stażu oraz w trakcie 

odbywania 3-miesięcznego stażu nie będzie wykonywał pracy na rzecz tej firmy w oparciu o 

cywilnoprawną umowę zlecenia lub umowę o dzieło. 

Biorąc powyższe pod uwagę zebrani postanowili przyznad staże wszystkim kandydatom którzy zgłosili 

chęd udziału w zadaniu 5 projektu. Listę osób przyjętych stanowi załącznik 2. 

Na zakooczenie spotkania kierownik projektu przypomniała zebranym, iż projekt kooczy się 

30.08.2013 a liczba nie wykorzystanych miejsc stażowych po dzisiejszych decyzjach wynosi 12 i 

zwróciła się do Dziekanów z prośbą o propagowanie wśród  studentów możliwości odbywania staży. 

Na tym zakooczono posiedzenie.  


