Paweł Wielądek, student naszego Wydziału, znalazł się wśród polskich zwycięzców 9. edycji
Programu Stypendialnego dla Liderów, organizowanego przez Fundację GE i Instytut
Edukacji Międzynarodowej. Laureat otrzyma stypendium w wysokości 3 tysięcy euro.
8 studentom najlepszych uczelni w Polsce przyznano stypendia w wysokości 3 tysięcy euro
(1500 euro rocznie przez dwa lata). Ponadto, stypendyści będą uczestniczyć w dodatkowych
projektach, takich jak regionalny program rozwoju liderów (GE Foundation Leadership
Development Program), zaś w ramach „Shadowing Day” będą przez jeden dzień towarzyszyć
w pracy menadżera firmy General Electric. Studenci zaangażują się także w projekt
wolontariatu na rzecz wspierania społeczności lokalnych. Zwycięzcy Programu
Stypendialnego dla Liderów Fundacji GE zostali wyłonieni przez niezależną komisję,
która brała pod uwagę osiągnięcia naukowe i akademickie, udział w dodatkowych projektach,
inicjatywach, programach wolontariatu czy też wsparcie lokalnych społeczności i posiadanie
cech przywódczych.
Zwycięzcy Programu Stypendialnego dla Liderów Fundacji GE w 2012 roku









Tomasz Roman Adrianowski - Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej,
Informatyki i Matematyki Stosowanej
Sliman Jakub El-Fara - Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej,
Informatyki i Matematyki Stosowanej
Paweł Kozak - Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
Milena Barbara Mójecka - Politechnika Krakowska, Architektura
Mateusz Jakub Piotrzkowski- Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki
Paweł Wielądek - Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk
Informacyjnych
Szymon Tadeusz Zagórnik - Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki
Kamila Anna Zdybał - Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej,
Architektury i Inżynierii Środowiska

O stypendium mogą się ubiegać studenci drugiego roku ekonomii, zarządzania, inżynierii
i studiów technicznych z wybranych uniwersytetów w Polsce, na Węgrzech, w Czechach
i Rumunii. Studenci muszą złożyć wypełniony formularz, esej (maksymalnie 1000 słów),
dwa listy polecające (w tym, co najmniej jeden od profesora), życiorys, potwierdzenie
wyników w nauce w pierwszym roku i tłumaczenie przedstawionych dokumentów na język
angielski (tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane). O stypendium mogą się ubiegać
studenci drugiego roku pierwszego kierunku studiów licencjackich. Więcej informacji
na temat Programu Stypendialnego dla Liderów w Polsce, realizowanego przez Fundację GE,
jak również na temat uczelni biorących udział w programie, można znaleźć na stronie
www.scholarshipandmore.org..
Sukces uniwersyteckiego programu stypendialnego na Węgrzech w 2002 roku sprawił,
że w ciągu ostatnich dziesięciu lat został on rozwinięty w skali regionalnej. Program
realizowany jest po raz dziewiąty w Polsce, ósmy w Czechach i szósty w Rumunii. Dzięki
współpracy Fundacji GE oraz IIE z Programu Stypendialnego dla Liderów skorzystało już
121 studentów z Polski, a 430 z całego regionu (w tym tegoroczni zwycięzcy). To pierwszy
tego typu uniwersytecki program stypendialny w Europie Środkowej.
Fundacja GE jest organizacją charytatywną firmy General Electric, która zajmuje się
wdrażaniem inicjatyw służących poprawie możliwości edukacyjnych i umocnieniu
organizacji społecznych w społecznościach GE na całym świecie. Fundacja GE, zdając sobie
sprawę z faktu, że edukacja wysokiej jakości jest źródłem życia pełnego możliwości,
koncentruje swoją działalność przede wszystkim w dziedzinie edukacji realizując programy
mające na celu poprawę osiągnięć studentów, wzmocnienie procesu rozwoju zawodowego
nauczycieli i budowę zdolności szkół, uniwersytetów i społeczności w dziedzinie edukacji
obywateli i siły roboczej przyszłości. Więcej informacji na temat Fundacji GE można znaleźć
pod adresem www.ge.com/foundation.
Instytutu Edukacji Międzynarodowej (Institute of International Education, IIE) jest
globalną agencją, posiadającą ogromne doświadczenie w dziedzinie szkolnictwa wyższego
i wymiany zawodowej. IIE to niezależna organizacja non-profit oraz światowy lider
w dziedzinie międzynarodowej wymiany ludzi i idei, działająca w skali globalnej od 1919 r.
IIE opracowuje i wdraża rocznie ponad 250 programów w dziedzinie nauki i szkoleń
dla studentów, pracowników oświatowych, młodych profesjonalistów i stażystów
ze wszystkich branż na całym świecie. Instytut finansowany jest ze źródeł rządowych
oraz prywatnych. IIE uruchomiło pierwsze programy edukacyjne w Europie w 1919 r.,
zaś bezpośrednią działalność w Europie prowadzi od otwarcia siedziby w Budapeszcie
w 1990 r. Do obszarów działalności Instytutu należy szkolnictwo wyższe, zarządzanie
stypendiami oraz ocena znajomości języka angielskiego w 30 krajach. Więcej na stronie
internetowej IIE.

