
 
 
 

Strona 1 z 2 
 

 

 

         Warszawa, 25 września 2018 r. 

 

 

PROGRAM INSTYTUTU MUZYKI I TAŃCA, DEPARTAMENTU TAŃCA 

PROGRAM PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY – STYPENDIA 

(PROGRAM NR 7(3)/T/2018) 

 

DECYZJA 

 

Zgodnie z regulaminem Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy-stypendia,  

25 września 2018 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie odbyło się posiedzenie 

komisji stypendialnej, opiniującej wnioski złożone do Programu w drugim naborze w 2018 r. 

 

Do programu zgłosiło swe aplikacje 9 Wnioskodawców. W pierwszym etapie dokonano oceny 

złożonych wniosków pod względem formalnym. Ocena formalna przeprowadzona została przez 

pracownika IMiT-u – Panią Annę Čemeljić. W żadnym ze złożonych wniosków nie stwierdzono 

braków, uchybień i błędów dyskwalifikujących ze względu na niezgodność regulaminową. 

Wszystkie wnioski przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej.  

Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do komisji. 

 

Skład komisji opiniującej: 

Anna Majer– ekspert niezależny 

Grzegorz Chełmecki – ekspert niezależny 

Wacław Gaworczyk – ekspert niezależny 

W posiedzeniu komisji uczestniczyły także przedstawicielki IMiT: 

Monika Kaszewska – koordynatorka Programu 

Anna Čemeljić – koordynatorka wniosków stypendialnych 

 

Biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej (termin złożenia wniosku, poprawność aplikacji i jej 

zgodność z regulaminem Programu) oraz kryteria oceny merytorycznej wszystkie złożone 

wnioski zyskały pozytywną opinię komisji. Wnioski spełniły wszystkie wymagania  

regulaminowe, komisja zwróciła uwagę na wysoki poziom ich przygotowania. Komisja uznała 

wnioski za bardzo interesujące, wybrane ścieżki przekwalifikowania za różnorodne i pozwalające 
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Wnioskodawcom w pełni rozwinąć osobisty potencjał. Kandydaci dobrze zaplanowali ścieżki 

przekwalifikowania, dopasowując je do już zdobytych kwalifikacji i osobistych zainteresowań.  

Przyznane zostały stypendia na przekwalifikowanie w następujących dziedzinach:  

fotograf/realizator krótkich form wideo; specjalista ds. personalnych; konsultant IT z językiem 

francuskim; trener personalny, specjalista od spraw żywienia w sporcie; nauczyciel baletu; 

akustyk, realizator dźwięku; menadżer zarządzający instytucją kultury; masażysta, dietetyk; 

programista IT  

 

Na podstawie rekomendacji komisji, decyzją Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki 

Pani dr hab. Aleksandry Dziurosz, wszystkie wnioski stypendialne złożone w drugim 

naborze w 2018 roku do PROGRAMU PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO 

TANCERZY – STYPENDIA (PROGRAM NR 7(3)/T/2018) zostały pozytywnie 

rozpatrzone i kierowane są do realizacji. 

 

 

 

 

 

 


