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Ułatwia młodym ludziom
ze wsi i małych miast
dostęp do wyższych studiów

PROGRAM
STYPENDIÓW
POMOSTOWYCH
Program Stypendiów Pomostowych istnieje od 2002 roku. Powstał w odpowiedzi
na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do
studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Program skierowany
jest do ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących
z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Celem Programu jest ułatwienie uzdolnionej
młodzieży z małych miejscowości,
pochodzącej z rodzin o niskich dochodach,
podjęcia nauki na wyższych uczelniach
poprzez ufundowanie stypendium na
pierwszy rok studiów i wsparcie podczas
dalszej edukacji akademickiej.

Program jest rozbudowanym systemem stypendialnym, w ramach którego
przyznawanych jest 6 różnych stypendiów – stypendia pomostowe na I rok
studiów stanowią furtkę do programu stypendialnego na kolejne lata nauki.
Inicjatorem i autorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Program Stypendiów Pomostowych jest wspólnym przedsięwzięciem wielu
Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku
Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji BGŻ BNP
Paribas, Fundacji mBanku, Fundacji PZU, a także koalicji ok. 100 lokalnych
organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy Agencji
Nieruchomości Rolnych, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz
Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
Od początku istnienia Programu łącznie ponad 20

000 studentów otrzymało

stypendia na I rok i na dalsze lata studiów. Stypendium na I rok studiów dziennych otrzymało prawie 14

900 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
www.stypendia-pomostowe.pl
Znajdź nas na Facebooku:
www.facebook.com/programstypendiowpomostowych
FUNDACJA EDUKACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
90 - 212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
Tel: 42 632 59 91, 42 631 95 58
biuro@stypendia-pomostowe.pl

STYPENDIA
POMOSTOWE
NA I ROK STUDIÓW
Program ogłaszany jest na wiosnę każdego roku. Kandydaci
otrzymują informację o możliwości uzyskania stypendium przed
maturą, a perspektywa otrzymania stypendium pełni funkcję
motywującą do nauki i osiągnięcia jak najlepszych wyników
z egzaminu maturalnego.
O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy:
• zostali przyjęci na I rok dziennych studiów w uczelniach
publicznych
• uzyskali wysokie wyniki z egzaminu maturalnego
• pochodzą z rodzin o niskich dochodach
• mieszkają na wsi lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców
a ponadto:
• pochodzą z rodzin byłych pracowników PPGR
lub:
• są uczestnikami finałów olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych
lub:
• pochodzą z rodzin wielodzietnych, lub są wychowankami rodzin zastępczych albo państwowych domów dziecka
lub:
• zostali rekomendowani do udziału w Programie przez pozarządowe organizacje lokalne współpracujące z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacją im. Stefana Batorego
lub organizacje wyłonione do udziału w Programie w drodze
konkursu Dyplom z Marzeń.

„

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych
ratach.

Spełniło się moje największe
marzenie – dostałem się na
Uniwersytet Jagielloński.
Rodzicom ciężko byłoby
sfinansować w całości moje studia.
Stypendia Pomostowe
rozwiązują ten problem.
Rafał, stypendysta z Nebrowa Małego

OFERTA
STYPENDIALNA
DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU
STYPENDIÓW POMOSTOWYCH
Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system
stypendialny, którego oferta wykracza poza pomoc na pierwszym roku studiów. Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki
w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach nauki:
• Stypendium na II rok studiów przyznawane jest w ramach
konkursu PRYMUS studentom, którzy w trakcie I roku studiów osiągnęli dobre wyniki w nauce.
• Stypendium dla studentów III i IV roku studiów przyznawane w ramach konkursów korporacyjnych studentom
kierunków ekonomicznych, technicznych, matematycznych,
rolniczych, a także kierunków humanistycznych, którzy uzyskali w toku studiów średnią nie niższą niż 4,0.
• Stypendium Studiuj za Granicą, o które mogą się ubiegać
studenci, którzy dostali się na studia za granicą w ramach
programu Erasmus+.
• Stypendium językowe przeznaczone dla studentów chcących poprawić swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego. Stypendium przeznaczone jest na pokrycie rocznego
kursu języka angielskiego kończącego się egzaminem.
• Stypendium doktoranckie dla studentów, którzy dostali się
na studia III stopnia lub je kontynuują. W ramach Programu
dostępne są: Stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji

„

Wolności (PAFW) oraz Stypendium PAFW „PhDo”.

To stypendium było dla mnie warunkiem podjęcia studiów,
pomogło mi skoncentrować się na nauce i rozwijać zainteresowania.
W dzisiejszej rzeczywistości trudno wystartować młodym ludziom
z prowincji. Dzięki stypendium mogłam studiować bez obciążeń.
Monika, stypendystka z Budzisławia

STAŻE, PRAKTYKI
I WARSZTATY
Program Stypendiów Pomostowych daje również swoim
stypendystom szansę uczestnictwa w stażach i praktykach
krajowych lub zagranicznych oraz w warsztatach pomagających rozwijać ich kompetencje:
Polish-American Internship Initiative (PAII). Program
umożliwia utalentowanym polskim studentom odbycie wakacyjnych staży w renomowanych, amerykańskich przedsiębiorstwach. Staże trwają od 2 do 3 miesięcy i są płatne.
Program realizowany jest dzięki Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Pełna informacja o PAII dostępna jest
na www.paii.pl
Praktyki krajowe dla stypendystów pomostowych, absolwentów i studentów wybranych kierunków. Płatne praktyki
są realizowane dzięki współpracy Partnerów: Fundacji PZU
i Fundacji BGK. Praktyki trwają od 1 do 3 miesięcy.
Warsztaty są dodatkowym wsparciem dla stypendystów.
Adresowane są do laureatów konkursu PRYMUS i obejmują szkolenia z zakresu autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów, efektywnej pracy w zespole, planowania ścieżek
kariery i przygotowania się do startu na rynku pracy. Warsztaty są realizowane dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji BGK.

„

Stypendia otwierają drzwi, za którymi są nowe możliwości.
Od dwóch lat znajduję się pod skrzydłami Programu Stypendiów
Pomostowych. Dzięki Państwu wygłosiłam swój pierwszy referat
na konferencji naukowej, nauczyłam się realizować pomysły
podczas warsztatów Pomostowi Liderzy, a w nowym roku wyjadę
być może na semestr studiów za granicą.
Małgorzata, stypendystka z Byszew
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