PROGRAM
STYPENDIÓW
POMOSTOWYCH
Stypendia na wymarzone
studia dla młodzieży
ze wsi i małych miast

PROGRAM
STYPENDIÓW
POMOSTOWYCH
Program Stypendiów Pomostowych to ogólnopolski, rozbudowany system stypendialny, dzięki któremu zdolni, niezamożni maturzyści ze wsi i małych miejscowości mogą otrzymać stypendia
na I rok i dalsze lata studiów.
Program zainicjowany został w 2002 roku przez PolskoAmerykańską Fundację Wolności. Od początku jego głównym
celem było, i w dalszym ciągu jest, wyrównywanie szans
edukacyjnych niezamożnej młodzieży ze wsi i małych miejscowości.
Poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów
i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej,

Program ułatwia młodym ludziom
podjęcie studiów i daje szansę
na realizację i rozwój ich aspiracji
edukacyjnych.
Stypendyści, którzy osiągają dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na kolejnych latach studiów – w sumie
w ramach programu przyznawanych jest 6 różnego rodzaju
stypendiów. Oferta programu zawiera także staże zagraniczne
oraz warsztaty.
„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. W dotychczasowych osiemnastu edycjach programu przyznano ponad

23 800 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 16 700
na pierwszy rok studiów.
Partnerami programu są obecnie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Cotton House Jakubiak,
a także koalicja blisko

90

lokalnych organizacji pozarządo-

wych. Na realizację programu Partnerzy przeznaczyli ponad

117 milionów zł.

STYPENDIA
POMOSTOWE
NA I ROK STUDIÓW
Stypendia pomostowe skierowane są do ambitnych i zdolnych
maturzystów, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają
kryteria programu. Stypendia ułatwiają podjęcie studiów, pomagają realizować plany i ambicje, otwierają perspektywy, łagodzą
trudności finansowe związane z nauką w dużym mieście, koniecznością przeprowadzki i utrzymania się.
O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy:
• zostali przyjęci na I rok dziennych studiów w polskich
akademickich uczelniach publicznych
• uzyskali wysokie wyniki z egzaminu maturalnego
• pochodzą z niezamożnych rodzin
• mieszkają na wsi lub w miastach do 20 tysięcy
mieszkańców
a ponadto:
• pochodzą z rodzin byłych pracowników PPGR
lub:
• są uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych
lub:
• pochodzą z rodzin wielodzietnych, lub są wychowankami
rodzin zastępczych albo państwowych domów dziecka
lub:
• zostali rekomendowani przez pozarządowe organizacje
lokalne uczestniczące w Programie.

„

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

STYPENDIA
NA STARSZE LATA STUDIÓW
DLA STYPENDYSTÓW
POMOSTOWYCH
Program Stypendiów Pomostowych to nie tylko stypendia na
I rok studiów. Stypendyści, którzy osiągają dobre wyniki w nauce
mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów:
• Stypendia na II rok studiów przyznawane są w ramach
konkursu PRYMUS stypendystom, którzy w trakcie I roku
studiów osiągnęli dobre wyniki w nauce.
• Stypendia dla studentów III i IV roku studiów przyznawane w ramach konkursów korporacyjnych studentom kierunków ekonomicznych, rolniczych, a także zarządzania, ochrony środowiska i kierunków humanistycznych, którzy uzyskali
w toku studiów średnią nie niższą, niż 4,0.
• Stypendia Studiuj za Granicą, o które mogą się ubiegać
studenci, którzy dostali się na studia za granicą w ramach
programu Erasmus+.
• Stypendia językowe przeznaczone dla studentów chcących
poprawić swoją znajomość języka angielskiego. Stypendium
przyznawane jest w formie rocznego kursu języka angielskiego kończącego się egzaminem.
• Stypendia doktoranckie dla studentów, którzy dostali się
na studia III stopnia lub je kontynuują. W ramach Programu realizowane są dwa konkursy o stypendia doktoranckie:
przeznaczone dla stypendystów pomostowych wszystkich
kierunków studiów i otwarte, przeznaczone dla doktorantów, których praca naukowa powstaje we współpracy z wy-

„

braną organizacją pozarządową.

Przez całe studia mogłam korzystać z szerokiej gamy oferty stypendialnej
fundacji, skończyłam też kurs języka angielskiego i wyjechałam na staż
do Stanów Zjednoczonych. To było rewelacyjne doświadczenie, które
pomogło mi w życiu zawodowym.
Ewelina, stypendystka z Opolszczyzny

STAŻE, KONFERENCJE
I WARSZTATY
Stypendyści pomostowi mogą także uczestniczyć w stażach
zagranicznych, w warsztatach pomagających rozwijać ich
kompetencje oraz w konferencjach:
Polish-American Internship Initiative (PAII). Program
umożliwia utalentowanym polskim studentom odbycie wakacyjnych staży w renomowanych, amerykańskich przedsiębiorstwach. Staże trwają od 2 do 3 miesięcy, stażyści
otrzymują wynagrodzenie. Pełna informacja o programie
dostępna jest na www.paii.pl
Ponadto, dzięki współpracy Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z programem Transatlantic Future Leaders
Forum, co roku stypendyści pomostowi mają szanse odbycia stażu w Kongresie USA.
Warsztaty są dodatkowym wsparciem dla stypendystów.
Warsztaty „Kariera i rynek pracy” odbywają się raz w roku
i obejmują szkolenia z zakresu autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów, efektywnej pracy w zespole, planowania
ścieżek kariery i przygotowania się do startu na rynku pracy.
Stypendyści mogą brać również udział w warsztatach
rozwijających ich kompetencje cyfrowe.
Konferencje „Naukowy Start” organizowane są z udziałem stypendystów pomostowych – studentów wszystkich lat
studiów i absolwentów. Są one okazją do podzielenia się zainteresowaniami i wynikami pierwszych badań naukowych
oraz do nawiązania kontaktów, wymiany poglądów, rozwoju
umiejętności prezentacji wyników własnej pracy naukowej.

„

Spotkania regionalne to organizowane w ośrodkach akademickich spotkania dla stypendystów programu. Są one
świetną okazją do nawiązania kontaktów, integracji oraz
poszerzenia wiedzy na temat możliwości, jakie czekają na
stypendystów w programie.

Pochodzę z małej miejscowości, gdyby nie wsparcie w postaci
stypendium ciężko byłoby mi zrealizować marzenia i podjąć studia.
Te pieniądze bardzo mi pomogły na pierwszym roku studiów.
Iza, stypendystka z Gorynia
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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

