Cześć Dziewczyny! Maturzystki!
Do udziału w programie zapraszam tegoroczne maturzystki, które planują studia na
kierunkach technicznych.
Już teraz możecie zgłaszać się do IV edycji programu stypendialnego "Nowe technologie dla
dziewczyn" i zaplanować swoją przyszłość na studiach z solidnym wsparciem, jakie daje
stypendium. Program jest dla wszystkich dziewczyn, które w tym roku zdają maturę i
wybierają się na studia na jednej z 35 uczelni technicznych (lista uczelni i kierunków). Jest to
pierwszy i jedyny w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją
przyszłość z branżą technologiczną. Organizatorami programu są Fundacja Edukacyjna
Perspektywy oraz firma Intel.
Co daje stypendium?
Jeśli zostaniecie stypendystkami INTEL-PERSPEKTYWY otrzymacie wsparcie
merytoryczne i finansowe. Dostaniecie wsparcie od Mentora lub Mentorki doświadczonych pracowników firmy Intel. Mentor pomoże Wam wyznaczyć sobie cele i
wytrwale je realizować, pokaże jak wygląda praca w dużej firmie technologicznej i jak
planować swoją karierę. Otrzymacie stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto), które
pokryje część wydatków, jakie będziecie ponosić w związku ze studiami. Będzie to też
szansa, aby wziąć udział w programie stażowym - w Intel Technology Poland sp. z o.o. w
Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie lub w Intelu w USA.
Nabór trwa do 15 czerwca. Jednak nie zwlekajcie i aplikujcie już dziś :)
APLIKUJ

https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/maturzystka

Twórz przyszłość nowych technologii!
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O programie
„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla
młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną.
Ta pionierska na rynku polskim inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do
zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem.
Chcemy pomóc utalentowanym maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu
kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce.
Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i
finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki - doświadczonych pracowników
firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto), które pokryje część
wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Niektóre z nich zaprosimy również do
wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu – w Intel
Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.
Do udziału w IV edycji programu zapraszamy maturzystki 2018 zainteresowane studiami
technicznymi i studentki wybranych politechnik i kierunków (Lista). W ramach programu
"Nowe technologie dla dziewczyn" rozdysponujemy dwadzieścia pięć stypendiów na rok
akad. 2018/19.


Regulamin
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/regulamin-programu



Lista uczelni i kierunków programu
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/lista



Aplikuj- formularz zgłoszenia
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/maturzystka



Więcej informacji
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/

