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Łódź, 22 września 2021 r. 

 

Stypendia doktoranckie dla stypendystów pomostowych – trwa nabór wniosków 

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości prowadzi nabór do Programu Naukowych Stypendiów 
Doktoranckich. O stypendia mogą ubiegać się doktoranci, którzy podczas studiów I stopnia byli 
stypendystami pomostowymi. Wnioski on-line można składać do dnia 8 października 2021 roku. 

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich adresowany jest do osób, które były stypendystami Programu 
Stypendiów Pomostowych (studenci objęci Programem Stypendiów Pomostowych podczas I roku studiów), a 
obecnie realizują studia III stopnia w zakresie dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse. 

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich adresowany jest do doktorantów, którzy spełniają 
następujące kryteria: 

 byli stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych, 

 realizują stacjonarne studia doktoranckie: w polskiej akademickiej uczelni publicznej lub w instytucie 
naukowym Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie 
naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych 
przepisów, albo kształcą się w szkole doktorskiej, 

 są studentami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich lub w szkole doktorskiej, 
 studiują na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy, 
 kształcą się w zakresie dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse, 
 otrzymali pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego. 

Program jest realizowany w formie konkursu. Nagrodą są roczne stypendia naukowe w wysokości 18 000 zł. 

 

Wnioski o stypendium należy składać on-line, na stronie www.stypendia-pomostowe.pl 

Aplikacja do składania wniosków otwarta będzie do 8 października 2021 r., do godz. 16:00.  

 

Stypendia w Programie finansowane są przez Narodowy Bank Polski (NBP).  

Fundatorem Programu Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

Program realizuje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. 

 

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie www.stypendia-pomostowe.pl 

 
*************** 
Realizator Programu: 
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości istnieje od 1991 roku. FEP działa na rzecz wyrównywania szans młodzieży pochodzącej z rejonów wiejskich 
w dostępie do edukacji wyższej oraz zapewnienia polskim studentom poziomu wykształcenia, który umożliwi im skuteczne konkurowanie na rynku 
pracy. Główne działania Fundacji koncentrują się na przyznawaniu stypendiów studentom wszystkich lat studiów, począwszy od I roku studiów, 
w ramach prowadzonego od 2002 roku Programu Stypendiów Pomostowych; inicjowaniu i organizowaniu konkursów przyczyniających się do rozwoju 
przedsiębiorczości oraz konferencji; organizowaniu staży i dofinansowywaniu nauki w kraju i za granicą. Fundacja jest również realizatorem programu 
Projektor. 
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