
II edycja Stypendium z Wyboru 

II  edycja  programu  stypendialnego  Stypendium  z  Wyboru  wystartowała
17 października 2011r. i będzie trwać do 22 stycznia 2012r.

Marzenia warte nawet 5 tysięcy złotych
Projekt Stypendium z Wyboru pozwala spełniać 
marzenia  związane  z  edukacją,  rozwojem 
kariery.  Uczestnicy  mogą  zdobyć nawet  5 
tysięcy  złotych.  -  Wystarczy  złożyć pracę 
aplikacyjną w  formie,  na  przykład   filmiku, 
nagrania,  prezentacji  slajdów,  czy  tekstu  - 
wyjaśnia  Kasia  Godlewska,  prezes  Fundacji 
Absolvent.pl.  - Nie trzeba mieć dobrych ocen 
podczas studiów, nie są też ważne dochody. 
Tu liczy się kreatywność i chęć zawalczenia o 
swoje  marzenia -  dodaje  Dominik  Wiegand, 
członek zarządu Fundacji Absolvent.pl.
A jak należy walczyć o swoje marzenia? Trzeba 
zdobyć sympatię Internautów,  bo  to  oni 
decydują,  kto  zdobędzie  stypendium. 
Agnieszka  Skotnicka,  laureatka  I  edycji 
podkreśla,  że  o  głosy  trzeba  się starać.  - 
Wysyłałam  maile  do  znajomych,  założyłam 
wydarzenie  na Facebooku,  chodziłam po akademikach i  zachęcałam do oddania głosów na mnie  - 
wyjaśnia Agnieszka, laureatka I edycji.
W poprzedniej edycji na wszystkich uczestników oddano ponad 100.000 głosów!

Jesienna edycja Stypendium z Wyboru już wystartowała 
Fundacja  Absolvent.pl  właśnie  wystartowała z II  edycją programu Stypendium z Wyboru.  Program 
potrwa do 22 stycznia 2012 roku i  został podzielony na  dwa etapy: fazę spływania aplikacji  oraz 
demokratyczne, otwarte głosowanie przez Internautów.  

Stypendium w datach
Stypendium  z  Wyboru  wystartowało  17  października  2011  i  potrwa  do  22  stycznia  2012.  Lista 
laureatów zostanie podana 26 stycznia 2012. Konkurs stypendialny podzielony został na dwie fazy: 
składania aplikacji (17 października 2011 - 11 grudnia 2011) i fazę głosowania (19 grudnia 2011 - 22 
stycznia 2012) - chętni mogą zagłosować raz na każdą z prac, przyznając jej od 1 do 5 gwiazdek. 
Stypendium otrzymają te  osoby/zespoły,  które  zdobędą najwyższe i  najwięcej  głosów. Im większa 
kwota, o którą ubiegał się kandydat/zespół, tym trudniej będzie zdobyć stypendium.

Stypendium w liczbach
- W pierwszej edycji było ponad 40 tysięcy złotych. Teraz do rozdania jest ponad 110 tysięcy złotych!
- 9 Mecenasów podczas pierwszej edycji. II edycję wspiera już 25 Mecenasów.
-  Prawie  400  kandydatów  podczas  I  edycji.  Mamy  nadzieję,  że  w  II  edycji  pobijemy  rekord  i 
przyciągniemy jeszcze więcej zdolnych ludzi.
- 12 marzeń spełnionych podczas I edycji, teraz pula zebranych pieniędzy pozwoli Fundacji Absolvent.pl 
zrealizować znacznie więcej ambitnych marzeń. 
-  W  I  edycji  można  było  startować tylko  indywidualnie.  W  II  edycji  można  również w  grupach 
(maksymalnie 5 osobowych). 

Więcej informacji: www.stypendiumzwyboru.pl

Mecenasi II edycji Stypendium z Wyboru: Polska Rada Biznesu, T-Mobile, Budimex, Grupa Allegro, 
Ernst&Young,  Antal  International,  Levi’s,  MDDP,  Jeronimo  Martins,  TVN,  Bank  BPH,  jPalio,  Ciech, 
Panasonic, Outsourcing Experts, MEDIACAP SA, PZU, Falck Medycyna, Microsoft, Sklepy Komfort, ADP, 
Grupa Eurocash, Holicon, Imperial Tobacco Polska, Sodexo.

Patroni Medialni: Puls Biznesu, Wirtualna Polska, Wprost.

http://www.stypendiumzwyboru.pl/

