Bieżący konkurs

Oszczędne Stypendium: Najbardziej oszczędny student Polski
Do rozdania są 3 roczne stypendia o wysokości 300 € na miesiąc.

Stypendia
•

Przyznane będą 3 stypendia

•

Każdy stypendysta otrzymuje 1300 Złotych miesięcznie
przez okres 12 miesięcy

Grupa docelowa
•

Najbardziej oszczędni polscy studenci

•

Aplikować mogą studenci wszystkich kierunków

•

Niezależnie od ocen

Aplikacja
•

Online do 30 września 2017

https://www.mojekupony.pl/stypendium

Prawda czy fałsz

Mity o stypendiach
Prawie każdy ma szanse na stypendium. I ty też.

Mity

Prawda

1

Tylko dla utalentowanych,
zaangażowanych i ubogich

Stypendia są (prawie) dla każdego – i to bez dobrych ocen
• 28 kryteriów przyznania (m.in. miejsce urodzenia, płeć i inne)
• Oceny, zaangażowanie, itp. są nieistotne

2

Mała ilość stypendiów

Ponad 12 000 programów stypendialnych
• O wartości 27 miliardów € rocznie

3

Tylko dla studentów pierwszego roku

Stypendia dla wszystkich stopni studiów
• Istnieją także stypendia dla ostatniego semestru oraz inne
formy wsparcia w trakcie pisania pracy dyplomowej

4

O stypendium stara się wielu
studentów

Większość studentów nie starała się o stypendium
• W co piątej fundacji nie ma wystarczającej ilości stypendystów
• 90% aplikuje w 1% wszystkich fundacji

5

Długi proces aplikacji

W 90% wszystkich fundacji wystarczy CV i list
• Aplikacja jest ukończona w ciągu 10 minut

Wybór stypendiów i szanse na przyznanie

Duże szanse na stypendium
Istnieje ponad 12 000 stypendiów o wartości 27 miliardów €. Co roku
miliardy pozostają niewykorzystane, ponieważ aplikuje zbyt mało osób.

Ponad 12 000

27 miliardów €

28 kryteriów

Programów stypendialnych

w stypendiach

przyznania

w kraju i za granicą.

rocznie. Średnio
5.000 € na stypendium.

Również bez dobrych ocen.
Przykłady: Miejsce
urodzenia, kierunek studiów,
płeć.

Kryteria przyznania

Również bez dobrych ocen
Istnieje 28 kryteriów przyznania. Nawet bez dobrych ocen lub
zaangażowania społecznego masz duże szanse na przyzanie.

Osiągnięcia

Dane osobiste
Przykłady

Przykłady

Przykłady

• Płeć
• Wiek
• Stan cywilny
• Pochodzenie
• Zapotrzebowanie
• Zaangażowanie
społeczne
• Dziecko z rodziny
robotniczej
• Zawód rodziców
• Niepełnosprawność
• Dzieci/Ciąża

Geografia

• Oceny
• Okres trwania studiów
• Języki obce
• Osiągnięcia sportowe

Akademiczne
Przykłady

• Narodowość
• Miejsce urodzenia
• Miejsce zamieszkania
• Miejsce studiów
• Kraj docelowy

• Kierunek
• Typ zakończenia
studiów
• Okres studiów
• Wybór tematu pracy
dyplomowej

Rodzaje stypendiów

Stypendia prawie dla każdego.
Stypendia możesz dostać na każdym roku, na każdym kierunku i w
każdym zakresie.
Istnieją stypendia prawie...
… na wszystkie okresy
studiów
• Licencjat, Magister, Zaliczenie,
Doktorat, Egzamin Państwowy itp.
• Początek, połowa, koniec studiów

… na wszystkie cele
•
•
•
•
•
•
•

Utrzymanie
Praca dyplomowa
Semestr na uczelni zagranicznej
Kurs języka
Opłaty za studia
Praca doktorska
I wiele więcej

…o każdym rodzaju i o
każdej wartości
• Stypendium pełnookresowe (do
2.500 € miesięcznie)
• Stypendia częściowe (150-600 €
miesięcznie)
• Wypłaty jednorazowe (do 15 000
€)
• Zwroty (Opłaty za studia, Koszty
podróży, itp.)

Bezpłatne źródła informacji

Jak znaleźć stypendium
Stypendia znajdziesz przy niewielkim wysiłku, z pomocą bezpłatnych portali,
doradztwa i konkursów na Twojej uczelni.

1
1

2
2

3
3

Wyszukiwarki stypendiów

Doradztwo

Konkursy

Użyj bezpłatnej wyszukiwarki jak np.
www.european-funding-guide.eu:
• Największa baza danych w Europie
• Ponad 12 000 stypendiów o wartośći
27 miliardów €
• Specjalny sposób wyszukiwania
• Prosto i szybko

Poproś o osobistą poradę:
• Osobę odpowiedzialną za stypendia na
Twojej uczelni
• Dział spraw studenckich

Zwóć uwagę na bieżące konkursy na
Twojej uczelni:
• Na tablicy ogłoszeń
• W biuletynach
• Na stronie internetowej

Największa platforma stypendialna w Europie

european-funding-guide.eu
W ciągu 2 minut otrzymujesz propozycje 15 stypendiów, które pasują
do Twojego stylu życia.

1
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ZAŁOŻENIE PROFILU

SZUKANIE STYPENDIÓW

APLIKACJA

Wypełnij krótki kwestionariusz.

Twój profil jest automatycznie
porównywany z ponad 12 000
stypendiów.

Aplikuj i otrzymuj do
2 500 € miesięcznie.

Ponad 12 000 programów
stypendialnych
27 miliardów Euro

Sposób dopasowywania

Bezpłatnie

Dla każdego. Z dobrymi ocenami
lub bez

Szybko

Średnio 15 pasujących
stypendiów

Prosto

Backup

5 argumentów za stypendium

Fakty o stypendiach
Stypendia to darmowe pieniądze – aż do 60 000 €.

1

Dużo pieniędzy:

Aż do 60 000 € na Twoje studia

2

Duże szanse:

Nawet bez dobrych ocen masz duże szanse

3

Darmowe pieniądze:

Stypendiów nie trzeba oddawać

4

Plus w życiorysie:

Popraw swoje szanse zawodowe

5

Szybkie wyszukiwanie:

Szukanie odpowiednich stypendiów trwa 2 minuty

Wskazówki w kwestii aplikacji

Jak zwiększyć szanse
Przyznanie stypendiów to nie loteria. Porządne przygotowanie i
idealna aplikacja zwiększą twoje szanse.

1

Przygotuj się porządnie

2

Wysyłaj idealne aplikacje

1.

Zacznij szukać wcześnie. Często istnieje tylko jeden
termin ostateczny.

1.

Indywidualizuj swoje aplikacje. Powołuj się na cele
fundacji. Nikt nie lubi czytać standardowych aplikacji.

2.

Przeznacz wystarczająco dużo czasu na aplikację.
Czasami potrzebna jest opinia. A ekspertów nie powinno
się poganiać.

2.

Unikaj błędów. Przeszukaj swoją aplikację pod kątem
błędów ortograficznych, przeoczeń i literówek. Wysyłaj tylko
kompletne zestawy aplikacyjne.

3.

Używaj kalendarzy i list kontrolnych do rozplanowania
terminów ostatecznych, dokumentów aplikacyjnych i pracy,
którą musisz włożyć.

3.

Używaj wzorów. Na stronie european-funding-guide.eu
znajdziesz przykłady i porady.

4.

Staraj się o stypendium w różnych fundacjach.

