
Program Mentoringu Kobiecego „Lean in STEM”
dla studentek wydziałów technicznych i ścisłych

Ko biet w no wych tech no lo giach, w na uce i w in no wa cjach jest na ra zie nie wie le. 
Są za to wspa nia łe, bu du ją spek ta ku lar ne ka rie ry, zmie nia ją świat i chcą się dzie lić
swo imi do świad cze nia mi. 13 z nich zde cy do wa ło się zo stać men tor ka mi w pro gra -
mie „Le an in STEM”. 

Jest to pierw szy w Pol sce Pro gram Men to rin gu Ko bie ce go w bran ży tech no lo gicz nej i na -
uce, re ali zo wa ny przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy we współ pra cy z Am ba sa dą
USA, Mi ni ster stwem Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji i Part ne ra mi Tech no lo gicz ny mi. Jest on
czę ścią pro jek tu „Le an in STEM”, któ re go ce lem jest wspie ra nie bu do wa nia ka rier ko bie -
cych w ob sza rze STEM – Scien ce, Tech no lo gy, En gi ne ering, Ma the ma tics.

Pa nie, o któ rych opie kę men tor ską w pro gra mie „Le an in STEM” ubie gać się mo gą stu dent -
ki i ab sol went ki wy dzia łów tech nicz nych i ści słych to: Agniesz ka Ada mus, Me na dżer ka
w Fa bry ce Gil let te (P&G); Ka rin Ahl, Pre zy dentka Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Świa tło -
wo dów; Łu cja Bar ba szew ska, Dy rek torka Sprze da ży Roz wią zań IT (Ci sco); Kry sty na Bocz -
kow ska, Pre ze ska Bosch; prof. Ka ta rzy na Cha ła siń ska -Ma cu kow, b. Rek tor Uni wer sy te tu
War szaw skie go, fi zyk; Alek san dra Kłap ciń ska, In ży nier ka (Go ogle -Lon dyn); Bar ba ra No -
wac ka, Kanc lerka PJATK, in for ma tycz ka; Ka ta rzy na K. Ocho ciń ska, Spe cja list ka ds. Sprze -
da ży (Sie mens); Kin ga Pa na sie wicz, Na ukow czy ni; Kin ga Pie cuch, Pre ze ska SAP; 
dr Bo że na Ty lisz czak, Tech no loż ka (Po li tech ni ka Kra kow ska); Ka ta rzy na Wal czyk -Ma tu -
szyk, Pre ze ska Sto wa rzy sze nia Top500 In no va tors; Ma ria Za ki dal ska, In ży nier ka i Me na -
dżer ka (In tel).

Więcej informacji na stronie www.leaninstem.pl
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