
Fundacja Edukacyjna

Intel i Fundacja Edukacyjna Perspektywy
wprowadzają pierwsze w Polsce stypendia 
wyłącznie dla studentek politechnik
„No we tech no lo gie dla dziew czyn” – to pierw szy w Pol sce pro gram sty pen dial ny dla mło -
dych ko biet wią żą cych swo ją przy szłość z bran żą tech no lo gicz ną. Fir ma In tel Tech no lo -
gy Po land we współ pra cy z Fun da cją Edu ka cyj ną Per spek ty wy za ofe ru je te go rocz nym
ma tu rzyst kom i stu dent kom stu diów in ży nier skich uni ka to wy pro gram wspar cia i roz -
wo ju.

Ini cja ty wa ma na ce lu za chę ce nie dziew czyn do za in te re so wa nia się no wy mi tech no lo gia mi
i wy kształ ce niem, któ re wią że się z ich two rze niem. Chce my po móc uta len to wa nym ma tu -
rzyst kom i stu dent kom w pla no wa niu i bu do wa niu ka rie ry za wo do wej w bran ży tech no lo gicz -
nej, czy też w na uce.

Za mało studentów i studentek kierunków informatycznych
Bran ża in for ma tycz na w Pol sce i na świe cie od lat cha rak te ry zu je się ni skim wskaź ni kiem za -
trud nie nia ko biet – od kil ku do kil ku na stu pro cent. Do dat ko wo, jak po ka zu je ra port „Ko bie ty
na po li tech ni kach 2015” – od kil ku lat ob ser wu je my w na szym kra ju nie po ko ją cą ten den cję
zmniej sza nia się licz by stu den tów kie run ków zwią za nych z in for ma ty ką i te le ko mu ni ka cją
w ogó le. Ko biet jest wśród nich oko ło 13. pro cent. Spo żyt ko wa nie wiel kie go po ten cja łu ko biet
w klu czo wym dla roz wo ju cy wi li za cyj ne go ob sza rze no wych tech no lo gii jest wa run kiem ko -
niecz nym dla je go roz wo ju.

Start pro gra mu
Już 30 mar ca w Kan ce la rii Pre mie ra RP pod czas kon fe ren cji pra so wej „Dziew czy ny na po li tech ni -
ki! Dziew czy ny do ści słych!” 2015 na stą pi uro czy ste otwar cie pro gra mu sty pen dial ne go „No we
tech no lo gie dla dziew czyn”. Do udzia łu w nim za pro szo ne zo sta ną te go rocz ne ma tu rzyst ki oraz
stu dent ki stu diów in ży nier skich wy bra nych po li tech nik. Pro gram bę dzie re ali zo wa ny pi lo ta żo -
wo na sied miu, naj lep szych uczel niach tech nicz nych: Aka de mii Gór ni czo – Hut ni czej, Po li tech -
ni ce Łódz kiej, Po li tech ni ce Gdań skiej, Po li tech ni ce Po znań skiej, Po li tech ni ce Ślą skiej, Po li tech ni ce
War szaw skiej i Po li tech ni ce Wro cław skiej. Apli ko wać bę dzie moż na już od 1 kwiet nia br. przez
stro nę www.sty pen dia dla dziew czyn.pl.

Szcze gó ły wspar cia
Sty pen dyst ki INTEL-PERSPEKTYWY otrzy ma ją róż no rod ne wspar cie me ry to rycz ne i fi nan so -
we. Znaj dą się pod opie ką Men to ra lub Men tor ki – do świad czo nych pra cow ni ków fir my In tel.
Otrzy ma ją sty pen dium w wy so ko ści 12 000 pln (brut to), któ re po kry je część wy dat ków, ja kie
po no szą w związ ku ze stu dia mi. Nie któ re z nich za pro si my rów nież do wzię cia udzia łu w pro -
gra mie sta żo wym, w bar dzo eks cy tu ją cym miej scu – w In tel Tech no lo gy Po land sp. z o.o.
w Gdań sku, naj więk szym cen trum R&D In te la w Eu ro pie. 

Za pra sza my do apli ko wa nia: 
ra zem bę dzie my two rzyć przy szłość no wych tech no lo gii! 

Kon takt dla me diów: 
Ju liusz Kor na szew ski
ju liusz.kor na szew ski@in tel.com
tel. 530 751 139

Kon takt w spra wie 
sty pen diów:
Jo an na Li siec ka
j.li siec ka@per spek ty wy.pl
tel. 22 628 58 62

Organizatorzy progamu:

Więcej informacji: www.sty pen dia dla dziew czyn.pl

i n f o r m a c j a   p r a s o w a


