Stypendium pomostowe
Krok po kroku
Dostałem stypendium na I rok studiów – co dalej?

Ogłoszenie listy stypendystów
Gratulujemy!
Znalazłeś się w gronie Stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych.
Lista stypendystów, którym przyznane zostało stypendium pomostowe na I rok
studiów dostępna jest na www.stypendia-pomostowe.pl w zakładce dla I roku.
Ponadto, informację o przyznanym stypendium przesłaliśmy sms-em na numer telefonu,
który podałeś we wniosku.
• Roczne stypendium wynosi 5000 zł (słownie: pięć tysięcy).
Będzie wypłacone w 10-ciu ratach miesięcznych po 500 zł, od października 2020 r. do
lipca 2021 r.
• Rata za październik zostanie przekazana na Twoje konto łącznie z ratą listopadową do końca listopada.

Co musisz zrobić w związku
z przyznanym stypendium?
Na Twoim koncie on-line w systemie do składania wniosków zostały udostępnione niżej
wymienione dokumenty.
Przeczytaj uważnie poniższe informacje, żeby dowiedzieć się, jakie formalności muszą zostać
spełnione, abyś mógł otrzymać pierwszą ratę stypendium.
1. ANKIETA
Zanim pobierzesz umowę, wypełnij ankietę on-line. Jej celem jest jeszcze lepsze
dopasowanie naszych działań do potrzeb i oczekiwań stypendystów. Ankieta jest w pełni
anonimowa, wszystkie udzielone odpowiedzi będą prezentowane w sposób zbiorczy.
2. KARTA STYPENDYSTY
Również na koncie on-line udostępniliśmy Kartę Stypendysty z prośbą o wpisanie numeru
rachunku bankowego, na który będziemy przekazywać kolejne raty stypendium.
Upewnij się, że wpisałeś poprawnie numer konta, w przeciwnym razie stypendium nie dotrze
do Ciebie na czas. Następnie z listy urzędów skarbowych wybierz właściwy US, z którym
będziesz rozliczał się ze stypendium.

Co musisz zrobić w związku
z przyznanym stypendium?
3. UMOWA
Pobierz umowę, w której określiliśmy warunki wypłaty stypendium.
Zapoznaj się z nimi dokładnie! Sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne, czy zgadza się
kierunek studiów i nazwa uczelni. Jeżeli umowa będzie zawierać jakiekolwiek błędy,
skontaktuj się z nami natychmiast i przekaż właściwe informacje!
Umowę wydrukuj w 2 egzemplarzach i podpisz (mile widziany jest wydruk 2-stronny,
oszczędzasz papier i przyrodę).

4. ZAŚWIADCZENIE Z DZIEKANATU UCZELNI
potwierdzające status studenta I roku. W dziekanacie swojej uczelni poproś o takie
zaświadczenie, na którym znajdzie się informacja o trybie studiów i nazwa kierunku
(nie pomyl się i nie przesyłaj zaświadczenia o przyjęciu na studia!).

Co musisz zrobić w związku
z przyznanym stypendium?
Skompletuj dokumenty:
podpisaną umowę w 2 egzemplarzach oraz zaświadczenie z uczelni
i odeślij na adres Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w nieprzekraczalnym terminie
do 17 listopada 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
z dopiskiem Stypendium na I rok studiów

Wypłata stypendium pomostowego

Otrzymasz 10 rat stypendium pomostowego.
Będziemy je przekazywać na Twoje konto raz w miesiącu, do 10-go dnia każdego
miesiąca od października do lipca, przy czym rata październikowa zostanie przekazana
razem z ratą listopadową do końca listopada.

W marcu wypłata stypendium może się opóźnić z uwagi na gromadzenie dokumentów od
stypendystów po I semestrze studiów.
Jeżeli zdarzy Ci się zmiana rachunku bankowego, pamiętaj aby powiadomić nas o tym
mailowo przynajmniej na tydzień przed wypłatą kolejnej raty stypendium.

Potwierdzenie zaliczenia I semestru
w marcu
Pod koniec lutego otrzymasz od nas mail lub sms, w którym przypomnimy Ci o konieczności
przesłania do Fundacji dokumentu potwierdzającego zaliczenie I semestru.
Do 12 marca 2021 r. powinieneś uzyskać na uczelni i przesłać do Fundacji taki dokument.
Jest to warunek umowy stypendysty, który musisz bezwzględnie wypełnić, jeśli chcesz
otrzymać stypendium w II semestrze. Brak tego dokumentu oznacza utratę prawa do dalszego
otrzymywania stypendium, spowoduje również konieczność zwrotu wszystkich wypłaconych
rat.
Jeżeli będziesz miał problemy z uzyskaniem właściwego zaświadczenia (interesuje nas
adnotacja, że semestr zimowy został zaliczony!) ponieważ na Twojej uczelni obowiązuje
rozliczenie roczne lub masz poprawkę albo dług punktowy, nie martw się! Nie oznacza to
utraty stypendium w semestrze letnim, będziesz musiał jednak podpisać zobowiązanie, aby
otrzymywać kolejne raty stypendium.
Informacje na temat zaświadczeń, ich poprawnej
zamieścimy na naszej www w połowie lutego 2021 r.

treści oraz ew.

zobowiązań

PIT 11
Do końca lutego 2021 r. każdy stypendysta otrzyma PIT-11 z informacją o
kwocie stypendium wypłaconego za rok 2020.
Formularz PIT, opatrzony elektronicznym podpisem, będzie udostępniony na
Twoim indywidualnym koncie w formie pliku do pobrania.

Obowiązkowe szkolenie dla Stypendystów,
których stypendium finansuje Narodowy Bank Polski (NBP)
Jeżeli Twoje stypendium jest finansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego będziesz
musiał wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu - dotyczy to studentów, którzy studiują na
wybranych kierunkach studiów. Lista tych kierunków dostępna jest w regulaminie Programu.
Informacja o szkoleniu zawarta jest w punkcie 6 paragraf 1 Umowy Stypendysty. Przeczytaj
więc dokładnie umowę i sprawdź czy jest w niej taki zapis.
Szkolenie jest obowiązkowe. W zależności od sytuacji epidemicznej odbędzie się albo
stacjonarnie (będzie trwało dwa dni: w sobotę i niedzielę) albo zostanie zorganizowane w
formie online. Termin i miejsce szkolenia zostaną podane w trakcie bieżącego roku
akademickiego – zazwyczaj odbywa się ono na wiosnę.
Szkolenie jest obowiązkowe.
Jeśli nie weźmiesz w nim udziału stracisz prawo do stypendium pomostowego!

Badanie ankietowe pod koniec I roku studiów
W maju 2021 r. na Twoim indywidualnym koncie w bazie wniosków udostępnimy po raz drugi
kwestionariusz z pytaniami do wypełnienia on-line.
Podobnie jak w przypadku pierwszej ankiety, powód jest prosty: pragniemy lepiej rozpoznawać
potrzeby i oczekiwania Stypendystów i odpowiednio rozwijać program stypendialny. Moment
jej realizacji – koniec I roku studiów będzie okazją do zebrania Waszych opinii na temat pracy
Zespołu PSP, ale także uczelni, wybranego kierunku studiów, czy Waszych doświadczeń z
podejmowaniem pracy zawodowej.

Rozliczenie zobowiązań
W terminie do 10 października 2021 r. osoby, które podpisały zobowiązania po I semestrze
studiów powinny przesłać do Fundacji dokumenty potwierdzające zaliczenie I roku studiów
(akceptujemy również wpisy warunkowe).

Jakie są dalsze możliwości?
Możesz starać się o stypendia na kolejne lata studiów.
Po I roku studiów możesz aplikować o stypendia na kolejnych latach nauki! Jeśli
osiągniesz dobre wyniki w nauce możesz starać się o:
•

stypendium na II rok studiów, przyznawane stypendystom wszystkich kierunków studiów
w ramach konkursu PRYMUS

•

stypendium na III i IV rok studiów, przyznawane w ramach konkursów korporacyjnych
studentom wybranych dyscyplin nauki

•

stypendium Studiuj za Granicą, o które mogą się ubiegać studenci, którzy dostali się na
studia za granicą w ramach programu Erasmus+

•

stypendium językowe dla stypendystów chcących poprawić swoją znajomość języka
angielskiego. Stypendium przyznawane jest w formie rocznego kursu języka angielskiego,
kończącego się egzaminem

•

stypendium doktoranckie dla studentów, którzy dostali się na studia III stopnia lub je
kontynuują

Jakie są dalsze możliwości?
Możesz również uczestniczyć w szkoleniach,
organizowanych przez Fundację dla Stypendystów.

warsztatach

i

spotkaniach

Pamiętaj, że możesz korzystać z nich nawet gdy w danym roku nie dostajesz
stypendium – status stypendysty pomostowego masz do końca studiów!
Dla naszych Stypendystów organizujemy:
•

Warsztaty Digital Skills

•

Konferencję Naukowy Start

•

Spotkania regionalne

•

Warsztaty Kariera i rynek pracy

Szczegółowe informacje o stypendiach na kolejne lata studiów oraz warsztatach,
szkoleniach i spotkaniach znajdziesz na naszej stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Zachęcamy również do zainteresowania się podjęciem aktywności społecznej,
szczególnie polecamy prowadzony przez naszą Fundację Program PROJEKTOR.

Masz pytania, wątpliwości?
AKTUALNOŚCI
Jeśli masz pytania, w pierwszej kolejności zajrzyj do Aktualności na stronie www
Programu, gdzie zamieszczamy ważne komunikaty, wyjaśnienia i wskazówki.
NAPISZ e-MAIL
Możesz także napisać mail. Pamiętaj, że odpowiadamy tylko na wiadomości
podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem!
FACEBOOK :)
Zapraszamy Cię do polubienia i obserwowania
[najlepiej zaznacz opcję "Ulubione" w ustawieniach obserwowania :)]
Program Stypendiów Pomostowych na Facebook’u – dowiesz się jakie możliwości
czekają na Ciebie w programie i będziesz na bieżąco ze wszystkimi ważnymi
wydarzeniami.

Powodzenia
w rozpoczętym
roku akademickim :)

