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PROGRAM STYPENDIALNY



DLA KOGO?
Program przeznaczony jest dla studentów łódzkich uczelni oraz 
firm i instytucji z Łodzi i okolic.

CELE
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zatrzymanie najlepszych absolwentów w Łodzi, 
mobilizacja studentów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce 
na kluczowych dla pracodawców kierunkach studiów
budowa wśród studentów pozytywnego wizerunku łódzkich firm i instytucji 

  

  

  

UNIKATOWY W SKALI KRAJU PROGRAM STYPENDIÓW FUNDOWANYCH 
PRZEZ PRACODAWCÓW DLA NAJBARDZIEJ AKTYWNYCH STUDENTÓW
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KORZYŚCI DLA FUNDATORÓW

Możliwość wsparcia oraz pozyskania dla firmy wyjątkowych TALENTÓW,  
najbardziej aktywnych studentów na wybranych przez pracodawcę kierunkach studiów.
  

  

Idealne dopasowanie stypendysty do profilu firmy poprzez przygotowanie  
dedykowanego firmie regulaminu programu stypendialnego zawierającego

  Promocja firmy w trakcie trwania kampanii promocyjnej programu 
w październiku danego roku.

  
Idealne dopasowanie stypendysty do profilu firmy poprzez przygotowanie 

wymagania, kryteria i warunki współpracy odpowiadające potrzebom pracodawcy.  

  STYPENDYSTA może być dla firmy cennym praktykantem czy stażystą,  
a w dalszej perspektywie również pracownikiem. Może rówież pełnić rolę 
Ambasadora firmy na uczelni.  
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RODZAJE WSPARCIA

Ufundowanie STYPENDIUM finansowego dla co najmniej jednej osoby  
w kwocie minimum 800 PLN brutto miesięcznie, przez okres 9 miesięcy 

Zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim dla co najmniej 
 

jednej osoby w kwocie ok. 300-500 PLN miesięcznie przez okres 9 miesięcy 

  Ufundowanie kursu językowego lub innego podnoszącego kwalifikacje 
dla grupy 10-15 studentów (koszt wynagrodzenia dla lektora/trenera zależny 

(łącznie rocznie 2700-4500 PLN) 

(łącznie rocznie 7200 PLN).

od rodzaju, długości kursu i jego intensywności, ok. 6.000-10.000 PLN) 

Kurs może być organizowany bezpośrednio przez Fundatora, bądź za pośrednictwem 
firm lub instytucji współpracujących z programem Młodzi w Łodzi. 
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HARMONOGRAM 

MAJ-SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD

  MAJ 
Wysyłka   
oferty programu  
stypendialnego  
do partnerów

  

DO 31.08.

 

 P rzyjmowanie 
deklaracji 
udziału   

    

  

2-15.11.
 Ocena aplikacji 

oraz wybór  
stypendystów

  

16.11. 

 

Ogłoszenie listy 
laureatów  

   

GALA  
PROGRAMU  
STYPENDIA-

     

DO 16.09.
  P rzygotowanie 

regulaminów  
programów 
stypendialnych 
przez partnerów 

    

 B riefing 
prasowy: 
Start rekrutacji 
do programów  
stypendialnych.

  

  

01-31.10.
  K ampania 

promocyjna  
programu
i partnerów

    

    

 

  

1-28.10.

 

R ekrutacja  
studentów  

GRUDZIEŃ

   

Rozpoczęcie  
wypłaty  
stypendiów  

od partnerów

30.09.

LNEGO



PAKIET PROMOCYJNY 
 

 Reklama outdoorowa oraz na uczelniach

 Promocja w dedykowanych postach w serwisie LinkedIn (>8 tys. obserwujących)

 Promocja w dedykowanych postach w serwisie Instagram (>2 tys. obserwujących)

 Promocja w dedykowanych postach w serwisie Facebook (>22 tys. obserwujących) 

  Plakaty w dedykowanaych gablotach na łódzkich uczelniach (20 gablot)
  oraz w ogólnodostępnych miejscach do plakatowania

  Citylighty przystankowe i miejskie (40 szt.) oraz citylighty na campusie PŁ (4 szt.)

 Promocja na stronie  (33 tys. odsłon miesięcznie)   www.mlodziwlodzi.pl

 Newsletter do subskrybentów strony  (55 tys. subskrybentów)   www.mlodziwlodzi.pl
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 Promocja w internecie

w tym z użyciem postów sponsorowanych (zasięg posta to ok. 35 tys. wyświetleń) 

http://www.mlodziwlodzi.pl
http://www.mlodziwlodzi.pl


ORGANIZATOR
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Departament Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urząd Miasta Łodzi

al. Politechniki 32, 93-590 Łódź
42/638 59 28; 42/ 638 59 39

mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl

www.mlodziwlodzi.pl

Koordynator projektu:  Justyna Kowalska-Grzegory 

+48 506 665 029
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