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Łódź, 22 września 2021 r. 

 

Stypendia doktoranckie PhDo – trwa nabór wniosków 

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”. O stypendia mogą ubiegać się doktoranci wszystkich dziedzin nauki, 
którzy podejmą współpracę z wybraną organizacją pozarządową. Aplikacje on-line można składać do 8 października. 

Celem projektu jest zachęcenie wyróżniających się studentów i doktorantów do rozwoju naukowego, nawiązania 
współpracy z NGO oraz do aktywnego uczestnictwa w rozwoju młodego pokolenia naukowców.  

Doktoranci – stypendyści Programu powinni podjąć współpracę w zakresie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, 
powiązaną z tematem rozprawy doktorskiej, z wybraną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce. 
Współpraca musi stanowić istotny element pracy naukowej a jej efekty muszą prowadzić do nowych, zmienionych lub 
ulepszonych rozwiązań mających zastosowanie w działalności wybranej organizacji, trzeciego sektora (sektora organizacji 
pozarządowych) i/lub w sferze działań obywatelskich.  

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo” adresowany jest do 
doktorantów, którzy spełniają następujące kryteria: 

 posiadają obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka, 

 realizują stacjonarne studia doktoranckie: w polskiej akademickiej uczelni publicznej lub w instytucie naukowym 
Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, albo kształcą się w szkole 
doktorskiej, 

 są studentami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich lub w szkole doktorskiej, 

 studiują na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy, 

 otrzymali pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego, 

 podejmą współpracę w zakresie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, powiązaną z tematem swojej rozprawy 
doktorskiej, ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową, działającą w Polsce.  

 

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci, którzy spełnią wszystkie warunki łącznie. 

Roczne stypendium naukowe w Programie wynosi 18 000 zł. 

Wnioski o stypendium należy składać on-line, na stronie www.stypendia-pomostowe.pl 

Aplikacja do składania wniosków otwarta będzie do 8 października 2021 r., do godz. 16:00.  

Autorami Programu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) i Fundacja Stocznia. Fundatorem Programu jest 
PAFW, a jego realizatorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. 

 

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie www.stypendia-pomostowe.pl 

 
*************** 
Realizator Programu: 
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości istnieje od 1991 roku. FEP działa na rzecz wyrównywania szans młodzieży pochodzącej z rejonów wiejskich 
w dostępie do edukacji wyższej oraz zapewnienia polskim studentom poziomu wykształcenia, który umożliwi im skuteczne konkurowanie na rynku 
pracy. Główne działania Fundacji koncentrują się na przyznawaniu stypendiów studentom wszystkich lat studiów, począwszy od I roku studiów, 
w ramach prowadzonego od 2002 roku Programu Stypendiów Pomostowych; inicjowaniu i organizowaniu konkursów przyczyniających się do rozwoju 
przedsiębiorczości oraz konferencji; organizowaniu staży i dofinansowywaniu nauki w kraju i za granicą. Fundacja jest również realizatorem programu 
Projektor. 
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