Materiał prasowy

Start rekrutacji do programów stypendialnych Młodzi w Łodzi
30 września 2019 r., godz. 11.00, UMŁ, mała sala obrad, Piotrkowska 104
Łódź posiada szeroką i zintegrowaną ofertę dla studentów. Renomowane uczelnie, wyjątkowe
kierunki studiów oraz unikalny w skali kraju program Młodzi w Łodzi to nasze główne atuty.
Oferujemy m.in.: praktyki i staże u najlepszych łódzkich pracodawców, miejski program
stypendialny oraz program stypendiów fundowanych przez łódzkich pracodawców, bezpłatne
szkolenia, wizyty w łódzkich firmach, studencką kartę rabatową czy konkurs dla młodych
przedsiębiorczych.
1 października 2019 r. startuje rekrutacja do dwunastej edycji programów stypendialnych
Młodzi w Łodzi oraz wspierająca nabór akcja promocyjno-informacyjna.
W jedenastu dotychczasowych edycjach programu stypendialnego Młodzi w Łodzi łódzcy
Pracodawcy ufundowali łącznie 247 stypendiów dla najlepszych studentów, sfinansowali
miejsca w domu studenckim dla 44 studentów, a z dodatkowych kursów języka angielskiego,
niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, japońskiego oraz programowania skorzystało
250 osób.
W roku akademickim 2019/2020 Fundatorzy oferują studentom rekordową liczbę
28 stypendiów, 11 miejsc w akademiku oraz kursy języka angielskiego
i japońskiego, a także kurs współczesnego budowania środowisk developerskich dla nawet
40 osób.
Rekrutacja do programów stypendialnych poszczególnych Pracodawców będzie trwała
do 25 października 2019 r.
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Regulaminy programów stypendialnych oraz formularze wniosków stypendialnych można
znaleźć na stronie www.mlodziwlodzi.pl korzystając z WYSZUKIWARKI STYPENDIÓW.
W ramach akcji promocyjno-informacyjnej wspierającej rekrutację do programów
stypendialnych w mieście pojawią się billboardy przedstawiające ubiegłorocznych
Stypendystów programu Młodzi w Łodzi, studentów Politechniki Łódzkiej – Patrycję Okraskę
(stypendystkę firmy Whirlpool), Annę Banasiak (stypendystkę firmy Sonoco) oraz Jakuba
Wujka (stypendystę firmy GFT). Na uczelniach pojawią się plakaty i ulotki, program będzie
promowany również na Facebooku.

Zapraszamy również do korzystania z pozostałych inicjatyw programu Młodzi w Łodzi,
m.in. bezpłatnych szkoleń dla studentów oraz karty rabatowej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Rozwoju Gospodarczego i Współpracy
Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, tel. 42 638 59 28 lub 506 665 029, e-mail:
mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.
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