Fundacja UAM,
jednym z liderów programów stypendialnych w regionie!
Ich badania mogą zmienić wiele w naszym postrzeganiu świata i pozwolą też na rozwój w kilku
dziedzinach naszego życia. Czternaścioro doktorantów z kilku wydziałów UAM zostało właśnie
uhonorowanych przez Fundację UAM! A to tylko jeden z kilku programów stypendialnych Fundacji!
Rocznie kwota przeznaczana na stypendia wynosi ponad pół miliona złotych.
Wręczenie stypendiów dla najlepszych doktorantów na UAM miało miejsce 9 listopada w Poznańskim
Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM (zdjęcia w załączniku).
Wyniki badań Eweliny Paluch-Lubawy z Wydziału Biologii UAM, pozwolą na wprowadzenie nowych
rozwiązań rolniczych, które mogą zmniejszyć straty w uprawach w czasie suszy. Z kolei Bartosz
Brzoza z Wydziału Anglistyki UAM, bada psycholingwistyczne aspekty dwujęzyczności, w tym proces
rozumienia mowy języka obcego oraz kwestie reprezentacji języka w umyśle. A Magdalena Kugiejko
z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, przygotowuje rozprawę doktorską na temat
„Organizacji, funkcji i dysfunkcji turystyki szkolnej dzieci i młodzieży ze szkół województwa
wielkopolskiego”.
Program stypendialny Fundacji UAM z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem
doktorantów studiujących na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Ubiegłoroczny rekord pod względem liczby złożonych wniosków również i tym razem został
przekroczony. O stypendium w 2017 roku ubiegało się 167 osób z 14 wydziałów UAM. 1500 złotych
wypłacane będzie przez 10 miesięcy w roku akademickim 2017/2018.
- Liczba złożonych wniosków utwierdza nas w przekonaniu, że nasz program stypendialny skierowany
do doktorantów jest niezwykle potrzebny. Z pewnością będzie on miał swoją kontynuację w kolejnych
latach, dzięki czemu będziemy mogli wspierać rozwój kariery naukowej młodych i zdolnych naukowców
– podkreśla prof. Jacek Guliński, prezes Zarządu Fundacji UAM i jednocześnie dyrektor PPNT.
W skład rady przyznającej stypendia doktoranckie, poza profesorem Jackiem Gulińskim, weszli również
obecny prorektor UAM prof. Ryszard Naskręcki oraz były rektor UAM prof. Stanisław Lorenc, a także
Agnieszka Mika z PPNT. Stypendia doktoranckie Fundacja UAM przyznała po raz dziesiąty. Łączna suma
wypłaconych dotychczas stypendiów dla doktorantów przekroczyła właśnie 2 miliony złotych.
Poza stypendiami dla doktorantów, Fundacja UAM prowadzi także programy stypendialne im. dr. Jana
Kulczyka dla studentów i doktorantów, stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów – obywateli
Ukrainy (we współpracy z UAM i Kulczyk Foundation) oraz stypendia dla sportowców UAM. Rocznie
kwota przeznaczana na stypendia FUAM wynosi ponad pół miliona złotych!

