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Stypendia Prezydenta dla olimpijczyków: 

Na pierwszym roku studiów olimpijczykom, którzy wzięli udział w III (centralnym)
etapie olimpiady, miasto Opole gwarantuje do 500 zł stypendium a uczelnia
specjalny pakiet korzyści (IPS, opiekun naukowy, i inne). 
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Stypendia Prezydenta dla najlepszych studentów: 

Dla studentów (od II roku studiów), którzy aktywnie i ambitnie działają w życiu
naukowym uczelni, społecznym czy kulturalnym , miasto oferuje do 1000 zł 
Stypendium Prezydenta Opola. 
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Stypendia Prezydenta dla najlepszych doktorantów:

Dla doktorantów (od drugiego roku studiów), którzy wykazują znaczące
osiągnięcia naukowe miasto oferuje do 1000 zł stypendium.
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Program stypendialny praktyk zawodowych:

Jest to oferta skierowana do studentów ostatnich lat studiów. To możliwość 
zdobycia doświadczenia zawodowego w oparciu o finansowany przez miasto 
staż lub praktykę. Wynagrodzenie, w formie stypendium, wypłaca miasto Opole.
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Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola:

Prezydent Miasta Opola każdego roku realizuje projekty badawczo-rozwojowe
na rzecz miasta Opola wraz z opolskimi uczelniami wyższymi. Pula środków
dostępnych na ww. projekty każdego roku wynosi 50 000 PLN.
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Mecenat naukowy:

Opole regularnie przyznaje wsparcie między innymi na działalność naukowo-
badawczą oraz projekty typu Start-up. Ubiegać się o nie mogą wszyscy Ci, którzy
pracują nad ciekawymi pomysłami, realizują pasje czy rozwijają własne talenty.
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Baza zagadnień naukowych:

Opole we współpracy z przedsiębiorcami oraz instytucjami sektora publicznego
wdraża bazę zagadnień naukowych dającą możliwość zrealizowania w toku
studiów zadania znajdującego swe odzwierciedlenie w potrzebach rynku pracy.
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ponad 200
stypendystów

Szanowni  Państwo!
 

Akademicki charakter miasta oraz obecność w nim Państwa - kadry naukowej naszych
uczelni - to najważniejszy atut Opola. Aby zachęcić do studiowania w naszym mieście najlepszych

uczniów oraz żeby promować Państwa najlepszych studentów przygotowaliśmy
zestaw programów stypendialnych oraz narzędzi wsparcia.

Więcej
o ofercie

miasta na

Urząd Miasta Opola, Biuro Obsługi Inwesorów, e-mail opolekampus@um.opole.pl, opolekampus.pl - PL, UA, EN, tel. +48 774511861

100 000 PLN
przekazane na

granty

700 000 PLN
przekazane na

stypendia

facebook.com/opolekampus/


