
Szanowni Studenci

informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium naukowe Marszałka Województwa
Łódzkiego oraz o stypendium projektowe Vectorworks.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem dofinansowania w takiej postaci, zachęcamy do
kontaktu z Panią Julią Mrówczyńską, głównym specjalistą ds. projektów i pozyskiwania funduszy
Akademickiego  Centrum  Designu  Akademii  Sztuk  Pięknych  w  Łodzi,  tel:  42  25  47  511,  
e-mail: julia.mrowczynska@asp.lodz.pl

STYPENDIUM NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Instytucja przyznająca dofinansowanie: Marszałek Województwa Łódzkiego

Program: Stypendium naukowe

Termin: 19 marca 2021 r.

Cel  programu:  wsparcie  finansowe dla  najbardziej  utalentowanych  studentów.  Maksymalnie  12
wniosków z uczelni.

Uprawnieni wnioskodawcy: Rektor lub Prorektor

Kwota dofinansowania: 10, 7 lub 5 tys zł

Wkład własny: nie dotyczy

Link do strony:

https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/stypendia/item/10547-zarz%C4%85d-wojew%C3%B3dztwa-
%C5%82%C3%B3dzkiego-og%C5%82asza-nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-o-przyznanie-
jednorazowych-stypendi%C3%B3w-naukowych-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-
%C5%82%C3%B3dzkiego-w-2021-roku

STYPENDIUM PROJEKTOWE VECTORWORKS

Organizator: firma Design Express

Konkurs: Stypendium Projektowe Vectorworks

Termin: 31 marca 2021 r.

Cel programu: Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: Architektura, Architektura krajobrazu,
Projektowanie wnętrz i Technika sceniczna

Uprawnieni uczestnicy: Aby ubiegać się o stypendium, nie można ukończyć studiów wcześniej niż
1 grudnia 2020. Osoba musi posiadać dyplom lub aktualnie ubiegać się o dyplom na jednym z
następujących kierunków projektowych: 

Sztuki audiowizualne 

Projektowanie wydarzeń 

Projektowanie przestrzeni wystawienniczych 

https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/stypendia/item/10547-zarz%C4%85d-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-og%C5%82asza-nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-o-przyznanie-jednorazowych-stypendi%C3%B3w-naukowych-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-w-2021-roku
https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/stypendia/item/10547-zarz%C4%85d-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-og%C5%82asza-nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-o-przyznanie-jednorazowych-stypendi%C3%B3w-naukowych-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-w-2021-roku
https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/stypendia/item/10547-zarz%C4%85d-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-og%C5%82asza-nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-o-przyznanie-jednorazowych-stypendi%C3%B3w-naukowych-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-w-2021-roku


Zarządzanie udogodnieniami (FM) 

Projektowanie mebli 

Projektowanie i wykonawstwo/Renowacja/Działalność „Zaprojektuj i wybuduj” 

Wzornictwo przemysłowe 

Projektowanie wnętrz 

Planowanie przestrzenne 

Architektura krajobrazu 

Projektowanie ogrodów/terenów zieleni 

Projektowanie ogrodów/terenów zieleni wraz z realizacją 

Projektowanie oświetlenia 

Projektowanie instalacji mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych (MEP) 

Projektowanie maszyn 

Scenografia 

Planowanie przestrzenne

Akceptowane są również zgłoszenia grupowe. Zespół nie może jednak liczyć więcej niż 10 osób. 
O stypendium mogą ubiegać się tylko studenci zapisani  na co najmniej  jeden z honorowanych
kierunków projektowych w roku akademickim 2020-2021.

Kwota  nagrody:  Zwycięzca  w  każdej  kategorii  wygrywa  nagrodę  w  wysokości  1  000  USD
i automatycznie przechodzi do międzynarodowego etapu, w którym zyskuje szansę na zwiększenie
wygranej nawet do 10 000 USD.

Link do strony:

https://www.propertydesign.pl/konkursy/126/
ruszyla_rywalizacja_o_stypendium_projektowe_piata_edycja_miedzynarodowego_konkursu,32883
.html?fbclid=IwAR2IWj6Wf10-FPuWJiw-QZJ-fMtfTvH55BrQbx9jkXWHcLAE5aNs1h7pqKQ

Komunikat został również zamieszczony w Wirtualnym Dziekanacie.

https://www.propertydesign.pl/konkursy/126/ruszyla_rywalizacja_o_stypendium_projektowe_piata_edycja_miedzynarodowego_konkursu,32883.html?fbclid=IwAR2IWj6Wf10-FPuWJiw-QZJ-fMtfTvH55BrQbx9jkXWHcLAE5aNs1h7pqKQ
https://www.propertydesign.pl/konkursy/126/ruszyla_rywalizacja_o_stypendium_projektowe_piata_edycja_miedzynarodowego_konkursu,32883.html?fbclid=IwAR2IWj6Wf10-FPuWJiw-QZJ-fMtfTvH55BrQbx9jkXWHcLAE5aNs1h7pqKQ
https://www.propertydesign.pl/konkursy/126/ruszyla_rywalizacja_o_stypendium_projektowe_piata_edycja_miedzynarodowego_konkursu,32883.html?fbclid=IwAR2IWj6Wf10-FPuWJiw-QZJ-fMtfTvH55BrQbx9jkXWHcLAE5aNs1h7pqKQ

