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Przyszłość technologii

z  KOBIECĄ  TWARZĄ

Rodzinne zdjęcie uczestników finału 7. edycji 
programu Nowe Technologie dla Dziewczyn.  
Z dyplomami nagrodzone stypendystki

Fot. W
ojciech Piskorski

170 stypendystek,  ponad 4000 tysiące zgłoszeń, 2 040 000 zł dla nagrodzonych studentek  
– oto liczbowy bilans siedmiu dotychczasowych edycji programu Nowe Technologie dla Dziewczyn  

stworzonego przez firmę Intel Technology Poland we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy.  
W tym roku, w 7. edycji, otrzymaliśmy rekordowe 830 zgłoszeń z 38 uczelni, nagrodzono  25 studentek. 



ca Fun da cji Edu ka cyj nej Per spek ty wy oraz 
dzie ka ni naj lep szych pol skich wy dzia łów in for -
ma tycz nych i no wo tech no lo gicz nych.  

– Pro gram sty pen dial ny to wspar cie dla wy jąt -
ko wo uta len to wa nych ko biet w bra ży IT. Wspie -
ra my je i po ka zu je my wszyst kim dziew czy nom 
w Pol sce, że ta ka ścież ka ka rie ry jest dla nich, że 
no we tech no lo gie po trze bu ją dziew czyn – mó wi 
dr Bian ka Si wiń ska, dy rek tor za rzą dza ją ca 
Fun da cji Edu ka cyj nej Per spek ty wy. 

– Cho ciaż licz ba ko biet pra cu ją cych w bran ży 
in for ma tycz nej ro śnie, wciąż jest to ob szar zdo -
mi no wa ny przez męż czyzn. Dla te go po trze bu je -
my ini cja tyw, któ re otwo rzą ko bie tom drzwi do 
te go świa ta – mó wi Mi chał Dżo ga, Cor po ra te 
& Go vern ment Af fa irs at In tel Cor po ra tion. 
– Spo żyt ko wa nie ich wiel kie go po ten cja łu w klu -
czo wym dla roz wo ju cy wi li za cyj ne go ob sza rze no -
wych tech no lo gii ma ogrom ne zna cze nie. Dla te -
go chce my za in te re so wać ma tu rzyst ki i stu dent ki 
no wy mi tech no lo gia mi i zwią za nym z ni mi wy -
kształ ce niem.  

Pod czas roz da nia sty pen diów dziew czy ny po -
zna ły tak że swo ich men to rów – zna ko mi tych 
in ży nie rów, in for ma ty ków z gdań skie go In te la, 
któ rzy zgło si li chęć wspie ra nia mło dych ko le -
ża nek w ich oso bi stym roz wo ju przez naj bliż -
sze dzie więć mie się cy.  

Po czę ści ofi cjal nej sty pen dyst ki otrzy ma ły so -
lid ną por cję wie dzy pod czas se rii szko leń 
wpro wa dza ją cych do te ma ty ki men to ri gu, zdo -
by ły naj waż niej sze in for ma cje zwią za ne z ideą 

men to rin gu oraz me to da mi pra cy w pro gra -
mie. Na wią za ły współ pra cę z men to ra mi oraz 
wy pra co wa ły po my sły i za da nia na naj bliż sze 
mie sią ce w pro gra mie. Usta li ły ce le men to rin -
go we i sfor mu ło wa ły za rys pro jek tu, któ ry 
stwo rzą pod czas swo je go udzia łu w pro gra -
mie. Za część me ry to rycz ną szko leń od po wia -
da ła Jo an na Ko per – cer ty fi ko wa na tre ner ka 
FRIS, psy cho loż ka, tre ner ka dla pod opiecz nych 
i men to rów w Per spek ty wy Wo men in Tech. 

Tak wła śnie za czę ła się przy go da sty pen dy -
stek 7. edy cji pro gra mu No we Tech no lo gie 
dla Dziew czyn, któ ra po trwa ofi cjal nie przez  
naj bliż sze 8 mie się cy, ale jak wie my, to bę dzie 
do pie ro wstęp. Po za koń cze niu pro gra mu roz -
pocz nie się dla dziew czyn ich ka rie ra za wo do -
wa  – sta że, pierw sze i ko lej ne do świad cze nia 
za wo do we, kur sy, wy jaz dy i wie le no wych wy -
zwań! Trzy ma my za Was moc no kciu ki i ży czy -
my wie lu suk ce sów! 
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Sty pen dyst ki pro gra mu otrzy mu ją róż no rod -
ne wspar cie me ry to rycz ne i fi nan so we. Znaj dą 
się pod opie ką men to ra lub men tor ki – do -
świad czo nych pra cow ni ków fir my In tel. Otrzy -
mu ją sty pen dium w wy so ko ści 12 000 zł (brut -
to), któ re po kry je część wy dat ków, ja kie 
po no szą w związ ku ze stu dia mi. Zo sta ją rów -
nież za pro sza ne do udzia łu w pro gra mie sta żo -

Pre sti żo wy pro gram zo stał stwo -
rzo ny przez fir mę In tel Tech no lo gy 

Po land we współ pra cy z Fun da cją Edu -
ka cyj ną Per spek ty wy. Sty pen dyst ki spo tka -

ły się w sie dzi bie In te la w Gdań sku, gdzie bra -
ły udział w spe cjal nie przy go to wa nych dla nich 
warsz ta tach, a 12 paź dzier ni ka pod czas Ga li 
otrzy ma ły na gro dy. Lau re at ki zo sta ły wy bra ne 
spo śród po nad 800 kan dy da tek. 

No we Tech no lo gie dla Dziew czyn to pierw -
szy te go ro dza ju „żeń ski” pro gram w Pol sce 
i je den z nie licz nych na świe cie. Jak sa ma na -
zwa wska zu je – prze zna czo ny jest dla mło dych 
ko biet: wy bit nych pa sjo na tek no wych tech no -
lo gii, któ re al bo zda wa ły ma tu rę w 2021 r., al -
bo obec nie stu diu ją na jed nej z 44 uczel ni za -
pro szo nych do pro gra mu. Przy czym, je śli 
cho dzi o stu dent ki, szan se na sty pen dium mia -
ły te, któ rych kie run ki stu diów zwią za ne są 
z no wy mi tech no lo gia mi (li sta kie run ków do -
stęp na na: https://www. sty pen dia dla dziew -
czyn. pl/pl/li sta).  

W siód mej edy cji pro gra mu otrzy ma li śmy re -
kor do wą licz bę zgło szeń – 830. Osta tecz nie 
wy bra no 25 sty pen dy stek, któ re 12 paź dzier -
ni ka ode bra ły sym bo licz ne dy plo my.  

wym w eks cy tu ją cym miej scu – gdań skim cen -
trum ba daw czo -roz wo jo wym In te la (naj więk -
szym ośrod ku R&D In te la w Eu ro pie). 

Gra tu la cje no wo wy bra nym sty pen dyst kom 
skła da li Bar tosz Cie pluch, Ge ne ral Ma na ger 
In tel Po land, Mi chał Dżo ga – Cor po ra te & 
Go vern ment Af fa irs at In tel Cor po ra tion wraz 
z dr Bian ką Si wiń ską – dy rek tor za rzą dza ją -
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Przyszłość technologii  
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Pro gram Nowe Technologie dla Dziewczyn to wspar cie dla wy jąt ko wo uta len to wa nych ko biet w bra ży IT.  
W ten sposób  po ka zu je my wszyst kim dziew czy nom w Pol sce, że no we tech no lo gie po trze bu ją dziew czyn  

– mó wi dr Bian ka Si wiń ska, dy rek tor za rzą dza ją ca Fun da cji Edu ka cyj nej Per spek ty wy.

STYPENDYSTKI VII EDYCJI PROGRAMU NTDD 
 
Aleksandra Lis, AGH, automatyka i robotyka 
Aleksandra Cynk, AGH, informatyka 
Anna Banaszak, AGH, informatyka – data scence 
Gabriela Karczmarek, Politechnika Gdańska, informatyka 
Kinga Piliczewska, Politechnika Gdańska, informatyka 
Hanna Sobocińska, Politechnika Gdańska, inżynieria danych 
Aleksandra Jatkowska, Politechnika Gdańska, elektrotechnika 
Paulina Maciejewska, Politechnika Gdańska, mechatronika 
Zuzanna Gawrysiak, Politechnika Poznańska, artificial intelligence 
Aleksandra Świerkowska, Politechnika Poznańska, informatyka 
Lena Woźniak, Politechnika Poznańska, informatyka 
Aleksandra Nasiek, Politechnika Śląska, informatyka 
Kinga Hernet, Politechnika Warszawska, komputer science 
Olha Babicheva, Uniwersytet Gdański, modelowanie  
matematyczne i analiza danych 
Aneta Kaczyńska, Uniwersytet Jagielloński, informatyka 
Violetta Bayeva, Uniwersytet Śląski, informatyka 
Patrycja Krzyna, Uniwersytet Warszawski, informatyka 
Maria Śmigielska, Uniwersytet Warszawski, informatyka 
Joanna Wojciechowska, Uniwersytet Warszawski, informatyka 
Jagoda Bracha, Uniwersytet Warszawski, informatyka 
Magdalena Pałkus, Uniwersytet Warszawski, MISMP 
Aleksandra Stępniewska, Uniwersytet Wrocławski, informatyka 
Małgorzata Maciejewska, Uniwersytet Wrocławski, informatyka 
Olga Zaborska, Uniwersytet Wrocławski, matematyka  
– i indywidualne studia informatyczno – matematyczne 
Małgorzata Pluskota, WAT, inżynieria kosmiczna i satelitarna


