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X edycja konkursu Indeks Start2Star
Do 15 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach X edycji programu stypendialnego
Indeks Start2Star. Adresatami konkursu są osoby, które w 2017 r. przystąpią do egzaminu
maturalnego oraz rozpoczną studia.
Stypendium przyznawane jest na cały regulaminowy czas trwania studiów. Jego miesięczna

wysokość wynosi 1300 zł miesięcznie.
Zgodnie z regulaminem konkursu Indeks Star2Star mogą wziąć w nim udział osoby, które oprócz
dobrych wyników w nauce wykazują się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy
zaangażowaniem w wolontariat.
Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji, wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Odbędzie
się ona w czerwcu 2017 r.
Organizatorem programu Indeks Start2Star jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich. Realizacja
programu prowadzona jest we współpracy z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego Strona internetowa programu Indeks
Star2Star
Źródło: www.granty-na-badania.com
http://laboratoria.net/aktualnosci/26600.html
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Bioniczna trzustka
To już nie fikcja!
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Zmęczenie, kołatanie serca i bezsenność to
powikłania po COVID-19
Mogą one pojawiać się także wtedy, gdy chorzy łagodnie przeszli zakażenie.
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Nadświetlne spojrzenie na Wszechświat
Trzy wymiary czasowe, jeden wymiar przestrzenny.
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Kosmiczne misje 2023 roku
Starty sond i rakiet, powrót próbki z asteroidy.
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