
ZBIERAMY MILION
na fundusz stypendialny

Dołącz do nas!



O FAJ

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego jest organizacją pozarządową wspierającą

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja

Kopernika w Toruniu i współrealizującą strategię jego rozwoju.

Została ona ustanowiona z woli członków wydziałowej społeczności i dzięki ich

ofiarności w 2009 roku.

Naszym zadaniem jest bezpośrednie wspieranie ludzi nauki poprzez fundowanie

stypendiów naukowych, dofinansowanie wyjazdów i stażów, organizację konferencji

naukowych oraz dostosowanie profilów kształcenia do potrzeb rynku pracy.



Wspieranie rozwoju studentów i młodej kadry naukowejWspieranie rozwoju studentów i młodej kadry naukowej

Promocja nauki i działalność popularyzatorskaPromocja nauki i działalność popularyzatorska

Wspieranie konkurencyjności WFAiIS UMKWspieranie konkurencyjności WFAiIS UMK

Wspieranie aktywności naukowej studentów WFAiIS UMKWspieranie aktywności naukowej studentów WFAiIS UMK

Wspieranie przedsiębiorczości akademickiejWspieranie przedsiębiorczości akademickiej

Transfer osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczejTransfer osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej

Prowadzenie działań na rzecz dopasowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracyProwadzenie działań na rzecz dopasowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy

Działalność statutowa FAJ



Projekt Zbieramy milion na fundusz stypendialny towarzyszy Fundacji Aleksandra

Jabłońskiego od początku jej istnienia.

Jego głównym celem jest podniesienie jakości i konkurencyjności naszych

studentów, doktorantów i młodych naukowców.

O funduszu



Ze środków funduszu stypendialnego finansujemy:

• stypendia naukowe w ramach konkursów:

• „Olimpijczycy”,

• „FAST”,

• „Stypendia TZMO – Automatyka”,

• wyjazdy konferencyjne i stażowe.

Cel funduszu stypendialnego



Chcemy rozszerzyć fundusz stypendialny o finansowanie:

• stypendiów dla doktorantów,

• staży wyjazdowych dla doktorantów,

• staży przyjazdowych dla zagranicznych studentów i doktorantów

na WFAiIS UMK,

• wizyt studyjnych wybitnych naukowców z polskich i zagranicznych

ośrodków naukowych na WFAiIS UMK.

Cel funduszu stypendialnego



Stypendia naukoweStypendia naukowe

ROK Nazwa konkursu Łączna pula Liczba osób

2018 FAST 8 000 zł 2

Stypendia naukowe FAJ 10 500 zł 3

Olimpijczycy 19 000 zł 2

Stypendia TZMO-Automatyka 81 000 zł 3

2017 Olimpijczycy 33 000 zł 3

Stypendia TZMO-Automatyka 81 000 zł 3

2013 FAST 6 000 zł 2

2012 FAST 3 000 zł 1

2011 Stypendium Nikona 12 000 zł 1

Olimpijczycy 3 600 zł 2

FAST 3 000 zł 1

23
stypendystów

260 100 zł
łączna kwota

Łącznie:

Finansowane z funduszu



ROK Łączna kwota Liczba osób

2014 ~ 5 200 zł 6

2015 ~ 10 400 zł 8

2016 ~ 20 000 zł 9

2017 ~ 3 200 zł 5

2018 ~ 9 000 zł 11

Austria Belgia Czechy Dania Hiszpania Holandia
Malta Polska Singapur Szwajcaria UK Ukraina USA

Wyjazdy konferencyjne i stażoweWyjazdy konferencyjne i stażowe

~47 800 zł
łączna kwota

43
wyjazdy

Finansowane z funduszu

39
osób

17
krajów



Nasi partnerzy

201820182017 2017 



Nasi partnerzy

20112011 2011 – 20122011 – 2012



Pakiet Platynowy

• utworzenie dedykowanego konkursu stypendialnego z nazwą Sponsora w nazwie,

• tytuł głównego sponsora,

• umieszczenie na stronie Fundacji oraz WFAiIS UMK newsa informującego o dołączeniu
Sponsora do funduszu stypendialnego FAJ wraz z załączeniem znaku firmowego Sponsora
wraz z odnośnikiem do do strony internetowej wskazanej przez Sponsora,

• informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych FAJ i WFAiIS UMK,

• Informacja o dołączeniu Sponsora do funduszu stypendialnego na wydarzeniach
organizowanych na WFAiIS UMK, np. rozpoczęcie roku akademickiego, targi praktyk,

• umieszczenie znaku firmowego wraz z odnośnikiem do strony internetowej Sponsora na
wszystkich materiałach (np. ulotki, plakaty) związanych ze sponsorowanym wydarzeniem
(np. konkurs stypendialny, projekt naukowy),

• możliwość umieszczenia rollupu reklamowego Sponsora w hallu głównym budynku
Instytutu Fizyki UMK,

• inne bonusy (do negocjacji).

Cena: 80 000 zł



Pakiet Złoty

• tytuł głównego sponsora,

• umieszczenie na stronie Fundacji oraz WFAiIS UMK newsa informującego o dołączeniu
Sponsora do funduszu stypendialnego FAJ wraz z załączeniem znaku firmowego Sponsora
wraz z odnośnikiem do do strony internetowej wskazanej przez Sponsora,

• informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych FAJ i WFAiIS UMK,

• Informacja o dołączeniu Sponsora do funduszu stypendialnego na wydarzeniach
organizowanych na WFAiIS UMK, np. rozpoczęcie roku akademickiego, targi praktyk,

• umieszczenie znaku firmowego wraz z odnośnikiem do strony internetowej Sponsora na
wszystkich materiałach (np. ulotki, plakaty) związanych ze sponsorowanym wydarzeniem
(np. konkurs stypendialny, projekt naukowy),

• możliwość umieszczenia rollupu reklamowego Sponsora w hallu głównym budynku
Instytutu Fizyki UMK,

• inne bonusy (do negocjacji).

Cena: 50 000 zł



Pakiet Srebrny

• tytuł sponsora,

• umieszczenie na stronie Fundacji oraz WFAiIS UMK newsa informującego o dołączeniu
Sponsora do funduszu stypendialnego FAJ wraz z załączeniem znaku firmowego Sponsora
wraz z odnośnikiem do do strony internetowej wskazanej przez Sponsora,

• informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych FAJ i WFAiIS UMK,

• informacja o dołączeniu Sponsora do funduszu stypendialnego na wydarzeniach
organizowanych na WFAiIS UMK, np. rozpoczęcie roku akademickiego, targi praktyk,

• umieszczenie znaku firmowego wraz z odnośnikiem do strony internetowej Sponsora na
wszystkich materiałach (np. ulotki, plakaty) związanych ze sponsorowanym wydarzeniem
(np. konkurs stypendialny, projekt naukowy),

• inne bonusy (do negocjacji).

Cena: 30 000 zł



Pakiet Brązowy

• tytuł sponsora,

• umieszczenie na stronie Fundacji oraz WFAiIS UMK newsa informującego o dołączeniu
Sponsora do funduszu stypendialnego FAJ wraz z załączeniem znaku firmowego Sponsora
wraz z odnośnikiem do do strony internetowej wskazanej przez Sponsora,

• informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych FAJ i WFAiIS UMK,

• umieszczenie znaku firmowego wraz z odnośnikiem do strony internetowej Sponsora na
wszystkich materiałach (np. ulotki, plakaty) związanych ze sponsorowanym wydarzeniem
(np. konkurs stypendialny, projekt naukowy),

• inne bonusy (do negocjacji).

Cena: 15 000 zł



Pakiet Grafitowy

• tytuł sponsora,

• umieszczenie znaku firmowego wraz z odnośnikiem do strony internetowej Sponsora na
wszystkich materiałach (np. ulotki, plakaty) związanych ze sponsorowanym wydarzeniem
(np. konkurs stypendialny, projekt naukowy),

• inne bonusy (do negocjacji).

Cena: do 10 000 zł



Dziękujemy i zapraszamy

do współpracy!

dr Justyna Cembrzyńska
Prezes Zarządu

Fundacji Aleksandra Jabłońskiego

kom. +48 575 180 509

e-mail: j.cembrzynska@faj.org.pl

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
Dziekan WFAiIS UMK

Przewodniczący Rady FAJ

tel. +48 56 611 2460

e-mail: wj@fizyka.umk.pl

mailto:j.cembrzynska@faj.org.pl
mailto:wj@fizyka.umk.pl

