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Informacja prasowa

Fundacja Bayer Science & Education przeznacza 150 tys. EUR na
stypendia zagraniczne
Leverkusen, sierpień 2008 - Fundacja Bayer Science & Education rozpoczęła drugą turę
przyznawania pomocy finansowej, przeznaczając 150 000 EUR na stypendia zagraniczne.
JuŜ teraz przedsiębiorczy studenci mogą ponownie ubiegać się o przyznanie stypendium
zagranicznego na realizację projektów badawczych. Dziedziny sponsorowane to: biologia,
biochemia, biotechnologia, inŜynieria bioprocesowa, chemia, inŜynieria chemiczna,
medycyna, farmacja, fizyka oraz kształcenie przyszłych nauczycieli.

KaŜdego roku Fundacja Bayer przeznacza 150 000 EUR na ten program stypendialny.
Stypendium moŜe zostać przyznane zarówno studentom z Niemiec, którzy planują studiować
w innym kraju, jak i zagranicznym studentom, którzy zamierzają studiować w Niemczech.
Ostateczny termin składania wniosków o stypendium upływa z dniem 31 sierpnia 2008 r.
Formularz wniosku jest dostępny pod adresem www.bayer-foundations.com.

Fundacja Bayer Science & Education rozpoczęła drugą turę programu stypendialnego Bayer
Fellowship, za pośrednictwem którego wspiera międzynarodową wymianę wiedzy. Z chwilą
załoŜenia Fundacji w 2007 roku programy stypendialne oferowane przez poszczególne fundacje
Bayer zostały połączone.

Nowy program stypendialny jest skierowany do studentów, którzy chcą odnieść sukces,
dysponują wysoką średnią ocen i aktywnie działają w środowisku uczelnianym oraz planują
podczas pobytu na zagranicznej uczelni zrealizować specjalny projekt badawczy, który będzie
trwał maksymalnie rok, i w związku z tym potrzebują wsparcia finansowego. Stypendia są
przyznawane przez niezaleŜną radę. W pierwszej turze przyznawania pomocy finansowej w 2007
roku w programie stypendialnym Bayer uczestniczyło 21 studentów.
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Więcej informacji o programie stypendialnym Bayer Fellowship i Fundacji Bayer Science &
Education moŜna znaleźć pod adresem www.bayer-foundations.com.
Kontakt:
Anna Kanmaz, telefon: + 48 22 572 35 06
E-mail: Anna.Kanmaz.ak@bayer-ag.de
Więcej informacji na:
www.climate.bayer.com.
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy dokument (prezentacja, publikacja itd) moŜe zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości, oparte
na aktualnych załoŜeniach i przewidywaniach dokonanych przez kierownictwo Grupy Bayer lub podgrupy.
RóŜnorodne ryzyko znane i nieznane, niepewne dane i inne czynniki mogą spowodować róŜnice faktyczne
pomiędzy rzeczywistymi przyszłymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem lub osiągnięciami spółki a
podanymi tu szacunkami. Do czynników takich naleŜą czynniki omówione w publicznych raportach Bayer,
dostępnych na stronie internetowej www.bayer.com. Spółka nie przyjmuje Ŝadnych zobowiązań co do
uaktualniania takich oświadczeń dotyczących przyszłości lub dostosowywania ich zgodnie z przyszłymi
zdarzeniami czy rozwojem wypadków.
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