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 Stipendium Kronospan  

Příležitost pro jednoho z vašich studentů získat bakalářský titul v USA při úplném hrazení nákladů nadací 

Kronospan Foundation. 

Nadace Kronospan Foundation byla založena v roce 2011 mezinárodním výrobcem velkoplošných 

materiálů na bázi dřeva, společností Kronospan (www.kronospan-worldwide.com). Naše mise, naše vize a naše 

hodnoty vycházejí ze základních principů společnosti se zaměřením na reinvestování zdrojů do místních 

společenstev a podporování udržitelného rozvoje. Chceme věnovat zvláštní pozornost tomu, o čem si myslíme, 

že je morálním základem zdravé společnosti - ochraně a zachování našeho přirozeného prostředí a poskytování 

nezbytných příležitostí pro vzdělání dětem, aby byly úspěšné v životě.  

Jedním z našich základních závazků je stipendium Kronospan, prostřednictvím kterého nabízíme každý 

rok příležitost jednomu mladému nadějnému studentovi, aby získal bakalářský titul na Babson College, nejlepší 

obchodní škole v Americe. Jelikož toto stipendium vychází z potřeb studenta, nadace Kronospan Foundation 

kryje veškeré náklady související se čtyřletým studiem včetně výuky, ubytování, učebnic, zdravotního pojištění 

a dopravy do USA a z USA. 

Babson College (www.babson.edu) se nachází ve Wellesley, Massachusetts, pouze 20 kilometrů od 

Bostonu. Univerzita je v 15 po sobě jdoucích letech uznávaná jako jedna z 20 nejlepších obchodních škol ve 

Spojených státech a o přijetí se rozhoduje na základě velmi přísných kritérií, přičemž studenti patří mezi 

nejtalentovanější jedince z celého světa. Babson College připravuje vedoucí osobnosti, které svět potřebuje 

nejvíce: takové, které jsou schopné předvídat a řídit změny, porozumět globálním perspektivám a motivovat 

týmy se společným cílem. Mimo jiné  univerzita Babson obdržela tato ocenění:  Nejlepší podnikatel (US News), 

Nejlepší návratnost investic (PayScale), Nejlepší vysoká škola v USA (Money Magazine). 

Společnost Kronospan a nadace Kronospan Foundation jsou hrdé na to, že mohou spolupracovat s tak 

silným partnerem jako je Babson College při vzdělávání a školení budoucích vedoucích osobností. Od roku 

2011, kdy byl stipendijní program zahájen, jsme měli tu čest vyslat do Babson College čtyři velmi bystré a 

nadějné uchazeče: byli to Claudia Ogrezeanu (Rumunsko), Kamil Altintasoglu (Rumunsko), Lizaveta Litvinava 

(Bělorusko) a Hai Peter Pham (Maďarsko). 

Studenti, kteří žádají o toto stipendium, musí vykazovat výjimečné studijní výsledky a ukončit střední 

školu mezi nejlepšími ze třídy. Dále musí zastávat vůdčí pozice a věnovat svůj čas na zlepšení v rámci svého 

společenství. V rámci tohoto programu budou studentům nabídnuty letní a zimní stáže ve společnosti 

Kronospan počínaje ukončením prvního roku studia a po ukončení stipendijního programu bude studentům 

nabídnuto pracovní místo ve společnosti. Společnost Kronospan a Babson College hledají motivované, 

podnikavé mladé lidi, kteří budou nadšeni příležitostí studovat na jedné z nejlepších světových univerzit, 

možností zapojit se mezi ostatní vynikající studenty a jednoho dne pozitivně přispět své společnosti. 
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Nadace Kronospan Foundation je potěšena, že může nabídnout možnost zúčastnit se tohoto programu 

studentům na vaší škole. Doufáme, že budete sdílet naše nadšení a budete o stipendijním programu 

informovat vaši školní komunitu.  

Zájemci o stipendium (zápis na podzim 2018) se musí registrovat na adrese 

scholarship.kronospanfoundation.org a poslat svou žádost online nejpozději do  uzávěrky, která bude v  září 

2017.  

K žádosti musí každý kandidát poskytnout tyto dokumenty (psané v angličtině nebo přeložené do 

angličtiny): 

➢ životopis 
➢ esej (esej v rozsahu přibližně 250 slov, která nám pomůže lépe poznat kandidáta jako osobnost) 
➢ kopii maturitního vysvědčení / pololetního vysvědčení  

doporučující dopis (od učitele, poradce, zaměstnavatele nebo mentora) 
➢ přílohu Kronospan      

 
Podrobné informace o programu naleznete na webových stránkách www.kronospanfoundation.org 

nebo nás můžete kdykoli kontaktovat (scholarship@kronospanfoundation.org).  

 

Místní kontaktní osoby a spojení 

  

Kateřina Chalupníková 

Personalista 

Tel:      567 124 394 

Email:  chalupnikova@kronospan.cz 

 

S pozdravem, 

 

Oana Bodea 

ředitel nadace Kronospan Foundation 
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