Tytuá: Rzeczpospolita ĩycie Warszawy
Data: 11.05.2012
Autor: MAREK KOZUBAL

Umysły ścisłe mogą liczyć na bonusy
UCZELNIE | Tysiąc złotych stypendium, kurs wyrównawczy, płatny staż – na to mogą liczyć studenci kierunków zamawianych
MAREK KOZUBAL
Kierunki zamawiane to rządowy program, który ma zachęcić
młodych ludzi do studiów w
dziedzinach ważnych dla gospodarki. Są to przeważnie studia techniczne, przyrodnicze
oraz matematyczne.
W tej chwili na liście ustalonej przez Ministerstwo Nauki
jest kilkanaście kierunków zamawianych, m.in. budownictwo, chemia, energetyka. W tym
roku resort dopisał do niej jesz-

cze inżynierię chemiczną i procesową oraz technologię chemiczną. Nauka na tych kierunkach jest dofinansowana ze
środków unijnych. Dlatego studenci mogą liczyć na duże udogodnienia.
Polsko-Japońska Wyższa
Szkoła Technik Komputerowych realizuje taki program
na kierunku informatyka. Połowa studentów pierwszego
roku może liczyć na stypendium w wysokości tysiąca złotych miesięcznie. Na pierwszym roku otrzymują je ci kan-

dydaci, którzy najlepiej poradzili sobie z maturą z matematyki. Na kolejnych latach studiów brane są pod uwagę wyniki nauki.
– Dla pozostałej grupy przyjętych na pierwszy rok przewidziane są bezpłatne kursy wyrównawcze z matematyki, a dla
studentów kolejnych lat płatne
staże w firmach oraz kursy certyfikujące wydawane przez firmy informatyczne – informuje
Monika Wilga z PJWSTK. Mogą
np. uczestniczyć w bezpłatnych
kursach przygotowujących do

zewnętrznego egzaminu organizowanego przez firmy Adobe, Microsoft i Cisco.
Z kolei studenci wzornictwa
ze Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej mogą liczyć na
udział w stażu z wynagrodzeniem 2400 zł miesięcznie i zajęciach w specjalistycznych pracowniach, tzw. smart room.
W tym roku akademickim
nabór na kierunki zamawiane
na pewno będą prowadziły
SWPS i Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet przyjmie chętnych na osiem kierunków, m.in.

biotechnologię medyczną, chemię, inżynierię nanostruktur,
energetykę i chemię jądrową.
To dlatego, że uczelnia ta wygrała konkurs na prowadzenie
tych kierunków w poprzednich
latach.
Inne szkoły czekają na decyzję w tej sprawie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wniosek o dofinansowanie
złożyły Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych i
UKSW.
– Na konkurs w sprawie dofinansowania kierunków zama-

wianych wpłynęły 294 wnioski
na łączną kwotę 846 mln zł,
tymczasem dysponujemy w
tym roku kwotą 200 mln na ten
program. Wnioski uczelni
podlegają teraz ocenie – informuje Marta Jurek z Ministerstwa Nauki. Nowa lista uczelni,
które będą mogły przyjmować
na kierunki zamawiane, będzie
znana na początku czerwca.
– Na tyle wcześnie, aby uczelnie
przeprowadziły na nie rekrutacje – dodaje Paweł Kurzyński,
rzecznik Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju. ∑

