Tytuá: Gazeta Wyborcza Olsztyn
Data: 20.06.2012
Autor: Marcin Wojciechowski

Uniwersytet z ekstra kasą dla studentów
Marcin Wojciechowski
Narodowe Centrum Badań i Rozzwo
oju
ogłosiło we wtorek listę uczelni, które w tym roku uruchomią dla kandydatów kierunki uznane przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki. W gronie 93 krajowych szkół, które wezmą udział w tym
programie, znalazł się również olsztyński uniwersytet.

UWM sporządził w sumie 11 wniosków,
z których pięć zostało ocenionych pozytywnie, a ostatecznie trzy zakwalifikowały się na dofinansowanie. Najwięcej, bo prawie 2 mln zł zgarnie „zamawiana” informatyka, blisko 1,6 mln
zł dostanie budownictwo, a niecały 1
mln otrzyma inżynieria chemiczna
i procesowa. – Program kierunków zamawianych to nie tylko dofinansowanie uczelni, ale także bezpośrednie
wsparcie dla studentów – przypomina Paweł Kurzyński, rzecznik prasowyy NCBiR. – Pieniądze przeznaczane

są m.in. na programy wyrównawcze
adresowane do studentów I roku oraz
motywacyjne stypendia dla najlepszych w wysokości nawet 1 tys. zł miesięcznie.
W przypadku inżynierii chemicznej i procesowej na UWM stypendia
i staże są przewidziane dla 33 proc. najlepszych studentów, na budownictwie
dostanie je nie więcej niż 37 proc. żaków, a na informatyce 38 proc.
Władze uniwersytetu nie kryją zadowolenia z takiego rozstrzygnięcia.
– Rok temu zdołaliśmy uruchomić tylko je den kie ru nek za mawia ny na
ochronie środowiska, a teraz aż pięć
naszych projektów otrzymało ocenę
pozytywną, z czego trzy od razu zyskały dofinansowanie – mówi Józef
Górniewicz, rektor UWM. – Środki
unijne zainwestowane w nowoczesne
obiekty dydaktyczne i aparaturę naukową zaczynają teraz procentować
w ocenie naszych wniosków.
Górniewicz liczy, że wśród kandydatów na studia wzrośnie teraz zain-

PRZEMYSŁAW SKRZYDŁO

Olsztyńska uczelnia zgarnie 4,5 mln zł na realizację trzech projektów w ramach rządowego programu kierunków zamawianych.
To kusząca propozycja dla chcących studiować informatykę, budownictwo, czy inżynierię chemiczną i procesową

Studenci budownictwa podczas dni otwar tych UWM zachwalali swój kierunek.
Teraz kandydatów zachęca także wysokie stypendium

teresowanie tymi trzema kierunkami.
– Co by nie było, wysokie stypendia
przewidziane są dla dużej liczby studentów – mówi. – Atrakcyjne dla nich
mogą być również zajęcia wyrównaw-

cze oraz kursy specjalistyczne z języka angielskiego.
Janusz Piechocki, dziekan wydziału technicznego jest przekonany, że nie
zabraknie mu chętnych do studiowa-

nia zamawianego budownictwa. – Przecież u nas normalnie o jedno miejsce
starają się trzy, cztery osoby – tłumaczy. – Dlatego teraz rywalizacja będzie
jeszcze większa. A jest o co walczyć, bo
dostaliśmy ekstra pieniądze, z których
część trafi również do rąk studentów.
Dodajmy, że rekrutacja na studia
w olsztyńskim uniwersytecie już się
rozpoczęła. W internetowym rejestrze
kandydatów dotychczas zarejestrowało się prawie 5 tys. osób. Już tradycyjnie największą popularnością cieszy się kierunek lekarski (670 kandydatów), a w następnej kolejności są:
weterynaria (396), bezpieczeństwo
wewnętrzne (184), prawo (155), budownictwo (147), geodezja (117), ekonomia
(114) i administracja (101).
Internetowa rejestracja na studia
dzienne potrwa do 5 lipca.
Więcej informacji o olsztyńskim
uniwersytecie znajdziesz na
miasto.gazeta.pl

