
Wysokie stypendia nie 
zatrzymaly studentow 
Magdalena Mizerac^a 
m.nuzerax3ka@kiirierlubelski.pl 

Studenci, ktorzy wybierali kie-
runki zamawiane, cz^sto z nich 
rezygnuj^. Nie pomaga nawet 
zach^ta w postaci wysokiego 
stypendium. Na UMCS obecnie 

dwa takie kierunki - ochrona 
srodowiska wpraktyce oraz f i -
zykatechniczna. 

- Wczesniej realizowalismy 
projekt „zamawianie ksztake-
nia na kierunkach technicznych, 
matematycznych i przyrodni-
czych". Trwal do marca 2012 
roku - mowi Aneta Sliwinska 
z biura prasowego UMCS. 
-Przyj^to 70 osob, studiaukon-
czylo 51- Stypendia otrzymy-
walo 30 studentow. Jestesmy za-
dowoleni z wyniku, wiele osob 
kontynuowato pozniej nauk^, 
inni znalezli interesuj^c^ prac§. 

Pierwszy nabor w 2009 r. 
na ochron^ srodowiska w prak-
tyce poskutkowal przyj^ciem 
74 osob. Studia ukonczylo 28, 
wkrotce obroni si? kolejnych 
szesc. 

- Mielismy problem z tym 
pierwszym naborem. Wysko-
czyl bl^d systemu rekrutacyj-
nego i zauwazylismy to dose 
pozno. Wielu dobrych studen
tow z d ^ l o juz wybrac inne kie
runki - wyjasnia Sliwinska. 
W 20ioroku naukf rozpocz^lo 

95 osob, z ktorych 45 kontynu-
uje nauk?. W 2011 roku na studia 
przyjfto 67os6b-39kontynuuje 
nauk?. 

- Te kierunki ŝ  bardzo wy-
magaĵ ce. Nie kazdy student 
daje sobie z nimi rad? -podkre-
sla Aneta Sliwinska. - Ale z dru-
giej strony, ci co zostaj^, b^d^ 

1000 zl 
to maksymalne stypen
dium, jakie mozna dostac 
na kierunku zamawianym 

34 
osoby na 74 przyj^te skoh-
czyly kierunek ochrona sro
dowiska na UMCS 

wprzysziosci wybitnjniu specja-
listami. Na przyklad na fizyce 
technicznej wielu studentowma 
sredni^s.o. 

Na ochronie srodowiska sty
pendium wwysokosci 600-1000 
zl dostaje w sumie 147 najzdol-
niejszych studentow. Na 
kiemiiku fizyka techniczna sty
pendium (od 500 do 1000 zl) tra-
fia do 40 najlepszych. Tam z 
okote6o osob, ktore przyj^to 

wubieglym roku, zostalo 23 stu
dentow. - Wynika to z tego, ze 
wczesniej zach^cano studentow 
wysokimi stypendiami na kie
runkach zamawianych. A nie 
wszyscy majq predyspozycje 
do nauk scislych - podkresla 
prof. Bozenajasinska, zastepca 
dyrektora Instytutu Fizyki 
UMCS. - Sa tacy, ktorzy przycho-
dz^skuszenistypendianii,aoka-
zuje sif, ze dostaj^ je tylko naj-
lepsi i wtedy rezygnuj^. W tym 
roku stypendium nie otrzy-
mala u nas osoba ze sredniq 4,3. 
To pokazuje, jaki mamy wysoki 
poziom. 

Na Politechnice Lubelskiej, 
w edycji pilotazowej, w 2008 r. 
na kierurikach inzynieria srodo-
wiskowa i elektrotechnika stu
dia rozpocz^lo 65 osob. Ukon-
czylo je 54 studentow. W 2009 r. 
na uczelni moznabylo wybierac 
sposrod 6 kierunkow. Rozpo-
cz^lo wtedy nauk? 776 studen
tow, obecnie kontynuuje J4 564. 

NaUniwersytecie Przyrodni-
czym nauk? na zamawianym 
kierunku - biotechnologia -
w 2008 roku zacz?lo 92 studen
tow. W marcu 2012 r. skonczylo 
je az 102 zakow. 30 procent z 
nich otrzymywalo miesi?cznie 
1000 zl. 

Na KUL i Uniwersytecie Me-
dycznym kierunkow zamawia
nych nie bylo. ' >• •' 


