RAPORT
Wsparcie udzielane studentom na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Śląskiego w roku akad. 2014/ 2015.
przygotowany w ramach prac WZJK w konsultacji z Samorządem Studenckim oraz
studentkami i studentami Wydziału

Dostęp do stypendiów
Istnieją różne rodzaje pomocy stypendialnej dla studentów: stypendium socjalne i
stypendium Rektora, stypendium specjalne i stypendium Ministra. Z danych na czerwiec
2015, ze stypendiów skorzystała następująca liczba studentów:


Stypendium socjalne - 246



Stypendium rektora - 168



Stypendium specjalne - 56



Dodatek mieszkaniowy (akademiki) - 33



Dodatek mieszkaniowy (kwatera) - 5

Stypendium socjalne obowiązuje dla osób, których dochód na jednego członka
rodziny nie przekracza 850 zł na miesiąc. Wysokość wszystkich stypendiów ustala rektor w
porozumieniu z samorządem studenckim dwa razy w roku akademickim (zwykle pod koniec
października i marca), co rok powoływana jest komisja stypendialna, gdzie studenci czuwają
nad opiniowaniem i przyznawaniem stypendiów. Dodatkowo, każdy student, który otrzyma
stypendium socjalne i zakwateruje się w akademiku uczelni lub na kwaterze może otrzymać
także dodatek mieszkaniowy do stypendium socjalnego. Dodatek mieszkaniowy za dany
miesiąc jest wypłacany w następnym miesiącu.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów, przysługujące studentom od
drugiego roku studiów, jest przyznawane na wniosek studenta, który uzyskał w poprzednim
roku studiów wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,10) lub osiągnięcia naukowe, artystyczne
lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Wysokość tego stypendium w roku ak. 2014/2015 wynosiło:


w semestrze zimowym: 550zł



w semestrze letnim: 510zł

O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się
również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających)
rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich),
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który uzyskał za ostatni rok studiów pierwszego stopnia wysoką średnią ocen (nie niższą niż
4,10)

lub

osiągnięcia naukowe,

artystyczne

lub

wysokie

wyniki

sportowe

we

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Jeżeli ostatni rok studiów trwał jeden
semestr pod uwagę brane są osiągnięcia z tego semestru.
Począwszy od roku akad. 2014/2015, o stypendium rektora może ubiegać się także
student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący
laureatem

olimpiady

międzynarodowej

albo

laureatem

lub

finalistą

olimpiady

przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany
kierunek studiów. Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów (załącznik nr 4
lub, dla olimpijczyków, nr 4A) wraz z dokumentacją składa się do 15 października danego
roku akad. w dziekanacie wydziału, najlepiej osobiście. Stypendium rektora przyznawane
jest na rok akademicki (9 miesięcy), lecz jego wysokość w semestrze letnim może ulec
zmianie.
Dla osób z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności wystosowana jest również
pomoc w postaci stypendium specjalnego. Do wniosku należy dołączyć decyzję organu,
właściwego do stwierdzania niepełnosprawności. Wysokość stypendium zależy od stopnia
niepełnosprawności. Co rok ustanawiane są odpowiednie kwoty, do poszczególnych stopni
niepełnosprawności. Dokumenty stypendialne składa się w dziekanacie najpóźniej 10. dnia
danego miesiąca. Złożenie wniosku po terminie skutkuje przyznaniem świadczenia dopiero
od miesiąca następnego i dłuższym czekaniem na wypłatę. Stypendium przyznawane jest na
okres 9 miesięcy w roku akademickim tzn. od października do czerwca.
Stypendium ministra dostają najlepsi z najlepszych, którzy począwszy od drugiego
roku studiów mogą aplikować o stypendium za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe zasady
ubiegania się o to prestiżowe świadczenie, które może wynieść nawet 15 tys. zł rocznie,
określa minister w rozporządzeniu.
Dodatkowo, każdy student, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej (np. choroba,
śmierć członka najbliższej rodziny, skutki klęski żywiołowej) może złożyć wniosek o
zapomogę. Zapomogę można otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim. Jej
wysokość w semestrze letnim roku ak. 2014/2015 wynosi do 300 zł, na wniosek dziekana w
przypadkach szczególnych rektor mógł podwyższyć ją do 1000 zł.
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Problemów ze stypendiami nikt nie zgłaszał, jedynymi postulatami pojawiającymi się
w tej kwestii są godziny urzędowania dziekanatu ds. stypendiów w okresie składania
wniosków.

Dostęp do wymiany studentów
Studenci i studentki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podczas studiów mają
szerokie możliwości korzystania z wyjazdów zagranicznych, w ramach programów wymiany
studenckiej, stypendiów oraz praktyk czy staży. Trzy studentki WPiPS wzięły w r. akad.
2014/15 udział w programie MOST, studiując przez okres 1. roku na wybranej uczelni
krajowej (UAM i UJ). Najbardziej popularnym programem jest Erasmus plus, z którego
skorzystało kilkanaście osób z Wydziału Pedagogiki i Psychologii, na wydział przyjechała w
ubiegłym roku 1 osoba. Promocja programu wśród studentów jest niewielka, dopiero osoby
zainteresowane wyjazdem dostają więcej informacji na własną prośbę. Studenci narzekają
na kwoty, które otrzymują w ramach programu, za które trudno się utrzymać samodzielnie.

Możliwość pomocy w badaniach i prowadzenia badań naukowych
Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii działa 15 kół naukowych, każdy z nich posiada
swojego opiekuna w postaci wykładowcy. Średnio w każdym kole zapisanych jest 20
członków, jednak jak sami studenci podkreślają, nie wszystkie osoby należące do koła
wykazują aktywność.
Pomoc pracowników w badaniach i wpieraniu w prowadzeniu tych badań przez
pracowników naukowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii jest duża, i oceniana jako
bardzo dobra. Koła są włączane w realizowane projekty badawcze na Wydziale,
informowane o konferencjach i włączane w organizacje konferencji na wydziale. Najczęściej
organizacje studenckie wspominają o pomocy indywidualnych pracowników, opiekunów kół.
Koła naukowe współpracują jednostkami pozawydziałowymi, np. z innymi
Wydziałami Uniwersytetu Śląskiego (jak np. Instytut Fizyki), z naukowcami Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Hope University w Liverpoolu oraz różnymi non-profitowymi organizacjami
(np. Regionalne Centrum Wolontariatu, Centrum Zimbardo w Katowicach).
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Dostępność laboratorium dla organizacji studenckich nie jest problemem, często
dzięki życzliwości i współpracy opiekunów kół naukowych, można prowadzić badania w
laboratorium i korzystać z jego przestrzeni.

Biblioteka
Biblioteka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w opinii studentów funkcjonuje
dobrze. Dobre i długie godziny otwarcia zarówno wypożyczalni jak i jeszcze dłuższy czas
pracy czytelni, sympatyczny i pomocny personel oceniają na duży plus. Jednak, zapytani o
dostępność konkretnych pozycji literatury wypowiadają się raczej negatywnie. Biblioteka
posiada dużą liczbę zbiorów o różnej tematyce, dotyczących różnych dziedzin wiedzy, ale
dostępność konkretnej książki jest bardzo mała (ze względu na dużą liczbę zainteresowanych
studentów). Dostępne pozycje są często bardzo stare. Studentki/studenci rozumieją jednak,
że oprócz naszej wydziałowej biblioteki mają do dyspozycji również zbiory z innych, nie tak
odległych bibliotek. Książki dostępne są także w czytelni.

Pracownie komputerowe
Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii znajdują się dwie ogólnodostępne pracownie
komputerowe. Z nie do końca znanych powodów, wielu studentów nie wie, że pracownia w
części „office” naszego wydziału jest ogólnodostępna dla każdego. Pytani studenci nie
zgłaszają żadnych uwag w tej kwestii, komputery w okolicy biblioteki dostępne są niemal cały
czas a Internet zawsze działa. Zdaniem studentów, władze uczelni mogłyby rozważyć zakup
nowych komputerów dostoswanych do potrzeb młodych ludzi w XXI wieku.

WNIOSKI
Wsparcie w powyższych obszarach oceniane jest jako dobre. Studenci nie zgłaszają uwag i
postulatów, prócz prośby o wydłużenie czasu pracy lub liczby pracowników dziekanatu w
czasie przyjmowania wniosków stypendialnych.
Przygotowała: Małgorzata Suda
Przedstawicielka studentów psychologii w WZJK
Natalia Grabolus
Przedstawicielka studentów pedagogiki w WZJK
Przy współpracy dr hab. Ireny Pilch
Przewodniczącej WZJK
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