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Początek . . .

Ogłoszenie przez Min. Nauki i Szk.Wyższego (II/2010)
konkursu (kolejnego) „Kierunki Zamawiane”;

Tworzenie wniosku: Aleksandra Jung, Andrzej Lenda +
doradcy firmy „Europoint” (2003 – firma szkoleniowa
pozyskiwania funduszy unijnych) — Kamil Kipiel, Agnieszka
Kuchniak;

Przygotowanie i złożenie wniosku: Departament Wdrożeń
i Innowacji Konkurs numer 1/POKL/4.1.2/2010 w ramach
Poddziałania 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów
kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej
na wiedzy” (IV/V 2010);

Początek czerwca 2010 – rozstrzygnięcie konkursu
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Beneficjenci:

Studia 1. stopnia:
1 Nabór lato-jesień 2010 – FM (86 osób) i FT (97 osób)
2 Nabór lato-jesień 2010 – FM (96 osób) i FT (125 osób)

rok 2009/10 — odpowiednio 76 i 81

Studia 2. stopnia:
1 Nabór luty 2011 – FM (23 osoby) i FT (30 osób)
2 Nabór luty 2012 – FM (22 osoby) i FT (27 osób)
3 Nabór luty 2013 – FM (31 osób) i FT (34 osoby)
4 Nabór luty 2014 – FM (41 osób) i FT (49 osób)

Trzy liczby. . .
581 625 715
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Głównym kłopotem . . .

. . . okazała się być niemożność przyciągnięcia „zewnętrznych
studentów” na studia 2. stopnia.

Mimo intensywnej reklamy, mimo rekrutacji „co semestr”
(a nie co rok) na studia 2. stopnia rekrutowaliśmy praktycznie
wyłącznie absolwentów studiów wydziałowych 1. stopnia.

Spowodowało to konieczność korekty budżetu projektu –
z 15 milionów na 13 milionów; kolejna korekta (maj 2015) –
ustaliła „realistyczny” budżet ( ≈ 12 milionów).

teraz fizyka



Głównym kłopotem . . .

. . . okazała się być niemożność przyciągnięcia „zewnętrznych
studentów” na studia 2. stopnia.

Mimo intensywnej reklamy, mimo rekrutacji „co semestr”
(a nie co rok) na studia 2. stopnia rekrutowaliśmy praktycznie
wyłącznie absolwentów studiów wydziałowych 1. stopnia.

Spowodowało to konieczność korekty budżetu projektu –
z 15 milionów na 13 milionów; kolejna korekta (maj 2015) –
ustaliła „realistyczny” budżet ( ≈ 12 milionów).

teraz fizyka



Program stypendialny . . .

. . . był skierowany do studentów obu kierunków (FT oraz FM).
Dla studiów 1. stopnia mieliśmy 30 stypendiów dla FT oraz aż
35 dla FM.
Dla studiów II stopnia — stypendia otrzymywało w zasadzie
50% studentów na FT oraz 50% na FM.

Stypendia – w wysokości 1000 złotych – były przyznawane na
okres semestru.
Lista rankingowa dla pierwszego sem. studiów 1. st.
uwzględniała wyniki matury (także olimpiady przedmiotowe); a
dla pierwszego semestru studiów 2. st. — średnią ze studiów 1.
st. i wynik egz. wstępnego.
Poza tymi „wstępnymi” semestrami lista rankingowa
powstawała w oparciu o wyniki zakończonej terminowo sesji
egzaminacyjnej.
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Programy wyrównawcze . . .

. . . były standardowe: obejmowały praktycznie całą populację
studentów obu kierunków podczas 1. semestru (student mógł
zrezygnować z zajęć, prowadzonych w ± 15-osobowych grupach,
ale takie przypadki były dość rzadkie – mimo, że mieliśmy
dobrze przygotowanych studentów.

Zajęcia były kontynuowane w 2. semestrze studiów – ale tylko
dla „osób specjalnej troski” – finansowane były praktycznie
pojedyncze grupy z fizyki i matematyki – dla osób, które bądź
nie zaliczyły (matematyka) bądź zaliczyły bardzo słabo 1.
semestr (fizyka).

Specjalne grupy – chłopców (FM) i dziewcząt (FT).
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DZIAŁANIA:

Finansowanie (części) kosztów eksploatacji pracowni;

Zakup książek (anglojęzycznych) do biblioteki wydziałowej.
Zaplanowana i wydana (!) kwota: 65 tysięcy złotych;

Wsparcie finansowe praktyk studenckich (po 3. roku);

organizacja seminariów (25/10/13, 27/11/13, 14/05/14,
7/11/14) z udziałem m.in. ”Centrum Karier” AGH i innych
„agencji”, a także „Mini targów kariery” (9/03/12,
16/11/12, 13/06/14, 6/11/14, 28/05/15) – zapraszani
potencjalni pracodawcy absolwentów FT i FM;

Pozyskiwanie (odpłatne) tematów prac mgr ze
współpracujących z nami instytucji (IFJ PAN, medycy);

Recenzowanie wybranych prac pod kątem ich
innowacyjności i potencjału wdrożenia;
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DZIAŁANIA, c.d.:

Opracowanie i wydanie czterech nowych skryptów;

Wyjazdy studyjne do ośrodkach naukowych oraz
przemysłowych w Polsce i zagranicą;

Wyjazdy studentów na konferencje naukowe;

Staże zawodowe.
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