
ANKIETA INTERNETOWA 
 

DLA P.T. STUDENTEK / STUDENTÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZN EGO 
W SPRAWIE SPOSOBU OBLICZANIA WYSOKO ŚCI STYPENDIUM 

ZA WYNIKI W NAUCE 
 

Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w ankiecie internetowej dotyczącej wyboru metody 
ustalania wysokości stypendium za wyniki w nauce, która miałaby obowiązywać na naszym wydziale 
od przyszłego roku akademickiego. Obecnie na róŜnych wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego 
stosowane są trzy róŜne rozwiązania dotyczące wysokości stypendium:  

 
1. Stypendium jednakowej wysokości dla wszystkich uprawnionych (na naszym wydziale 

w tym roku byłoby to ok. 280 zł). Taki system obowiązuje na wydziałach Nauk Historyczno-
Pedagogicznych, Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. 

2. Kilka kategorii stypendium  w zaleŜności od miejsca na liście rankingowej (to rozwiązanie 
przyjęto na naszym wydziale; trzy kategorie – w tym roku 180, 260 i 380 zł). Taki system 
obowiązuje takŜe na wydziałach Prawa, Administracji i Ekonomii (pięć kategorii) oraz 
Matematyki i Informatyki (dwie kategorie). 

3. Wysokość stypendium zaleŜy liniowo od średniej ocen, tzn. jest wprost proporcjonalna do tej 
średniej (np. średnia 4,41 uprawnia do stypendium w wysokości 176 zł, średnia 4,43 do 
stypendium w wysokości 184 zł, a średnia 5,00 do stypendium w wysokości 412 zł; tzn. 
stypendium wzrasta o 4 zł przy wzroście średniej ocen o 0,01). Taki system obowiązuje na 
Wydziale Nauk Społecznych, Chemii oraz Nauk Biologicznych.      

 
UWAGA: Podane powyŜej wysokości stypendium są oczywiście wyłącznie przykładowe. 
Wybierając jedną z trzech opcji opowiadają się Państwo za jednym ze sposobów obliczania wysokości 
stypendium, a nie za samą jego wysokością. Ta będzie zaleŜała od wysokości ministerialnej dotacji 
na pomoc materialną dla studentów, która na początku nowego roku akademickiego zostanie 
podzielona na poszczególne wydziały. 
 

Ankieta znajduje się na stronie Wydziału Filologicznego: 
 

www.wfil.uni.wroc.pl  
 

i będzie tam dostępna do soboty 10 maja 2008 r. Mogą w niej wziąć udział wszyscy studenci 
Wydziału Filologicznego, bez względu na to, czy aktualnie pobierają stypendium za wyniki w nauce 
czy teŜ nie. Bardzo liczę na Państwa odpowiedzi, które pozwolą na przyjęcie najbardziej 
korzystnego rozwiązania.   
 
 

Pytanie ankietowe brzmi następująco:  
 

W jaki sposób ustalać wysokość stypendium za wyniki w nauce? 
 
• Stypendium powinno być jednej wysokości dla wszystkich uprawnionych. 
• NaleŜy utrzymać dotychczasowy system (trzy wysokości stypendium 

w zaleŜności od miejsca na liście rankingowej). 
• Stypendium powinno wzrastać proporcjonalnie do wzrostu średniej ocen. 

 
 
 
Wrocław, 20 kwietnia 2008 r. 


