
(Podsumowanie dyskusji o reformie
systemu nauczania w Politechnice
Wrocławskiej, prowadzonej we wrze-
śniu i październiku 1990 pizez zespół
w składzie: Ludwik KomorQwski, Lud-
wik kuźniarz, zdzisław kremens, Jan
Kwiatkowski, Roman Lenczewski, Je-
rzy Malewski, Nella Mirowska, Marek
Nowakowski, Teresa Orłowska-Ko-
walska, Joachim Potrykus, Artur Boz-
wadowski, Jacek Skarżewski, lre-
neusz Wilk)

W okresie dwóch lat, 1'988-1990 Poli-
technika Wrocławska stała się miejscem
dyskusji i sporów zainicjowanych przez jej
prorektora. profesora Tadeusza Lutego, który
rzucił hasło "wybieralności przedmiotów"
jako możliwej formy odnowy systemu dy-
daktycznego uczelni. System wybieralny
został wprowadzony dla języków i przed-
miotów społecznych w roku akademickim
1989/90, w tym samym roku miała miejsce
próba systemu punktów kredytowych na
Wydziale Podstawowych Problemów Te-
chniki, Kolejnym ogniwem unowocześnia-
nia systemu dydaktycznego mogło być roz-
szerzenie wybieralności przedmiotów na
przedmioty podstawowe: matematykę. fizy-
kę, informatykę daz chemię. Wobec roz-

wyższe od wielu sąsiadujących krajów. Ob-
serwowane różnice tkwią nie tylko w mate-
rialnych zasobach jakimi szkoły dysponują.
Przy porównywalnym poziomie intelektual-
nym i naukowym kadry akademickiej, za_
skakujący jest kontrast w metodach kształ-
cenia, które w Polsce AD 1990 da|eko
odbiegły od klasycznego modelu uniwer-
syteckiego w Europie oraz w przeważającej
liczbie krajów wysoko uprzemysłowionych.
Celem reformy - a raczej celem długiego
procesu odnowy, rozpoczętego aktem refo-
rmy - jest taki system edukacji, by możliwe
było włączenie polskich studentów (i nau-
czycieli akademickich) w światową wymia-
nę myśli, doświadczeń oraz osób, Nieuch-
ronne będzie. tu korzystanie z wzorców
zagranicznyh, szczególnie eutopejskich.

Założenie cenira!ne: studiować przed-
mioty

Poszukując najgłębszych źrodeł struk-
tury nauczania ukształtowanej w Polsce
obserwujemy, że odbiega ona od klasycznej
idei uniwersytetu w jednym węzłowym pu-
nkcie. uczelnia akademicka. w odróżnieniu

jest to możliwe w rozwijającym się stanie
techniki - zaptanować precyzyjnie zawód
dla absolwenta, Wyobraźnia i doświadcze-
nie musi nam podpowiedzieć, czy nie jest
rzeczą lepszą i pożyteczniejszą oferować
studentom spektrum wiedzy wyselekcjono-
wanej w przedmiotach, z której on sam
zbuduje swoje wyksaałcenie, swoje do-
świadczenie, swój zawód.

Wybór zadania oraz filozofii nauczania
decyduje głębiej jeszcze o losach absol-
wenta. Ucząc się zawodowych umiejętno-
ści można się ich nauczyć i z nimi właśnie
ruszyć w życie. Studiując wiedzę z wyboru,
student dochodzi do wniosku, że horyzont
wiedzy oddala się w miarę jej zgłębiania,
a ukończenie studiów stanowi jeĄnie etap
jej zdobywania _ nie kres.

Wybór dalszych zagadnień odnosi się
do uczelni w rozumieniu klasycznym, tj. do
instytucji w które.| studiowaniu (i zalicza-
niu) podlegają przedmioty, a nie semestry
ani lata.

Stopnie i kwalifikacje: oferta dla każ-
dego

PROB|EMY REFORMY
(część l)
bieżnych opinii w tej sprawie wśród zainte-
resowanych nauczycieli akademickich,lpro-
rektor powołał grupę roboczą, zlecając jej
przeanalizowanie dalszych perspektyw wy-
bieralności, na podstawie istniejących
opracowań i propozycji.

Raport grupy roboczej Przedstawiony
na posiedzeniu Senatu w dniu 5 lipca 1990
zawierał analizę szerokiego wachlarza zaga-
dnień szczegółowych związanych z. wplo-
wadzaniem wybieralności. Podstawą był
jeden wniosek generalny: rozszerzenie sys-
temu wybieralności przeCmiotów zburzy
w zdecydowany sposób ukształtowany sy-
stem dydaktYcznY oraz struktury orga-
nizacyjne slużące jego obsłudze. Drogą do
podniesienia poziomu edukacji w PWr. mo-
że się stać wyłącznie pelna teforma sys-
temowa. Ten pogląd ogólny połączył grupę
nauczycieli ąkademickich w zespół dysku-
syjny. Zadaniem, które podjął zespół było
wyszczególnienie podstawowych ptoble-
mów dotyczących reformy systemu kształ-
cenia w PWr. W pracy zespołu wykorzys-
tano "Rapoń grupy roboczej" z czerwca
1990 jako punkt wyjściowy do dyskusji,

Cele reformy: bliżej,świata

Jedynym celem jaki przyświecać może
zmianom w działalności dydaktycznej ucze-
lni jest przystosowanie metod i form nau-
czania z jednej strony do wymagań współ-
czesnej doby, z drugiej - do oczekiwań
przychodzącej młodzieży, Rosnąca intensy-
wność kontaktów ze społecznością akade-

1 micką Europy pozwala w jaskrawym świetleł ujzeć dystans dzielący polskie szkolnictwo

od szkół niższych szczebli jest źródłem wie-
dzy selektywńej; celem studiów są pojedy-
ncze przedmioty. Pzedmiot może być zgłę-
biany w różnym stopniu oraz dla różnych
motywów. Lecz to wiedza szczegołowa
w przedmiocie, przekazywana pżez nau-
czycie|a w tej właśnie wiedzy biegłego, jest
w!łącznym "towarem" jaki uczelnia ma do
zaoferowania studentowi. Wszystkie inne
elementy jak stopnie i dyplomy stanowią
otoczkę i opakowanie tego towaru. Ten
model nauczania jest rozpowszechniony
we wszystkich uniwerslitetach krajów
uprzemysłowionych. W Polsce zachował
się w szczątkowej formie w uniwers}Ąetach
na wydziałach humanistycznych.

Filozofia kształcenia w szkole politech-
nicznej jako zadanie stawia sobie obdarzyć
studenta zawodem. W tym celu wprasowu-
je go w siatkę lat i semestrów, zaprojek-
towaną z logiką właściwą dla zawodu.
W siatce tej wszystkie Q9niwa są wzajemnie
złączone i uczeń (bo nazwać go studentem
nie sposób) obowiązkowo i nieodwołalnie
przejść musi pomyślany dla niego plan nau-
ki wieloletniej. Towarem jest tu oczywiście
świadectwo kwalifikacji zawodowych. Ten
system obejmuje w Polsce wszystkie uczel-
nie techniczne i specjalistyczne; występuje
również w krajach Europy Zachodniej, jed-
nak wyłącznie w szkołach zawodowych
typu pomaturalnego, 2-3 letnich, nie oferu-
jących stopni akademickich.

Musimy podjąć decyzję: czy dla mło-
dzieży będziemy uczelnią, czy pozostanie-
my szkołą politechniczną, którą dziedziczy-
my. Czy potrafimy jeszcze - czy w ogóle

lstnieją w tej dziedzinie rozwiązania
tradycyjne, stosolvane okresowo i w Po-
lsce. a ostatnio przypominane w nowators-
kich plopozycjach w Politechnice Wroc-
ławskiej. Natulalna struklura stopni rysuje
sie nastepująco.

(i) Dyplom szkoły pomatulalnej/te-
chnicznej 4 semestry,

(ii) Dyplom inżyniera 6 semestrów,
(iii) Świadectwo ukończenia studiów

8 semestrów.
(iv) Dyplom magistra inżyniera/magis-

tra 10 semestrów.
W indywidualnym systemie studiowa-

nia powyższa różnorodność stopni auto-
matycznie stawia przed studentem możli-
wość oraz imperatyw wyboru na każdym
etapie. Każdemu z.e stopni odpowiada bo-
wiem suma wiedzy wymierna rodzajem i li-
czbą zaliczonych przedmiotów, których ze-
staw i logika jest rożna dla poszczególnych
stopni. Student zmierzający do dyplomu
szkoły dwuletniej wcześnie zakończy naukę
przedmiotów podstawowych rozpoczyna-
jąc studiowanie przedmiotów kierunko-
wych i zawodowych. Po ukończeniu kursu
szkoły dwuletniej. gdy oceni odpowiednio
swoje siły, może kontynuowaćiuzupełniać
naukę na kierunku inżynierskim lub magis-
terskim. W tym samym czasie, jego bardziej
ambitny kolega rozpoczął kurs magisterski
od pierwszego już semestru, skupiając
uwagę na przedmiotach podstawowych
w szelszym wymiarze. Ten, po dwóch la-
tach ma so|idne i logicznie zbudowane
podstawy wyjściowe do kontynuowania
studiów kierunkowych magisterskich, ale



świadomie zcz}grprł?l z asekuracji w po-
staci ódqnu slłoły dwuletniej. W prqw-
dku niepolofuń rnoże zawsze taki uzys-
kać (lub aternałwnie dyplom inżynielski),
uzupełni{6 lbę studiowanych przedmio-
tów do vryrnagań dla tych stopłli_ Praw_
dopodobrrie niepowodzenie spowoduje, że
awaryjnie zdobyĘ dyplom inżynlera stu-
dent otrzyma po 7 lub 8 semesrach- Ktoś,
kto realnie ocenił swoje rrpżiwości uryska
ten stopień w 6 sernesrów. Praktycznie
nikt, kto raz wejdzie w mury uczelni nie
musialby jej opuszczać bez stopnia lub
poświadczenia odpowiadajacego jego zdo-
lnościom i wlożonej pracy.

Wymieniona lista tradycyjnych stopni
nie jest ani zamknięta, ani ogólna; wydziały
dostosują ją do swojej specyfiki. Stopień
inżyniera nie wystąpi zapewne na Wydziałe
PPT, który mógłby natomiast nadawać,sto-
pnie magistra, Wydział Mechaniczny prze-
widywałby zapewne stopień magistra in-
żyniera jako najwyższy, a stopnie inżyniera
lub dyplomy szkoły technicznej nadawałby
w wielu specjalnościach. Wydział Chemicz-
ny bez przeszkód mógłby wydawać zarów-
no dyplomy magistra inżyniera jak i magist-

pomięd4y różnymi kategoriami studentóW
nie istnieje więc moĘwacyjnie oddziaływa-
jąca swoboda decrzji.

StrulŃura przedmiotów: vrrybór stero-
wany

Ustalenie listy paedmiotów, których
§tudiowanie niezĘdne jest dła uzyskania
stopnia należy do niepodważalnych kom-
petencji wydziału. Jednakże odpowiedzial_
ność za wartość dyplomu spoczywa w wię-
kszym stopniu na uczólni jako całości. Z te_
go powodu władze centralne uczelni po-
winny zachować dziedziczone po MEN
proregatywy do regulacji ram kształcenia na
wydziałach, Wypracowanie mechanizmu
regulacji, nie operującej nakazeń ani wo-
bec wydziału ani wobei studenta.jest waż-
nym elementem przyszłej reformy. Kierunek
wskazują dotychczasowe doświadczenia.

Wszystkie przedmioty studioWane
w ramach studiów technicznych można
zakwalifikować do następuiących grup:

JO - języki obce.
PO - przedmioty ogólne, np: socjo-

logia, ekonomia, pod§tawy
prawa, organizacja i zarządza-

liwa różnorodność wyborów. Normy godzi-
nowe otaz objętość bloku są tu wyłącznie
pzykładowe i służyć mogą jako punkt wy-
jścia do dalszych dyskusji. Ochronna rola
glrupowania przedmiotów Wtedy zostanie
spełniona. gdy umożliwi ogólne stosowa-
nie regulacji) Oznacza to. w odniesieniu do
przedmiotów podstawowych, że student
architektury i chemii, gólnictwa i matema_
tyki znajdzie na liście PP pzedmioty przy-
datne mu jako fundament wiedzy przyrod-
niczej i technicznei, Te same przedmioty,
lub ich kontynuacja, mogą wchodzić rów-
nież w skład listy prżedmiotów ustalonych
plzbz wydŻiały zgodnie z ich specyfiką.

W stosunku do przedmiotów kierun-
kowych (PK), które wyznaczają trzon wy-
kształcenia, regulacja uczelni ograniczy się
do zakreślenia ram godzinowych (por, p.

7), By zapobiegać zbytniemu uszĘwnieniu
wydziałowych programów studiów uczel-
nia może ochraniać margines wyboru dla
studenta. Logiczną, drogą jest rozdział
przedmiotów kierunkowych w sposób ana-
logiczny do oferty ogólnouczelnianej na
przedmioty obowiązkowe (np. wspólne dla
wydziału lub grupy specjalności) orcz

,

ra; odpowiadałyby one różnej sumib przed-
miotów i różnym, częściowo tylko pokry-
wającym się obszarom studiowania. Być
może zdazyłby się i wydział, który z powo-
du braku kadry, warunków materialnych
lub braku kandydatów na odpowiednim
poziomie nie kształciłby okresowo absol-
wentów stopnia wyższego niż inżynier. lst-
nie.je tu otwarty obszar dla decyzji i polityki
wydziałów, lm wiecej stopni wydział zaote-
ruje, tym atrakcyjniejszy będzie w oczach
studentów. tym lepsze zapewni zabezpie-
czenie studentom słabym i tym większe
szanse dla studentów wybitnych.

Głębokim skutkiem różnolodności sto-
pni będzie obiektywizacja oceny studenta
źaliczającego pzedmiot która pozostawia
obecnie wiele do życ.zenia. Prowadzący
przedmiot jest bowiem pod naciskiem
i dziekana, i studenta. Presja rodzi się z de-
terminacji do zakończenia raz rozpoczętych
studiów oraz troski o zachowanie wydajno-
ści kształcenia w jedynym, pięcioletnim try.
bie jaki obecnie funkcjonuje. Zarówno stu-
dent jak dziekan utlacą argumenty, wobec
profesora, gdy możliwe będzie honorowe
odejście studenta (ze stopniem!) praktycz-
nie na każdym etapie studiowania. Trudno
przecenić twórczą rolę jaką w procesie
kształcenia odegra po,wrót do równowagi
sił i kompetencji w trójkącie dziekan-wy-
kładowca-student.

Różnorodność nadawanych stopni ]nie
jest sama w sobie związana z formalną
strukturą nauczania. System sztywnego
rozkładu zajęć i obowiązków nie dopuszcza
jednak naturalnych i bieżących przepływów

PK
PM

przedmioty speĄalizacyjne, z natury rzeczy
wybielalne tłlłaz z całą specjalizacją,

Grupa PM obejmuje przedmioty o naj-
wyższym stopniu specjalizacji, studiowane
wraz z wykonywaniem pracy dyplomowej.
Wyłączenie tych przedmiotów w grupę
o objętości 2 semestrów oznacza, że praca
dyplomowa staje się odrębnym etapem stu-
diowónia. Ukończenie studiów bez pracy
dyplomowej jest w pełni możliwe, przydat-
ność zawodowa absolwenta legitymujące-
go- się świadectwem ukończenia studiów
4-1etnich jest'niepodważalna. Praca dyp-
lomowa oraz związany z nią najwyższy
stopień specjalizacji uzyska w ten sposób
należny jej walor i poziom.

Poprawne oddziaływanie zarysowanej
struktury przedmiotów wymaga podkreśle-
nia roli wykładowcy (prowadzącego przed-
miot), On bowiem ma gł,os decydujący
w folmułowaniu oferty przedmlotu. Dzie-
kan ofertę wykładowcy zatwierdza (przed-
mioty obowiązkowe) lub student wybiera
(przedmioty fakultatywne). Naturalną
i właściwą tendencją prowadzącego przed-
miot jesi dążenie do jednolitego nauczania.
by uczynić przedmiot szeroko dostępnym
i paydatnym. Ukierunkowanie,odbywa się
metodą nadbudowy dodatkowlch bloków
przedmiotu wersji specjalizowanej dla węż-
szego grona słuchaczy. Odtworzenie tej
naturalnej §truktury wymaga czasu oraz od-
działywań między trzema zainteresowanymi
podmiotami, przywrócenie wykładowcy roli
wiodącej w ustalaniu kształtu przedmiotu
(takze godzinowego) jest pierwszym nie-
zbędnym krokiem.
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nie, podstawy biznesu, ekolo-
gia o§ólna, człowiek iśrodowi-
sko, filozofia, etyka, prakseolo-
gia, retoryka itp. Wypada tu
zaliczyć również zajęcia spor-
toWe,

- przedmioty pzyrodnicze i pod-
stawowe: matematyka, fizyka,
chemia, informatyka, biologia,

- przedmioty kierunkowe,

- przedmioty kursu magisterskie-
go.

Wyróżnikiem trzech pierwszych grup
(JO, PO, PP) jest ich ponadwydziałowy
charakter. Z tego tytułu nie wymieniono
wśród nich takich przedmiotów jak pod-
stawy automatyki, elementy elektrotechniki,
metrologia, wiedza o mateliałach, grafika
inżynierska. Te bowiem, choć stanowią ka-
non wykształcenia inżynierskiego, mogą
występować wśród przedmiotów kierunko-
wych wspólnych dla wielu, lecz nie dla
wszystkich wydziałów i kierunków.

Podzial przedmiotów na grupy pozwoli
władzom uczelni zakreślić ramy dla swobo.
dnych decyzji wydziałów i studentów
w tych dziedzinach, które najłatwiej mogły-
by być przez wydziały spychane na mar-
gines, Obecnie obowiązujące normy dla
stopnia mgr inż. są następujące: J0 - 240
godzin, PO - 24O godzin, PP - 480
godzin. Pozytywny skutek powyższej regu-
lacji systemowej uzaleźniony jest od ziar-
nistości strukturalnej oferty przedm'iotów.
Jednostkowy blok przedmiotu nie powi-
nien przewyższać wymiaru 60-120 go-
dzin; im mniejsze bloki, tym większa moż-
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