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Prąktyka: droga do zawodu

Różnorodność stopni oraz indywidual-
ny ,sposób ksztalcenia jest sprawdzoną
i rozpowszechnioną metodą zdobywania
wiedzy przez studentów. Jego niepodwa-
żalną zaletą jest stymulowanie lozWoju za-
intelesowań. Pozorną wadą, często pod-
noszoną przez zwolenników systemu szkol-
nego. jest utrata bezpośredniej kontroli nad
profilem studenta. Absolwenci opuszczają-
cy po|itechnikę z równoważnymi dyploma-
mi nie będą mieli ściśle identycznego wy-
ksztalcenia, nawet gdy ukończą ten sam
kierunek czy specjalność. Różnice w za-
kresie i poziomie wynoszonej z uczelni wie-
dzy są naturalne, skala zjawiska będzie
konlrolowana przez wladze uczelni i wy-
dzialu. lstotne zagrożenie powstaje dopiero
wówczas, gdy w grę wchodą umiejętnŃci
praktyczne i zawodowe. Zakres wybieral-
ności bylby tu znacznie ograniczony, po-
nieważ nie sposób wyobrażać sobie by,
przykladowo, nauka praktycznej obslugi
komputerów mogla zastąpić zajęcia prak-
tyczne w obsludze obrabiarek. lstnieją licz-
ne lozwiązania szkolenia zawodowego dla
inżynierów vvyplacowane w krajach euro-
peiskich. Różne w szczególach, wszystkie
sprowadzają się do ksztalcenia zawodowe-
go poprzez praktyki a nie nauczanie. Obo-
wiązkowa ptaktyka zawodowa, ukierun-
kowana, sterowańa i kontrolowana plzez
uczelnię jest nieodzowną częścią studiów
technicznych, nie ich kovnetycznym uzu-
pelnieniem. Obejmuje ona nie mniej niż
3 miesiące. nielzadko semestr lub dwa ijest
zaliczana wg normalnych rygorów akade-
mickich podobnie jak obowiązkowe przed-
mioty kursowe. W hali fabrycznej, nie w sali
wykladowej student staje się inżynierem
i zdobywa zawód, w murach uczelni zaś
zdobywa wiedzę.

Realizacja twórczej praktyki przemys-
lowej w Polsce natrafi na bariery technicz-
ne i olganizacyjne. Zakładów replezentują-
cych europejski poziom techniki mamy
w kraiu niewiele, nie ą one w najmniej-
szym stopniu zainteresowane szkoleniem
przemyslowym. Celowe byłoby tworzenie
znanych w Europie przedsięwzięć typu
UETP (University Enterpraise Tlaining Part-
nership). Są to prograrrry, zbudowane przez

n wspóldzialające ze sobą uczelnie i zaklady
0 przemyslowe wylącznie w celu zawodowe-

go ksztalcenia studentów i doskonalenia
inżynierów. Bazę dla tych przedsięwzięć
stanowi zazwyezaj kadra uczelni wyżgej
oraz wyposażenie specjalistyczne jej labo-
ratoriów, gdy zaklad paemyslowy udostęp-
nia inflasttukturę produkcyjną. lstnieią pro-
gramy ogólnoeuropejskie, których zada-
niem jest popieranie oraz finansowanie po-
dobnych rozwiązań.

Rekrutacja: pomiar i decyzja

Podstawą systernu rekrutacii jast obiek-
tywny i syntetyczny sprawdzian wiedzy
kandydata. Stosowanie egzaminu wstępne-
go jako pomiaru wiedzy kandydata nie jest
w Polsce rozpowszechnione (wyjątek:
AMed.). Uniwersalny egzamin mat.-fiz.
stosowany w Politechnice Wloclawskiej
pełnil funkcję zbliżoną. Egzaminy ustne nie
spelniają takiego zadania zó względu na
subiektywny charakter relacji pomiędzy eg-
zaminatorern i ązaminowanym, Zasadą fun-
kcji pomiarowej egzaminu jest postawienie
egzaminowanemu dużej ilości py,tańlpro-
blemów mało zlożonych. lecz o znacznym
zróżnicowaniu irudności od b. latwych, do
skrajnie zaawansowanych. Statrałka udzie-
lonych odpowiedzi (punktów) umiesacza
kandydata automatycznie na skali wiedzy.
Najplostszy w realizacji jest taki egzamin
w wersji testowei, wersja tradycyjna (pi-
semna) może być również przrstosowana
do tego celu. Decyzja o losach kandydata
legitymującego się wynikiem sprawdzianu
wstępnego jest odtębna od egzaminu
i powinna być od niąo oddzielona
zarówno cza§owo jak organizacyjnie.
W zależności od wyniku, możliwe jest bo-
wiem cale spektluń decyzji dotycząrych
kandydata. Generalńie, decyzja ta należeć
będzie do dziekana, ponieważ zglaszający
się kandydaci a{resują swoje zainteresowa-
nia na konkretne wydziały, nie tylko na
politechnikę. (i) Wynik wysoki: dopuścić
do studiów na wydziale. (ii) Wynik średni:
dopuścić do studiów, lecz skietować na
program inżynierski lub szkoly dwuletniej
itp. (iii) Wynik niski: nie pzyjmować na
vwdział. Możliwa alternatywa: pzyjąć na
1 semestr warunkowo na politechnikę, nie
na wydzial. Semestr warunkowy oznaczal-
by studiowanie wylącznie pzedmiotów'ty-
pu JO, PO, PP wskazanych przez dziekana
i nie wymagających laboratoriów ani pra-

cowni specjalisĘcznych, moŻliwa jest or-
ganizacja przedmiotów o poziomie specjal-
nie pzystosowanym dla semestru warun-
kowego. Zaliczenie semestru warunkowego
w 100 7o uprawnialoby do prryjęcia na
wydział z zachowaniem dor<rbku przedmio-
tów semestru. status studenta oraz warunki
finansowe jego nauki pozostają do ustale-
nia.

Każda decyzja dziekana o przyjęciu na
wydzial uzależniona będzie od liczby
miejsc. Poziom wysoki/śledni/niski będą
względne, kandydat na studia posiada zna-
czną swobodę manewlu pomiędzy wydzia-
lami. Poprawne wykorzystanie wszystkich
wariantów rekrutacji wymaga czasu na
konfrontację wyniku sprawdzianu z kon-
kurencją oraz wymaganiami wydzialów.

Rozdzielenie funkcji pomiarowej egza -

minu wstępnąo od decyzji o przyjęciu
umożliwia wielką elastyczność w procesie
lekrulacji. Nie ma żadnych przeszkód, by
pelnoplatny egzamin kwalifikacyjny (wstę-
pnym nazwać 9o już nie sposób) oferować
młodzieży gimnazjalnej kilka razy do loku.
Poświadczony wynik egzaminu będzie,
obok świadectwa dojrzalości, warunkiem
koniecznym wstępu na uczelnię. Warunek
wystarczający określony zostanie liczbą
i konkurencją kandydatów na wydziale.
Rozpoczynać studia można bez przeszkód
od semestru letniego jak i zimowego.

Rygory: kto jest studentem

lndywidualny system studiowania po-
zostawia studentowi swobodę zapisu na
zajęcia. Zapis dokonany na początku seme-
stlu oznacza zobowiązanie do pozytywne-
go zaliczenia wyblanych zajęć w terminie
wyznaczonym pzez koniec semestru. Wy-
maganie obowiązkowej obecności na zaję-
ciach będzie zbędne, szczególowa regula-
cja sposobu zaliczania zajęć stanie się niei-
§totna, gdy tylko termin zaliczania będzie
kategorią bezwzględną, pozostającą nawet
poza dowolnością decyzji dziekana. Brak
zaliczenia w terminie oznacza tyle tylko, że
student jest zobowiązany do powtórnei re-
jestracji na ten §am przedmiot, lub przed-
miot a|ternatywny gdy tego dopuszcza pro-

9ram.
Pierwszym kryterium wyznaczającym

slatus $udenta na okres jednego semestru
jest minimalna liczba zajęc (wymierna



w godzihach), których studiowania naleł
się podjąć. Liczba ta ma charakter ogólnej
i fundarrrerńalnei normy, którei przyięcie
aulomatycznie wYznacza nmy grodŹnowe
dla plogramu studiów.

Tygodniowa norma go&inowa (TNG)
oznacza minimalny obowiąek dla qtuden-
ta, jej proste wypelnienie rrusi mu w efek-
cie gwarantować flanowe ukołiczenie stu-
diów (wg programu). Program magisterski
oĘmuje więc ogółem godzin: 10 sem.
x 15 tyg. xTNG; programy niżsrych stopni
proporcjonalnie mniej.

Określenie tygodniowei normy godzi-
nowei z jednei strony zobowiązuje studen-
ta, z drugiej |ednak gwalantuje mu wszy-
stkie przywileje studenckiego stanu. W tym
sensie, ustalenie TNG wyznacza lównież
zakres zobowiązań uczelni (czyli budżetu
państwa). Tygodniowa norma godzinowa
będzie nieodwolalnie paramellem usta-
lonym dla calej uczelni by gwarantować
równość studentom wszystkich wydzialów.

Tygodniowa norma godzinowa spelni
wówczas swoje zadanie, gdy uwzględni
specyfikę zajęć i wydzialów. Godziny wy-
kladu nie mogą być traktowane równo-
ważnie z godzinami laboratorium czy zajęć
ptojektowych. Ploblem ten doczekał się
standardowego lozwiązania w wielu
uczelniach'zachodnich. TNG operuje go-
dziną obliczeniową, zamiast godziny rze-
czywistej. Dla zajęc audytoryjnych (w, c, s)
godzina obliczeniowa jest lównoważna go-
dzinie rzeczywistej, Przeliczenie godzin in-
nych zajęć (l, p) na godziny obliczeniowe
Wymaga ustalenia współczynnika (typowo
0;5 dla laboratorium), który może być
ksztaltowany wg specyfiki zajęć. Wspól-
czynnik oznacza, że realna liczba godzin
(zorganizowana i opłacona przez uczelnię)
jest większa od liczby godzin oblicze-
niowych dla laboratorium itp. Oznacza ró-
wnież, że jednolita norma Ęgodniowa
TNG:20, z pozoru niewielka, powoduje
silne zróżnicowanie obciążeń studenta. Na
kierunku matematyka (zajęcia glównie au-
dytoryjne) ok. 3000 godżn, na kierunku
chemia (wiele laboratoriów) blisko 4500
godzin.

Rejestracjai wladza dziekana

llościowe określenie obowiąków stu-
denta jest niewystarczające z punktu wi-
dzenia celowości studiowania. Bezpłatne
oraz wysoko dotowane przez państwo stu-
dia (stypendia i pomoc socjalna) wy-
magają, by czas pobytu studenta w uczelni
wykozystywany byl dla postępu w kie-
runku stopnia, dowolnego wprawdzie lecz
iednoznacznie zdeklarowanąo jako do-
raźny cel nauki.

W tradycji polskiej na straży toku stu-
diów stoi dziekan. Zatwierdzając wpis na
listę zaj$ w semestze nie Ęlko sWvierdza
wypelnienie normy godzinowej, lecz rów-
nież akceptuje listę ptzedmiotów jako zgo-
dną z zalożonym przez studenta programem
studiów w kierunku stopnia. Rejestrując
studenta. dziekan obdarza go ustawowymi
przywilejami. Waga podpisu dziekana nie-
pomiernie rośnie. wzrosnąć też powinna
odpowiedzialność dziekana wobec studen-
ta i wobec uczelni. Student, wraz z pod-

pisem dziekana, otzymuje gwataneję, że
wybrane przez niego pzedmioty posuwają
go w kierunku celu - stopnia.

Uczelnia, ponosząc finansowe konsek-
wencje decyzji dziekana, wyznaczy granicę
jego władzy. Typowe i niezbędne ograni-
czenia to ilość możliwych repetycji jednego
przedmiotu oraz maksymalna ilŃć seme-
strów studiowania w kierunku wskazanego
stopnia (w s{osunku do programu). Finan-
sowy charakter tych ograniczeń zasługuje
na podkreślenie. Repetycje przedmiotu rno-
gą być nieograniczone - lecz nie bezplatnie.
Studiowanie można rozciągnąć na więksą
liczbę semestrów - lecz bez pomocy stype-
ndialnej. Obydwa rozwiązania do-
puszcza obecna uśtawa,

Decyzja dziekana, która dotyczy nie
zaliczania zaięc (to rola wykladowcy), lecz
rejestracji na zaj,ęcia, podlegać będzie po-
nadto ograniczeniom plogramowym. Usta-
lony plaez wydzial proglam studiów,
z Wszystkimi jego elementami sztywnymi
i fakultatywnymi, nie będzie już odgrywal
roli podziału godzin, zwalniając dziekanaty
z drobiazgowego planowania zajęć. Będzie
natomiast dlugofalową i nienaruszalną dy-
rektywą rady wydzialu dla studenta. Trwa-
lość programu poglębi się, gdy ilość eleme-
ntów sztywnych będzie zredukowana do
niezbędnego minimum.

Regulamin: ile wolno studentom

lndywidualny tok studiowania przeno-
si na studenta prawo i obowiązek ustalania
rodzaju i liczby przedmiotów, któlych stu-
diowania podejmuje się w semestrze. Po-
mocą slużyć mu będzie niezbędna informa-
cja pisana oraz rada nauczyciela (tutora?),
Program, czyli lista przedmiotów obowią-
zująca dla stopnia/wydzialu/specjalności
będzie minimalnym planem do wykonania,

nie podzialem godzin. W idealnym przypa-

diu, dla którego regulamin jest praktycznie
zbędny,'student zaliczy w terminie zajęcia,
na które byl wpisany a rola dziekana ogla-
niczy się do formalnego przyjęcia go na

kolejny §eme§tr. Niepowodzenie lub za-
niedbanie studenta - to sytuacja wyma-
gająca regulaminu.

Brak zaliczenia zajęc (egzaminu)
w ogólnie obowiązującym terminie wyma-

9a automatycznie ponownej rejestracji na

ten sam przedmiot (jeśli przedmioi jest

obowiązkowy) lub rejestracji na inny (jeśli

byl fakultatywny). W obydwu przypadkach
wymierny w godzinach czas studiowania
ulega wydlużeniu. Podobne zaleglości
będą się kumulować, ich odlabianie
wymaga starannej regulacji.

Dotychczasowy system urlopów dzie-
kańskich skazujących studenta na maI-
nowanie rocznych lu b semestralnych
okresów nie ma zastosowania w systemie
studiowania przedmiotów. Student może
i powinien zapisywać się na kolejne
semestry tak dlugo, dopóki jego opóźnienie
nie przekroczy pewnej ustalonej wielkości
standardowej, np. liczby godzin, odpo-
wiadającej jednemu pelnemu semestrowi
(TNG). Nawet gdy sytuacja taka pow-
stanie, studentowi trzbba umożliwić wa-
runkowy wpis na zajęcia jednego semestru,
problematyczne byloby wszakże udzielenie
mu pomocy stypendialnej i socjalnej,
Przeciw objęciu studenta w tym okrbsie
świadczeniami przemawia skrajność takiej
sytuacji, której należy przeciwdzialać.
Bieżące umiarkowane opóźnienie student
może nadrobić zapisując się na zajęcia
w ilości większej niż wymagana minimalną
normą tygodniową. Wzorce systemu
zaliczania i kredytowania zajęć oparte na

normie tygodnio,łej można zaczerpnąć
z uczelni europejskich lub amerykańskich.

fił,ŁłM ^S,ffiśr i§io.Vn.r9oo J,Ę,
b^_łl.tsoka@€x

(w ro*saew*a)

7

,}

suwalki - dom rodzinny M. Konopnickisj. RYs. Fl. NatUsieWic2



:

x
\
tro
Ę
FĘ
Ę
x\a
tĘ
Ń
§c
tr
N

w wielu indywidualnych prrypadkach, i umożliwić planowanie długody€tan§owe. daktycznej i organizacyinej jeszcze dlugo

np. z powodów zdrowotnyctr lub.spec|al- D*;;;;Jn.I"niu r,"v."gają.inaiizy. pierw- pozostanie zmorą dla jednych' marzenlem

nych, student.będzie zmuszony do pzer_ *ńT"H;;;&;{"li_b9"ńi"ń avJ"r.- dla drugich, równie odległYm inierealn'm

wania nauki po kiIku seme§trach. Sytuac|a ,v".iv"i- d[zua godzin? studentów? stu_ dla wsrystkich,

taka nie stanowi szczególnąo vrnrłomu o""ij*in.a*ł.-Dru9im iest sterowanie Rnatiza moŻliwYch lemediów nie bYla-

w jego studiach, dziekin pzyjmie jego -ti"iiiJ"l", w iednóstkach wobec ffuk- bY tu na m'ł§scu. PoŻYteczne będzie iednak

rejestrację na s6mestr, gdy studB.nt po_ tuu"Jiitos"i gogzin_oraz studentów, przypomnienie jaką pozycię,zaimuie nau_

nownie się zglosi. wydaje się, że nawet 
-?o*oa.Jnie 

lefolmy wymaga poczucia cryciel-badacz w rozpowszechnionym mo-

stosowanie dotychczasowego egzaminu u".pi""*,irt*a . 
pelsonelu nauczającego. delu uniwersyteckim,

kwalifikacyjnego byloby zbędne. Ryeyko, a&*"ie i" ,"zia doraźnie pr.". -,.io- WększoŚĆ (nieco Ponad Polowa) Po-

które podejmuje dziekan obejmule bowiem żenie opłatonego p8n§um aydaktycznego tencjału dydaktycznego preypada na nau_

jeden semestr, gdy .tude,it-Jii"Jó "ii 
.ł"uv, panoui"k. rore]<ty'finansowania tw aal ceróeti-badaczY zatludnionYch na stale' na

nie przedstawi w terminie zaliczeń i dalsze *ń;-*;; 
-"i"n!. 

obćiążeń dvdakt1- ogianiczonei, lecz śabilnej iloŚci etatów,

jegostudiowaniebędziemożliwedopiero".n,"i-ńo'.*LJ-n"6yłyńywteóv,słkt?reobsa&aneąwyłącznieprzezkon-
po nadrobieniu zaleglości w tlybie warun_ * '|i95jt ;;iu,rnv.ńieniatuv się jtan kurs, dctępny kandńatom ze stopniem

kowym (patn wyżej) . żelazny charakter _tr-,iani"ni" nu aata"tr ayaartycznyctr, np. a"n_u, dorot*ierrr naukowym i dydakty_

terminu zaliczania zajęć w}stępuje tu po raz p,;;;;;iśH pi"**nik" lub wlgasanie iznyrn, Zakres sarro&,ielności jest różny,

kolejny z wielką wyrazistością., .f;; k;;;;kiowe9o. proces ten ozna_ ,zależy silnie od pozycji, śażu i lokalnych

Nową kategorią studenta, który poiawi .ń; ;iń;ację z Óbecnej etatrzacji dy.- *"runro*. Udzial w pracy naukowej ksztal-

się w opisywany. "y.,ńi" ńo.i" łua"nt n".nicrn";''n^ ii"". st_atycznei etatyzacji tuje dalszą karierę, tecz nie stanowi warun_

,,ulamkowy.,, z rozmaitych powodów lejes_ d;;;,r;..;ei i_.rywrlt, oo fińansowania ku eliminującego ze spolecznŃcci akade_

trujący się na paedmioty w ilości mni9il9j rzJ.Ń"rv"t osób i etatów dydaktYcznYch mickiei. UposaŻenie kadry stalei iest zna-

niżtygodniowanormagodzinowa(TN-G).zamiastfolmalnegopensum.Toterowanieczącowyższewporównaniuzpracownika.
Zmieaaiąc w kierunku stopnia, student ""dr";r"-ńi;n"ńru,aya"nycznego 

może , mi o pojobnych nawel kwalifikaciach, lecz

podlegać będzie identycznyn wymaganiom fi;;Ńij Ńóiczo w dalszei perspekty_ zatrudniony"h czasowo na_ stanowiskach

jak jego koledzy n. 
"rutu"i" 

p"lnym. iedyną ,j". "r.zri"ria 
bowiem planowanie no- pomocniczych w dydaktyce lub nauce, Wy_

wątpliwość budż zatres po,.,.,o"y soclainej *Y"t ot"n dydaktycznych dla zdobycia Ly iest lównież zakres odpowiedzialności

do której bylby ten student uprawniony. "rua*ro* 
(i iinansowania), _ samodzielne funkcje dydaktyczne i or_

.W obecnym sposobie brak mieisca dla ganizacyjne W nauce i w Ądaktyce powie_

osou, poaejmujący9h """tę 
. ,Óty*O* Nauczanie i nauka: rn:"rt§:ut;ril:#li:,rT;;li]ll:innych niż uzyskanie stopnia: np, dla po-

szezenia horyzontów. zdobycia wspólczes- twórcza konkurencja dżetem insĘtucji przeznaczonYm na dziala-

nych informacii technicznych lub nawet dla _ r,_J_.. ^l.^A^_ 
lnosć dydaktyczną orcz elementarnym fun_

czyste! przyjemności ;6i;;i; wfurlne; Trzon kadry akademickiej, któremu duszem badań, który pozwala im na Prowa-

wiedzy. System indywidualny otwiera bra- z mocy ustawy i ouyczaiu przypada decy- dzenie skromnej pracy naukowei, szczegÓl-

myuczelni idlatakictliv]iiv"ń-"iult"""y, dującarolawksztaltowaniużyciawuczelni nie z udzialem dyplomantów idoktora_

ponieważ ich uczestnicńo ń zalęcia"tr nie 
"t"no*ią 

pracownicy naukowo_dydaktycz- ntów, bez konieczności zdobywania fun_
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zostala wypcaźona w odpowiednie instlu-
menĘ oddziałyrvania.

ukształtowana dziś struktura politech-
niki Wrodawskiej, dobze sluĘca potlze-
born badań naukowych, jesr nie zawsze
kompatybilna z jej funkcjami dydaktyczny-
mi, choć formalnie zawiera wszystkie nie-
zbędne elementy. Bezpaśredrie sprawowa-
nie przez dziekana konroli nad pracą poje-
dync4ych nauczycieli jest nierealne nawet
na malym wydziale. Skuteczny nadzór wy-
maga merytorycznych kompetencji, spra-
wuje go formalnie kierownik zespclłu dyda-
ktycznego. Zespót twoźą nauczyciele aka-
demiccy nauczający w iednej, szerokiej,
lecz w miarę jednorodnej dziedzinie. Kiero-
wnik zespolu ma wszelkie dane, by w spo-
sób merytoryczny stetować i oceniać pracę
pojedynczych nauczycieli. Wielkość zespo-
lu jest w zasadzie dowolna. sposób jego
powolania określa tradycja oraz nauczyciele
którzy zespół twożą. W szczególnie
korzystnych przypadkach zespół pokrywa
się z inną jednostką jak zakład, insty-tut czy
centrUm.

W warunkach reformy system stud-
iów to zespoly dydaktyczne staną się
ośrodkami, ktÓIe tworą i ofelują stu-
dentom (i dziekanom) dydaktykę we
wszystkich jej foimach. Zespoly będą
oddzialywać konkurencyjnie w zakresie
dydaktyki o zbliżonym lub zastępczym
charakterze,

Skuteczny nadzór dziekana nad pra-
cą zespolu Wymaga, by zespół podlegal
w całości jurysdykcji jednego wydziału.
Związek zespolu z wydzialami z których
pochodzą studenci zniknie w warunkach
reformy, studentom nie da się narzucić
uczestnictwa w wykładach zespolu, jeśli
inny zespół prowadzi te zajęcia lepiej lub
ciekawiej.

Kierownik zespołu wypełni swoją rolę
tym lepiej, im większe pelnomocnictwa
otrzyma od dziekana. W szczególny sposób
powinien zostać wyposażony w prawo
oceny poziomu nauczania każdego nau-
czyciela zespolu a jego wnioski,
w sprawach personalnych i finansowych
powinny mieć dla dziekana wagę wiążącą.
Wadza kierownika zespołu będzie pelna,
sdy oparta zostanie na bezpośrednim
finansowaniu materialnym i osobowym
dydaktyki, którego źródlem jest dziekanat.

Dziekan, nadzorujący dzialalność zes-
polów dydaktycznych dysponuje dodatko-
wym waŻnym instrumentem oceny, rzadko
w warunkach krajowych wykorzystywa-
nym: opinią studentów. lstnieją opracowa-
ne w praktyce metody ankietowe dostar-
czające w zwięzlej formie statystycznej ana-
lizę odpowiedzi studentów na zajęcia dyda-
ktyczne w których uczestniczą. Glos śtude-
nlów, wsparty ich możliwością wyboru,
będzie poważnym czynnikiem sĘmulu-
jącym pracę dydaktyczną zespolu, gdy jego
wplyw uwidoczni się w materialnych i oso-
bowych decyzjach dziekana.

Poslowie

Studium powstalo w wyniku dyskusji,
których zasięgu zespół nie staral się ograni-
czać. Nie cofnęliśmy się przed omawianiem

tematów drazliwych, dotyczących wyksztal-
conych przywilejów studentów i kadry aka-
demickiej. Uznaliśmy za konieczne poru-
szyć zagadnienia stukturalne i organizacyj-
ne czekające dopiero na rozstzygnięcie
w duchu nowej ustawy. Wśród sporów
i niepewności pracowaliśmy nad wypraco-
waniem wspólnego poglądu na dzialalność
Politechniki Wrocławskiej jako instytucji
powolanej do nauczania mlodzieży. Przed-
stawiony obraz, wyrasta z naszych doświad-
czeń i zawiera elementy, w których wyloni-
liśmy pogląd dominujący.

Świadomie unikaliśmy w studium dys-
kusji szczegółowych i technicznych, nie
projekt bowiem zamiezaliśmy stworzyć
lecz wypracować pogląd. Jednym z do-
świadczeń naszych rozmów jest świado-
mość jak mało wiemy o warunkach studio-
wania na poziomie akademickim w uni-
wersytetach świata, Schemat studiów
w Polsce, niezmienny od lat, jest dla
czynnych dziś nauczycieli akademickich
jedynym życiowym doświadczeniem.

Blędem, którego staraliśmy się ustrzec,
byloby kreślenie nowych pięknych konstru-
kcji i atrakcyjnych systemów, projektów
przeksztalceń. Przyklady z przeszlości do-
wiodly jak pozorny bywa ich skutek. War-
tość największą ma, jak sądzimy, przypom-

nienie, a niekiedy ponowne odkrycie uni-
weIsalnych zasad akademickich, wlaści-
wych również dla polskiego środowiska. Ze
zdziwieniem obserwujemy, jak przechowaly
się one w świadomości ogólnej i mogą być
przywrócone do życia w nowych warun-
kach masowej edukacji. Pomocą slużyly
nam często przykłady zagraniczne, na któ-
rych odkrywaliśmy poprawne funkcjono-
wanie zjawiska, w Polsce zanikle lub
nieczynne.

Glębokim i ożywiającym odkryciem,
które na przyszlość może się stać źródłem
dalszych przemian i reform jest prymat twór-
czego ksłalcenia nad innymi funkcjami
uczelni. Nie jest Politechnika zbiorem labora-
toriów i badaczy, nie jest zwyklym zakladem
pracy, nie jest po prostu szkolą. Universitas
byla od początku spolecznością studentów
oraz nauczycieli-badaczy, gdzie jedni i drudzy
postępują we wiedzy powodowani nie
pzymusaTl, lecz świadomością jej znaczenia
i poży&u, Ta klasyczna idea pozostała
obecna w Politechnice Wroclawskiej,
ądzimy że powinna być wspierana
i rozwijana również poprzez reformy sysste-
mu kształcenia.

Ludwik komorowski

Wigry - kościół pokamedutski.
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