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-jaki to czas?

(Sekretaz Programu TEMPUS)

(Pełnomocnik Rektora ds. TEMPU§)

maia minąl rok od decyzji EWG włączającej Polskę do
międzynarodowej wymiany uniwersyleckiej w postaci programu

TEMPUS (Trans-European Mobility Program for University Stu-

dies). Wówczas declzja wydawała się historyczna. Dynamika wydazeń i zainteresowanie programem w środowisku akademickim
Polski i EWG pzerosło wszelkie prognozy. Byliśłnypży tym od
początku, Rektor Politechniki Wroclawskiej powolal Biuro TEMPUS już 1 sierpnia 1990 r. Bazcm z dziesiątkami pracowników
i studentów pzeżywaliśrnyentuzjazn podsycany napływająrymi
zapowiedziami i rozczarowania, gdy deązje okazywaĘ się skromniejsze od oczekiwań.
Czas ęojzeć na TEMPUS nie iak na cza§ przyszły, jakim
chcieliśmy go początkowo widzieć, lecz jak na zwykły czas teraźniejszy mierzony codzienną rutyną. W Europie otwańych granic,
środkiadministracyjne do jakich należy TEMPUS są tylko jednym
z wielu, niekoniecznie naczelnYm stymulatorem aktywności społecznej. Dzieląc się doświadczeniami pierwsząo roku działania proglamu TEMPUS chcemy poddać analizie zarówno możliwościiak
i ograniczenia tego pzedsięwzięcia.
W Politochnice Wrocławskiej powstało ogólem 55 programów
wielostronnoi współprary europejskiej (JEP). W pierwszym etapie
paedsiawiono ich 35, z czego 4 zostalo płzyjęte do realizacji.
W drugim etapie ponowiono aplikacje w 6 ptogtamach uprzednio
odrzuconych, ponadto powstało 14 nowych programów. Oto lista
programów przyjętych:

.

Partner w P\Ą/r: Prof. Wojciech Zamojski, 1-6.
lnni uczestnicy: WSl Zielona Góra (PL), UMl§T Manchester (UK),

University of Aveiro (P), University of Minho (P).

CoMPUTER sclENcE AND ANALYsls oF sYsTEMs TRA-

lNlNG (coAsT)

Koordynator: Prof. Jose-Luis Verdegay, Universidad de Granada
(E),

Parinel w PWr.: Prof. Stefan Chanas, 1-23
lnni uczestnicy: Universitó d€li Studi di Trento (l), Lorand Etvos
Univer§ty (H), PAN Warszawa (PL).

KALENDARlUM

90

czerwlec 90

decyzja EVVG powolująca do życia proglam
TEMPUs
powolanie Biura TEMPUS w Ministerstwie
Edukacji Narodowej

rokrutacia studentów

granicą

sierpień 90
30.09.90
8-12.12,90
styczeń 1991

luty

1991

15.03.91

l9_22.03.91

pzez MEN na §tudia

za

powolanie Biura TEMPUS PWr.
zakończenie pierwszego etapu programu

konferencja EA|A

w

Amsterdamie "The new

Europe" (uczestniczył L. Komorowski)
ogłoszenie wyników l etapu

pzeksztalcenie' Biura TEMPUS

ds. Programów Międzynarodowych
zamknięcie ll etapu proglamu

MEN w

Biuro

konferencja "Meeting-Forum on Mobility in
Europe" w Brukseli (uczestniczył J. Skar-

żewski)

oraz targi

"European Student Faft" (uczestniczyła M.

10

kwiecień 91

Czarniecka}
ogloszenie budżetu TEMPUS na rok g1/92

Koordynator: Prof. lrlichael S. Wald, Hamburger Ausbildungspartnerschaft (D).
Partnet w PWr.: Prof. Jaroslaw Juchniewicz, 1-7.

lnni uczestnicy: Pońsrnouth Polytechnic (UK), TH llmenau (D),
Barcelona Polytechnic (E), TU Budapest (H), AUEF Lióge (B).
EUROTEAM Leicester (UK). Politechnika Krakowska (PL), West
80 Bologna (l), Laser Zentrum Hannover (D), Slovak Technical
University Bratislava (CS), lnstitut f0l lnformatik in Enwuń u.
Feńigung (D), Czech Technical University Prague (CS), AKAP

Ausbildungspańnetschaft Aachen-Kóln (D), University of Sydney
(AUS), Ecole Superieur des Mines de Paris (F).

Plogramy wielostronnej wspólpracy europejskiej (JEP) są w9
intencji Komisji Europejskiej EWG oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, podstawowym elemerltem rozwoju i unowocześnienia

sTUDENcl
Zakwalifikowanych w czerwcu 90 r.
do grudnia 1990 r. wyjechalo

650

474

W tym:

z PWr.

z Warszawy
z Krakowa

z wrocławia
z Łodzi

ADVENCED coMPUTlNG EDUcATloN PRoJECT-ACEP
Koordynator: Plof. Erik Dagless, University of Bristol (UK).

maj

CoMPUTER AlDED LEARNlNG AND slMULAT|oN TEcHNo-

LoGlEs

7

7.05.90

Koordynator: Prof. G0nter Pritschow, University of Stuttgart (D).
Partnet w PWr.: Prof. Jan Koch, 1-24.
lnni uczestnicy: University of West London (UK).

.

Ludwik KOMOROWSK!

.

. CREATING A STUDY coURsE "AUToMATlzATloN lN MA_
NUFACTUR|NG ENG|NEERING" lN THE TEcHNlcAL UNIVER_
slTY oF WRocłAW (BREsl_ĄU), PoLAND.

z Gdańska

z poznania
z innych miast

30
172
59
58
40
40
33
72

szkól wyższych w Polsce. JEP-y powinny stworzyć możliwości
wieloletniej wymiany międzyuczelnianej, w tym także wymiany
studentów. W przekonaniu projektodawców i administratorów TEMPUS, to programom JEP przysluguje finansowy priorytet. dobrze
widoczny w budżecie programu. Budżet TEMPUS jest częścią
pomocy przyznawaną przez Wspólnotę Europejską (EWG) krajom
postsocjalistycznym (PHARE budget). Strona polska (KERM)
określaalokacje funduszy na poszczególne dziedziny gospodarki,
zatern również fundusz globalny na dzialalnośćTEMPUS w każdym roku. Szczególowy rozdzial środków TEMPUS na różne typy
dzialalności przeprowadza Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Rozmiary budżetu (patrz ramka) dowodzą, że programy JEP
istotnie będą glówną formą finansowania osiągalną przez TEMPUS, W praktyce jednak i one mogą się okazać trudne do zdobycia

poniewaŻ 8oYo plzeznaczonych na ten cel funduszy pochloną
programy wstępnie zaakceptowane na okres lrzech lat. oczywistym
wy§ciem proponowanym plzez Biuro TEMPUS MEN byloby powiększenie budżetu TEMPUS, co formalnie leży w gestii wladz
polskich. lecz musialoby nastąpić kosztem innych dzialań finansowanych przez EWG.
Pzygotowanie projektu JEP jest trudne i pracochlonne, szczególnie dla Polaków, którym brak doświadczenia w biuroklacji na
poziomie europejskim. Większośćprogramów JEP jest inicjowana
i opracowywana przez partnerów zachodnioeuropejskich. Po stronie polskiej powstaje czasem zludne wrażenią że projekt ma szanse
powodzenia wskutek poparcia znanych i wplywowych ośrodków.
Warto przeanalizować pokrótce losy projektów wysylanych na
adres Centralnego Biura TEMPUS w Brukseli.

Tam, na 3 piętze biurowca przy ustronnej Rue de Ttdves 15,
projekty lądują na biurkach Aleksandra, Giselle i innych asystentów

pani Lasley Wilson, szefowej biura. Zadaniem Ęch mlodych,

płynnie mówiących trzema językami Europejczyków jest ocena, czy
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WYJAZDY PRACoWN l KÓW

Wyjazdy zaakceptowane na okres styczeń
Ogólem 220 osób

z

PWr.

Warszawa
Kraków
Wrocław
Poznań

Ł&ź

Gdańsk

inne miasta

w tyfn

- wrzesień

1991

.

10
52
25
23
21

20
16

63

ptojekt odpowiada formalnym wymaganiom opisanym w powszechnie dostępnym Vademecum. Najmn ie|sza nieścislośćdyskwalif i kuje projekt. W ten sposób z liczby 1 338 nadesłanych w pierwszej
rundzie projektów wybrano ok. 600 (w tym ok. 300 z udziałem
PL). Każdy wyselekcjonowany projekt nadawał się do realizacji wg
standardów EWG. Następny etap Óceny wszystkich projektów,
w których występują pańnerąr pol§cy, odbywa się w Warszawie.
Plojekty podlegają ocenie ek§pertów MEN, tworących słaly
zespól doradców ministetstwa. Przedmiotem oceny jest przydatnośćzaplanowanych w projekcie zadań. W tym momencie-dochodzą do glosu czynniki lokalne i pańykularne: aby każdy, choćby
najmniejszy ośrodek w kraju mial udzial w programie. aby każda
z dyscyplin by}a reprezentowana stosownie do należnej jej rangi
itp. Ostateczną listę 85 projektów, w których uczestniczylo ogóleń
118 pańnerów z Polski. dwaj reprezentanci ekspertów zawożą do
. Brukseli celem formalnego zatwierdzenia przez Komisję EWG. Na
koniec projekty trafiaią z powrotem do biura TEMPUS w Brukseli.
któte klei znaczki na listy do zainteresowanych i wypisuje czeki.
Charakterystyczną cechą, jedną z niewielu, którą udalo się nam
wylowić wśród zatwierdzonych projektów, jest ich orientacja na
szkoly - instytucje, nie osoby. Z pieniędzy JEP można zakupić
wyposaŻenie (w br. są to niemal Wylącznie komputery), moŻna
wysłaĆ personel na zagraniczne staże, można odbywać wizyty
i przyjmować gości. można wleszcie wysylać i studentów. Niepokojące, że z tej ostatniej możliwościniewielu kozysta, choć to
wlaśniemożliwośćwyiazdów studenckich odlóżnia TEMPUS od
innych źródel finansowania dostępnych po stronie polskiej i EWG.
Środki TEMPUS nie sąznaczną pozycją w budżecie'uczelni o wielkości Politechniki Wrocławskiej (ok. 2OO O00 ECU czyli ok. 2,5 mld
zl w roku 1991). Angażowanie ich w przedsięwzięcia badawcze
lub organizacyine możliwe do sfinansowania z budżetu uczelni lub
grantów nie znajduje uza§adnienia, Z drugiej stfony, przeznaczenie
większych środków na wymianę studentów wymagaloby od uczelni wlaściwej regulacii iego procesu, by nie przerodzil się w drenaż
mózgów, czego wielu się dziśobawia.
Wnioski o finansowanie wymiany osobowej przechodą inne
koleje losu zanim zo§taną skierowarte do kasy lub trafią do kosża.
Ptzesylane ą bezpośrednio do Biura TEMPUS MEN w Warszawie,
które samodzielnie je zatwierdza. informując |edynie Brukselę jaki

czek

i

komu wyslać. Macierzysta instytucja pracownika nie jest

angażowana w proc€§ ksziałtowania decyzji. W pierwszym etapie
fundusze byly prawdopodobnie latwo osiągalne. Wśród zaakceptowanych znalazĘ się nawet wnioski. w których trudno się doszukać dydaktycznego. czy choćby tylko, racjonalnego uzasadnienia. Bygorystyczny termin przyjmowania wniosków spowodowal
natomias! że celowe i dobrze uzasadnione wyjazdy nie byĘ przed,
stawiane do finansowania. jeślinie mogły być zaplanowane
w szczególach z 9-miesięcznym wyprzedzeniem (!). Podobne tempo biurokratycznei procdury jest tiudne do pogodzenia z szybkoŚcią tozwoju kontaktów europejskich, obserwowaną na poziomie
uczelni.

Wyjazdy studentów byĘ sztandarowym haslem programu TE-

MPUS. Biuro TEMPUS MEN ,pzeprowadzilo z rozmachem le-

krutację studentów w roku 1990, zdobywając dla nich miejsca
w uniwersytetach europejskich i oplacilo nawet koszty podróży.

Ten pzyklad pożytecznego dzialania wysokiego urzędu byłby budujący, gdyby nie byl jednocześniepzykladem beztroskiego lek-

ceważenia podstawowych zasad programu TEMPUS, w innych
sprawach rygorystycznie pżestrzeganych. W stosunku do wy|azdów studenckich, kodeks wymagań TEMPUS można sprowadzić
do trzech punktów: (i) student powinien oprócz chęci wyjazdu
posiadać minimum zamyslu co do ce|u swojej podróży; (ii) student
powinien samodzielnie nakreślićplan finansowy podróży i pobytu,
a potem zmieścićsię w tym budżecie; (iii) uczelnia zwalniająca
studenta wyjeżdzającego powi n na gwarantować uzna n ie dorobku
studiów odbywanych za granicą jako równoważnego okresowi
studiów w kraju.
Początkowa euforia minęła wraz

z

zamknięciem pierwszej

tundy TEMPUS w grudniu 1990. Biuro TEMPUS MEN oficjalnie
zrezygnowało z dalszej organizac.ji wyjazdów studenckich powo-

dując rozczarowanie oczekujących ponownej rekrutacji w roku
1991 . Czy TEMPUS oznaeza czas przelotny, pytają zawiedzeni?

Jedyna rada jakiej potrafimy im udzielić brzmi: weź sprawę w swoje
ręcą pisz listy do uczelni zagranicznych. Nie llumaczymy studentom przy tej okazji jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania stypendium w roku 1991, choć mamy świadomość,że przy zaplanowanej w MEN liczbie wyjazdów na poziomie 160 osób (w
porównaniu do 650 w roku 1990) nie więcej niż 10 studentów

z

Politechniki Wroclawskiej ma szanse na stypendium

akademickim 1991l92.

łudno byloby wyjaśnićstudentom

w

roku

inną jeszcze subtelność.

JEP - PROGRAMY WSPOŁPRACY MlĘDZYNARODOWEJ
Zlożono projektów (PL, H, CS)
Zatwierdzono
w tym z udzialem PL
w tym pańnerów polskich

w
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Kraków
Gdańsk

Łódź

Wroclaw
Poznań
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1338
15O

85
1

18

Ą

33
21

14
12
10
10
18

która jest przyczyną wielu ich niepowodzeń w korespondencii
z uczelniami zagranicznymi. Uczelnie zachodnioeuropejskie otrzymują obecnie dziesiątki listów z Potski, z plośbą o przyjęcie na
studia. Gdy listy takie pochodzą z krajów zachodnioeuropejskich,
odpowiedź jest z zasady pozytywna, często entuzjastyczna, bowiem uczelnie chętnie przyjmują cudzoziemców placących za studia. Polscy studenci nie zawsze rozumieją finansowy wymiar tego
zagadnienia. Zdarzylo się, że polski student po otrzymaniu polwier-

