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Ludwik KOMOROWSKI
Rozmowy o studiowaniu podskórnie
tocząco się w politechnice ze zmienną intensywnościąodbi|a|ą różnorodnośćnaszych temperamentów. Krytyku|emy co nas
otacza, idealizuiemy czego nie znany,

szczególnie gdy zagraniczne. |naczei jednak
niż w dyskusjach politycznych, gdzie nuń
konserwatywny unika otwartei obrony zeczywistości, w murach uczelni wielu dernonstruje prrywią,"nle do §vstemu studiów,
którego Ę zalazem i wytworenr, i sprawcą.
Spól w tych warunkach staje się emoc-

jonalny i ialowy. Bardziei niż argumenty.
potzebne jest ksztalcenie wyobraźni, Z tą
my§ą prezentowalem w,,Sigmie" {nł 172
i 173) materialy z dyskusji nad ptoblemami
reformy qrstemu studiów.
Egzaminowanie jest kolejnym zagad-

nieniem skupiającym uwagę naucrycieli

i

studentów. Wyobrażenia

o

wlaściwym

egzaminowaniu obciążone ą bagażern mazycielskiego idealizmu, który studentom
fałszywie podpowiada, że nowoczesne studia poawolą im studiować wylącznie na co
mają ochotę. Naucarcigle akademiccy. wyprowadzający wzolce z sytuacji środowiska

akademickiąo

w

Polsce spzed 50 laty,

sklonni ą czasem do podobnego liberalizmu. Pozostawiliby studentowi pełną słobodę w planowaniu nauki a egzamin widzieliby jako |edyny miernik jego osiągnięć.
Tymczasern studia ad. /99/, to proces
ksztalcenia masowego, a ich organizacja
wymaga metod gwarantujących sprawny
pzepływ kształcone| mlodzieży oraz maksymalną możliwą różnorodnośćwied4y
i umiejętności. Podstawą takiego systemu
jest pojęcie kredytu akademickiego.
Slowo kredyt, do niedawna ściślebankowe, powraca do popularnego języka
w miarg |ak samodzielna dzialalnoścosób
wymaga syntetyczne| ich oceny. Ta sama
potżeba leży u podstaw kredytu akademickiego. Określa on we wspólczesnym uni-

wersytecie sumę osiągnięć sludenta na
wszystkich etapach nauki. Wartośćobiek-

tywną tej sumie nadaje zwyczaj akademicki,
na mocy którego każdy studiowany przedmiot wyraŻa postęp wiedzy i buduje "kredyt
zautania", czyli wartośćstudenta, którą ten

może słobodnie dysponować niczym su-

mą kredytu bankowąo. Pojęcie kredytu
automatycznie dziala porządkująco i nazuca kolejne szeroko stosowane reguly.
1. Budowanie kredytu z przedmiotów

zwraca uwagę na ich autonomię oraz pozwala na formułowanie wymagań programu studiów w postaci jednostkowych klocków - kursów semesttatnych. Zaliczanie
kole|nych kursów buduje kredyt. pozycjg
wyjfuiową do innych kursów lub w ostate-

cznym wymiarze do uzyś*ania stopnia.
2. Kledyt jest kategorią wymierną,
obok nazwy zaliczonego kurcu specyfikuje
lównież jego objętość.czyli wkład pracy
studenta. Standarlaacja tej wielkŃci do-

semestr. Zapisując się na zajęcia kolejnego

same§tlu studont musi bowiem wiedzieć
sposób ostateczny, czy i jakie kursy
stanowią jego kredyt. Od tego zależy jego

w

prowadzila do wyksztalcenia pojęcia godżny kledytowej, tj. normatyrrnej jednostki
obliczeniowej równoważnei t godzinie wykladu prowadzonąo taz w tygodniu pzeie
§emeslr. Operowanie godziną kredytową
eliminuje dowolnośćw ksztahowaniu wymiaru kursów ijednoczśnie umożiwia łatwe porównywanie osiągnięć studentów wg

wkładu pracy mierzonego ilościązaliczonych godzin kredytowych.

3. Trzecim niezĘdnym skladnikiem
kredytu jest ocena. Tylko pozytywnie zaliczone zajęcia budują kredyt studenra. Żaden kurs nie może kończyć się bez oceny.
Znana w Polsce forma zaliczania wykladu
podpisem bez oceny (nomen) nie jest do-

puszczalna dla zaięć obowiązkowych
w programie studiów. Można ją stosować

wyłącznie dla kursów uzupelniających, nie
tworzących kredpu studenta, np. zajęcia

sportowe,
Formy zapisu

nu. Termin może być wybrany jako data
zakończenia semestru, bądźjako ostatni
dzień sesji, lecz nie może sięgać w kolejny

i

księgowania studenc-

kiego kredytu bywają bardzo różnorodne.
W najprostszym przypadku student traktujB
indeks jak książeczkę czekową wykazując
kredyt w postaci zaliczonych tam przedmiotów (kurs/wymiar/ocena). Ta informacja jest podstawą wpisu na kolejny kurs
i przedmiot, a po zaliczeniu wszystkich
wymaganych kursów staje się podstawą
wydania dyplomu. W USA system kredytowania rozwinął się w skrajnej formie arytmetycznej. Kredyt mierzony jest w jednostkach (godzina kredytowaxocena). Np.

zaliczenie 2 godzinnąo kursu z oceną dostateczną wnosi kredyt 2x3 - 6 pkt. System taki, czasem vrzbogacony o wagi statystyczne poszczególnych przedmiotów. nosi
nazwę systemu punktów kledytowych i bywa po§tłzegany (falszywie) jako prosta gonitwa za punktami, nie za wartŃcią. W istocie wymagania dla studenta formulowane
ą i tam w postaci lisĘ przedmiotów, a metoda punktowa sluży jedynie prostomu sumowaniu studenckich osiągnięć.
Zaliczenie jako forma ukończenia zajęć
jest w Polsce w powszechnym użyciu, ale
sposób zaliczania odbiega od form pżyjętych dla budowania kredytu akademickiego. Pierwszym wymaganiem jest §topień,
który potwierdza osiągnięcia studenta w tym

kursie i w tym semastlze, zatom ocena
studenta musi być nieodlącznie związana
z zajęciami §emestru. Może to być suma
osiągnięć cząstkowych. co jest najlatwie|sze do zaakceptowania przez studentów,
Zaliczenie kursu na podstawie jednorazowego kolokwium to naimniei skuteczna.
forma kończenia zajęć, Usta]enie sposobu
zaliczania należy do wyĘcznych kompetencji prowadzącego kurs. Jedyną normą zewnętrzną, której i on. i student musi przestrzegać jest termin. Tylko wtedy zaliczenie
zastąpi inne formy dyscypliny (np. kontlolę
obecności) gdy termin uzyskania zaliczenia
Ędzie nazucony wymaganiami regulami-

dac"yĄa

jakie nowe kursy może wybrać,

a jakie musi powtórzyć.

Niepowodzenie
w zaliczaniu kursu nie stanowi dla studenta
żdne| dramatycznej uciążliwości.Dopiero
gdy liczba kursów niezaliczonych jest duża,
lub gdy zachodzi potrzeba wpisu na kurs po
ruz !łzeri, konieczna jest interwencja dziekana, który zdecyduje czy i na jakich warunkach student zasluguie jeszcze na swój
status. Tutaj dopiero, a nie w procesie
lallczania zwyklym trybem, odegrać mogą
rolę okoliczności szczególne jak np. choroba.

Egzamin odgrywal w systemie polskim
poważną rolę do czasu, gdy wydłużająca
się lista studiowanych przedmiotów oraz
brak jasnego rozóżnienia pomiędzy zali-

czeniem a egzaminem pozbawila ten ostatni należnej mu wagi. Opisane wyżej zasady
wyptowadzone z pojęcia kredytu akademickiego pozwalają na przywrócenie egzaminowi langi poważnego sprawdzianu umie-

jętności.Przyklady:

Paedmiot A, podstawowy, nauczany w wy22000 lub 40000

miarze:

22400

40400

Pzedmiot B, kierunkowy, nauczany w wy22000 lub 40000

miarze:

Jeżeli każdy z kursów wymaga od studenta odrębnego zapisu, kończy się oceną
otaz jest odrębnie kredytowany, to w przedmiocie A w wersji pierwszej student uzys-

ka lącznie 5 ocen (3 w wersji drugiej)
w ciągu co najmniej dwóch, lecz nie wykluczone że aż 5 semestrów (3 w wersji
drugiej), jeśliwybralby studiowanie tego

przedmiotu systemem szeregowym, tj. ko|e-

jno wykład 1, wyklad 2, ćwiczenia 1, ćwiczenia 2, laboratorium (wersja druga zapobiega rozseparowaniu wykladu i ćwiczeń).
W tej sytuacji egzamin pojawia się jako

element niekonieczny, poniewyż kredyt

student uzyskuje na podslawie ocen z zaliczeń. O tym czy student powinien z przed-

miotu

A zdać dodatkowo

egzamin zade-

cyduje program studiów ustalony pzez ndę wydziału dla kierunku i specjalności.
W przypadku A egzamin taki byłby celowy:
umożliwialby studentowi demonstrowanie
zdolnŃci kojarzenia faktów imetod pomiędzy omawianymi na wykladzie, na ćwiczeniach i w laboratorium. Jeśliegzamin będzie ustny. student mialby w nim okazję do

laznaąenia swej indywidualności przed
profesorem, z którym być może nie miał

nigdy okazji się spotkać. Zdazy się również
i sytuacja, że przedmiot A studiowali obok
siebie studenci różnych kierunków. a wów-

czas gdy dla jednąo egzamin okaże się

obowiązkowy, od drugiego nie będzie wymagany. Pzykład pzedmiotu B sugeruje,
że przedmiot taki nie musialby być egzaminacyjnym, szczególnie gdyby był nauczany
w wersji drugiej, gdzie ocena z ązaminu
dublowalaby jedyną ocenę z zaliczenia.

W opisanych warunkach liczba

egza-

minów znacznie się zmniejsry dlatego, że

z jednego, nawet obszernego przedmiotu

student zdawalby tylko jeden egzamin, lecz
i dlatego, że wiele przedmiotów nie kwalifikuje się jako egzaminacyjne gdy są naucza-

ne

w poiedynczym kursie. Można oczeki-

wać, że ilośćązaminów nie przekroczyłaby ok. 10-1 5 w ciągu śudiów, czyli

pzeciętnie 1-2 po każdym semestlze, będą
to jednak egzaminy goclne swojej nazwy,
poważniejsze od tych, które dziśznają studenca. Studia inżynierskie sawi-alyby wymagania niższe w postaci tylko kilku eg-

zaminów, szkola techniczna moglaby

obejśćsię w ogóle bez tak poważnej formy
kontaktu z profesorem.

Egzamin tym jeszcze odróżnia się od
zaliczenia, że nie |est zwiazany z nauką
w semestrze. W zasadzie student móglby
zdawać egzamin kiedykolwiek wykladowca
go przyjmie. to jednak może nastąpić nie
wcześniej, niż po zaliczeniu ostatniego wymaganego plogramem kursu z tego przedmiotu. Potrzebny jest tu czynnik porządkujący, zapobiegający separowaniu w cza-

sig zastawu studiowanych kurców i qzaminu. Bozdzielenie ązaminu od zaięć semestru pozwala nawet na formulowanie
dodatkowych w8runkóW wstępnych do ązaminu, np. do ązaminu z A można stanąć
nie wcześniei, niż po zaliczeniu nie tylko
wszystkich form pzedmiotu A, locz lównież
przedmiotów C, D itp. ściśe
wiąĘcych sig
z przedmiotem ązaminu. Regulamin §udiów może wymagać, by ązamin Ęl skladany w sesji egzaminacyjnej po some§tlzą
w którym zaliczono pozytywnie o§tatni wymagany do niego kurs. Niepowodzenie
w niczym nie przeszkodzi studentowi w dalszych studiach. Teorotycznie liczba powtó-

przo§dód oavtłlae sę i w czasie semestru,
t|/|&o tltńrtzas gĘ odpowiednią proS9 §udłrra za*aptuie egzaminator, nie

na więc honorując a^/yczajowo prawo §tu_

automatycznie liczne pzepisy' regulaminu
studiów, który wówczas redukowalby się
do klótkiej listy wskazań porządkowych.

zeń

egzaminu mogłaby być dowol-

denta do jednokrotnego powtózenia egzaminu bez sankcli, warto dopuścić możliwośći dalszych tepetycji za oplatą Ęzaminacyjną.

Sesia ązaminacyjna zachowa swój
sens. Profesor ma w czasie sesji obowiąek
ązaminowania studentów zgłaszających
się w pzypisanym trybie. Egzamin może b€z

le'

mahey obolrido, pytania
oraz

w

semestrze,

&iekal, korndurtg"y rytm placy stu-

dgnta. Sytr8cią w kdhei student ązaminu
nie zdą natrgt pąnlrro wielokrotnych usi_

lowań, nie dininuje go, ponieważ nie
znienia już zdoĘ7ogo lYczśnieikredytu
takżs i w kulsań tgo przedmiotu. Student

zrnieni być możLa kierunek lub specjalność
na taĘ która nie wyrnaga tąo właśnie

ązaminu.

Wprowadzenie pojęcia kredytu akade-

mickiąo do codziennej ptaktyki w polskiei
uczelni wańo vvypróbować, upraszczając

Stosowanie kredytu ułatwiloby naszym śudontom wlączenie się do międzynarodowej
wymiany §tudiuiącei młodzieży, która staje
się codzienną praktyką na świecie.
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i
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