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Prąktyka: droga do zawodu
Różnorodność stopni oraz indywidualny ,sposób ksztalcenia jest sprawdzoną
i rozpowszechnioną metodą zdobywania
wiedzy przez studentów. Jego niepodważalną zaletą jest stymulowanie lozWoju zaintelesowań. Pozorną wadą, często podnoszoną przez zwolenników systemu szkolnego. jest utrata bezpośredniej kontroli nad
profilem studenta. Absolwenci opuszczający po|itechnikę z równoważnymi dyplomami nie będą mieli ściśleidentycznego wyksztalcenia, nawet gdy ukończą ten sam
kierunek czy specjalność.Różnice w zakresie i poziomie wynoszonej z uczelni wiedzy są naturalne, skala zjawiska będzie
konlrolowana przez wladze uczelni i wydzialu. lstotne zagrożenie powstaje dopiero
wówczas, gdy w grę wchodą umiejętnŃci
praktyczne i zawodowe. Zakres wybieralności bylby tu znacznie ograniczony, po-

nieważ nie sposób wyobrażać sobie by,
przykladowo, nauka praktycznej obslugi
komputerów mogla zastąpić zajęcia praktyczne w obsludze obrabiarek. lstnieją liczne lozwiązania szkolenia zawodowego dla
inżynierów vvyplacowane w krajach europeiskich. Różne w szczególach, wszystkie
sprowadzają się do ksztalcenia zawodowego poprzez praktyki a nie nauczanie. Obowiązkowa ptaktyka zawodowa, ukierun-

kowana, sterowańa i kontrolowana plzez
uczelnię jest nieodzowną częściąstudiów
technicznych, nie ich kovnetycznym uzupelnieniem. Obejmuje ona nie mniej niż
3 miesiące. nielzadko semestr lub dwa ijest

zaliczana wg normalnych rygorów akademickich podobnie jak obowiązkowe przedmioty kursowe. W hali fabrycznej, nie w sali
wykladowej student staje się inżynierem

i zdobywa zawód, w murach uczelni zaś
zdobywa wiedzę.
Realizacja twórczej praktyki przemyslowej w Polsce natrafi na bariery techniczne 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-

n
0

nership). Są to prograrrry, zbudowane przez
wspóldzialające ze sobą uczelnie i zaklady
przemyslowe wylącznie w celu zawodowe-

go ksztalcenia studentów i doskonalenia
inżynierów. Bazę dla tych przedsięwzięć

stanowi zazwyezaj kadra uczelni wyżgej
oraz wyposażenie specjalistyczne jej laboratoriów, gdy zaklad paemyslowy udostępnia inflasttukturę produkcyjną. lstnieią programy ogólnoeuropejskie, których zadaniem jest popieranie oraz finansowanie po-

dobnych rozwiązań.

Rekrutacja: pomiar

i

Polsce rozpowszechnione (wyjątek:
AMed.). Uniwersalny egzamin mat.-fiz.

Politechnice Wloclawskiej

pełnil funkcję zbliżoną. Egzaminy ustne nie

spelniają takiego zadania zó względu na

subiektywny charakter relacji pomiędzy egzaminatorern i ązaminowanym, Zasadą funkcji pomiarowej egzaminu jest postawienie
egzaminowanemu dużej ilościpy,tańlproblemów mało zlożonych. lecz o znacznym
zróżnicowaniu irudnościod 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

powinna być od niąo oddzielona
zarówno cza§owo jak organizacyjnie.

i
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uprawnialoby do prryjęcia na

wydział z zachowaniem dor<rbku przedmiotów semestru. status studenta oraz warunki
finansowe jego nauki pozostają do ustale-

Każda decyzja dziekana o przyjęciu na

wydzial uzależniona będzie od liczby

decyzja

w

w

ganizacja przedmiotów o poziomie specjalnie pzystosowanym dla semestru warunkowego. Zaliczenie semestru warunkowego

nia.

Podstawą systernu rekrutacii jast obiektywny i syntetyczny sprawdzian wiedzy
kandydata. Stosowanie egzaminu wstępnego jako pomiaru wiedzy kandydata nie jest

stosowany

cowni specjalisĘcznych, moŻliwa jest or-

miejsc. Poziom wysoki/śledni/niski będą

względne, kandydat na studia posiada znaczną swobodę manewlu pomiędzy wydzialami. Poprawne wykorzystanie wszystkich

wariantów rekrutacji wymaga czasu na
konfrontację wyniku sprawdzianu z konkurencją 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 pozostawia studentowi swobodę zapisu na
zajęcia. Zapis dokonany na początku seme-

stlu oznacza zobowiązanie do pozytywnego zaliczenia wyblanych zajęć w terminie
kandydata. Generalńie, decyzja ta należeć wyznaczonym pzez koniec semestru. Wymaganie obowiązkowej obecnościna zajębędzie do dziekana, ponieważ zglaszający
ciach będzie zbędne, szczególowa regulasię kandydaci a{resują swoje zainteresowania na konkretne wydziały, nie tylko na cja sposobu zaliczania zajęć stanie się nieipolitechnikę. (i) Wynik wysoki: dopuścić §totna, gdy tylko termin zaliczania będzie
do studiów na wydziale. (ii) Wynik średni: kategorią bezwzględną, pozostającą nawet
poza dowolnościądecyzji dziekana. Brak
dopuścićdo studiów, lecz skietować na
program inżynierski lub szkoly dwuletniej
zaliczenia w terminie oznacza tyle tylko, że
itp. (iii) Wynik niski: nie pzyjmować na student jest zobowiązany do powtórnei rejestracji na ten §am przedmiot, lub przedvwdział. Możliwa alternatywa: pzyjąć na
miot a|ternatywny gdy tego dopuszcza pro1 semestr warunkowo na politechnikę, nie
na wydzial. Semestr warunkowy oznaczal9ram.
Pierwszym kryterium wyznaczającym
by studiowanie wylącznie pzedmiotów'typu JO, PO, PP wskazanych przez dziekana
slatus $udenta na okres jednego semestru
i nie wymagających laboratoriów ani pra- jest minimalna liczba zajęc (wymierna

W zależnościod wyniku, możliwe jest bowiem cale spektluń decyzji dotycząrych

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 qtudenta, jej proste wypelnienie rrusi mu w efekcie gwarantować flanowe ukołiczenie studiów (wg programu). Program magisterski

oĘmuje więc ogółem godzin: 10

sem.
x 15 tyg. xTNG; programy niżsrych stopni
proporcjonalnie mniej.

Określenie tygodniowei normy godzinowei z jednei strony zobowiązuje studenta, z drugiej |ednak gwalantuje mu wszystkie przywileje studenckiego stanu. W tym

sensie, ustalenie TNG wyznacza lównież
zakres zobowiązań uczelni (czyli budżetu
państwa). Tygodniowa norma godzinowa

będzie nieodwolalnie paramellem ustalonym 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 godzinie rzeczywistej, Przeliczenie godzin innych zajęć (l, p) na godziny obliczeniowe
Wymaga ustalenia współczynnika (typowo
0;5 dla laboratorium), który może być

ksztaltowany wg specyfiki zajęć. Wspólczynnik 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

pisem dziekana, otzymuje gwataneję, że
wybrane przez niego pzedmioty posuwają
go w kierunku celu - stopnia.
Uczelnia, ponosząc finansowe konsekwencje decyzji dziekana, wyznaczy granicę
jego władzy. Typowe i niezbędne ograniczenia to ilośćmożliwych repetycji jednego
przedmiotu oraz maksymalna ilŃć semestrów studiowania w kierunku wskazanego
stopnia (w s{osunku do programu). Finansowy charakter tych ograniczeń zasługuje
na podkreślenie.Repetycje przedmiotu rnogą być nieograniczone - lecz nie bezplatnie.
Studiowanie można rozciągnąć na więksą
liczbę semestrów - lecz bez pomocy stypendialnej. Obydwa rozwiązania dopuszcza obecna uśtawa,
Decyzja dziekana, która dotyczy nie
zaliczania zaięc (to rola wykladowcy), lecz
rejestracji na zaj,ęcia, podlegać będzie ponadto ograniczeniom plogramowym. Ustalony 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 dyrektywą rady wydzialu dla studenta. Trwalośćprogramu poglębi się, gdy ilośćelementów sztywnych będzie zredukowana do
niezbędnego minimum.

Regulamin: ile wolno studentom
lndywidualny tok studiowania przenosi na studenta prawo i obowiązek ustalania
rodzaju i liczby przedmiotów, któlych studiowania podejmuje się w semestrze. Pomocą slużyć mu będzie niezbędna informacja pisana oraz rada nauczyciela (tutora?),
Program, czyli lista przedmiotów obowiązująca dla stopnia/wydzialu/specjalności
będzie minimalnym planem do wykonania,

nie podzialem godzin. W idealnym przypadiu, 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 zaniedbanie studenta
gająca regulaminu.

- to

sytuacja wyma-

Brak zaliczenia zajęc

(egzaminu)

w ogólnie obowiązującym terminie wyma9a automatycznie ponownej rejestracji na
ten sam przedmiot (jeśliprzedmioi 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 dziekańskich 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, odpowiadającej jednemu pelnemu semestrowi
(TNG). Nawet gdy sytuacja taka powstanie, studentowi trzbba umożliwić warunkowy wpis na zajęcia jednego semestru,
problematyczne byloby wszakże udzielenie

stypendialnej i socjalnej,
Przeciw objęciu studenta w tym okrbsie

mu pomocy

świadczeniami przemawia skrajnośćtakiej

sytuacji, której należy przeciwdzialać.
Bieżące umiarkowane opóźnienie student

może nadrobić zapisując się na zajęcia

w ilościwiększej niż wymagana minimalną

normą tygodniową. Wzorce systemu
zaliczania i kredytowania zajęć oparte na

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

silne zróżnicowanie obciążeń studenta. Na
kierunku matematyka (zajęcia glównie audytoryjne) ok. 3000 godżn, na kierunku

chemia (wiele laboratoriów) blisko 4500
godzin.

Rejestracjai wladza dziekana
llościowe określenie obowiąków studenta jest niewystarczające z punktu widzenia celowościstudiowania. Bezpłatne
oraz wysoko dotowane przez państwo stu-

dia

(stypendia

i

pomoc socjalna) wy-

magają, by czas pobytu studenta w uczelni

w kierunku stopnia, dowolnego wprawdzie lecz
iednoznacznie zdeklarowanąo jako doraźny cel nauki.
W tradycji polskiej na straży toku studiów stoi dziekan. Zatwierdzając wpis na
listę zaj$ w semestze nie Ęlko sWvierdza
wypelnienie normy godzinowej, lecz również akceptuje listę ptzedmiotów jako zgodną z zalożonym przez studenta programem
wykozystywany byl dla postępu

studiów

fił,ŁłM

w

kierunku stopnia. Rejestrując
studenta. dziekan obdarza go ustawowymi
przywilejami. Waga podpisu dziekana niepomiernie rośnie. wzrosnąć też powinna
odpowiedzialność dziekana wobec studenta i wobec uczelni. Student, wraz z pod-
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zostala wypcaźona w odpowiednie instlu-

menĘ oddziałyrvania.

ukształtowana dziśstruktura politech-

niki Wrodawskiej, dobze sluĘca potlzeborn badań naukowych, jesr nie zawsze
kompatybilna z jej funkcjami dydaktycznymi, choć formalnie zawiera wszystkie nie-

zbędne elementy. Bezpaśredrie sprawowanie przez dziekana konroli nad pracą pojedync4ych nauczycieli jest nierealne nawet
na malym wydziale. Skuteczny nadzór wymaga merytorycznych kompetencji, sprawuje go formalnie kierownik zespclłu dydaktycznego. Zespót twoźąnauczyciele aka-

tematów drazliwych, dotyczących wyksztalconych przywilejów studentów i kadry akademickiej. Uznaliśmy za konieczne poruszyć zagadnienia stukturalne i organizacyj-

ne czekające dopiero na rozstzygnięcie
w duchu nowej ustawy. Wśród sporów

i niepewności pracowaliśmy nad wypracowaniem wspólnego poglądu na dzialalność
Politechniki Wrocławskiej jako instytucji
powolanej do nauczania mlodzieży. Przedstawiony obraz, wyrasta z naszych doświadczeń i zawiera elementy, w których wyloniliśmypogląd dominujący.
Świadomie unikaliśmy w studium dys-

w iednej, szerokiej,
lecz w miarę jednorodnej dziedzinie. Kierownik zespolu ma wszelkie dane, by w sposób merytoryczny stetować i oceniać pracę

kusji szczegółowych i technicznych, nie
projekt bowiem zamiezaliśmy stworzyć
lecz wypracować pogląd. Jednym z doświadczeń naszych rozmów jest świado-

lu jest w zasadzie dowolna. sposób jego

wania na poziomie akademickim w uniwersytetach świata, Schemat studiów
w Polsce, niezmienny od lat, jest dla
czynnych dziśnauczycieli akademickich

demiccy nauczający

pojedynczych nauczycieli. Wielkość zespo-

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

studiów 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

mośćjak mało wiemy o warunkach studio-

jedynym życiowym doświadczeniem.
Blędem, którego staraliśmy się ustrzec,
byloby kreślenie nowych pięknych konstrukcji i atrakcyjnych systemów, projektów
przeksztalceń. Przyklady z przeszlościdowiodly jak pozorny bywa ich skutek. Wartośćnajwiększą ma, jak sądzimy, przypom-

nienie, a niekiedy ponowne odkrycie uniweIsalnych zasad akademickich, wlaści-

wych również dla polskiego środowiska. Ze

zdziwieniem obserwujemy, jak przechowaly
się one w świadomościogólnej i mogą być
przywrócone do życia w nowych warunkach masowej edukacji. Pomocą slużyly
nam często przykłady zagraniczne, na których odkrywaliśmy poprawne funkcjono-

wanie zjawiska, w Polsce zanikle
nieczynne.

Glębokim

i

lub

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 laboratoriów 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 świadomościąjej znaczenia

i poży&u, Ta klasyczna idea pozostała
obecna w Politechnice Wroclawskiej,
ądzimy że powinna być wspierana
i rozwijana również poprzez reformy

mu kształcenia.

sysste-

Ludwik komorowski

charakterze,

Skuteczny nadzór dziekana nad pra-

cą zespolu Wymaga, by zespół podlegal

w całościjurysdykcji 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

finansowaniu materialnym

bezpośrednim
i osobowym

dydaktyki, którego źródlem jest dziekanat.
Dziekan, nadzorujący dzialalnośćzespolów dydaktycznych dysponuje dodatkowym waŻnym instrumentem oceny, rzadko
w warunkach krajowych wykorzystywanym: opinią studentów. lstnieją opracowane w praktyce metody ankietowe dostarczające w zwięzlej formie statystycznej analizę odpowiedzi studentów na zajęcia dydaktyczne w których uczestniczą. Glos śtudenlów, wsparty ich możliwościąwyboru,

będzie poważnym czynnikiem sĘmulu-

jącym pracę dydaktyczną zespolu, gdy jego
wplyw uwidoczni się w materialnych i oso-

bowych decyzjach dziekana.
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Poslowie
Studium powstalo w wyniku dyskusji,
których zasięgu zespół nie staral się ograniczać. Nie cofnęliśmy się przed omawianiem
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kościół pokamedutski.
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