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(Poradnikdla kanĘdatów na sfudia)
Matury za pa§em. Niejeden abituńent bije się z
7asodo lnrcta: nie rpykuj. Nie uybieraj matemamyślami, co studiować, żeĘ na tym nie stracić. Kto Ękiifi zykinamaturze.Spojrzyjtlzeź,łło:czynauuyma prawdziwy zysk na oku, nie będzie oczlnłiście ciel ĘłĘskłonny postawić ci lepsą ocenę, niżtĄ,z
marnował czasu w uczelni, poradnik ten adresować któĘ już zakończyłśte trudne przedmioty? Jeż:ćli
mogę do tych jedynie, którzy dla wrodzonej masz pecha i zawsze interesowała cię matemaĘka i
ocięałości,bądź wskutek pokr4nrdzenia pruez los fizyka, trafiłśdo klasy mat-ftz,Ęćmożn nawet do
6ęyidzą przed sobą gotowej recepty na sukces. T}m ambitnej szko§ - twoja §trata. Najgorzej, jeśli
wypada studiować, odsuwając ryciorle deqzje o lat kończyłeśtechnikum, gdzie postawili ci tzw. oceny
5+.
mocne, lecz nieuysokie. Humanista pokona cię w
T}łuł inĘniera ciągle vzbudza szacunek Ludzie klasyfiakcji.
z przywtyu.ajenia sądą, żćinżynier to taki, co poZasrda czwart* wydział określa świadomość.
trafi. Od pierwszych krokórł ptzel,korytarue pełnej Mylisz się, gdybyśsądził, że wstępujesz na
inĘnierów Politechniki przekonasz się, ze coś w tym Politechnikę. Juz nie. Kandydujesz na jeden rłybrajest. Prędzej czy fiźniej ktŃ wskaze ci ciemny Ęt nyvydział. Wydział zaścharakterpują ó*,a czynniki:
korytarza w A-1, gdzie skromnie wywieszono dwie limit i opinia. Limity to nanędńe do odstńszania
§trony maszynopisu pt. warunki przyjmoułania na ewentualnych kandydatów. Raz w roku zbierają się

studia. Znajdziesz tam napisane: egzaminów

zńbiz ciebie
inżyniera. Czujesz się juz przyjęty na yymarzony
kierunek. Nic nie zrozumiałś.Tu rządą zasad}
sy§temowe. Musisz jepoznać i do nich, nie doswoich

wstępnych brak -matura i chęCszczera

marznń, dostosować degrzj e.
Zasa{a plerws_zc kto lepsry ten pierwszy.

Polite-

chnika jest puodująą uczelnią techniczn{, zatrudnia więcej personelu nź którakolwiek inna. Z tego
powodu jej władze akademickie uparcie ograniczają
ilośćprzyjmowanych studentów, zapewniając uczonym pracownikom odpowiedni klimat, spokój i kom-

fort. Górujemy nad większością uczelni niemieckich, francuskich cry brytyjskich, które (zapewne

wskutek narzuconych im niedoskonałych przepi-

sów) zobowiąza'ne są przyjmowaĆ ta)Oe'go

maturzystę. T} musisz się poddać selekcji, w t|m
roku wyjątkowo prostej. Suma truech ocen na maiuralnym d,yplomie okrśla nroją wartŃć dla Potitechniki: polski, matematy[a, fizyka. Maksimum 15, minimum 9: Mają to być ocenYnajlepsze, trudno przypusrczaćżeĘ kandydat na Politechnikę nie znatazł

uczeni wydziału i obradują ilu prryjąć studentór.
Rzecz jasna, wolą jak najmniej. Jeden mówi moźp
lfi)? Nie panie kolego, to przesada! Może 80? Kto
się Ędzie z nimi męcrył! Więc ile? Tle co zawsze nikt nie lubi kłopotów. Opinia jest czynnikiem bardziej zawiłym i niestety wymyka się jeszcze z pod
kontroli uczonych, W zarynach, o opinii decyduje
liczba kandydatów na jedno miejsce na wydziale - w
roku ubiegłym. Wysoka liczba = niskie szanse =

niska opinia.
T,asadla piąta: czujnośćpopłaca. Ilu masz konkurentów na wydziale, okaże się po zamknięciu list - za
późno.Jeś,liźletrafisz - piątki ci nie pomogą, zostaniesz na lodzie. Jeślitrafisz dobtze - trójc ci wystarczą, jesteś p rzyjęty. Proponuj ę taktykę zwiadow-

cy. Ustal półożenia jedenastu dziekanatów. Nie

jślido pokonania będziesz miał kilometry
trasy. Pzieó przed zamknięciem list obejdź dziekanaty. W południe w dniu zamknięcia porvtórz manewr -już wiesz, gdzie najłanłiej. O 15.00 ostatniego
dnia złóż podanie. Wygrałś! (Jśliinni nie postąpili
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zdziw się,

podobnie).
vŃród nich choć jednej całórki. Trudno również
Zasqila sństa: odpadający wygrywa. MiałeśpeĄdać, aby Ę choroblirłym kujonem typu 3x5. cha? Nie ty jeden. Teraz wiele zaleĘ od refleBu.
Wniosek - zostaniesz prawdopodobnie zahłalifi- Musisz zgłosić się najszybciej do wydziału, na którym
kowany do jednej z 5 kategońi: 10, 11, 12, 13, 14 pkt. jeszcze pozostaĘ miejsca. Na telefon nie licz, czeka
O tym, czy ci się uda, zdecyduje dziekan i... kolĆjne cię znowu okrężna trasa. Złóż podanie i niezależnie
zasady.
od o9en będziesz parnie.przyjęĘ, Na twoją korzyść
Zasada druge Ęć humanistą. Sam widzisz, że działaznany iljuż limit. Zaden dziekan nie dopuści,
lepiej mić oceny lepsze nż gorsze. Najlepiej zAobyć by jego limit, z mozołem wydumany, pozostał
je tanio. Jślimasz szczęście Ęć absolwentćm klasy niewypełniony. Jest w dobrym tonie limit przekrahumanistycznej, to zapewne masz doskonałą ocenĘ czaćpod naporem młodńeĘ, która marzy
fiakoby)
z polskiego, a matematykę i fizykę dawno o tym jednym wydziale, Wten sposób co roku mamy
zakończyłeś.Z dobą oczywiście oceną. Nauczyciel 11 wyjątkowo atrakryjnych wydziałów. Jak jes1
wiedział, że z ciebie humanista, po óż miałĘ cię naprawdę - wiedą tylko studenci. I się dowiesz.
Ę
torturować wymaganiami. C,o najŃazniejsze, nió musisz ryzykować mat-fiz na maturze!
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