
Lepsi wykazują progres 

Opiekun Koła Naukowego KORAB i praktyk studenckich,  wykładowca spawalnictwa 

okrętowego na Wydziale Oceanotechniki i Okr ętownictwa PG, czyli mgr in ż. Dariusz Duda – 

według studentów najlepszy nauczyciel akademicki na  wydziale. 

 

Izabela Biała: Kiedy rozpocz ął Pan prac ę na WOiO i jak do tego doszło? 

Mgr inż. Dariusz Duda: –To było w lutym 1988 roku. Jestem absolwentem Wydziału Mechanicznego, 

zostałem dostrzeżonym pod koniec studiów i zaproponowano mi pracę w ówczesnym Instytucie 

Okrętowym. Najpierw byłem specjalistą konstruktorem, w połowie lat 90-tych zostałem asystentem 

dydaktycznym, obecnie jestem wykładowcą. Zacząłem od prowadzenia zajęć związanych z 

podstawami wspomagania projektowania, a że moją specjalnością na WM było spawalnictwo, 

zaproponowano mi spawalnictwo okrętowe, które wykładam od 10 lat. 

Czy lubi Pan uczy ć? 

– Chyba lubię...  

Jaki jest Pa ński sposób na porozumienie ze studentami? Jak ą ma Pan metod ę nauczania? 

– To taka metoda bez metody. Cechuje ją duży chaos i otwartość – zawsze mam czas dla studentów. 

Myślę, że kluczem do docenienia mnie przez studentów jest opieka nad Kołem Naukowym KORAB. 

Razem z dr hab. Wojciechem Litwinem paramy się tym od 11 lat. Przez koło przewija się znaczna 

ilość studentów, z mniejszym lub większym entuzjazmem. Zawsze jednak udaje się nam mieć taką 

"szpicę", grono kilkunastu studentów oddanych kołu, z którymi jeździmy na regaty i doznajemy tych 

wszystkich zaszczytów. Odnoszą znaczące sukcesy na międzynarodowym poziomie na regatach łodzi 

solarnych i rowerów wodnych. 

Z czego ś te sukcesy wynikn ęły... 

– To głównie zasługa Wojtka Litwina, ja pełnię rolę raczej pomocniczą, ale przez to również mam 

kontakt ze studentami. Ważne są dla mnie relacje z nimi, budowane poza zajęciami stricte 

dydaktycznymi: koło naukowe, pomoc w pozyskiwaniu miejsca na praktykę – jestem na wydziale 

pełnomocnikiem do spraw praktyk, udział w obozach naukowych w Ośrodku Doświadczalnym WOiO 

w Iławie. 

Prosz ę powiedzie ć coś więcej o Pańskiej "Metodzie bez metody". 

– Wykładom, które prowadzę, towarzyszą zajęcia laboratoryjne: spawanie, zgrzewanie – być może 

taka forma zajęć przypadła studentom do gustu? Kameralność grup i zasady bezpieczeństwa 

obowiązujące w trakcie zająć laboratoryjnych (mamy do czynienia z wysoką temperaturą) wpływają na 

bliskość relacji, są one na pograniczu partnerstwa. Na WOiO podtrzymujemy zasadę, że inżynier 



powinien zetknąć się z materią, dotknąć ją, poczuć. Moją materią jest metal. Czasem zajęcia mają 

spontaniczny charakter: tu macie stertę złomu, może dałoby się coś z tego zbudować? 

I co buduj ą? 

– Abstrakcyjne konstrukcje, taką sztukę nowoczesną, a przy okazji dostają przegląd procesów, metod 

i możliwości technologii spawalniczej jako takiej.  

Czy jest Pan wymagaj ącym nauczycielem? 

– Ocena studenta jest budowana poprzez projekt, ćwiczenia, seminaria oraz wykład. Praktyczne 

zajęcia laboratoryjne powodują, że moja ocena ma wiele znamion subiektywnych. Obiektywna ocena, 

którą studenci dostają po napisaniu testu wielokrotnego wyboru z wykładu, jest częścią budującą 

ocenę końcową. Treści do kolokwium zebrane są ze wszystkich form zajęć, w których studenci 

uczestniczą. Na przestrzeni lat nie dostrzegam u siebie osób, które nie spełniłyby chociaż minimum 

wymagań – zaliczenia na ocenę dostateczną. Słowa nieżyjącego już prof. Krzysztofa Rosochowicza, 

mojego mentora, że po to mamy skalę ocen, by ją wykorzystywać, zapadły mi w pamięć. Nie traktuje 

studentów na zasadzie: "umie, albo nie umie". Są studenci lepsi i gorsi. Dla mnie lepsi to tacy, którzy 

wykazują progres, a nie ci, co stoją w miejscu. Ten, który na starcie nie wiedział nic, a wyszedł 

wiedząc cokolwiek więcej jest z mojego punktu widzenia lepszy, niż ten, który na początku miał już 

pewien zasób wiedzy i nie zwiększył go w trakcie zajęć. 

Czy ch ętnych do koła trzeba szuka ć, czy macie nadmiar? 

– Od początku mamy szczęście w tym zakresie. Niczego nie egzekwujemy i nie wymuszamy. 

Chcecie? To robimy. W każdym roczniku znajdują się ci, co chcą. Roczniki przenikają się, w każdym 

pokoleniu pojawia się lider następca, zwykle późniejszy prezes koła. A działalność w kole to 

czasochłonna praca: budowanie, testowanie, zawody, poszukiwanie sponsorów. Różnie to bywa na 

początku działalności studentów w kole, ale niewątpliwie jako absolwenci są zdecydowanie najlepsi na 

wydziale i bez problemu radzą sobie na rynku pracy. Wiemy to na 100 procent, ponieważ utrzymujemy 

kontakt ze wszystkimi, którzy przewinęli się przez KORAB. Niewątpliwie liderują w przemyśle.  

 

 

 

 


