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W dniu 18 wrze�nia br. Minister Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego prof.

Micha³ Seweryñski wrêczy³ nominacje
cz³onkom Rady Narodowego Centrum
Badañ i Rozwoju. Jednym z jedenastu
cz³onków tego gremium, wa¿nego dla
polityki naukowej kraju, zosta³ JM Rek-
tor Politechniki Gdañskiej prof. dr hab.
in¿. Janusz Rachoñ, którego kandydatu-
rê zg³osi³a Konferencja Rektorów Aka-
demickich Szkó³ Polskich.

Jak wiadomo, Rektor prof. Janusz Ra-
choñ jest Prezesem Polskiego Forum
Akademicko-Gospodarczego, gdzie od
lat aktywnie moderuje ogólnokrajow¹ dys-
kusjê dotycz¹c¹ kierunków zmian struk-
turalnych w polskiej nauce, koniecznych
ze wzglêdu na podniesienie efektywno�ci
prowadzonych badañ naukowych i pe³-
niejsze ich powi¹zanie z potrzebami go-
spodarczymi kraju.

Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju
zosta³o utworzone w dniu 1 lipca 2007 roku,
na mocy Ustawy z dnia 15 czerwca tego
roku. G³ównym zadaniem tej instytucji jest
realizacja zadañ wynikaj¹cych z zakresu
polityki naukowej i innowacyjnej pañstwa.
Zadanie to bêdzie realizowane poprzez
strategiczne programy naukowe, zawarte
w Krajowym Programie Badañ Nauko-
wych i Prac Rozwojowych. Realizacja tego
zadania obejmuje w szczególno�ci:
� okre�lanie zadañ badawczych i warun-

ków ich wykonania,
� og³aszanie konkursów na wykonanie

tych zadañ,
� ocenê i wybór ofert badawczych,
� zawieranie umów wykonawczych,
� nadzór nad wykonaniem, odbiór, oce-

nê i rozliczanie realizacji tych umów.

Obok tego do zadañ Centrum nale¿y
tak¿e:
� wspieranie komercjalizacji i innych

form transferu do gospodarki wyników
badañ naukowych i prac rozwojowych,

� wspieranie rozwoju kadry naukowej,
w szczególno�ci za� udzia³u m³odych
naukowców w realizacji programów
badawczych,

� realizacja miêdzynarodowych progra-
mów mobilno�ci naukowców.
Nale¿y podkre�liæ, ¿e przy realizacji

tych zadañ Centrum mo¿e wspó³pracowaæ
z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Organami Centrum s¹: Dyrektor i Rada
Centrum, której kadencja trwa cztery lata.
Do g³ównych zadañ Rady nale¿y wyra-
¿anie opinii w sprawach:
� proponowanych zadañ badawczych

s³u¿¹cych realizacji strategicznych
programów badañ naukowych i prac
rozwojowych,

� warunków konkursów na wykonywa-
nie zadañ badawczych,

� ustanawiania zespo³ów ekspertów,
� rozporz¹dzania maj¹tkiem Centrum,
� sprawozdania Dyrektora z dzia³alno-

�ci Centrum.
Po dokonaniu analizy potrzeb, posta-

nowiono powo³aæ sta³e zespo³y eksper-
tów w nastêpuj¹cych obszarach:
� matematyka i fizyka,

� informatyka i telekomunikacja,
� chemia,
� nauki biologiczne,
� medycyna,
� rolnictwo,
� nauki o ziemi i �rodowisku,
� nauki in¿ynieryjne i techniczne,
� procesy biznesowe i ekonomia,
� nauki spo³eczne i humanistyczne.

W konkursach na realizacjê zadañ ba-
dawczych mog¹ braæ udzia³:
� w sposób samodzielny jednostki na-

ukowe posiadaj¹ce kategoriê nadan¹
w wyniku oceny parametrycznej, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 8 pa�dzierni-
ka 2004 roku,

� jednostki naukowe wchodz¹ce w sk³ad
sieci naukowych lub konsorcjów na-

Rektor Politechniki Gdañskiej, Profesor Janusz Rachoñ,
cz³onkiem Rady Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju!
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ukowo-przemys³owych, tak¿e w rozu-
mieniu powy¿szej ustawy,

� jednostki organizacyjne prowadz¹-
ce dzia³alno�æ badawczo-rozwojow¹,
których roczne przychody netto ze
sprzeda¿y wytworzonych przez siebie
wyników badañ naukowych lub prac
rozwojowych stanowi¹ co najmniej
równowarto�æ w z³otych 400 000,-
euro.

Przychodami Centrum s¹ �rodki finan-
sowe otrzymywane w formie:
� dotacji celowej na realizacjê poszcze-

gólnych programów strategicznych,
� dotacji podmiotowej na pokrycie bie-

¿¹cych kosztów zarz¹dzania realizo-
wanymi zadaniami,

� dotacji celowej na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji
zwi¹zanych z obs³ug¹ realizowanych
zadañ,

� funduszy Unii Europejskiej,
� miêdzynarodowych programów ba-

dawczych,
� komercjalizacji wyników prowadzo-

nych badañ,
� zapisów i darowizn.

W tym miejscu warto podkre�liæ, ¿e
finansowanie strategicznych programów
naukowych bêdzie siê odbywa³o na po-
ziomie co najmniej 100 mln z³otych, za�
programów celowych � 30 mln z³otych.

Obecno�æ w Radzie Centrum Rektora
Politechniki Gdañskiej prof. Janusza Ra-
chonia bêdzie mia³a du¿e znaczenie dla
naszej uczelni i ca³ego regionu pomor-
skiego. Z tej okazji zwróci³em siê do JM
Rektora o krótki wywiad.

� Panie Rektorze, proszê krótko scha-
rakteryzowaæ, jakie problemy bêd¹
mia³y priorytetowe znaczenie podczas
Pana pracy w Radzie Centrum?

� Na wstêpie nale¿y podkre�liæ, ¿e po-
wo³anie Narodowego Centrum Badañ
i Rozwoju to zupe³nie nowa jako�æ w spo-
sobie finansowania nauki w naszym kra-
ju. Do tej pory, wcze�niej KBN a nastêp-
nie resort nauki i szkolnictwa wy¿szego
stara³ siê w sposób �sprawiedliwy� dzie-
liæ biedê. Zgodnie z tak¹ filozofi¹ nie by³o
szans na du¿e projekty, konsolidacjê �ro-
dowiska i racjonalne wydawanie pieniê-
dzy. Nie by³o szans, aby urodzi³o siê co�
nowego i wielkiego. Dzisiaj resort bêdzie
finansowa³ badania statutowe, powo³ane
bêdzie w najbli¿szej przysz³o�ci Narodo-
we Centrum Badañ Podstawowych (na-
uki humanistyczne, nauki przyrodnicze

i techniczne w zakresie badañ podstawo-
wych) i mamy ju¿ Narodowe Centrum
Badañ i Rozwoju z bardzo du¿ym bud¿e-
tem; projekty zamawiane finansowane
na poziomie 30 mln z³, projekty strate-
giczne z bud¿etem od 100 mln z³. Przy-
znacie Pañstwo, ¿e to jest zupe³nie nowa
jako�æ.

Do najwa¿niejszych zadañ dnia dzi-
siejszego nale¿y wybranie kilku priory-
tetowych obszarów nauki, gdzie mamy
znacz¹cy dorobek naukowy, do�wiadcze-
nie i kadrê, i dziêki temu te obszary mog¹
stanowiæ polsk¹ specjalno�æ. Przy odpo-
wiedniej koncentracji si³ i �rodków mo-
¿emy osi¹gn¹æ sukces i wykreowaæ np.
nowy produkt rynkowy, b¹d� nowocze-
sne technologie odpowiadaj¹ce potrze-
bom gospodarki kraju, np. w obszarze
bezpieczeñstwa energetycznego kraju.

Chcia³bym zaprosiæ wszystkich zain-
teresowanych problematyka polskiej spe-
cjalno�ci naukowej do szerokiej dysku-
sji. Zachêcam do przesy³ania na mój ad-
res e-mail�owy rektor@pg.gda.pl wszel-
kiego rodzaju uwag, pomys³ów i sugestii.

Kolejny problem, to znalezienie me-
ned¿erów, którzy bêd¹ zarz¹dzali tymi
wielkimi projektami.

� Jakie powinny byæ podjête zmiany
 i przeobra¿enia, aby te za³o¿enia zre-
alizowaæ?

� Musimy dokonaæ g³êbokich zmian men-
talno�ciowych i ustawowych. W bardzo
ma³ym stopniu wykorzystujemy obowi¹-
zuj¹ce dzisiaj zapisy ustawy o stopniach
i tytu³ach  naukowych, które mówi¹, ¿e
równoznaczne dorobkowi naukowemu
jest oryginalne osi¹gniêcie projektowe,
konstrukcyjne czy technologiczne. Proble-
my w³asno�ci intelektualnej wymagaj¹
zarówno g³êbokiej �wiadomosci twórców,
jak i zmian ustawowych. Nieodzowna jest
nowa ustawa o partnerstwie publiczno-pry-
watnym. Nale¿y stworzyæ takie warunki,
aby banki chcia³y kredytowaæ przedsiê-
wziecia wysokiego ryzyka, a koszt takie-
go kredytu nie bêdzie stanowi³ bariery
popytu.

� Panie Rektorze, jak w �wietle tego,
co Pan powiedzia³, wypada ocena sta-
nu badañ naukowych w Politechnice
Gdañskiej?

� Stan badañ naukowych prowadzonych
przez zespo³y naukowe Politechniki Gdañ-
skiej oceniam bardzo wysoko. Mówi³em
o tym w moim przemówieniu inaugura-
cyjnym (które jest dostêpne na ³amach
naszego Pisma). Politechnika Gdañska

by³a w roku 2005 laureatem Nagrody
Gospodarczej Prezydenta RP, jako pierw-
sza, i do tej pory jedyna uczelnia w histo-
rii tych nagród. Uczestniczymy w bardzo
wielu projektach badawczych finansowa-
nych przez Uniê Europejsk¹, publikuje-
my w czasopismach z tzw. listy filadelfij-
skiej. To wszystko decyduje o wysokiej
pozycji naszej uczelni. Ale nigdy nie jest
tak dobrze, aby nie mog³o byæ lepiej. Zbyt
ma³o aktywnie aplikujemy o �rodki finan-
sowe (np. Fundacja na rzecz Nauki Pol-
skiej), ³atwiej nam kooperowaæ z partnera-
mi zewnêtrznymi (w tym zagranicznymi)
ni¿ tworzyæ zespo³y multidyscyplinarne
w ramach uczelni.

� I ostatnie pytanie, zwi¹zane z aktual-
nymi wydarzeniami politycznymi w kra-
ju � jak wiadomo, ubiega siê Pan o man-
dat senatora z okrêgu gdañskiego. Jak
widzi Pan swoj¹ dzia³alno�æ w senacie
w kontek�cie naszej dzisiejszej rozmowy?

� Klimat w Polsce jest niepokoj¹cy. �le
siê ¿yje w kraju, w którym media przeka-
zuj¹ tylko z³e wiadomo�ci, a ludzie za-
miast szczê�ciem w³asnej rodziny zmu-
szani s¹ interesowaæ siê wojn¹ na górze.
Dobrze dzia³aj¹cy aparat pañstwowy jest
jak wygodne buty, nie uwiera i nie przy-
sparza odcisków. Dobrze jest mieæ wy-
godne buty, które nosi siê tak, jakby ich
wcale nie by³o.

Dobro wspólne, zaufanie i szacunek
Chcia³oby siê, ¿eby Polska by³a pañstwem
dbaj¹cym o dobro wspólne. Pañstwem,
które rozwi¹zuje istotne problemy spo-
³eczne i gospodarcze. Pañstwem, które
darzy ludzi zaufaniem, w tym równie¿ elity
i autorytety, oparte na kompetencjach
i rzetelnych sukcesach. Naszej ojczy�nie,
nowoczesnemu pañstwu europejskiemu,
potrzebne s¹ instytucje egzekwowania
prawa i dociekania prawdy, które skutecz-
nie interweniuj¹, a nie urz¹dzaj¹ widowi-
ska. Potrzebne jest nam pañstwo, w któ-
rym ludzie realizuj¹ obietnice, dotrzymuj¹
danego s³owa i szanuj¹ godno�æ drugie-
go cz³owieka.

Inwestycja w edukacjê i naukê
Polska nie bêdzie potentatem w dziedzi-
nie lotów kosmicznych, ale jako du¿y eu-
ropejski kraj skutecznie uczestniczyæ mo¿e
w budowaniu gospodarki opartej na wie-
dzy. Mamy znacz¹c¹ grupê pracowników
nauki, ogromny dorobek naukowy i badaw-
czy, a nade wszystko niezwykle warto�cio-
wych m³odych ludzi, których intelekt ju¿
dzi�, bez wsparcia pañstwa, sta³ siê naj-
lepszym naszym produktem eksportowym.
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Inwestowanie w edukacjê i naukê to stra-
tegiczna lokata dla ca³ego pañstwa.

Mikro-, ma³e i �rednie
przedsiêbiorstwa

Powinno�ci¹ pañstwa jest stworzenie ta-
kich warunków rozwoju, aby m³ode po-
kolenie Polaków, równie¿ z mniejszych
o�rodków � Kaszub, Kociewia, Powi�la

czy ¯u³aw � mog³o skutecznie konkuro-
waæ na globalnym rynku wiedz¹ i przed-
siêbiorczo�ci¹. Powinno�ci¹ pañstwa jest
usuwanie barier biurokratycznych, kredy-
towych i podatkowych, hamuj¹cych dy-
namiczny rozwój mikro-, ma³ych i �red-
nich przedsiêbiorstw w tym komercjali-
zacji wyników badañ naukowych. To w³a-

�nie te przedsiêbiorstwa tworz¹ nowe
i atrakcyjne miejsca pracy przy stosun-
kowo ma³ych inwestycjach.

Nieinwestowanie w naukê i edukacjê
jest równoznaczne z promowaniem igno-
rancji!

prof. Ryszard Katulski
Prorektor ds. Nauki i Wdro¿eñ PG

Spróbujmy odpowiedzieæ sobie na nie-
 które wybrane pytania, dotycz¹ce spo-

sobów zdobywania przez studentów kom-
petencji technicznych. Obecnie wyk³adow-
ca akademicki musi ³¹czyæ w swojej pracy
wiele aspektów wiedzy dydaktycznej �
mieæ wiedzê potrzebn¹ wspó³czesnemu in-
¿ynierowi z danej dziedziny oraz umiejêt-
no�æ ³atwego komunikowania siê, kiero-
wania zespo³em, twórczej wspó³pracy przy
rozwi¹zywaniu problemów, znajomo�ci
technik aktywizacji procesu kszta³cenia.

W zwi¹zku z coraz s³abszym przygo-
towaniem merytorycznym kandydatów na
studia, od kilku lat poszukujemy w Polsce
modelu dydaktyki akademickiej, który
pozwoli³by nam w dalszym ci¹gu � mimo
obni¿enia poziomu wiedzy kandydatów
przyjêtych na studia � kszta³ciæ studentów
na wysokim poziomie. Niestety � w tej
chwili nie tylko kszta³cimy in¿ynierów,
ale równie¿ uzupe³niamy zaleg³o�ci po-
wsta³e na ni¿szych poziomach edukacji.
Wprawdzie Europa, Stany Zjednoczone
i Japonia maj¹ odmienne systemy edukacji,
jednak fundamentalne problemy zwi¹zane
z kszta³ceniem studentów s¹ podobne.
Bez wnikliwych badañ nad wspó³czesny-
mi metodami dydaktycznymi, bez wymia-
ny do�wiadczeñ pomiêdzy o�rodkami
akademickimi nie bêdzie mo¿na stworzyæ
dobrego modelu dydaktyki akademickiej.
Skoro nowoczesna technika wymaga od
in¿yniera posiadania du¿ych zasobów
bardzo zaawansowanej wiedzy szczegó-
³owej i umiejêtno�ci zaistnienia na wspó³-
czesnym rynku pracy, zatem tak¹ wiedzê
musimy przekazywaæ naszym studentom.
Konieczna jest wiêc dla wyk³adowców
akademickich wymiana wiedzy dydak-

tycznej, porównywanie sposobów my�le-
nia. Daje to mo¿liwo�æ prezentacji no-
wych technik i technologii edukacyjnych,
wymiany pogl¹dów oraz ustalania form
wspó³pracy w zakresie kszta³cenia i do-
skonalenia zdolno�ci innowacyjnych stu-
dentów i wyk³adowców. Dziêki temu
stwarza siê mo¿liwo�ci rozwi¹zywania
problemów na bazie do�wiadczeñ innych.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e kszta³cenie na uczel-
niach technicznych ma swoj¹ specyfikê.
Tutaj, bardziej ni¿ gdzie indziej, ³¹cz¹ siê
problemy zwi¹zane z nauk¹ przedmiotów
podstawowych i kierunkowych w³a�ci-
wych dla danej specjalno�ci in¿ynierskiej.
Jest to równie¿ ciekawe wyzwanie, które
mo¿e byæ �ród³em inspiracji dydaktycz-
nych, jakie tkwi¹ w technice i naukach
technicznych. Kszta³cenie rozumiane jest
wspó³cze�nie jako proces rozwijania przede
wszystkim mo¿liwo�ci intelektualnych
i zdolno�ci twórczych cz³owieka. Przy czym
absolwent uczelni technicznej powinien
posiadaæ umiejêtno�æ precyzyjnego i lo-
gicznego rozumowania i wnioskowania,
umiejêtno�æ postrzegania i kompleksowe-
go rozwi¹zywania problemów technicz-
nych, �wiadomo�æ nieuchronno�ci skut-
ków podejmowanych decyzji, uzdolnienia
twórcze oraz umiejêtno�æ precyzyjnego
komunikowania siê i pracy w zespole.
Taki opis sylwetki in¿yniera okre�la ramy
dobrego kszta³cenia, które � zale¿nie od
specjalno�ci � wype³niæ nale¿y konkret-
nymi tre�ciami, dobieraj¹c odpowiednie
techniki, formy i �rodki edukacyjne.

Rozwój techniki powoduje, ¿e dzisiejsi
absolwenci wy¿szych studiów technicz-
nych bêd¹ musieli funkcjonowaæ w takich
dziedzinach techniki, które obecnie jesz-

cze nie istniej¹. Powoduje to konieczno�æ
przyjêcia we wszystkich wy¿szych uczel-
niach technicznych nowego modelu kszta³-
cenia. Trzeba wiêc obecnie w uczelniach
w Polsce inwestowaæ w wiedzê i dydak-
tykê, dziêki której wykszta³cimy liczn¹
i jako�ciowo dobr¹ kadrê specjalistów
w obszarze techniki.

Wiele uczelni wy¿szych dostrzega po-
trzebê nagradzania szczególnie wyró¿nia-
j¹cych siê w dydaktyce nauczycieli. Na
przyk³ad na Uniwersytecie Jagielloñskim
przyznawana jest corocznie nagroda �Pro
Arte Docendi�. Nagroda ta �indywidualna
b¹d� zespo³owa, przyznawana jest z oka-
zji inauguracji roku akademickiego w Uni-
wersytecie Jagielloñskim. Nagrodê przyzna-
je siê wybitnym nauczycielom akademickim
zatrudnionym w UJ za wysok¹ jako�æ pra-
cy dydaktycznej, a w szczególno�ci mi-
strzostwo w sztuce przekazywania wiedzy,
doskona³e relacje i wyniki pracy ze stu-
dentami, indywidualn¹ pracê z wyró¿nia-
j¹cymi siê wychowankami oraz ko³ami
naukowymi, wprowadzanie nowatorskich
rozwi¹zañ w zakresie kszta³cenia oraz sto-
sowanie w praktyce innowacyjnych me-
tod i �rodków, zgodnych ze wskazaniami
nowoczesnej dydaktyki akademickiej.�

W Europie istniej¹ dwa du¿e miêdzyna-
rodowe stowarzyszenia, których dzia³alno�æ
obejmuje ca³o�æ zagadnieñ zwi¹zanych
z dydaktyk¹ na uczelniach technicznych �
Europejskie Stowarzyszenie Kszta³cenia
In¿ynierów SEFI (fot. 1) oraz Miêdzyna-
rodowe Stowarzyszenie Kszta³cenia In-
¿ynierów IGIP (fot. 2). Zajmuj¹ siê one
problemami zwi¹zanymi z wszechstronn¹
edukacj¹ in¿ynierów, z wdra¿aniem Pro-
cesu Boloñskiego, atrakcyjno�ci¹ Europej-
skiego Obszaru Szkolnictwa Wy¿szego
(EHEA) oraz Europejskiego Obszaru Ba-
dawczego (ERA) dla studentów spoza Unii
Europejskiej, kwestiami jako�ci kszta³ce-
nia i akredytacji, uznawalno�ci¹ dyplo-
mów, a tak¿e sposobami pozyskiwania dla
dydaktyki wybitnych specjalistów.

W 1973 roku powsta³a miêdzynarodo-
wa organizacja pozarz¹dowa Europejskie
Stowarzyszenie Kszta³cenia In¿ynierów

W poszukiwaniu najlepszego  modelu
dydaktyki akademickiej

Motto:
Dobry nauczyciel ma tylko jedno zmartwienie:
jak nauczaæ, by uczeñ móg³ siê bez niego obej�æ.

André Gide (1869�1951) � noblista z roku 1947
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(Société Europeenne pour la Formation
des Ingénieurs), a jej celem jest:
• s³u¿enie rozwojowi kszta³cenia tech-

nicznego w Europie i doskonaleniu in-
¿ynierów;

• upowszechnianie informacji o progra-
mach kszta³cenia in¿ynierów;

• u³atwianie kontaktów i wymiany po-
gl¹dów miêdzy nauczycielami, bada-
czami i studentami w Europie;

• promowanie wspó³pracy uczelni z pod-
miotami gospodarczymi;

• po�redniczenie w kontaktach miêdzy
cz³onkami SEFI a innymi towarzy-
stwami i organizacjami.
Polskie uczelnie pojawi³y siê w SEFI

w roku 1990. Instytucjonalnymi cz³onka-
mi SEFI, obok instytucji kszta³c¹cych in-
¿ynierów, s¹ te¿ firmy przemys³owe. Dzia-
³alno�æ SEFI obejmuje miêdzy innymi
wydawanie periodyków �European Journal
of Engineering Education�, �SEFI-News�
i �SEFI-Guides on Engineering Educa-
tion� oraz organizowanie corocznych kon-
ferencji i seminariów. Poszczególne przed-
siêwziêcia realizuj¹ komitety SEFI, które
zajmuj¹ siê miêdzy innymi kszta³ceniem
ustawicznym; doskonaleniem programów
studiów; metodyk¹ zajêæ dydaktycznych
z przedmiotów ogólnych (takich jak fi-
zyka, matematyka i ochrona �rodowiska);
programami umiêdzynarodowienia stu-
diów i ich komputeryzacj¹.

Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Kszta³-
cenia In¿ynierów IGIP (Ingenieur-Gesell-
schaft für internationale Planungs-aufgaben)
jest miêdzynarodowym stowarzyszeniem
nauczycieli przedmiotów �cis³ych i tech-
nicznych na poziomie in¿ynierskim, utwo-
rzonym w 1972 r. w Klagenfurcie. Orga-
nizacja ta skupia cz³onków z ponad
sze�ædziesiêciu krajów i jest stowarzyszo-
na miêdzy innymi z UNESCO. Szczególn¹

uwagê IGIP zwraca na jako�æ kszta³cenia,
która jest determinowana poprzez wiedzê
nauczyciela i jego umiejêtno�ci pedago-
giczne w dzia³alno�ci dydaktycznej.

W dniach 13�15 wrze�nia 2007 roku-
na uniwersytecie w Wuppertalu w Niem-
czech odby³a siê regionalna konferencja
IGIP z cyklu �Engineering and Pedagogy�,
zatytu³owana �Engineering and Pedagogy
� Teaching and Learning in Real and Vir-
tual Worlds�. By³o to ju¿ drugie w tym
cyklu spotkanie liderów przemian eduka-
cji in¿ynierskiej w Europie, które sta³o siê
miejscem wymiany pogl¹dów na temat
celów, sposobów i skutków dokonuj¹cych
siê przemian w edukacji na uczelniach
technicznych.

Na konferencji omawiano wiele aspek-
tów zwi¹zanych z dydaktyk¹ na uczel-
niach technicznych, takich jak:
• Miêdzynarodowe aspekty kszta³cenia

in¿ynierów
• Technologie wspomagane komputerowo
• Jêzyki obce w kszta³ceniu in¿ynierów

• Matematyka i nauki przyrodnicze
• Nowe trendy dydaktyczne
• Nauczanie przez ca³e ¿ycie
• Do�wiadczenia zwi¹zane z wprowa-

dzaniem Procesu Boloñskiego
Politechnikê Gdañsk¹ na tej konferen-

cji reprezentowa³y dr Anita D¹browicz-
-Tla³ka i dr Barbara Wikie³ ze Studium
Nauczania Matematyki. W swoim refera-
cie prezentowa³y, wspólne dla wszystkich
krajów europejskich, problemy zwi¹zane
z edukacj¹ matematyczn¹ w kontek�cie
kszta³cenia in¿ynierów, a tak¿e propono-
wane i stosowane w Politechnice Gdañ-
skiej metody ich rozwi¹zywania. Z bar-
dzo du¿ym odd�wiêkiem i s³owami uznania
spotka³y siê przedstawione na forum wy-
niki przeprowadzonych w ostatnim roku
akademickim w Studium Nauczania Ma-
tematyki analiz dotycz¹cych badañ nad
efektywno�ci¹ i jako�ci¹ kszta³cenia ma-
tematycznego w Politechnice Gdañskiej.
Szerokie dyskusje panelowe wskaza³y rów-
nie¿ na istnienie podobnych problemów
w zakresie nauczania innych przedmiotów
podstawowych, potrzebnych przysz³emu
in¿ynierowi, takich jak fizyka czy w wie-
lu wypadkach równie¿ chemia. I w tym
kontek�cie podkre�la³y one konieczno�æ
prowadzenia na szerok¹ skalê badañ nad
ewaluacj¹ procesu kszta³cenia na pozio-
mie edukacji in¿ynierów. Wskazywa³y na
ten sk³adnik ca³ego procesu kszta³cenia
jako warunek konieczny w konstruowa-
niu wzorcowego modelu dydaktyki aka-
demickiej.

Anita D¹browicz-Tla³ka
Barbara Wikie³

Studium Nauczania Matematyki

Fot. 1

Fot. 2
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Prasa akademicka w Polsce ma ju¿ wie-
loletni¹ tradycjê. Chyba ka¿da uczel-

nia wy¿sza wydaje jakie� pismo, najczê�ciej
miesiêcznik. Do tego dochodzi kilkana�cie
tytu³ów ogólnopolskich z renomowanym
�Forum Akademickim� na czele. Najd³u-
¿ej ukazuje siê �G³os Uczelni�, miesiêcz-
nik Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu, wydawany z przerwami od
roku 1952. Od 1956 r. ukazuje siê �Me-
dyk Bia³ostocki. Miesiêcznik Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku�.

Redaktorzy czasopism akademickich
spotykaj¹ siê co roku w innym o�rodku.
Inicjatorem tych spotkañ by³ przed 15 laty
dr Tadeusz Zaleski, wówczas rzecznik pra-
sowy UG, a pierwsze spotkanie odby³o siê
w Gdañsku (1992 r.). W tym roku gospo-
darzem XV Ogólnopolskiego Spotkania
Redaktorów Gazet Akademickich (5�8
wrze�nia 2007) by³a Akademia Medyczna
w Bia³ymstoku (AMB), a g³ównym or-
ganizatorem � Redakcja �Medyka Bia³o-
stockiego�. W gronie wspó³organizatorów
znale�li siê: Urz¹d Miejski i Starostwo
Powiatowe w Bia³ymstoku, Podlaski Klub
Biznesu, Urz¹d Gminy Krynki, Urz¹d
Miejski w Supra�lu, Biacomex SA oraz
Nadle�nictwo Krynki. �Pismo PG� repre-
zentowa³ ni¿ej podpisany.

Spotkania redaktorów gazet akademic-
kich tradycyjnie obejmuj¹ zajêcia zwi¹za-
ne z ró¿nymi aspektami pracy dziennikar-
skiej, a tak¿e prezentacjê danego o�rodka
akademickiego i regionu, w którym siê on
znajduje. Tak by³o i tym razem.

Pierwszego dnia, w auli piêknego Pa-
³acu Branickich (siedziba rektoratu AMB)

XV Spotkanie Redaktorów
Gazet Akademickich

odby³o siê spotkanie z w³adzami Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku, podczas któ-
rego wyst¹pili tak¿e przedstawiciele ww.
wspó³organizatorów. Tê czê�æ zakoñczy³ cie-
p³o przyjêty wystêp chóru uczelnianego.

Po zwiedzeniu Pa³acu Branickich uczest-
nicy spotkania wys³uchali dwóch wyk³a-
dów. Pierwszy, Czy wszystko zale¿y od
genów?, wyg³osi³ prof. Mieczys³aw Cho-
r¹¿y, wybitny specjalista w zakresie bio-
logii nowotworów.

Drugi, zatytu³owany Medykalizacja
jêzyka � dlaczego, dla kogo, po co?,
przedstawi³ prof. Andrzej Czernikiewicz,
kierownik Kliniki Psychiatrii AMB i pro-
fesor Zak³adu Logopedii i Jêzykoznaw-
stwa Stosowanego UMCS w Lublinie.
Prof. Czernikiewicz przypatruje siê na-
szemu jêzykowi publicznemu od strony
... medycznej, zaintrygowany wprowadza-
niem (nie zawsze w³a�ciwym) terminów
medycznych, jak �paranoja� czy �schizo-
frenia�, do jêzyka mediów i polityki. Na
³amach �Medyka Bia³ostockiego� ukazuj¹
siê jego felietony z cyklu �Psychiatrycz-
ny s³ownik metaforyczny�. Na przyk³ad
w numerze majowym tego miesiêcznika by³
felieton �Reaktywacja schizofrenii�, w któ-
rym autor analizowa³ u¿ycie terminu �schi-
zofrenia� przez pewnego znanego zakon-
nika oraz pewn¹ pos³ankê SLD, znan¹ ze
swych ciêtych sformu³owañ.

Pó�nym popo³udniem wyjechali�my
do Supra�la, gdzie w tamtejszym O�rodku
Wczasowym �Puszcza� byli�my zakwate-
rowani i gdzie odbywa³y siê wyk³ady. Po
kolacji udali�my siê do miejscowego Te-
atru Wierszalin. Ten g³o�ny i znany w �wie-

cie zespó³ teatralny, za³o¿ony w 1991 r.
przez re¿ysera Piotra Tomaszuka oraz
grupê wspó³pracuj¹cych z nim aktorów,
od ubieg³ego roku funkcjonuje jako woje-
wódzka samorz¹dowa instytucja kultury,
wspó³prowadzona przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.
Na stronie internetowej Wierszalina
<http://www.wierszalin.pl/index.php?stro-
naOTeatrze> czytamy m.in.: �Fascynacja
dziedzictwem kulturowym pogranicza
europejskiej cywilizacji ukszta³towa³a
zarówno charakterystyczn¹ estetykê tego
teatru, jak i jego �wiatopogl¹dow¹ perspek-
tywê. Oblicze teatru cechuje niezwyk³a
prostota, spektakle nasycone s¹ muzyk¹
i �piewem, drewniane rze�by, figury i ma-
ski wspó³istniej¹ z ¿ywymi aktorami�.

Obejrzeli�my niezwyk³y i intryguj¹cy
spektakl Wierszalin. Reporta¿ o koñcu
�wiata w re¿yserii P. Tomaszuka, oparty
na s³ynnej ksi¹¿ce W³odzimierza Pawlu-
czuka pod tym samym tytu³em. Wiersza-
lin to zagubiona wioska na Bia³ostocczy�-
nie, gdzie w latach trzydziestych minionego
wieku grupa odszczepieñców od prawo-
s³awia, pod wodz¹ proroka Ilii, zamierza-
³a wybudowaæ now¹ stolicê �wiata.

Nastêpnego dnia redaktorzy gazet aka-
demickich spotkali siê ze znanymi dzien-
nikarzami bia³ostockimi. Wyk³ad Zbignie-
wa Nikitorowicza � by³ego dziennikarza,
a obecnie bia³ostockiego polityka � Jak
nie zanudziæ siê w rozmowie z nudzia-
rzem? Praktyczne rady na temat przepro-
wadzania wywiadów prasowych ... nie
zanudzi³ s³uchaczy. Nastêpnie znany re-
porta¿ysta Janusz Niczyporowicz podzie-
li³ siê swoimi do�wiadczeniami ze swej
pracy (Reporta¿, czyli jak zrozumieæ
�wiat). Tê seriê wyk³adów zakoñczy³o
spotkanie z red. Janem Oniszczukiem
(Publicystyka, czyli subiektywizm profe-
sjonalny). Wyk³ady te spotka³y siê z du¿ym
zainteresowaniem s³uchaczy i po ka¿dym
wywi¹zywa³a siê o¿ywiona dyskusja.

Jêzykoznawca z UKSW i UW dr Tomasz
Korpysz mia³ dwa wyk³ady, z których
pierwszy opatrzy³ prowokacyjnym tytu-
³em Dlaczego nie lubiê filmów Krzyszto-
fa Krauze i poezji Rimbaud? O problemach
z odmian¹ nazwisk w jêzyku  polskim. Jak
by³o do przewidzenia, s³uchacze zarzu-
cili prelegenta mnóstwem pytañ, poczy-
naj¹c od: �Widzê Zbigniewa Ziobro czy
Zbigniewa Ziobrê?�, a koñcz¹c na tych
dotycz¹cych trudno�ci zwiazanych z od-
mian¹ nazwisk obcych. Drugi wyk³ad dr.
Korpysza dotyczy³ jeszcze bardziej sub-
telnych zagadnieñ z zakresu polskiej gra-Pa³ac Branickich � widok ogólny
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matyki i by³ zatytu³owany:
Niezgoda rujnuje � o proble-
mach ze zwi¹zkiem zgody.
Przypomnijmy, ¿e chodzi tu
o zwi¹zek miêdzy wyrazami,
w którym wyraz okre�lany
zgadza siê z okre�laj¹cym co
do rodzaju, liczby, przypad-
ku lub osoby (np. nasz do-
bry przyjaciel, naszego do-
brego przyjaciela itd.).

Nastêpny dzieñ przezna-
czony by³ na zwiedzanie wy-
branych miejsc tej czê�ci
Podlasia. Zaczêli�my od Su-
pra�la, gdzie znajduje siê
m.in. znany prawos³awny
mêski monastyr i cerkiew
Zwiastowania NMP. Szczególne wra¿enie
zrobi³o jednak zwiedzanie miejscowego
Muzeum Ikon. Muzeum to, bêd¹ce Od-
dzia³em Muzeum Podlaskiego w Bia³ym-
stoku, ma w swych zbiorach jedn¹ z naj-
bogatszych w Polsce kolekcji ikon XVIII,
XIX i XX-wiecznych. Eksponowane s¹

terenie �Silvarium�, czyli ogrodu le�nego
Puszczy Knyszyñskiej, �powo³anego do
¿ycia� w 2005 r. w ww. nadle�nictwie.
�Silvarium� obejmuje teren ponad 15 ha,
na którym w unikatowy sposób, nie tylko
w skali kraju, stworzono obiekt przeka-
zuj¹cy w pigu³ce najwa¿niejsze informacje

o le�nym �rodowisku przyrodni-
czym. W le�nym ogrodzie zgroma-
dzono oko³o 120 ro�lin wystêpuj¹-
cych w Puszczy Knyszyñskiej, z tego
wed³ug najstarszych przekazów nie-
mal wszystkie by³y wykorzystywa-
ne w celach leczniczych. Dodam
jeszcze, ¿e podczas spotkania w sie-
dzibie nadle�nictwa poczêstowano
nas te¿ tajemniczym trunkiem, któ-
ry ponoæ leczy wszystkie choroby ...
(w Szkocji to samo s³ysza³em o ...
whisky).

W Krynkach zwiedzili�my miej-
scowy ko�ció³ katolicki oraz cer-
kiew prawos³awn¹. Nastêpnie uda-
li�my siê do wsi Kruszyniany, która
znana jest jako wie� tatarska, choæ
samych Tatarów ju¿ prawie tu nie
ma (podobno s¹ jeszcze dwie rodzi-

ny). Jest za to s³ynny
meczet, do którego
zje¿d¿aj¹ siê z roz-
licznych okazji Tata-
rzy z ró¿nych stron
Polski. W meczecie
odby³o siê spotkanie
ze znawc¹ historii i
tradycji polskich Tata-
rów. Szczególne za-
interesowanie redak-
torów budzi³y kwestie
dotycz¹ce zasad isla-
mu i obyczajów pol-
skich muzu³manów.

W Kruszynianach zjedli�my
obiad w gospodzie o nazwie
�Tatarska Jurta�, prowadzo-
nej od kilku lat przez au-
tentyczn¹ rodzinê tatarsk¹
z ... Gdañska. Dzieñ pe³en
wra¿eñ zakoñczy³ wystêp
cz³onków zespo³u tatarskie-
go �Buñczuk�, który przed-
stawi³ nam wybrane tañce
oraz recytacje utworów poe-
tów tatarskich, w tym gdañ-
szczanina Selima Chazbi-
jewicza, profesora UWM,
prezesa Zwi¹zku Tatarów
Rzeczypospolitej Polskiej,
do 2003 r. imama gminy mu-
zu³mañskiej w Gdañsku.

XV Ogólnopolskie Spotkanie Redak-
torów Gazet Akademickich, Bia³ystok�
Supra�l�Krynki 5�8 wrze�nia 2007, by³o
bardzo udane. Na szczególne s³owa uzna-
nia zas³uguj¹ nasi koledzy z �Medyka
Bia³ostockiego�, m.in. red. nacz. prof.
Lech Chyczewski, jego zastêpca i kroni-
karz prof. Krzysztof Worowski oraz pe³-
na werwy i talentów organizacyjnych Da-
nuta �lósarska, która jest sekretarzem
redakcji.

Odje¿d¿ali�my z Bia³egostoku w do-
brych nastrojach i zafascynowani urod¹
Podlasia, przed którym rysuje siê dobra
przysz³o�æ. Wielokulturowo�æ, walory
przyrodnicze, pe³ni zapa³u ludzie, a tak¿e
dotacje z Unii Europejskiej rych³o zmie-
ni¹ oblicze tego regionu i do lamusa trze-
ba bêdzie wrzuciæ okre�lenie �Polska B�.

Za rok organizatorem XVI Ogólnopol-
skiego Spotkania Redaktorów Gazet Aka-
demickich bêdzie �G³os Uczelni�, mie-
siêcznik wydawany przez Uniwersytet
Przyrodniczy we Wroc³awiu.

Stefan Zabieglik
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii

Meczet w Kruszynianach

one w nastrojowych wnêtrzach, w specjal-
nym o�wietleniu, a zwiedzaniu towarzy-
szy w tle cerkiewna muzyka. Pani przewod-
nik wprowadzi³a nas w intryguj¹cy �wiat
ikon, religii prawos³awnej i kultury zwi¹-
zanej z prawos³awiem.

Innego rodzaju niezapomnian¹ atrak-
cj¹ by³a wizyta w Poczopku, gdzie kierow-
nictwo Nadle�nictwa Krynki zaprezento-
wa³o nam uroki miejscowych puszcz.
A wszystko zgromadzone w obiekcie
�Galeria na skraju puszcz�. Umieszczo-
ne tu eksponaty (jak ¿ywe!) obejmuj¹
ró¿ne gatunki fauny i flory wystêpuj¹ce
w miejscowych lasach, a zw³aszcza na

Ikona ze zbiorów Muzeum Ikon w Supra�lu

Brama wej�ciowa do �Silvarium�



24

Nr 8/2007

PISMO PG

Ponad trzydziestu wystawców, g³ów-
nie uczelni akademickich i zawodo-

wych, ale te¿ m.in. wydawnictw pedago-
gicznych, poradni psychologicznych oraz
okrêgowych komisji egzaminacyjnych
zaprezentowa³o siê podczas Salonu Ma-
turzystów � targów edukacyjnych zorga-
nizowanych szczególnie z my�l¹ o tego-
rocznych maturzystach. Przez dwa dni
Salon Maturzystów � jak podaj¹ organi-
zatorzy � odwiedzi³o ponad piêtna�cie ty-
siêcy osób.

Gdañski Salon Maturzystów odby³ siê
w dniach 19�20 wrze�nia 2007 roku na
Uniwersytecie Gdañskim.

� Zainteresowanie ofert¹ Politechniki
Gdañskiej by³o spore, zw³aszcza biotech-
nologi¹ i informatyk¹. Du¿¹ popularno-
�ci¹ cieszy³a siê tak¿e nowo otwarta geo-
dezja i kartografia,  kierunek uruchomiony
na Wydziale In¿ynierii L¹dowej i �rodo-
wiska � mówi Hanna Kugiel z Dzia³u
Kszta³cenia PG.

Stoisko naszej uczelni skupia³o nie
mniejsz¹ uwagê tak¿e podczas Salonu
Maturzystów w £odzi.

� Tamtejsi liceali�ci najczê�ciej pytali
o architekturê. W £odzi jest zaledwie
osiemdziesi¹t miejsc na tym kierunku,
a nasza uczelnia oferuje ich a¿ dwie�cie
czterdzie�ci � komentuje Hanna Kugiel.

W ramach targów odby³o siê kilka de-
bat publicznych z udzia³em w³adz woje-
wództwa pomorskiego, przedstawicieli
gdañskich uczelni wy¿szych, reprezen-
tantów ministerstw, placówek dyploma-
tycznych oraz instytucji edukacyjnych.
Maturzy�ci mogli poznaæ tajniki sztuki
przemawiania, czy dowiedzieæ siê, jak siê
uczyæ szybko i skutecznie. Analizowano
równie¿ ubieg³oroczne matury. Sporo miej-
sca po�wiêcono tak¿e umiêdzynarodowie-
niu studiów. W³adze Gdañska i rektorzy
gdañskich uczelni starali siê wypracowaæ
wspóln¹ edukacyjn¹ politykê promocyjn¹
Gdañska. A tym samym znale�æ sposób,
aby m³odzie¿ z ca³ego �wiata kszta³ci³a siê
w uczelniach gdañskich równie chêtnie,

jak m³odzi ludzie wyje¿d¿aj¹ z Polski, aby
poszerzaæ swoj¹ wiedzê. Rektor Politech-
niki Gdañskiej, prof. Janusz Rachoñ za-
pewnia³, i¿ Politechnika nieustannie posze-
rza kontakty z uczelniami zagranicznymi,
sukcesywnie realizuj¹c koncepcjê umiê-
dzynarodowienia kszta³cenia.

Gdañski Salon Maturzystów

� ¯yjemy w czasach gospodarki opar-
tej na wiedzy, w czasach bardzo szybkie-
go rozwoju. Jednak barier¹ tego rozwoju,
jak równie¿ przeszkod¹ dla postêpu tech-
nicznego, jest deficyt in¿ynierów. Wybie-
raj¹c przedmioty na maturê, przyjrzyjcie
siê wska�nikom zawodów, w których jest

Z punktu widzenia realizacji procesu
 kszta³cenia przysz³ych in¿ynierów

uczelni technicznej odpowied� na tytu³o-
we pytanie jest oczywista. Zdana matura
z matematyki jest przepustk¹ na studia
techniczne i bram¹ do przysz³ej kariery
zawodowej. Daje praktycznie nieograni-
czone mo¿liwo�ci w zakresie wyboru kie-
runku studiów, a tym samym na starcie de-
cyduje o potencjalnych szansach na rynku

Dlaczego warto zdawaæ matematykê
na maturze?

pracy absolwenta szko³y ponadgimnazjal-
nej. Krótko mówi¹c � stanowi fundament
przysz³ego ¿ycia zawodowego.

Przyjrzyjmy siê jednak szerzej zasad-
no�ci zdawania matematyki na maturze

� czy rzeczywi�cie przyda siê tylko tym,
którzy decyduj¹ siê studiowaæ kierunki
matematyczno-fizyczne i techniczne?

Je�li odpowied� na to pytanie mia³aby
byæ twierdz¹ca, to nale¿a³oby, jako przy-

Fot. Krzysztof Krzempek

� Wymiana studencka funkcjonuje na
Politechnice obustronnie, jednak wci¹¿
zdecydowanie wiêcej jest studentów wy-
je¿d¿aj¹cych, ni¿ obcokrajowców przy-
bywaj¹cych na studia do nas. Najwiêcej
w tym gronie jest m³odych ludzi z Portuga-
lii i Hiszpanii � mówi³ prof. Janusz Rachoñ.
� Nie straszy³bym nikogo barier¹ jêzy-
kow¹, poniewa¿ wyjazd zagraniczny jest
niepowtarzaln¹ i naj³atwiejsz¹ mo¿liwo-
�ci¹ nauczenia siê jêzyka obcego.

Na zakoñczenie maturzy�ci stoj¹cy w³a-
�nie przed wyborem przedmiotów matu-
ralnych uczestniczyli w debacie �Dlacze-
go warto zdawaæ matematykê na maturze?�.
Moderatorem debaty by³ prof. Janusz Ra-
choñ.

najwiêcej bezrobotnych. Niestety, odpo-
wiadaj¹ one li�cie najpopularniejszych
kierunków studiów. Nie znajdziecie tam
in¿ynierów � przekonywa³ prof. Janusz
Rachoñ. � Pamiêtajcie, ¿e Politechnika
Gdañska stoi otworem tak¿e przed tymi
z was, którzy maj¹ braki w dziedzinach
nauk �cis³ych. Matematyki mo¿na siê
nauczyæ. Z my�l¹ o was powo³ali�my Stu-
dium Nauczania Matematyki. Zaprasza-
my na Politechnikê Gdañsk¹.

Organizatorem Gdañskiego Salonu
Maturzystów by³a Fundacja Edukacyjna
�Perspektywy� i Centralna Komisja Eg-
zaminacyjna.

Ewa Kuczkowska
Biuro Prasowe
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Bieg³o�æ w pos³ugiwaniu siê aparatem
matematycznym pozwala na pój�cie w kie-
runku twórczego i abstrakcyjnego my�le-
nia, pozwala lepiej zrozumieæ sam¹ isto-
tê matematyki i jej zastosowania, a co za
tym idzie � polubiæ j¹. Tak wiêc matema-
tyka s³u¿y rozwijaniu umiejêtno�ci nie-
zbêdnych ka¿demu absolwentowi szko³y
ponadgimnazjalnej, niezale¿nie od jego
przysz³ych planów ¿yciowych. A matura
z matematyki mobilizuje i daje dodatko-
w¹ motywacjê do nauki samej matema-
tyki, i to jest jej najwa¿niejsza rola.

Powodów, dla których warto zdawaæ
matematykê na maturze, mo¿na by wy-
mieniæ setki. Mo¿na te¿ wskazaæ jeden
najbardziej istotny. A mo¿na tak¿e poku-
siæ siê o wybranie tych 20 najwa¿niej-
szych, jak to zrobi³ prof. Janusz Rachoñ,
rektor Politechniki Gdañskiej. Jego zda-
niem:
  1. Matura z matematyki jest furtk¹ do

kariery zawodowej.
  2. Matura z matematyki daje wiêksze

mo¿liwo�ci na znalezienie atrakcyj-
nej pracy.

  3. Matura z matematyki decyduje w du-
¿ej mierze o przysz³ym sukcesie za-
wodowym.

  4. Matura z matematyki decyduje o na-
szym byæ albo nie byæ na europejskim,
a nawet �wiatowym rynku pracy.

  5. Matura z matematyki daje przeciêt-
nie wy¿sze zarobki w przysz³ym ¿y-
ciu zawodowym.

  6. Matura z matematyki znacz¹co zmniej-
sza szanse na zasilenie szeregów bez-
robotnych z wy¿szym wykszta³ceniem.

  7. Matura z matematyki zmniejsza gro�-
bê przymusowej emigracji zarobko-
wej po skoñczeniu studiów.

  8. Matura z matematyki dowodzi rze-
czywistej dojrza³o�ci w kszta³towaniu
swojej przysz³o�ci.

  9. Matura z matematyki sprawia, ¿e stu-
dia techniczne s¹ w zasiêgu naszych
mo¿liwo�ci.

10. Matura z matematyki u³atwia studio-
wanie na kierunkach �cis³ych i tech-
nicznych.

11. Matura z matematyki daje �wiadec-
two analitycznego sposobu my�lenia
przydatnego wszêdzie, niezale¿nie od
rodzaju pracy.

12. Matura z matematyki daje motywa-
cjê do nauki samej matematyki.

13. Matura z matematyki wyzwala od za-
hamowañ w kontaktach z matematy-
k¹ na co dzieñ.

14. Matura z matematyki pozwala lepiej
radziæ sobie w ¿yciu codziennym.

15. Matura z matematyki dowodzi umie-
jêtno�ci logicznego rozumowania
i jasnego formu³owania my�li.

16. Matura z matematyki chroni przed
analfabetyzmem matematycznym.

17. Matura z matematyki nie pozwala na
manipulowanie nami przez �rodki
masowego przekazu i polityków.

18. Matura z matematyki daje poczucie
bezpieczeñstwa w obcowaniu z ota-
czaj¹cym nas �wiatem liczb.

19. Matura z matematyki  daje trze�we
spojrzenie na wszechobecne dane sta-
tystyczne.

20. Matura z matematyki, pobudzaj¹c do
my�lenia, wybudza z letargu intelek-
tualnego.

Przedstawione powy¿ej ró¿ne aspekty
dotycz¹ce zdawania matury z matematy-
ki by³y tematem debaty, która odby³a siê
pod has³em �Dlaczego warto zdawaæ ma-
tematykê na maturze?� w ramach Salonu
Maturzystów Perspektywy 2007, zorga-
nizowanego w dniach 19�20 wrze�nia
2007 roku na Uniwersytecie Gdañskim.
Debatê prowadzi³ prof. Janusz Rachoñ,
rektor Politechniki Gdañskiej. W�ród
uczestników debaty znale�li siê równie¿
Marek Legutko, dyrektor Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej, Katarzyna Hall,
zastêpca prezydenta Gdañska ds. polity-
ki spo³ecznej, Irena £aguna, dyrektor
Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej i dr
Barbara Wikie³, kierownik Studium Na-
uczania Matematyki Politechniki Gdañ-
skiej. Ka¿dy z uczestników debaty na
swój sposób stara³ siê przekonaæ licznie
przyby³ych na Gdañski Salon Maturzy-
stów uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
do zdawania matury z matematyki w przy-
sz³ym roku, kiedy nie bêdzie jeszcze obo-
wi¹zkowa.

Warto przy tej okazji dodaæ, ¿e pra-
cownicy Studium Nauczania Matematy-
ki Politechniki Gdañskiej przygotowali
pracê zbiorow¹ pod redakcj¹ dr Barbary
Wikie³ zatytu³owan¹ �Matematyka. Pod-
stawy z elementami matematyki wy-
¿szej�, która ma stanowiæ pomoc dla tych
wszystkich, którzy chc¹ pog³êbiæ swoje
umiejêtno�ci rozwi¹zywania zadañ z ma-
tematyki w zakresie czê�ciowo powtór-
kowym w stosunku do programu szko³y
ponadgimnazjalnej, a czê�ciowo poza ten
program wykraczaj¹cym. Powsta³a ona
z my�l¹ o uczniach szkó³ ponadgimnazjal-
nych przygotowuj¹cych siê do egzaminu

k³ad, wskazaæ zawód lub dziedzinê ¿ycia,
gdzie zarówno logiczne my�lenie, anali-
tyczny sposób rozumowania, a tak¿e umie-
jêtno�æ jasnego formu³owania my�li s¹ nie-
przydatne i bezwarto�ciowe. A zatem ...?

Przecie¿ logika matematyczna jest
uniwersalnym narzêdziem komunikowa-
nia siê w ró¿nych sytuacjach ¿ycia co-
dziennego. Przydatno�æ logicznego my-
�lenia nie sposób jest przeceniæ. Z drugiej
natomiast strony z powodu nieznajomo-
�ci podstawowych zasad matematycz-
nych czêsto ulegamy manipulacji � przez
�rodki masowego przekazu, przez poli-
tyków, przez banki, tak¿e przez lekarzy.
Bo je�li lekarz w ci¹gu dwudziestu minut
wyra¿a siê o planowanym zabiegu, ¿e:

a) wi¹¿e siê z ryzykiem jak jeden do
miliona,

b) jest w 99% bezpieczny,
c) zazwyczaj przebiega bez komplikacji,

to na ile lekarz ten powinien byæ wiary-
godny dla pacjenta w podejmowaniu de-
cyzji, jakie mog¹ zawa¿yæ na jego zdro-
wiu czy nawet ¿yciu? A mo¿e kolejnym
krokiem bêdzie zapisanie na recepcie
10% roztworu pewnego leku zamiast
0,1%? Czy takie �wiadectwo matema-
tycznej ignorancji nale¿y przyj¹æ jako
normê?

Przy braku wyczucia liczb i stopnia
wiarygodno�ci podawanych informacji
przez �rodki masowego przekazu bardzo
³atwo mo¿na ulec manipulacji. Akcjom
terrorystycznym i katastrofom lotniczym
media po�wiêcaj¹ bardzo wiele uwagi,
co potêguje w spo³eczeñstwie strach
przed podró¿owaniem. Tymczasem licz-
ba �miertelnych ofiar palenia tytoniu
w samych tylko Stanach Zjednoczonych
(ok. 300 tysiêcy rocznie) odpowiada
mniej wiêcej trzem katastrofom lotniczym
dziennie, przez wszystkie dni w roku,
przy czym w ka¿dej katastrofie ginie
komplet pasa¿erów wielkiego jumbo jeta.

Czy w takim razie nie powinni�my
zostaæ w weekend w domu, skoro telewi-
zyjny synoptyk oznajmi³, ¿e �jest 50%
szans na deszcz w sobotê i 50% w nie-
dzielê, mamy wiêc stuprocentow¹ pew-
no�æ, ¿e w weekend bêdzie pada³o�...?

Z pewno�ci¹ warto poznaæ matematykê
na tyle, aby pozbyæ siê zahamowañ i le-
piej radziæ sobie z zagadnieniami matema-
tycznymi w ¿yciu codziennym, aby móc
trze�wo oceniæ jako�æ i wiarygodno�æ
przekazu, aby nie daæ sob¹ manipulowaæ.
Aby nie zaraziæ siê analfabetyzmem ma-
tematycznym, chorob¹ nêkaj¹c¹ tak¿e
wielu sk¹din¹d wykszta³conych ludzi.
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Jaki wp³yw na rozwój miast czy regio-
nów mo¿e mieæ obecno�æ jêzyków ob-

cych w ich szko³ach i uczelniach oraz bie-
g³o�æ, z jak¹ pos³uguj¹ siê jêzykami ich
mieszkañcy? Czy zró¿nicowana dynami-
ka rozwoju miast polskich ma u swoich
podstaw równie¿ ten czynnik? Jak w³a-
dze miasta mog¹ wspieraæ rozwój naucza-
nia jêzyków obcych, a nawet monitoro-
waæ jego efektywno�æ? Na takie pyta-
nia, miêdzy innymi, szukali odpowiedzi
uczestnicy konferencji naukowo-dydak-
tycznej �Rola akademickich o�rodków
nauczania jêzyków obcych i jêzyka pol-
skiego w tworzeniu europejskiej prze-
strzeni szkolnictwa wy¿szego�, zorgani-
zowanej na Politechnice Wroc³awskiej
w dniach 21�23 wrze�nia bie¿¹cego roku.
Bezpo�rednim organizatorem konferencji
by³o Studium Jêzyków Obcych PWr, ale
zakres tematów wyk³adów i prezentacji
wykracza³ daleko poza dora�ne zadania
tej jednostki, a znacz¹ca obecno�æ na kon-
ferencji przedstawicieli w³adz Wroc³awia
i Uczelni by³a dowodem na dobr¹ wspó³-
pracê nauczycieli jêzyków obcych, na-
ukowców i w³odarzy miasta. Z perspek-
tywy gdañskiej mo¿emy dodaæ: je¿eli
rzecz dzieje siê w jednym z najbardziej
dynamicznie rozwijaj¹cych siê miast Pol-
ski, nale¿y tam byæ, s³uchaæ, patrzeæ i wy-
ci¹gaæ wnioski.

Prezydent Wroc³awia, dr Rafa³ Dutkie-
wicz, na inauguracjê konferencji przygo-
towa³ wyk³ad �Nauka jêzyków obcych
a miêdzynarodowe inicjatywy Dolnego
�l¹ska�. W�ród priorytetów miasta wzmoc-

nienie nauczania jêzyków obcych wymie-
nione zosta³o zaraz po konieczno�ci pro-
mowania studiów technicznych, a przed
wzmocnieniem kszta³cenia zawodowego
i staraniami o organizacjê Expo 2012. Co

Nauczanie jêzyków obcych
elementem rozwoju uczelni, miasta i regionu

Fot. SJOPW

maturalnego z matematyki i podjêcia stu-
diów na kierunkach wymagaj¹cych zna-
jomo�ci matematyki, a tak¿e o studentach
pierwszego roku studiów.

Autorzy podrêcznika chcieli, aby by³
on u¿yteczny zarówno dla tych, którzy

chc¹ przypomnieæ sobie podstawy teore-
tyczne ró¿nych zagadnieñ b¹d� te¿ na
przyk³adach prze�ledziæ metody rozwi¹-
zywania zadañ, jak i dla tych, którzy chc¹
samodzielnie je rozwi¹zywaæ, sprawdza-
j¹c tylko poprawno�æ odpowiedzi.

Skoro czytaæ uczymy siê czytaj¹c, pi-
saæ � pisz¹c, to liczyæ mo¿na siê nauczyæ
tylko przez liczenie. Potrzeba do tego
przede wszystkim chêci, nieco wyobra�-
ni i wiary we w³asne mo¿liwo�ci. Warto
zdobyæ siê na ten wysi³ek, by potwierdziæ
s³owa Jonathana Swifta, autora �Podró-
¿y Guliwera�: �Cz³owiek nie jest zwie-
rzêciem rozumnym, jest tylko zdolny do
rozumowania�.

Na zakoñczenie nale¿y podaæ jeszcze
jeden powód, dla którego warto zdawaæ
matematykê na maturze. Chocia¿ nie wy-
mieniony wcze�niej, jest on jednak nie mniej
wa¿ny od pozosta³ych. Otó¿ dobra zna-
jomo�æ matematyki, potwierdzona zdan¹
matur¹ z tego przedmiotu, daje z pewno-
�ci¹ wiêksze poczucie bezpieczeñstwa.

Rozumiane zarówno w przeno�ni, jak i do-
s³ownie. Bêd¹c pewni swojej wiedzy nie
damy siê zbyt ³atwo oszukaæ ani �rodkom
masowego przekazu, ani politykom w ich
obietnicach przedwyborczych. A w kwestii
dos³ownej pos³u¿ê siê przyk³adem pew-
nego mê¿czyzny, czêsto podró¿uj¹cego
samolotem, który zacz¹³ siê obawiaæ, ¿e na
pok³adzie mo¿e znale�æ siê bomba. Ustali³
prawdopodobieñstwo takiego zdarzenia
i stwierdzi³, ¿e choæ niewielkie, dla niego
i tak jest za du¿e. Od tego czasu zawsze
wybiera siê w podró¿ z bomb¹ w walizce.
Doszed³ bowiem do wniosku, ¿e praw-
dopodobieñstwo pojawienia siê dwóch
bomb na pok³adzie jest znikomo ma³e...

Barbara Wikie³
Studium Nauczania Matematyki

Ps. Przytoczone przyk³ady pochodz¹
z ksi¹¿ki, któr¹ polecam �ku przestrodze�:
�Analfabetyzm matematyczny i jego
skutki�, John Allen Paulos, Gdañskie Wy-
dawnictwo O�wiatowe, 1999
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oczywiste, mówi¹c o roli jêzyków ob-
cych, szczególn¹ rolê w³adze miasta przy-
pisuj¹ jêzykowi angielskiemu, zw³aszcza
jêzykowi specjalistycznemu techniki
i biznesu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Wroc³aw
d¹¿y do stworzenia modelu idealnego:
da³ szansê m³odym, zdolnym ludziom
znaj¹cym jêzyki obce na rozwój osobisty
i zawodowy tu, na miejscu. W mie�cie
i okolicach inwestuj¹ takie firmy, jak Phi-
lips, Siemens, Volvo czy Toyota, tworz¹c
miejsca pracy i atrakcyjn¹ ofertê dla tych,
którzy zadaj¹ sobie pytanie: wyjechaæ czy
zostaæ? Utworzenie Europejskiego Insty-
tutu Technologicznego, uczelniany pro-
gram �visiting professors�, przyci¹ganie
studentów z innych krajów Europy, a tak-
¿e z innych kontynentów, to jedne z dzia-
³añ, które otwieraj¹ miasto na wielojêzycz-
ny �wiat, daj¹c gwarancjê d³ugofalowego
rozwoju, wej�cie w krwioobieg Europy.

Wiele wroc³awskich instytucji naucza-
nie i doskonalenie znajomo�ci jêzyków
obcych, zw³aszcza jêzyka angielskiego,
traktuje priorytetowo. Wroc³awskie Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli ma zaj¹æ
siê badaniem efektywno�ci nauczania jê-
zyka angielskiego w szko³ach podstawo-
wych, gimnazjach i szko³ach ponad-
gimnazjalnych.

Uczelnie Wroc³awia napotykaj¹ na
podobny problem, jaki maj¹ uczelnie
Trójmiasta; poziom znajomo�ci jêzyka
angielskiego w�ród m³odzie¿y rozpoczy-
naj¹cej studia w wielu wypadkach jest
niewspó³miernie niski w stosunku do licz-
by godzin po�wiêcanych nauczaniu tego
jêzyka w szko³ach od podstawowych do
ponadgimnazjalnych. £¹czy nas te¿ inna
trudno�æ; na nasze uczelnie trafia du¿o
m³odzie¿y z ma³ych o�rodków (we Wro-
c³awiu to oko³o 70% ogólnej liczby stu-
dentów), posiadaj¹cej zwykle s³ab¹ zna-
jomo�æ jêzyków obcych.

Na wielu polskich uczelniach ograni-
cza siê liczbê godzin przeznaczon¹ na lek-
toraty jêzyków obcych, zak³adaj¹c wyso-
ki stopieñ efektywno�ci ich nauczania
w szko³ach. Niestety, nader czêsto za³o-
¿enie to okazuje siê b³êdne.

 Prorektor ds. rozwoju Politechniki Wro-
c³awskiej, prof. Monika Hardygóra, przy-
sz³o�æ uczelni widzi w kontek�cie Euro-
pejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy¿szego.
W ramach EOSW rozwój postulowanej
przez Deklaracjê Boloñsk¹, niezwykle
istotnej dla uczelni, mobilno�ci studen-
tów zale¿y w du¿ej mierze od ich znajo-
mo�ci jêzyków obcych. Paradoksalnie, na
Politechnice Wroc³awskiej wprowadzenie

dwustopniowego systemu studiów przy-
nios³o zmniejszenie liczby godzin dla jê-
zyków obcych. Dla studiów pierwszego
stopnia przewidziano wy³¹cznie lektora-
ty jêzyka ogólnego, nauczanie jêzyka spe-
cjalistycznego zostawiaj¹c na studia dru-
giego stopnia.

Dla przysz³o�ci Politechniki Wroc³aw-
skiej ogromne znaczenie, co podkre�laj¹
jej w³adze, ma prowadzenie jak najwiêk-
szej liczby kierunków studiów w jêzyku

na nowej uczelni studenci z ró¿nych kra-
jów, jest oczywi�cie angielski, nazywany
przez zaniepokojonych jego jako�ci¹ an-
glistów mianem �Socrates English�. Ge-
nezê tego zrozumia³ego dla wszystkich,
choæ nie zawsze zgodnego z regu³ami gra-
matyki metajêzyka zrozumiemy ³atwiej,
gdy zdamy sobie sprawê, ¿e w�ród wy-
je¿d¿aj¹cych na studia do innych krajów
przoduj¹ Niemcy, Hiszpanie i Francuzi,
a nie mieszkañcy Wysp Brytyjskich. To

angielskim. Obecno�æ studentów za-
granicznych na uczelniach polskich jest
jeszcze wci¹¿ bardzo ograniczona (ok.
0,5%), o wiele ni¿sza ni¿ u naszych s¹-
siadów. Dla porównania, na uczelniach
wêgierskich studiuje 2,7% cudzoziem-
ców, a w Czechach a¿ 4,5%. Nietrudno
siê domy�liæ, ¿e najbardziej cenione przez
studentów zagranicznych o�rodki uniwer-
syteckie w Polsce to Kraków i Warsza-
wa. Na trzecim miejscu plasuje siê Wro-
c³aw. Na razie jednak liczba studentów
zagranicznych na polskich uczelniach jest
bardzo ma³a, rocznie przyje¿d¿a ich do nas
oko³o 3000, podczas gdy liczba studen-
tów polskich wyje¿d¿aj¹cych za granicê �
to oko³o 10000. Wszêdzie tam, gdzie po-
jawia siê wiêksza liczba studentów
z innych krajów, poszerzaj¹ swoj¹ ofertê
lektoraty jêzyka polskiego. Ta nie zawsze
doceniana forma promowania jêzyka
i kultury Polski, na Politechnice Wroc³aw-
skiej ma siê doskonale.

Jêzykiem, którym najczê�ciej porozu-
miewaj¹ siê miêdzy sob¹ spotykaj¹cy siê

kolejny argument za utrzymaniem i roz-
wijaniem ró¿norodno�ci jêzyków naucza-
nych na naszych uczelniach.

Uczestnicy wroc³awskiej konferencji
podkre�lali potrzebê zmian w my�leniu
o lektoratach na poziomie dziekanów, rad
wydzia³ów, senatów oraz rektorów uczel-
ni, a tak¿e samych lektorów. Wyra¿ano
niepokój z powodu marginalizacji roli
lektoratów na niektórych uczelniach, re-
dukcji liczby godzin przeznaczonych na
nauczanie jêzyków obcych, ograniczania
nauki do jednego jêzyka. Jako przyk³ad
pozytywny, wrêcz modelowy, wskazywa-
no warszawsk¹ Szko³ê G³ówn¹ Handlo-
w¹, gwarantuj¹c¹ swoim studentom na-
ukê dwóch jêzyków obcych na bardzo
wysokim poziomie. Sukcesy zawodowe
absolwentów tej uczelni s¹ w du¿ej mie-
rze pochodn¹ takiej polityki.

Ewa Jurkiewicz-Sêkiewicz
Studium Jêzyków Obcych

Fot. SJOPW


