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W dniu 8 kwietnia 2008 roku prof.
Edmund Wittbrodt wyróżniony zo−

stał Honorowym Medalem Europejskim,
przyznawanym przez Europejski Komitet
Ekonomiczno−Społeczny, Urząd Komite−
tu Integracji Europejskiej oraz Bussines
Center Club. Medal odebrał w Warszawie
w Centrum Olimpijskim PKOL. Jest on
przyznawany osobom, które w sposób
szczególny zasłużyły się w promowaniu
idei oraz informowały społeczeństwo o in−
tegracji i członkostwie Polski w Unii Eu−
ropejskiej. Dotychczasowymi laureatami
tego wyróżnienia są między innymi: Wła−
dysław Bartoszewski, Jerzy Buzek, Nor−
man Davies, Danuta Hübner, Jan Kułakow−
ski oraz abp Józef Życiński.

Odbierając medal, profesor E. Wittbrodt
powiedział: „Jest to dla mnie zaszczyt szcze−
gólny, co najmniej z trzech powodów. Po
pierwsze, ze względu na prestiż i znaczenie
instytucji przyznającej BCC, którą cenię nie−
zwykle wysoko. Po drugie, że dostrzeżone
zostały moje jedenastoletnie działania, naj−
pierw w Radzie Europy, a potem w instytu−
cjach Unii Europejskiej, w tym w Konwen−
cie Europejskim, który wypracował podsta−
wy Traktatu z Lizbony. Jako przewodniczą−
cy Komisji Spraw Unii Europejskiej bardzo
zabiegałem o jego ratyfikację. Po trzecie,
cieszę się, że wręczenie Medalu zbiegło się
z przyjęciem przez Sejm i Senat ustawy ra−
tyfikacyjnej Traktatu z Lizbony.”

Bożena Klawon
Wydział Mechaniczny
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Absolwent Politechniki Gdańskiej: magi−
ster inżynier (1972), doktor nauk technicznych
(1974), doktor habilitowany nauk technicz−
nych (1983), tytuł naukowy profesora (1991).

Odbył roczny staż naukowy w Universi−
ty of Wales (Wielka Brytania), a także staże
w: USA, Niemczech, Belgii, Szwecji, Fin−
landii, Francji.

Pełnił funkcje prodziekana (1984–1987) i
dziekana Wydziału Budowy Maszyn (1987–
1990), a następnie przez dwie kadencje rekto−
ra Politechniki Gdańskiej (1990–1996). Prze−
wodniczył Radzie Rektorów Pomorza Nadwi−
ślańskiego (1990–1996), był przewodniczącym
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Tech−
nicznych (1994–1996) oraz wiceprzewodni−
czącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższe−
go (1996–1999). Był ministrem edukacji na−
rodowej (2000–2001). Jest współzałożycielem
i członkiem Polskiego Forum Akademicko−
Gospodarczego (od 1993). Jest przewodniczą−
cym interdyscyplinarnego Zespołu ds. Strate−
gicznych Programów Badań Naukowych i Prac
Podstawowych (MNiSzW). Kieruje Katedrą
Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdań−
skiej (od 1991).

Jest senatorem od 1997. Był członkiem
Komisji Gospodarki Narodowej (1997–2001)

oraz członkiem i przewodniczącym Komisji
Nauki i Edukacji Narodowej (1997–2005).
Uczestniczył w pracach Zgromadzenia Par−
lamentarnego Rady Europy (1997–2001; był
członkiem Komisji Nauki i Technologii –
opracował raport w sprawie sytuacji młodej
kadry naukowej; zorganizował w Gdańsku w
2000 r. pod patronatem UNESCO międzyna−
rodową konferencję Nauka i technologia w
perspektywie XXI wieku. Przewodniczył pol−
skiej delegacji w Konferencji Parlamentarnej
Państw Morza Bałtyckiego (1997–2001). Był
też wiceprzewodniczącym Komisji Wspólnej
Parlamentu Polskiego i Parlamentu Europej−
skiego (2001–2003). Był członkiem Konwen−
tu ds. Przyszłości Europy (2002–2003). Był
obserwatorem, a następnie posłem do Parla−
mentu Europejskiego (2003–2004). Był człon−
kiem Komisji Spraw Zagranicznych i Inte−
gracji Europejskiej (2001–2004), a następnie
wiceprzewodniczącym (2004–2005). Jest
przewodniczącym Komisji Spraw Unii Eu−
ropejskiej od 2005 roku. Wyróżniony przez
Europejski Komitet Społeczny, Urząd Komi−
tetu Integracji Europejskiej i BCC Medalem
Europejskim w 2008 roku za dokonania na
rzecz idei europejskiej.

Jest działaczem Zrzeszenia Kaszubsko−
Pomorskiego oraz Instytutu Kaszubskiego.

Prof. Edmund Wittbrodt wyróżniony Medalem Europejskim, który otrzymał z rąk osób stoją−
cych (od lewej): wiceministra Jana Borkowskiego, MSZ, przewodniczącej Grażyny Majcher−
Magdziak, Kapituła Medalu Europejskiego, wiceminister Sidonii Jędrzejewskiej, UKIE, oraz
prezesa Marka Goliszewskiego, BCC
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Wybrzeżowe czasopismo „Twój Wie−
czór” – dwutygodnik pomorski wy−

dawany przez Gdańskie Wydawnictwo
Prasowe ogłosił plebiscyt na Kobietę Suk−
cesu 2008 r. „Twój Wieczór” jest pismem
zajmującym się szeroko pojętym życiem
mieszkańców całej naszej aglomeracji miej−
skiej i najbliższych regionów Pomorza
Gdańskiego. W zasadzie najbardziej inte−
resuje się bieżącą polityką i życiem ludzi z
pierwszych stron gazet, gospodarką Wy−
brzeża i jego rozwojem, opisuje sukcesy za−
wodowe pracowników wielu instytucji han−
dlowych, a także przemysłowych i nauko−
wych. Zajmuje się również historią regio−
nu i jego rozwojem kulturalnym. „Twój
Wieczór” jest przede wszystkim jednak pi−
smem wydawanym dla ludzi przedsiębior−
czych, tzw. „biznesmenów” i „biznezwo−
menek”, przedstawiając bardzo ciekawie
ich życie prywatne i zawodowe.

Jury konkursu wybrało drogą głosowa−
nia dwanaście laureatek. Okazało się, że
największą liczbę głosów otrzymała nasza
przewodnicząca Klubu Seniora Politechni−
ki Gdańskiej, pani Gizella Bober, naj−
skromniejsza ze wszystkich zgłoszonych
do plebiscytu pań menedżerek, właścicie−
lek dużych przedsiębiorstw i różnych in−
stytucji. W plebiscycie zwyciężyły zatem
skromność i serce oddane przez panią Gi−

zellę z całą szczerością i poświęceniem lu−
dziom steranym wieloletnią pracą zawo−
dową i przeciwnościami życia – dziś na
emeryturach. Ludzie ci, którymi w ramach
działalności Klubu Seniora opiekuje się od
dawna z takim oddaniem pani Gizella – są
w dużej mierze dawnymi wychowankami
największej naszej technicznej uczelni
Wybrzeża – Politechniki Gdańskiej. To
absolwenci Politechniki pracowali w wie−
lu wybrzeżowych zakładach pracy, w zna−

czących firmach reprezentujących nasz re−
gion w kraju i na świecie. To im – obecnie
emerytowanym pracownikom oraz daw−
nym absolwentom Politechniki Gdańskiej
– oddaje w Klubie Seniora pani Gizella
wszystkie swoje siły.

Bardzo pięknie redakcja „Twojego Wie−
czoru” scharakteryzowała sylwetkę pani
Gizelli, opisując także jej zaangażowanie
w powstającą w latach 80. XX w. w Gdań−
sku „Solidarność”. Wiele osób nie wie o
tym i nawet nie podejrzewa, że w jej skrom−
nej postaci było i jest tyle hartu ducha i od−
powiedzialności. Zacytuję w tym miejscu
w całości redakcyjną wypowiedź na temat
pani Gizelli, umieszczoną w ostatnim nu−
merze tego pisma.

(…) „To osoba bardzo ważna w życiu
Politechniki Gdańskiej. Oddana ludziom
pokrzywdzonym – członkini „Solidarności”.
Pomimo osobistej tragedii z powodu aresz−
towania dwóch synów podczas strajku w
Stoczni Gdańskiej, niosła pomoc internowa−
nym, pomagała rozdzielonym rodzinom, or−
ganizowała opiekę dla osób znajdujących się
w trudnej sytuacji na skutek wprowadzenia
stanu wojennego. Wielu, którzy z tej pomo−
cy skorzystało, nie zawsze wiedziało, komu
to zawdzięczają. Ale robiła to bezinteresow−
nie, nieraz wbrew władzom komunistycz−
nym. Dzięki takim osobom jak ona żyjemy
dziś w wolnej Polsce. Jest przewodniczącą
Klubu Seniora Politechniki Gdańskiej, liczą−
cego ponad 1 600 osób. Służy pomocą
wszystkim Seniorom.” (…)
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Laudację na cześć pani Gizelli Bober w
czasie finałowej gali wręczania laureatkom
statuetek „Kobieta Sukcesu” wygłosił prof.
dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – senator
RP, były minister szkolnictwa wyższe−
go,wielki przyjaciel Klubu Seniora PG i
osobiście pani Gizelli, oraz dr Henryk Ma−
jewski – były minister MSW, znający bar−
dzo blisko działalność pani Gizelli z cza−
sów tworzenia się „Solidarności” w Stocz−
ni Gdańskiej.

Uroczystość wręczenia statuetek laure−
atkom „Kobiety Sukcesu 2008” odbyła się
w dniu 2 III 2008 r. w Białej Sali Ratusza
Głównomiejskiego w Gdańsku. Prywatna
zaś powtórka wręczenia statuetki Pani Gi−
zelli miała miejsce 25 III 2008 r. na corocz−
nym Spotkaniu Wielkanocnym wszystkich
Seniorów Politechniki Gdańskiej w auli
uczelni. Uświetnione ono zostało występa−
mi zespołu artystów Opery Bałtyckiej pod
kierunkiem pani Barbary Sutt. Specjalnym
zaakcentowaniem uznania i sympatii dla
pani Gizelli był występ artystów – tenorów
Opery, którym entuzjastycznie udzielili
wsparcia znajdujący się wśród gości trzej
byli rektorzy Politechniki Gdańskiej – pro−

fesorowie Edmund Wittbrodt, Aleksander
Kołodziejczyk i Bolesław Mazurkiewicz,
a także kończący właśnie drugą kadencję
obecny rektyor prof. Janusz Rachoń. Wy−
stęp ten przyjęty został z wielką radością i
aplauzem przez zebranych Seniorów, a lau−
reatka pani Gizella nie kryła wielkiego
wzruszenia.

Wiodącym akcentem uroczystości było
przedstawienie zebranym statuetki „Ko−
biety Sukcesu” oraz składanie laureatce
pani Gizelli życzeń wszelkiego rodzaju –
zdrowia i siły do dalszej pracy na rzecz
opieki i pomocy naszym Seniorom. Były
kwiaty i bardzo wiele słów zapewniają−
cych laureatkę o wielkim uznaniu dla jej
pracy. Życzenia, oprócz szczęśliwych Se−
niorów, złożyli oficjalnie obecni na spo−
tkaniu wszyscy rektorzy uczelni z JM Ja−
nuszem Rachoniem oraz Dyrekcja Poli−
techniki Gdańskiej z panią kanclerz mgr
Ewą Mazur. Najżywiej i najserdeczniej
reagowali sami podopieczni Pani Gizelli
– wszyscy emeryci i renciści PG.

Jadwiga Lipińska
Klub Seniora

Dusza Twoja pucharem a dobroci¹,
Z gestem przyjaŸni, gestem uprzejmoœci,
Ogólnie po¿¹dan¹ ¿ycia ³akoci¹,
Szczególnie naszej – seniorów spo³ecznoœci.

Jak Ci dziêkowaæ? Da³aœ nam tak wiele!
Choæ nieraz byliœmy jak ten goœæ przygodny,
Który siê zjawia przypadkiem w niedzielê
Prosz¹c o strawê, od tygodnia g³odny.

Jak Ci dziêkowaæ? S¹dzê, ¿e kwiatami.
Niech rozczul¹. A Ty lej ³ez morze.
Jeœli si³ wystarczy, zostañ jeszcze z nami,
Wielkiego serca nosisz w sobie wzorzec.

Z wdziêcznoœci¹ przyjmij za Twój trud ogromny,
¯yczenia pogody i wiecznej m³odoœci.
Ka¿dy niezwyk³ego serca Twego pomny
Tym siê odwzajemnia. ¯yj dla potomnoœci!

Wielkiemu sercu

Marek Bruno Biedrzycki
Emerytowany pracownik PG

Lekcja języka chińskiego, wizyta w
Konsulacie Chińskim, wycieczka z

pilotem po Starym Mieście dla młodzie−
ży z Chin, studiującej na Wydziale  Za−
rządzania i Ekonomii –  oto niektóre  z
atrakcji II Dni Chińskich zorganizowa−

nych przez Forum Młodych Dyplomatów,
trwających od 5 do 7 marca 2008 r.

Na konferencji „Chiny na Pomorzu, w
Polsce, w świecie...”, która odbyła się 6
marca na Politechnice Gdańskiej, gość z
Urzędu Marszałkowskiego mówił o

Dwa słowa o Dniach ChińskichDwa słowa o Dniach ChińskichDwa słowa o Dniach ChińskichDwa słowa o Dniach ChińskichDwa słowa o Dniach Chińskich współpracy województwa pomorskiego z
Chińską Republiką Ludową.

Rektor Wyższej Szkoły Międzynaro−
dowych Stosunków Gospodarczych  prof.
dr hab. Wojciech Lenartowicz poruszył
temat chińskiej polityki bezpieczeństwa.

Była także dawka historii i oczami Try−
buny Ludu uczestnicy konferencji spoglą−
dali na Wielki Skok w Chinach.

Odważni podjęli próbę nauki języka
chińskiego, lekcja poprowadzona została
zabawnie i z humorem. Ciekawie poka−
zane zostały uroki życia studenckiego na
uczelniach chińskich. Począwszy od zdjęć
i opisów zajęć, warunków w akademi−
kach, posiłków, kończąc na formach spę−
dzania wolnego czasu. Wszystko to przy−
gotowali chińscy studenci, którzy mówili
o systemie edukacji w ich kraju.

Prodziekan ds. kształcenia ustawiczne−
go WZiE  dr inż. Krzysztof Leja prezen−
tował zainteresowanym studentom pol−
skim, jakie kroki należy podjąć, aby wy−
jechać na uczelnię wyższą do Chin. Poza
stypendiami rządu chińskiego, Unii Eu−
ropejskiej, a także możliwością wyjazdu
w ramach porozumienia pomiędzy rządem
polskim i chińskim, Wydział Zarządzania
i Ekonomii oferuje jedno miejsce na chiń−
skim  uniwersytecie. Jest to wynik ostat−
niej wizyty dziekana WZiE  prof. dr. hab.Fot. Wang Rui
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Piotra Dominiaka oraz jego pełnomocni−
ka ds. współpracy międzynarodowej dr
Magdaleny Popowskiej na targach eduka−
cyjnych w Szanghaju i Pekinie.

Obecnie na I stopniu studiów licencjac−
kich, na Wydziale Zarządzania i Ekono−
mii studiuje dwudziestu Chińczyków. W
przyszłym roku akademickim Wydział
spodziewa się kolejnych 50–60 studen−
tów.

Studia licencjackie Bachelor of Mana−
gement stworzone zostały specjalnie z
myślą o młodzieży z zagranicy. Zajęcia
prowadzone są w języku angielskim przez
kadrę WZiE.

Wraz ze wzrostem liczby studentów z
innych krajów istnieje potrzeba zorgani−
zowania grupy mentorów, studentów pol−
skich, którzy będą służyli radą i pomocą
w codziennym życiu swoim obcojęzycz−

nym koleżankom i kolegom. Taka dzia−
łalność społeczna będzie także jednym
z czynników przemawiających na korzyść
kandydata ubiegającego się o stypendium
wyjazdowe w ramach programu Erasmus.

Beata Kucwaj
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Dnia 18 marca 2008 roku w Zakładzie
Geodezji WILiŚ PG została urucho−

miona stacja referencyjna GNSS (GPS/
GLONASS) – umożliwiająca precyzyjne
pozycjonowanie z wykorzystaniem syste−
mów satelitarnych. Stacja jest zlokalizo−
wana na budynku HYDRO Politechniki
Gdańskiej i jest dostępna dla wszystkich
zainteresowanych użytkowników. Przed−
sięwzięcie zostało zrealizowane w ramach
Forum Hevelius, będącego platformą do
realizacji zadań związanych z nowoczesną
dydaktyką ukierunkowaną na indywidu−
alne zainteresowania studentów, dyplo−
mantów i doktorantów, a także pracowni−
ków Politechniki Gdańskiej. Forum He−
velius działa w Zakładzie Geodezji i re−
alizuje przedsięwzięcia we współpracy z
gospodarką na potrzeby badań oraz po−
zyskiwania środków inwestycyjnych.

Stacja Referencyjna GNSS Politechni−
ka Gdańska (GNSS GDPG) jest własno−
ścią Uczelni i wykorzystuje najnowocze−

śniejsze w świecie rozwiązania funkcjo−
nalne i techniczne, bazując na platformie
Leica Geosystems – światowego lidera w
satelitarnych rozwiązaniach geodezyjnych
i nawigacyjnych. Umożliwia ona wyzna−
czanie w czasie rzeczywistym korekt do
dwóch systemów satelitarnych GPS (ame−
rykański) i GLONASS (rosyjski). Pomiar
odległości do satelitów realizowany jest z
precyzją kilku milimetrów, na bazie 52
niezależnych pomiarowych torów odbior−
czych. Dokładność wyznaczeń współrzęd−
nych pozycji odbiorników ruchomych,
korzystających ze stacji GNSS GDPG,
szacowana jest na poziomie 1–2 cm hory−
zontalnie oraz 2–3 cm w płaszczyźnie wer−
tykalnej, w promieniu ok. 20 km od stacji
GNSS GDPG.

Przyszłe wykorzystanie stacji GNSS
GDPG obejmie: geodezję (w tym pomia−
ry inżynieryjne), transport lądowy (dro−
gowy i szynowy), nawigację (lądową i
morską), dynamiczny monitoring obiek−

tów (w tym konstrukcje techniczne i bu−
dowlane, inteligentne autonomiczne sys−
temy sterowania pojazdów), systemy bez−
pieczeństwa publicznego regionu (lokali−
zowanie, monitoring, inwentaryzacja zda−
rzeń, wspomaganie zarządzania systema−
mi). Poprzez otwarty dostęp (Internet) do
serwisów wpłynie na podniesienie pozio−
mu i jakości realizacji zadań: geodezyj−
nych, transportowych, nawigacyjnych,
inżynieryjnych oraz bezpieczeństwa pu−
blicznego regionu.

W dniu 19 marca 2008 roku odbyła się
sesja pomiarowa z dowiązaniem do sieci
EUREF poprzez punkt na Rozewiu i PO−
LREF poprzez punkty w okolicy Trójmia−
sta, w wyniku czego wyznaczone zostały
współrzędne anteny w odniesieniu do naj−
dokładniejszej europejskiej EURO−POL –
polskiej POL−REF osnowy geodezyjnej.
Po weryfikacji współrzędne zostaną sko−
rygowane i upublicznione; korekta nie
przekroczy 1 cm. Obecnie po wstępnym
wyrównaniu obserwacji w dniu 20 marca
2008 roku pozycja stacji GDPG wynosi
w globalnym układzie współrzędnych
WGS1984: Lat 54o22»17'’.34150 N Lon
18o36»58'’.49675 E H elips. 64,601 m.,
natomiast w PUWG2000S6 (L0=18),

Stacja referencyjna GPS/GLONASSStacja referencyjna GPS/GLONASSStacja referencyjna GPS/GLONASSStacja referencyjna GPS/GLONASSStacja referencyjna GPS/GLONASS
w Zakładzie Geodezji WILiŚ PGw Zakładzie Geodezji WILiŚ PGw Zakładzie Geodezji WILiŚ PGw Zakładzie Geodezji WILiŚ PGw Zakładzie Geodezji WILiŚ PG

Zrzut ekranu z programu śledzącego satelity systemu GPS i GLONASS

Antena stacji referencyjnej
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układ wysokości Kronsztad 1986, X
6026976.266 Y 6540047.037 H 35.165 m

Błąd wyznaczenia pozycji centrum fa−
zowego w stosunku do najwyższej klasy
osnowy wynosi nieco ponad 0,5 cm. Po
weryfikacji danych na podstawie precy−
zyjnych efemeryd satelitów (dostępnych
w ok. trzy tygodnie po rejestracji pomia−
rów) i walidacji stacji dane zostaną po−
twierdzone. Obecnie stacja osiągnęła
funkcjonalność całodobowego GPS RTK
przez NTRIP dostępny publicznie. Nad−
zór nad stacją sprawuje Zakład Geodezji

WILiŚ PG. Stacja może być wykorzysty−
wana w pracach geodezyjnych, budowla−
nych, a także w ramach systemów infor−
macji przestrzennej (GIS), w inżynierii
środowiska, transporcie i nawigacji oraz
dla szeroko pojętego bezpieczeństwa Trój−
miasta i Zatoki Gdańskiej.

Sesję pomiarowo−obliczeniową prowa−
dził zespół Zakładu Geodezji we współ−
pracy z geodezyjnymi firmami Trójmia−
sta, Urzędem Miejskim w Gdańsku, Urzę−
dem Morskim w Gdyni przy udziale Le−
ica Geosystems Polska.

Szczególne podziękowania przekazu−
jemy zespołowi informatycznemu WILiŚ
oraz pracownikom administracji i pracow−
nikom Działu Technicznego WILiŚ, bez
których to przedsięwzięcie nie miałoby
szans powodzenia.

Informacje o stacji są dostępne pod ad−
resem www.gnss−gdpg.gdansk.geode−
zja.pl.

Jakub Szulwic
Wydział Inżynierii Lądowej

i Środowiska

W dniach 1–18 kwietnia 2008 r. moż−
na było oglądać wystawę pt. „Pod−

różować znaczy żyć”, na której przedsta−
wiono zdjęcia z licznych wypraw Studenc−
kiego Klubu Turystycznego Politechniki
Gdańskiej „FIFY” .

„FIFY” istnieją od ponad 40 lat i zrze−
szają studentów zainteresowanych wszel−
kim rodzajem turystyki. Od turystyki pie−
szej i rowerowej – aż po turystykę kaja−
kową i narciarską.

W klubie spotykają się ludzie, którzy
mają ten sam cel: kochają podróże i robią
wszystko, by móc je realizować.

Ten pokaz pozwolił choć trochę przy−
bliżyć smak przygód oraz odsłonić nieza−
pomniane chwile z naszych wyjazdów.
Celem wystawy było pokazanie życia stu−
denckiego z nieco innej strony niż wszy−
scy znają i zachęcenie do czynnego w nim
udziału. Przekazanie, że Politechnika
Gdańska uczy życia nie tylko poprzez la−
boratoria i wykłady, ale również przez
możliwość realizacji własnych pasji, m.in.
pasji podróżniczej. Dzięki Klubowi Tu−
rystycznemu „FIFY” możliwa jest wymia−
na doświadczeń, znalezienie kompanów
do wspólnych wypraw, doskonalenie pra−
cy grupowej przy organizacji przedsię−
wzięć w postaci weekendowych rajdów,

Podróżować – znaczy żyćPodróżować – znaczy żyćPodróżować – znaczy żyćPodróżować – znaczy żyćPodróżować – znaczy żyć

kilkudniowych obozów oraz dalekich
podróży w Polsce i za granicą, a wspólne
podróżowanie zbliża ludzi.

Pokazaliśmy efekty naszej współpracy,
choć podziwianie wystawy jest tylko czę−
ścią tego, czego można doświadczyć na

wspólnych wyjazdach. Bo dla jednych
życie jest podróżą, a dla nas podróż jest
życiem.

Katarzyna Niedziółka
Studentka Wydziału Inżynierii Lądowej

i Środowiska

Fot. Krzysztof Krzempek
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Wydział Zarządzania i Ekonomii Po−
litechniki Gdańskiej otrzymał –

jako jedna z dziesięciu uczelni w Polsce –
certyfikat nadania godła  „wydział wal−
czący z plagiatami”. W uroczystości, któ−
ra odbyła się w Warszawie 3 kwietnia, 
zorganizowanej  przez Fundację Fresnela
i firmę oferującą program Antyplagiat,
cerytikat odebrali dziekan Wydziału prof.
dr hab. Piotr Dominiak, prodziekan ds.
kształcenia doc. Andrzej Szuwarzyński i
dr Justyna Kujawska, odpowiedzialna  za

Antyplagiatowy certyfikatAntyplagiatowy certyfikatAntyplagiatowy certyfikatAntyplagiatowy certyfikatAntyplagiatowy certyfikat

weryfikację prac dyplomowych progra−
mem Antyplagiat.

Otrzymanie  certyfikatu  wiąże się ze sto−
sowaniem internetowego programu antypla−
gitowego w przypadku prac dyplomowych
– magisterskich, inżynierskich, licencjackich
– i poddaniem się zewnętrznemu audytowi
przeprowadzanemu przez firmę  Plagiat.pl.
Firma uznała, że stosowanie programu An−
typlagiat  i procedury wydziałowe związa−
ne ze sprawdzaniem prac są niezwykle rze−
telne i rygorystycznie przestrzegane.

350 dziewcząt, uczennic szkół ponadgim−
nazjalnych, 10 kwietnia przybyło na Poli−
technikę Gdańską. Po raz pierwszy w tym
roku na czternastu polskich uczelniach tech−
nicznych zorganizowano akcję „Dziewczy−
ny na politechniki”.

– Niech nikt nie czyta hasła „Dziewczyny
na politechniki” jak nawoływania kobiet do
siadania na traktory – przekonuje prof. Janusz
Rachoń, rektor Politechniki Gdańskiej. – Nie
zgadzam się z poglądem, jakoby kobiety mia−
ły mniejsze predyspozycje do studiowania
nauk przyrodniczych, technicznych czy ści−
słych. W dobie równouprawnienia kobiety po−
winny mieć odwagę sięgania po zawody, któ−
re w przyszłości mogą przynieść im sukces.

Dziewczyny przyjechały nie tylko z trój−
miejskich placówek, ale i całego regionu –
Tczewa, Kwidzyna, Starogardu Gdańskiego,
Słupska, a nawet Kętrzyna. Politechnika Gdań−
ska przygotowała dla nich bardzo bogaty pro−
gram dnia otwartego tylko dla dziewcząt. Przez
cały dzień kobiety−naukowcy i studentki z kół
naukowych wprowadzały dziewczyny w świat
nauk technicznych – były m.in. „Fizyka w
kuchni”, „Filmowe efekty specjalne”, opowie−
ści o pięknych domach, miastach i ogrodach,
spotkanie z matematyką i debata w języku an−
gielskim: Can a woman be a good engineer?
W pubie, w Kwadratowej, powołaliśmy do
życia jednodniową kawiarnię, w której dziew−
czyny przy pączkach i soku o studiach poroz−
mawiać mogły ze studentkami i paniami z re−
krutacji. W samo południe z dziewczynami na
dziedzińcu z wahadłem Foucaulta spotkał się
rektor−elekt. Specjalnie na ten dzień wydali−
śmy dla dziewczyn jednodniową gazetę.

Na Politechnice Gdańskiej studiują
18 434 osoby, 6060 z nich to dziewczyny.
Najmniej na Wydziale Elektrotechniki i Au−

tomatyki – zaledwie 2 proc. Większość sta−
nowią na Wydziale Chemicznym – 69 proc.

Kobiety zdają się jednak skuteczniejszy−
mi studentami. Za potwierdzenie tej tezy
niech posłużą dane statystyczne. W roku
akademickim 2006/2007 studia na Wydzia−
le Fizyki Technicznej i Matematyki Stoso−
wanej rozpoczęło 195 chłopaków i 127
dziewcząt. Po pierwszym roku nauki odpa−
dło 59 chłopców i jedynie 22 dziewczyny.

Kobiet wśród wykładowców Politechniki
Gdańskiej jest niemal trzy razy mniej niż
mężczyzn. Kobieta nie była jeszcze nigdy
rektorem Politechniki Gdańskiej, tylko dwie
kobiety pełniły funkcję prorektorów. Kobie−
ty sprawują jednak funkcje kierownicze. Ko−
bietą jest kanclerz, uczelniany minister infra−
struktury, kwestor, uczelniany minister finan−
sów, kierownik Studium Nauczania Matema−
tyki, kierownik Studium Języków Obcych,
dyrektor Biblioteki Głównej. Trzech na ośmiu

zastępców przewodniczącego Samorządu
Studenckiego to również dziewczyny.

Chcąc dowieść, że mimo faktu, iż kobie−
ty na uczelni są w mniejszości, nie jest aż
tak źle, przywołajamy dane z roku 1904,
pierwszego roku działania politechniki w
Gdańsku. Naukę rozpoczęło wówczas 189
studentów i 231 wolnych słuchaczy – w tym
gronie nie było ani jednej kobiety!

W 2006 roku na Politechnikę Gdańską przy−
jęliśmy 942 dziewczyny, a w 2007 już 1322.

„Dziewczyny na politechniki!” to kolejna
akcja promująca wśród młodzieży nauki ści−
słe, przyrodnicze oraz techniczne. Na ok. 2
miliony dziś studiujących w Polsce, zaledwie
10 proc. bowiem to studenci kierunków takich,
jak: matematyka, fizyka, biotechnologia, infor−
matyka i wszystkie kierunki inżynierskie. Wię−
cej niż 80 proc. studiujących w Polsce podjęło
naukę na kierunkach humanistycznych, eko−
nomicznych lub prawnych. Tymczasem w ca−
łej Polsce brakuje inżynierów.

Katarzyna Żelazek
Rzecznik Prasowy

Dziewczyny na politechniki!Dziewczyny na politechniki!Dziewczyny na politechniki!Dziewczyny na politechniki!Dziewczyny na politechniki!
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Fot. Grzegorz Stasiak

Należy zaznaczyć, że program Anty−
plagiat jest tylko narzędziem, które bez
odpowiednich procedur  byłoby tylko bez−
dusznym mechanizmem, w dodatku bar−
dzo nieskutecznym, a stosowanie progra−
mu i procedur nie  zdejmuje odpowie−
dzialności z dyplomanta, wspomaga jedy−
nie szereg różnych działań antyplagiato−
wych.

Wydział Zarządzania i Ekonomii jest
jedynym wydziałem na Politechnice
Gdańskiej, ktory zdecydował się  wes−
przeć walkę z naruszaniem praw autor−
skich przez dyplomantów stosowaniem
kompleksowych, nowoczesnych rozwią−
zań.

Ewa Hope
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Deseczki, gwoździe, taśma klejąca,
może jeszcze płyta CD i drut. Z po−

wierzonych materiałów studenci budować
będą iście inżynierskie konstrukcje. Jakie?
Tego nie wiadomo, bowiem zadanie konkur−
sowe do ostatniej chwili owiane jest tajem−
nicą. Na Politechnice Gdańskiej, 27 maja od−
będzie się ogólnopolski finał konkursu BEC
– BEST ENGINEEGING COMPETITION.

Grupy lokalne BEST−u z całej Polski roz−
poczęły współpracę przy największym kon−
kursie inżynierskim w Polsce. Studenci z
pięciu największych uczelni technicznych w
Polsce – Gdańska, Gliwic, Łodzi, Krakowa
i Warszawy – wypróbują umiejętności zdo−
byte podczas studiów... I NIE TYLKO!
Sama wiedza techniczna bowiem nie wystar−
czy! Do osiągnięcia sukcesu potrzebne będą:

umiejętność pracy w zespole, twórcze my−
ślenie, kreatywność i otwarty umysł.

Konkurs składa się z testu eliminacyjne−
go (8 kwietnia), eliminacji (22 kwietnia) oraz
finału (Gdańsk, 27 maja). Dwa pierwsze eta−
py pozwoliły wyłonić z każdej uczelni po
jednej drużynie, które zmierzą się ze sobą w
ogólnopolskim finale na Politechnice Gdań−
skiej.

– Starannie dobrane pytania na teście
mają sprawdzić wiedzę i kreatywność za−
wodników. Najlepsze drużyny walczyć będą
w eliminacjach, a potem być może w finale
– opowiada Radosław Miszewski, członek
Organizacji Studenckiej BEST Gdańsk. –
Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu na
inżyniera XXI wieku, czyli inżyniera wy−
kształconego, precyzyjnego, a zarazem kre−

Największy, studenckiNajwiększy, studenckiNajwiększy, studenckiNajwiększy, studenckiNajwiększy, studencki
konkurs inżynierski w Polscekonkurs inżynierski w Polscekonkurs inżynierski w Polscekonkurs inżynierski w Polscekonkurs inżynierski w Polsce

atywnego, pomysłowego, szukającego inno−
wacyjnych rozwiązań.

Ideą konkursu jest wykonanie, za pomocą
prostych materiałów (deseczek, gwoździ, ta−
śmy klejącej, płyt CD), zadanego w konkur−
sie projektu. W ubiegłym roku drużyny w eli−
minacjach stanęły przed zadaniem zbudowa−
nia elektrowni wodnej, a w finale – skonstru−
owania dźwigu, który miał przenosić niewiel−
kie przedmioty, jak np. puszkę po napoju.

– Fakt, iż uczestnicy konkursu do ostat−
niej chwili nie wiedzą, jakie wyzwanie przed
nimi stanie, dodatkowo czyni zabawę atrak−
cyjną – komentuje Radosław Miszewski.

Zapraszamy

27 maja 2008, wtorek, godz. 10.0027 maja 2008, wtorek, godz. 10.0027 maja 2008, wtorek, godz. 10.0027 maja 2008, wtorek, godz. 10.0027 maja 2008, wtorek, godz. 10.00
Dziedziniec Południowy PG

Wstęp wolny

Anna Sznurowska
Studentka Wydziału Oceanotechniki

i Okrętownictwa

Należy przede wszystkim rozważyć,
czy wszystkie strony procesu dy−

daktycznego na uczelni są przygotowa−
ne do e−learningu. Oczywistym wymo−
giem jest posiadanie odpowiedniej bazy
sprzętowej i przygotowanej kadry – nie
tylko do prowadzenia takiego kształce−
nia, ale i administrującej platformą zdal−
nego nauczania. Z całą pewnością stu−stu−stu−stu−stu−

denci traktują Internet i jego zaso−denci traktują Internet i jego zaso−denci traktują Internet i jego zaso−denci traktują Internet i jego zaso−denci traktują Internet i jego zaso−
by jako naturalne źródło zdobywa−by jako naturalne źródło zdobywa−by jako naturalne źródło zdobywa−by jako naturalne źródło zdobywa−by jako naturalne źródło zdobywa−
nia informacji, wiedzy, kontaktowa−nia informacji, wiedzy, kontaktowa−nia informacji, wiedzy, kontaktowa−nia informacji, wiedzy, kontaktowa−nia informacji, wiedzy, kontaktowa−
nia się ze znajomyminia się ze znajomyminia się ze znajomyminia się ze znajomyminia się ze znajomymi – spędzają spo−
ro czasu w sieci na pisaniu blogów, roz−
mawianiu na forach dyskusyjnych oraz
uczestnictwie w grach sieciowych.
Z kolei wykładowcom często brakuje
odpowiednich umiejętności i przez to

boją się utraty dotychczasowej pozycji
w procesie dydaktycznym. Tymczasem
wykorzystanie platformy e−learnin−wykorzystanie platformy e−learnin−wykorzystanie platformy e−learnin−wykorzystanie platformy e−learnin−wykorzystanie platformy e−learnin−
gowej może przebiegać dwutorowogowej może przebiegać dwutorowogowej może przebiegać dwutorowogowej może przebiegać dwutorowogowej może przebiegać dwutorowo
–  poprzez realizację całych tema−–  poprzez realizację całych tema−–  poprzez realizację całych tema−–  poprzez realizację całych tema−–  poprzez realizację całych tema−
tów wyłącznie za  pomocą platfor−tów wyłącznie za  pomocą platfor−tów wyłącznie za  pomocą platfor−tów wyłącznie za  pomocą platfor−tów wyłącznie za  pomocą platfor−
my lub jako wsparcie dla nauczaniamy lub jako wsparcie dla nauczaniamy lub jako wsparcie dla nauczaniamy lub jako wsparcie dla nauczaniamy lub jako wsparcie dla nauczania
tradycyjnegotradycyjnegotradycyjnegotradycyjnegotradycyjnego. Taki sposób organizacji
pracy stwarza zupełnie nowe możliwo−

E−learning – prawdziwa czy fikcyjna koncepcjaE−learning – prawdziwa czy fikcyjna koncepcjaE−learning – prawdziwa czy fikcyjna koncepcjaE−learning – prawdziwa czy fikcyjna koncepcjaE−learning – prawdziwa czy fikcyjna koncepcja
edukacyjnego rozwoju uczelniedukacyjnego rozwoju uczelniedukacyjnego rozwoju uczelniedukacyjnego rozwoju uczelniedukacyjnego rozwoju uczelni
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ści organizowania procesu kształcenia,
jak prowadzenie forum (czyli meryto−
rycznej dyskusji „pozalekcyjnej”), moż−
liwość wprowadzenia dodatkowego
systemu kontroli realizacji harmonogra−
mu zajęć, możliwość wykonania zadań
w domu (powtarzanie materiału, nadra−
bianie zaległości w przypadku nieobec−
ności), przedstawianie ciekawych za−
gadnień wykraczających poza pro−
gram, co daje możliwość rozwijania za−
interesowań studentów i umożliwia
lepszą pracę z najzdolniejszymi.
Oprócz tego dostępność materiałów w
Internecie pozwala na korzystanie z
nich na różnorodnych platformach
zdalnego nauczania. Tutaj widać sła−
bość i siłę tej formy kształcenia – po−
kazywanie na zewnątrz prawdziwego
poziomu edukacji i możliwość tworze−
nia wzorców programów kształcenia
dla innych uczelni.

Jest jeszcze jeden bardzo ważny
aspekt zdalnego nauczania – możliwość
stworzenia ogólnopolskich platform.
Nie jest to nowy pomysł. Ministerstwo
Edukacji Narodowej zakwalifikowało
do realizacji w maju 2006 roku projekt
opracowania programów nauczania dla
studiów informatycznych I i II stopnia
oraz przygotowania elektronicznych
materiałów dydaktycznych, w tym pa−
kietów multimedialnych do prowadze−
nia zajęć zdalnych. Wykonanie projek−
tu sfinansowano ze środków Europej−
skiego Funduszu Społecznego z progra−
mu „Sektorowy Program Operacyjny

Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–
2006”. Jak można przeczytać na wciąż
utrzymywanej w ramach środków wła−
snych uczelni uczestniczących w pro−
jekcie – „Tylko uczelnie o różnorod−
nych i uzupełniających się profilach
oraz dużych doświadczeniach dydak−
tycznych były w stanie zrealizować tak
złożony i trudny projekt. Dlatego do
realizacji projektu powołano partner−
stwo czterech, czołowych polskich
uczelni – Uniwersytetu Warszawskie−
go, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Po−
litechniki Poznańskiej i Politechniki
Warszawskiej.” Obecnie portal http://
wazniak.mimuw.edu.pl/ jest dostępny
na serwerach Wydziału Matematyki, In−
formatyki i Mechaniki i Centrum Otwar−
tej Multimedialnej Edukacji Uniwersy−
tetu Warszawskiego. Do celów projek−
tu wykorzystano platformę MediaWiki,
co umożliwiło pracę grupową oraz za−
pewniło kontrolę wersji.

W Polsce, podobnie jak i na świe−
cie, są dwa typy uczelni – te, które są
wybierane przez studentów ze wzglę−
du na większą lub mniejszą łatwość
otrzymania dokumentu pozwalającego
na wpisanie sobie w CV wykształce−
nia „wyższego”, oraz te, które można
nazwać elitarnymi, o wysokim pozio−
mie kształcenia, formującymi elity in−
telektualne i wyznaczającymi kierun−
ki rozwoju gospodarczego. Dyplomy
takich uczelni są nieporównywalne –
jasne jest, że inną wartość stanowi
wykształcenie zdobyte na MIT, a inną

na „prowincjonalnej” uczelni. Przez
ostatnich dwadzieścia lat technologia
niesłychanie zmieniła nie tylko świat,
ale i ludzi. Można by sporo złego po−
wiedzieć o nakładach na naukę z bu−
dżetu państwa – w ubiegłym roku było
to 3,7 mld zł, na szkolnictwo wyższe
10,4 mld zł (dla porównanie budżet ba−
dawczy Stanford University wyniósł
975 mld dol.). Dydaktyka na uczel−
niach wyższych nigdy nie była postrze−
gana priorytetowo – przy niskich na−
kładach na szkolnictwo wyższe nie do−
cenia się jej znaczenia. Tymczasem
obecni studenci są o wiele bardziej
wszechstronni intelektualnie – tu nie
wystarczy przekazywanie wiedzy tech−
nicznej, ale i metod związanych z pracą
w zespole i świadomego kształtowania
własnej kariery zawodowej. Zapaść,
w jakiej znajduje się polskie szkolnic−
two wyższe, pokazała wyraźnie, że
wiele pozytywnych opinii dotyczących
naszych uczelni jest fikcją. Kontakt ze
światem możemy utrzymać, używając
języka i form przekazu obowiązują−
cych w XXI wieku. Nie oszukujmy się
– e−learning na dobrym poziomiee−learning na dobrym poziomiee−learning na dobrym poziomiee−learning na dobrym poziomiee−learning na dobrym poziomie
nie jest tani i nie jest łatwynie jest tani i nie jest łatwynie jest tani i nie jest łatwynie jest tani i nie jest łatwynie jest tani i nie jest łatwy. Proble−
my, jakie pojawiajak kontrolować pro−
ces nauki kilkuset lub kilku tysięcy
osób, w jaki sposób ogarniać potrzeby
szkoleniowe, aby jak najbardziej eko−
nomicznie zaplanować  proces kształ−
cenia, jak skutecznie zweryfikować
zdobytą wiedzę? Wielkie firmy zajmu−
jące się e−learningiem proponują –
obok gotowych programów szkolenio−
wych – coraz bardziej złożone syste−
my zarządzania procesami nauczania.

Można operować sloganami w sty−
lu – „e−edukacja jest wartościowym
uzupełnieniem nauczania stacjonarne−
go” oraz że „e−nauka obniża  koszty
kształcenia i pozwala skutecznie roz−
wiązać problemy obciążenia lokalowe−
go uczelni”. Są to niezaprzeczalne za−
lety, ale nie należy ograniczać znacze−
nia e−learningu tylko do tego typu
aspektów. Zmieniło się społeczeń−Zmieniło się społeczeń−Zmieniło się społeczeń−Zmieniło się społeczeń−Zmieniło się społeczeń−
stwo – nie tylko priorytety, ale istwo – nie tylko priorytety, ale istwo – nie tylko priorytety, ale istwo – nie tylko priorytety, ale istwo – nie tylko priorytety, ale i
sposoby porozumiewania się mło−sposoby porozumiewania się mło−sposoby porozumiewania się mło−sposoby porozumiewania się mło−sposoby porozumiewania się mło−
dych ludzi są inne niż nawet kilka−dych ludzi są inne niż nawet kilka−dych ludzi są inne niż nawet kilka−dych ludzi są inne niż nawet kilka−dych ludzi są inne niż nawet kilka−
naście lat temunaście lat temunaście lat temunaście lat temunaście lat temu. Należy uczyć studen−
tów otwartości na świat i korzystania z
nowych technologii informacyjnych.
Dobry e−learning tworzy też wizerunek
uczelni i skutecznie może poprawić jej
funkcjonowanie. Warto zaznaczyć, że
rozbudowana platforma e−learningowa

Przykład ze strony WWW projektu Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskie−
go, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Warszawskiej – „Opracowanie programów naucza−
nia na odległość na kierunku studiów wyższych – Informatyka”.
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może być również wykorzystywana do
działań wykraczających poza typowe
szkolenia elektroniczne. Pozwala na
zarządzanie kompetencjami prowadzą−
cych szkolenia, zasobami, administro−
wanie budżetami szkoleniowymi, two−
rzenie treści dla różnych grup uczących
się oraz zarządzanie aplikacjami i ba−
zami danych. W dobrych przedsię−W dobrych przedsię−W dobrych przedsię−W dobrych przedsię−W dobrych przedsię−
biorstwach platforma stanowi waż−biorstwach platforma stanowi waż−biorstwach platforma stanowi waż−biorstwach platforma stanowi waż−biorstwach platforma stanowi waż−
ny element całego systemu infor−ny element całego systemu infor−ny element całego systemu infor−ny element całego systemu infor−ny element całego systemu infor−
matyzacjimatyzacjimatyzacjimatyzacjimatyzacji. Jest to w sumie proste i
skuteczne rozwiązanie – na przykład
jeśli dane „dziekanatowe” o studencie
są połączone z platformą, to w każdej
chwili można uzyskać bezpośredni do−
stęp do jego wyników nauczania – co
więcej – przy przystosowaniu odpo−
wiednich zabezpieczeń i wprowadze−
niu hierarchicznych kompetencji dostę−
pu do danych rozwiązuje to problem
przekazywania ocen z egzaminów.
Oczywiście nie determinuje to ko−nie determinuje to ko−nie determinuje to ko−nie determinuje to ko−nie determinuje to ko−
nieczności prowadzenia przedmio−nieczności prowadzenia przedmio−nieczności prowadzenia przedmio−nieczności prowadzenia przedmio−nieczności prowadzenia przedmio−
tu w formie elektronicznej czy na−tu w formie elektronicznej czy na−tu w formie elektronicznej czy na−tu w formie elektronicznej czy na−tu w formie elektronicznej czy na−
wet korzystania z określonego sys−wet korzystania z określonego sys−wet korzystania z określonego sys−wet korzystania z określonego sys−wet korzystania z określonego sys−
temu operacyjnegotemu operacyjnegotemu operacyjnegotemu operacyjnegotemu operacyjnego. Na przykład uży−
wając systemu GNU/Linux, prowadzą−
cy wykład może otworzyć (za pomocą
darmowej przeglądarki stron WWW
Firefox) okno portalu platformy Moodle
i po szyfrowanymszyfrowanymszyfrowanymszyfrowanymszyfrowanym zalogowaniu się na
swoje konto umieścić wyniki egzami−
nu, które będą widziane tylko przez
upoważnionąupoważnionąupoważnionąupoważnionąupoważnioną osobę w dziekanacie.
Nie wymaga to instalacji dodatkowego
oprogramowania, czy też korzystania z
zewnętrznych nośników (typu dyskiet−
ka, pendrive, etc.). Oczywiście dane do−
tyczące wykonywanych operacji muszą
być regularnie składowane – ale przy
obecnym systemie wprowadzania ocen
jest to również robione. Kwestie zwią−
zane z bezpieczeństwem transmisji ta−
kich danych i powiązanej z tym hierar−
chii dostępu do nich są wbrew pozorom
do rozwiązania.

Dobrym przykładem właściwych
praktyk w zakresie wdrażanie zdalne−
go nauczania jest stworzone na Akade−
mii Górniczo−Hutniczej w Krakowie
Centrum e−Learningu AGH. Podstawo−
wym zadaniem tej jednostki jest rozwi−
janie e−learningu na tej uczelni, docie−
ranie z ofertą edukacyjną do szkół (a
tym samym do potencjalnych przy−
szłych studentów), tworzenie materia−
łów szkoleniowych związanych ze zdal−
nym nauczaniem. W tym roku przygo−
towano specjalną ofertę edukacyjną dla

maturzystów – tzw. Rok Zerowy – kur−
sy e−learningowe z matematyki, fizyki
oraz chemii (uczestnictwo w kursach
jest bezpłatne).

Kursy elektroniczne różnią się od
kursów tradycyjnych, stąd też i treści
takich kursów oraz sposób ich prezen−
tacji muszą być inne. Dlatego opraco−
wywaniem treści e−kursów zajmują się
osoby o odpowiednich kwalifikacjach
– posiadające nie tylko wiedzę mery−
toryczną, ale umiejące myśleć „hiper−
tekstowo” i „okienkowo” i w tym try−
bie opracowywać i tworzyć kolejne ele−
menty  kursu elektronicznego. Na okre−
ślenie takich osób używa się czasem
zwrotu Redaktor Treści Uczących (od−
powiednik ang. Content Manager, Cen−
tent Editor). Jest to nowy zawód, zali−
czany przez specjalistów od rynku pra−
cy do zawodów przyszłości. Ponadto
należy pamiętać, że wdrożenie  e−na−
uczania nie jest zadaniem zamkniętym.
Należy analizować dotychczasowe
efekty i wprowadzić ewentualne zmia−
ny – inaczej dynamiczne funkcjonowa−
nie e−kursów i platformy nie będzie
możliwe. W dużych firmach po−
wszechną praktyką jest zespołowe two−
rzenie treści e−kursów:
····· ekspert odpowiedzialny za plan

przedmiotu dostarcza materiały źró−
dłowe, układa zadania itp.,

····· metodyk – specjalista od e−learnin−
gu – ustala zakres i rodzaj technolo−
gii informatycznych, które należy
wykorzystać,

····· zespół informatyków tworzy elektro−

niczne wersje materiałów edukacyj−
nych.
Wszystkie te działania – pod okiem

koordynatora – są wykonywane poprzez
aktywną współpracę (ekspert recenzu−
je i weryfikuje tworzone przez informa−
tyków treści, metodyk sprawdza ich
zgodność z technikami e−nauczania, aby
zapewnić ich najwyższą efektywność
itp.). Jak widać, profesjonalny e−kurs
wiąże się z zaplanowaniem na jego cel
określonego budżetu. Dobre uczelnie
wyższe, aby obniżyć te koszty, starają
się stwarzać nauczycielom możliwość
tworzenia kursów, korzystając z infor−
matycznego wsparcia centralnych jed−
nostek zajmujących się zdalnym na−
uczaniem lub informatyzacją.

Nie można zaprzeczyć, że wykorzy−
stanie narzędzi multimedialnych oraz
Internetu pozwala na dodanie istotnych,
z punku widzenia dydaktyki, kompo−
nentów edukacyjnych tworzących kom−
petencje i umiejętności zawodowe, a
także te czysto akademickie. Pamiętać
jednak należy, że e−edukacja powin−e−edukacja powin−e−edukacja powin−e−edukacja powin−e−edukacja powin−
na być elementem zintegrowanychna być elementem zintegrowanychna być elementem zintegrowanychna być elementem zintegrowanychna być elementem zintegrowanych
systemów informatyzacji uczelnisystemów informatyzacji uczelnisystemów informatyzacji uczelnisystemów informatyzacji uczelnisystemów informatyzacji uczelni
obejmujących rekrutację, obsługę dzie−
kanatów, planowanie obciążenia sal
dydaktycznych, obsługę działalności
naukowej oraz administracyjnej szkoły
wyższej.

Anita Dąbrowicz−Tlałka
Studium Nauczania Matematyki

Przykłady interaktywnych apletów dostępnych przez Internet na stronie domowej Wydziału
Matematyki Massachusetts Institute of Techchnology


