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Program wystąpienia



• Nazwa konferencji:
– inżynier

– technologia

• Dyskusje o jakości kształcenia: 
– dobry inżynier

– oczekiwany inżynier
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Inspiracje



1. Jakie są zadania czekające współczesnego, a przede 
wszystkim przyszłego inżyniera?

2. Czy sposób kształcenia inżynierów zapewnia właściwą 
realizację jego zadań?

3. Czy są różnice w sposobie kształcenia inżynierów w sto-
sunku do sposobu kształcenia innych absolwentów wyż-
szych uczelni? Jeśli są, to na czym one polegają?

4. Czy stosowanie e-technologii może usprawnić proces 
kształcenia inżynierów? Jeśli tak, to w jaki sposób i w 
jakim stopniu? 
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Inspiracje



• W wieku 32 lat (1831) został głównym inżynierem robót 
publicznych w Egipcie i rozpoczął modernizację sieci 
kanałów irygacyjnych w tym kraju. 

• W roku 1830 podjął też prace projektowe nad próbą 
połączenia kanałem Morza Śródziemnego z Morzem 
Czerwonym. Projekt budowy był gotowy w roku 1844. 
Przy jego wykonaniu pracowało około 20 inżynierów. 

• Finansowanie całości projektu i rozpoczęcie prac w roku 
1859 było możliwe dzięki zabiegom dyplomaty Ferdinan-
da de Lesseps. 

• Linant Pasha odpowiadał za wykonanie kanału zgodnie ze 
swoim projektem. Po rozwiązaniu wielu problemów 
o charakterze technicznym, organizacyjnym, politycznym i 
finansowym w roku 1869 uroczyście otwarto Kanał Sueski

*) Louis Maurice Adolphe Linant de Bellefonds (1799 – 1883)
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Przykład: Linant Pasha*)



• Kanał jest dziełem bardzo wielu ludzi, ale jego wykona-
nie było możliwe tylko dzięki współpracy dwóch osób:

inżyniera i przedsiębiorcy. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/ https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals

Linant_Pacha_de_Bellefonds%2C_Louis_Maurice_Adolphe%2C_                /64/c8/e3/64c8e3f87eba5e4bb70c384cf56effdc.jpg

BNF_Gallica.jpg/220px-Linant_Pacha_de_Bellefonds%2C_Louis_

Maurice_Adolphe%2C_BNF_Gallica.jpg
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Przykład: Linant Pasha

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/64/c8/e3/64c8e3f87eba5e4bb70c384cf56effdc.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/64/c8/e3/64c8e3f87eba5e4bb70c384cf56effdc.jpg


• Od roku 1879 pracował w biurze projektowym "Compag-
nie des établissements Eiffel". 

• W roku 1884 przedstawił, przygotowany wspólnie z innym 
młodym inżynierem, Émilem Nouguier, projekt wysokiego 
pylonu - trapezoidalnej wieży o podstawie prostokątnej. 

• Po kilku miesiącach obaj inżynierowie wraz z swoim 
szefem, Gustavem Eifflem, byli już autorami patentu.

• Gustave Eiffel odkupił projekt od obu inżynierów i w roku 
1885 przedstawił go w konkursie na bramę wejściową na 
teren Wystawy Światowej. Budowa ruszyła w roku 1886, 
a prowadzącym budowę był Maurice Koechlin. 

• Okazało, że znaczna część kosztów budowy (75%) zwró-
ciła się w ciągu 5 miesięcy od jej udostępnienia turystom.

*) Maurice Koechlin(1856 – 1946)
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Przykład: Maurice Koechlin*)



• Wieża jest dziełem bardzo wielu ludzi, ale jej wykonanie 
było możliwe tylko dzięki współpracy dwóch osób:

inżyniera i przedsiębiorcy. 

http://img1.rnkr-static.com/node_img/78/1545234/ http://www.daviddarling.info/images/Eiffel.jpg

C350/maurice-koechlin-architects-photo-1.jpg
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Przykład: Maurice Koechlin

http://img1.rnkr-static.com/node_img/78/1545234/
http://www.daviddarling.info/images/Eiffel.jpg


• Najważniejsze grupy zadań stawianych przed inżynierem 
można sprowadzić do dwóch zasadniczych:

– projektowanie obiektów i procesów obejmujące również 
analizę finansową rozwiązań,

– zarządzanie procesami uruchomienia, eksploatacji, 
remontu, badania i testów oraz likwidacji obiektów i 
procesów.
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Współczesny inżynier



• Proces techniczny to proces, którego celem jest:

– kształtowanie, przetwarzanie, transport i magazynowanie 
materiałów,

– transformacja (bez zmiany i ze zmianą postaci) i przesłanie 
energii,

– przetwarzanie i przesyłanie informacji.
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Współczesny inżynier



• Jaka jest różnica między procesem technicznym, a 
procesem technologicznym?

– wiedza, to znać definicję sekundy zgodnie z układem 
jednostek SI. 

– technika, to umieć wykonać zegar cyfrowy synchroni-
zowany zewnętrznym sygnałem radiowym, a

– technologia, to umieć wykonać 100 takich zegarów w ciągu 
godziny i to nie drożej niż dwa złote za sztukę.

Z technologią (i również z e-technologią) nieodłącznie 
wiąże się ocena rentowności jej wdrożenia i stosowania.

2017-04-27 11

Współczesny inżynier



• Umiejętności oczekiwane od absolwenta studiów tech-
nicznych były obszerniejsze niż absolwenta studiów 
innych kierunków. 

• Wśród wielu wymienionych umiejętności inżynierskich są 
również te, które służą realizacji podstawowych zadań 
inżyniera, a mianowicie projektowaniu obiektów i proce-
sów technicznych/technologicznych oraz zarządzaniu
nimi.

• Widać, że studia inżynierskie różnią się od studiów pro-
wadzonych w ramach innych kierunków studiów.
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Oczekiwania



• W najnowszych regulacjach (i w poprzednich) pojawiło 
się oczekiwanie, że absolwent posiądzie umiejętność 
przeprowadzania komputerowych eksperymentów 
symulacyjnych. 

• Dobrze przeprowadzona symulacja w istotny sposób 
poprawia jakość wykonywanych projektów i obniża koszty 
projektowanego przedsięwzięcia technicznego i techno-
logicznego. 

• Umiejętności korzystania z komputerowych narzędzi 
symulacyjnych i wykonywania symulacji można nabyć 
tylko poprzez ich stosowanie w procesie kształcenia.

2017-04-27 13

Oczekiwania



• Symulacja komputerowa to również przedmiot zainte-
resowania zawodowego inżyniera twórcy komputerowych 
narzędzi symulacyjnych. W związku z tym symulacja kom-
puterowa powinna być obecna w rozważaniach o stoso-
waniu e-technologii w procesie kształcenia inżyniera. 

• Warto, aby w ramach konferencji dotyczących e-techno-
logii w kształceniu inżynierów zająć się również kompute-
rowymi narzędziami symulacyjnymi.
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Oczekiwania



• Dobre kształcenie inżynierów jest coraz trudniejsze, gdyż 
kontakt uczelni technicznych z biznesem jest coraz 
słabszy.

• Nie jest to tylko cecha polskiego szkolnictwa wyższego, 
lecz zjawisko ogólnoeuropejskie, a nawet ogólnoświa-
towe mające już swoją nazwę

'academic drift'
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Zagrożenia



• European Institute of Innovation and Technology:

• http://eit.europa.eu/sites/default/files/ EIT_publication_Final.pdf
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Zagrożenia



• European Society for Engineering Education
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Zagrożenia



• To co inżynier zaprojektuje musi dać się sprzedać, musi 
mieć swoją ocenę kosztów realizacji, wdrożenia i stoso-
wania.

• Każdy inżynier musi umieć taką ocenę wykonać.
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Zagrożenia



• Pracodawca ma prawo wymagać pracy nad zaprojekto-
waniem tańszych rozwiązań. Dwa przykłady.

• Koszty i e-technologia.
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Zagrożenia
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Podsumowanie

Wyróżnia je oczekiwanie uzyskania umiejętności projekto-
wania obiektów i procesów technicznych/technologicznych.

Kształcenie inżynierów jest odmienne od kształcenia w 
obszarach nauk nietechnicznych.

Organizowanie konferencji o stosowaniu e-technologii 
w procesie kształcenia inżynierów jest uzasadnione.

Za pojęciem technologia, a więc również e-technologia, kryje 
się analiza ekonomiczna. 
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Podsumowanie

Narzędzi symulacyjnych w obszarze słabo obecnym w 
programie studiów: analizy ekonomicznej i zarządzania. 

Należałoby rozszerzyć tematykę konferencji o zagadnienia 
związane z konstruowaniem narzędzi symulacyjnych.


