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zań i laboratoryjnych badań właściwości gruntów oraz badań mo−
delowych. Badania te są konieczne do sprawdzenia i walidacji
metod numerycznych i analitycznych.

Przedstawiłem kilka najnowocześniejszych ze stosowanych w
geotechnice tematów badawczych. Lista tych zagadnień jest znacz−
nie dłuższa.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, analiz oraz nowych
technik nie byłoby możliwe bez szerokiej współpracy ośrodków
naukowych w kraju i za granicą. Wybitną i znaczącą rolę odrywa
tu Wydział Budownictwa, Architektury i Środowiska Politechniki
Łódzkiej.

Jeżeli Państwo pozwolą, chciałbym jeszcze w bardzo dużym
skrócie przedstawić dwie inne dziedziny mojej działalności.

Pierwszą z nich jest kształcenie kadry naukowej. Uznałem bo−
wiem, że ważnym elementem działalności profesora jest przygo−
towanie nie tylko swoich następców, ale również wykształcenie
kadry naukowej dla innych ośrodków naukowych. Działalność tę
prowadziłem w ramach studium doktoranckiego: najpierw w In−
stytucie Budownictwa Wodnego w Polskiej Akademii Nauk, a
później na Politechnice Gdańskiej. Poświęciłem tym sprawom dużo
czasu i serca. Z ogromną satysfakcją mogę dziś stwierdzić, że moi
doktoranci i habilitanci zajmują znaczące stanowiska na uczelniach
i w ośrodkach naukowo−badawczych w Polsce i za granicą. Do−

czekałem się już „wnuków” naukowych. Wielu moich doktorów
jest  profesorami w kraju i za granicą.

Drugą dziedziną jest działalność wydawnicza. Byłem członkiem
kolegiów redakcyjnych w czasopismach naukowych i naukowo−
technicznych, w tym: Archives of Civil Engineering, Archives of
Hydroengineering and Environmental Mechanics, Studia Geotech−
nica et Mechanica, Ground Improvement i Geotextile and Geo−
membranes.

Trzydzieści lat temu stworzyłem ogólnopolskie czasopismo na−
ukowo−techniczne „Inżynieria Morska i Geotechnika”, poświęcone
szeroko pojętej inżynierii morskiej i geoinżynierii. Jestem redakto−
rem naczelnym tego pisma. Praca w nim przynosi mi satysfakcję.

Moja działalność naukowo−badawcza związana była z Politech−
niką Gdańską, a także uniwersytetami zagranicznymi, głównie w
Grenoble i Karlsruhe. Dlatego pragnę podziękować władzom tych
uczelni zagranicznych oraz moim kolegom i współpracownikom
za pomoc, konsultacje i wymianę poglądów oraz dużą życzliwość,
jaką mi zawsze okazywano.

Na zakończenie chciałbym jeszcze raz złożyć wyrazy serdecz−
nych podziękowań moim wszystkim kolegom i współpracowni−
kom z rodzimych uczelni za wkład wniesiony w realizację prowa−
dzonej przeze mnie działalności.

Dziękuję Państwu za uwagę.

W dniach 22−24 września 2008 r. we
Wrocławiu odbyła się XIII Ogólno−

polska Konferencja Nauczania Matematy−
ki w Uczelniach Technicznych, zorganizo−
wana przez Instytut Matematyki i Informa−
tyki Politechniki Wrocławskiej oraz Pol−
skie Towarzystwo Matematyczne.

Mając na uwadze doświadczenia z re−
alizacji standardów kształcenia z matema−
tyki na kierunkach technicznych studiów,
członkowie Komitetu Organizacyjnego
konferencji postanowili, że tematami wio−
dącymi tej konferencji będą:
1) problemy związane z dostosowaniem

programów nauczania do poziomu kan−
dydatów na studia,

2) możliwość realizacji standardów
kształcenia w aspekcie obowiązywania
systemu bolońskiego,

3) możliwości, jakie stwarza zastosowa−
nie nowych technologii w procesie
kształcenia i ich wpływ na poziom na−
uczania matematyki na uczelniach
technicznych.
Politechnikę Gdańską na tej konferen−

cji reprezentowali nauczyciele akademic−
cy Studium Nauczania Matematyki – dr
Barbara Wikieł, dr Anita Dąbrowicz−Tlał−

ka i mgr Mariusz Kaszubowski. Zaprezen−
towali na konferencji cztery referaty o
zróżnicowanej tematyce, w tym dwa przy−
gotowane we współpracy z Centrum Na−
uczania Matematyki i Fizyki Politechniki
Łódzkiej.

W swoim referacie dr Barbara Wikieł
zaprezentowała założenia i wnioski wy−

nikające z przeprowadzonych analiz efek−
tów kształcenia matematycznego na pod−
stawie wyników sprawności egzaminacyj−
nej. Analizy te oparte zostały na porów−
naniu stanu wiedzy i umiejętności mate−
matycznych studentów pierwszego roku
studiów stacjonarnych Politechniki Gdań−
skiej w momencie rozpoczęcia studiów i
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wyników egzaminacyjnych z matematy−
ki uzyskanych na zakończenie pierwsze−
go semestru.

Dr Anita Dąbrowicz−Tlałka przy
współpracy z dr. Jackiem Stańdo z Cen−
trum Nauczania Matematyki i Fizyki Po−
litechniki Łódzkiej przedstawiła wyniki
analizy czynników, które mogą wpływać
na aktywność studentów na różnych ty−
pach kursów typu blended−learning. Dru−
gim zagadnieniem opracowanym i zapre−
zentowanym na konferencji przez ten ze−
spół była „Analiza ilościowa i jakościo−
wa zadań na dowodzenie”.

Mgr Mariusz Kaszubowski przedstawił
referat, w którym omówił krótki rys hi−
storyczny matury międzynarodowej IB,
profil absolwenta z dyplomem matury IB,
program nauczania oraz wymagania ma−
turalne. Zwrócił szczególną uwagę na te
elementy programu matury międzynaro−
dowej, które są najbardziej istotne i war−
tościowe w aspekcie kształcenia przy−
szłych inżynierów. Dyskusja, jaka wywią−
zała się po tym wystąpieniu, świadczyła
o lepszym przygotowaniu absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych, zdających ma−
turę międzynarodową IB, w porównaniu
z osobami zdającymi maturę obowiązu−
jącą w Polsce, do studiowania na uczel−
niach technicznych.

Gościem tegorocznej edycji konferen−
cji (podobnie jak poprzedniej, organizo−
wanej przez Politechnikę Gdańską) była
Katarzyna Hall – minister edukacji naro−
dowej. Jej wystąpienie dotyczyło plano−
wanych zmian w sposobie przeprowadza−
nia matury w latach 2009–2010, czyli w
okresie, gdy matematyka stanie się przed−
miotem obowiązkowym na egzaminie
maturalnym.

Z punktu widzenia potrzeb uczelni tech−
nicznych w zakresie pozyskiwania odpo−
wiednio przygotowanych kandydatów na
studia, wprowadzenie egzaminu matural−
nego z matematyki jako obowiązkowego
było i jest postulowane od wielu już lat.
Problem ten był również wielokrotnie wy−
raźnie akcentowany podczas cyklicznych
seminariów poświęconych kształceniu ma−
tematycznemu w szkołach ponadgimna−
zjalnych i na uczelniach technicznych, or−
ganizowanych przez władze Politechniki
Gdańskiej w latach 2003–2006. Jednym z
wymiernych efektów tych spotkań nauko−
wych była decyzja o zmianie sposobu i
zakresu nauczania matematyki na Politech−
nice Gdańskiej i powierzenie tego zadania
nowej jednostce organizacyjnej – Studium
Nauczania Matematyki.

W drugim dniu XIII Ogólnopolskiej
Konferencji Nauczania Matematyki w
Uczelniach Technicznych zaplanowane
zostało forum dyskusyjne na temat kształ−
tu kursów matematycznych na kierunkach
technicznych w kontekście standardów
kształcenia z matematyki. Celem prowa−
dzonych dyskusji było wskazanie rozwią−
zań, których zastosowanie powinno do−
prowadzić do zwiększenia efektywności
kształcenia na studiach technicznych.
Efektywność kształcenia matematyczne−
go można mierzyć stopniem uzyskanych
kompetencji matematycznych przez ab−
solwentów poszczególnych etapów kształ−
cenia. Na studiach technicznych te kom−
petencje student uzyskuje i rozwija nie
tylko na przedmiotach prowadzonych
przez matematyków. Zasadnicze pytanie,
jakie trzeba zadać, dotyczy zakresu mate−
riału w kontekście profilu kształcenia i
liczby godzin przewidzianych na jego re−
alizację. Obecne decyzje w tym zakresie
są podejmowane na podstawie dokumen−
tów formułujących standardy kształcenia

dla kierunków technicznych. Niestety, za−
warte w nich treści programowe nie są
możliwe do zrealizowania na poszczegól−
nych kierunkach w wyznaczonej minimal−
nej liczbie godzin. Ponadto proponowane
treści przedstawione są w bardzo zróżni−
cowanej formie na różnych kierunkach.
W wielu treściach programowych obej−
mują one tylko nazwy przedmiotów ma−
tematycznych bez wyszczególnienia, ja−
kie konkretnie treści powinny być reali−
zowane (np. analiza matematyczna, rów−
nania różniczkowe). Szczególnie jaskra−
wym przykładem rozbieżności i braku
precyzji jest porównanie treści kształce−
nia, przy tej samej liczbie 150 godzin, na
kierunkach Automatyka i Robotyka oraz
Elektronika i Telekomunikacja. Standar−
dy kształcenia na poszczególnych kierun−
kach są nieporównywalne i niezgodne z
ideą europejskiego systemu transferu pun−
ków (ETCS), jak również w zasadzie unie−
możliwią zmianę kierunków studiów. Tak
przygotowane standardy są zaprzecze−
niem idei procesu bolońskiego.
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Prof. Zbigniew Olszak z Politechniki
Wrocławskiej – przewodniczący Komitetu
Programowego

Należy wyraźnie zaznaczyć, że sylwet−
ka i przygotowanie absolwentów szkół po−
nadgimnazjalnych uległy w ciągu ostat−
nich lat radykalnej zmianie. Dlatego też
problemem  nie jest tylko brak godzin
dydaktycznych, ale przede wszystkim to,
że treści programowe proponowane w
standardach w przewidywanym minimal−
nym czasie nie są możliwe do zrealizowa−
nia nawet z dobrze przygotowanymi ab−
solwentami szkół ponadgimnazjalnych,
którzy opanowali w pełnym zakresie
obecnie obowiązującą podstawę progra−
mową. Proponowane standardy nie
uwzględniają zmian, jakie nastąpiły w za−
kresie nauczania matematyki w szkole. A
zatem, w kontekście drastycznego ogra−
niczenia treści programowych z matema−
tyki w szkołach ponadgimnazjalnych,
oczywiste jest, że należy uwzględnić te
zmiany w standardach kształcenia na
uczelniach wyższych. Należy wyraźnie
zaznaczyć, że kursy wyrównawcze nie
zapełnią luki programowej. Są one jedy−
nie próbą wyrównania poziomu wiedzy
kandydatów na studia.

Oznacza to, iż standardy kształcenia z
matematyki, w szczególności dla kierun−
ków studiów technicznych, powinny być
konsultowane z doświadczonymi w
kształceniu inżynierów nauczycielami

akademickimi matematyki na etapie ich
powstawania. Obawy przed negatywną
oceną komisji akredytacyjnych nie dają
możliwości korygowania usterek i inne−
go podziału materiału w trakcie przygo−
towywania programów przedmiotów ma−
tematycznych.

Uczestnicy konferencji wystosowali pi−
smo, które zostało przesłane do pani mi−
nister nauki i szkolnictwa wyższego prof.
Barbary Kudryckiej. W stanowisku tym
podkreślono konieczność dostosowania
treści programowych i liczby godzin nie−
zbędnych do ich realizacji do założonych
efektów kształcenia przez opracowanie
nowych standardów kształcenia matema−
tyki dla kierunków technicznych. Sygna−
tariusze tego pisma złożyli jednocześnie
deklarację gotowości do przygotowania
propozycji rozwiązań w tym zakresie.

W trakcie konferencji zaakcentowano
potrzebę reaktywowania Komisji ds. Na−
uczania Matematyki na Uczelniach Tech−
nicznych w ramach Polskiego Towarzy−
stwa Matematycznego, jako reprezenta−
tywnego przedstawicielstwa środowiska
nauczycieli akademickich matematyki z
uczelni technicznych, które mogłoby w
sposób ciągły uczestniczyć w pracach nad
nowymi standardami kształcenia. Postu−
lat ten został zrealizowany, a mianowicie

6 listopada 2008 r. Zarząd Główny PTM
zatwierdził nowy ośmioosobowy skład
Komisji ds. Nauczania Matematyki na
Uczelniach Technicznych. W skład tej
komisji weszła dr Barbara Wikieł.

Więcej informacji o konferencji oraz
tematy wystąpień można znaleźć pod ad−
resem: http://www.im.pwr.wroc.pl/konf/
NMUT_2008

Anita Dąbrowicz−Tlałka
Mariusz Kaszubowski

Barbara Wikieł
Studium Nauczania Matematyki

W 2008 roku odbyła się kolejna, siód−
ma edycja konkursu prac dyplomo−

wych o Nagrodę im. Profesora Romualda
Szczęsnego, ustanowioną przez Miasto
Gdynia. W regulaminowym terminie
wpłynęło na konkurs 6 prac dyplomowych
z dwóch wydziałów Politechniki Gdań−
skiej, a mianowicie:

z Wydziału Elektrotechnikiz Wydziału Elektrotechnikiz Wydziału Elektrotechnikiz Wydziału Elektrotechnikiz Wydziału Elektrotechniki
i Automatyki:i Automatyki:i Automatyki:i Automatyki:i Automatyki:

1. Praca dyplomowa inżynierska (zespo−
łowa) inż. Piotra Arszyńskiego Piotra Arszyńskiego Piotra Arszyńskiego Piotra Arszyńskiego Piotra Arszyńskiego i inż.
Piotra SchneideraPiotra SchneideraPiotra SchneideraPiotra SchneideraPiotra Schneidera pt.: Program symu−
lujący pracę hybrydowego źródła cie−
pła w układzie ogrzewania budynku,
wykonana pod opieką dr. inż. Zdzisła−
wa Kusto i oceniona na bardzo dobrze,

2. Praca dyplomowa magisterska mgr.
inż. Grzegorza Gajewskiego Grzegorza Gajewskiego Grzegorza Gajewskiego Grzegorza Gajewskiego Grzegorza Gajewskiego pt.:
Opracowanie komponentu ActiveX
jako wirtualnego modelu obwodowe−
go transformatora trakcyjnego typu

CoradiaX40, wykonana pod opieką dr.
inż. Andrzeja Wilka i oceniona na ce−
lująco,

3. Praca dyplomowa magisterska mgr.
inż. Marcina Gromkego Marcina Gromkego Marcina Gromkego Marcina Gromkego Marcina Gromkego pt.: Opraco−
wanie wirtualnego parametrycznego
modelu 3D silnika indukcyjnego typu
Sg132L4 w programie 3ds Max, wy−
konana pod opieką dr. inż. Andrzeja
Wilka i oceniona na bardzo dobrze;

4. Praca dyplomowa magisterska mgr.
inż. Wojciecha NowotnegoWojciecha NowotnegoWojciecha NowotnegoWojciecha NowotnegoWojciecha Nowotnego pt.: Sys−
tem akwizycji i wizualizacji danych
pomiarowych dla systemu operacyjne−
go GNU/LINUX, wykonana pod
opieką dr. inż. Grzegorza Redlarskie−
go i oceniona na bardzo dobrze;

z Wydziału Mechanicznego:z Wydziału Mechanicznego:z Wydziału Mechanicznego:z Wydziału Mechanicznego:z Wydziału Mechanicznego:
5. Praca dyplomowa magisterska (zespo−

łowa) mgr. inż. Michała GrallaMichała GrallaMichała GrallaMichała GrallaMichała Gralla, mgr.
inż. Marka KoczergiMarka KoczergiMarka KoczergiMarka KoczergiMarka Koczergi, mgr. inż. Toma−Toma−Toma−Toma−Toma−
sza Biangisza Biangisza Biangisza Biangisza Biangi, mgr. inż. Wojciecha Kem−Wojciecha Kem−Wojciecha Kem−Wojciecha Kem−Wojciecha Kem−

pypypypypy pt.: Konstrukcja pojazdu specjalne−
go, dwukołowego, jednoosiowego,
wykonana pod opieką prof. dr. hab. inż.
Jerzego Ejsmonta i dr. inż. Grzegorza
Ronowskiego i oceniona na celująco,

6. Praca dyplomowa magisterska mgr.
inż. Andrzeja WeremczukaAndrzeja WeremczukaAndrzeja WeremczukaAndrzeja WeremczukaAndrzeja Weremczuka pt.: Pro−
jekt przewoźnego agregatu filtracyjno−
zasilającego uniwersalnego zastosowa−
nia, wykonana pod opieką dr. inż. An−
drzeja Bieńkowskiego i oceniona na
bardzo dobrze.
Wnioski te rozpatrzyła Kapituła Nagro−

dy w składzie:
1) dr hab. inż. Leon SwędrowskiLeon SwędrowskiLeon SwędrowskiLeon SwędrowskiLeon Swędrowski, prof.

nadzw. PG – przewodniczący,
2) prof. dr hab. inż. Andrzej GronoAndrzej GronoAndrzej GronoAndrzej GronoAndrzej Grono – se−

kretarz,
3) dr hab. inż. Andrzej BalawenderAndrzej BalawenderAndrzej BalawenderAndrzej BalawenderAndrzej Balawender, prof.

nadzw. PG – członek,
4) dr hab. inż. Krzysztof KarwowskiKrzysztof KarwowskiKrzysztof KarwowskiKrzysztof KarwowskiKrzysztof Karwowski,

prof. nadzw. PG – członek,
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