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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
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Fot. 2


