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Nauczanie matematyki na pierwszym roku studiów technicznych
„Kto lekcewa¿y osi¹gniêcia matematyki, przynosi szkodê ca³ej nauce,
poniewa¿ ten, kto nie zna matematyki, nie mo¿e poznaæ innych nauk œcis³ych
i nie mo¿e poznaæ œwiata.”
Roger Bacon

U

czelnie techniczne s¹ miejscem, w którym edukacja matematyczna jest szczególnie wa¿na i potrzebna.
System szkolnictwa w Polsce przeszed³ w ci¹gu ostatnich
lat szereg zmian. Wprowadzona reforma mia³a zmieniæ strukturê szkolnictwa, aby skuteczniej upowszechniæ kszta³cenie na
poziomie œrednim, a tym samym podnieœæ liczbê podejmuj¹cych naukê na wy¿szych uczelniach, co mia³o siê staæ czynnikiem zwiêkszaj¹cym szanse na rynku pracy.
Nauczyciele szkó³ wy¿szych zdaj¹ sobie sprawê z zachodz¹cych zmian w podstawach programowych w szko³ach i ze
zmian w sposobie oceniania uczniów. Du¿¹ rolê odgrywaj¹ tutaj
kontakty uczelni ze szko³ami ponadgimnazjalnymi oraz wspó³praca z Okrêgow¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹. Nauczyciele z
Politechniki Gdañskiej byli obserwatorami i egzaminatorami
na ostatnim egzaminie maturalnym. Nauczycielom matematyki w szko³ach wy¿szych zale¿y na utrzymaniu wysokiego poziomu kszta³cenia, a bez wspó³dzia³ania ze œrodowiskiem szkolnym i bez zapoznawania siê ze zmianami zachodz¹cymi w
metodach nauczania i oceniania w szko³ach nie bêdzie to mo¿liwe.
Zmiany w szkolnictwie dotycz¹ równie¿ szkó³ wy¿szych.
Proces ten jest realizowany na podstawie Deklaracji Boloñskiej z 1999 roku, któr¹ podpisa³a i realizuje wraz z innymi
pañstwami europejskimi równie¿ Polska. Proces Boloñski to
restrukturyzacja systemów szkolnictwa wy¿szego w krajach
Unii Europejskiej. Od przysz³ego roku akademickiego studia
maj¹ byæ licencjackie i magisterskie. Ich kontynuacjê maj¹ stanowiæ studia doktoranckie. Pierwszy etap nauki studenci zakoñcz¹ obron¹ pracy licencjackiej, drugi – magisterium. Jednak podzia³ na studia I i II stopnia mo¿e siê opóŸniæ, nawet na
tych uczelniach, na których takie studia ju¿ zosta³y zapocz¹tkowane.
Jeœli chodzi o nauczanie matematyki, to ró¿nice bêdzie widaæ
wyraŸnie od roku akademickiego 2007/2008. Ulegn¹ wtedy zmianie programy matematyki na poszczególnych wydzia³ach.
W paŸdzierniku 2005 na prawie wszystkich wydzia³ach
Politechniki Gdañskiej odby³ siê sprawdzian z matematyki dla
studentów pierwszego semestru, maj¹cy byæ testem wiedzy w
aspekcie materia³u, jaki jest niezbêdny do nauki na pierwszym
roku studiów technicznych. Sprawdzian ten nie odby³ siê na
pierwszych zajêciach i studenci mieli okazjê powtórzyæ czêœæ
materia³u na wyk³adzie oraz na æwiczeniach. Uzyskana ocena
by³a podstaw¹ do zakwalifikowania studenta na zajêcia wyrównawcze. W zajêciach takich mogli uczestniczyæ wszyscy
studenci, ale obowi¹zek uczêszczania na nie mieli Ci, którzy
sprawdzianu nie zaliczyli. Sprawdzian nie mia³ wp³ywu na
ocenê z przedmiotu. Wyniki sprawdzianu by³y s³abe i bardzo
wyraŸnie uzale¿nione od liczby studentów na wydziale, którzy
przystêpowali do matury z matematyki. Przypomnijmy, ¿e matematyka nie jest obowi¹zkowym przedmiotem na maturze.
Spowodowa³o to, ¿e matematykê zdawa³o niewiele ponad 25%

wszystkich maturzystów. Czyli prawdopodobnie do nauki matematyki w szkole ponadgimnazjalnej nie przywi¹zywa³o wiêkszej wagi prawie 75% absolwentów przystêpuj¹cych do matury i prawdopodobnie chc¹cych podj¹æ studia. Sytuacja z fizyk¹ wygl¹da jeszcze gorzej.

Widaæ ju¿ wyraŸnie, ¿e rezygnacja z egzaminu maturalnego z matematyki jest jednym z powodów s³abego przygotowania kandydatów na studia politechniczne oraz zapewne odp³ywu kandydatów na te studia. Dodaæ tu nale¿y, ¿e Konferencja
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich podjê³a uchwa³ê, w
której domaga siê przywrócenia obowi¹zkowego egzaminu z
matematyki na maturze.
Program matematyki realizowany na pierwszym roku studiów technicznych zale¿y w znacznym stopniu od kierunku i
liczby semestrów, na których prowadzony jest ten przedmiot.
Przyk³adowo – obecnie na Wydziale Chemicznym, In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska oraz na Wydziale Mechanicznym
liczba godzin i rozk³ad materia³u na pierwszym roku studiów
wygl¹da nastêpuj¹co:
Wydzia³ Chemiczny
Liczba godzin w toku studiów:
– 90 godz. wyk³adów (w.)
– 90 godz. æwiczeñ (æw.)
– 45 godz. zajêæ wyrównawczych – æwiczeñ (zw.)

Semestr I (tygodniowo – 3 w. + 3 æw. + 3 zw.)
–
–
–
–
–
–
–

Funkcje jednej zmiennej – wprowadzenie
Ci¹gi liczbowe
Granica i ci¹g³oœæ funkcji
Rachunek ró¿niczkowy funkcji jednej zmiennej
Rachunek ca³kowy funkcji jednej zmiennej
Szeregi liczbowe
Liczby zespolone

Semestr II (tygodniowo – 3 w. + 3 æw.)
–
–
–
–
–

Elementy algebry liniowej
Elementy geometrii analitycznej
Rachunek ró¿niczkowy i ca³kowy funkcji dwóch zmiennych
Równania ró¿niczkowe zwyczajne
Elementy rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki
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Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska
Liczba godzin w toku studiów:
- 150 godz. wyk³adów (w.)
- 135 godz. æwiczeñ (æw.)
- 30 godz. zajêæ wyrównawczych – æwiczeñ (zw.)

Semestr I ( tygodniowo – 4 w. + 4 æw. + 3 zw.)
–
–
–
–
–
–
–
–

Funkcje jednej zmiennej – wprowadzenie
Ci¹gi liczbowe
Granica i ci¹g³oœæ funkcji
Rachunek ró¿niczkowy funkcji jednej zmiennej
Rachunek ca³kowy funkcji jednej zmiennej
Elementy algebry liniowej
Elementy geometrii analitycznej
Liczby zespolone

wiekowej 19-24 lat do roku 2005 wystêpowa³a tendencja wzrostowa do oko³o 3,9 mln osób, a nastêpnie jest prognozowana
wyraŸna tendencja spadkowa – w roku 2010 wyniesie oko³o
3,4 mln i oko³o 2,3 miliona osób w 2020 roku.
Jak widaæ, nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ, aby przyci¹gn¹æ jak najwiêksz¹ liczbê przysz³ych studentów na uczelnie
techniczne. Lêk tegorocznych maturzystów przed studiowaniem na kierunkach technicznych jest spowodowany miêdzy

Semestr II ( tygodniowo – 3 w. + 3 æw. )
–
–
–
–
–
–

Rachunek ró¿niczkowy funkcji wielu zmiennych
Elementy teorii pola
Rachunek ca³kowy funkcji wielu zmiennych
Szeregi liczbowe i funkcyjne
Funkcja zespolona zmiennej zespolonej i jej pochodna
Równania ró¿niczkowe zwyczajne

Wydzia³ Mechaniczny
Liczba godzin w toku studiów:
– 135 godz. wyk³adów (w.)
– 165 godz. æwiczeñ (æw.)
– 52,5 godz. zajêæ wyrównawczych – 22,5 godz. wyk³adu i 30 godz.
æwiczeñ (zw.)

Semestr I ( tygodniowo – 1,5 w. + 2 æw. + 3,5 zw.)
–
–
–
–
–

Funkcje jednej zmiennej – wprowadzenie
Elementy algebry liniowej
Elementy geometrii analitycznej
Ci¹gi liczbowe
Granica i ci¹g³oœæ funkcji

Semestr II ( tygodniowo – 1 w. + 2 æw. )
– Rachunek ró¿niczkowy funkcji jednej zmiennej
– Rachunek ca³kowy funkcji jednej zmiennej

W toku studiów w ramach kszta³cenia wiele kierunków technicznych prowadzi zajêcia laboratoryjne wykorzystuj¹ce aplikacje typu Mathematica, MatCAD, MATLAB do obliczeñ symbolicznych i numerycznych oraz do wizualizacji otrzymywanych
wyników. Zajêcia te odbywaj¹ siê na wy¿szych latach studiów.
Nauczanie matematyki na uczelni technicznej musi byæ ukierunkowane ze wzglêdu na potrzeby kszta³cenia danego wydzia³u. Niektóre z nich realizuj¹ niezbêdny program na dwóch,
inne na trzech lub czterech semestrach. Innej wiedzy matematycznej wymaga siê od studenta Wydzia³u Chemicznego, a innej od studenta Wydzia³u Mechanicznego. Zupe³nie inni studenci trafiaj¹ na te wydzia³y. Nie chodzi tu o poziom wiedzy,
ale o specyfikê, jak¹ ma ka¿dy z wydzia³ów, co oznacza, ¿e
nale¿y nauczyæ studentów sprawnoœci w matematycznych sposobach radzenia sobie z ró¿nymi problemami in¿ynierskimi. A
to w³aœnie matematyka stanowi podstawê ich rozwi¹zywania,
jest jêzykiem opisywania œwiata, uczy logicznie myœleæ, porz¹dkowaæ argumenty. Z drugiej jednak strony studia techniczne, niezale¿nie od wydzia³u, na którym siê studiuje, powinny dawaæ umiejêtnoœæ formu³owania i rozwi¹zywania problemów, myœlenia syntetycznego i wnioskowania.
Trudno jest prognozowaæ szacunkow¹ liczbê kandydatów
na uczelnie techniczne w nastêpnych latach. W najbli¿szych
20 latach zmniejszy siê liczba dzieci i m³odzie¿y w wieku 017 lat z 7,8 mln (rok 2005) do 5,8 mln (rok 2025). W grupie
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innymi brakami w ich wykszta³ceniu z przedmiotów œcis³ych.
Musimy teraz zadbaæ o to, aby poziom ich wykszta³cenia –
jako przysz³ych in¿ynierów – by³ wysoki.
Jeœli ju¿ mówimy o podejmowaniu decyzji na temat wyboru uczelni i kierunku studiów, to trzeba odpowiedzieæ na pytanie, co studiowaæ, by nie mieæ k³opotów z zatrudnieniem. Jednym z niewielu programów badawczych na ten temat jest system prognozowania popytu na pracê, który prowadzony jest
na zlecenie Miêdzyresortowego Zespo³u do Prognozowania
Popytu na Pracê. Z najnowszych badañ zespo³u wynika, ¿e do
2010 roku stale wzrastaæ bêdzie zapotrzebowanie na kadrê in¿yniersko-techniczn¹ i informatyczn¹. W tej chwili zbyt wiele
osób kszta³ci siê na kierunkach ekonomicznych i spo³ecznych,
a za ma³o na œcis³ych, in¿ynierskich oraz przyrodniczych.
Z raportu o zatrudnieniu w Polsce, przygotowanego przez
ekspertów Ministerstwa Gospodarki i SGH, wynika, ¿e jedynie 14% studentów kszta³ci siê u nas na kierunkach technicznych. W pañstwach Unii Europejskiej kierunki techniczne i
nauki œcis³e studiuje œrednio 26% wszystkich studentów. Na
przyk³ad Niemcy i Czesi maj¹ na kierunkach technicznych a¿
30% studiuj¹cych, Finowie – 37%, Szwedzi – 29%, a Irlandczycy – 28%. Nie zmienia to faktu, ¿e ca³a Europa ubolewa
nad tym, ¿e spada zainteresowanie studiami technicznymi.
Zw³aszcza ¿e w tym czasie niepomiernie wzrasta iloœæ kadry
in¿ynierskiej z krajów azjatyckich.
Wydaje siê wiêc, ¿e wszyscy ci, którzy nie boj¹ siê matematyki, przedmiotów œcis³ych i nowoczesnej technologii, bêd¹
mogli oczekiwaæ zainteresowania ze strony rynku pracy.
Na zakoñczenie przytoczê kilka cytatów wybitnych myœlicieli, dotycz¹cych znaczenia dobrego nauczania matematyki.
„Kraj bez matematyki nie wytrzyma wspó³zawodnictwa
Hugo Steinhaus
z tymi, którzy uprawiaj¹ matematykê.”
„Matematyka jest alfabetem,
za pomoc¹ którego Bóg opisa³ wszechœwiat.”
„W ka¿dej nauce jest tyle prawdy,
ile jest w niej matematyki.”
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