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8 października 2015 r. zmarł prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz, doktor honoris 
causa UMK, współtwórca Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. 
Prof. Mackiewicz był wieloletnim cenionym nauczycielem akademickim i wychowawcą 
wielu pokoleń lekarzy chirurgów, promotorem licznych rozpraw doktorskich oraz auto-
rem wielu prac naukowych. Całe swoje życie zawodowe poświęcił rozwojowi chirurgii 
ogólnej i chirurgii naczyniowej.

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz urodził się na Litwie (niedaleko Birż, przy 
granicy Łotwy i Litwy). Studia lekarskie ukończył w roku 1955 na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracę rozpoczął w Śremie, w Szpitalu Powiatowym, 
a następnie w I Klinice Chirurgicznej AM w Poznaniu, pod kierunkiem prof. Stanisława No-
wickiego i prof. Adama Piskorza zdobywał specjalizację z chirurgii ogólnej. Stopień dok-
tora medycyny uzyskał w roku 1964, a doktora habilitowanego w roku 1977 na Wydziale 
Lekarskim w Poznaniu. W 1977 r. został pracownikiem Akademii Medycznej w Gdańsku, 
obejmując kierownictwo Kliniki Chirurgii w Bydgoszczy. W 1984 r. został pracownikiem 
Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – kierownikiem Katedry i Kli-
niki Chirurgii Ogólnej i Naczyń. W latach 1983–1984 był prezesem Sekcji Chirurgii Serca, 
Klatki Piersiowej i Naczyń TChP, a w latach 1997–1999 prezesem Towarzystwa Chirurgów 
Polskich oraz organizatorem Kongresu Chirurgów Polskich w Bydgoszczy. Był założycie-
lem i wieloletnim prezesem Polsko-Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego.

Pracował w Collegium Medicum UMK – w Wydziale Nauk o Zdrowiu, w II Katedrze 
Kardiologii, w Zakładzie Klinicznych Podstaw Fizjoterapii w Bydgoszczy. Był członkiem 
honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczy-
niowej, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, College Français de Pathologie Vascula-
ire. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta oraz odznaką Gloria 
Medicinae. Profesor od 2001 r. przebywał na emeryturze.

Prof. Mackiewicz tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał 1 października 2013 r. 
podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.  (CPiI)

 Fot. Andrzej Romański

KRONIKA REKTORSKA . . . . . . . . . . . . . . .  4

NOWY ROK ROZPOCZĘTY . . . . . . . . . . . .  5

WYSTĄPIENIE REKTORA UMK  
PROF. ANDRZEJA TRETYNA . . . . . . . . . .  6

NAJLEPSI NA UMK. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO NA UMK. . . . . . . . . . . . . . . . .  9

MŁODZI DOCENIENI . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

35 LAT UNIWERSYTECKIEGO  
SZPITALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

NAGRODA ZA PRACĘ EDUKACYJNĄ . . .  12

W ŚWIATOWYM RANKINGU . . . . . . . . . .  12

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . .  12

PROREKTOR UMK SĘDZIĄ 
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO . . . .  13

EKSPERCI NA EFNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

SENS I PIĘKNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Z ŻAŁOBNEJ KARTY . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

STUDENT, CZYLI PODMIOT . . . . . . . . . . .  15

MENU KSZTAŁCENIA. . . . . . . . . . . . . . . . .  18

„UN NUOVO ATENEO  
È NECESSARIO”,  
CZYLI O JAKOŚCI NAUCZANIA . . . . . . . .  20

NOWOCZESNY WYKŁADOWCA . . . . . . .  23

ODPOWIEDŹ NA OCZEKIWANIA . . . . . .  27

JAK KSZTAŁCIĆ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

REGION NAUK ŚCISŁYCH . . . . . . . . . . . . .  31

STUDENCI O WYKŁADOWCACH. . . . . . .  34

GRAFICZNE DUETY W WOZOWNI . . . . .  36

AWANSOWALI,  
ALE… NIE AWANSOWALI . . . . . . . . . . . . .  38

Z WIOŚLARSKICH TORÓW. . . . . . . . . . . .  38

DZIESIĄTE LATA ŻEGNANIE. . . . . . . . . . .  39

OD NOWA ZAPRASZA . . . . . . . . . . . . . . .  40

DZIEŁO ROKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

Głos na stronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

ZARAZ WRACAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41



4

aktualności

Zespół redakcyjny: Winicjusz Schulz (redaktor naczelny), Wojciech  
Streich (zastępca redaktora naczelnego), Aleksander Anikowski, Mar-
cin Czyżniewski, Marcin Lutomierski, Mirosław Męczekalski, Andrzej  
Romański i Zofia Chyła–Bełkot (korekta)

Stale współpracują: Alina Dauksza–Wiśniewska, Marian Filar, Sławomir 
Jaskólski, Piotr Kurek, Edward Saliński

Adres redakcji: 87–100 Toruń, ul. Gagarina 39, pok. 4 i 5, tel. 56 611 42 
89, tel./fax 56 611 42 16
Opracowanie graficzne: Edward Saliński
Skład: Dariusz Żulewski

Druk: Wydawnictwo Naukowe UMK, ul. Gagarina 5, 87–100 Toruń, tel. 
56 611–42–95, e–mail: wydawnictwo@umk.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, a także zastrzega 
sobie prawo do skracania i opracowywania artykułów oraz ich tytułów.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

Ogłoszenia wymiarowe – 1,5 zł za cm2

Dla osób związanych z UMK – 50% zniżki
Serwis fotograficzny: http://glos.umk.pl/serwis_fotograficzny.html 

KRONIKA REKTORSKA

4.09. Prorektor J. Styczyński wziął udział w Zjeź-
dzie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego odby-
wającym się w Gdańsku.

8.09. Prorektor J. Styczyński uczestniczył w posie-
dzeniu Rady Programowej Bydgoskiego Festiwalu Nauki.

9.09. Prorektor J. Styczyński wziął udział w Sesji In-
auguracyjnej XII Międzynarodowego Kongresu Polskiego 
Towarzystwa Alergologicznego.

15.09. Prorektor J. Styczyński wziął udział w spo-
tkaniu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie utworzenia 
w Collegium Medicum Centrum Symulacji Medycznych.

16.09. JM Rektor A. Tretyn i prorektor J. Styczyński 
uczestniczyli w uroczystości oddania do użytku budynku 
Collegium Medicum przy ul. Łukasiewicza w Bydgoszczy.

17.09. Prorektor J. Styczyński wziął udział w otwar-
ciu interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Czy-
stość i brud. Higiena nowożytna”.

17.09. JM Rektor A. Tretyn i prorektor J. Styczyński 
wzięli udział w uroczystości otwarcia XX Jubileuszowego 
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy 
Chorób Zakaźnych.

17.09. Prorektor A. Sokala wziął udział w V Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowej i Dydaktycznej „Dzieje 
regionu kujawsko-pomorskiego” w Bydgoszczy.

18.09. Prorektor B. Przyborowska spotkała się 
z prodziekanami wydziałów UMK, uczestnicząc w wybo-
rach kandydatów na najlepszego absolwenta, studenta, 
studenta-sportowca.

18.09. Prorektor J. Styczyński uczestniczył w spo-
tkaniu z ministrem zdrowia, prof. dr. hab. Marianem  
Zembalą w ramach cyklu spotkań „Polaków zdrowia por-
tret własny”.

19.09. JM Rektor A. Tretyn wziął udział w  uroczy-
stości z okazji 80. urodzin dr. Stanisława Rakowicza.

21.09. JM Rektor i Prorektorzy wzięli udział w ob-
radach Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu.

22.09. Prorektor D. Dziawgo wzięła udział w Pol-
sko-Chińskim Forum Rektorów. 

23.09. Prorektor D. Dziawgo spotkała się z pracow-
nikami UMK w sprawie projektu DARIAH-PL.

24.09. JM Rektor A. Tretyn wręczył pracownikom 
UMK awanse profesorskie i spotkał się z nauczycielami 
akademickimi odchodzącymi na emeryturę.

24–25.09. Prorektor J. Styczyński wziął udział 
w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów 
i Transfuzjologów, który odbywał się w Szczecinie.

25.09. Prorektor A. Sokala uczestniczył w obradach 
CVI Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Fi-
lologicznego i towarzyszącej mu konferencji naukowej 
,,List grecki i łaciński poprzez wieki”.

27.09. JM Rektor A. Tretyn wziął udział w kolejnej 
edycji Białej Niedzieli.

28.09. Prorektor B. Przyborowska uczestniczyła 
w inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na Toruń-
skim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

29.09. Prorektor B. Przyborowska wzięła udział 
w konferencji podsumowującej ,Region Nauk Ścisłych,  
organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Mar-
szałkowski.

30.09. JM Rektor A. Tretyn i prorektor J. Sty-
czyński wzięli udział w inauguracji roku akademickiego 
2015/2016 na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodni-
czym w Bydgoszczy.

30.09. Prorektor B. Przyborowska wzięła udział 
w spotkaniu ,,Rozmowy przed EFNI 2015: ekosystem 
współpracy dla zmiany społecznej. Frazes czy realna 
szansa?”.

30.09. Prorektor A. Sokala uczestniczył w uroczy-
stej immatrykulacji studentów I roku prawa na UMK.

2.10. Prorektor D. Dziawgo wzięła udział w uroczy-
stościach z okazji 25-lecia firmy CPP Toruń-Pacific.

2.10. Prorektor D. Dziawgo spotkała się z ambasa-
dorem Republiki Uzbekistanu w Polsce Ikromem Naza-
rovem.

5.10. Prorektor D. Dziawgo spotkała się z dziekana-
mi wydziałów kampusu toruńskiego w sprawie finansów 
Uniwersytetu.

5.10. Prorektorzy D. Dziawgo, B. Przyborowska  
i A. Sokala spotkali się z minister nauki i szkolnictwa 
wyższego prof. Leną Kolarską-Bobińską, która odwiedzi-
ła Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technolo-
gii UMK.

5.10. Prorektor B. Przyborowska wzięła udział 
w immatrykulacji studentów Wydziału Nauk Pedago-
gicznych.

8.10. Prorektor A. Sokala uczestniczył w uroczystej 
mszy świętej z okazji inauguracji nowego roku akade-
mickiego na UMK. Tego samego dnia Prorektor był go-
ściem na otrzęsinach studentów I roku.

10.10. Prorektor B. Przyborowska wzięła udział 
w inauguracji Uniwersytetu Dziecięcego.
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika rozpoczął rok 
akademicki 2015/2016. Ogólnouniwersyteckie 

uroczystości w Auli poprzedziło złożenie przez Senat 
kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. W trakcie 
inauguracji wręczono także nagrody i odznaczenia.

Wykład inauguracyjny ,,Genetyka i etnos – rozwa-
żania o pochodzeniu i tożsamości” wygłosił prof. dr hab. 
Tomasz Grzybowski z Wydziału Lekarskiego Collegium 
Medicum UMK. Okolicznościowe wystąpienie przedsta-
wił rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn (fragmen-
ty wystąpienia publikujemy oddzielnie). W inauguracji 
uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
samorządowych, a także m.in. wiceminister nauki 
i szkolnictwa wyższego prof. Włodzisław Duch.

Gościem uroczystości inaugurujących rok akade-
micki był Timothy S. Mescon, wiceprezes i główny dy-
rektor na Europę, Środkowy Wschód i Afrykę AACSB 
International. Wręczył on dziekanowi Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania certyfikat potwierdzają-
cy uzyskanie akredytacji AACSB International (o czym 
już w ,,Głosie” informowaliśmy). Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika jest pierwszą uczelnią publiczną w Polsce, 
która zdobyła to prestiżowe wyróżnienie, przyznawane 
od 100 lat.

W trakcie inauguracji wręczono także wysokie 
odznaczenia państwowe. Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski otrzymał prof. dr hab. Bogusław 
Buszewski z Wydziału Chemii (wniosek o przyzna-
nie odznaczenia został złożony przez ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego oraz marszałka województwa 
kujawsko-pomorskiego). Krzyż Kawalerski Orderu Za-
sługi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał prof. Ralph 
Schattkowsky z Wydziału Politologii i Studiów Między-
narodowych (wniosek o przyznanie odznaczenia został 
złożony przez ministra spraw zagranicznych).

NOWY ROK ROZPOCZĘTY

Rektor wręczył także nagrody I stopnia dla na-
uczycieli akademickich. Za osiągnięcia naukowe 
w 2014 roku nagrody otrzymali: prof. dr hab. Marian Fi-
lar z Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Olga 
Haus z Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. Mirosław 
Żelazny z Wydziału Humanistycznego, dr hab. Piotr 
Żuchowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informa-
tyki Stosowanej, prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe 
z Wydziału Lekarskiego. Zespołową Nagrodę Rektora I 
stopnia otrzymała dr Dorota Górecka z Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania.

Laureatkami tegorocznej trzynastej edycji Na-
grody Archiwum Emigracji zostały dr Anita Pieńkow-
ska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz mgr Monika 
Ostrowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Wyróżnienie otrzymały dr Marta Baron-Milian 
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz mgr 
Małgorzata Bednarska z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Nagrody ufundowała Kancelaria Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważnymi (i zarazem tradycyjnymi) elementami 
uroczystości były immatrykulacja studentów pierw-
szych lat oraz ślubowanie uczniów Gimnazjum i Liceum 
Akademickiego.

1 października w Gimnazjum i Liceum Akademic-
kim zainaugurowana została utworzona w nowym roku 
szkolnym klasa dwujęzyczna, z językiem hiszpańskim, 
oraz dwie klasy profilowane (matematyczno-informa-
tyczna i przyrodnicza).  (CPiI, win)

 Fot. Andrzej Romański
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Dobiegają końca obchody siedemdziesięciolecia 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jubileuszowe 

miesiące wypełnione były licznymi wydarzeniami na-
ukowymi i kulturalnymi, wystawami i rocznicowymi 
publikacjami. Uniwersytet był w tym czasie wyjątkowo 
otwarty na środowisko, w którym działa, mieszkańców 
miasta i regionu. Najpiękniejszym tego symbolem było 
uroczyste posiedzenie Senatu Akademickiego, które 
odbyło się na Rynku Staromiejskim 14 czerwca. 

Wydarzenie to było hołdem dla naszych założy-
cieli i naszej przeszłości, ale i czasem refleksji nad Uni-
wersytetem, stąd jestem przekonany, że po kończą-
cych się obchodach pozostaną nie tylko wydawnictwa, 
wspomnienia rocznicowych imprez, materiały prasowe 
i fotografie, ale przede wszystkim pogłębiona świa-
domość tego, czym jest dla nas Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, jaka jest nasza w nim rola, poczucie dumy 
z naszych osiągnięć i wola nieustannej pracy na rzecz 
jego rozwoju. [...]

Przy okazji chciałbym przypomnieć, że w tym roku 
obchodzimy jeszcze jeden ważny jubileusz – to czter-
dziestolecie istnienia Stacji Polarnej UMK na Spitsber-
genie, najdalej na północ wysuniętej polskiej jednostki 
badawczej. Za niespełna dwa miesiące czeka nas jubi-

WYSTĄPIENIE  
REKTORA UMK  
PROF. ANDRZEJA TRETYNA

leuszowa konferencja naukowa organizowana na Wy-
dziale Nauk o Ziemi. 

Poza obchodami siedemdziesiątej rocznicy po-
wstania Naszego Uniwersytetu, rok 2015 był okresem 
ciężkiej pracy nas wszystkich, rozwoju naukowego, 
umacniania pozycji Uniwersytetu – jednej z najlepszych 
polskich uczelni. To także czas pierwszych, bardzo obie-
cujących efektów programu naprawy naszych finan-
sów. Wyjście z głębokiego deficytu i wyraźna nadwyż-
ka finansowa, jaką uzyskaliśmy w ostatnim budżecie, 
daje nadzieję na trwałą poprawę naszej sytuacji. Dużą 
pomocą w stabilizacji finansów będą miały środki, któ-
re uzyskamy ze sprzedaży części posiadanych gruntów 
rolnych. Pieniądze, które wpłyną z tego tytułu do kasy 
Uniwersytetu, w całości przeznaczone będą na wkład 
własny do inwestycji i miękkich projektów unijnych, 
wspierających dalszy rozwój Uczelni. Mimo trudnych 
czasów realizujemy program inwestycji niezbędnych 
dla stworzenia coraz lepszych warunków prowadzenia 
badań naukowych, kształcenia studentów i poprawy 
warunków oferowanej przez nasze szpitale opieki me-
dycznej.

Za dwa tygodnie oficjalnie zakończymy jedno 
z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w histo-
rii Uniwersytetu, ustępujące jedynie budowie ponad 
czterdzieści lat temu Miasteczka Uniwersyteckiego na 
Bielanach – to wieloletni Program Rozbudowy i Mo-
dernizacji Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jurasza 
w Bydgoszczy, na który Collegium Medicum pozyskało 
z Ministerstwa Zdrowia 340 milionów złotych. Z  kolei 
w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. Biziela dzięki wspar-
ciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego otwarto nową Pracownię 
Hemodynamiki i Angiografii Kliniki Kardiologii oraz 
zmodernizowano i wyposażono pomieszczenia Kliniki 

Fot. Andrzej Romański
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Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkolo-
gicznej. Dla tego szpitala zakupiono również nowocze-
sny rezonans magnetyczny. 

Ponad dwadzieścia trzy miliony złotych − pocho-
dzących z budżetu państwa, funduszy europejskich, 
środków Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz własnych 
− kosztowała przebudowa i wyposażenie budynku dy-
daktycznego Collegium Medicum przy ul. Łukasiewicza 
w Bydgoszczy, teraz jednej z najlepiej wyposażonych 
tego typu placówek dydaktycznych w kraju. 

W roku siedemdziesięciolecia Uniwersytetu zapro-
ponowaliśmy przyszłym i obecnym studentom niespo-
tykaną dotąd ofertę studiów, obejmującą już ponad 100 
kierunków. W tym roku akademickim po raz pierwszy 
znajdą się wśród nas studenci jedenastu nowych kierun-
ków pierwszego stopnia i czterech kierunków na stu-
diach drugiego stopnia. Chciałbym oznajmić, że zakoń-
czyliśmy proces tworzenia studiów psychologicznych, 
które uruchomimy w roku akademickim 2016/2017. [...]

Jeden z najlepszych uniwersytetów w Polsce musi 
dbać o to, by oferowane kształcenie stało na najwyż-
szym poziomie. Cieszą nas sukcesy osiągnięte ostatnio 
w tym zakresie. W ubiegłym roku akademickim Polska 
Komisja Akredytacyjna oceniała cztery kierunki stu-
diów pierwszego i drugiego stopnia: astronomię, che-
mię, geografię i fizjoterapię, przyznając każdemu ocenę 
pozytywną. [...]

Nie będziemy mieli szans konkurować w global-
nej przestrzeni nauki i kształcenia bez coraz szerszego 
otwierania się Uniwersytetu na świat. Doskonale radzi-
my sobie w międzynarodowej współpracy naukowej, 
wciąż jednak musimy zadbać o to, by studia na naszym 
Uniwersytecie podejmowało coraz więcej osób z zagra-
nicy. W ślad za przyjętą przed rokiem uchwałą Sena-
tu wydziały poszerzają ofertę w językach obcych: już 
dziś zagranicznym studentom proponujemy ponad 10 
kierunków prowadzonych w języku angielskim, coraz 
większy jest też wybór zajęć ogólnouniwersyteckich po 
angielsku, niemiecku, hiszpańsku i włosku.

Wzorem dla nas pozostaje zakończony sukcesem 
projekt anglojęzycznych studiów na kierunku lekarskim, 
przeznaczonych pierwotnie dla studentów z państw 
skandynawskich. Wspominam o nim, bo w minio-
nym roku akademickim studia te zakończyli ich pierwsi 
absolwenci. O rosnącej randze tych studiów świadczy 
fakt, że naukę podejmują studenci z kolejnych krajów, 
m.in. Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, 
Kanady i Włoch.

Nieustannie dbamy o rozwój naszej kadry nauko-
wej. W ubiegłym roku akademickim dwudziestu dwóch 
pracowników UMK otrzymało tytuł naukowy profesora, 
a czterdziestu stopień doktora habilitowanego. Wśród 
nieco ponad dwóch tysięcy pracowników naukowych 
naszego Uniwersytetu ponad czterystu siedemdziesię-
ciu zatrudnionych jest na stanowisku profesora, w tym 

blisko trzystu to profesorowie tytularni. Kolejnych trzy-
stu pracowników naukowych to doktorzy habilitowani 
zatrudnieni na stanowisku adiunkta. 

Nasi pracownicy odnoszą sukcesy naukowe i co-
raz skuteczniej potrafią zdobywać wsparcie na finan-
sowanie swoich badań oraz wykorzystywać ich wyniki 
w praktyce. W zakończonym roku akademickim czter-
dzieści dziewięć projektów z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika zdobyło finansowanie Narodowego Centrum 
Nauki, na łączną kwotę 14 milionów złotych – nasz Uni-
wersytet zajął tym samym piąte miejsce w Polsce pod 
względem liczby uzyskanych grantów. 

W otoczeniu Uczelni powstają kolejne innowacyj-
ne firmy, do których nasi pracownicy wnoszą swoją 
wiedzę, doświadczenie i pomysły. Pod względem licz-
by nowo zarejestrowanych spółek spin-off zajęliśmy 
w tym roku drugie miejsce w kraju. Wynalazki opraco-
wane przez pracowników UMK zdobyły złoty medal na 
międzynarodowych targach wynalazczości w Pittsbur-
ghu oraz trzy złote i srebrny medal na Międzynarodo-
wych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych 
w Krakowie.

W najbliższych latach do uczelni popłyną dziesiątki 
milionów złotych z tzw. Kontraktu terytorialnego. Pro-
jekty badawcze realizowane wspólnie z Uniwersytetem 
Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetem Technologiczno- 
-Przyrodniczym, Akademią Muzyczną oraz Wyższą 
Szkołą Gospodarki wpłyną na zacieśnienie współpracy 
naukowej uczelni naszego regionu.

Powodem do dumy są dla nas zawsze ponadprze-
ciętne osiągnięcia studentów Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Dwoje z nich: Julia Kubica z kierunku lekar-
skiego i Jan Nikadon, student kognitywistyki, otrzymało 
Diamentowy Grant, który nie tylko umożliwia sfinan-
sowanie projektów naukowych, ale uruchamia szybką 
ścieżkę prowadzącą do doktoratu. 

W ubiegłym roku akademickim aż trzydziestu na-
szych studentów otrzymało stypendia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, a kolejnych trzydziestu pię-
ciu stypendia doktoranckie Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Studenci kierunku lekarskie-
go Collegium Medicum zajęli cztery pierwsze miejsca 
w prestiżowym Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy 
Anatomicznej. [...]

Życzę nam wszystkim, by nowy rok akademicki był 
czasem wielu sukcesów, własnego rozwoju naukowego 
i zawodowego i pomyślności całego Uniwersytetu. Stu-
dentom pierwszego roku życzę, by wkrótce przekonali 
się o słuszności swojego wyboru, a studia na UMK były 
dla nich początkiem fascynującego życia. Ogłaszam, 
że rok akademicki 2015/2016 został rozpoczęty. Quod 
bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!

Powyższy tekst to obszerne fragmenty wystąpie-
nia rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna podczas inau-
guracji roku akademickiego 2015/2016.
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Podczas inauguracji poznaliśmy najlepszego absol-
wenta, studenta i studenta-sportowca UMK w mi-

nionym roku akademickim. Przyznano również nagrody 
za szczególnie znaczące osiągnięcia w międzynarodo-
wych zawodach matematycznych oraz wyróżnienie dla 
najlepszego ucznia Gimnazjum i Liceum Akademickiego.

Najlepszym Absolwentem Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w roku akademickim 2014/2015 został mgr 
inż. Piotr Ablewski. Laureat ukończył stacjonarne stu-
dia drugiego stopnia na Wydziale Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej – informatykę stosowaną, 
jednocześnie kończy kierunek fizyka (specjalizacja: fi-
zyka doświadczalna) i rozpoczyna studia doktoranckie. 
Uzyskał za cały okres studiów średnią ocen 4,8. Z pra-
cy dyplomowej i egzaminu dyplomowego otrzymał 
oceny bardzo dobre. Laureat za wybitne osiągnięcia 
zdobył dwukrotnie stypendium MNiSW. Wydział przy-
znał Piotrowi Ablewskiemu tytuł najlepszego studen-
ta Wydziału w latach 2012/2013 i 2013/2014. Laureat 
jest autorem kilkunastu publikacji w recenzowanych 
czasopismach – jako główny autor i jako współautor. 
Brał również udział w licznych konferencjach o zasięgu 
międzynarodowym i krajowym. Swoje doświadczenia 
w pracy naukowej zdobywał poprzez udział w licznych 
konkursach badawczych, m.in.: w letnim programie 
studenckim Centrum Astronomicznego im. M. Koperni-
ka Polskiej Akademii Nauk w Toruniu – projekt Solaris, 
w projekcie „Grzebień częstotliwości optycznych jako 
narzędzie precyzyjnej szerokopasmowej spektrosko-
pii molekularnej” oraz w projekcie Budowa Polskiego 
Optycznego Zegara Atomowego. Ponadto brał czynny 
udział w pracach kół naukowych. W latach 2012–2015 
pełnił funkcję przewodniczącego Koła Naukowego Stu-
dentów Informatyki Stosowanej – grupy NET Twarde 
Pierniki, w latach 2012–2014 Microsoft Student Partner 
na Wydziale oraz od 2013 r. jest członkiem Koła Nauko-
wego Studentów Fizyki. 

Tytuł Najlepszego Studenta Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w roku 2014/2015 przyznano Aurelii Bart-
nickiej z Wydziału Matematyki i Informatyki. Laureatka 
ukończyła I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia 
na kierunku matematyka, specjalność: matematyka teo-
retyczna, uzyskując średnią ocen 5,0. Otrzymała także 
tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Matematyki 
i Informatyki. W roku akademickim 2014/2015 Aurelia 
Bartnicka studiuje według indywidualnego planu stu-
diów pod opieką naukową prof. dr. hab. Mariusza Le-
mańczyka, jest jednym z wykonawców kierowanego 
przez profesora 3-letniego grantu NCN: „Teoria ergo-

dyczna: rozłączność, typowość poprzez niekonwencjo-
nalne twierdzenie ergodyczne i związki z teorią liczb”, 
którego realizacja rozpoczęła się w lipcu br. Tematy-
ka tych badań została w dużej mierze sformułowana 
w roku 2010 przez Petera Sarnaka i związana jest z jego 
słynną hipotezą dotyczącą rozłączności w sensie Möbiu-
sa. Laureatka jest współautorką dwóch artykułów na-
ukowych. Uczestniczyła w licznych szkołach i konferen-
cjach międzynarodowych i krajowych, jak również brała 
udział w międzynarodowych konkursach matematycz-
nych, m.in. w Bułgarii, Petersburgu i Ostrawie. Aktywnie 
uczestniczy w pracach Koła Naukowego Matematyków, 
a także współorganizowała Toruńskie Letnie Szkoły Ma-
tematyki w latach 2013–2015. Od 2015 r. jest przewod-
niczącą Koła Naukowego Matematyków.

Najlepszym Studentem–Sportowcem UMK w roku 
akademickim 2014/2015 została Anna Błaszkowska – 
lekkoatletka, studentka II roku studiów stacjonarnych, 
kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Poli-
tologii i Studiów Międzynarodowych. W minionym roku 
akademickim Anna Błaszkowska zdobyła m.in. srebrny 
medal w Akademickich Mistrzostwach Polski oraz srebr-
ny medal w kategorii uniwersytety w biegu 4x400 m, 
brązowy medal w Akademickich Mistrzostwach Polski, 
złoty medal w kategorii uniwersytety w biegu 4x400 m 
oraz medal srebrny w kategorii uniwersytety w biegu 
na 100 m. Laureatka startowała w mitingu europejskim 
Copernicus Cup na dystansie 60 m oraz w wielu mitin-
gach zagranicznych. Anna Błaszkowska jest sekreta-
rzem AZS OS. Toruń oraz pełnomocnikiem Zarządu AZS 
UMK ds. sportu masowego, działa także w samorządzie 
studenckim. Oprócz sukcesów w sporcie laureatka osią-
gnęła bardzo dobre wyniki w nauce, uzyskując średnią 
ocen 4,68.

Specjalnym wyróżnieniem za szczególnie znaczące 
osiągnięcia w międzynarodowych zawodach matema-
tycznych w roku akademickim 2014/2015 uhonorowano 
zespół studentów z Wydziału Matematyki i Informatyki 
(Aurelia Bartnicka, Bartosz Bieganowski, Janusz Schmu-
de, Daniel Strzelecki). Zespół ten brał udział w najbar-
dziej prestiżowych zawodach matematycznych, m.in. 
w Sankt Petersburgu (Rosja), w Błagojewgradzie (Buł-
garia). Zespół realizuje również grant Generacja Przy-
szłości. Wszyscy członkowie zespołu osiągają także bar-
dzo dobre wyniki w nauce i uzyskali średnią ocen – 5,0.

Najlepszym Uczniem Gimnazjum i Liceum Akade-
mickiego został Radosław Wójcik, obecnie uczeń III kla-
sy Liceum Akademickiego. W ubiegłym roku szkolnym 
uzyskał średnią ocen 5,44 oraz wzorowe zachowanie. 
Zdobył tytuł laureata Olimpiady Lingwistyki Matema-
tycznej, reprezentując Polskę w Międzynarodowej Olim-
piadzie Lingwistycznej oraz tytuł finalisty Olimpiady 
Chemicznej. Jest kandydatem do stypendium Prezesa 
Rady Ministrów oraz stypendium Ministra Edukacji Na-
rodowej za szczególne osiągnięcia naukowe.  (CPiI)

NAJLEPSI NA UMK
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Z powodzeniem o finansowanie ze środków Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ubiegali się 

młodzi naukowcy z UMK. Dwoje badaczy wyróżniono 
w programie ,,Mobilność plus”, pięcioro doktorów otrzy-
mało stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

W gronie 65 laureatów IV edycji ,,Mobilności plus” 
znaleźli się dr Filip Wudarski i dr Izabela Kamińska z 
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
UMK. Naukowcy po przyjęciu stypendium wyjadą do za-
granicznych renomowanych ośrodków, gdzie pod opieką 
wybitnych pracowników realizować będą swoje badania.

Laureaci konkursu ,,Mobilność plus” reprezentują 
wszystkie dyscypliny naukowe, aż 31 z nich to dokto-
ranci. Łączna wartość finansowania przyznanego przez 
ministerstwo to 21 558 300 zł, w tym na 2015 r. jest to 
754 200 zł.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznała 
także stypendia młodym wybitnym naukowcom 

MŁODZI DOCENIENI

prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się 
imponującym dorobkiem naukowym w skali międzyna-
rodowej. W X edycji konkursu otrzyma je 255 uczonych 
z całego kraju, wśród nich pięciu doktorów z UMK. 
Trzyletnie stypendium otrzymali: dr Dagna Dejna i dr 
Filip Nalaskowski z Wydziału Nauk Pedagogicznych 
UMK;  dr Dawid Piątkowski z Wydziału Fizyki, Astro-
nomii i Informatyki Stosowanej UMK;  dr Tomasz Klo-
skowski z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy 
oraz dr Małgorzata Szultka-Młyńska z Wydziału 
Chemii UMK. Do X edycji konkursu wpłynęło 814 wnio-
sków o stypendia. Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł 
miesięcznie. Pula na stypendia wyniosła 48 801 060 zł. 
 (CPiI)

5 października gościem Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika była minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. 
Lena Kolarska-Bobińska. Spotkanie minister z wła-
dzami UMK, toruńskimi naukowcami i dziennikarzami 
odbyło się w Interdyscyplinarnym Centrum Nowocze-
snych Technologii.

Gospodarzem spotkania był prorektor ds. stu-
denckich i polityki kadrowej prof. Andrzej Sokala. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: prorektor prof. Danuta 
Dziawgo, prorektor prof. Beata Przyborowska, prze-
wodniczący Rady ICNT prof. Andrzej Jamiołkowski, 
kanclerz UMK Justyna Morzy oraz dyrektor ICNT prof. 
Jerzy Łukaszewicz. Prof. Lena Kolarska-Bobińska zwie-
dziła ICNT, zapoznając się z wyposażeniem i prowadzo-
nymi tu badaniami naukowymi, o których opowiadali 
m.in. prof. Piotr Targowski, lic. Jan Nikadon, dr Jaromir 
Patyk, mgr Karolina Finc, mgr Natalia Pawlaczyk, dr 
Joanna Dreszer-Drogorób. Minister Kolarska-Bobińska 
wyraziła uznanie dla wyposażenia ICNT oraz pogratulo-

MINISTER NA UMK

wała naukowcom badań na światowym poziomie. Pod-
czas trwającej 1,5 godziny wizyty dyskutowano także 
na temat kondycji i perspektyw polskiego szkolnictwa 
wyższego. 

Minister Kolarska-Bobińska przekazała władzom 
UMK „Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki 
na lata 2015-2030”, opracowany przez ministerstwo 
i uwzględniający wyniki konsultacji ze środowiskiem 
naukowym. Rozmawiano także o pomyśle bydgoskich 
polityków dotyczącym utworzenia na bazie Collegium 
Medicum UMK Uniwersytetu Medycznego w Bydgosz-
czy. W tym kontekście minister Kolarska-Bobińska pod-
kreśliła, że jednym z priorytetów ministerstwa jest dą-
żenie do łączenia uczelni, a nie ich podział.  (CPiI)

Fot. Andrzej Romański
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Uniwersytecki Szpital nr 2 im. dr. Jana Biziela w Byd-
goszczy obchodzi w tym roku 35-lecie istnienia. 

I o tym jubileuszu się teraz mówi, ten jubileusz świę-
tuje, ale warto chyba wspomnieć przy okazji o drugim 
jubileuszu tej samej placówki – w 2015 roku minęło 
bowiem 25 lat od chwili, gdy szpital otrzymał imię dr. 
Jana Biziela – znakomitego medyka i społecznika.

A „Głos Uczelni” postanowił z okazji jubileuszu po-
pularnego bydgoskiego „Biziela” przypomnieć początki 
tej placówki i pokazać jej współczesność. Chcemy to 
przede wszystkim zrobić za pomocą zdjęć – i tych ar-
chiwalnych, i obecnych (udostępnionych naszej redak-
cji przez p. Kamilę Wiecińską). Dzięki tym fotografiom 
pokazujemy same początki placówki, jak i jej obecne 
funkcjonowanie. Nasi Czytelnicy mają niepowtarzalną 
okazję, by zajrzeć w miejsca na co dzień dla nich niedo-
stępne, w tym także na sale operacyjne.

Warto także przy okazji dorzucić kilka faktów 
z historii Biziela. Szpital był budowany w latach 1974– 
–1980. W roli inwestora wystąpił Wydział Zdrowia 
i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Byd-

goszczy. Projekt oparty został na koncepcji inż. arch. 
Jerzego Szanajcy z Warszawskiego Biura Projektów 
Służby Zdrowia. Określenie „koncepcja” jest tu jak naj-
bardziej na miejscu, bowiem Jerzy Szanajca stworzył 
projekt, na którego bazie zbudowano kilkanaście tego 
typu obiektów. Ma zatem Biziel w Polsce architekto-
nicznych „kuzynów” m.in. w Gdańsku, Pile, Kutnie, Ino-
wrocławiu. Generalnym wykonawcą było Zjednocze-
nie Przedsiębiorstw Budowy Obiektów Użyteczności 
Publicznej ,,Budopol” w Bydgoszczy.

Szpital zaprojektowano na 810 łóżek, w tym 
610 w budynku głównym. Kamień węgielny pod bu-
dowę wraz z aktem erekcyjnym wmurowano 18 lip-
ca 1974 roku. Oddanie obiektu do użytku nastąpiło 
w czerwcu 1980 roku. Początkowo placówka nosiła 
imię „XXX-lecia” (w 1984 zmodyfikowane na „XXX-lecia 
PRL”). W 1985 roku placówka stała się Państwowym 
Szpitalem Klinicznym, wykorzystywanym równocze-
śnie jako miejsce kształcenia studentów ówczesnej 
Akademii Medycznej. Uchwałą Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Bydgoszczy (z 26 kwietnia 1990 roku) 
zmieniona została nazwa szpitala, którego od tego 
momentu patronem stał się dr Jan Biziel.

Obecnie Szpital Uniwersytecki nr 2 jest nowocze-
sną i wszechstronną placówką kliniczną, o której jako-
ści usług oraz poziomie kwalifikacji personelu świad-
czą liczne certyfikaty krajowe i zagraniczne, wysokie 
miejsca w rankingach i zaszczytne tytuły. Dyrektorem 
szpitala jest dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska.

Winicjusz Schulz

35 LAT 
UNIWERSYTECKIEGO 
SZPITALA

Fot. Andrzej Romański

Dr Jan Biziel (1858–1934)

Znakomity lekarz i społecznik. Urodził się 12 paź-
dziernika 1858 roku w Osiecznie pod Lesznem. Stu-
diował medycynę na niemieckich uniwersytetach 
w Lipsku i Gryffi. W Gryffi uzyskał stopień doktora 
medycyny. Rozpoczął praktykę lekarską w Chełmnie 
pod okiem dr. Ludwika Rydygiera, późniejszego pro-
fesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1906 roku, 
po kilkuletniej praktyce we Wrocławiu, zamieszkał 
w Bydgoszczy. W 1930 roku został honorowym oby-
watelem miasta. Działał aktywnie w wielu polskich 
organizacjach i towarzystwach. Był założycielem 
i prezesem Bydgoskiego Towarzystwa Lekarskiego. 
W okresie międzywojennym przewodniczył Radzie 
Miejskiej Bydgoszczy. 20 stycznia 1920 roku w imie-
niu polskich mieszkańców witał polskie wojsko 
wkraczające do miasta. W 1922 roku został odzna-
czony Orderem Odrodzenia Polski IV klasy. Zmarł  
4 lipca 1934 roku.  (B)
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Dr Anna Beata Kwiatkowska z UMK otrzymała Na-
grodę im. Marka Cara przyznaną podczas XXI 

Forum Teleinformatyki. Laureatka jest wykładowcą 
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK i nauczy-
cielem informatyki w Liceum Akademickim w Toruniu. 
Wręczaną po raz 14. nagrodę otrzymał także prof. Mi-
chał Kleiber – pierwszy w historii minister do spraw 
informatyzacji.

Dr Anna Beata Kwiatkowska nagrodę otrzymała za 
aktywność związaną z popularyzacją wiedzy informa-
tycznej zarówno wśród uczniów i studentów, jak i na-
uczycieli oraz za organizowanie wielu uznanych inicja-

NAGRODA  
ZA PRACĘ EDUKACYJNĄ

tyw w obszarze edukacji informatycznej. Jest laureatką 
nagrody InfoStar 2010 w kategorii Propagowanie Infor-
matyki, wybitnym dydaktykiem zarówno akademickim, 
jak i szkolnym, współautorką programu nauczania stu-
dentów wszystkich kierunków w zakresie przedmiotu 
Technologie ICT, organizatorką wielu inicjatyw edukacyj-
nych, m.in.: cyklicznej konferencji ,,Informatyka w Edu-
kacji”, Międzynarodowego Konkursu Informatycznego 
,,Bóbr”, olimpiady informatycznej, próbnej matury z in-
formatyki, otwartego seminarium informatycznego dla 
nauczycieli z regionu kujawsko-pomorskiego. Jest także 
współautorką dokumentu ,,Standardy przygotowania 
nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie stoso-
wania technologii informacyjnej” oraz wiceprzewodni-
czącą Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze 
Edukacji Narodowej.  (CPiI)

W tym numerze ,,Głosu” można przeczytać artykuł 
laureatki zatytułowany ,,Nowoczesny wykładowca”.

UMK po raz trzeci znalazł się w rankingu QS (QS 
World University Ranking) obejmującym 4% najlep-

szych szkół wyższych na świecie.
W zestawieniu uwzględniono sześć polskich uczel-

ni: Uniwersytet Warszawski (na 344. miejscu), Uni-
wersytet Jagielloński (w grupie rankingowej 411–420), 
Politechnikę Warszawską (w grupie 651–700) oraz Uni-
wersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski i naszą Uczel-
nię w grupie 700+.

W rankingu branych jest pod uwagę sześć kryte-
riów: opinia wykładowców (40% oceny ogólnej), opinia 
pracodawców (10%), stosunek liczby studentów do licz-
by wykładowców (20%), tzw. cytacyjność publikacji na-
ukowych (20%), odsetek wykładowców zagranicznych 
(5%) oraz odsetek studentów zagranicznych (5%).

Ogromnym sukcesem UMK jest wynik w kategorii 
,,stosunek liczby studentów do liczby wykładowców”. 

W ŚWIATOWYM RANKINGU
W kategorii tej zajęliśmy 393. miejsce, co daje nam dru-
gą lokatę w Polsce. Wyżej od nas jest jedynie Uniwersy-
tet Jagielloński (na 314. miejscu). Kryterium to jest trak-
towane przez twórców rankingu jako wskaźnik jakości 
i komfortu procesu edukacyjnego, dla którego ważna 
jest możliwość indywidualnego kontaktu studenta 
z wykładowcą.

Dobry wynik osiągnęliśmy także w kategorii „opinia 
wykładowców” (42,4%, dla porównania: UW – 50,9%, UJ 
– 41,3%). Przy kryterium tym brano pod uwagę ankiety 
przeprowadzane na całym świecie wśród pracowników 
naukowych wyższych uczelni. Respondenci byli prosze-
ni o wskazanie instytucji, w której obecnie prowadzone 
są najlepsze badania w zakresie ich dziedzin naukowych 
(nie można było wskazać macierzystej placówki).

Ranking przeprowadzany jest od 2004 roku przez 
organizację Quacquarelli Symonds, zajmującą się pro-
blematyką nauczania na poziomie wyższym. Najważniej-
szym celem rankingu jest umożliwienie kandydatom na 
studia racjonalnego wyboru uczelni oraz popularyzacja 
idei studiowania poza krajem ojczystym. (CPiI)

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Byd-
goszczy został laureatem ogólnopolskiego konkur-

su: Najwyższa Jakość Quality International 2015 w ka-
tegorii Zarządzanie Najwyższej Jakości.

28 września 2015 r. w Warszawie odbyła się Gala 
Finałowa Programu ,,Najwyższa Jakość Quality Interna-
tional 2015”, podczas której dyrektor szpitala dr n. med. 
Wanda Korzycka-Wilińska odebrała przyznany szpita-

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
lowi Certyfikat Godła Jakości Quality International oraz 
medal QI, w kategorii Zarządzanie Najwyższej Jakości. 

Najwyższa Jakość Quality International to ogól-
nopolski program konkursowy, realizowany pod patro-
natem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum 
ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach 
działających na terytorium RP skutecznych metod zarzą-
dzania jakością. Drugim celem jest wskazanie i promocja 
tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe stan-
dardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzyma-
nie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.  (CPiI)
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aktualności

Sejm wybrał prof. Andrzeja Sokalę do składu Trybu-
nału Konstytucyjnego. Prorektor UMK zastąpi sę-

dzię Teresę Liszcz, której kadencja upływa 8 grudnia.

Andrzej Sokala urodził się w 1955 r. w Kamienicy 
Polskiej (obecny powiat częstochowski). Jest absol-
wentem Wydziału Prawa i Administracji UMK (1978 r.), 
uczniem prof. Władysława Bojarskiego. Odbył także 
aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziow-
skim. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2011 r. Był 
prodziekanem i dziekanem (2005–2012) Wydziału Pra-
wa i Administracji UMK, a od 2012 r. jest prorektorem 
UMK ds. studenckich i polityki kadrowej. 

Profesor Sokala zajmuje się prawem rzymskim 
oraz prawem wyborczym. Jest kierownikiem Katedry 
Prawa Rzymskiego i kierownikiem Centrum Studiów 
Wyborczych UMK. Był wieloletnim dyrektorem toruń-
skiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. W la-
tach 2003–2005 był członkiem Trybunału Stanu. 

  (CPiI)

PROREKTOR UMK 
SĘDZIĄ TRYBUNAŁU 
KONSTYTUCYJNEGO

Fot. Andrzej Romański

Troje toruńskich profesorów wzięło udział w deba-
cie prowadzonej w ramach ,,Rozmów przed EFNI 

2015”. Sympozjum podzielono na sześć ,,stolików te-
matycznych”, przy których zasiedli: prorektor prof. Be-
ata Przyborowska, prof. Krystyna Szafraniec (obie przy 
stoliku Edukacja) oraz prof. Arkadiusz Karwacki (stolik 
Otwarte Miasta i Wsie).

Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI) to między-
narodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem 
wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, na-
uki, mediów oraz administracji rządowej i samorządo-
wej. 

W ramach sympozjum ,,Rozmowy przed EFNI 
2015: Ekosystem współpracy dla zmiany społecznej. 
Frazes czy realna szansa?” przy 6 stolikach tematycz-
nych (poza wymienionymi: Inkluzywna Gospodarka; 
Kultura, Język i Media, Cyfrowa Wrażliwość; Digital 
Shift i Miasto Areną Wszystkiego; Kapitał Społecz-
ny) debatowano nad konkretnymi tezami związanymi 
z określonym zakresem tematycznym. Dla edukacji 
były to tezy wokół hasła ,,Edukacja vs aktywne obywa-
telstwo i globalny rynek pracy”: Dla rozwoju osobiste-
go czy dla rynku pracy?; Pomiędzy eksperymentami 

EKSPERCI NA EFNI

a rozwiązaniami systemowymi. Ile indywidualnie, ile 
grupowo?; Efektywność systemu edukacji. Natomiast 
w zakresie otwartych miast i wsi ,,Twórzmy, kopiujmy, 
inspirujmy, angażujmy mieszkańców”: Co dziś jest mo-
torem funkcjonowania miast i wsi – świat wewnętrzny 
czy zewnętrzny?; Czym dziś ma być otwartość samo-
rządu i społeczności lokalnych?; Poszukiwanie równo-
wagi między współpracą z partnerami lokalnymi i ze-
wnętrznymi. 

Owocem prowadzonych debat i dyskusji będą 
wnioski i materiały podsumowujące sesję, udostępnia-
ne przez jej organizatora i partnerów. Debata rozpoczę-
ta podczas sympozjum będzie miała swój ciąg dalszy 
w blogosferze inspiracji i idei BE.NAVIGATOR, a pozo-
stawiony przez debatę ślad edukacyjny będzie rozwi-
jany w formie sympozjów, konferencji, newsletterów, 
eThinkTanku oraz dorocznej publikacji podsumowującej. 

 (CPiI)

Studentka kognitywistyki Anna Kowalczuk zajęła 
drugie miejsce w Międzynarodowym Konkursie, or-

ganizowanym przez Essentis-Biohotel Berlin oraz Wy-
dział Nauk o Zarządzaniu i Kulturoznawstwie Wyższej 
Szkoły Zittau/Görlitz, z zakresu sztuki i filozofii o na-
zwie „Sens i piękno w świecie miłości”. 

SENS I PIĘKNO

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://
becomelove.jimdo.com/.  (APŻ)
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wspomnienia

W wieku 89 lat zmarł prof. Eugeniusz Ochendow-
ski, wybitny znawca prawa i postępowania administra-
cyjnego, wieloletni kierownik Zakładu, a następnie Kate-
dry Prawa Administracyjnego, prorektor UMK w latach 
1984–1987, wychowawca wielu pokoleń administra-
tywistów i prawników. Prof. Eugeniusz Ochendowski 

urodził się w 1925 r. w Osieczku, w powiecie wąbrze-
skim. Rozpoczęte po wojnie studia prawnicze na UMK 
zakończył w 1951 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. W 1964 złożył egzamin sędziowski. 
W tym samym roku uzyskał stopień naukowy doktora, 
a w 1969 r. – doktora habilitowanego. W 1984 r. otrzy-
mał tytuł profesora. Na UMK rozpoczął pracę w 1971 r., 
obejmując Zakład Prawa Administracyjnego – później 
Katedrę, którą kierował aż do 2003 r. Był również kie-
rownikiem Instytutu Administracji i Zarządzania (w la-
tach 1972–1984) i prorektorem UMK (1984–1987) oraz 
stypendystą uniwersytetów w Lipsku, Tybindze i Erlan-
gen. Prof. Ochendowski otrzymał wiele nagród i wyróż-
nień, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komi-
sji Edukacji Narodowej, medal UMK ,,Za zasługi poło-
żone dla rozwoju Uczelni”. Był m.in. członkiem Zespołu 
Prawa Administracyjnego Rady Legislacyjnej przy Pre-
zesie Rady Ministrów, przewodniczącym Komisji Dys-
cyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, członkiem sekcji prawa Komitetu Badań Na-
ukowych oraz Komitetu Nauk Prawnych PAN. W jego 
dorobku znalazło się ponad 140 prac naukowych (w 
tym monografii, skryptów, podręczników, studiów i ar-
tykułów). W latach 1985–1989 prof. Ochendowski był 
bezpartyjnym posłem na Sejm IX kadencji. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się 24 lipca w Poznaniu.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

27 września br. zmarł dr hab., emerytowany 
profesor UMK Hubert Lucjan Oczkowski z Wydzia-
łu Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. 
Prof. Oczkowski urodził się 9 lutego 1942 r. w Kroto-
szynach pod Lubawą. W latach 1959–1964 studiował 
fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK. 
W 1964 r. rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki UMK, 
z którym związany był całe życie. Tytuł doktora otrzy-
mał w roku 1971 (był ostatnim doktorantem prof. Alek-
sandra Jabłońskiego), doktora habilitowanego w roku 
1986. W latach 1991–1995 oraz 1999–2008 pracował 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMK. Trzy-
krotnie sprawował funkcję prodziekana do spraw 
studentów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii 
w latach 1990–1993 oraz na Wydziale Fizyki, Astro-
nomii i Informatyki Stosowanej w latach 2002–2008. 
Profesor Oczkowski był wybitnym eksperymentato-
rem. Dziedziną jego zainteresowań badawczych była 
fizyka ciała stałego, a szczególnie luminescencja pół-
przewodników. Należał do pionierów badań zjawiska 
termoluminescencji w Polsce i był twórcą toruńskie-
go laboratorium datowania luminescencyjnego. We 
współpracy z dr. Krzysztofem Lankaufem z Instytutu 
Geografii UMK doprowadził do powstania w roku 1989 
Interdyscyplinarnego Zespołu Metod Datowania Bez-
względnego UMK. W ramach laboratorium datowania 
uruchomił pracownię spektrometrii gamma i zajmo-
wał się wyznaczaniem aktywności radioizotopów na-
turalnych. W latach 1980–1981 był członkiem Zarzą-
du NSZZ ,,Solidarność” w Instytucie Fizyki UMK, a po 
wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolpor-
tażem prasy podziemnej. Od czasów studenckich z za-
miłowania parał się fotografią. W latach 60. należał do 
znanej grupy fotograficznej ,,Zero 61”. (CPiI)

Zdjęcia: Andrzej Romański
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temat numeru – rozmowa

– Jakość kształcenia to ostatnio jeden z najważ-
niejszych wątków w debatach o polskim szkolnictwie 
wyższym. Ale co to oznacza, że kształcenie jest wyso-
kiej jakości? Że absolwent będzie wysokiej klasy?

– Rzeczywiście jest to temat dosyć mocno akcen-
towany w dokumentach różnych organów szkolnictwa 
wyższego. Opublikowany właśnie Program Rozwoju 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015–2030 istot-
ną rolę przypisuje ocenie jakości kształcenia. Postuluje 
się w nim, aby dydaktyce nadać wysoką rangę w ka-
rierze akademickiej. Od jakości kształcenia zależy rów-
nież pozytywna ocena programowa kierunku będąca 
wynikiem akredytacji przez PKA. Od ponad dwóch lat 
funkcjonowanie i doskonalenie systemów zapewnienia 
jakości jest głównym kryterium oceny instytucjonalnej 
wydziału. Jako pedagoga cieszy mnie to, że proces dy-
daktyczny staje się ważnym elementem oceny pracy 
nauczyciela akademickiego i  inspiruje go do namysłu 
nad procesem kształcenia. Martwi ogrom biurokracji 
i dokumentacji tego procesu, co wynika z przepisów 
obowiązujących uczelnię.

Co to oznacza w praktyce akademickiej, w sytuacji 
gdy jakość kształcenia może być różnie pojmowana? 
Celem naszego, uczelnianego Wewnętrznego Systemu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy, 
zwanego nie przypadkiem Systemem Doskonałości 
Akademickiej jest doskonalenie kształcenia, rozumiane-

STUDENT,  
CZYLI PODMIOT

Z prof. Beatą Przyborowską, prorektorem UMK 
ds. kształcenia, rozmawia Winicjusz Schulz

Fot. Andrzej Romański

go jako wysoki poziom uzyskanych efektów kształce-
nia oraz odpowiedni poziom realizowanych procesów 
umożliwiających osiąganie tych efektów. Jest to również 
doskonalenie jakości organizacji pracy, rozumianej jako 
wysoka jakość wewnętrznych procesów zachodzących 
w Uniwersytecie, umożliwiających osiąganie wysokiej 
jakości poziomu kształcenia. Wszystko to ma przełożyć 
się na zadowolenie pracowników i studentów, atmos-
ferę i efektywność pracy, renomę Uniwersytetu, efekty 
ekonomiczne oraz budowanie kultury jakości Uczelni. 
Efektem naszego systemu są od lat pozytywne akre-
dytacje kierunków i wydziałów oraz informacje z Biura 
Karier o losach naszych absolwentów, którzy odnajdują 
swoje miejsce na rynku pracy. 
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temat numeru – rozmowa

– Na UMK działa od pewnego czasu Uczelniana 
Rada ds. Jakości Kształcenia. Co uważa Pani za jej do-
tychczasowe największe osiągnięcia?

– Dzięki zaangażowaniu naszych specjalistów 
z różnych wydziałów udało się skonstruować i wdrożyć 
System Doskonałości Akademickiej, a Rada jest jego in-
tegralnym i ważnym elementem. Zadaniem Uczelnianej 
Rady ds. Jakości Kształcenia jest między innymi anali-
za raportów wydziałowych dotyczących oceny zajęć 
dydaktycznych oraz zaproponowanych rekomendacji 
i stworzenie na ich bazie zestawienia zbiorczego z  do-
brymi praktykami w zakresie działań doskonalących. 
Tak więc dzielimy się wspólnym dobrem i wspólnymi 
pomysłami na dobrą dydaktykę. Informacja zwrotna 
pozwala nieustannie doskonalić proces dydaktyczny 
zgodnie z oczekiwaniami społeczności akademickiej. 
Z kolei z perspektywy prorektora możemy pochwalić 
się tym, że PAKA docenia nasz uczelniany system, który 
jest autorski, nowatorski i obejmuje szeroko rozumianą 
jakość i jej uwarunkowania w Uczelni.

– Nie ulega wątpliwości, że jednym z najważniej-
szych czynników wpływających na jakość kształcenia 
są prowadzący zajęcia, wykłady. Problem w tym, że 
talent pedagogiczny, dydaktyczny (jak to z talentami 
bywa) nie jest demokratycznie w nauce rozdzielony. 
Jeden prowadzi zajęcia w fascynujący sposób, drugi – 
mówiąc delikatnie – przynudza. To zapewne fałszywe 
założenie, że każdy naukowiec musi być dobrym dy-
daktykiem?

– Rzeczywiście, nie każdy jest obdarzony talentem 
do nauczania. Jednakże pracując na Uczelni, pełni się 
również rolę nauczyciela, w której powinno się odnaleźć 
i doskonalić. Znam takich profesorów, którzy po latach 
stali się w opinii studentów najlepszymi wykładowca-
mi, bo do serca wzięli sobie ich uwagi i sugestie. 

– A zrobić, gdy doskonalenie nie daje efektów? 
Może, widząc jak sam naukowiec się męczy i jak męczą 
się studenci na jego zajęciach, warto zmienić zasadę, 
że każdy pracownik naukowy powinien odpracować 
określone pensum godzin dydaktycznych, a dydaktykę 
pozostawić tylko tym, którzy świetnie się w niej czują? 
Albo pójść jeszcze dalej i nie zatrudniać na uczelniach 
osób bez dydaktycznych umiejętności?

– Obecnie Uczelnia ma różne rozwiązania w tym za-
kresie. Mamy pracowników na etatach wyłącznie nauko-
wych, pracowników, którzy na czas realizacji grantów 
naukowych korzystają z obniżki zajęć dydaktycznych. Mi-
nisterstwo, promując kierunki o profilach praktycznych, 
zaleca zatrudnianie doświadczonych praktyków. Jednak 
w kontekście dokonujących się zmian w społeczeństwie 
i w uczelniach zmienia się również rola studenta. Mó-
wimy o tzw. edukacji zorientowanej na studenta, gdzie 
uczenie się winno dominować nad nauczaniem. Student 

jest traktowany jako podmiot procesu, osoba kierująca 
tym procesem i współodpowiedzialna za jego efekty. 
Studenci mają coraz większe doświadczenie życiowe 
i zawodowe. Świetnie orientują się i korzystają z no-
woczesnych technologii. Zasadne jest zatem w procesie 
edukacji akademickiej stosowanie metod aktywnych, 
wykorzystujących doświadczenie również osób studiu-
jących. Studenci wyrażają chęć uczenia się tych treści, 
które uznają za przydatne, potrzebne w przyszłej pracy, 
w sytuacjach radzenia sobie z życiowymi problemami. 
Konieczne jest zatem rozpoznanie ich oczekiwań i ba-
zowanie na ich motywacji wewnętrznej. Coraz częściej 
studentów włącza się do określania celów, dobierania 
treści, do decydowania w kwestii wykorzystania odpo-
wiednich metod i środków dydaktycznych. Pomimo tych 
przemian warto pamiętać, że nikt nie zastąpi naukow-
ca, który swą wiedzą zdobytą w trakcie badań może się 
dzielić z kolejnym pokoleniem.

– Jak ocenić dydaktyczne umiejętności i talenty? 
I kto oraz jakimi metodami powinien to robić? Czy na 
przykład tylko fizyk może ocenić fizyka, a geograf geo-
grafa? Czy lepszy jest ten, który okrasi wykład anegdo-
tą, dowcipem, czy ten w 100 procentach poważny, ale 
zarazem merytoryczny?

– Są różne sposoby oceny. Mniej lub bardziej for-
malne: ankiety, hospitacje (w tym koleżeńskie). Pewne 
kompetencje dydaktyczne są wspólne dla wszystkich 
nauczycieli, niezależnie od dziedziny, a inne są specy-
ficzne i specjalistyczne. Studenci prezentują różne style 
uczenia się i trudno o jedną receptę na sukces eduka-
cyjny. Każdy wykładowca ma również swój styl kie-
rowania grupą i procesem dydaktycznym. Dydaktycy 
szkolnictwa wyższego zalecają różne metody kształ-
cenia, dostosowane do odbiorców, treści kształcenia 
itd. W procesie tym prym wiodą metody aktywizujące, 
np. praca metodą projektów czy włączanie studentów 
w  proces badawczy. Tradycyjny wykład też może być 
efektywny, jeśli na przykład będzie miał charakter kon-
wersatoryjny czy problemowy. Edukacja na odległość 
jest niezwykle atrakcyjna dla studentów i pracowników.

– Wspomniała Pani o rosnącej roli studentów 
w procesie kształcenia. Może warto ich jak najczęściej 
pytać o zdanie (co z resztą się czyni)? W końcu to oni 
doświadczają (lub nie) skutków dydaktycznych poczy-
nań danego wykładowcy.

– I pytamy… Wdrażamy kolejne narzędzia pomia-
rowe. Na razie zwrotność ankiet na Uczelni wynosiła 
średnio 11%. I w tym miejscu pragnę zachęcić studen-
tów do wypełniania ankiet. Są one dla nas kopalnią 
wiedzy o dydaktyce i nie tylko. Opinie te przekładają się 
na rekomendacje i działania na rzecz poprawy różnych 
aspektów funkcjonowania naszej Uczelni. Bez takiej 
wiedzy trudno podejmować trafne decyzje.
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– Problem w tym, jakimi kryteriami kierować się 
mogą studenci, oceniając danego naukowca. Obawiam 
się, że dla wielu studentów najlepszy wykładowca to 
ten, który nie sprawdza obecności, bez większych 
problemów zalicza ćwiczenia lub wystawia pozytyw-
ne oceny na egzaminie. Wymagających wykładowców 
raczej się nie lubi...

– Polemizowałabym z taką generalizującą oceną 
młodzieży studiującej na naszym Uniwersytecie. Na 
etapie edukacji akademickiej student jest świadomy, 
czego oczekuje od wykładowcy i potrafi ocenić jakość 
i przydatność oferowanej wiedzy i umiejętności. Chce 
być traktowany podmiotowo i wykładowca musi się 
z tym liczyć.

– A propos relacji studenci – wykładowcy: ci 
ostatni coraz częściej narzekają na poziom wiedzy 
maturzystów, twierdzą, że sporą część zajęć trzeba 
przeznaczać na swoiste korepetycje ze szkoły ponad-
gimnazjalnej zamiast na zajęcia stricte akademickie.

– O tym, niestety, nie my decydujemy. Chociaż 
podejmujemy na Uczelni wiele inicjatyw, które wy-
równują szanse edukacyjne i wspierają rozwój mło-
dzieży. Przykładem tego jest projekt Region Nauk 
Ścisłych, jako efekt współpracy UMK w Toruniu i szkół 
w zakresie kształtowania różnorodnych kompetencji 
młodzieży i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci 
z obszarów wiejskich. Zmienia się również charakter 
i poszerzają funkcje szkolnictwa wyższego. Według 
opublikowanego kilka dni temu, wspomnianego już 
przeze mnie Programu Rozwoju Szkolnictwa Wyż-
szego i Nauki, polskie szkolnictwo wyższe musi być 
szeroko dostępne dla absolwentów szkół ponadgim-
nazjalnych oraz innych grup zainteresowanych roz-
wojem i podwyższaniem kwalifikacji. W uczelniach, 
także naszej, mamy tzw. studentów nietradycyjnych: 
dzieci ze żłobka, uniwersytetu dziecięcego, młodzież 
na kursach, seniorów – słuchaczy uniwersytetu trze-
ciego wieku. Uczelnia staje się centrum edukacji cało-
życiowej. Poszczególne uczelnie mają różne misje i od-
miennie je realizują.  Program Rozwoju Szkolnictwa 
Wyższego i Nauki zakłada, że na studia o profilu ogól-
noakademickim, realizowane w ośrodkach mających 
znaczące osiągnięcia naukowe i prowadzące badania, 
powinna być rekrutowana grupa studentów głównie 
o ambicjach naukowych. Celem tych studiów będzie 
przygotowanie profesjonalnej kadry przede wszyst-
kim dla nauki, a także dla gospodarki i kultury. Z kolei 
kształcenie na profilu praktycznym ma dawać wiedzę 
ogólną, stwarzać podstawy do dalszego wszechstron-
nego rozwoju, ale kłaść głównie duży nacisk na rozwój 
umiejętności zawodowych.

– Już w tej chwili jesteśmy liderami w Europie 
pod względem odsetka studiującej młodzieży. Zwy-

kle ilość nie przechodzi w jakość. Może zatem warto 
dla równowagi (skoro oczekujemy kształcenia na wy-
sokim poziomie) znacząco jednak ograniczyć liczbę 
miejsc na studiach, zwłaszcza tam gdzie absolwenci 
na rynku pracy nie są specjalnie oczekiwani.

– Na studia przychodzą pełnoletni ludzie. To są 
ich wybory, które są efektem zainteresowań, trady-
cji rodzinnych, środowiska, z którego młodzi się wy-
wodzą, analizy rynku pracy i wielu innych czynników 
indywidualnych, ale i przypadkowych oraz panującej 
mody. Administracyjne ograniczanie liczby miejsc 
w warunkach dynamicznie rozwijającego się i zmien-
nego rynku pracy nie jest rozwiązaniem tej sytuacji. 
Co jednocześnie nie oznacza, że Uczelnia nie prowadzi 
w tym zakresie polityki dydaktycznej. Dyskutujemy 
o tym z dziekanami i prodziekanami oraz studentami 
na posiedzeniach Komisji Rozwoju. Dużo informacji 
i pomocy uzyskujemy z Biura Karier.

– Powróćmy jeszcze do wątku, że nie każdy na-
ukowiec to dobry wykładowca. Co mogą zrobić ci, któ-
rzy jako dydaktycy świadomi są własnych niedosko-
nałości? Czy uczelnia jest im w stanie pomóc? W jaki 
sposób?

– W zawód nauczyciela akademickiego wpisa-
ne jest także samokształcenie. Biblioteka uniwersy-
tecka posiada bogate zasoby w tym zakresie. Staże 
i praktykowanie dydaktyki pod okiem doświadczo-
nych wykładowców jest stosowaną i dobrą prakty-
ką. A osobom, które chciałyby rozwinąć i doskonalić 
swój warsztat dydaktyczny, polecam Uniwersyteckie 
Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji, oferujące 
warsztaty, które rozwijają kompetencje zawodowe 
nauczyciela akademickiego, np. projektowanie za-
jęć dydaktycznych, asertywność i radzenie sobie ze 
stresem czy zajęcia z komunikacji (style komunikacji, 
wystąpienia publiczne). Szczegóły na ten temat zain-
teresowani znajdą na stronie internetowej centrum 
(www.u3l.umk.pl).

– A co z kolei zrobić z tymi, którzy nie mają sobie 
nic do zarzucenia, ale sale na ich wykładach świecą 
pustkami?

– Trudno to sobie wyobrazić, aby ciekawy wykład 
nie ściągnął rzeszy studentów…. 

– Ale jest i druga strona medalu: świetni dydak-
tycy. Może warto ich lepiej wypromować? Może uro-
czyście przyznawać rektorskie nagrody i tytuły, np. 
„wykładowca roku”.

– I tu Pana chyba zaskoczę. Rektor podpisał za-
rządzenie, w którym właśnie będziemy uroczyście 
przyznawać taką nagrodę.

– Dziękuję za rozmowę.
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– Problematyka zarządzania jakością jest obecna 
w Pana naukowej karierze niemal od zawsze. „Nigdy 
jednak zarządzanie jakością nie kojarzyło mi się z uni-
wersytetem” – to cytat z jednej z Pańskich wypowiedzi. 
I okazało się, że ... „nigdy nie mów nigdy”. Co zmieniło 
Pańskie poglądy?

– W moich wypowiedziach nie ma ukrytego pod-
tekstu. Po prostu koncepcje doskonalenia jakości zro-
dziły się na gruncie działalności produkcyjnej i dopiero 
dwie dekady temu w szerokim zakresie zaczęły być 
wykorzystywane w szeroko rozumianych usługach. 
Zdecydowanie trudniej jest zarządzać czymś niezwykle 
skomplikowanym w zakresie pomiarowym ze względu 
na nienamacalny charakter.

– A z czego brał się ten wcześniejszy sceptycyzm? 
Z przekonania, że immanentną cechą środowiska aka-
demickiego jest dążenie do wysokiej jakości, czy raczej 
z tego, że jest to tak zróżnicowane, pełne silnych indy-
widualności środowisko, że nie da się w uniwersytecie 
wprowadzić ujednoliconych standardów, takich jak 
choćby w korporacjach, fabrykach, firmach handlo-
wych?

– Trudno mówić tu o sceptycyzmie. Określiłbym 
to jako obawę wynikającą ze świadomości złożoności 
zagadnienia. Nigdy nie angażowałem się w działania 

pozorowane. Jeżeli już czegoś się podejmuję i firmuję 
własnym nazwiskiem, to muszę być pewny, że jestem 
w stanie podołać wyzwaniu, gwarantując najwyższe 
standardy wykonania. Uniwersytet jako organizacja 
jest niezwykle trudnym, ale i pasjonującym tworem, 
którego kołem zamachowym jest właśnie permanent-
ne doskonalenie. Pozornie można byłoby stwierdzić, że 
jest to rewelacyjny grunt do implementacji systemów 
z obszaru jakości kształcenia. Tak jednak nie jest, po-
nieważ od dziesięcioleci jesteśmy nauczeni koncentra-
cji na doskonaleniu, ale w obszarze naukowym, a nie 
dydaktyce. Prosto mówiąc – rozwijamy umiejętności 
pogłębiania i rozwijania wiedzy, nieco marginalizując 
zagadnienie jakości dzielenia się naszymi zdobyczami.

– Jest Pan odpowiedzialny za sprawne funkcjono-
wanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia i Organizacji Pracy UMK – czyli dokładnie 
za co? Spróbujmy to wytłumaczyć tym, którym taka 
problematyka może być obca.

– To nic skomplikowanego i wymagającego szcze-
gólnego tłumaczenia. System to zestaw narzędzi po-
zwalający monitorować jakość naszej pracy oraz efekty 
podejmowanych działań doskonalących. Monitorowa-
nie nie jest ukierunkowane na identyfikację błędów 
i szukanie winnych, ale na dostarczanie informacji 
o faktycznej ocenie naszej pracy. Musimy mieć świado-
mość, że każdy nowy rocznik studentów, doktorantów, 
słuchaczy studiów podyplomowych przychodzi do nas 
z nowymi oczekiwaniami. Jeszcze dwie, trzy dekady 
temu oczekiwania te zmieniały się stosunkowo powoli. 
Obecnie wszyscy jesteśmy świadkami coraz większe-
go tempa zmian. Szukając porównania, mogę odnieść 
się do sytuacji za ścianą. Moje biuro graniczy z barem. 
Dziesięć lat temu królowały tu jogurty, serki homogeni-
zowane, wafle i batony, pięć lat temu kebaby i hot-dogi, 
obecnie przebojem jest zupa pomidorowa, pierogi i na-
leśniki. Właściciele baru modyfikują ciągle menu, sta-
rając się (z sukcesem) nadążyć za zmianami oczekiwań 
studentów i pracowników. Jednocześnie na tym samym 
wydziale są znamienici wykładowcy, którzy prowadzą 
zajęcia w identyczny sposób jak dwadzieścia lat temu, 
kiedy to ja byłem ich studentem. Jedyne, co się zmieni-
ło, to folie do rzutnika, które mocno już zżółkły. Naszym 
celem nie jest krytykowanie, czy też podważanie takiej 
formy prowadzenia zajęć, a jedynie uzmysłowienie pra-
cownikom ewentualnej celowości zmian oraz dostar-
czenie narzędzi do tego, aby monitorować ich efekty.

– I od czego trzeba było zacząć? Od stworzenia 
sieci wydziałowych koordynatorów, by na każdym wy-
dziale ten temat stał się ważny i zauważalny?

– Sieć już istnieje. Koordynatorzy wydziałowi są 
bardzo zaangażowani w nasze prace. Zdecydowana 
większość procedur i rozporządzeń jest już gotowa. Naj-

MENU KSZTAŁCENIA
Z prof. Robertem Karaszewskim, 
pełnomocnikiem rektora UMK  
ds. jakości kształcenia,  
rozmawia Winicjusz Schulz

Fot. Andrzej Romański
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ważniejszym wyzwaniem jest zaangażowanie studentów 
w proces doskonalenia, poprzez uświadomienie realnego 
wpływu na stan faktyczny. Dziś zdecydowana większość 
studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomo-
wych nie dzieli się swoimi odczuciami, ponieważ uważa, 
że nie ma realnego wpływu na zmianę. Jeżeli zmieniają 
się gusta smakowe, to potencjalny klient baru pyta, czy 
można byłoby zamówić naleśnik z masłem orzechowym. 
Jeżeli pytania się powtarzają, to takowy naleśnik trafia 
do menu. Klient przekazuje swoje oczekiwania, bo wie, 
że jest kreatorem zmiany. Naszym największym wyzwa-
niem jest wzbudzić podobne odczucie w odniesieniu do 
procesu dydaktycznego. Proszę oczywiście pamiętać, że 
powyższy przykład to duże uproszczenie – niemniej ob-
razuje on specyfikę problemu.

– A może równie ważne na początku było posta-
wienie diagnozy. Skoro ma być wysoka jakość, to trze-
ba wiedzieć, jak jest i ile brakuje do tego, jak powinno 
być.

– Diagnoza jest potrzeba wyłącznie do pomiaru 
przyszłych efektów. Jest to wyłącznie punkt odniesie-
nia. Istotne jest to, czy w kolejnych okresach odnotu-
jemy progres, stagnację czy regres. Osobiście wierzę 
głęboko w progres!

– I jak wypadła ta diagnoza? Okazało się, że są wy-
działy w kształceniu lepsze oraz gorsze? Co okazało się 
najczęstszą bolączką w procesie kształcenia?

– Nie ma lepszych i gorszych. Każdy jest inny. Na-
szą specyfiką jest różnorodność. Nie chcemy koncentro-
wać się na budowaniu rankingów, które będą dzieliły 
środowisko i budowały niepotrzebne animozje. Naszym 
celem jest budowanie kultury dzielenia się wiedzą i do-
świadczeniami. Będąc pierwszym, nie będę dzielił się 
z drugim i trzecim swoim „know how”, bo mogę wtedy 
utracić pozycję lidera. Nie oto nam chodzi.

– W takich momentach zwykle padają pytania 
o kryteria i narzędzia oceny. Jak można sprawdzić ja-
kość kształcenia na danym wydziale, kierunku, dydak-
tykę realizowaną przez danego naukowca?

– Jak już wspominałem, instrumenty są już w uży-
ciu. Wykładowcy mogą obserwować wyniki własnych 
ocen w USOS. Do danych zbiorczych mają dostęp wła-
dze wydziału oraz poszczególni koordynatorzy odpo-
wiedzialni za kreowanie lokalnych projektów działań 
usprawniających.

– Jest w tym także miejsce na opinie studentów? 
Przy okazji jednak pojawiają się obawy, że dla niemałego 
grona studentów dobry wykładowca to po prostu taki, 
który niewiele wymaga, u którego łatwo zdać egzamin.

– Dobry wykład to wykład, na którym student 
się nie nudzi. A dobry wykładowca to ten, który potrafi 

przekazać wiedzę tak, aby studenci potrafili bez pro-
blemu zdać egzamin. Jeżeli jednak studentom brakuje 
podstawowej wiedzy (a tak się często dzieje), to trzeba 
mieć uwagi do zbyt rozszczelnionego systemu rekru-
tacji lub do kolegów i koleżanek, którzy nie dostarczyli 
odpowiedniej wiedzy na wcześniejszych latach studiów. 
Jeżeli stykamy się z takimi problemami, starajmy się 
o nich rozmawiać wewnątrz wydziałów i starajmy się je 
likwidować lub ewentualnie minimalizować.

– I jest jeszcze jedna obawa, że wypowiadający się 
anonimowo student może nie być sprawiedliwy – cza-
sem będzie próbował dokuczyć zbyt wymagającemu 
wykładowcy. Mieliśmy nawet swego czasu polemikę 
w tej sprawie na łamach ,,Głosu Uczelni”.

– Wszyscy mamy ludzką naturę i złośliwe, nie-
sprawiedliwe komentarze będą nas bolały. Jednak jeżeli 
obok jednego przykrego znajdują się cztery pozytywne, 
to trzeba podejść do złośliwości obojętnie. Gorzej jed-
nak, jeżeli jest pięć złośliwości i zero uwag pozytyw-
nych... Wówczas trzeba się poważnie zastanowić, czy to 
faktycznie wyłącznie złośliwości.

– Diagnoza może być optymistyczna, ale musi 
także uwzględniać mankamenty. Jak o nich rozmawiać 
w środowisku, w którym wiele osób, zwłaszcza tych 
z wysokimi tytułami, może mieć problemy z przyjęciem 
krytyki i może ją odbierać jako atak na profesorski ma-
jestat?

– Jeżeli tytuł utrudnia przyjmowanie krytyki, to 
trzeba pomyśleć o zmianie pracy lub konsultacji z psy-
chologiem.

– Jak Uniwersytet może pomóc tym, którzy na 
przykład są cenionymi naukowcami, ale jako dydaktycy 
wypadają, mówiąc delikatnie, bardzo przeciętnie?

– W tego typu przypadkach warto pomyśleć 
o wsparciu mentorskim ze strony osób posiadających 
lepsze predyspozycje dydaktyczne lub też wykorzysta-
niu rozwiązań technologicznych oferowanych chociaż-
by przez UCNTN.

– Uczelniana komisja działa od dłuższego już cza-
su. O jej początkach informowaliśmy w ,,Głosie Uczelni”. 
Z dzisiejszej perspektywy można by już zadać pytanie, 
co się udało z planów zrealizować, a co jeszcze przed 
Wami?

– System zbudowany jest już w 80 procentach. 
Do końca roku akademickiego będzie w pełni gotowy. 
Przed nami rozwijanie projakościowej kultury organiza-
cyjnej i doskonalenie systemu. Czyli teoretycznie jeste-
śmy bliscy mety, a praktycznie zrobiliśmy kilka małych 
kroczków od startu.

– Dziękuję za rozmowę.
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1. Nowy uniwersytet niezbędny

„Nowy uniwersytet jest niezbędny” – zachowałem 
w tytule oryginalne sformułowanie, którego użył Mar-
co Filoni w artykule w „Panoramie” z 11 lipca 2012. Cały 
bez mała numer tego jednego z najważniejszych wło-
skich tygodników został wówczas poświęcony szan-
som zawodowym po studiach. A sytuacja młodych 
ludzi jest we Włoszech prawie tragiczna. Oficjalne 
statystyki mówią o stopie bezrobocia 42% w grupie 
wiekowej do 25 lat, 2/3 młodzieży w grupie do lat 35 
z powodów ekonomicznych mieszka z rodzicami. 

„Na Zachodzie [a do takowego i my się od 
2004 roku ponownie zaliczamy] coś w systemie uni-
wersyteckim, nie działa. Dane mówią jasno: studia nie 
gwarantują już pracy, rośnie liczba magistrów bez pracy 
i coraz więcej neoabsolwentów znajduje pracę w sekto-
rze innym niż wyuczony” – kontynuuje Marco Filoni. 

„To, czego prawdziwie brakuje, to dyskusji nad 
uniwersytetem jako instytucją, która pozostaje w sytu-
acji kryzysowej od ponad stu lat. Zdaje się, że nie za-
uważono, że społeczeństwo zmieniło swoją strukturę, 
cele kulturowe, style życia, ekonomię, a także system 
wartości.” Uniwersytet współczesny, według Filoniego, 
nadal opiera się na modelu z XIX wieku, a dziś jest in-
stytucją masową, a nie elitarną. Cytując opinie innych 
dydaktyków – cały system oświaty wydaje się opierać 
na założeniu, że chcemy wytworzyć/odtworzyć kadrę 
profesorską. Wymogi UE zdeklarowane w 1995 roku są 
inne: „Demokracja funkcjonuje poprzez decyzje więk-
szości w najważniejszych kwestiach, które poprzez 
ich złożoność wymagają rosnącego poziomu wiedzy 
podstawowej. [...] Oczywiście, nie wymaga to przygo-
towania wszystkich obywateli do funkcji ekspertów 
naukowych, ale umożliwienia im podejmowania świa-
domych wyborów, które wpływają na ich środowisko, 
i rozumienie w szerokim znaczeniu społecznych impli-
kacji dyskusji pomiędzy ekspertami”*. 

2. W „ogonie” funkcji rozkładu

Marco Filoni nie zauważa, że rok 1968 był dla wło-
skiego systemu uniwersyteckiego istotnym „zakrętem”. 

Grzegorz Karwasz

„UN NUOVO ATENEO  
È NECESSARIO”, CZYLI  
O JAKOŚCI NAUCZANIA

Ruchy młodzieżowe na początku lat 70. wymogły znacz-
ną, może nawet zbyt znaczną demokratyzację struk-
tur uniwersyteckich. W latach 90. było więcej wolnych 
miejsc na uczelniach (w zdecydowanej większości w sys-
temie włoskim – państwowych) niż maturzystów. Nie 
zmieniono natomiast systemu nauczania: jeden wykła-
dowca w auli na kilkuset studentów na prawie i ekono-
mii, niesłychanie wydłużony okres wchodzenia w prak-
tykę zawodową na medycynie, niedoinwestowane 
laboratoria dydaktyczne na kierunkach przyrodniczych. 

Skutkiem tych zaniedbań stała się niezwykle 
wysoka „śmiertelność uniwersytecka”. Na niektórych 
kierunkach politechnicznych jedynie 17% matrykuł koń-
czyło studia. Średni okres studiów, oficjalnie 4 lata, wy-
dłużył się do lat 7, z ogonem funkcji rozkładu przekra-
czającym 12 lat, zob. fot. 1. Histogram trwania studiów, 
od pierwszego wpisu studenta na daną uczelnię do uzy-
skania ostatniego dyplomu drugiego stopnia studiów, 
świadczy nie tylko o (nie)możności realizacji programu 
studiów przy określonych kwalifikacjach wejściowych 
studenta, ale również o stopniu nie-satysfakcji z wy-
branego pierwotnie kierunku studiów.

Ale o ile jeszcze wydłużanie okresu studiów tłu-
maczyć można koniecznością utrzymania jakości na-
uczania, to „śmiertelność” – porzucanie studiów, zmia-
na kierunku lub uczelni – staje się niezwykle wysokim 
kosztem społecznym. Nawiasem mówiąc, również 
podejmowanie drugich studiów po ukończeniu pierw-
szych świadczy o stopniu niesatysfakcji z uzyskanego 
wykształcenia. Przedłużanie studiów ma swój koszt 
społeczny, szczególnie dla młodego człowieka, który 
opóźnia moment swojej niezależności finansowej, zob. 
punkt 1. 

Fot. 1. Faktyczny okres trwania studiów formalnie 4-letnich 
na jednej z najlepszych włoskich uczelni technicznych 
w 2003 roku. Foto GK. 

Ile wynosi tego rodzaju „śmiertelność” na UMK? 
Jaki odsetek kończy studia w regulaminowym czasie? 
Jaki procent studentów znika z USOS-a po latach pięciu 
i z dyplomem magistra w kieszeni? 

W numerze XI/2014 „GU” dr Dominik Antonowicz, 
omawiając ranking uczelni, skarży się na niski procent 
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odpowiedzi od pracodawców z regionu. A może pra-
codawcy toruńscy, w odróżnieniu od wrocławskich 
i poznańskich, wolą nie odpowiadać? Nie rośnie nam, 
przypadkiem, „statystyczny ogon”, jak kiedyś uczelniom 
włoskim? 

3. Raport Rocarda

Unia Europejska dostrzegła kryzys w systemie 
uniwersyteckim dużo wcześniej. Grupa ekspertów 
opublikowała w 2004 roku stosowny raport, zwany 
Raportem Rocarda [1]. W szczególności podkreślono 
konieczność działań nowego typu w zakresie nauk ści-
słych – zmiany programów, organizacji studiów, otwar-
cia uczelni na środowisko zewnętrzne. 

We właściwym czasie też zostały podjęte działa-
nia mitygujące – we Włoszech formalnie już w latach 
1992–1994 przez wprowadzenie licencjatów. Działa-
nia te zawarły się później w pakiecie zwanym obecnie 
Bolońskim: elastyczność programów studiów, transfer 
dorobku studenta między krajami i między kierunkami, 
dwu– (a właściwie trój-) etapowość studiów. Niestety 
większość uniwersytetów, nie tylko we Włoszech, de 
facto te zalecenia przez wiele lat bojkotowała – nie 
zmieniając struktury studiów, treści kursów, obsady 
wykładowców. Z negatywnym skutkiem dla rynku pra-
cy odczuwalnym do dziś. 

Rys. 2. Liczba absolwentów w zakresie fizyki w wybra-
nych krajach OECD, 1994–2003 [1] 

Podjęte po raporcie Rocarda działania przyno-
szą powoli właściwe skutki. Kierunki ścisłe dokonały 
reorientacji celów: nie na odtwarzanie własnej kadry 
uniwersyteckiej (i traktując słabszych studentów jako 
koniecznych do statystyk ilościowych), ale na jasne, do-
celowe kategorie zawodowe. Ulotka z Technical Univer-
sity w Nottingham mówi: „Gdzie możesz pracować po 
fizyce? W studiu nagrań, w banku jako analityk, w szpi-
talu jako wysokiej klasy specjalista”. Dziś Uniwersytet 
w Trento przyjmuje na fizykę i matematykę po stu stu-
dentów (w 2004 roku było ich 20). W Manchester 90% 
z niemałej (200) liczby absolwentów fizyki w ciągu roku 
znajduje zatrudnienie w zawodzie, a nawet nasza ro-
dzima Politechnika Gdańska, formalnie uczelnia tech-

niczna, kształci nauczycieli matematyki i fizyki, którzy 
natychmiast znajdują zatrudnienie. 

Podstawą działań była redefinicja programów 
nauczania, zmiana strategii przygotowania nauczycie-
li i ściślejsza współpraca ze środowiskiem szkolnym. 
O systemie angielskim – uczelni internetowej i inter-
dyscyplinarnej pisał „GU” w styczniu ub.r. [2]. Ale i we 
Włoszech podjęto szerokie działania – nie przyczynko-
we tu i tam lub doraźne stypendia, ale zorganizowany 
przez Ministerstwo, a realizowany przez uczelnie we 
współpracy z ekspertami program podniesienia jakości 
nauczania w szkołach: kursy letnie dla nauczycieli, 3-se-
mestralne podyplomowe (bezpłatne) studia zawodowe 
(„Forum Akademickie” [4]), nowe laboratoria, wymiana 
zagraniczna. Jak pokazuje statystyka z innego, małego 
tym razem uniwersytetu, kryzys na kierunkach ścisłych 
został zażegnany, przynajmniej chwilowo, ryc. 3.

Rys. 3. Liczba studentów fizyki na jednym z małych włoskich 

uniwersytetów; w latach 2003–2005 zostały podjęte działa-

nia narodowe dla podniesienia zainteresowania naukami przy-

rodniczymi i technicznymi (informacja GK)

Podniesiono też jakość nauczania na uczelniach 
i kontrolę tej jakości: nie internetowe klik-klak, ale an-
kiety papierowe, obowiązkowe, choć anonimowe, ry-
gorystycznie rozprowadzane na wykładach pod nadzo-
rem przedstawicieli studentów.

4. Światem rządzi ekonomia

Niezłe wyniki Polski w testach PISA mogą osła-
bić czujność. Warto jednak przytoczyć cytat przygoto-
wany przy współudziale ówczesnego eksperta Polski 
przy OECD (a obecnie podsekretarza stanu) w kwestii 
porównania oficjalnych wyników PISA wśród 15-lat-
ków i dodatkowych badań przeprowadzonych również 
przez OECD, ale wśród 17-latków: „Wyniki są porażają-
ce. O ile ogólny wynik polskich uczniów wzrósł istotnie, 
różnica między uczniami szkół profesjonalnych i innych 
rodzajów pozostała taka sama, a nawet wzrosła wśród 
17-latków” [4]. 

Ostateczną miarą jakości systemu edukacji jest 
sukces cywilizacyjny społeczeństwa, a przez cywiliza-
cyjny uważamy nie tylko gospodarczy, ale i kulturowy. 
Polska w tym sensie odnosi nadal niebywały sukces 
na skalę nie tylko europejską (o systemie koreańskim, 
pierwszym w testach PISA, innym razem). Przypisać 
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ten sukces należy, obok cech kulturowych, niezwykle 
efektywnemu i pluralistycznemu systemowi edukacji, 
jaki mieliśmy w latach szkolnych obecnych prezyden-
tów. Czy ten system nadal mamy? Czy obecny kryzys 
liczbowy (a co za tym idzie i finansowy) uczelni pań-
stwowych nie jest spowodowany zapadnięciem się 
systemu szkolnego? A co za tym idzie, słaby abiturient 
woli słabszą uczelnię, ale chroniącą przed „ogonem sta-
tystycznym”? 

Prognozy OECD [5] zatrudnienia w Polsce na lata 
2005-2060 są tragiczne: zaledwie 40% ludności w wie-
ku „produkcyjnym” będzie zawodowo czynna, zob. ryc. 
4. Prognoza ta obejmuje trendy demograficzne, polity-
kę społeczną, ale również systemy edukacji. 

Ryc. 4. Przewidywana stopa zatrudnienia w latach 2055–2060 

(czarne romby na tle szarych słupków) w wybranych krajach 

OECD [5]. Polska, obok Włoch jest na końcu „stawki”

Korzystając z doświadczeń zagranicznych, warto 
zastanowić się nad „zburzeniem muru” między szkołą 
a ateneum. Uczniowie polscy coraz lepiej wypadają w te-
stach PISA, ale coraz słabiej radzą sobie na I roku. Co-
raz większą liczbę godzin na uczelniach (czytaj: środków 
finansowych) pochłania uzupełnianie braków ze szkoły. 

Czy wyjście do szkół i podniesienie jakości kształ-
cenia to tylko realizacja wskaźników zawartych w re-
gionalnych projektach? Lub indeksów Hirscha sukcesu 
naukowego? A może długofalowa strategia wspólnego 
działania różnych jednostek/wydziałów uczelni, w któ-
rą wpisują się zdecentralizowane festiwale nauki, jak 
ten organizowany przez ZDF w Nadrożu (zob. [7]), pu-
blikacje dydaktyczne szkolne i paraszkolne [6], system 
kształcenia ustawicznego nauczycieli, w tym interdy-
scyplinarnego [3], a także oferta „long-life learning”, 
z sukcesem rozwijająca się również na UMK? 
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* „Democracy functions by majority decision on 
major issues which, because of their complexity, require 
an increasing amount of background knowledge. 
[…] Clearly this does not mean turning everyone 
into a scientific expert, but enabling them to fulfill 
an enlightened role in making choices which affect 
their environment and to understand in broad terms 
the social implications of debates between experts.” 
(European Commission 1995, White paper n education 
and training: Teaching and learning – Towards the 
learning society (Luxembourg, Office for Official 
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Burzliwie rozkwitające nowoczesne technologie, 
które zbudowały nowy, wirtualny świat, będący 

nierozłączną częścią życia przede wszystkim mło-
dych ludzi, prowokują pytanie, które można zadać 
wszystkim wykładowcom i nauczycielom: jak włą-
czyć nowe możliwości do swojej pracy dydaktycznej 
i przekuć to działanie na uzyskanie lepszych efektów 
kształcenia?

Z pełną świadomością tego, że technologia nie za-
wsze musi pomagać i że są sytuacje, w których nawet 
najlepiej opracowane elektroniczne materiały dydak-
tyczne i kontakt elektroniczny nie zastąpią kredy, tabli-
cy i kontaktu bezpośredniego z wykładowcą, Regional-
ne Studium Edukacji Informatycznej (RSEI) na Wydziale 
Matematyki i Informatyki oraz Uniwersyteckie Centrum 
Nowoczesnych Technologii Nauczania (UCNTN) opraco-
wały dla wykładowców i doktorantów UMK ofertę kur-
sów i szkoleń z nowoczesnych metod nauczania (kursy 
NMN). Oferta była realizowana i rozwijana w ramach 
Zadania nr 5 Projektu WZROST1, funkcjonującego pod 
nazwą Uczelniany System Szkoleń i Kursów z Nowo-
czesnych Metod Nauczania, zaplanowanego na lata 
2011–2015. Powołano ostatecznie dwanaście typów 
kursów dokształcających2 i szkoleń, w większości for-
malnie zatwierdzonych przez Radę Wydziału Matema-
tyki i Informatyki UMK:
 1. Kurs podstawowy średniozaawansowany
 2. Kurs podstawowy zaawansowany
 3. Kurs specjalistyczny: GIS
 4. Kurs specjalistyczny: Cisco
 5. Kurs specjalistyczny: CAD
 6. Kurs specjalistyczny: Photoshop
 7. Kurs specjalistyczny: Animacje komputerowe
 8. Kurs specjalistyczny: Montaż audio-wideo
 9.  Szkolenie: Pierwsze kroki na platformie e-learnin-

gowej
10.  Kurs specjalistyczny: Statystyka dla humanistów 

i przyrodników 
11. Kurs rozszerzony
12. Kurs specjalistyczny: Zdalne nauczanie w praktyce 

W kontekście podnoszenia jakości kształcenia 
przez stosowanie nowoczesnych technologii naucza-
nia aspektem nowatorskim i unikatowym w skali całe-
go kraju było poruszanie zagadnień metodycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem argumentacji dla celowo-
ści zastosowania technologii w realizacji przedmiotu i w 
jego konkretnych tematach. Takie podejście zastosowa-
no podczas 60-godzinnego kursu rozszerzonego (poz. 
11.) oraz powstałych później na jego bazie kursów spe-
cjalistycznych Zdalne nauczanie w praktyce (poz. 12.) 
w wersji 30– i 60-godzinnej. Te właśnie kursy i zwią-
zany z nimi konkurs są w tym artykule przedmiotem 
dalszych rozważań.

dr Anna Beata Kwiatkowska

NOWOCZESNY 
WYKŁADOWCA

Kurs rozszerzony

Kurs rozszerzony został zaprojektowany przez 
zespół RSEI na podstawie dotychczasowych doświad-
czeń. Jednostka ta w wyniku swojej dydaktycznej dzia-
łalności i uczestniczeniu w różnorodnych projektach 
nabyła bogate doświadczenie w zakresie tworzenia 
elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz pro-
wadzenia zajęć na odległość. Programem kursu roz-
szerzonego został objęty bogaty wachlarz zagadnień 
dotyczących aspektów metodycznych, prawnych, bi-
bliotecznych, estetycznych oraz możliwości wykorzy-
stania technologii, których znajomość uznano za nie-
zbędną, by poprawnie tworzyć autorskie elektroniczne 
materiały dydaktyczne. Zajęcia zostały zorganizowane 
tak, by w jak najwyższym stopniu osiągnąć cel: przy-
gotować do samodzielnego tworzenia autorskich mate-
riałów wspomagających nauczanie, wykorzystujących 
komputerowe narzędzia multimedialne i bazujących na 
metodach zdalnego nauczania, dlatego w kursie zapla-
nowano różne formy zajęć: zajęcia stacjonarne (trady-
cyjne), wykłady zdalne i zajęcia mieszane.

Otwarte seminarium Nowoczesnych Metod Nauczania – 
21.12.2011  Fot. Andrzej Romański
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Dla zapewnienia najwyższej jakości kształcenia na 
kursach rozwinięto szeroką współpracę z innymi wy-
działami naszego Uniwersytetu, których wykładowcy 
poprowadzili poszczególne zajęcia, specjalistyczne z da-
nej dziedziny. Założono również współpracę pomiędzy 
uczestnikami kursów i ich wykładowcami w zakresie 
wymiany dotychczasowych doświadczeń w tworzeniu 
materiałów elektronicznych z poszczególnych dziedzin 
nauki. Początkowo zapowiedź realizacji zagadnień me-
todycznych budziła obawy i wątpliwości uczestników, 
czy takie zajęcia są potrzebnie zaplanowane w kursach, 
każdy z nas jest przecież wykładowcą i w tym zakresie 
ma bogatą praktykę. Jednak systematyczne podejście 
metodyczne, od momentu określenia indywidualnej te-
matyki i opracowania programu nauczania ze wskaza-

niem zajęć, których wspomaganie nowoczesnymi tech-
nologiami przyniesie wyższe efekty kształcenia, przez 
opracowanie scenariuszy do wybranych zajęć, zaplano-
wanie i zebranie materiałów, wybór metod i technologii 
realizacji, aż do wytworzenia i prezentacji ostatecznych 
efektów, zostało uznane na działania pomocne i nie-
zbędne. 

W latach 2011–2015 zrealizowano sześć edycji 
Kursu rozszerzonego, pięć edycji kursu specjalistyczne-
go Zdalne nauczanie w praktyce I (30 godz.) oraz cztery 
edycje kursu rozszerzonego Zdalne nauczanie w prak-
tyce II (60 godz.). Materiały do kursów były udostęp-
niane na platformie moodle RSEI oraz uniwersyteckiej 
platformie elektronicznego wspomagania moodle, 
utrzymywanej przez UCNTN. 

W wymienionych kursach wzięło udział 174 pra-
cowników i doktorantów naszego Uniwersytetu.

Absolwenci kursów zostali przygotowani do pro-
wadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem me-
tod i technik kształcenia na odległość i zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr 36 Rektora UMK z dnia 15 marca 2011 roku 
mogli starać się o uzyskanie zgody na prowadzenie 
przez Internet 20% liczby godzin swojego przedmiotu 
w pierwszym roku jego nauczania, a 40% w następnych 
latach jego nauczania. 

Jednostka Liczba  
uczestników

Wydział Filologiczny 45

Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum  
w Bydgoszczy) 21

Wydział Humanistyczny 19

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 18

Wydział Matematyki i Informatyki 16

Wydział Prawa i Administracji 13

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (dawny) 9

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 6

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 6

Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum  
w Bydgoszczy) 4

Wydział Nauk Pedagogicznych 4

Biblioteka Uniwersytecka 3

Wydział Nauk Historycznych 3

Wydział Chemii 2

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 2

Wydział Lekarski (Collegium Medicum  
w Bydgoszczy) 2

Wydział Sztuk Pięknych 1

Razem 174

Uczestnictwo pracowników poszczególnych wydziałów UMK 

w kursach NMN

Otwarte seminarium Nowoczesnych Metod Nauczania – 29.04.2015 

Fot. Andrzej Romański

Organizacja kursu rozszerzonego



25

temat numeru

Nie bez znaczenia dla rozpowszechnienia kursów 
i przekazywanego za ich sprawą nowego podejścia do 
przygotowania i prowadzenia zajęć wspomaganych 
nowoczesnymi technologiami był fakt, że uczestnicy 
kursów mogli wziąć udział w konkursie na najlepsze 
autorskie materiały dydaktyczne, a wygrywając go, 
uzyskać dodatkowe wynagrodzenie za wytworzone 
materiały.

Konkurs na najlepsze autorskie materiały 
dydaktyczne

Konkurs na autorskie materiały dydaktyczne był 
ogłaszany każdego roku projektu i w roku 2015 jest 
organizowany po raz ostatni. Celem konkursu jest wy-
łonienie najlepszych materiałów opracowanych przez 
pracowników UMK, a nad prawidłowym jego prze-
biegiem czuwa powołana przez rektora UMK komisja 
konkursowa.

Materiały są oceniane pod kątem poziomu me-
rytorycznego (40% punktów), poziomu metodycz-
nego i technicznego (20% punktów), przestrzegania 
aspektów prawnych (10% punktów), walorów este-
tycznych (10% punktów), wykorzystywania świato-
wych i krajowych zasobów bibliotecznych w Interne-
cie (10% punktów) oraz w zakresie nowatorstwa (10% 
punktów). Dla każdego uczestnika powoływany jest 
zespół recenzentów, który obiektywnie ocenia mate-
riały zgodnie z wymienionymi zasadami. Wygrywają 
materiały, które uzyskają łącznie od recenzentów nie 
mniej niż 70% punktów.

Wyselekcjonowani w tej złożonej procedurze 
konkursowej laureaci reprezentują większość wy-
działów UMK i zaproponowane materiały obejmują 
bardzo różnorodne tematy. Tegoroczny konkurs trwa, 
jego rozstrzygnięcie nastąpi w listopadzie 2015 roku. 
Do ostatniej edycji konkursu zadeklarowało przystą-
pienie ponad trzydziestu wykładowców UMK, repre-
zentujących jednostki: Collegium Medicum, Wydział 
Prawa i Administracji, Wydział Biologii i Ochrony Śro-
dowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Chemii, Wy-
dział Filologiczny, Wydział Humanistyczny, Wydział 
Matematyki i Informatyki, Wydział Politologii i Stu-
diów Międzynarodowych.

Każda edycja konkursu kończy się cieszącym się 
dużym zainteresowaniem otwartym, ogólnouniwer-
syteckim seminarium, podczas którego prezentowane 
są przez laureatów konkursu nagrodzone materiały. 
Relacje z seminariów w postaci filmów dostępne są 
w telewizji uniwersyteckiej, a galerię zdjęć można 
oglądać na stronie projektu WZROST. 

Oczywiście współczesne technologie pozwalają 
nam pomóc stworzyć różnego rodzaju prezentacje, 
animacje czy nagrania, które będą bardzo pozytyw-
nie wpływać na odbiór naszych zajęć, podnosząc ich 

atrakcyjność czy ilustrując procesy niemożliwe do tej 
pory do pokazania. Ale podstawową cechą kursów 
e-learningowych jest ich interakcyjność. Takie zaję-
cia, po pierwsze, zapewniają indywidualny kontakt 
na linii student – prowadzący zajęcia, możliwy dzięki 
wymianie maili czy dyskusjom na forum. Po drugie, 
ułatwiają kontakt w grupie studentów – studenci 
chętniej dyskutują czy zadają pytania na forach in-
ternetowych niż na tradycyjnych zajęciach. Po trze-
cie, w zasadzie po każdych zajęciach można łatwo 
skontrolować efekty kształcenia na wiele sposobów. 
– mówi dr Joanna Karłowska-Pik.

Podsumowując, przeprowadzenie zajęć w try-
bie zdalnym może wbrew pozorom wymagać od nas 
znacznie większego nakładu czasu niż zajęcia trady-
cyjne. Dostrzegają to władze niektórych uczelni, na 
przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim 1 godzina 
zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzy-
staniem metod i technik kształcenia na odległość 
w oparciu o przygotowane przez siebie materiały 
dydaktyczne może być liczona jak 2 godziny, a na 
Uniwersytecie Gdańskim nawet jak 3 godziny zajęć 
tradycyjnych. Na UMK na razie obowiązuje przelicz-
nik jeden do jednego.– mówi dr Bartosz Ziemkiewicz.

Wizja przyszłych możliwości

Zainteresowanie kursem rozszerzonym i kursa-
mi pochodnymi przerosło oczekiwania organizatorów 
i potwierdziło słuszność podjętych działań. Konkurs 
na autorskie materiały dydaktyczne oraz propozy-
cja otwartych, ogólnodostępnych seminariów dla 
pracowników UMK i zapraszanych gości z zewnątrz, 
które poświęcono najlepszym pracom konkursowym 
w kolejnych edycjach konkursu, doprowadziły do na-
wiązania współpracy z przedstawicielami wszystkich 
wydziałów UMK i zainteresowanych instytucji. Cieszy 
fakt, że w kolejnych latach absolwenci kursów stawa-
li się ich wykładowcami. Wielu absolwentów kursów 
prezentowało swoje materiały i dzieliło się doświad-
czeniami podczas warsztatów corocznej konferencji 
„Informatyka w Edukacji” przeznaczonej dla nauczy-
cieli akademickich i szkolnych z całego kraju, realizo-
wanej na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, 
a także podczas innych konferencji.

Projekt dobiega końca, jednak już dziś można 
mówić o trwałych wartościach i propozycjach na 
przyszłość – o nowej ofercie kursów będącej pochod-
ną projektu. Na bazie opisanych doświadczeń opra-
cowano kurs dla doktorantów pod nazwą Nowocze-
sne Metody Nauczania. Pierwsza edycja tego kursu 
została przeprowadzona rok temu dla doktorantów 
Wydziału Matematyki i Informatyki na kierunku ma-
tematyka, druga, pod nazwą Nowe Technologie Edu-
kacyjne, została poprowadzona w minionym roku 
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akademickim dla doktorantów Wydziału Teologicz-
nego. Kurs taki może być przeprowadzony dla dok-
torantów każdego kierunku naszej Uczelni w ramach 
planowanych zajęć. Opracowano również ofertę kur-
sów dokształcających dla nauczycieli i wykładowców 
pod nazwą Zdalne Nauczanie w Praktyce. Pierwsze 
doświadczenia przyniósł już Kurs dokształcający 
TORNATO prowadzony dla wykładowców Centrum 
Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Ak-
tualna oferta kursów jest dostępna na stronie RSEI, 
http://edu.rsei.umk.p/rsei. 

Realizacja i powodzenie przedsięwzięcia było 
możliwe dzięki aktywnemu zaangażowaniu wielu pra-
cowników naszego Uniwersytetu. Szczególne podzię-
kowania należą się koordynatorowi całego projektu 
WZROST, prof. dr. hab. Grzegorzowi Jarzembskiemu 
za stworzenie przestrzeni dla „oddolnych” pomysłów 
dotyczących rozwoju sytemu kursów oraz przyzwole-
nie na ich realizację. W imieniu zespołu wykładowców 
i recenzentów dziękuję koordynatorowi Zadania nr 5, 
dr Marii Berndt-Schreiber za współpracę w atmosfe-
rze wzajemnego zaufania, indukowanie nowych po-
mysłów i wspieranie nowatorskich działań. W ciągu 
pięciu lat ogromną pracę wykonali członkowie Komisji 
Konkursowej, recenzenci i wszyscy wykładowcy bio-
rący udział w przedsięwzięciu oraz administratorzy 
platformy moodle RSEI i uczelnianej platformy mo-
odle w UCNTN. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
kursów za podjęcie trudu wspólnego tworzenia no-

woczesnego podejścia do przygotowania materia-
łów dydaktycznych i przecierania drogi do szerszego 
wprowadzenia nauczania zdalnego na UMK.

Autorka jest pracownikiem  
Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

.

1 Projekt „Wzmacnianie potencjału dydaktycznego 
UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przy-
rodniczych” współfinansowany przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
– Program Operacyjny Kapitał Ludzki (priorytet IV: 
Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1: Wzmoc-
nienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczo-
wym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 
Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydak-
tycznego uczelni), jest realizowany w okresie od 1 paź-
dziernika 2010 do 31 grudnia 2015 roku, strona projek-
tu http://www.projekt-wzrost.umk.pl/, ostatni dostęp 
10 października 2015 roku.

2 Od roku 2012 nowe lub modyfikowane propozycje 
kursów w ramach projektu WZROST były już 
formalnie zgłaszane w ramach projektu w nowym 
trybie jako propozycje uniwersyteckich kursów 
dokształcających, zgodnie z odpowiednimi pro- 
cedurami, wypracowanymi w tym czasie na UMK.

Plan kontynuacji oferty kursów po projekcie 
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W  tym roku akademickim nasza Uczelnia za-
proponowała kandydatom na studia 11 nowych 

kierunków I stopnia oraz 6 kierunków II stopnia. 1 
października naukę rozpoczęli studenci 15 nowych 
kierunków. W dobie niżu demograficznego ogromnym 
sukcesem była rekrutacja na biologię sądową (niemal 
10 osób na jedno miejsce), komunikację i psychologię 
w biznesie (4 osoby na miejsce) i bezpieczeństwo na-
rodowe (2 osoby na miejsce). Wszystkie nowe kierun-
ki powstały z intencją zwiększenia szans przyszłych 
absolwentów na rynku pracy. Dla procesu powstania 
tych kierunków charakterystyczne są pewne zjawiska 
dotąd w nieznacznym stopniu obecne w praktyce aka-
demickiej. 

Inteligentne specjalizacje

Niemal wszystkie przygotowane w ostatnich 
latach na UMK nowe kierunki odpowiadają tzw. in-
teligentnym specjalizacjom, opracowywanym przez 
samorząd regionalny w ramach Strategii Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inteligentne 
specjalizacje (IS) to − zaproponowane w 2010 roku 
w dokumencie Unia Innowacji, powstałym w ramach 
strategii Europa 2020 − narzędzie do określania i roz-
wijania tych dziedzin gospodarki, które z jednej strony 
ze względu na potencjał naturalny, naukowy i gospo-
darczy regionu stanowią o jego specyfice i sile, z dru-
giej ze względu na pewne globalne tendencje rozwoju 
cywilizacyjnego stwarzają perspektywy rozwoju. Są 
opracowywane przez naukowców, samorządowców 
i przedsiębiorców. W województwie kujawsko-pomor-
skim wyróżniono do tej pory osiem sektorów IS. Kie-
runek materiały współczesnych technologii odpowia-
da aż trzem podobszarom tych sektorów (bezpieczne 
opakowania żywności, automatyka przemysłowa 
i wyroby z tworzyw sztucznych); prawo ochrony śro-
dowiska koresponduje z  biointeligentną specjalizacją 
(potencjał naturalny, środowisko); biologia sądowa, ko-

Ewa Walusiak-Bednarek

ODPOWIEDŹ  
NA OCZEKIWANIA

smetologia, chemia kosmetyczna i organizacja opieki 
nad osobą starszą – IS w zakresie usług medycznych; 
architektura wnętrz, lingwistyka praktyczna i copywri-
ting oraz medioznawstwo  – IS w zakresie przemysłów 
kreatywnych, a bezpieczeństwo narodowe – w za-
kresie przetwarzania informacji i usług ICT. Wreszcie 
komunikacja i psychologia w biznesie oraz język obcy 
w biznesie przygotować mają do pracy w sektorze IS 
określanym jako logistyka i handel. 

Współpraca z otoczeniem

Spora część zaproponowanych przez uczelnię 
nowych kierunków studiów powstała we współpracy 
z tzw. otoczeniem społeczno-gospodarczym. Program 
lingwistyki praktycznej i copywritingu opiniowali pra-
cownicy Teatru Wilama Horzycy, dwóch agencji rekla-
mowych oraz agencji edukacyjnej. Studenci zostaną 
przyjęci na praktyki do agencji reklamowych, a także 
do toruńskich pracowni logopedycznych i Muzeum Et-
nograficznego. Z kolei program kształcenia na kierunku 
komunikacja i psychologia w biznesie  był konsultowany 
z Radą Doradczą Przedstawicieli Biznesu przy WNE-
iZ, Przychodnią Zdrowia Psychicznego w Wojskowym 
Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy, Telewizją Polską 
w Bydgoszczy oraz z kilkoma firmami o rozmaitych 
profilach działalności (uzdrowiskowym, budowniczym, 
wywozu odpadów, projektowania wnętrz, oprogramo-
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wania komputerowego, audytu i doradztwa podatko-
wego). Przyjęcie studentów na praktyki zadeklarowało 
11 firm, w tym Lokalna Organizacja Turystyczna, Izba 
Przemysłowo-Handlowa oraz inne przedsiębiorstwa 
z takich branż, jak: ochrona klimatu, gastronomia, wy-
posażenie sklepów, PR i komunikacja. Dwa opisane 
kierunki mają profil praktyczny. Ich współtworzenie 
z potencjalnymi pracodawcami absolwentów jest więc 
czymś naturalnym. Jednak także niektóre kierunki ogól-
noakademickie powstają na zasadzie umów z przed-
stawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Pro-
gram wojskoznawstwa opiniowany był przez Archiwum 
Wojskowe w Toruniu, Ministerstwo Obrony Narodowej 
i Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Archiwum 
Wojskowe wyraziło chęć udostępnienia swoich zbiorów 
studentom i absolwentom kierunku, a Muzeum Wojsk 
Lądowych w Bydgoszczy przedstawiało ofertę przyję-
cia studentów i absolwentów na praktyki i staże. Pro-
gram prawa ochrony środowiska został skonsultowany 
z takimi podmiotami, jak: Prezes Sądu Okręgowego 
w Toruniu, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w To-
runiu, Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Toruniu, Dyrekcjami Wojewódzkiego i Powiatowego 
Urzędu Pracy w Toruniu, Dyrekcją ZUS w Toruniu oraz − 
co zasługuje na szczególną uwagę − z  uniwersyteckim 
Biurem Karier i Samorządem Studenckim. 

Interdyscyplinarność

Większość zaproponowanych kierunków ma cha-
rakter interdyscyplinarny. Wiele nowych zawodów 
wymaga takich właśnie kompetencji. Na kierunku or-
ganizacja opieki nad osobą starszą studenci zdobędą 
wiedzę z zakresu medycyny, psychologii i animacji 
czasu wolnego. W stworzenie kierunku zaangażowały 
się trzy wydziały: Humanistyczny, Teologiczny i Nauk 
o Zdrowiu. Ta współpraca to pierwszy w historii nasze-

go uniwersytetu przypadek tworzenia wspólnego kie-
runku studiów przez wydziały z kampusu bydgoskiego 
i toruńskiego. Szeroki profil kształcenia i uwzględnienie 
w jego koncepcji jednej z najbardziej poważnych ten-
dencji cywilizacyjnych naszych czasów − starzenia się 
społeczeństwa − pozwala mieć nadzieję, że kierunek ten 
będzie się w przyszłości rozwijał. 

Z kolei bezpieczeństwo narodowe opracowały 
i będą prowadzić Wydział Matematyki i Informatyki 
wraz z Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodo-
wych. Studia są przeznaczone dla osób łączących zain-
teresowanie współczesnymi zagrożeniami militarnymi 
i cybernetycznymi z pasją informatyczną. Specjaliści 
w obszarze walki z cyberprzestępczością to stale jedna 
z najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych grup 
zawodowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Szerokoprofilowy charakter ma także komunikacja 
i psychologia w biznesie, chociaż kierunek nie powstał 
przy współpracy kilku wydziałów, lecz – jak zostało 
powiedziane − w porozumieniu z wieloma instytucjami 
i podmiotami gospodarczymi. Pomysłodawcy kierunku 
skupili się na kształceniu tzw. umiejętności miękkich, 
w coraz większym stopniu pożądanych na rynku pracy. 
Studenci zdobędą wiedzę z zarządzania przedsiębior-
stwami wzbogaconą o aspekty humanistyczne; kieru-
nek ma charakter praktyczny, studenci będą zdobywać 
więc także umiejętności i kompetencje pozwalające na 
kreowanie określonych zjawisk społeczno-gospodar-
czych.

Nowe kierunki studiów to odpowiedź Uniwersy-
tetu na zmiany cywilizacyjne o charakterze globalnym, 
które coraz bardziej dynamicznie modelują polski i re-
gionalny rynek pracy. Ich absolwenci zdobędą kwalifi-
kacje do wykonywania nowych zawodów, do których 
potrzebne są kompetencje z różnych, nieraz odległych 
dziedzin wiedzy.

Zdjęcia: Andrzej Romański
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W  większości krajów system edukacji jest prze-
starzały – bazuje na programach nauczania kon-

centrujących się na umiejętnościach, które już od daw-
na nie są najważniejsze w naszym społeczeństwie. 

Oczywiście, każdy powinien umieć czytać, pisać 
i liczyć, jednak nie musimy już przechowywać całej 
wiedzy w głowach, skoro jest ona dostępna dzięki 
nowoczesnym technologiom. Młodzi ludzie powin-
ni zatem uczyć się, jak zadawać złożone pytania i jak 
szukać na nie odpowiedzi, jak poszukiwać przyczyn da-
nych zjawisk, jak poszukiwać rozwiązań, jak pracować 
w zespole, jak wymieniać się pomysłami. Powinno się 
ich również zachęcać do ciągłego kwestionowania ota-
czającej ich rzeczywistości, by mogli rozwijać w sobie 
samodzielne myślenie. Ponadto powinni nauczyć się, 
jak pracować w złożonym międzynarodowym/między-
kulturowym środowisku, tak by pracodawcy przestali 
w końcu narzekać, że nasz system edukacji kształci 
ludzi, którzy nie mają pojęcia, jak samodzielnie radzić 
sobie z problemami lub pracą zespołową w różnych 
środowiskach. Świat zmienia się szybciej niż kiedy-
kolwiek, a najbardziej widoczne jest to w dziedzinach, 
które bazują na innowacyjności – naukach ścisłych. Po-
trzebujemy coraz więcej ludzi w sektorach związanych 
z inżynierią, ale nasz system edukacji w zakresie nauk 
ścisłych zmaga się z czterema podstawowymi proble-
mami.

Główne grzechy systemu edukacji

Nauki ścisłe są często postrzegane jako trud-
ne i nudne. Jednocześnie są potencjalnie najbardziej 
interesującymi dziedzinami, które można studiować. 
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
uczą się, jak rozwiązywać równania tak, by otrzymać 
punkty na teście. Nawet najbardziej pomysłowi nauczy-
ciele są ograniczani wymogami programów nauczania, 
których priorytetem jest upewnienie się, że uczniowie 
otrzymają wysokie wyniki na testach, co jest oczywi-
ście ważne, nie może być jednak celem samym w sobie. 
Dlaczego nauczanie przedmiotów ścisłych nie miałoby 
się skupić na szukaniu odpowiedzi na pytania, które na-
prawdę mają znaczenie?

Młodzi ludzie często albo się w szkole nudzą, albo 
boją. Z wyjątkiem kilku postępowych placówek i kilku 
wyjątkowych nauczycieli, metody nauczania stosowane 
w szkołach tłumią wrodzoną ciekawość i chęć samo-
dzielnego myślenia uczniów – uczy się ich, jak odtwa-
rzać, a nie tworzyć. Karze się ich za popełnianie błędów, 
aż zaczynają się ich bać. Niepotrzebny stres blokuje ich 
kreatywność. Edukacja oparta na metodzie wykłado-
wej jest normą. Systemy, w których uczniowie pracują 
w grupach, są wyjątkami, co kłóci się z  naturalną skłon-
nością do poznawania i obcowania młodych z innymi 
ludźmi.

 Marcin Kilanowski, Hanna Sankowska

JAK KSZTAŁCIĆ?

Coraz mniej młodych ludzi decyduje się na studia 
z zakresu nauk ścisłych, przy coraz większym zapo-
trzebowaniu na fachowców z tych właśnie dziedzin. 
Potrzebujemy naukowców, którzy będą w stanie roz-
wiązywać problemy najbliższej przyszłości. Szeroko 
pojęte technologia i nauki ścisłe to najdynamiczniej roz-
wijające się sektory, w których dokonuje się najbardziej 
przełomowych odkryć. Według wyników badań prze-
prowadzonych przez ManpowerGroup w 2012 roku, 
wśród 750 pracodawców działających w Polsce 37% 
odnotowało trudności ze znalezieniem odpowiednich 
kandydatów na dostępne w ich strukturach stanowiska 
– szczególnie trudne okazuje się znalezienie odpowied-
nich kandydatów na stanowiska związane z inżynierią 
i IT.

Obecny system edukacji nie zapewnia uczniom 
możliwości rozwoju umiejętności kluczowych na sta-
nowiskach pracy, które są dostępne dzisiaj i które 
będą dostępne w najbliższej przyszłości. Najważniej-
sze umiejętności młodego człowieka, rozpoczynają-
cego swoją przygodę na rynku pracy, to zdolność kre-
atywnego rozwiązywania problemów, analizy danych, 
pracy zespołowej i komunikacji. Również popełnianie 
błędów (lub proces ciągłej weryfikacji i ulepszania roz-
wiązań, w zależności od której strony na to spojrzeć), 
tępione w obecnym systemie, jest w gruncie rzeczy 
tym, czym uczniowie powinni się cieszyć, ponieważ cią-
głe popełnianie i naprawianie błędów jest kluczowym 
elementem nowoczesnego DNA gospodarki. Według 
EU Monitor (2013), zapotrzebowanie na wysoce wyspe-
cjalizowane stanowiska do 2020 roku wzrośnie o 27%. 
Wiele z tych stanowisk będzie przeznaczonych dla ludzi 
o kompetencjach menadżerskich – wliczając w to umie-
jętność pracy w zespole oraz umiejętność kreatywnego 
i krytycznego myślenia.

Oczywiście ważne jest, by uczyć młodych ludzi 
pracowitości, dyscypliny i samozaparcia. Jednak sys-
tem oparty na metodzie wykładowej, nastawiony na 
ustandaryzowane testy nie jest jedynym sposobem na 
wykształcenie tych cech.

Rozwiązanie: Startup Campus UMK

To, czego nam trzeba, to rozwój kompetencji 
miękkich i kompetencji poznawczych. Jednak wciąż nie 
uważa się tego za kluczowe w kształceniu nie tylko ucz-
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niów, studentów, ale także stażystów i pracowników 
w celu pełnego rozwinięcia ich potencjału twórczego. 
Brakuje programów nauczania łączących wiedzę teo-
retyczną z kształtowaniem umiejętności analitycznych 
i interpersonalnych. Brakowi temu towarzyszy mniej-
sza świadomość społeczna potrzeby takiego kształce-
nia. Konieczność rozwijania kompetencji, które poza 
granicami kraju kształtowane są na najlepszych uni-
wersytetach w ramach programów podstawowych, jak 
i na studiach zawodowych, dostrzegana jest w Polsce 
jedynie przez nieliczne szkoły, uniwersytety lub orga-
nizacje pozarządowe. Kompetencje te powinny być 
kształtowane przez warsztaty uzupełniające posia-
daną wiedzę; ich celem powinno być ukształtowanie 
umiejętności miękkich (komunikacja, prezentacja), tak 
ważnych w przestrzeni gospodarczej. Dodatkowym 
dążeniem powinno być kształtowanie kompetencji po-
znawczych (analizowanie, krytyczna ocena, raportowa-
nie, planowanie). 

Brak kompetencji miękkich i poznawczych przy-
czynia się do niewykorzystania kapitału ludzkiego, 
który jest źródłem innowacyjności i rozwoju. Niezbęd-
ne jest ich uzupełnienie i  zadbanie o wykorzystanie 
szansy, jaka pojawia się wraz z kolejnym pokoleniem 
studentów, należy sięgać po ich potencjał i właściwe 
go wykorzystywać z korzyścią dla obu stron. Jest to 
trudne przedsięwzięcie, lecz jedyne mogące przynieść 
rozwój, zadowalające wyniki ekonomiczne we współ-
czesnym świecie, opartym na innowacyjności i kre-
atywności, w którym konkurencja jest bardzo duża. 

Uniwersytet nasz jako czołowy ośrodek naukowy 
w regionie, świadom konieczności zmian w systemie 
edukacji, już teraz realizuje program łączenia wiedzy 
teoretycznej z praktyczną w ramach licznych progra-
mów studiów, a nauczanie kompetencji miękkich jest 
pierwszoplanowym celem kształcenia, między innymi 
w prowadzonych przez Akademicki Inkubator Przed-
siębiorczości UMK (AIP UMK) wykładach ogólnouni-
wersyteckich. Cel ten będzie również realizowany w ra-
mach programu Startup Campus UMK, który już od 2 
listopada uruchomiony zostanie na naszej Uczelni dzię-
ki współpracy AIP UMK i Exea Smart Space. Program 
ten będzie miał za zadanie podwyższenie kompetencji 
miękkich studentów i wspieranie innowacyjnych pro-
jektów naukowych i technicznych.

Startup Campus UMK będzie łączył wiedzę i do-
świadczenie AIP UMK oraz inkubatora EXEA Smart 
Space, aby wspólnie realizować program preinkubacji 
dla zakwalifikowanych uczestników. Program ten zo-
stał przygotowany dla społeczności UMK, czyli wszyst-
kich ambitnych i zdecydowanych studentów, dokto-
rantów oraz pracowników naukowych, którzy pracują 
nad pomysłem lub projektem z potencjałem szybkiego 
rozwoju. Dla tych, którzy chcą rozwijać własny startup, 
ale brak im wiedzy i doświadczenia. Do wzięcia udzia-

łu w programie zapraszane są tylko najlepsze zespoły 
i najciekawsze projekty. Nie trzeba mieć firmy, ale nie-
zbędne jest stworzenie zespołu, który ma odpowiednie 
kompetencje. Uczestnicy programu otrzymają bezpłatny 
nieograniczony dostęp do przestrzeni pracy (coworking) 
wraz z zapleczem i wsparciem merytorycznym. Regular-
ne spotkania mentorskie oraz sesje warsztatowe poka-
żą, jak zarządzać projektem, własnością intelektualną, 
a także jak dobrać odpowiednie narzędzia do rozwoju 
projektu i przygotować się na pozyskanie inwestora. 
W czasie spotkań mentorskich i warsztatów uczestnicy 
dowiedzą się także, jak wykorzystywać takie narzędzia, 
jak: lean startup, customer development, business mo-
del canvas, z których korzystano przy tworzeniu star-
tupów takich, jak Dropbox, Instagram czy Skype. Będąc 
w Startup Campus UMK uczestnicy otrzymają również 
możliwość przebywania na zamkniętych warsztatach, 
szkoleniach akceleratora Exea Smart Space oraz warsz-
tatach i szkoleniach AIP UMK, takich jak kursy księgowo-
ści, ochrony własności intelektualnej, seminaria Akade-
mii Startupów, realizowanych przez AIP UMK wspólnie 
z kancelarią Wardyński i wspólnicy od roku 2014.

Do programu przyjmowane będą tylko zespoły 
2–5-osobowe. Aplikacje będzie można składać zawsze 
co 3 miesiące. Wybierane będą najlepsze zespoły i naj-
ciekawsze projekty. W Campusie będzie można prze-
bywać do 12 miesięcy, realizując 3 etapy programu. 
Po  każdym z nich podejmowana będzie decyzja, czy 
zespół projektowy osiąga zakładane rezultaty i pozo-
stanie nadal uczestnikiem programu. Po pierwszych 3 
miesiącach prowadzona będzie weryfikacja postępów 
w rozwoju realizowanych projektów. Po 6 miesiącach 
będzie wiadomo, jakie jest rynkowe zainteresowanie 
przygotowywanym produktem. Uczestnicy nauczą się 
przeprowadzać testy, badania i wyciągać wnioski ze 
swoich działań. Otrzymają również wsparcie w poszu-
kiwaniu inwestorów zainteresowanych projektem. Po 
12 miesiącach będą już działać samodzielnie. 

Startup Campus UMK będzie przestrzenią kre-
atywnego działania w samym centrum kampusu uni-
wersyteckiego, mieszczącą się w Interdyscyplinarnym 
Centrum Nowoczesnych Technologii (ul. Wileńska 4). 
Będzie to miejsce dla innowatorów i przyszłych przed-
siębiorców, miejsce wymiany doświadczeń oraz rozwo-
ju kompetencji miękkich i poznawczych.

Dr Marcin Kilanowski – dyrektor AIP UMK, ad-
iunkt na WPiA UMK. Jako wiceprzewodniczący Sejmiku 
Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i ekspert w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i przed-
siębiorczości współpracował przy stworzeniu Strategii 
Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Re-
gionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego na lata 2014–2020. 

Hanna Sankowska – analityk w Google London. 
Absolwentka Harvard College i Sciences-Po w Paryżu.
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Region Nauk Ścisłych to przygotowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomor-

skiego projekt, którego głównym celem było wyrów-
nanie szans edukacyjnych uczniów szkół gimnazjalnych 
z obszarów wiejskich oraz zmniejszenie dysproporcji 
w osiągnięciach naukowych tej młodzieży. Projekt, 
w którym uczestniczyło 1,5 tysiąca uczniów z 50 gim-
nazjów z regionu, był realizowany w roku szkolnym 
2014/2015 w ramach trzech modułów zajęć specja-
listycznych i interdyscyplinarnych, we współpracy 
z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Bydgoszczy. Zajęcia odbywały się w szkołach i świe-
tlicach, a także na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
oraz w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.

Rekrutacja szkół do udziału w programie nastą-
piła na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych 
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka 
angielskiego. Wybór uczniów do poszczególnych modu-
łów przeprowadzono w wyniku wewnętrznej diagno-
zy szkoły. Do modułu I zostali przypisani uczniowie na 
podstawie informacji o zdiagnozowanych problemach 
uczniów, uzyskanych od pedagogów szkolnych. Podsta-
wą rekrutacji do modułu II były słabe wyniki w nauce 
z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Do III 
modułu zakwalifikowano uczniów osiągających sukcesy 
w nauce, konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Na potrzeby projektu zostały opracowane od-
rębne programy skierowane do uczniów zagrożonych 
przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, 
uczniów osiągających niezadowalające wyniki w na-
uce oraz uczniów najzdolniejszych w ramach realizacji 
kompetencji kluczowych. Programy te będą mogły być 
wdrażane we wszystkich szkołach gimnazjalnych na te-
renie województwa kujawsko-pomorskiego.

Konferencja inaugurująca projekt odbyła się 
9 września 2014 r. w Centrum Nowoczesności ,,Młyn 
Wiedzy” w Toruniu. Do uczestnictwa zaproszono dy-
rektorów szkół, nauczycieli, pracowników naukowych 
oraz przedstawicieli instytucji oświatowych i samorzą-
dowych. W ramach konferencji odbył się m.in. wykład 
prof. Rajmunda Przybylaka z Wydziału Nauk o Ziemi 
UMK na temat współczesnych zmian klimatu Ziemi 
oraz warsztaty specjalistyczne i ścieżki edukacyjne dla 
nauczycieli.

W pierwszym module wsparciem objętych zostało 
100 uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnię-
ciem z systemu oświaty, którzy brali udział w warsz-
tatach specjalistycznych z wykorzystaniem technologii 
informatyczno-komputerowych, terapii psychologicz-
no-pedagogicznej oraz socjoterapii z elementami kultu-
ry fizycznej. Ponadto odbywały się zajęcia z doradztwa 

zawodowego oraz warsztaty aktywizujące. Łącznie 
przeprowadzono 3500 godzin zajęć, które odbywały 
się w szkołach i świetlicach. Warto dodać, że wszyscy 
uczniowie otrzymali długopisy z pendrive’ami.

Projekt realizowany był również podczas ferii zi-
mowych, kiedy to odbyły się dwa turnusy wyjazdów 
integracyjnych. Uczniowie brali udział w zorganizowa-
nych w Bydgoszczy atrakcyjnych zimowiskach. Wraz 
z opiekunami zamieszkali w hotelu Zawisza w Byd-
goszczy. Do ich dyspozycji pozostawało także centrum 
rekreacyjno-sportowe tego obiektu. Uczestniczyli m.in. 
w ćwiczeniach „Kim chcę zostać? – moja ścieżka ka-
riery”, warsztatach poświęconych zagrożeniom zwią-
zanym z aktywnością w mediach społecznościowych 
oraz zajęciach z mediacji. Odwiedzili też Zakład Pracy 
Chronionej ,,Baton” oraz wystawili przedstawienie za-
tytułowane „Mój wymarzony belfer”. W programie po-
jawiły się również ćwiczenia pobudzające kreatywność, 
warsztaty uczące pracy w zespole, zajęcia z planowania 
kariery oraz szereg innych atrakcji.

Drugi moduł skierowany był do gimnazjalistów 
osiągających niezadowalające wyniki w nauce. Prze-
prowadzono 7400 godzin zajęć edukacyjnych z zakresu 
geografii turystycznej z językiem angielskim, arytme-
tyki oraz zajęć interdyscyplinarnych z przyrody z ele-
mentami zdrowego żywienia. W zajęciach brało udział 
800 uczniów. Każdy z nich otrzymał kalkulator nauko-

REGION NAUK ŚCISŁYCH

Gala w Pałacu Prezydenckim  Fot. Anna Adamska-Pielesz (UMWKP)
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wy. Zajęcia odbywały się w szkołach w ramach godzin 
dodatkowych.

Trzeci moduł był skierowany do 600 najzdolniej-
szych uczniów i podzielony został na 3 komponenty: 
biologia, chemia i fizyka w medycynie, fizyka (także 
w języku angielskim) z elementami meteorologii oraz 
matematyka w połączeniu z ekonomią. W ramach 
modułu przeprowadzono 2100 godzin lekcyjnych. 
Tę część projektu zrealizowali pracownicy naukowi 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajęcia 
w 24-osobowych grupach i w 7-godzinnych blokach 
tematycznych odbywały się na Wydziale Matematyki 
i Informatyki, w Obserwatorium Meteorologicznym na 
Wydziale Nauk o Ziemi (warsztaty meteorologiczne) 
oraz w Gimnazjum i Liceum Akademickim. Dodatkowo 
zainteresowanej młodzieży zaoferowane zostały za-
jęcia w formie tutoringu (spotkania indywidualne lub 
e-learning). Uczniowie otrzymali także stacje meteoro-
logiczne.

Jednym z uczestników trzeciego modułu projek-
tu był Tomasz Cienkowski z Gimnazjum im. Ziemi Do-
brzyńskiej w Tłuchowie, prowadzący własne badania 
zmian na powierzchni szkliwa wynikłych z deminerali-
zacji kwasami oraz remineralizacji produktami nabia-
łowymi. Do ich realizacji uczeń potrzebował specjali-
stycznego sprzętu: mikroskopu o dużym powiększeniu 
oraz cieplarki. Udział w projekcie Region Nauk Ścisłych 
umożliwił młodemu naukowcowi nawiązanie współ-
pracy z prof. Winicjuszem Drozdowskim i dr. Januszem 
Strzeleckim z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej UMK, którzy otoczyli go opieką i udostęp-
nili potrzebny do badań uniwersytecki sprzęt, w tym 

mikroskop sił atomowych AFM w laboratorium Zespołu 
Biofizyki Doświadczalnej.

Dla 60 zdolnych gimnazjalistów zorganizowano 
także obóz naukowy. Podczas siedmiodniowego poby-
tu w Toruniu uczniowie korzystali z Międzynarodowego 
Centrum Spotkań Młodzieży i Centrum Nowoczesno-
ści ,,Młyn Wiedzy”. W programie znalazły się zajęcia 

Fot. Winicjusz Drozdowski

Fot. Mikołaj Kuras (UMWKP)
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w pracowni fizycznej, biologicznej, chemicznej i środo-
wiskowej, wizyty w Planetarium, Interdyscyplinarnym 
Centrum Nowoczesnych Technologii UMK i Centrum 
Astronomii UMK w Piwnicach, zajęcia sportowe i inte-
gracyjne oraz wiele innych atrakcji. Obóz zainauguro-
wał widowiskowy pokaz naukowy. Z uczniami spotkał 
się wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Do gimnazjów uczestniczących w projekcie prze-
kazano dodatkowo nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Do 
wszystkich szkół uczestniczących w projekcie trafiło 77 
różnych zestawów doświadczalnych, m.in. mikroskopy 
z kamerami, modele tułowia ludzkiego, zestawy ekolo-
giczne do badania wody i gleby, zestawy „bioenergia”, 
wagi elektroniczne, ławy optyczne, zestawy do nauki 
o elektryczności i energii odnawialnej, urządzenia do 
mieszania barw, pompy próżniowe, projektory, telewi-
zory, telluria (modele ruchów Ziemi i Księżyca względem 
Słońca), planetaria, szkolne stacje pogodowe i przyrządy 
demonstrujące powstawanie brył obrotowych. Przeka-
zanie sprzętu z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego 
oraz przedstawicieli samorządów i szkół uczestniczą-
cych w projekcie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim 
w Toruniu. Możliwości, jakie stwarzają te nowoczesne 
pomoce dydaktyczne, zostały zaprezentowane podczas 
specjalnego „wybuchowego” pokazu przygotowanego 
przez Bartosza Pałuckiego, doktoranta Wydziału Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.

Projekt został doceniony w organizowanym przez 
Kancelarię Prezydenta RP ogólnopolskim konkursie dla 
samorządów „Dobry klimat dla rodziny”. Znalazł się on 
wśród pięciu przedsięwzięć nominowanych w kategorii 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych”. Wyniki zostały 
ogłoszone podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie. Województwo kujawsko-pomorskie 

reprezentował tam wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, 
pracownicy Departamentu Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Edukacji oraz uczniowie z gimnazjum w Tłu-
chowie. Celem konkursu „Dobry klimat dla rodziny” jest 
wyróżnienie i upowszechnienie w całej Polsce najlep-
szych lokalnych rozwiązań sprzyjających rodzicielstwu. 
Do rywalizacji o Nagrodę Pary Prezydenckiej zgłoszono 
260 projektów realizowanych przez 195 jednostek sa-
morządu terytorialnego.

30 września 2015 r. na Wydziale Matematyki i In-
formatyki UMK odbyła się konferencja podsumowująca 
realizację projektu. Wzięli w niej udział przedstawicie-
le szkół uczestniczących w przedsięwzięciu, uczniowie, 
rodzice oraz reprezentanci placówek edukacyjnych 
zaangażowanych w organizację zajęć. Na wstępie głos 
zabrali: prorektor UMK ds. kształcenia prof. Beata Przy-
borowska, prodziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i In-
formatyki Stosowanej UMK dr hab. Jan Iwaniszewski, 
dyrektor Centrum Nowoczesności ,,Młyn Wiedzy” dr 
Monika Wiśniewska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Mariola 
Cyganek oraz w imieniu dyrektorów szkół Tadeusz Szu-
dzik z Gimnazjum w Brudnowie. Następnie blaski i cienie 
projektu oraz najważniejsze osiągnięcia uczniów omó-
wiła koordynator projektu Renata Drozdowska. Z kolei 
dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie odebrali 
z rąk dyrektora Departamentu Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Edukacji Jerzego Janczarskiego opro-
gramowanie z materiałami dydaktycznymi. Odbył się 
także interdyscyplinarny pokaz zatytułowany „Dobrane 
małżeństwo, czyli muzyka i fizyka” z wykorzystaniem 
tradycyjnych instrumentów z różnych krajów, przed-
stawiony przez prof. Mirosława Bylickiego z Wydziału 
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK oraz 

Fot. Archiwum CNNW
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Marcin Lutomierski

STUDENCI  
O WYKŁADOWCACH

W refleksji nad jakością kształcenia nie może 
zabraknąć głosów studentów. Na zakończe-

nie semestru mają oni możliwość wypowiedzenia się 
o prowadzonych zajęciach w anonimowych ankietach 
za pośrednictwem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi 
Studentów. 

Warto przypominać ten fakt, ponieważ – jak wy-
nika z moich obserwacji – spora część słuchaczy nie 
korzysta z tej sposobności do zabrania głosu. Także nie 

Fot. Andrzej Romański

wszyscy wykładowcy (również ci nieetatowi) pamięta-
ją, że ich zajęcia są oceniane przez studentów. Oczywi-
ście, przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone, ale to 
osobna sprawa. 

Lista pytań

Uczestnicy zajęć mogą wypowiedzieć się na temat 
siedemnastu kwestii, wybierając jedną z następujących 
odpowiedzi: nie mam zdania; całkowicie się nie zga-
dzam; nie zgadzam się; ani tak, ani nie; zgadzam się; 
całkowicie się zgadzam. A oto lista „pytań”.
 1)  Sylabus przedmiotu został udostępniony w USOS 

przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 2)  Sylabus przedmiotu został przedstawiony na zaję-

ciach.
 3)  Literatura przedmiotu niezbędna do realizacji zajęć 

była dostępna dla studentów.
 4)  Zajęcia umożliwiały osiągnięcie zawartych w syla-

busie efektów kształcenia w zakresie wiedzy.

panel dyskusyjny o wymarzonej szkole XXI wieku. Pod-
czas spotkania wyróżniono również trzy uczestniczące 
w projekcie szkoły, które uzyskały najlepszą średnią 
z testu gimnazjalnego z przedmiotów matematyczno-
-przyrodniczych: Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Ziemi 
Nadwiślańskiej w Zbrachlinie (gmina Pruszcz, powiat 
świecki), Gimnazjum w Zespole Szkół w Zieleniu (gmi-
na Wąbrzeźno) oraz Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika 
w Sicienku (powiat bydgoski). Do tych szkół trafiły tabli-
ce magnetyczne, które wręczył naczelnik Wydziału Pro-
jektów Edukacyjnych i Stypendiów Jarosław Przybył.

Projekt „Region Nauk Ścisłych” został zrealizowa-
ny przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypen-
diów Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu wo-
jewództwa.

witryna internetowa projektu:  
http://rns.kujawsko-pomorskie.pl

Opracował Winicjusz Schulz – na podstawie  
materiałów nadesłanych przez zespół projektowy.
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temat numeru

 5)  Zajęcia umożliwiały osiągnięcie zawartych w syla-
busie efektów kształcenia w zakresie umiejętno-
ści.

 6)  Zajęcia umożliwiały osiągnięcie zawartych w syla-
busie efektów kształcenia w zakresie kompetencji 
społecznych.

 7)  Widzę możliwość wykorzystania wiedzy, umie-
jętności i kompetencji społecznych zdobytych na 
zajęciach.

 8) Zajęcia pogłębiły moją znajomość przedmiotu.
 9) Zajęcia spełniły moje oczekiwania.
10) Prowadzący był zawsze przygotowany do zajęć.
11)  Prowadzący realizował zajęcia w sposób jasny 

i zrozumiały. 
12)  Prowadzący potrafił zainteresować studentów 

swoimi zajęciami.
13)  Prowadzący wykorzystał efektywnie czas prze-

znaczony na zajęcia (bez uzasadnienia nie skracał 
zajęć, nie przedłużał ich, nie spóźniał się).

14)  Prowadzący stworzył atmosferę sprzyjającą zdo-
bywaniu wiedzy (zachęcał do wyrażania własnych 
poglądów na omawiany temat, dyskusji, zgłasza-
nia i wyjaśniania wątpliwości, chętnie odpowiadał 
na pytania itp.).

15)  Prowadzący był dostępny dla studentów na kon-
sultacjach.

16)  Prowadzący traktował studentów z szacunkiem 
i życzliwością.

17)  Prowadzący ocenił studentów zgodnie z kryteria-
mi podanymi w sylabusie.
Dodatkowo każdy student może zamieścić ko-

mentarz o objętości do 1000 znaków. 

Wyniki ankiet 

Wyniki ankiet są dostępne w systemie USOS 
po zakończeniu każdego roku akademickiego. Pra-

cownik, mający aktywne konto, na stronie https://
usosweb.umk.pl może zapoznać się z rezultatami ba-
dań, obejmującymi każdy przedmiot osobno. Ma rów-
nież możliwość porównania ich ze średnią wyników 
wszystkich pracowników objętych ankietą. Wyniki 
są dostępne dopiero po zakończeniu oceniania przez 
studentów i opracowaniu wyników przez dziekana 
lub osobę za to odpowiedzialną. Oprócz wykładow-
ców i dziekanów wgląd w rezultaty badań mają dy-
rektorzy instytutów i kierownicy katedr. W przypad-
ku negatywnych ocen odnoszących się do zajęć i ich 
prowadzącego wskazany dydaktyk jest zobowiązany 
do złożenia wyjaśnień swoim przełożonym. W konse-
kwencji może otrzymać upomnienie (np. dotyczące 
własnego zachowania albo treści lub sposobu na-
uczanego przedmiotu) czy nawet zostać pozbawiony 
możliwości prowadzenia zajęć, co, jak ustaliłem, zda-
rzało się już w historii Uniwersytetu. 

Ankieta o ankiecie?

Studenci są regularnie zachęcani przez władze 
Uczelni do wypełniania ankiet, a mimo to wielu z nich 
wciąż nie korzysta z tego przywileju. Najwyższy, bo 
ok. 20%, wskaźnik responsywności uzyskuje Wydział 
Filologiczny. Niestety, nawet ci studenci, którzy oce-
niają przeprowadzone zajęcia, nierzadko powątpie-
wają w sens tego działania lub zgłaszają zastrzeżenia 
do formy i treści badań. Niechętny stosunek do ankiet 
dydaktycznych mają także niektórzy wykładowcy. 
Dodajmy jeszcze, że problemy te nie dotyczą tylko 
naszego uniwersytetu. Może w trosce o jakość dydak-
tyki, z myślą o studentach i ich nauczycielach, warto 
by przeprowadzić kiedyś badania (ankiety, rozmowy) 
na temat treści, roli i znaczenia ankiet dydaktycznych, 
które mogą być przydatne w akademickim procesie 
dydaktycznym? 
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Jesień przywitała Toruń wyraźnym ochłodzeniem. 
Promienie słoneczne niepostrzeżenie straciły na 

swej sile, a świat zmienił delikatnie paletę barwną. 
Wszystkie te symptomy kazały pożegnać się z wa-

kacyjnym, spowolnionym nieco rytmem życia. Rześkie 
poranki zachęcają wprost do wzmożonej aktywności. 
W toruńskiej kulturze ruch też jakby nieco większy. 
Pośród październikowych propozycji wystawienni-
czych każdy znaleźć może coś ciekawego dla siebie. 
Dla zainteresowanych nowe propozycje przygotowało 
zarówno CSW Znaki Czasu, Wozownia, plenerowa Ga-
leria Rusz, jak i niewielka, ale znacząca w artystycznym 
środowisku Galeria Miłość. Godne odnotowania jest to, 
że niemal wszystkie z aktualnych prezentacji w obsza-
rze sztuk wizualnych firmowane są przez osoby bezpo-

Sebastian Dudzik

GRAFICZNE DUETY  
W WOZOWNI

średnio związane z naszą uczelnią lub przez jej absol-
wentów. Cieszy świadomość, że toruński uniwersytet 
spełnia jedną z ważniejszych, a wciąż niedocenianych 
misji, jaką jest propagowanie i kształtowanie kultury 
oraz stymulowanie jej rozwoju, tym bardziej że prezen-
towana w ramach wystaw oraz cyklicznych przeglądów 
sztuka stoi w wyraźnej opozycji do nieciekawych ostat-
nio gier o stanowiska i możliwość sterowania toruńską 
kulturą. Spośród bogatej oferty wybrałem dziś najbliż-
szy mojemu sercu przegląd grafiki, czyli ósmą już edycję 
„Międzynarodowego Triennale – Kolor w grafice”, która 
tradycyjnie już gości we wnętrzach miejskiej galerii Wo-
zownia. Kuratorem tej imprezy od lat jest wykładowca 
naszej uczelni – profesor Mirosław Pawłowski. 

Tegoroczna edycja Koloru ma odmienną niż po-
przednie formułę, kuratorska inicjatywa scedowana zo-
stała na grupę 31 zaproszonych twórców z całego świa-
ta. Każdy z nich miał wybrać kolejnego uczestnika, przy 
czym nie określono tu żadnych precyzyjnych wymogów 
kwalifikacyjnych, z wyjątkiem liczby nadsyłanych prac. 
Zgodnie z dodanym warunkiem to duety stanowią wą-
tek przewodni całej ekspozycji. Zaproponowana przez 
organizatorów formuła potencjalnie wprowadzić miała 
w ustabilizowany i rozpoznawalny model nowe wątki, 
uczynić ten międzynarodowy przegląd trochę nieprze-Davida Kidd – The Critic

Xenophon Sachinis – The Daily Bread
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widywalny i zarazem bardziej różnorodny. Zgodnie 
z oczekiwaniami zaproszeni przez organizatorów gra-
ficy, kierując się bardzo różnymi kryteriami doboru, 
stworzyli swego rodzaju kalejdoskopowy obraz współ-
czesnej grafiki. Na pozór fragmentaryczny, w bezpo-
średnim oglądzie okazał się niezwykle bogaty w wie-
lowątkowe narracje i zaskakujące czasem konotacje. 
Podążając tropem tytułowych duetów, najczęściej spo-
tykaną sytuacją było pokoleniowe konfrontowanie mi-
strza i ucznia. Nieco rzadziej mamy do czynienia z wy-
borem rodzinnym lub koleżeńskim. Na osobną uwagę 
zasługują jednak wskazania niezależne, podyktowane 
najprawdopodobniej jedynie uznaniem dla pracy kole-
gi lub koleżanki po fachu. Za każdym z tych wyborów 
kryje się osobna historia, razem dają one obraz bardzo 
subiektywny, ale wcale nie mniej frapujący.

Najłatwiejszymi do zdefiniowania zestawami par 
były te układane kluczem „dydaktycznym” oraz ro-
dzinnym. Analizując prace takich duetów, bez wielkiej 
trudności oddzielić można genetyczne zależności od 
indywidualnego języka i ekspresji, a także zmian wyni-
kających z różnicy wieku. Te ostatnie wydają się najbar-
dziej frapujące, pokazują bowiem, jak zmienia się nie tyl-
ko sposób budowania artystycznej narracji, ale przede 
wszystkim widzenie rzeczywistości. Wśród tego typu 
zestawień na szczególną uwagę zasługują prace Davi-
dy Kidd i Jeffa Boyesa z Kanady, Zbynka Janáčka i Anny 
Halovej z Czech, Xenophona Sachinisa i Kostasa Spa-
nopoulosa z Grecji czy Grzegorza Dobiesława i Lecha 
Mazurków oraz Wojciecha Müllera i Małgorzaty Rekusz 
z Polski. Każda z prac młodszych artystów w jakiś spo-
sób ujawnia swój genetyczny związek z kompozycją mi-
strza, jednocześnie jednak „mówi” swoim własnym języ-
kiem. Bardzo widoczne jest to w przypadku krytycznego 
komentowania otaczającej nas rzeczywistości. Dobitne 
w swoim przekazie kompozycje Boyesa oraz Lecha Ma-
zurka, odwołując się do popkulturowo-komiksowych 
wzorców, epatują prostą, ale zarazem bardzo suge-
stywną poetyką wizualnego przekazu. Podobnie jest 
w przypadku graficznej instalacji Małgorzaty Rekusz. Jej 
„Dmuchana lala” uderza z jednej strony dosłownością, 
z drugiej technologicznym wyrafinowaniem. W porów-
naniu do prac tych młodych artystów ich mentorzy ucie-
kają od dosłowności. Ich przekaz często ma charakter 
narracyjno-kontekstowy, jest bardziej zawoalowany, 
jakby był ukryty za membraną kulturowych odniesień 
i nieoczywistych skojarzeń, które finalnie prowadzą do 
uniwersalnych wartości. Tak jest w przypadku prac Sa-
chinisa, których narratorem jest sam artysta. Stanowi 
on swego rodzaju symboliczną reprezentację i zarazem 
egzemplifikację greckiego obywatela. Narracja, w której 
występuje, ma charakter opisowy i odnosi się zarówno 
do aktualnej sytuacji w Grecji, jak i do problemów natury 
cywilizacyjnej, a nawet uniwersalnej. Artysta posługuje 
się tutaj zarówno anegdotą, jak i symbolem. W odróż-

nieniu od tej opowieści cyfrowe kompozycje Spanopo-
ulosa są w swym wizualnym wyrazie wręcz prymitywne 
i zarazem dobitne. 

* * *
Mam nadzieję, że ta mała próbka prezentacji 

graficznych duetów zachęci do obejrzenia wystawy 
i samodzielnego rozpoznania obecnych w niej intere-
sujących wątków. Nowa formuła imprezy przełożyła 
się bez wątpienia na różnorodność prezentowanych 
prac, umożliwia także miejscowym miłośnikom sztuki 
graficznej zapoznanie się z twórczością młodszego po-
kolenia artystów. Szczególnie cenna jest tu prezentacja 
twórców zagranicznych, do których dostęp jest o wiele 
trudniejszy niż w przypadku polskich grafików.

Jeff Boyes CousinEddie

Kostas Spanopoulos – SuperFood
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Piłkarze ręczni AZS-u UMK Toruń w pierwszej poło-
wie października rozpoczęli kolejny trzecioligowy 

sezon. Mimo że kilka miesięcy temu wygrali rozgrywki 
na tym szczeblu i powinni grać w drugiej lidze.

AWANSOWALI,  
ALE… NIE AWANSOWALI

– Postanowiliśmy zrezygnować z awansu z kilku 
powodów – mówi Łukasz Gościak, drugi trener zespo-
łu. – Przede wszystkim z przyczyn finansowych. Poza 
tym latem doszliśmy do wniosku, że nie dysponuje-
my taką kadrą zawodniczą, by skutecznie walczyć 
na wyższym poziomie. I po trzecie – w II lidze trzeba 
mieć kierownika drużyny, a my takiego nie mamy, bo 
osoba, która w poprzednim sezonie pełniła tę funk-
cję, zrezygnowała z niej z powodów osobistych.

Przygotowania do nowego sezonu nasz zespół 
rozpoczął na początku września. Najpierw zawodni-
cy spotykali się dwa razy w tygodniu i trenowali na 
orliku. Do hali weszli pod koniec ubiegłego miesiąca. 
W okresie przygotowawczym AZS UMK wystąpił, 
bez większego jednak powodzenia, w towarzyskim 
turnieju w Ostródzie.

– Graliśmy tam z mocnymi drużynami i zajęli-
śmy ostatnie miejsce – dodaje drugi szkoleniowiec 
drużyny. – Ważne było jednak to, że nie odstawali-
śmy od rywali. W Ostródzie wystąpiliśmy po zaled-
wie kilku treningach na orliku, więc i nasza gra nie 
mogła jakoś szczególnie zachwycać.

Dodajmy, że w porównaniu do poprzedniego 
sezonu w drużynie nie doszło do kadrowej rewolucji. 
Zespół opuścili Bartosz Rakowski i Karol Kuhn. Być 
może dołączy jeden nowy zawodnik, który rozpoczął 
studia w Toruniu, a w przeszłości przez kilka lat tre-
nował w Wiśle Płock. Trenerem wciąż będzie Zenon 
Lewandowski, a pomagać mu będą Łukasz Gościak 
oraz Mateusz Okoński.  

 (rk)

Fot. Karolina Rogowska

We francuskim Aiguebelette odbyły się tegorocz-
ne wioślarskie mistrzostwa świata. Barw pol-

skiej reprezentacji broniło dwóch zawodników AZS-u 
UMK Energi Toruń. Osady z nimi w składzie kończyły 
rywalizację w finałach B.

Mirosław Ziętarski płynął w czwórce podwójnej, 
która wygrała finał B, wyprzedzając Ukrainę 5.44,28 
oraz Nową Zelandię 5.44,33. Dzięki temu Polacy za-
pewnili sobie występ podczas przyszłorocznych igrzysk 
olimpijskich.

– Chłopcy w finale B popłynęli bardzo dobrze. 
Pokazali, że mają spore możliwości. Wyprzedzili kilka 

mocnych osad. Świetnie z tymi zawodnikami się pracu-
je. Jest dobra atmosfera w grupie – mówi trener Alek-
sander Wojciechowski.

Z kolei biało-czerwona ósemka, w której płynął 
m.in. Robert Fuchs, w finale „pocieszenia” zajęła 2. miej-
sce, co nie dało przepustki na igrzyska do Rio de Jane-
iro. Kolejna szansa – w maju podczas regat w Lucernie.

* * 
Na jeziorze Gopło odbyły się długodystansowe mi-

strzostwa Polski. Zawodnicy i zawodniczki AZS-u UMK 
Energi wywalczyli pięć medali. Katarzyna Zillmann zo-
stała mistrzynią Polski w jedynce, podobnie jak wśród 
panów Mirosław Ziętarski. Srebro wywalczyła dwójka 
bez sterniczki kobiet (Agnieszka Płotecka i Agniesz-
ka Robaszkiewicz), zaś na najniższym stopniu podium 
stanęły osady: dwójka bez sterniczki juniorek (Klaudia 
Ostrowska i Natalia Rozwadowska) oraz dwójka bez 
sternika mężczyzn (Karol Leszczyński i Robert Fuchs). 
 (rk)

Z WIOŚLARSKICH TORÓW
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26 września studenci kierunku fizjoterapia z Colle-
gium Medicum UMK w Bydgoszczy uczestniczy-

li w X Spływie Kajakowym ,,Pożegnanie lata”, którego 
współuczestnikami była młodzież z niepełnospraw-
nością, skupiona w środowiskowych organizacjach: 
Dzielnych Los Wspomaga, Dziecięce Graffiti, KS START 
Bydgoszcz oraz uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego im L. Braille’a w Bydgoszczy. Przy sprzęto-
wym wsparciu ,,bydgoskich kajaków pl” i tradycyjnie 
już sprzyjającej pogodzie oraz w terminie zbieżnym 
z ,,Wielką Wioślarską o Puchar Brdy” ponad pięćdzie-
sięcioro uczestników spływu szczęśliwie pokonało 
miejski odcinek Brdy z Opławca do Wyspy Młyńskiej.

Jak co roku imprezie patronował i wydatnie ją 
wspierał prorektor ds. Collegium Medicum prof. Jan Sty-
czyński, a czynnie uczestniczyła w niej również wcze-
śniejsza prorektor Uczelni prof. Małgorzata Tafil-Klawe 
oraz tradycyjnie już prodziekan Wydziału Nauk o Zdro-
wiu prof. Jacek Klawe. Merytoryczne i organizacyjne 
zabezpieczenie imprezy przez pracowników Katedry 
i Zakładu Podstaw Kultury Fizycznej CM oraz duże za-
angażowanie i umiejętności studentów, nabyte podczas 
studiów i programowych obozów letnich realizowanych 
w Bachotku, pozwoliło wielu niepełnosprawnym uczest-
nikom imprezy, a nierzadko licznie obecnym rodzicom 
i opiekunom, dostarczyć wielu niezapomnianych wrażeń 
oraz potwierdzić możliwość pokonywania barier nie-
rzadko napotykanych w ich codziennym życiu.  (KG)

Fot. nadesłane

DZIESIĄTE  
LATA ŻEGNANIE
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2.11. (poniedziałek), godz. 19:00, Kino Studenc-
kie Niebieski Kocyk przedstawia: „Do utraty sił”, reż.  
Antoine Fuqua, USA 2015.

3. 11. (wtorek), godz. 19:00, Kino Studenckie Nie-
bieski Kocyk przedstawia: „Pieśń słonia”, reż. Charles 
Binamé, Kanada 2015.

4.11. (środa), godz. 19:00, Galeria Dworzec Za-
chodni. Wernisaż wystawy malarstwa Włodzimierza  
Iwanka, wstęp wolny.

5.11. (czwartek), godz. 20:00. Otrzęsiny Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

6.11. (piątek), godz. 19:00. Koncert grupy Bednarek.
7.11. (sobota), godz. 20:00. Jakby Kabaret w pro-

gramie „Czar prysł”.
8.11. (niedziela), godz.19:00. Koncert zespołu  

Happysad.
9.11. (poniedziałek), godz. 19:00. Kino Studenc-

kie Niebieski Kocyk przedstawia: „O dziewczynie, któ-
ra wraca sama do domu”, reż. Ana Lily Amirpour, USA 
2015.

9.11. (poniedziałek), godz. 20:00. Spektakl Grupy 
Improwizacyjnej Teraz.

10. 11. (wtorek), godz. 19:00. Kino Studenckie 
Niebieski Kocyk przedstawia: „Karbala”, reż. Krzysztof  
Łukaszewicz, Polska 2015.

13.11.(piątek), godz. 19:00. Koncert zespołu Paraliż 
Band.

14.11.(sobota), godz. 19:00. Koncert formacji Enej 
oraz Poparzeni Kawą 3.

15.11. (niedziela), godz. 20:00, mała scena. Koncert 
zespołu Fismoll.

16.11. (poniedziałek), godz. 19:00. Kino Studenckie 
Niebieski Kocyk przedstawia: „Marsjanin”, reż. Ridley 
Scott, USA 2015.

16.11. (poniedziałek), godz. 20:00, mała scena. 
Slam poetycki, wstęp wolny.

17.11. (wtorek), godz. 19:00. Kino Studenckie 
Niebieski Kocyk przedstawia: „Płomień”, reż. Syllas  
Tzoumerkas, Grecja/ Holandia/ Niemcy 2015.

17.11. (czwartek), godz. 21:00. Otrzęsiny Wydziału 
Sztuk Pięknych.

18.11. (środa), godz. 20:00, mała scena. Stand-Up.

OD NOWA ZAPRASZA
19. 11. (poniedziałek), godz. 19:00. Kino Studenckie 

Niebieski Kocyk przedstawia: POKAZ SPECJALNY: „Eve-
rest” 3D, reż. Baltasar Kormákur, Islandia/ USA/ Wielka 
Brytania 2015.

19.11.(czwartek), godz. 20:00, mała scena. Wieczór 
Podróżnika – „Everest” – spotkanie z Leszkiem Cichym.

20.11. (piątek), godz. 19:00. XXVI Toruń Blues  
Meeting: Lamar Chase International Band, The Highto-
nes, Paweł Szymański, Cotton Wing, Cree.

21.11. (sobota), godz. 19:00. XXVI Toruń Blues  
Meeting: Dżem, Tortilla, Outsider Blues, Big Joe Bone, 
Beňa & Radványi. Jam Sessions: Blues Bazar.

23. 11. (czwartek), godz. 19:00. Kino Studenckie Nie-
bieski Kocyk przedstawia: „Demon”, reż. Marcin Wrona, 
Polska 2015.

23.11. (poniedziałek), godz. 18:00. Wystawa rysunku 
Joanny Klepadło pt. „Połączenia”. Wstęp wolny.

24.11. (wtorek), godz. 19:00. Kino Studenckie Niebie-
ski Kocyk przedstawia: „Excentrycy”, reż. Janusz Majew-
ski, Polska 2015.

25.11. (środa), godz. 20:00, mała scena. JAZZ CLUB: 
Mazzmelancolie – Jerzy Mazzoll & Micromelancolié.

26.11. (czwartek), godz. 20.00, mała scena. Koncert 
zespołu Babu Król.

27.11. (piątek), godz. 20:00, mała scena. Koncert gru-
py Gypsyfingers.

28.11. (sobota), godz. 20:00, mała scena. Koncert 
formacji Maleo Reggae Rockers.

29.11. (niedziela), godz. 19:00. Światowy Dzień Walki 
z AIDS – koncert Zespołu Acid Drinkers.

30.11. (poniedziałek), godz. 19:00. Kino Studenckie 
Niebieski Kocyk przedstawia: „Obce niebo”, reż. Dariusz 
Gajewski, Polska 2015.

30.11. (poniedziałek), godz. 20:00. Artclub – spo-
tkanie z Lilianą Piskorską – Projekt „Podróż”, wstęp 
wolny.

GALERIA 011
28.10.–20.11. Wystawa grafiki Darii Murawskiej pt. 

„Paranoje”.
23.11.–18.12. Wystawa Joanny Klepadło pt. „Połą-

czenia”.
GALERIA DWORZEC ZACHODNI
4.11.–3.12. Wystawa malarstwa Włodzimierza 

Iwanka.
Galerie czynne:
poniedziałek–piątek w  godz. 10.00–17.00;
w dniu wernisażu: 19.00–22.00

W tegorocznej edycji III Nagrodę Prezydenta Miasta 
Torunia w dziedzinie rysunku otrzymała Joanna Strze-

DZIEŁO ROKU
lecka-Traczykowska za prace: „Co dalej” (na zdjęciu), 
„Niepewność” oraz „Przejście” – za lapidarną formę 
i bogactwo oraz wyrafinowanie chromatyczne. Autorka 
jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych UMK i była 
wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu (w latach 1985 
– 2013).  (n)
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felietony

– W ciągu najbliższych stu lat komputery wyprzedzą 
ludzi pod względem inteligencji. Kiedy to się stanie, mu-
simy się upewnić, że cele komputerów będą zbliżone do 
ludzkich – stwierdził Stephen Hawking podczas konfe-
rencji Zeitgeist 2015.

To nie jest pierwsza taka zapowiedź słynnego fizy-
ka. Żyjemy w czasach burzliwego rozwoju nauk ścisłych, 
technicznych, który prowadzi nas już w taki świat, o ja-
kim wielu pisarzom science fiction się nie śniło. Niektórzy 
nawet chcieliby przyspieszyć te prognozy. W Japonii, 
która od dawna postrzegana jest jako symbol nowocze-
sności, padła nawet propozycja (i to z wysokiego szcze-
bla), by na publicznych uniwersytetach zlikwidować kie-
runki humanistyczne, bo komu potrzebni humaniści. Nie 
brak chętnych do realizacji tego planu.

W tym numerze „Głosu” raz po raz pada pytanie, 
kogo i jak kształcić. Powróćmy jednak do Hawkinga, 
który z kolei podczas sesji Ask Me Anything w serwisie 
Reddit przestrzegał, że jak już będziemy mieli maszyny, 
które niemal wszystko za nas zrobią, to realne jest poja-
wienie się innego, równie wielkiego zagrożeni: wyrwana 
spod kontroli sztuczna inteligencja. Pojawi się pytanie 
o dystrybucję owych dóbr.

– Jeżeli maszyny będą tworzyć wszystko, czego 
potrzebujemy, rezultat będzie zależał od tego, jak będzie 
to rozdzielane. Każdy będzie mógł się cieszyć życiem 

Winicjusz Schulz

GŁOS NA STRONIE

w luksusie i bez pracy, jeżeli bogactwo wytwarzane 
przez maszyny będzie dzielone. Może stać się również 
tak, że większość ludzi czeka skrajna bieda, jeżeli ludzie 
kontrolujący technologię będą skutecznie lobbować 
przeciwko dystrybucji bogactwa. Na razie trendy wy-
dają się wskazywać bardziej na tę drugą opcję, a tech-
nologia tylko powiększa ciągle postępujące nierówności 
– powiedział Hawking.

Zatem koniec świata może nastąpić za sprawą na-
szego egoizmu i pazerności? I tak to wkraczamy w sfe-
rę etyki, wartości, ludzkich postaw – a to już domena 
raczej nauk ekonomicznych, społecznych, humanistycz-
nych. Może jednak także one pomogą uratować świat?

A Hawking, przez wielu uważany za geniusza, 
z iście humanistyczną swadą przy okazji przyznał się, co 
jest dla niego największą nierozwiązywalną zagadką: – 
Kobiety. Mój asystent przypomina mi, że chociaż mam 
doktorat z fizyki, to kobiety powinny pozostać zagadką.

Kształcenie i badania naukowe to dwa filary, które są 
podstawą rozwoju gospodarczo-społecznego każde-

go współczesnego państwa. Tempo dzisiejszego rozwoju 
technologicznego spowodowało wręcz przymus eduko-
wania społeczeństw przez całe życie. Czasy, kiedy Jaś raz 
a dobrze nauczył się swojego fachu, a potem wykonywał 
go do końca życia, dawno już się skończyły. Obecnie rok-
-dwa lata przerwy w wykonywaniu zawodu powoduje, 
że możemy zachwycać się czerwoną lampą ostatniego 
wagonu pociągu, który nigdy się nie zatrzymuje.

W tym kontekście jakość kształcenia (temat nume-
ru) staje się kluczowa. To już w pierwszych latach na-
uki w szkole podstawowej kształtujemy człowieka na 
całe jego życie. To wtedy tworzymy postawy czy chęci 
do uczenia się, kreatywności, pracy w zespole. Później 
niestety niewiele da się zrobić. Widać to gołym okiem: 
z ogromnym zapałem pobudowaliśmy (i budujemy) 
centra technologiczne, inkubatory przedsiębiorczo-
ści, centra transferu technologii, lecz mamy trudności 
z zapełnieniem ich pomieszczeń. Ciągle liczba młodych 
twórców jest niezadowalająca. Myślę, że musimy jesz-
cze poczekać 5–10 lat, kiedy to na rynku pracy pojawią 
się absolwenci uczelni, którzy otrzymali odpowiednie 
wykształcenie, przygotowujące ich do samodzielnej 
i kreatywnej pracy. Niestety, ilość przechodzi w jakość 
bardzo powoli, ale wierzę, że tak się stanie. Zresztą tak 
się musi stać – przez ostatnie ćwierć wieku wykonali-
śmy ogromną pracę i wydaliśmy gigantyczne pieniądze, 
aby wykształcić wiele milionów Polaków.

Wojciech Streich

ZARAZ WRACAM

Optymizmem napawa nacisk, który kładzie się 
w ostatnich latach na jakość kształcenia dzieci, młodzie-
ży i studentów. To jest właściwy kierunek. Dobrze, że 
spostrzegliśmy, iż sama liczba absolwentów przestała 
być powodem do dumy. Spora grupa krajów jest dale-
ko przed nami i czas wziąć z nich przykłady. W staty-
stykach europejskich nie wypadamy najgorzej, jednak 
proszę powiedzieć, kto zwraca uwagę na kolarzy, którzy 
przyjeżdżają na metę w środku peletonu?

I na koniec refleksja. Zastanawiałem się ostatnio, 
który minister w rządzie jest najważniejszy. Pewnie 
większość odpowie, że to szef resortu obrony, spraw 
wewnętrznych czy też gospodarki. Jednak najważniej-
szym człowiekiem po premierze jest minister „od edu-
kacji”. To od jego decyzji zależeć będzie los kraju w dłuż-
szej perspektywie czasowej. Tak więc trzymajmy kciuki 
za zbliżające się w Polsce wybory i za to, żeby przyszły 
premier powołał na wspomniane stanowisko mądrego 
człowieka.




