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SZANOWNI mus-Two 
Witam widocznie wszystkich uczestników XIV Qgó[RYJPQŁSHFŚU Ęazdu emme-w 

Wydziałów Elkey'cznych. Elektroniki i IąfcmnatĘVk-i. Zjazd organizowany W tym roku .przęz 
Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej odbywa się tuż po prZystąpieniu Polski do 
«Unii Europejskiej. Czy wydziały, którymi kierujemy sprostają kenkurencji ze strony innych 
uczelni unijny-”ch”? Czy ”nasi absolwenci (brak praktyki zawodowej!) będą poszukiwany-mi 
praCOW-nikttmi na rynku unijnym? Czy nasza oferta edukacyjnajest atrakcyjna dla studentów 
z innych krąi-ów"? Czy uzyskamy Bilansowanie z funduszy europejskich badań naukowych 
prowadzonych na naszych wydziałach? Takie i inne pytania zadaje sobie obecnie wielu z nas. 
Tematyka europejsku będzie więc prawdopodobnie dominować ntt naszym Zież'dżie. 
Wśkuzują też na to ZgiOSZOITe na zjazd referaty, 

Najbliższym sąsiadem unijnym Pomorza Środkowego jest Dani-a. Wyspa Bornholm leży 
niecałe 100 km od Kołobrzegu. W nocy widać na horyzoncie morskim światła tej wyspy.- 
UCzestnikom zjazdu chcemy zaproponować odwiedziny u naszego sąsiada. Elektrownie 
wiatrowe są tam nieodłącznym elementem krajobrazu. Na. wycieczce technicznej do Darłowa 
chcemy Państwu pokazać jak ich doświadczenia probujemy- przenieść do nasmgo regionu. 

Największą uczelnią: w regionie. ?. „prawie 16 tys.. studentów, jest Politechnika 
Koszalińska. Na Wydziale Elektroniki. który w tym roku obchodzi XV—lecie istnieniu. na 
"dwóch kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka. kształci cię prawie 1600 
studentów. Tradycje akademickie i naukowe w Koszalinie dopiero. się kształtują. Korzystamy 
z doświadczeń innych uczelni, innych bratnich wydziałów. Ta wymiana doświadczeń jest też 
istomjyrn aspektem każdego zjazdu dziekanów. 

Życze wszyst-kim owocnych obrad. swobodnej” wymiany doświadczeń i pogląuw oraz 
miłego-„pobytu W; Koszolinic.Koiobrzegu i na Bomb-piwie:. 

Z Fi:??FflaĘłirtłł-i.:.SĘZIC'MHŚŻM 

PiżewarinicaągąKomitetu Orgmiiąacyjnogo 
Dziekan wydałam Elektroniki 

Politechniki Koszalińskiej 

tir-fime. inż; Hernyk Budzik:. 
orc-Wear «*rtadewyczojny 
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(Polileehnike Koszalińska, Wydmai Elekiromkl 

Ryszard Mosakowski 
Paliwem ika. Gdanska 

Proces Boloński 
i jego realizacja W Europie 

Ministrowie edukacji reprezentujący 29 krajów eumpejskiih na spotkaniu w Bolonii 
19 czerwzc31999 r na najstarszym umwersyteue europejemm Składając swój podpis pod 
deklaracj-ą, która przyjęła nazwę Deklaracji Bolońskiej, uruchomili proces który jest zarówno 
największą. jak i nąjważniejszą reformą jaką przechodzi europejskie Szkolnictwo wyższe od. 
czasu buntu studenckiego w 1968 r Ostatecznym celem tej reformy jest ustanowienie- 
europejskiego obs7aru szkolnictwa wyższego na którym pracownicy akademiccy | Studenci 
mcgiihy się poruszac z łatwością, mając sprawiedliwie uznawane kwalilikacje. 

Bezpośrednim impulsem i inśpiracją do zorganizowania spotkanie w Bolonii było; 
spotka-nie na Sorbonie i przyjęta na nim deklaracja. 
1_ oePoLNADEKLARACLASORBONSKA 

25 maju 1998. r. ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwtb wyższe Francji; Niemiec,. 
Wielkiej Brytanii i Włoch podpisali w: Paryżu na Serbonie deklarację zw. W'Spólną Deklaracją 
Sorbońską dotyczącą =lmrmonizacji europejskiego systemu szkolnictwa wyższego. Deklaracja 
.Sorbońska podloeśliłu centralną rolę uniwersytetów w budowie kulturalnego obszaru Europy-. 
oraz. znaczenie- --srworzeniu europejskiego obszaru szkolniCIWa wyższego jako klucza do: 
promowania mobilności obywateli. nowych możliwości pracy i ogólnego rozwoju kontynentu. 
oraz koncentrowała się na: ' 

. stopniowym zbieganiu się ogólnych ram stopni :i Joy-kii kształcenia; w otwartym-„ 
europejskim obs.:sze szkolnictwa wyżazego; 

~.. Systemie Wspólnych stopni na poziomie .tnżiłefgramatcl (stopień Bachelari 
i graduate (stopień" Master i doktor); 

. zwiększeniu i ułatwieniu mobilności studentowi n.mwyCiLli akademickich (studenci 
powinni spędzić za granicą przynajmniej jeden s'e'mestr studiow): u'sunięeitl pne—ormai 
dla mobilności 1 poprawie uznawania stopni i uzmwama akademickmgo 

z DEKLARACLABOLONŚKA 
Jak wspomniano wyżej rok po spotkaniu na Sorbonie, w: dniu 19. czerwca. 1999 r... 

29 europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe podpisało» w Bolonii” 
deklarację„ zw. .Dekluracją Boiońską. na temat ustanowienia enropejskiego obsmru szkoli: 
niemo wyższago i promowania europejskiego sy-Stemu szkolnictwa wyższego na świecie. 
W podpisanej deklaracji ministrowie potwierdzili swoje poparcie dla ogólnych zasad 
usmlonych w Dekiaracji Sorbońskiej i zobowrązah śię tio koordynacy swojej polityki mującej 
na celu osiągmęme najpozniej do końea pierwszej dekady trzeoiego tymąclecm nizej 

xw tipśinupotoizjmomianaw ' —..9 -— 



wymienionych celów uważanych za najistotniejsze dla utworzenia europejśkiegp (ruszam 
szkolnictwa wyższego ”oraz; promowania europejskiego systemu szkolnictwa wyższego na: 
świecie-. Te ”cele to: 

. Przyjęcie systemu łatwo cZytelnych i porównywalnych stopni, także poprzez 
wprowadzenie suplementu do dyplomu- (DS). w celu promowania „zanndnialności-M' 
fi konkurencyjności międzynarodowej europejskiego systemu szkolnictwa wyższego. 

Czytelne. i porównywalne stopnie ”akademickie powinny ułatwić u2nanie 
wykształcenia zarówno do celów akademickich. jak i zawodowych. W tym kontekście 
uważa się jako ważne wdrożenie suplementu do dyplomu, który jest dobrym 
n'atzędziem ułatwiającym decyzje w zakresie uznania kwalifikacji, a także ratyfikację 
konwencji Rady Europy i UNESCO, zw. Konwencją Lizbońską (› uznaniu kwalifikacji 
związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim. 
Przyjęcie systemu studiów o dwóch cyklach kształcenia (tulei-graduate i graduate). 
Dostęp do drugiego cyklu powinien wymagać skutecznego ukończenia pierwszego- 
eyklu trwającego minimum 3 lata. Przyznawany stopień po pieni/Szym cyklu powinien 
byc istotny dla europejskiego rynku pracy. jako właściwy ptiziom kwalifikacji. Drugi 
cykl powinien prowadzić do stopnia Master i/Iub doktoratu. Celem tej propozycjijest 
pci-”siadanie łatwo czytelnych. i porównywalnych stopni. 

Warto zauważyć.„ że qStopniowa struktura studiów istnieje praktycznie na, 
cznym świecie. za wyjątkiem Europy ,.kontynen'talnej", chociaż w Europie 
kox-nynenutlnej również można było spotkać kraje które ceś-niej posiadały dwu lub 
trzystopniową strukturę studiów, np. Dania. 

Wprowadzenie dwustopniowej struktury studiów może przynieść wymierne 
korzyści zarówno studentom jak i szkoiOm wyzszym 

A) komyści dla studentów: 
.. skrócenie czasu studiów, 
. obniżenie kosztów studiów. 
. ułatwienie wejścia absolwentów na rynek pracy. 
' umożliwienie szerszego dostępu do studiów; 

B) korzyści dla uczelni: 
. przyciąganie studentów Spoza kontynentu euro'pej Skiego, 
. zwiększenie mobilności studentów w ramach europejskiego obezaru 

szkolnictwa Wyższego i mobilności do strefy angloamerykańskiiej. 
. poszerzenie oferty kształcenia na I] cyklu studiów, 
0" ułatwienie realizowania studiów w różnyoh uczelniach i krajach, 
. ułatwienie porównywalności programow kształcenia i uznawalnośći 

dyplomów. 
'U's-tanowienie systemu punktów kredytOWy'ch (takiego jak ECTS). 

System ECTS jest uważany jako właściwy środek. promowania mobil-ności 
~~3tudentów. Uważa się także, że powinna istnieć możliwość zdobywania punktów 
kredytowych nie tylko w kontekście szkolnictwa wyższego, ale także poza nim. w tym 
w trakcie edukacji ustawicznej, pod warunkiem że punkty» te zostaną uznane przez 
zainteresowane szkoły wyższe. Punkty ECTS sąoparte na nakładzie pracy studenta. 

' Chodz: :o znanemu-axemani-entemplayer-inny). 



:0 Premiowanie mobilności studentów oraz pmeowoików akademickich 
iadministracyjnych poprzez usuwanie przeszkód. 

Promowanie mobilności studentów oznacza poszerzenie możliwości kształcenia 
i' związanych z nim usług, a w przypadku nauczycieli akademickich, pracowników 
badawczych i administracyjnych —— uznanie i' waloryzację. okresów spędzonych 
w kontekście europejskim, w celu prowadzenia badań naukowych i nauczania. bez 
Bezczerbku dla ich praw ustawowych. 

. Promowanie współpracy europejskiej w zapewnieniu jakości. 
Cechą bardzo pożądaną jest współdziałanie pomiędzy agencjami krajowymi 

ds. zapewnienia jakości w szkolnictwie Wyższym zrzeszonymi w sieci ENQA2 jak 
róWnież pomiędzy sieciami. Zadaniem tej współpracy jest m. in opracowanie 
porównywalnych kryteriów i metodologii oraz wzajemne uznawanie mechanizmów 
oceny i akredytacji. › 

. Promowanie europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym. w scęgólnośCi. 
poprzez promowanie rozwoju programów nauczania, współpracy pomiędzy szkołami 
wyższymi. programów mobilności oraz: zintegrowanych programów studiów-:' 
i programów badawczym. 

waznym- celem procesu bolońskiego jest przekształcenie Szkolnictwa wyższego- 
w Europie w przejrzysty system, w którego ramach mieściłyby się zróżnicowane systemy 
krajowe oparte „na dwóch poziomach wyjściowych: Bachelor oraz Master i doktorski, przy 
uznawaniu różnych ścieżek edukacyjnych, Zgodnie z którymi te kwalifikacje Zostały 
osiągnięte.. 

Ministrowie zapewniają w tekście Deklaracji, że budowanie europejskiego obszaru-ii 
szkolnictwa wyższego odbywać ”się będzie z zachowaniem różnorodności systemów kształ-' 
cenia; kultur i języków oraz z poszanowaniem zasad demokracji i autonomii szkół wyższych. 

W przekonaniu, że ustanowienie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego wymaga 
stałego wsparcia, nadzoru i adaptacji do ciągle zmieniających się: potrzeb ministrowie 
postanowili spotkać się znowu 2 lata później w Pradze. w celu oceny osiągniętego postępu i 
podjęcianow'ych kroków. " 

3. KOMUNIKAT PRAS'KI 
Spotkanie w Pradze miało miejsce w dniu 19 maja 200! r., na" którym ministrowie 

odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe z 33 krajów europejskich — sygnatariuszy Deklaracji- 
Bolońskicj (4 kraje więcej. niż w Bolonii), potwierdzili swoje przywiązanie do celów 
Deklaracji Boiońskiej. przedstawili uwagi na temat dalszej realizacji procesu w odniesieniu-- 
do róż-nych celów zawartych wDeklaracji Bolońskiej oraz ustanowili kierunki ] priorytety na 
przyszłe lata. W przyjętym dokumencie końcowym potwierdz-ili, zgodnie z wytycznymi 
Deklaracji Bolońskiej, że utworZenie europejskiego obszaru szkolnita wyższego stanowi 
warunek podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności szkół wyższych w Europie. Wyrazili 
także swoje poparcie dla poglądu, że szkolnictwo Wyższe „ jest dobrempublicznym i dlatego 
powinno pozostać w gestii publicznej. docenili aktywne zaangażowanie EurOpejskiego- 
Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) i Narodowych Związków Studentów w Europie 
(EBIB), odnotowali konstruktywną pomoc. KomisjiEuropejskiej oraz podkreślili jako: ważne 
następujące elementy europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego: 

. edukację ustawiczna; 

ihumpejnastec ai. zapewnienia Jdliiośei (European Notinork for:- Quality-Assumue) 
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. zaangażowanie szkół wyższych Estudeniow; 
c zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Europejskiego obszaru Szkolnilźał .' 

Wyższego dla innych części świata (w tym aspekt edukacji międzynarodowej). 
traktując je jako dodatkowe cele procesu bolońskiego. 

4. KOMUNIKAT BERLINSKI 
W dwa lata po spotkaniu praskim-›, w dniach IS.-19 września 2l3. r.. ministrowie 

odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe z 33 krajówteuropejskieh spotkali się ponownie, tym 
razem w Berlinie. w celu dokonania oceny osiągniętego postępu oraz ustanowienia 
priorytetów i new-ych zadań na nadchodzące lata, mając na uwadze przyspieszenie realizacj-i 
europejskiego obszaru Szkolnictwa wyższego. 

Końcowa wersja Komunikatu Berlińskiego zawiera kilka waż-nych zobowiązań-. 
Ministrowie postanowili bowiem nadać procesowi boiońskicmu odpowiednią dynamikę 
poprzez zobowiązanie się do realizacji trzech następujący-ch priorytetów pośrednich: 

. zapewnieniejakości; 

. systemy kształcenia (› dwóch cyklach, 

.' uznawanie stopni i okresów studiów- 

Zdaniem ministrów, zgodnie z zasadąautonomii uczelnianej. główna 'odpowiedzialnośt'; 
Za zapewnienie jakości w szkolnictwie wyższym spoczywa na samych szkołach wyższych. 
Ministrowie zgodzili się. że do 2005. r. systemy krajowe zapewnienia jakości powinny 
obejmować: 

. definicję obowiązków zainteresowanych ciałi instytucji, 

. ocenę; programów lub szkół wyższych, w tym eee-nę? wewnętrzną, zewnętrzną, 
.uc2estnictwo studentów i publikację wyników. " 

o system akredytacji. certytikacji lub porównywalne procedury; 
. uczestnictwo międzynarodowe, współpracę i tworzenie Sieci. 

Ponadto. ministrowie wezwali sieć ENQA do opracowania uzgodnionego zćspółu;- neon. 
procedur i wytycznych w odniesieniu do zapewnienia jakości i pTZygomWnnia raportu naten 
temat na konferencję minisre'rialną w 2005 r. 

.Jeśli chodzi o strukturę studiów typu Bochniarz/Mostem ministrowie zobowiązali się 
do rozpoczęcia Wprowadzania w życie do 2905 r. systemu studiów. o dwóch cyklach 
kształcenia. W tym kontekście zachęcili do opracowania ram kwalifikacji zarówno na 
poziomie krajOWym, jak i europejskim. Takie ramy kwalitikacji powinny opisywać kwalifi- 
kacje. pod względem obciążenia pracą. poziomu. wynikow nauki, kompetencji i prof ilu. 

W kontekście uznawania stopni i okresów „studiów. ministrowie podkreślili znaczenie 
Konwencji Lizbońskiej i zaapelowali o jej jak najszybsze ratyfikowanie przez. wszystkie kraje 
uczestniczące w, procesie bolońskim. Ministrowie ustalili, że każdy absolwent począwszy od 
2005 r powinien otrzymywać automatycznie i bezpłatnie suplement do dyplomtt 
„Wydawany w szeroko używanym języku europejskim. 

Poza w/w trzema priorytetami pośrednimi ministrowie uznali za: słuszne promowanie-_ 
w Europie opartej na wiedzy bliższych związków pomiędzy europejskim obszarem 
szkolnictwa wyższego i europejskim obszarem badań. Mając to na uwadze, wyszli poz-a 
dotychczasowe koncentrowanie się na dwoch główn ych cyklach i włąezyli pazioim doktorski” 
jako trzeci'c'ykl kształcenia w. procesie hołońskim. 
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Jak wynika z treści komunikatu, poprzez zdefiniowanie pnorytetow do realizacji 
w okres-ie do ?.005 r. oraz decydując się 1111 opracowanie oceny sytuacii.nn1nstroW1e' 
7w1ększy|1 swoje zaangażowanie w- proces boloński 1 jego przyspieszenie. 

Do naSŁępnego spotkania ministrów. które odbędzie się w maju 2005 r. w Bergen.. 
pozoStalo zaledwie 11 miesięcy. MENiS. szkoły wyższe. Państwowa Komisja Akredytacyjna, 
Rada Główna. KRASP oraz inne instytucje i Organizacje zainteresowane skuteczną realizaeją 
procesu bolońskiego w naszym kraju będą musiały podjąć wszelkie niezbędne działania. aby 
zrealizować zobowiązania podjęte w Berlinie Szkoda ze nie poszliśmy za przykładem takich 
krajów. jak np.: Austria. Dania Irlandia Hiszpania Szwecja 1 nie ustanowiliśmy krajowego 
odpowiednika grupy Follow- UP która byłaby miejscem wymiany poglądów i przepływu 
informacji a także ośrodkiem koordynującym realizację celów procesu bolońskiego 
w naszym kraju. Grupę tę mógłby wspomagać zespól ekspertów. W każdej uczelni za 
przykładem Austrii można by poWołać konrdynatorów proceSu bolońskiego. Pożytecznyrn 
byłoby także założenie strony internetowej stanoWiącci źródło infomacji o procesie 
„boloński m zarówno w naszym kraju. jak i szerzej w całej Europie. 

5. UCZESTNICY PROCESU BOLONSKIEGO 
Proces boloński niejest inicjatywą Komisji Europejskiej. nie jest więc inicjatywą Unii 

Europejskiej. 1e procesem międzyrządowym obejmującym obecnie 40 krajów europejskich 
:(w Berlinie przyjęto 7 kolejnych krajów. m.in. Federację Rosyjską oraz Stolicę Apostolską). 
Mówiąc ściślej proces ten nie jest także wyłącznie procesem międzyrządowym. Ministrowie 
postanowili bowiem zaprosić do tego procesu. w charakte,-1213 obserwatorów. Europejskie 
Stowarzyszenie Uniwersyteckie (BUA) Europejskie Stowarzyszenie Szkół Wyższych 
(EURASHE) a także stowa1 zyszcnta studenckie (ESIB) oraz Radę Europy. 
UNESCO/l'JEPES3 1 Komisję Bumpejską. Tej ostatniej przyznano szczególny status pełnego 
członka Grupy ds. Kontynuowania Prac ('Foliott— —Up- Group;), w której są. reprezentowane 
Wszystktc kr "uje. 

Z perspektywy UE proces boloński mieści się w szerszej strategii zdefiniowanej (przez 
głowy państw i szefów rządów w Lizbonie w- marcu 2(TOO r. zmierzającej do uczynienia, do 
2011) r.. goSpodarki europejskiej ..myfbardziej konkurencyjną :? dynamiczną opartą na winie-y 
„gospodarkę; świata: zdolną do zróiwwwużonego rozwoju. :, większą liczbą lepszych miejsc 
pracy i większą spójnością spole-cant". W strategii podkreślono. że będzie to wymagać nie 
tylko „radykalnej rrarisjbmtacji gospodarki europejskiej. ale takź' ambitnego programu 
nnidw'nimtji systemótt' opieki społecznej i systemów eflukxaji”. W marcu "2.0011: Rada— 
Europejska przyjęła 3 „ogólne cele strategiczne (i 13 związanych z nimi celów szczególmvych) 
do realizacji do 2010 r. Systemy edukacji i szkolenia powinny być organizowane wokół 
jakości, dostępności i otwartości na świat. W Barcelonie w marcu 2002, dla realizacji tych 
celów. Rada zatwierdziła szczegółowy program („Edukacja i szkolenie" 2010) oraz poparła 
ministrów edukacji w ich ambitnym zadaniu. uczynienia do 2010 r. europejskich systemów 
edukacji i szkolenia ., światowym odniesieniem jakości "'. 

6.- STRUKTURA ORGANIZACYJNA ns. KÓN'TYNUOWANIA PRAC 
(FOLLOW- UP STRUCTURE) 
Przygotowanie kolejnego spotkania nuniśtrów edukacji w ramach procesu bolońskiego 

powierzono grupie. Follow-up, która składa się z przedstawicieli wszystkich krajów Członków-- 
sygnatariuszy procesu bolońskiego iKomisji Europejskiej oraz przedstawicieli Rady Europy.. 

Ś'UNE'SCÓ Center inf HigherEdac-ąution in. Bucarest (Ośrodek. „UNESCO cis. Szkol niema Wyższego w 
Bukareszcie.). 
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BUA, EURAŚHĘ ESIB. UNESCO/CEPES jako członków 2 głósem doradczym. Tej grupie. 
która powinna być zwołyWan-a co najmniej 2 razy w roku, przewodniczy kraj mający 
prezydencję w UE. Przedstawiciel kraju gpspodarza'następnej konferencji ministerialnej pełni 
funkcję. wiceprzewodniczącego. 

Prace pomiędzy spotkaniami grupy. Follow—rip nadzoruje Rada której przewodniczy 
kraj mający prezydencję W UE. & funkcję wiceprzewodniczącego pelni przedstawiciel kraju 
„gospodarza następnej konferencji. Ponadto w skład Rady- w'chodzą: przedstawiciel 
poprzedniego i następnego kraju mających prezydencję w UE, przedstawiciele 3 krajów 
wybranych przez grupę Follow-up i przedstawiciel Komisji Bumpejskiej ”oraz jako 
członkowie z głosem doradczym: przedstawiciele Rady Europy, 'EUA. EU'RASHE i ESIB. 
Sekretariat zapewnia kraj goszczący następną konferencj c. 

7. REALIZACJA PROCESU BOLONSKIEGO W EUROPIE 
Po 4 latach od czasu przyjęcia Deklaracji Bolońskiej radykalnej zmianie uległa—'. 

architektura szkolnictwa wyższego w Europie. Niżej zamieszczono informacje na temat stanu 
realizacji procesu bolońskiego w krajach-sygnatariuszem procesu bolońskiego -—— w odniesie- 
niu do struktury studiów, czytelnych stopni, systemu ECTS oraz suplementu do dyplomu — 
przygotowane na podstawie raportów krajowych. opracowanych na spotkanie minisitnin' 
edukacji w Berlinie w dniach la.-zlt): września 2993.- r. 
1.1. Struktura studiów 

l. Chociaż istnieje znaczna różnorodność jeśli chodzi o czas trwania Studiów.- 
prowadzących do stopni Masters i ich architekturę w europejskim obszarze- 
szkolnictwa wyższego. to istnieje dominujący trend, zgodnie z którym studia takie- 
wymagają równoważnika 300 punktów kredytowych ECTS (5 lat), choć mozna 
znależć przykłady nieco krótszych i nieco dłuższych studiów. 
Uważa się, że z 300 punktów ECTS, wymaganych zazwyczaj do ukończenia studiów 
na pcziomie Master. przynajmniej 60 powinno przypadać na poziom graduate 
W- obs'zarze danej specjalności. W rezultacie obok sztywnej formuły: 

'. "Studia w [ cyklu (180 punktów) — stopień Bachelor (licencjat)-; 
. Studia w II cyklu (120 punktów!) — stopień Master (magister). 
Występuje najczęściej struktura: 
.. Studia I cyklu ('l80—ł—240) punktów —'.vstopień Bachelor (licencjat), 
. Studia II cyklu (60+120) punktów — stopień Master. 

. Zrozumiałe jest. że medycyna i związane ,z nią dyscypliny wymagają innej fomuły 
w większości krajów. Jest to formula: 180 +. 180 =360 punktów, coodpowiada 6 latom 
”studiów. 

4. Są; kraje, w których struktura studiów odbiega od wyżej przedstawionej. W krajach 
tych studia pierwszego cyklu wymagają zgromadzenia 180 punktów kredytowych 
ECTS, ale na niektórych kierunkach studiów w drugim cyklu kształcenia studia 
wymagają zgromadzenia tylko 60 punktów, co czyni łączny czas trWania studiów 
krótszym niż 5 lat. Sąto następujące" kraje: 

. Belgia-Flandria —180+(60 +12”()›)punktów; 
I'o' Belgia część i'rancuskojęzyczna —- struktura studiów uniwersyteckich dąży 

w kierunku modelu. 3+l lub 3+2 zależnie od dziedziny studiów Na studiach 
nieuniwersyteckich (› długim czasie trwania studia pierwszego cyklu będą 
trwały 3 lata adrugiego rok.. Tylko na studiach inżynierskich (technicznych)„ 
”na „architekturze i niektórych studiach any-stycznych drugi cykl ma trwać 2 lata. 

ld
 



5. 

6. 

.” "Holandia — liść.-) + 60 +. 1520; 
. Szwecja ' '— 180 + 60: w kciegiaeh uniwersyteckich ~— 120 punktów 
. Szwajcaria — 180 + 60: _ 
. Rumunia ~— 180 + ( 60 + 120): na razie to tylko rozważania rek-torów. 
Fakt, że niektóre. stopniem-wers w tych laajgach mogą być Oferowane już" po 4 
latach studiów rodzić może problemy gdyby Wprowadziono europejską 
akredytację. 

Istnieją kraje, w których ukończenie pierwszego cyk-lu wymag-ja'zgromadzenia więcej 
niż 240 punktów kredytowych: ' 

. studia zawodowe w— Eatonii —— 180-270) punktów; 

. studia na Litwie —- (180—270) punktów. 
Studia etapowe zgodne z procesem bolońskim tradycyjnie znajdują się w Wielkiej 
Brytanii. Irlandii i na Malcie. a ponadto w Danii. Bułgarii. we Włoszech, na Cyprze. 
(zwykle 4+i—:-'2 lat) i od niedawna w Norwegii (wszystkie szkoły wyższe zobowiązano 
do wprowadzenia modelu 3+2 w roku ak. 2003/2004) oraz .z pewnymi zastrzeżeniami” 
w Szwecji (struktura niezgodna z bolońsk-ą). Warto jednak zauważyć, że istniejąca- 
tradycyjnie w Wielkiej Brytanii struktura studiów o dwóch cyklach kształcenia jest 
zgodna z modelem 3+l lub 2. Istnieją jednak pewne niejednoznaczności takie jak 
”zintegrowane studia 4~letnie prowadzące bezpośrednio do stopnia Master. 

.'Struktura studiów o dwóch cyklach kształcenia istnieje także w krajach Bałtyckich 
(Litwa. ŁotWa i Estonia). W Estonii 60% kier. w roku. ak. 20()2/2(')03 przeszło na 
„strukturę (› dwóch cyklach kształcenia. W szkolnictwie xvyżsżym tego kraju 
funkcjonują dwa modele 3+2 i 4+l, przy ”czym znacznie częściej spotykany jest 
pierwszy z nich. Na Łotwie nową Strukturę studiów. opartą na dwóch głównych 
cyklach kształcenia, wprowadzono na początku lat '90. w większości dyscyplin 
akademickiego szkolnictwa wyższego. Na podsmwie nowelizacji ustawy w 2000 r. 
wprowadzono stopnie zawodowe Bachelor i Master w uczelniach nie należących do 
sektora uniwersyteckiego. Na Litwie główne reformy związane 'z proCesem bolońskim 
zostały zawarte w nowym prawie o szkolnictwie wyższym przyjętym w 2000 r. 
„Realizowany jest w tym kraju model studiów 3+2. 

.Nowa struktura smdiów jest Wprowadzania w Słowacji od ”2002 r. Słowacki 
"odpowiednik stopnia Bachelor jest nadawany zwykle po 3 lub 4 latach. studiów.. 
natomiast studia magisterskie mogą trwać od I do 3 lat. istnieją w tym kraju 3 stopnie- 
na poziomie Master 's: magister, magister umenia i inżynier. Studia. zintegrowane są 
Stupniowo likwidowane „i zastępowane strukturą belońską. 

. W Holandii struktura typu Bachalor/Masrer weszła w życie w następstwie nowelizacji 
ustawy w 2002 r. Większość szkół wyższych przekształciła swoje studia 
wprowadzając nową strukturę w roku ak. ”3002/2003, pozostałe” — w” roku ak. 
2003/2004. Tradycyjne studia w wyższych szkołach zawodowych (”'I-IBO) został-y'- 
przeksztalcone w studia typu Bachelor. Minister Edukacji. może upoważnić szkoły 
tego typu do prowadzenia także studiów w drugim cyklu kształcenia (typu Master). 

liiŻ.N_ow1-t struktura studiów wejdzie w życie w Belgii od roku. ak. 2004/2005. przy czym 
okres przejściowy w części flamandzkiej powinien zakończyć się w 2010 r., natomiast 
w Finlandii — od 1.08.2005. Na Węgrzech od września 2006 r. studenci będą 
przyjmowani wyłącznie na studia etapowe. Rumunia ma zamiar przejść na nową 
strukturę Studiów w roku ak. 20043005. Szwajcaria określiła ram-y. czasowe- 
wprowadzania nowej struktury na lata 2002-2010. W Austrii mehomiono l&O 
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programów w nowej strukturze-. Zakłada: się oferowanie 50% programów w strukturze 
Bachelor/Master w 2006 r.. natomiast wszyStkie nowe prog-ramy muszą mieć strukturę 
Bati-łieIorMnszer. W Bułgarii struktura Studiów oparta (› dwii cykle kształcenia zgodna 
z modelem 4+1 istnieje od l995' r. 

lllhszpani-a prowadzi prace nad integracją swojego systemu ?. europejskim "obszarem 
Szkolnictwa wyższego, podobnie Portugalia. ale jest mniej zaawansowana w Zakresie-- 
legislacyjnym. W Hiszpanii istniały. plany ruzpoczęcia wprowadzania studiów 
'o charakterze próbnym w roku ak. 2003/2004. ' 

[?.-Gracja: nie zamierza wprowadzać nowej struktury „studiow. Istnieje w tej «Sprawie: 
w Grecji szeroki konsensus pomiędzy rządem. Wszystkimi partiami politycznymi.. 
wszystkimi szkołami wyz-Szyna i studentami w obu sektorach szkolnictwa wyższego, 
Zgodnie z tym konsensusem stopnie pieni/szego cyklu powinny być w dalszym ciągu 
nadawane po co najmniej 4 latach studiów i Wszelkie pomysły nadawania ich po 3 
łatach są całkowicie odrzucane, gdyż zdaniem w/w, miałoby to negatywny Wpływ na 
naturę akademickąi treść studiów pierwszego cyklu. Obecna struktura studiów jest 
Uparta na 2 głównych cyklach ksZtałCenia. przy czym pierwszy cykl wymaga 4-6 lat 
studiów, .a drugi — l-2 lat. Rząd grecki nie ma zamiaru zmieniać obecnej struktury 
uważając ją za zgodną ze strukturą bolońską. Narazie nie zamierza tego LICZ-„Yair: takze 
Słowenia. 

ll3.W -.Niemezech. Poisce, Republice Czeskiej i na Węgrzech istnieją równoiegle obydwie 
Struktury Studiów (stara i nowa-). W Niemczech planuje się całkowite przejście na 
nowąstmkturę studiów do ZOIU r. Nowy system typu Bachelor/Master. zależnie od 
dziedziny stadiów. będzie miał strukturę typu 3+2 lub 4+l. W Republice Czeskiej 
Studia etapowe zostały formalnie dodane do studiów jednolitych w 1990 r. Struktura 
studiów jest zgodna z modelem 3%+l—:—3+3. przy czy ostatni etap to 3-letnie studia 
doktorskie. Ustanowiony w 2000 r. w Republice Czeskiej program transformacji 
i rozwoju Wspiera rozwój programów na stopień Bachelor i „restrukturyzację 
tradycyjnych studiów na studia (› dwóch Cyklach kształcenia. ' 

14.5zczególnym krajem jest Francja — jeden z inicjatorów pnwesu bolońskiego. 
Francuski system szkolnictwa wyższego cechowała dotychczas m.in. złożoność 
struktury nadawanych kwaliiikacji. Obecnie system ten stał się jeszcze bardziej 
złożony. gdyż Zamiast zastąpienia starej Struktury stopni nową. uzupełniono ją. 
0. stopnie licence (akademickie i Zt'tWOdOWE] oraz Master (zawodowe i badawcze); 
Stepień Master wymaga. zgromadzenia przez posiadaczy stopnia licence [20 punktów 
kredytowych lub uzyskania 300 punktów przez posiadaczy _."s'topnia blltfcfdluurćmt 
(matura"). Nadawane dotychczas dyplomy DESS' i DEA” zostaną stopniowo 
przedetiniowane. aby odróżnić. je od wprowadzonego stopnia Master. Biorąc jednak 
„pod uwage «*i-letnie kontrakty zawierano pomiędzy rządem centralnym a uniwersyte— 
tami i innymi Szkołami wyższymi wprowadzenie reformy w całej Francji nie będzie 
możliwe przed rokiem akademickim 2005/2006. 

lj5.Dania wprowadziła system Bachelor/Muster także do dziedzin medyczny-ch ustalając 
liczbę punktów na poziomie Master w wysokości 180 punktów. w celu uzyskania. 
ogolnei długości studiów wynoszącej 360 punktów kredytowych. Praktycznie. poza 
Danity również Finlandia zamiterża wprowadzić na części kierunków medycznych 
studia etapowe. a na pozostałych zintegrowane. Wydaje się że studia zintegrowane 

ii,-Dwie"; Specjalistycznym studiów WYŻSZYCh uzyskiwany 'po nicznych studiach zawodowych w lizecim cyk-ln 
kształcenia. . . 
SI'Dł'PłGm'i-iiśmaińw' ”@NOWE-Btc” "Ziskiw'nny PQ" rocznych studiach nadawania,. 
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w tym kraju pocStaną przede wszystkim na kierunku lekarskim Nie jest do końca 
jasne-› czy Belgia (Flandria) wprowadzi drugi cykl studiów. przynajmniej na częsci 
studiów medycznych. oraz Holandia. 

.l~6..Studia zintegroWane. poZa naukami medycznymi, wstępują w niektórych krajach 
„również w innych dyscyplinach: w Norwegii — na teologii i psychologii; w Estonii ~— 
na architekturze. budownictwie lądowym. a także w dziedzinie Rozwi-cenia 
nauczycieli, w Republice Czeskiej — na studiach" prawniczych. W Rumuni uważa się, 
że” struktura ctapowa jest niekorzystna rÓWnież na architekturze. W Bułgarii wciąż; 
”intuicją studia zintegrowane na architekturze i prawie; 

[ETW większości krajów nie ma rozróżnienia, lub takie rozróżnienie jest nieistotne,. 
pomiędzy zawodowymi i. akademickimi stopnizuni Baclmlar. natomiaSt niektóre 
dokonują wyrażnego rozróżnienia ] w. wielu przypadkach postanowiły wprowadzić 
stopi-”enie zawodowi:- Master. Takie rozróżnienie ma miejsce w Belgii (Flandria), 
Francji. Holandii i na ŁotWi'e. Zarówno we Francji, jak i na Łotwie mówi „się 
.o- stopniach zawodowych i akademickich na obu poziomach studiów 
(”EndWar/Master),5. We Flandrii i Holandii tylko stopnie Bachelor mogą być 
zorientowane zawodowo lub akademicka ”Stopnie Master mają zawsze orientację 
akademicką. 

raw krajach, w których istnieją rówmlegle długie studia na stopień master (270 — 300) 
punktów ECTS i krótkie 60-l20 punktów, uwa—ża się. że ich wartość akademicka jest 
taka sama. W tym przypadku trzeba polegać na suplemencie do dyplomu. aby 
wyjaśnić” dokładną naturę programu studiów. 

19.0gólnym wymaganiem dotyczącym dostępu do studiów na poziomie Master jest 
zwykle uzyskanie stopnia nndergraduate najpoziomie Bachelor. Jednak rosnąca liczba 
krajów daje dostęp do tego poziomu studiów pesiadaczom równoważnych 
kwalifikacji. częśto nieformalnych i zapewnia pomosty- pomiędzy sektorem 
szkolnictwa Zawodowego a uniwersytetem. 

7.7.7. System punktów kredytowych 

WsZystkich krajach i poza nielicznymi wyjątkami pożyteczność ich wprowadzenia nie 
wywołuje kontrowersji. 

W Austrii 50” m kierunków studiów stosowało ECTS w 2003 r. ECTS jest obowiązkowy 
w tym kraju na studiach o strukturze Bachelor/Master. W" Belgii—Flandrii w 2003 roku została 
przyjęta ustaw-u na temat elastycznych ścieżek nauki w szkolnictwie wyższym, która zastąpiła 
dotychczasOwy system punktów kredytowych systemem EC TS. Studenci mogą teraz 
otrzymać zaświadczenia potwierdzające zdobyte punkty kredytowe, które będą Ważne przez„ 
okres minimum 5 lat. W społeczności francuskiej Belgii system ECTS zostanie w pełni 
Wprowadzony w roku ak. 2004/2005. W Bułgarii projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie 
wyższym z czerwca 2003 r. przewidywał przyjęcie ECTS przez wszystkie szkoły wyższe. 
W Czechach nie ma obowiązku stosowania punktów kredytowych. choć wszystkie uczelnie 
stosują system ECTS lub z nim kompatybilny. Na Cyprze, na uniwersytecie Cypryjskim, 
ECTS jest obowiązktiwy; inne uczelnie zarówno prywatne. jak i publiczne także Wprowadziły 
ECTS lub go aktualnie wprowadzają. System ECTS jest obowiązkowy i stosotvany w Danii 
(od 01.09.2001r.). Estonia, Litwa i Łotwa stosują własne syste-my punktów kredytowych. ale. 
kompatybilne z ECTS. Na Litwie od 1993” r. 'funkcnuje system kompatybilny ?. ECTS. 
podobnie-na Łotwie ”w większości szkół wyższych, ule-' nie przyjęto jeszcze. w tym kraju skali 
ocen ECTS. Zgodnie „z usuwa do 01.09.2006 r. wszystkie szkoły wyższe w Estonii musza 
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ustąpić obecny syste-m 'syStemern ECTS. We Francji System ECTS jest wprowadzany od”. 
roku iak. 2002/2003. W Finlandii obecny system punktów kredytowych wstanie zastąpiony 
systemem opartym bezpośrednio na ECTS od i września 2005 r. W Grecji istnieje system. 
”punktów kredytowych od początku lat 80. Niema on jednak nic wspólnego z systemem 
ECTS. Rząd wraz ze szkołami wyższymi zamierza rozpocząć debatę nad opracowaniem 
ECTS-›. Obecnie. system ECTS jest stosowany w Grecji tylko dla studentów uczestniczących 
w programie Sokrates. W Hiszpanii przewidywana była ratyfikacja dekretu prezydenckiego 
we wrześniu 2003 r. dotyczącego wprowadzenia ECTS. W Holandii nowelizacja ustawy— 
z 2002 r. zastąpiła. poprzedni system punktów kredytowych systemem podobnym do ECTS. 
W Irlandii tylko Dublin Institute of Technolog-y stosuje. system ECTS; inne uczelnie stosują 
ten system tylko dla studentów uczestniczących w programach Sokrates. W Islandii system 
ECTS jest stosowany także tylko do celów wymiany studentów. Na Malcie wprowadzono 
system ECTS od 10.2003 r. natomiast w Norwegii —— w 2003 r., zastępując całkowicie stary 
system. W Polsce syśtem ECTS jest stepniowo Wprowadz-any. Dotychczas ok. 5120 szkół 
wyższych w naszym kraju w-prowadziło system ECTS na niektórych Wydziałach. 

Poi-tugalia: System punktów kredytowych istniał w Portugalii od ponad 20 lat 'w dużej 
liczbie szkół wyższych. Teraz szkoły przechodzą na system ECTS. W RFN część uczelni 
stosuje punkty kredytowe. System ECTS w tym kraju jest silnie rekomendowany przez 
Konferencję Minisuów Edukacji i Spraw Kulturalnych (KMK) i Konferencję Rektorów 
(HRK). W Rumunii zaczęto stosować system punktów kredytowych od role ak. 0998/1999, 
ale jeszcze go w pełni nie wprowadzono, poza tym trwają prace nad zapewnieniem pełnej 
kompatybilności stosowanego systemu z ECTS. W Słowacji ECTS jest obowiązkowo 
Wprowadzamy od 2002 r.. „natomiast pełne wprowadzenie od 01.09.2005r. W Słowenii od 
l998 r. funkcjonuje system punktów kredytowych dla studiów postgraduate. który następnie 
rozszerzono na studia ticleigr'adzrrtre. Od 2002 r. system ten jest obowiązkowy dla wszystkich 
nowych programów. Z powodu pewnych niezgodności Rada Szkolnictwa Wyższego 
Republiki Słowenii postanowiła przygotować krajowy system punktów kredytowych., 
W Szwajcarii ma być również wprowadzony system punktów kredytowych dla wszystkich 
programów zgodny z ECTS. W marcu 2003 r. CRUS (Konferencja Rektorów) zatwierdziła 
rekomendację na temat wprowadzenia ECTS we wszystkich uniwersytetach Szwajcarii. 
W Szwecji system kompatybilny z ECTS jest obowiązkowy i od dawna stosowany We 
wszystkich szkołach wyższych. Na Malcie system ECTS obowiązuje od października 2003r.. 
natomiast na Węgrzech od 01.09.2003 r. system ten Wprowadzily wszystkie uczelnie-- 
System gromadzenia i akumulacji punktów kredytówych istnieje od pewnego czasu 
w Wielkiej Brytanii. np. Szkocki System Gromadzenia i Transferu Punktów Kredytowych 
istniejący od początku lat 1990. Do roku ak. 2003/2004 wszystkie Szkockie uczelnie miały 
wpmwadzić ten system w życie. Jest prawdopodobne. że wraz z rozwojem nawych ram 
kwalifikacji coraz więcej szkół wyższych będzie uczestniczyło w systemach gromadzenia 
i transferu punktów kredytowych. Jednak niektóre „szkoły wyższe, w odpowiedzi na zapytanie 
(ĘĄĄó wskazały. że z-powodu struktury i organizacji swoich programów studiów nie pragną 
na tym stadium przejść do systemu opartego na punktach kredytowych. W Wielkiej Brytanii 
ramy kwalifikacji są oparte na podejściu holistycznym. a nie jedynie na punktach kredyto- 
wych. lstnieje tendencja do postrzegania punktów kredytowych jako użytecznego narzędzia 
do pomiaru objętości i poziomu wiedzy, którą student nabył. a- niejjakocelu samego w sob-ie. 
Kładzie się. większy nacisk na wyniki nauki, czyli na to, co. student może pokazać. że wie 
i może zrobić. zamiast na ilości czasu spędzonego ntt-soldiowaniu. Większość szkół wyższych 
Wielkiej Brytanii cestnicz-ących w programie Sokrates—Eremita zna ECTS i przewiduje się, 

”Agencją: djs-, Zapewnienie Jakości (Quality Assurance Agat-ty)”: 



że Stosowanie tego systemu zostan ie romoWsaechniOne wśród szkól wyż3zych poprzez stałe 
mangan—wanie w program Sokrates—Erasmus. We Włoszech refonna ; 2001 r. wprowadliła 
kruiowy System punktów kredytowych (Credito Forni-auuu Universitario. CPU). Ocenianie 
srudemów odbywa się w skali punktowej 0+30 punk.-tów tna ktorej 1-8: oznacza minimalną., 
ocenę- pozytywną). przekształconej" na skalę ocen ECTS (A do Fri.. 
7.3. Suplement do dyplomu. 

Suplement do dyplomu jest obecnie szeroko stonowany w wielu krajach. Niektóre 
uczyniły jego Wprowadzenie, lub Zamierzają uczynić”. prawnym obowiązki-em, w innych jest 
wydawany, ale bez wyraźnego nakazu. 

Na prośbę studenta suplement do dyplomu jest wydawany w Austrii (01.10.2003). 
Francji (do celów mobilności międzynarodowej), Norwegii „(od 2002 r.). na Łotwie (niektóte 
uczelnie zaczęły wydawać już w 2001 r.: legislacja narzucająca obowiązek wydawania 
znajduje się w Radzie Ministrów). na Węgrzech (jest wydawany od stycznia 2002, ale za 
wersję angielską suplementu studenci muszą płacić-). w Czechach (wydawany jest na mocy 
ustawy 2 l998 r.”). w Rumunii (od 2000 r.). W Polsce wydawanie sttpleme'ntu do dyplomu 
bedzie obowiązkowe od roku ak. 2004/2005. Na razie uczelnie są zohówiąZane wydawać .go 
na prośbę student-a. 

Suplement do dyplomu jest— wydawany automatycznie” w Belgii (w części. 
Flamandzkiej wymaga on jed-nak drobnych korekt, aby dostosować go do suplementu 
międzynarodowego), natomiast w części francuskojęzyczncj rozpoczęto wydaWanic [Ego 
dokumentu od czerwca 2003 r. na zasadzie dobrowdiności . Suplement do dyplomu 
wprowadza także Uniwersytet na Cyprze. W Danii suplement jest wydawany w języku 
angielskim od (”092002 W Estonii od 01 .0l.2004 jest obowiązek wydawania suplementu, 
W Finlandii większość uczelni wydaje automatycznie, pozostałe — na prośbę studenta. Na 
Litwie suplement do dyplomu Wprowadzono w 2003 r.. w Niemczech — tylko dla nowych 
stopni Bachelor/Master. w Hiszpanii — od roku ak. 2003/2004. W Islandii większość uczelni 
postanowiło Wprowadzić suplement do dyplomu na wiosnę 2004 r. Na Maicie studenci 
otrzymują wykaz ocen. natomiast suplement do dyplomu jest w fazie Wprowadzania. 
W Słowacji od roku ak. 2004/2005 Wszyscy studenci będą otrzymywali suplement wraz 
z dyplomem. Suplement do dyplomu wydaje się, w Słowenii od roku ok. 2ttl/20t-ll. Szwecji 
-— od 01.01.2003. a we Włoszech — od 2001 r. 

Mimo, że w Holandii suplement do dyplomu nie jest obowiązkowy to uważany jest'jukp 
dobre narzędzie zapewniające Stepniom większą przejrzystość i łatwiejsząporównywalność. 
"Z tego powodu wiele szkól wyższych wprowadziło lub wprowadza suplement do dyplomu. 

Suplementu do dyplomu jeszcze nie wydaje się w kilku krajach. W Bułgarii w dniu 
05.06.2003 przyjęto projekt poprawek do istniejącej ustaWy w celu wprowadzenia suplementu 
do dyplomu. Na razie” suplement do dyplomu nie jest wydawany w Grecji. Irlandii i Portugalii 
(są zaawansowane plany jego wprowadzenia). W krajach tych trwają dyskusje nad 
wytycznymi do opracowania tego dokumentu. Suplementu do dyplomu nie wydaje się 
również Rumunii. ale prace w tym kraju nad Opracowaniem ram prawnych dla” jego. 
wydawania majdttją się końcowej fazie. W Wielkiej Brytanii zamiast suplementu do dyplomu 
wydawany jest wykaz ocen (transcripr part of the pmgress file), podobnie na Malcie. 
W Szwajcarii Konferencja Rektorów zatwierdziła w ~sty0'2niu 2002 r. wytyczne do 
:Wpt'owadżenia suplementu do dyplomu. Przygotowywane jest obecnie Wprowadzenie. tego 
dokumentu na poziom'uniwersyteeki. 
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& .REALIZAcJA. rnocnsu Benon. " 
waznosc: 

: „no na PODSTAWIE moonm- 

8.1. świadomość procesu bolońskiego 
Wyniki przeprowadzonych badań”7 wskazują,-że znacznie wzrosła świadomość procesu.- 

boiońskiego w okreSie pomiędzy spotkzłniem praskim iberlińskim ministrów edukacji. Mimo 
to reformy nie dotarły dorychczas do szeregowych pracowników akademickich. których 
zadaniem jest nadanie reformom wymiaru praktycznego. W jeszcze mniejszym stepniu 
włączeni są do dyskusji o reformach. boloński-ch pracownicy administracyjni i studenci, 
Zazwyczaj większa świadomość procesu bolońskiego istnieje w uniwersytetach niz w innych 
szkołach wyższych. Warto zauważyć tym kontekście, że spośród ankietowanych szkół 
wyższych tylko 473% uniwersytetów i 29.5 % innych szkół wyższych powołało koordynatora 
proceSu bolońskiego. 

Dyskusje o reformach bolońskich są mniej powszechne w. Estonii. na ”Litwie; 
w ~SZwecji. RFN irlandii. a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii niz w innych krajach. Polska 
w tym kontekście nie występuje w ani w negatywnym, ani pozytywnym świetle. 

Istnieje szerokie poparcie dla procesu bolońskiego Wśród rektorów (prezydentów) 
uniwersytetów-', spośród których ponad 2/3 uważa jako ważne dokonanie gwałtonmego 
postępu w kierunku realizacji europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. 20% rektorów 
wprawdzie popiera ideę utworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego nie uważa. 
że czas jeszcze nie dojrzał aby to uczynić. Pozostaje jednak wciąż pewien opór w stosunku do 
pojedynczych aspektów i tempa reform. Taki OpÓT jest bardziej wyraźny w Norwegii, Francji. 
Belgii (Walonia). RFN. na Węgrzech. w Portugalii. Irlandii i Wielkiej Brytanii. 

Chociaż wiele rządów dokonało zaocznego postępu w zakresie stworzenia ram. 
prawnych umożliwiających wprowadzenie w życie reform holońskich. to tylko połowa z- nich 
zapewniła szkołom wyższym jakieś Bilansowanie tych reform. Oznacza to, że reformy 
bolońskie są często wprowadzane kosztem innych kluczowych funkcji lub ważnych. 
a zarazem niezbędnych, usprawnień szkoły wyższej. 

”Studenci są formalnie zaangażowani w proces boloński w 63% uniwersytetów-. poprzez 
uc'jzejstnictwo w senatach lub radach wydziałów. bądź departamentów. Niższy poziom 
Uczestnictwa można odnotować w Grecji. Portugalii. Słowenii. Szwecji, Islandii i Wielkiej 
Brytanii. Przedstawiciele studentów wiążą, największe nadzieje z reformami lmlońskimi 
jeśli chodzi o ich zasady. ale są najostrzejszymi krytyk-anti sposobu wprowadzenia: tych 
reform w życie. a często także zawężonej ich interpretacji. 

Zdaniem przedstaWicieli ministerstw. konferencji rektorów i szkół wyższych poprawa. 
jakości akademickiej i ,.zatrudnialnośći" absolwentów "(zdolności do zatrudnienia) to dwie 
siły napędowe procesu bolońskiego. 91% rektorów szkół wyzszych uWaża ..zatrttdnialność” 
swoich absolwentów jako „ważny lub bardzo ważny aspekt przy projektowaniu lub 
restrukturyzacji programów studiów. mimo że regularne i bliskie zaangażowanie 
stowarzyszeń zawodowych i pracodawców w opracowanie programów studiów wciąż ma 
bardzo ograniczony zakres. W kontekście porównywania i przebudowy modułów programow 
,Studiów lub ”struktury stopni akademickich pojawiają się jednak często obawy (› krótki?;— 
wzrticzność w odniesieniu do sposobów, za pomocą których szkolnictwo. wyższe powinno 

' Chndzi o” wyniki badań zawarte w raporcie ł'rezułi ll! przygotowanym na podstawie opracowania adpawied'zi'" 
na pytania ankiety skierowanej do 33 ministerstw edukacji, 33 konferencji rektorskich 1800 rektorów Szkól 
wyższych stowarzyszen studenckich krajewych' ; europejskich oraz krajowych stowarzyszeń pracodawww 
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dążyć do zapewnienia ,.Łatrudnmlnośei sWoich absolwentów Należy zauważyć że rosnący 
trend w kierunku .b'ud'0wy programów studiów w” funkcji wyników kształcenia] kompetencji 
jest czę-sao widziany jako sposób zapory. nienie, że jakosc akademicka i z'ttrudmalnosć 
diugotermmowa stają- się zgodnymi celami szkolnictwo Wyższego 

8.2. Mobilność studentów w Europie: 
Szkoły wyższe będące importerami studentów nettoźrznajriują się najczęściej we Francji, 

Holandii.. Danii. SZwecji, a zwłaszcza w Irlandii i Wieliki'oj Brytanii.. gdzie. 80 % szkoł 
wyższych'wykiozuje nadwyżkę studentów przybywających nad Wyjeżdżającymi. 

5.3. Suuktura stopni.;ramy kwalifikacji i programystudiów 
Ważny postęp został dokonany w Eumpie w zakresie możliwośći „promiyclt Wprowa— 

dzeniu nowej struktury studiów. Obecnie 80% krajów-sygn-atariuszy procesu bolońskiego albo 
już posiada możliwości prawne do ofcroWania studi-ów dwustopniowym bądż wpi'owadmje. 
Wiele rządów ustaliła” terminy czasowe dla przejścia ze. starego do nowego systemu stopni. 
W pozostałych 20% krajów takie zmiany prawne są przygotowywane. 53% szkół wyższych 
Wprowadziło strukturę dwustopniową, podczas gdy 36 % planuje. to uczynić. innymi słOWy 
prawie 90% szkół wyższych ma lub będzie mieć dwustopniową strukturę Studiów. Tylko „%- 
”u'czel'ni nie widzi potrzeby referm programowych w tym procesie. W Europie PołudnioWo,- 
Wschodniej okolo 55% szkół wyższych nie wprowadziło jeszcze dwustopniowej śtruktury 
studiów: 

W krajach.. w których nie było w przeszłości pierwszych stopni na poziomie hachelor 
istnieje wciąż- tendencja postrzegania ich jako: szczebli pośrednich lubprogramu wprowadza— 
jącego. a nie jako samodzielnych stopni mających pełną wartość na rynku pracy. Niezbędne 
jest więc poprawa w zakresie postrzegania stopni bac-heim jako ważnych i akceptowalnych 
kwalifikacji. Niezbędne jest też ścisła współpraca pomiędzy rządami i szkołami wyższymi. 
›aby zapobiec powierzchownemu wprowadzeniu nowej struktury stopni. Nowej strukturze 
stopni powinna towarzyszyć przebudowa programów studiów, uwzględniająca nie tylko 
norąjące dyskusje na poziomie europejskim na temat deskryptorów stópni Bachelor :' Master, 
wyników nauki. profili kwalifikacji, ale także potrzeby. danej; szkoły wyższej w zakresie 
ret-formy programow studiów. 

"8.4. WSpó'lne programyi wspólnestopnie 

Wspólne programy i wspólne stopnie są nierozerwalnie związane z wszystkimi celami 
pmresu bolońskiego i mogą stać-„ się ważnym elementem europejskiego obszaru szkolnictwa 
wyższego. Mimo to.. i pomimo apelu w Komunikacie Praskim.- wspólnym programom 
i wspólnym stopniem wciąż nie nadaje się właściwej wat-gi. Ministerstw-ct i konferencje 
rektorskie bowiem przywiązują do Wspólnycli etopni średnie lub nawet niskie znaczenie. 
Period 213 ministerśtw twierdzi. że udzielą pew=ncj zachęty dla „Opracowania wspólnych 
programów] wspólnych stopni ale zasięg tego wsparcia nie jest znany. Wprawdzie Werbalne 
poparcie: dla wspólnych programów i w'spólnych stepni jest. wyższe w szkołach wyższych 
i wśród studentów. nie zostały one jednak jeszcze uzna-ne jako kluczowe narzędzia dla 
rozwoju szkoły wyższej. Tworzenie i koordynacja takich. programów jest wciąż całkowicie 
pczostawiena inicjatywie msmzególnych profesorów. Szkoł-y- wyższe i krajowe systemy 
szkoln'ictWa wyższego mogą utracić szansę usytuowania się. w skali międzynarodowej jeśli 
nie skoncen'trują ”swojej uwagi na systematycznym. w tym finansowym, wepar'ciu rozwoju 
wspolnych programów! wspólnych stopni. W ponad 350% krajow—sygnatariuszy Deklaracji 
Bolońskiej obowiąZująŁ-e przepisy "nie pozwalają na nadawanie wspólnych stopni istnieje 
wiec. potrzeba ich nowelizacji. 
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815. Uznawanie kwalifikacji 

Poprzez. złożenie w Radzie Europy w. dniu l=81111atea2004 r. dokumentu podpisanego 
przez Prezydenta RP Polska stała się 38. krajem ratyiikujacyin Lizbońska Kenwe'ncję 
() uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie” 
Europejskim która jeSt najważniejszym dokumentem prawnym w tej dziedzinie. Ponad 213 
ministrow edukacji i ponad 50% szkół wyzszych oraz nieco mniej niż 50% stowaizyszcn 
studentów sptxiziewa się ze proces boloński Znacznie ułatwi uznanie dyplomów i okresów 
studiów 

Choć suplement do dypIOmu jest 'u'/prowadzacy w rosnącej liczbie krajów. to jednak 
pracodawcy. do których jest on „kierowany. Wciaz nie.;są wystarczająco. świadomi tego faktu. 

8.6; Punkty kredytowe w celu przenoszenia i akumulacji 
ECTS stał się w wielu krajach obowiązującym systemem„ podczas gdy inne, kraje 

„starają się zapewnić kompatybilność swoim systemom ?: ECTS. 2/3 szkół wyższy/eh stosuje 
obecnie ECTS do transferu punktów kredytow-ych. 15% wykorzystuje inny system. Jeśii 
chodzi (› akumulację punktów kredytowych prawie % szkół wyższych oświadczyio. żejużją 
”wprowadziło (ta liczba może być zawyżona i wynikać ›z niezrozumienia pyt-ania poswwionego 
w- ankiecie). 
8.7. Autonomia i zapewnienie jakości 

Anitka/ony zakies autonomii zwykle oznacza w1ększą niezaleznosc od IlileTWćal 
panstwa ale tow uzyszy mu zazwyczaj rosnacy wplyw innych podmiotów w społeczenstwo 
jak również rozszerzone zeWnętrzne procedury zapewnienia jakości otaz mechanizmy. 
finansowania oparte na Wynika'ch (ontcome-haned fundińg”). 

Wszystkie państwa-sygnatariusze Deklaracji Bolońskiej powołały lub są w trakcie 
pow-1111111111 agencji odpowiedzialnych za zewnętrzną kontrolę jakości 'w takiej czy innej 
postaci. 80% szkół wyższych w E'uropicjest'juz poddawanych zc'wnęu'zncj ocenie jakości lub 
akredytacji. Warto zauważyć, że w krajach Unii Europejskiej doininowaia ocena jakości. 
a w krajach. które od 1 maja 2004 r. wstąpiły do Unii — procedury akredytacji. "Obecnie 
w krajach zachodnich coraz większym zainteresowaniem cieszy się akredytacja 1 stosowautc 
kryteriów i norm. podczas gdy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej coraz częściej 
stosuj-c się procedury oceny ukierunkowane na poprawę. 

Podstawowym zadaniem zewnętrznych struktur zapewnienia jakości ("oceny jakoŚCi lub 
akredytacji.) jest poprawa jakości. Jedynie we Francji, na Słowacji i w Wielkiej Brytanii 
częściej jest wymieniana odpowiedzialność przed społeczeństwem niż. popmwa jakości. 
Nawet agencje akredytacyjne. tradycyjnie bardziej zoiicillowaiie na odpowiedzialność przed 
społeczeństwem. obecnie podk reślają poprawę jakości. 

Wewnętrzne procedury zapewnienia jakości 1111 równie powszechnie stesowane jak 
procedury zewnętrzne i dotyczągłównic nauczania. Według inforamcji przekazanych przez 
lektorów-. w 80% badanych szkół wyższych istnieją wewnętrzne procedury monitortgjącc 
jakość nauczania, natomiast w 53”: działająlakże wewnętrzne procedury monitorujące jakośc 
badań. Jedynie 25 % szkół wyższych twierdzi, ze dy5ponuje systemami monitorując-ymi innc- 
a—spekty niź: nauczanie i badania. Uważa się jednak, ze obecnie procedtu'y wewnetrzne nie są 
dostatecznie rozwinięte i dopracowane, aby można było ziezygpowac' z. Zewnętrznego 
zapewnienia jakości.. 

_.22.__. 



pęjśkich. Szkoływyżs'że natomiast są bardziej ptiżyt'ywnic nastawione do wspólnych (struktur 
i procedur w skali europejskiej niż- do struktur kPĄiOWyCh. Na przykład pranie 50% szkol 
wyższych przyjęłaby z zadowoleniem powołanie ogólnoeumpejskiej agencji 'akredytacyjnej. 
8.8. Kształcenie przez całe życie (LLL) 

Z raportu Trends HI wynika. że W*ŻOOB r. winks-msc krajów. zamierzała wprowadzić lub- 
już była w trakcie realizacji strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie. Jakąś politykę 
w tej dziedzinie ma już w 1/3 krajów uczestniczących w procesie bolońskim. Są to.: Belgia, 
Dania. Finlandia Francja, irlandii, Islandia, Holandia, Norwegia, Polska. Słowacja, Szwecja 
1” Wielka Brytania. Jednak strategie te i  działania w większości przypadków nie są ukierunko— 
Wane na sektor SzkolnictWa wyższego i nie określają wartości dodanej lub warunkow 
świadczenia edukacji przez całe życie przez szkoły wyższe. 

Naj wyższy procent szkół wyższych posiadających strategie kształcenia przez całe życie 
mają: Wielka Brytania, Islandia, Francja. Republika Czeska. SłOwacja i Bułgaria. podczas gdy 
Niemcy. Austria. ”Włochy. Węgry. Turcja. Rumunia i inne kraje Eumpy Południową 
Wschodniej mają, najniższy procent. 

8.9. ZróżnicOwanie profili szkół wyższych 
Obecnie zdecydowana większość szkół wyższych w Europie jest podobna we 

względnej wadze przypisywanej nauczaniu i badaniom i dominacji orientacji krajowej 
w odniesieniu do społeczności. której głownie służą. Tylko 13% wszystkich szkół wyższych 
w EurOpie (16% uniwersytetów) uważa. Że służy społeczności ogólnoświatowej (z dużymi 
różnicami pomiędzy krajami pod tym względem), podczas gdy tylko 7% uważa. że służy. 
społeczności europejskiej. Szkoły wyższe stają w obliczu rosnącej potrzeby opracowania 
bardziej zróżnicowany-ch” profili. gdyż w czasach intensyWnego umiędzynarodowienia, 
a nawet globalizacji części rynku szkolnictwa wyższego. zwiększyła się konkurencja w walce 
o fundusze publiczne i prywatne oraz (› studentów i' pracowników. Główne wyzwanie na 
przyszłość polega na zajęciu się nowymi potrzebami, które wynikają z pojawienia. się 
zróżnicowanej grupy bezpośrednich partnerów w nauczaniu i badaniach. Uniwersytety będą 
musiały określić granice dla roii tych partnerów, w celu zachowania wmsnej WOIHOŚCi 
akademickiej, ale będą także musiały sprzedać Unikalną wartość dodaną jaką jest rola i udział 
uniWersytetów w nauczaniu i badaniach. 

8.10. Wybrane wnioski z raportu Trends 3 

!. WprOWadzenie w życie celów boloński'ch staję Się. bardziej owoc-nc jeśli są „one 
potraktowane jako pakiet (struktury stopni Bachelor/Master, ECTS. Otwarcie 
perspektywy edukacji ustaWicznej etc.). 
Powinno się tworzyć strukturę modułowąprogramów studiów. 
Należy zdefiniować ramy kwaliiikacyjne i profile. jak rówoieiż konkrenie wyniki 
nauki w kategoriach wiedzy, kompetencji i umiejętności. 

. Tworzenie kompatybilnych struktur zapewnienia jakości. ”zorientowanych na poprawę 
jakości. buduje zaufanie i ułatwia uznawanie kwaliiilcacji, co z. kolei ułatwia 
mobilność. 

.5. Powinno się zwiększyć zainteresowani-e potrzebami „studentów-., jak równi-eż 
elastyczności—ą wewnątrz programów na stopień i pomiędzy programami, szkołami 
wyższymi i systemami krajowymi szkolnictwa wyższe-go. 

6, Należy ponownie zdefiniować rolę badań w ustanowieniu stopni Bąctlwlar 5 Master. 
?. Programy nauczania prOWadzące do stopni- Mas-rnr nie mogą być zrefermowane bez 
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właściwego uwzględnienia. ich „ZWiązkiiw praz tolaćji z nauczaniem i badaniami na 
poziomie doktorskim. 

285. Nauczanie w uniwersytetach nie może i. nie powinno być „refonnowune bez; 
uw'zględnienia jego związku z badaniami. poczynając od tworzenia inożliwości 
rekrutacji młodyćh pracowników badawczych do integracji z naućzaniem projektów 
badawczych. ' 

8.111. Sprawy dotychczas pominięte przy tworzeniu europejskiego obszaru szkolnictwa 
wyższego ' 
Nie ma zainteresowania ułatwieniem rekrutacji pfofćSor'ÓW w skali europejskiej przy” 

mierzeniu europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Jak dotychczas istnieje niewiele 
Szkół Wyższych w Europie, które mają znaczącą mniejszość, :: tym bardziej większość 
nauczycieli akademickich z innych krajów europejskich. W tym kontekście. w następnych 
fazach prOccsu bolońskiego powinno się rozwiązać następujące sprawy: 

. Jak zachęcić szkoły wyższe do umiędzy-nttrodowienia procedur rekrutacji 
pracowników? 

'. IIa-kie przeszkody dla. długookresowej mobilności fpracow'ników muszą być pokonane 
w kategoriach ubezpieczenia zdrowotnego. praw emerytalnych, etc.? 

Nie. uzyskała właściwego zainteresowanie sprawa swobodnego wyboru studiów 
w ”dowolnym miejscu Europy. nawet na poziomie undemmduate, czyli na samym początku- 
studiów. Usunięcie wszystkich przeszkód w tym zakresie byłoby najczystśzy-m dówodem; 
istnienia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego zasługującego na to imię. 

Sprawy językowe to kolejny ważny, lecz pominięty aspekt europejskiego obszaru 
szkolnictwa wyższego. Choć dokonuje się istotny postęp w zakresie zbieżności strukturalnej. 
większej przejrzystości, możliwości przenoszenia grantów etc., ale wiele lat doświadczeń 
z programami Unii Europejskiej— w dziedzinie mobilności pokazało efektywność barier 
j-ęzkWych. 

. Czy całkowita dominacja jeżyka angielskiego w większości szkół wyższych 
i programów jest rzeczywiście ceną. którą trzeba zapłacić za prawdziwie eurbpejsjką 
mobilność? 

. Czy istnieją jakieś sposoby zapewnienia Europie różnorodności językowej 
i kulturowej oraz przekonania studentów (i szkoły wyższe) 'do' troszczenia się o „mnie” 
języki?” 

Ostatnia sprawa, .ale nie najmniej ważna. Jeżeli nie ma być utracony ogromny potencjał 
wykorzystania celów procesu bolońskiego. jako cyngiel dla niezbędnych podstawowych 
i 'zrćWnownżony-eh reform szkolnictwa wyższego: w Europie to w procesie bolońs-kitn glosi 
piecówników akademickich musi być bardziej bezpośrednio słyszalny i wysłuchany. 
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Ewolucja szkolnictwa wyższego: w Europie 
i jej konsekwencje dla kształcenia W obszarze 

technik i technologii informacyjnych 

MIĘDZYNARODOWE UWARUNKOWANIA KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW 
Kształcenie inżynierów w polskich uczelniach technicznych musi być dziś rozpatrywane- 
w kontekście międzynarodowym - przede wszystkim europejskim. Wynika .to co najmniej 
z dwóch powodów: 

- W warunkach globalnej gospodarki absolwenci polskich uczelni będą coraz częściej 
prttcować za granicą lub. w działających w Polsce filiach zagranicznych lub między— 
narodowych firm. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zapewne nasili tc procesy. 
ułatwiając swobodny przepływ Wyksztaiconych w Polsce inżynierów na rynki pracy 
innych krajów europejskich. 

» Od kilku lat realizowany jest ~ silnie wspierany przez Komisję Europejską ~ proces 
tworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego (European Higher 
Education Area). określany często jako Proces Boloński. Jego zasięg i postęp jest już 
dziś na tyle znaczący. ze ignorowanie zachodzących w ramach tego procesu zmian nie 
jest mozliwe. Jakiekolwiek przedsięwzięcia reformatorskie w obszarze szkolnictwu 
wyżSzcgo wyraźnie sprzeczne z założeniami Procesu Bolońskiego naraziłyby 
podejmujące je uczelnie na międzynarodową izolację. a absolwentom stworzyły mniej 
korzystne warunki startu zawodOwego w jednoczącej się Europie; 

Proces. tworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego (Proces Boloński”) jest-* 
jednym z elementów- szeroko zakrojonych działań zmierzających do utworzenia Europejskiej 
Przestrzeni Edukacyjnej (European Area of Education and Training) i jako taki pozostaje 
w związku z procesem tworzenia Europejskiej Przestrzeni Kształcenia Ustawicznego 
(European Area— ąf Lifelong Learning) oraz z pro'cesem tworzenia Europejskiej Przestrzeni 
Kształcenia ZawodoWego. określanym jako Bruges—Copenhagen Process. Preces Boloński 
powstaje także w- silnym: związku z procesem tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej 
( European Research Area). Oba te procesy są kluczowymi elementami procesu mającego. 
doprowadzić do realizacji stworzonej przez polityków wizji Europy Wiedzy (Bumpe- 
ofKnow/edge) stanowiącej kluczowy element tzw.. Strategii Lizbońskiej (rys. 'l) 
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„Posadowienie?” Proceau Bolońskiego w kontekście tworzenia Europy Wiedzy pow-oduje. że 
kształcenie w uczelniach technicznych nabrało większego znaczenia (w „porównaniu 
z- kształceniem w innych obszarach) i stało się przedmiotem zainteresowania szerszegogrona' 
osób. w tym polityków odpowiedzialnych za strategię rozwoju Europy i poszczególnych-' 
krajów. W dokumencie Komisji Europejskiej Education and training in Europe: The wari: 
programme on the Jitmre objectives of educatio-n wid train-ing in Europe sformułowznto 
lSaadań dla europejskiego systemu edukacji: wśród tych zadań znalazło się zwiększenie- 
naboru na studia w dziedzinie nauk ścisłych i studia technicme [CECQŻł]. W dokumencie 
Komisji Europejskiej The role of the uniwmirics in the Europe of know-'ledge wśród wielu 
postawionych pytań znalazło się i takie: Co należy zrobić, aby studia na kierunkach ścisłych 
itechnicznych. & także kariery zawodowe w- tych dżiedzinach stały się bardziej atrakcyjne?" 
[C'ECOB']. 

I EUROPA WiEbZY 
?] ' 

"= EUROPEJSKA pnzesrnzen 
„ szxomlcrwn wvższeoo 

(PROCES BOLONSKI) 

i_' . eunuceasaa„nnzesrn25n renomowani , ' i j 

Eye; !. Pieces Boloński jako element kształtowania Europy Wiedzy 

W: ocenie ekspertów, realizacja "Strategii Lizbońskiej, aściśiej sformułowanego przez szeftiw 
rządów krajów” Unii Europejskiej postulatu zwiekszenia do 2010 r. nakładów na prace 
badawczo-rozwojowe do wymiaru 3% PKB będzie wymagała utworzenia w Europie 
ok. 500000 nowych miejsc pracy związanych z bada-niami naukowymi, z czego znaczna część 
związana byłaby z badaniami w obszarze nauk ścisłych i newcozcsnych technologii. 
Tivorzenie- Europy Wiedzy stanow-i. więc wielką szansę dla absolwentów uczelni 
technicznych. ale absolwentów właściwie przygotowanych. Właściwe przygotowanie do 
pracy w sektorze badawczo-rozwojowym oznacza m.in. umiejętność myślenia abstrakcyjnego 
i syntemowego oraz umiejętność samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów: 
Z pewnością nie służy takiemu przygotowwiiu model kształcenia. w którym. dominuje 
przekazywanie wiedzy i umiejętności z zakresu wąsko pojętej specjalności. 

Rozmaite przesłanki związane ze zmianami zachodzącym w systemach szkolnictwa 
wyższego w krajach europejskich skłaniają do formułowania wielu innych postulatów 
dotyczący—ch modelu kształcenia na uczelniach technicznych. Celem artykułu jest: zatem 
omówienie „procesów zachodzących w ertrdpejs'kim szkolnictwie wyższym i na tym tle 
przedstawienie kilku tez dotyczących pożąda-nych cech ”systemu kształceniastudentów uczelni 
,technicznych w szeroko rozumianym cbs-zme technik i technologii informacyjnych, 
obejmującym także. telekomunikację. 
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ZMIANY W. EUROPEJSKIM SZKOLNICTWIE WYŻSLYM - PROCES 
BOLONSK] — 
Deklaracja Bulońska..- podpisnna l9 czerwca 1999 r. przez ministrów" odpowiedzialnym za 
szkolnictwo wyższe w 29 krajach europejskich”. zapoczątkowała proces. istotnych zmian- 
w systemach edukacji poszczególnych państw. Proces ten, nazywany ”często Procesem 
Bolońskim. zmierza do utworzeniado roku 20 IO — w wyniku uzgodnienia pewnych ogólnych 
zasad organizacji kształcenia —- Europejskiej Przestrzeni ›SZkoInictwa Wyższego (European 
H igher Erin-rwźmt. A ma). 

Proces Boloński stanowi ptóbę wypracowania wspólnej ..eurotmjsktej reakcji na problemy 
wy stępującc w większości krajów tak aby: 

— stworzyć wau unki do mobilności obywateli; 
— ~«dostosownć system kształcenia do potrzeb” rynku pracy. .a zwłaszcza doprowadzić do" 

poprawy ..zatrudninlności”. ' ' 
— podnieść atrakcyjność i poprawić pozycje konkurenCyjną systemu szkolnictwo 

wyższe-go w Europie. tak aby odpowiadala ona wkłndowi tego obszaru w rozwoj 
cywilizacji.. 

Celem zachodzących procesów integracyjnych nie jest standśtlyzacja. lecz raczej „harmoni- 
zfttcjar”. tzn. Wypracowanie zasad Współdziałanie, z uwzględnieniem zróżnicowania iauto— 
nto'mii mszczogólnych państw i uczelni. 

”Z fnmtttlncgo punktu widzenia najistotniejszymi ”dokumentami okreśłąjąeymi charakter 
Procesu Bolońskiego są deklaracje i komunikaty sygn-owane przez ministrów odpowie- 
dzialnych za Szkolnictwo wyższe w krajach europejskich. Pierwszym dokumentem tego typu, 
poprzedzającym Deklarację Bolońską, była Deklaracja Sorbońska z maja 1998 r... podktórą 
podpisy złożyli ministrowie Francji. Niemiec. W. Brytanii i Włoch. Zawarta w Deklaracji 
Sorbonski'cj idea ..hnrmonizacji” struktury systemow szkolnictwa wyższego w celu 
zwiększenia mobilności i poprawy ,.zatrudniulności" została następnie rozwinięta w Dekla- 
racji Bolońskiej. podpisanej przez ministrów 29 krajów (w tym Polski). następnie w Komuni— 
kacie Praskim z maju 2001 r., a ostatnio w Komunikacie Berlińskim z września 2003 r. Liczba 
państw zaangażowanych w Proces Boloński Systctnutyunie wzrasta: w.: wyniku doc)/zji 
podjętych w Berlinie w tworzeniu Europejskiej. Przest'rleni Szkolnictwa Wyższego 
uczestniczy obecnie formalnie 40 krajów”. 
Proces Boloński ma bogatą ,.literaturę”. Wśród ostatnio opublikowanych materiałów zwraca 
uwagę przygotowywany na 7amówienie Komisji Europejskiej raport Trends in Learning 
Srmiturev in Higher Education (Trends III) [lrcndslll]. Żródłcm aktualnych informacji 
o przebiegu Procesu Bolońskiego. 7awierającym podstawowe dokumenty oraz wiele innych 
materiałów. jest witryna internetowa http:l/wWw.bol<›.gna—be1'get12005 .de. Rozszerzenie: 
zagadnień omów-lonych w niniejszym artykule można znaleźć w [Kras—”031. 

Podstawowe posmluty Procesu Bolońskiego 
W Deklaracji Bolońskiej zawarte jest sześć postulatów wskazujących sposbby realizacji 
celów przyświecąiących idei tworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego: 

_ wprowadzenie systemu „łatwo czytelnych” i porównywiilnych stopni (dyplomów). 
— tv.-prowadzenie studiów dwustopniowych. 
- wprowadzenie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów (ECTS), 
- usuwanie przeszkód ogrmiiczających mobiiność studentów i pracowników. 
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:—:- współdziałanie w zakresie zapewniania-jadem kształcenia, 
-— propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu. 

W Komunikacie Praskim wskazano” kolejne igi-orne elementy Europejskiej Przestrzeni 
ntśolnictwa Wyższego: 

— kształcenie ustawiczne. 
— współdziałanie uezelni i ”studentów w— realizacji Precesu Boloński-ego, 
—- prepagowanie atrakcyjności Europejskiej Ptzesnzeni Szkółnictwn Wyższego 

oaza Europą. 

Komunikat Berliński wskazujenowe eSpekty ProeeSu Bólońskiiego, podkreślając; 
— związek kszt'ałeenia i badań naukowych ”oraz. znaczenie-badań jako integralnej częsci 

Szkolnictwa wyższego. ' 
„. potrzebę rozszerzenia. dwustopniowego systemu studiów (zdeiiniowane'ggo 

w Deklaracji Bolońskiej) o. studia lll stopnia ~ studia doktoranckie, 
— potrzebę kształcenia interdyscyplinarnego. 

Poniżej omówieno sposoby realizacji niektórych w ww. postulatów Procesu Bolońskiejgo: — 
szczególnie istotnych z punktu widzenia kształcenia w uczelniach technicznych. 

. Studia dwustog—niowe 
Wprowadzanie studiów dwustopniowy/ch w uczelniach europejskich. przebiega dość szybko-, 
53% uczelni wprowadziło lub właśnie Wprowadza ten system,. & kolejne ”36% uczelni 
zamierza to zrobić w najbliższej przyszłości [TrendsIIl]. 

Model studiów dwustopniowycb jest obecnie dość powszechnie rozumiany w sposób 
następujący (używane poniżej tenniny' .baehelor i mmm-rz pisane małą literą. rozumiane :są 
jako niezależne od kraju, ogólne nazwy stopni i dyplomów odpowiadających ukończanin 
~*stud-iów ] i [[ stopnia): 

- uzyskanie dyplomu bachełor (ukończenie studiów I „stomii-a) wymaga zdobycia 
ISO.—24.0- punktów ECTS, " 

›— uzyskanie dyplomu "raster (ukończenie studiów ll Stepnia) wymaga zdobycia 
300 punktów ECTS. licząc od początku studiów; z czego 'co najmniej 60 punktów 
ECTS musi być uzyskane” na poziomie „graduate-'" w obszarze specjalności 
u-widticznion-ym na dyplomie. 

Przyjmuje się zatem. że ścieżka kształcenia prowadząca. do uzyskaniu dyplomu ”raster może 
mieć w szczególności następującą postać (symbole B i M Oznaczają. lidzbę punktów ECTS 
uzyskiwane na studiach prowadzących do dyplomu bae'iie'lori master) *[Trendslll]: 

—- 1803 + 120 M. 
— 240 B + 90— 120 M. '2 Czego 30—60 M może być wayskane w wyniku uznania ontągmęć 

!z ostatniego roku studiów I «stopnia, ' ' 
— 300 'M. .co oznacza zintegrowany program studi-św ] i ll stopniu. prowadzący.- 

bez'pośrcdnio do dyplomu master. 

Należy jednak podkreślić, że model kształcenia odpowiadający jednolitym studiom 
magisterskim — choć dopuszczalny » jeSt traktowany jako rozwiązanie nietypowe. 
W szczególności. uczelnie realizujące kształcenie w tym trybie mają znacznie utrudnione 
warunki ścisłej współ-pracy w obszarze edukacji z uczelniami z innych krajów, zaś studenci 
realizujący kształcenie w tym trybie pozbawieni są możliwości korzy-stania z różnych 
wspieranymi przez Komisję Europejską form mobil-ności. 



Dccyzją ininisniśw zebranych na Szczycie Berlińskim tak rozumiany model Studiów”.- 
dwustopniowym-h został rozszerzony @ studia doktoranckie, ufam—owane jako. Studi-a. lll stomia: 
(1315-21. 
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Rys. 35. Struktura systemu studiów. 

Uginanie” rzeszkód o anicza'c. ch niobilność' studentowi ratowników 
Mobilności studentów sprzyjają specjalne programy finansowane bezpośrednio lub pośrednio 
przez Komisję Europejską. W ramach programu Socrates-Erasmus w latach 1997-2002 ponad 
1 mln studentów mialo okazję zrealizować część programu studiów w trakcie trwającego 
zazwyczaj kilka miesięcy pobytu w uczelni zagranicznej. Oznacza to, że ok. 5% obecnych 
absolwentów uczelni europejskich ma doświadczenie międzynarodowe związane ze studiami 
odbywanymi _ przynąjmoicj częściowo - za granicą. 

Realizacja częsci programu studiów I lub 11 stopnia w innej uczelni. w kraju lub za granicą, 
określana jest jako mobilność pozioma (horizontal mobility) [Trendslll]. Opcją coraz częściej 
rozpatrywano podczas projektowania indywidualncj ścieżki kształcenia staje się inna forma 
mobilności - mobilność pionowa*(1›ertica'i mobility) [Treudslli]. oznaczająca zmianę uczelni 
po ukończeniu "studiów I stopnia, Często połączoną za zmianą kierunku studiów (ryś- 3). 
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Najbardziej rozwinięta forma mobilności (poziomej?) jeśi związana z programami studiów. 
prowadzonymi w:;pólnie- przez uczelnie z różnych krajów „aim degrees). Program taki 
realizowany jest na podstawie wieloletniej umowy" dwóch? lub większej liczby- uczcln'i. ;; jĘTgO 
cechami są: 

—- wspólnie opracowane plany studiów i. programy: nauczania-, 
— porównywalne okresy studiowania w uczelniach partnerskich, 
— ws-p'ólnie prowadzone prace dyplornOWe i egzaminy dyplomowe. 
~ wymiana wykładowców między uczelniane partnerskimi, 
—- „wspólny dyplom”. 

W celu-Ą przynajmniej częściowej likwidacji barier hamujących rozwój programow studiów 
prowadzonych wspólnie przez uczelnie z różnych krajów na Szczycie Berlińskim ministrowi-e 
podjęli zobowiązanie wprowadzenia do 2005 r. odpowiednich regulacji prawnych 
dotycz-ących mechanizmów tworzenia. uznawalności i akredytacji tego rodzaju studiów. 
atakże wydawania „wSpólnych dyplomów” › dokumentów sygnowanych przez przedstawi”- 
cieli wszyst-kich uczelni uczestniczących w rea-lizacji programu. 

Programy studiów prowadzone wspólnie- przez uczelnie ;: różnych krajów mają szansę stac się 
„znaki-em t'innowym" europejskiego szkolnictwa wyższego; są już dżiś ..ukochnn-ym 
dzieckiem" Komisji Europejskiej. W opinii autorów raportu Trends II! rozwój wstiólny'ch 
programów studiów jest na tyle. istotny. że nie wspierając — także ”finansowo — tego rozwoju. 
poszczególne kraje oraz poszczególne uczelnie tracą doskonalą. spombność wypracowania 
sobie korzystnej pozycji w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego [TrendsllI]. 

Wprowadzenie systemu „łatwo czytelnym" i porównywalnych stopni (dyplomów 
Podstaw-owym mechanizmem prowadzącym do poprawy .,czytclności” stopni (dyplomów-l- 
jest suplement do dyplomu (Diploma Supplement). Suplement do dyplomu zawiera 
informacje niezbędne do określenia poziomu i chantkteru Wykszmlccni'a uzyskanego przez 
absolwenta studiów wyższych: 

- charakterystykę sysremu studiów wyższych w kraju. w ktorym prowadzoticsą studiu. 
— charakterystykę zrealizowanego programu studiów- 
-— rejestr indywidualnych osiągnięć studenta.. 

Suplement do dyplómu . jest dokumentem wydawanym w języku kraju. w którym prowadzone: 
są studia. oraz w jednym lub więkS'zej lić/„bie „języków międzynarodowych". Na Szczycie 
Berlińskim ustalbno. że począwszy od roku 2005 w krajach uczestniczący-ch w Procesie 
Boloński-m suplement do dyplomu będzie wydawany każdemu absolwentom studiowała 
wyzszy-ch. bez dodatkowej oplaty. 

Jednym z istotnych zadań w PrOcesie Bolońskim jest możliwie jak najszybsze zdefiniowanie 
struktury stopni (tytułów) zawodowych (qualificarion framework): w poszczególnych krajach, 
opone nn opisie „wyjścia" (aura-mw based qualificarion framework). Każdy z elementów tej: 
struktury (każdy typ dyplomu) powinien być scharakteryzowany przez [RedingOB]: 

- poziom. mierzony nakładem praćy studenta wyrażonym w punktach ECTS; 
_ profil, określający charakter uzyskanych kwalifikacji. 
.... efekty kształcenia (learning Outcomes. competeriCes). określające zakrća Wredny 

i umiejętności (knowledge, skins) posiadanych przez absolwenta. 

Realizacja tak postawionego zadania wymaga nowego podejścia do tworzenia progmmow 
ŚWdiÓ-W. NOWE metodyka twarzeniu programów Studiów, zaproponowana w ramach projektu 
pilotażu-Wago” Timing Educational Structure-s i'n- Eli-rope, iinansuwnncgo ze środków Komisji 



.Eiimpejskięi, zakłada-„ że punktem wyjścia śąefekty 'kśztaicenia; Na tej podstawie każda 
nic—zdnia „tworzy swój „.autorski” program studiów.: i dobiera odpowiednie techniki nauczania 
[TuningDŻi]. Programy opracowane w różnych uczelniach mogą się różnić bardzo znacznie”, 
lecz ich realizacja prowadzi do osiągnięcia podobnych celów. określ-onych przez definicję 
..Wyjścia”. tzn. efektów kształcenia. Takie podejście z jednej strony stwarza szerokie 
możliwości eksperymentowania i wdrażania nowatorskich koncepcji dydaktycznych 
'azdru-gi'ej strony — gwarantuje pożądany efekt końcowy. tzn. właściwe kwalifikacje 
absolwenta Różnice między tradycyjną metodyką opracowywania programów studiów 
a podejściem zaproponowanym w ramachprojektu Timing zilustrowano na rys. 4. 
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Rysi 4. Deliniowanie programów kształcenia 

Proces Boloński w ocenie środOWi'ska ,.inżvnicróW” 
Z punktu widzenia uczelni technicznych istotne jest stanowisko, jakie wobec Procesu 
Bolońskiego zajmują międzynarodowe organizacje zaangażowane w sprawy kształcenia 
inżynierów. Ważnym dokumentem wyrażającym takie stanowisko jest ogłoszony w lutym 
”2003 r. wspólny komunikat CESAER (Cwycerenct' of Eumpean, Schools for Advamwd 
Enginee-ring Edurmion and Research) i SEFI (Societe? Eumpćmnc pour la Formation des 
fugiat-icam ~ European Society for Engineering Education) [SEF-103]. Przy opracowaniu łęg-0 
doku-mentu wzięto również pod uwagę stanowisko innych organizacji zajmujących się 
kształceniem w uczelniach technic-mych, m.in. BEST. FEANI, IAESTE i E4. 

We wspólnym komunikacie CESAER i SEFl wyrażają zdecydowane, poparcie dla idei 
Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, stwierdzając jednocześnie, że - ze względu 
na tradycję i charakter kształcenia inżynierów - pcstulaty Deklaracji Bolońskiej powinny być 
realizowane w odniesieniu do studiów technicznych w nieco inny sposób-niz to ma miejsce: 
w- przypadku innych obszarów studiów; Wynikają stąd m.in. nastepujące zalecenia dotyczące 
dalszych- etapow Procesu Bolońskiego: 

—- Oprócz upowszechnienia studiów dwustopniowych zaleca się utrzyma-nie 
zi-ntegrowanyCh programów studiów prowadzących bezpośrednio do dyplomu "tuner 
(jednolitych studiów magisterskich). Postulat ten budzi jednak kontrowersje; Zdaniem 
V; Reding, pełniącej funkcję komisarza Unii Europejskiej ds. edukacji i kultury.-„ 
współistnienie studiów I i II stopnia oraz zintegrowanych studiów prowadzących 
bezpośrednio do dyplomu masrer może doprowadzić do komplikacji w strukturze 
systemu kształcenia '[RedińTgOS]. 
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- Studia techniczne o protilu akademickun powinny konczyc się co najmniej. na 
poziomie master. Zgodnie z tym postulatem studia i stopnia o profilu akademickim 
powinny być więc traktowane przede wszystkim jako przygotowanie do studiów 
J [ stopnia (niekoniecznie na tym samym ,.kierunku”). 

— Niezależnie od zróżnicowania studiów I stopnia. a także Studiów ll stopnia, systent- 
kształcenia musi zachować wewnętrzną drożność, tzn. absolute-nt studiów” 1 stopnia bez. 
względu na ich charakter musi mieć sensowną możliwość kontynuoniania kształcenia. 
W szCzególności. struktura systemu studiów powinna umożliwiać kontynuowanie 
kszrałcenia absolwenttjm studiów i stopnia o profilu zawodowiym. 

— Definicje ..dyplomó'w" powinny być oparte na efektach kształcenia. 

PROCES .BOLOlŚlSKI A MODEL STUDIÓW w POLSKICH UCZELNIACH 
TECHNICZNYCH 
Dość powszechne Wprowadzanie w poi-skich uczelniach technicznych systemu studiów- 
dwustopniowych nie jest. jak sadzą niektorzy. .,nlegjaniem dyktatowi bolońskiemu". lecz 
wynika z potrzeby dostosowania „systemu keztałcenia do nowych uwamnkowań cywiliza- 
cyjnych. w których bez wykształcenia na poziomie wyższym coraz trudniej o pracę. Odsetek 
populacji kształconei na tym poziomie musi być dziś znacznie większy niż wprzeszłości. 
Uzyskanie okreslonych kwalittkacii nie będzie jednak gwarantow ić stabilności zatrudnienia. 
a w związku i.. tym konieczność częstych zmian kwalifikacji stanie się normą. Wynika stąd. że 
system jednolitych studiów magisterskich. ukształtowany w innych warunkach (kształcenie 
małego odsetka najzdolniejszej młodzieży. większa trwałość raz zdobytych kwalifikacji.. 
stabilność zatrudnienia i rodzaju pracy, itd.). nie jest dostosowany do nowych potrzeb. Nie 
znaczy to jednak. że w pewnych dziedzinach (np. w. medycynie) nie powinno się zachować 
tradycyjnych jednolitych studiów magisterskich. "ale liczba takich dziedzin jest stos-unk'owo 
mała. Nie ma też powodu. by przejście na system studiów dwustopniowych miało prowadzić 
do zani-ku kształc'ertia elitarnego. 
Aby wprowadzenie systemu studiów dwustopniowych mogło przynieść spodziewane 
korzyści. musi mu towarzyszyć istotna zmiana założeń prograaych w stosunku do. trady- 
cyjnych studiów magisterskich. Studia pierwszego stopniu nie mogą być .,pizyciętynii". czy 
.,Strywializowanymi" studiami magisterskimi. Sensownych studiów dwustopniowych nie da 
się też stworzyć poprzez proste podzielenie programów tradycyjnych studiów magisterskich 
na dwie części. „bowiem inne powinny być zasadnicze cele kształcenia na studiach pierwszego 
i drugi-ego stopnia. Nieporozumieniem jest też następujące pomie „logiczne-" rozumo- 
wanie: skoro mamy dać wykształcenie zawodowe w czasie krótszym niż na tradycyjnych 
studiach magisterskich. to musi ono być skupione wokół węższej specjalności. A zatem 
przejśc-ie na dwustopniowy system studiów wymaga gruntownej przebudowy programów 
nauczania. przy doblzei określonych celach i profilach kształcenia na obu stopniach. W „tym 
jest sedno sprawy”. a zarazem główna trudność. której pokonanie wymaga dużego wysilku 
~lotnymi-yw.nego i organizacyjnego. 
Zgadnic. z. obowiązującym ustawodawstwem, dyskutując na temat organizacji systemu 
smdiiów w polskich uczelniach należałoby używać terminów „studia zawodowe" 
i..nzupełniające studia magiśterskie". Są to określenia niefortunne prowadzące do niepot'oę 
zamień-. W niniejszym tekście konsekwentnie są stosowane terminy „studia lstopnia” 
(licencjackie tub inżynierskie) i „studia ll stepnia” (studia magisterskie), które są! 
pojemniejsze. budzą mniej kontrowersji i są zgodne z nazewnictwem używanym 
w dokumentach dotyczących Europejskiej Pizestrzeni SzkolntetWa Wyższego. 
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Wydaje się. ze podstawową wątpliwości związaną z wprowadzaniem studiów dwustopnio 
wych. między innymi w uczelniach technicznych. można- .siprowadzić do pytania: Czy celem 
studiów I stopniapowinno być przygotowanie do wykonywania określonego zawodu?? Można 
na nie odpowiedzieć twierdząco, pod warunkiem jednak., iż inaczej niż nakazuje to tradycja-. 
interpretuje się określenie „przygotowanie do wykonywania zawodu". Rzecz w tym, że trady— 
cyjne pojmowanie terminu „wykształcenie zawodowe" wiązało się z nabyciem takich umie- 
jętności. które można było eksploatować -— bez zasadniczego ich uaktualnienia, czy modyfi— 
kacji— przez długi czas. nierzadko przez całe życie. Dzisiaj jak już wspomniano, mamy do 
czynienia z radykalnie zmieniającą się sytuacją, w której dawna stabilność wykształcenia 
i związanego z- nim zat'rudnienia staje się coraz rzadsze. Zaplanowanie „jednorazowego? 
Wykształcenia zawodowego. które nie traciłoby aktualności i przydatności. na rynku pracy 
przez dlugi czas. jest dzisiaj praktycznie niemożliwe. Wobec tego, także eel kształcenia. które 
chcielibyśmy określać jako zawodowe, musi być inny-, niż jeszcze nie tak dawno temu. 
Współczesne kształcenie zawodowe w ramach studiów I stopnia może i powinno być ukie- 
runkowane Im umożliwienie absolwentowi podjęcia pracy, z; reguły pierwszej, bądź dalszego 
ksztalCenia się w ramach szeroko określone-go profilu zawodowego, a nie na przygotowanie 
absolwenta do wykonywania ściśle określonego zawodu. Inaczej mówiąc. powinno to być 
ksztalcenie prowadzące do uzyskania .,prcuStki” do podjęcia pracy w szeroko określonej 
dziedzinie, :: nie do uzyskania wąsko określonych umiejetności czy uprawnień zawodowych, 
a także przygotowywać do podjęcia dalszej nauki — samodzielnej. organizowanej przez 
pl'aCO'd'dWCę. czy nauczelni wramach studiów wyższego stopni-a bądź podyplomowych. 

Wobec tego, w ramach studiów I stopnia powinno się propagować tworzenie możliwie 
szerokich i wszechstronnych programów nauczania, w szczególności mających cechy 
interdyscyplinamości, a nie programów nastawionych na Wąskie specjalności zawodowe. Tak 
rozumiane kształcenie można by nazwać makrokierunkowym czy międzykierunkowym, jeśli 
za punkt odnieSicniu przyjąć obecnie obowiązujące w ”Polsce kierunki ksztalcenia (określenia 
te" występują w projekcie nowego prawa (› sżkolnictwie wyższym IU'stawa()4_I). 

Kształtując programy studiów I] stopnia należy pamiętać o tym, że jednym z ważnych celów 
wprowadzania studiów dwustopniowych jest udostępnienie drugiego stopnia studiów dla 
absolwentów studiów I stopnia Spoza macierzystej jednostki. tak aby obok „mobilności 
'pOziomej” możliwa była realizacja „mobilności pionowej” (patrz rys. 3). Studia [I stomia, 
pnwiinny być nie tylko drugim etapem studiów dla „własnych" studentów, którzy chcą posze- 
rzyć swą wiedze. bądź zmodyfikować profil specjalizacji uzyskany na studiach lstopnia. ale 
być także otwarte dla osób, które uzyskały dyplom liCencjata lub inżyniera wpokrewnej' 
dżiedzinie wiedzy na innym wydziale/uczelni, 'z których część może chcieć pomóc-ić 
na uczelnię po okresie pracy zawodowej. System studiów ll stopnia powinien być Zatem" 
elastyczny. w tym sensie, aby umożliWiał indywidualizowa-nie programów nauczania — 
ich dostoSowywanie do zróżnicowanego przygotowania. merytorycznego studentów przyjmo- 
wanych na te Studia. W praktyce, program studiów dla studentów spoza macierzystej 
jednostki będzie często musiał być rozszerzony o przedmioty „wyrównują-ice” —zazwyczaj 
z programu studiow ] Stopnia, a więc dla tych studentów czas trwania studiów będzie z reguły 
dłuższy. 
Kwestia modelu Struktury studiów (nie tylko technicznych) i. zasadniczych koncepcji 
programowych zbliżających nas do rozwiązań europejskich powinna być tematem 
poniszcchnej debaty i doprowadzić do ustaleń (› charakterze ogólnokrajowym. Należy jednak 
podkreślić. że niezależnie od przedsięwzięć na poziomie kraju, pośzczególn-e uczelnie, 
a:.nawet ich, pojedyncze jednostki, mogą zrobić wiele „na własnym podwórku". aby wypra— 
eewać sobie jak najlepszą pozycję w marzące] się Burt-mejsikiej Przestrzeni Szkolnictwa- 
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Wyzszego KOHICLZI'IŁ jest .w szczególnosci konsekwentne Wprowadzanie ofe11y- edukacyjnej- 
w języku angielskimi programów Studiów realizowanych Wapolnie z Uczelniami z innych: 
krajów, itd. 

KSZTAŁCENIE W OBSZARZE TECHNIK ! "TECHNOLOGII 
INFORMACYJNY CH 
Po, rozważaniach dotyczących ogólnych Zagadnień kształcenia w uczelniach technicznych” 
przyjrzyjmy się bliżej pożądanym cechom systemu kształcenia w odniesieniu do. obszaru 
wiedzy i umiejętności, który” określono tu jako nauki, techniki i tećhn'ologicż infmmncyj'ne. 
reślcnic to wymaga komentarza. zacznijmy ”więc od tej sprawy. 
W ubiegłej dekadzie upowszechnił się angielskojęzyczne temiiny infnrmarion science oraz 
iryi11'111-ariozi technology. Są to terminy mające stosunkowo. krótką historię. a ich zakres 
znaczeniowy nie jest jednoznaczny i podlega ewolucji. Information science › nauki 
informacyjne — jest terminem. który odnosi się do szeroko rozumianej wiedzy. dotyćzącej 
modelowania procesów informacyjnych zachtniząeych zarówno w tworach sztucznych 
(:..koniputemch"). jak i w naturze. A więc „information science ma inny zakres znaczenioufy 
niz termin informatyka. do którego przywykliśmy w Polsce, a który zasadniczo odpowiada 
angielskiemu computer sciana-' & engineering. ale z czasem stał się dość rozmyty — bywa 
interpretowany w sposób zaWężony. jako computer science (bez członu computer 
engineering). ale także w sposób rozszerzony, obejmujący Zarówno computer science— & 
mtginceri'nng. jaki i nauki informacyjne w szerszym. ..pozakomputcrowym" sensie. Pojawiają 
się oczywiście też różnorakie interpretacje pośrednie. a co więcej. różnie bywają rozumiane 
same terminy computer science oraz computer «engineering. Warto w tym kontekście wziąć 
pod uwagę. że informatyka jako dyscyplina naukowa jest zaliczana. zgodnie 
z obowiazujacymi w Polsce przepisami. do dwóch dziedzin naukowych: do nauk 
technicznyćh 1 do nauk matematycznych (jest to jedyny taki przypadek). 
Należałoby dążyć do tego. aby; termin informatyka był używany zgodnie zjego pierwotnym 
znaczeniem (computer science & engineering) oraz upowszechnić tcnnin „nauki 
informacyjne”. Alternatywą jest rozszerzenie zakresu znaczeniowego terminu informatyka 
tak. aby obejmował także nauki informacyjne. Nie byłoby to jednak rozwiązanie rozsądne. 
„gdyż spowodowałoby jeszcze większy chaos interpretacyjny. :: poz-a tym pogłębiałohy obecną 
niezgodność terminologii polsko— i angielskojęzycznej. Już w obecnym stanie rzeczy. termin 
informatyka jest stosowany w sposób. dość dowolny iprowadzący do nieporozumień. 
w Szezcgólności w nazewnictwie obszarów kształcenia. Stosuje się go w politechnikuch. 
uniwersytetach i uczelniach ekonomicznych. ale oczywiście programy nauczania ukryte 
wtyeh uczelniach pod nazwą infonnatyka różnią się na tyle istotnie. że określenie ich 
wpolnego jądra.. naprzykład w postaci wspólnych minimów programowych. jest praktycznie 
niemożliwe. Jeśli nazwy obszarów/kierunków kształcenia mają być adekwatne do ich 
zawartości programowej. a pow-inny. chociażby dłatcgo. aby nie Wprowadzały w błąd 
kandydatów na studia (nie, mówiąc już ,o celowy-m wprowadzaniu w błąd,. hy zwabić 
..klicntów”), to zachodzi pcinzeba zróżnicowania ich nazw. Cclowi temu pow-inno służyć 
upowszechnienie terminu nauki informacyjne oraz uporządkowanie interpretacji 
i zastosowania term-inu informatyka. 

Rozpatrując tę kwestię. należy uwzględnić powiązanie powyższych. terminów z coma 
«pijwszechniejszym terminem inmrmarion technology ( IT). Na polski należałoby go tłumaczyć 
jako techniki informacyjne. ale «cOraz częściej tłumaczy się go jako technologie informacyjne.- 
Dzi-eje- 3ię tak głównie za sprawą mediów masowy-ch. które zaczęły tłumaczyć angielski-e 
technology na..tceh1'1ologie”. zamiast „techniki”. waniu-Szy pod uwagę siłę ..pizekonywunia” 
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mediów masowych, sprawa zmiany pierwotnego Znaczenia tenninów „wenn-ikar” i „techno—- 
logia" wydaje się przesądzone — zapewne przyjdzie się do niej przyzwyczaić, a w końcu-' 
usankcjonować. W tytule niniejszego tekstu celowo zastosowano nieco nadmiarowe 
określenie „techniki i technologie infomiacyjne", mając nadzieję, że pomoże ono uniknąć. 
ewentualnych nieporozumień co do przedmiotu rozważań, które mogą się pojawić wśrod 
tych. którzy jeszcze nie pogodzili się z używaniem terminu technologia w takim znaczeniu, 
jak w języku angielskim. 

.Ale poZa kwesti-ą językową, jest też problem, zakresu znaczeniowego infomation technology.. 
Terminem tym określa się technolOgie, które są związane ze wszystkimi aspektami. 
raportowania informacją — jej wytwarzaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem. wySzuki— 
waniem. przesyłaniem, komunikowaniem. itp. (Równocześnie z information rec-lnialogy 
ttpowszechniany był termin ogni-matic"communication technology (ICT). oznsadniczo tym. 
samym zakresie znaczeniowym, używany zamiennie; wydaje się. że termin ten z czasem 
straci popularność, gdyż jest de facto redundantny'). Information technologies — technologie 
infermncyjne —- to zatem termin niezwykle pojemny, który. swym zakresem znaczeniowym. 
obejmuje obszary wiedzy i umiejętności tradycyjnie wiązane 7. infonnatyką it'ele— 
komunikacją, ale także z automatyką i cybernetyką. czy też 7. szeroko pojętą elektroniką 
tfotoniką, nanotechnologią. ...). w zakresie odnoszącym się w szczególności do warstwy 
tizycznej systemów operujących infonnacją. We wszystkich tych obszarach zagadnienia 
związane z abstrakcyjnym. ,.pozakomputerowym" modelowaniem procesów informacyjnych 
mają coraz. większe znaczenie, w związku z czym nauki informacyjne i technologie 
infomacyjne pokrywają się w niemałym stopniu w sensie pojęciowym i metodologicznym. 

W ostatnich latach pojawił się jeszcze inny termin. „propagowany szczególnie. w kontekście 
programów. badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej: information society technologies 
UST), to jest techniki/technologie społeczeństwa informacyjnego. Choć jest to określenie 
ukierunkowane głównie na podkreślenie aspektów aplikacyjnych technologii informacyjnych 
— na ich znst'ośownnin we współczesnych społecznościach - to jednak stopniowo zaczęło być: 
ono stosowane zamiennie z terminem techniki/tochnologie infermacyjne. W dalszym ciągu 
Mniejszego tekstu określenie to nie będzie stosowane, gdyż ma. na gust autorów. posmak 
nazbyt ..socjotechniczny”. 

Wobec przedstawionych okoliczności.. godząc się z anglosaskim znaczeniem terminu 
technologia, w dalszej części tekstu tytułowe określenie „nauki,„ techniki i technologie 
informacyjne” zostanie skrócone do „nauki i technologie informacyjne” « NTI. Po tych 
uwagach i ustaleniach terminologicmych zajmijmy się bliższym Scharaktcrtiwanicm NTI 
w kontekście ogólnych rozważań dotyczących problemow ksżtalCenia. które zostały 
poruszone w poprzednim rozdziale. 

W obowiązującej w Polsce klasyfikacji dyscyplin naqWy-ch znajdują się: Automatyka 
irobotyka. Elektronika. Informatyka .i Telekomunikacja. które bez wątpienia mozna zaliczyć 
do NTI. Z kolei na liście ministerialnych kierunków studiów znajdują się: Automatyka 
i robotyka. Elektronikai telekomunikacji-t oraz informatyka (przed kilkunastu laty Elektronika- 
.i. "Telekomunikacja ”byly osobnymi kierunkami studiów; inicjatywie ich ponownego rozdzief 
lenie, z końcu lat d-ziewięćdziesiątych, nie powiodła się z powodów pozamerytorycznych). 
Mamy więc. do czynienia ze znacznym stopniem zgodności kierunków studiów 
:: dyscyplinami naukowych. Zatem obsmr NTI jest spójny pod względem zgodności obszaru 
edukacyjnego z naukowym, a ten charakteryzuje się znacznym stopień powiązania. 
merytOrycznc-go składowych dyscyplin nauk0wych, jako związanyCh z różnymi aspektami 
operowanie informacją. StWarza to dobrą podstawę? do tworzenia spójnych między— 
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kierunkowych i makrokierunkowych programowi'naućźapia,.które.~-żgodnie _z wcześniejszymi 
uwagami - powinny odgrywać inotną rolę przy koneckwentnyrn wprdWadZaniu studio-w 
dwustopniowych. 
Do idei kształcenia międzykierunkoweg-o i makrokierunkowego podnosi się często- 
zastrze—żenie. że. w-nOsi Ona ryzyko— amorficznośd programów nauczania, - braku 
skoncentrowania na ..doee określonych" obszarach wiedzy. Obawy takie mogą być 
uzasadnione w stosunku do takich programów, które są związane z odległymi dyscyplinami 
naukowymi. & SZCzególnic takimi, które należą do innych dziedzin nauki. Nie powinno to 
jednak dotyczyć kształcenia w obszarze NTI. które związane jest 7. bliskimi kobi-e 
dyscyplinami naukowych, wchodząćymi w skład nauk technicznych (szczególną pozycję 
zajmuje informatyka, która. jak już wspomniano, jest. zaliczana także do dziedziny nauk 
matematycznych). Zastrzeżenia tru-dno byłoby także zgłosić z punktu widzenia wykładni 
zasad regulujących umieszczanie kierunków studiów na liście ministerialnej, skoro na liście 
tej znajduje się kierunek Informatyka i ekonometria. który jest związany z dwiema 
dziedzinami nauki: z naukami matematycznymi illub. technicznymi ~ informatyka, oraz 
z naukami ekonomicznymi — ekonometria. 
W podejmowaniu decyzji o racjonalności międzykiemnkowego/makrokiemnkowego 
programu kształcenia nie można zatem opierać się na sztywnych, formalistycznie 
traktowany-ch zasadach. nie da się bowiem określić takich zasad, które miałyby zastosowanie 
do wszystkich możliwych przypadków. W pewnych przypadkach opieranie kształcenia na 
odległych nawet dyscyplinach naukowych może być uzasadnione realną potrzebą inter- 
d-y'scyplinarności, w innych natomiast. może mieć znamiona zabiegu o charakterze de facto 
marketingowym, do czego szczególnie często bywa wykorzystywana informatyka. Uważamy, 
ze jednym z przejawów nadużycia o tym charakterze jest wprowadzenie kształcenia pod 
nazwą informatyka stosowana. Na jakich bowiem dyscyplinach naukowych. poza 
"informatykąw ma się takie kształcenie opierać”? N-ajakichkolwiek? Oczywiście Wprowadzanie 
nauczania informatyki w ramach większości obszarów kształcenia jest dzisiaj niezbędne. ale 
r.powinno to być nauczanie zastosowań informatyki w konkretnym obszarze imieć nazwę 
z tym obszarem związaną. Nauczanie to może być podobne dla wielu takich obszarów, aleto. 
nie znaczy. że sensownym jest mówić o jego niezależności od obszaru kształcenia. a to 
właśnie sugeruje na.-zwa informatyka stosowana. 

W dalszej części tekstu racjonalność kształceniu makrokierunkowegio- w obszarze NTI 
«analizowana jest z punktu widzenia merytorycznego pnwiązania jego kierunków składowy-ch 
oraz Wyni-kająCego z tego pożądanego charakteru i- zawartości programów nauczania. Termin 
makrokierunek; który - jak już. wspomniano - znalazł się w projekcie nowego prawa 
o szkolnictwie wyższym. został wprowadzeny w połowie lat 90. przez RGSzW i jest używany 
w odniesieniu do kształcenia w zakresie NTI w Politechnice Warszawskiej. 

Wzajemne przenikanie się treści nauczania z kierunków składowych NT]. oczywiście 
następuje także bez fonnalnego Wprowadzenia kszrałccnia na. makrokierunku, ale w takim 
przypadku ma ono z reguły charakter wzbogacania programów nauczania poszczególnych 
kierunkow; a nie konsekwentnego ich integrowania w ramach spójnej całości. Absolwenci 
konsekwentnie ukształtowanego makrokierunku powinni otrzymywać dyplom ukończenia 
studiów na tymże makrokierunku (a nie dyplom ukończenia studiów na którymś, 7. jego 
kierunków składowych), z podaniem węższego obszaru wiedzy i umiejętności, w którym 
'absoIWent się specjalizował na starszych latach studiów i w fazie dyplomowaniat W ramach 
”NTI mozna twerzyć ”specjalności o nazw-ach. pokrywających się z kierunkami składowymi-. 
naprzykład, infórmatyka. ale także Węższe specjalnoś'ci/protile„ takie jak oprogramowanie 



syntem'ow informacyjnych cży systemy sterowania, a wreszcie ~— co szczególnie ważne —.. 
specjalności/promo 0 silnie podkreślo'nym charakterze: interdySCyplinamym, takie jak. 
telemformatyka (elementy telekomunikacji i informatyki) czy systemy multimedialne 
(elementy elektroniki, infomatyki i telekomunikacji). Kształcenie na makrokierunku 
"zapewnia zatem znaczną elastyczność promowania. specjalistycznych treści nauczania, a więc 
umożliwia szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w związku z postępem technolo- 
gicznym i na rynku pracy. istotne jest także to. że zestaw specjalności/uprolilowań 
oferowanych. w ramach makrokierunku może być. skuteczniedopasowywany do Specjalizacji 
”i bieżącychzainteresowań naukowych kadry danej jednostki akademickiej. W konsekwencji, 
jednostki akademickie mogą się istotnie różnić rodzajem i zakresem oferowanych 
.s-pećjalności/uprotilowań w ram-ach kształcenia na makrokierunku NTI. co sprzyja 
ich różnorodności. będącej ważnym atrybutem ..zdrow-ego” szkol-nictwa akademickiego. 
Warunkiem sine qua non tego, by taka elastyczność specjalizowanialproiitowania był-a 
osiągalna, jest to, by programy nauczania w pierwszej fazie studiów na makrokierunku 
zawierały. oprócz wiedzy ogólnej, także podstawy Wiedzy specjalistycznej wszystkich 
kierunków. składowych. inaczej mówiąc. wszyscy studenci. niezależnie od tego, jaki profil 
?spccjalizacyjny obiorą w dalszych latach studiów, powinni nabyć wiedzę— z zakresu podstaw 
wszystkich kierunkow składowych makrokierunku NTI, tj. z zakresu automatyki, elektroniki, 
informatyki i telekomunikacji. To wymaganie stanow-i główna trudność w konstruowaniu 
programów nauczania na pierwszych latach studiów 1 stopnia. Z oczywistych względów 
program taki nie może być ,„surną” tradycyjnych programów nauczania podstaw specjaliza- 
cyjnych poszczególnych kierunków składowych. Konieczne jest więc Opracowanie nowych 
programów nauczania. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż nie wchodzi w grę prosta adaptacja 
programów przedmiotów stworzonych dla jednostopniowych i ..jednokierunkowych" studiów- 
magisterskich. Nowc programy nauczania tworzone w różnych środowiskach akademickich., 
biedą zapewne się od siebie różnić i ewoluować wraz rozwojem i ewolucją wzajemnych 
powiązań dziedzin składowych NT]. W tym kontekście szczegolnie ważny jest sposób., w jaki 
rozumie się istotę powiązań — konwergencji i przenikania się « dziedzin składowych NTI. 

wee 

Biorąc pod uwagę przedstawione Ogólne uwarunkowania roi/„woju „szkolniCt-wa wyższego 
związane z Procesem Bolońskim, a także bardziej szczegółowe kwestie dotyczące" kształcenia 
w obszarze technik i technologii infomacyjny'ch. można bez wątpienia stwierdzić, że przod. 
polskimi uczelniami. mającymi ambicję 'zająć dobre miejsce w kształtującej się Europejskiej- 
Przestrzeni Edukacyjnej. stoją poważne wyzwania organizacyjne i merytoryczne. Wyzwanie 
te muszą być podjęte niezwłocznie. w przeciwnym przypadku polskie uczelnie zostaną rychło 
marginalizowane. Podejmując te wyzwania warto uświadomić. sobie nasze silne strony. Nie? 
jest ich, niestety. zbyt wiele. tym bardziej powinniśmy je skutecznie wykorzystać. Sądzimy, 
że najsilniejszą stmną naszego szkolnictwa wyższego, a w szczególności politechnicznego, 
jest to. że zachowało ono (jeszcze!) zdolność do realizowania programów nauczania opartych 
'na solidnym wykształceniu podstawowym. To z tego powodu absolwenci naszych uczelni są 
docenieni na europejskim i amerykańskim rynku pracy. Nie zmarnujvmy tego! 

MATERIAŁY ŻRÓDŁOWE 
lśOŻi] A. KraśnićWski, „Bolonia, Praga. Berlin. dekad murarza europejskimxskołńictwn msze" 
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Ryszard Mbsakowski 
Politechnika Gdańsk-a. 

Uznawalność wykształcenia 
W krajach Unii Europejskiej 

1. WSTĘP 
Filarami. na których opiera się Unia Europejska są 4” podśravcowe swobody 

tt. mianowicie: swobOda przepływu osób. usług. towarowi kapitału.. 

lnienie-nie przeszkód w swobodnym przepływie osób i świadczeniu usług pomiędzy 
państwami członkowskimi. zgodnie 7. art. Be Traktatu. oznacza dla obywateli państw 
ezłonkmvskich w szczególności możliwość wykonyw—nnia zawodu ”na własny rachunek lub 
w roli pracowników najemnych. w państwie członkowśkirn inn-ym editego. w ktorym” zdobyli 
kwalifikacje zawodowe. 

W celu zagwarmitowania swobodnego przepływu pracowników oraz swobody 
świadczenia usług prawo Wspólnot Europejskich zawiera szereg aktów pray/nych (dyrektywi. 
które państwa członkowskie muszą respektować poprzez ich wdrożenie do własnego ustawo- 
dawstwa, Z przepi-sów tych może skorzystać obywatel każdego państw/11 członkowskiego Unii 
Europejskiej. posiadający pełne kwalifikacje do wykonywania określonego zawodu (Czy też 
podjęcia lub Wykonywania działalności). który zamierza wykonywać ten zawód (prowadzić 
działalność) na terenie innego państw-a członkowskiego. 

Warto zauważyć. że w Unii Europejskiej rozróżnia się uznanie Wykształcenia. 
(i okresów studiów) dla celów akademickich i zawodowych. Uznanie dla celów akade- 
mickich „służy kontynuowaniu nauki w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 
i polega na szCzegółowym porównywaniu programów studiów. Uznanie do celów akade- 
mickich leży w kompetencjach poszczególnych państw członkowskich i nie jest regulo— 
wane na szczeblu wspólnotowym. Zatem. poszczególne kraje same określają własne zasady— 
nznnwaniu zagranicznych świadectw i dyplomów. 

2. UNORMOWĄNIA PRAWNNE. W ZAKRESIE UZNAWANIA KWALIFI- 
KACJI PONIZEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
W latach 60. i 70. Rada Europejska przyjęła dyrektywy w sprawie liberalizacji 

i' środków przejściowych w dziedzinie handlu. przemysłu i rzemiosła. Dyrektywy ułatwiały" 
przemieszczamic się i podejmowanie określonej działalności na terenie innego państwa 
członkowskiego osobom, które posiadały doświadczenie zawodowe, w wykonywaniu danej 
działalności potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez uprawniony organ państwa. 
w którym tę d/iułnlnonc wykonywały. Dyrektywy .te zostały następnie zastąpione dyrektywą 
99I4ZIEC z dnia 7 czerwca 1999 r. W związku z tym poprzednie łącznie w liczbie 35, zostały 
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unieważnione. Dyrektywa 99/42/EC ustanawia procedurę uznawania kwalri'kacp 'w zakresie 
dzmłalnośm zawodowych objętych dyrektywami o lrberalrzacp i środkach przejściowych 
oraz uzupełnia ogólne zasady u7nawania kwalifikacji. 

Dyrektywa 99/42/EC została wdrożona do polskiego ustawodawstwa na mocy ustawy 
z, 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Uriii 
Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności. 

3. UNORMOWANIA W ZAKRESIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI NA 
POZIOMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

3.1 Podejście sektorowe 
W latach 70. podjęto także prace nad opracowaniem i wydaniem dyrektyw dla 

niektórych wolnych zawodówś Opracowano wówczas tzw. dyrektyWy sektorowe dla 
następujących zawodów: lekarza. lekarz stomatologa, pielęgniarka") położna11 farmaceuta? 
lekarz weterynarii 3 oraz architekt” (zawody to nomiujcłącznic IŻ dyrektyw sektorowych). 

W rezultacie w wyżej wymienionych zawodach [z wyjątkiem architekta) dokonano 
harmonizacji kształcenia. Każde państwo członkowskie przedstawia listę awmdectwf 
dyplomów spełniających warunki określone w dyrektywach: w 7wiązku z tym. podejście 
Sektorowe umożliwia automatycznie uznanie kwalifikacji. 

Okazało się jednak. że tworzenie odrębnych uregulowań dla poslczególnych zawodów" 
oraz harmonizacja ksztalcenia są procesem długotrwałym i pracochłonnym. Należało zatem 
znaleźć inne rozwiązanie, które ułatwiłoby wzajem-111: uznawanie kwalifikacji zawodowych 
dla większej liczby zawodów (wypracowanie regulacji dla zawodu architekt-a zajęło 171—111”. 

3.2 Podejście poziome 
Rada Europejska na swoim szczycie w Fontaineblcu. w dniach. 25-26 czerwca 21984 r... 

wychodząc na przeciw oczekiwaniom obywateli europejskich, wezwała Komisję Europejską 
do opracowania i Wprowadzenia w życie „ ogólnego systemu, który zapewniałby wzajemnej 
uznam/anie dyplomów szkół wyższych (równość dyplomów szkół wyższych). a tym samym 
przyczyniał się do efektyWnej realizacji jednej ze swobód Wspolnoty — swobodnego 
przepływu osób i zapewnienia faktycznej swobody osiedlania się na terenie całej Wspólnoty”. 

Odpowiedzią. Komisji na to wezwanie było stosunkowo szybkie opracowanie projektu 
dyrektywy i przekazanie go Radzie w dniu 9 lipca 1985 r. Projekt dyrektywy został ustawa-' 
nie przyjęty przez Radę i stał się prawem. jako dyrektywa 89/48/EEC; dopiero w dniu Iii" 
grudnia 1988 r.. czyli po ”upływie Prawie 3 lat. Dyrektywa ta dotyczy ogólnego systemu 
uznania dyplomów szkół wyższych, przyznanych na zakdńCzenie przynajmniej 3 letniego 
kształcenia | szkolenia zawodowego. mwadza mechanizmy wzajemnego uznania kWuliii- 
kacji zawodowych w zawodach regulowanych dla wykonywania ktorych wyma £rane jest: 

„ sCllztecnie obowiązuje dyrektywa 93/lo/EWGl11raz:97f5till:.C QM'UEC. ta,/miec )1 
' Dyrektywy: 78/6861EEC 78/687/EEC. 
'" 111 „1151111 7714521551: 77/453/EFC (111111 89/59515EEC) 
” Dyrektywy: SiO/I SĄI'EEC. 80! l S.SJEEC. 
'~ Dyrektyw y 85/432/EEC. 85/433/EEC 
3Dyrektywy: 78/l026/EEC 78l'1027/EEC. 
” łoj/1111131111: 85/3841EEC. 
”Zawod regulowany to zawód, którego podjęcie lub wykonywanie jest uzależnione od spełnienia Wymogow? 
OŁI'GŁIDUYCh w przepisach prawnych danego państWa- (np nauczyciel :aktuar'iiisz. doradca podatkowy). 11112111. 
państwo posiada zatem Własną listę zawodów roguloWanyt-h. 
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wykształcenie na poziome wyższym (; cyklu kształcenia trwającym co najmniej 3 lata 
Podstawą systemu uznania jest zasada wzajemnego zaufania 1 porównywdnoscr pozromów 
kształcenia 

"Po nowe podejście. zw.. poziomym («horizontal opiniom,-h), szybko i bez wstępnych 
warunków wyszło naprzeciw indywidualnym potrzebom tych wszystkich, którzy posiadali 
dyplomy szkół wyższych i wyrażali chęć wykonywania swojego zawodu w państwie innym 
niż to, w którym uzyskali wykształcenie. Jednak w przypadku istotnych różnic. strukturalnych 
między systemami kształcenia. państwo przyjmujące ma pronto demagać się od kandydata 
podjęcia pewnych dział—ań kompensaCyjnych. 

Treść Dyrektywy 89/48/EEC z pewnością spełnia zasadę subsyditu'ności. bewiem 
w gestii państw członkowskich leży ustalenie. czy dana działalność zawodowa powinna być 
regulowana w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych ”( tzn. podlegać przepisom prawa. 
rozporządzeniem lub ptrstanowieniom administraCyjnym), a jeśli tak, to jaki powinien być 
poziom wykształcenia. jego struktura i treść. Dyrektywa, jako narzędzie ułatwiające 
«uznawanie dyplomów i przemieszczanie się osób. stanowiła nowy rozdział w prawie 
wepólnotlow'ym. O ile wcześniejsze dyrektywy — dyrektywy sektorowe — wymagały. by 
państwa członkowskie automatycznie uznawały dyplomy wydane w obrębie Wspólnoty dla. 
ograniczonej liczby wyrażnie określonych zawodowi/.to system ogolny zobowiązuje, by każde 
"państwo członkowskie wprowadziło. obejmując przy tym szeróki zakres zawodów. struktury 
:«(instytucj'el odpowiedzialne za szczegółowe rozpatrywanie: wniosków o uznanie dyplomu 
i, w określonych przypadkach. za mechanizmy kompensacyjne zawarte w dyrektywie. «%tj. 
staże” adaptacyjne i testy umiejętności. 

Po przyjęciu Dyrektywy 89/48/EEC. jednak przed przewidzianym terminem na jej 
wprowadzenie. w życie, Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie C—340/89 
"Vlassponlou”6 . Orzeczenie Trybunału potwierdza fakt, że niezależnie od dyrektyw 
przyjętych przez Radę i Parlament Europejski. w świetle art. 57 Traktatu. interpretacja 
Artykułu 52 Traktatu zobowiązuje władze państwa członkowskiego, do których zwrócił się 
obywatel Wspólnoty z prośbąo umożliwienie wykonywania zawodu regulowanego. & uzyskał 
już takie uprawnienia w «swoim macierzystym kraju (kraju pochodzenia). do zbadania, 
w jakim zakresie wiedzai kwalifikacje. uzyskane przez tę osobę w kraju macierzystym «(kraju 
pochodzenia) odpowiadają stosownym wymogom i regulacj-om „przyj1nującego" państwo 
członkowskiego (kraju gospodarza). W przypadku gdy dyplomy odpowiadają sobie tylko 
częściowo, władze przyjmującego państwa członkowskiego mają prawo wymagać od tej 
osoby. .by' potwierdziła uzupełnienie brakującej wiedzy i kwalifikacji. W trakcie oceny 
dyplomu danego mi grania. państwo przyjmujące może Wziąć pod uwagę ”obiektywne różnice 
między wymouami prawnymi do wykonywania zawodu w kraju pochodzenia :: własnymi 
ureculowantann 

Komi-sja stwierdza. że dyrektywa powi-nnn być interpretowana w świetle tego 
orzeczenia: w- szczególności w trakcie rozpatryieania podania mi.-grama" o uznanie dyplomu. 
Właściwe władze powinny wziąć pod uwagę nie tylko dyplom migranta ale także uzyskane 
następnie doświadczenie i szkolenie. 

Wkrotce okazało się. że istnieje potrzeba Wydania nowej dyrektywy. która objęłnby 
zawody. dla wykonywania których jest wymagane równiez; wyzsze wykształcenie ale na 
poderme nizszym niż wskazane w dyrektywie 89-148IEEC. Powstała zatem kolejna regulacja 

”"»tl'iitłt'tefiłćiłś «tez-357; 
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— Dyrektywa Rady 9215 l/EEC .: dnia 18 czerwca 1992 r.. na. temat drugiego ogólnego sys-rem:: 
zimnem kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniająca Dyrektywe 89!48IEEC. 
Dyrektywy te, podobniejak dyrektyw-y sektorowe, zosmły znowelizowano Dyrektywą SLIM 
ŻOOll'lQ/EC z 14 maja 2001 r. 
Qbie dyrektywy: _ 

:— dotyczą uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych” w. państwie 
Członkowskim, do którego przyjeżdża obywatel Unii Europejskiej. posiadający 
kwalifikacje uzyskane w innym panowie Członkowskim (możliwe jest także. uznanie 
dyplomu/ świadectwa z kraju trzeciego). 

— nie przewidują harmonizacji kształcenia; podstawę uznania śWiadectw/ dyplomów 
stanowi zasada wzajemnego zaufania i porównywalności kształcenia, :: w przypadku 
zasadniczych różnic możliWe jest zobowiązanie do uzupełnienia brakującej wiedzy czy 
umiejętności. 

Podstawowe zasady. w obu dyrektywach Są takie same 8. P.:dsmwowym założeniem 
Systemów ogólnych jest uznanie pracownik:: posiadającego pełne kwalifikacye do 
wykonywania danego zawodu w jednym państwie członkowskim za wykwalifikowaneuio do 
wykonywania tego samego zawodu w innym państwie członkowskim. 

Dyrektywy odnoszą się zarówno do osób zamierzających prowadzić działalność na 
Własny rachunek, jak i w charakterze osoby zatrudnionej :: pracodawcy. 

Obie dyrektywy w sposób szczegółowy opisują mechanizmy uznawania kwalifikacji 
"wymaganych w państwie członkowskim, do którego dany pracownik przybywa, z posi-uda- 
nymi przez tę osobę kwalifikacjami. 

4. KOMENTAŻ DO WAŻNIEJSZYCH POSTANOWIEN DYREKTYWY 
~89/48/EEC 
Zgodnie z art. 2. dyrektywa odnosi się wyłącznie do państw Wspólnoty. Z jej działania 

Wyłącza się zawody. które podlegają dyrektywom sektorowym (pielęgniarki opieki ogólnej, 
dentyści, lekarze weterynarii. potdżne architekci, farmaceuci i lekarze). 

Z interpretacji mi. Ia dyiektyWy przez służby pomocnicze Komisji EUIOpLJSlj 
wynika że z punktu widzenia uznania kwalitikucji wszystkie szkoły wyższe sytuowane są: na 
tym samym poziomie. Biorąc to pod uwagę żadne państwo członkowskie nie ma prawa 
odmówić uznania dyplomu, np. nauczycielom z innego państwa członkowskiego tylko: 
dlatego. że nabyli swoje kwalifikacje w innej szkole wyższej niż uniwersytet. :: przyjmujące 
państwo ”członkowskie wy maga od nauczycieli Wykształcenia uniwersyteckiego. 

Zgodnie z zasadą wzajemnego zaufania, w. świetle Art. 126 Traktatu. w gestii każdego 
pun-stwa człookowskiego pozostaje określenie. które z jego instytucji edukacyjnych i szkołe- 
niowych należą do systemu szkolnictwa wyższego. W związku z powyższym przyjmujące 
państwo członkowskie nie ma prawa oceniać. na podstawie kryteriów stosowanych na użytek 
krajOWy. czy kształcenie i szkolenie odbyte w innym państwie członkowskim ma charakter 
kształcenia wyższe-go czy nie. i nie może odmówić uznania takich dyplomów osobom, które 
je posiadaj-ą, mimo. że zgodnie z kryteriami krajowymi nie są, one uwazam: za dyplomy- 
potwierdząjące uzyskanie wyższego wykształcenia-. 

” W znwodaeh nieregulownnych uznaje pracodawca. 
" Uzupełnia ją:. y system bazuje na tych samych zasadach : zmien: mutatis muiandis 'na sam:: regulacje c:: 
pierwszy Ogólny system". 
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Sedno Dyrektywy 89/48łEEC stanowi jej art. 3 który ustanawia ogólną zasadę- 
mowiącągo tym. że osoba. która jest uprawniona do wykonywania zawodu w państwie.; 
cżłonkowskim. z którego pochodzi. jest uprawniona do uzyskania uznania swojego dyplomu 
w celu wykonywania tego same-go zawodu w przyjtnująCyrn pańStwie członkowskim. Ta 
zagadał podkreśla fakt. że podstawa precedury uznania dyplomów, ustalonej wg systemu 
ogólnego. jest tożsamość istniejąca pomiędzy działalnością "zawodową. do wykonywania 
której nagran: uzyskał kwalifikacje w państwie członkowskim „pech-odzienie". a działalnością 
zawodową w przyjmujący—m go państwie członkowskim. 

Z uwagi na to. że systemy ogólne nie pmewidują harmonizacji kSZtałCertia pomiędzy 
państwami mogą występować różnice w zakresie przygotowania do danego zawodu lub 
czynności składających się na dany zawód. Z tego względu, w wyjątkowych przypadkach, 
kiedy po szczegółowej ocenie okaże się. że istnieją zasadnicze różnice między programem 
k'ształCenia i szkolenia poświadczonym przez dyplom a programem kształcenia i szkolenia 
wymaganym przez ..przyjmujące” państwo członkowskie. dyrektywy przewidują zastoso— 
wanie tzw. środków kompensujący'ch. umożliwiających uzupełnienie wiedzy lub” 
umiejętności-. w postaci złożenia testu umiejętności bądż odbycia stażu adaptacyjnego. 

Każda decyzja w tym, zakresie musi być przemyślana i zgodna z prawem 
wspólnotowym. aby mogła. w razie konieczności obronić się przed sądem krajowym czy też 
trybunałem Zarówno test, jak i staż muszą być ograniczone wyłącznie do brakującej 
wiedzy. Osoba ubiegająca się (› u2nanie kwalifi ikacji może ”zostać zobowiązana tylko do jednej 
z w/w form. przy czym zreguly wybór fomiy- należy dotej osoby. 

Według interpretacji Komisji Europejskiej celem zarówno testu umiejętności jak i stażu 
adaptacyjnego jest ocena zdolności przystosowania się migamta do nowych warunków 
zawodowych. Zgodnie z delinicją art. 1 g dyrektywy test umiejętności powinien sprawdzać” 
opanowanie przez migmnta tych przedmiotów. które ”nie byly ujęte w programie jego 
pierwotnego ksztalceniai szkolenia. 

Prawo migranta wyboru pomiędzy testem umiejętności a stażem adaptacyjnym- jest 
Wycofywane tylko w przypadku: › : 

— gdy praktyka danego zawodu wymaga dokładnej znajomQŚci prawa krajowego, 
w odniesieniu do którego dcradztwo lub pomoc w Zakresie prawa krajowego jest 
Znaczącym i stal-ym aspektem działalności zawodowej: 

— zawodów. dla których państwo cztenkpwskie uzyskało uchylenie: zgodnie 
z art. 10. 

W celu uzyskania uznania kwalifikacji migi-ant. który przemieszcza się z państwie 
członkowskiego.. ”nie regulującego danego zawodu do państwa. które ten zawód reguluje, musi 
dodatkowo - dla potwierdzenia ”formalnych kwalifikacji - przedstawić dokument, że w ciągu: 
ostatnich 10 lat wykonywał ten zawód w wymiarze pelnego etatu przez okres co najmniej 
”2 lat. W ten sposób doświadczenie zawodowe. przy braku prawnej definicji. określa zawód 
wykonywany przez migranta w jego macierzystym państwie członkowskim. 

Moźna nie nyntaga'ć dwóch lat doświadćz'enia- zawodowego jeśli kii'alalikaeje posiadane 
praez -;skjładająeego wniosek zaczeły. przyznane „po ukończeniu—. kształcenia i szkolenia 
podlegającego regulacjom. 

"' „Co. do tej kwestii patrz wcześniejsze orzeczenie w- Sprawie 232/86UNL'CTEF v Hi'yłen :. [1-957] ECR 4097' 
' Przedmioty ujęte w teście unuejętności są do wyboru _z listy przygotowanej przez właściwy organ inie 
pokrywają się-z przedmiotami ujętymi w dyplomie osoby wnioskUJącej o maine kwalifikacji. 
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Jeśli- pefzńsrw'ó „czimkowskie' zamierza wymagać, aby składający podanie przebył okres. 
adaptacyjny lub przy-„mani do testu kwalifikacyjnego. musi rrgjpiemf zbadać, czy wiedza 
„zdobyta przez osobę składającą- wniosek w trakcie niebywała- przez nią doświadczenia- 
.fzantoa'rinteg,o „jest na takim poziomie, że całkowicie lub częściowo pokrywa istotne różnice; 

Treść art. 8 Wymaga, aby każda decyzja podjęta w sprawie uznaniu posiadania 
uzasadnienie. W tym kontekście Kumisja wyraziła zaniepokojeni-e praktyk-ą niektorych 
właściwych organów nakładania środków kompensujących na „podstawie bliżej 
nieokreślonego stwierdzenia „znacznych różnic”. 

Art. Si?) Wymaga od państw członka-niskich odpowiedzi na wniosek o uznanie 
kwalifikacji w formie- decyzji podjętej w ciągu 4 miesięcy od przedstawieniu wszystkich: 
koniecznych dokumentów; Od decyzji. lub jej braku, musi być zapewniona procedura 
Odwoławcza do sądu lub trybunału. W sprawach o uznanie kwalifikacji bardzo ważna jest rota 
sądu krajowego. Albowiem jedynie sędzia krajowy może orzekać w takich kwestiach, jak np. 
czy istnieją wyrażne różnice uzasadniające mechanizm kompensacyjny, podjąć decyzję 
w sprawach indywidualnych i' w odpowiednich przypadkach przyznać odszkodowanie. 
Służby Komisji Europejskiej uważają, że ograniczenie wynoszące 4 miesiące powinno być 
stosowane w przypadku wstępnej decyzji. Jeśli decyzja wstępna nakłada mechanizm 
kompensacyjny, zgodnie z art. 4'(l-)b. to procedura uznania może trwać odpowiednio dlużej. 

Zdaniem Komisji nic nie stoi na przeszkodzie,- by obywatel państ-wa trzeciego. które 
następnie uzyskuje status państwa członkowskiego, zdał się na dyrektywę, w celu uznaniu 
swojego dyplomu. przed uzyskaniem obywatelstwa wspólnotowego. 

W zależności od pewnych warunków, zgodnie za)-1.10, możliwe jest uznanie dyplomów 
uzyskanych przez obywateli Unii Europejskiej w państwach trzecich. 

W przypadku gdy państwo członkowskie odmawia uznania- dyplomu argumentując, że 
wyuczony przez nii-grania zawód nie odpowiada: „temu samemu zawodowi”. który migrant 
chce” wykonywać, problem jest zasadniczy i może być załatwimy jedynie przez sąd krajowy 
lub trybunał, przy pomocy ekspertów. 

Osoba, której kwalifikacje do wykonywania zawodu zostały uznane w danym państwie 
członkowskim, ma prawo do używania tytułu zawodowego właściwego dla danego zawodu 
na terenie tego państwa (ponadto. może posługiwać się swoim tytułem/ stopniem uzyskanym 
w systemie kształcenia. bądź jego skrótem, w oryginalnym brzmieniu. 

Należy zaznaczyć. że uznanie kwalifikacji nie zapewnia automatycznie miejsca pracy. 
Pracownik, który otrzymał od uprawmoncgo organu decyzję o uznaniu kwalifikacji „do 
Wykonywania danego zawodu może - zgodnie z zasadą niedyskryminacji — ubiegać się 
(; oferowane miejsca pracy na równi z obywatelami danego ”państwa członkowskiego, nii 
którego terytorium przebywa, 

s. ZOBOWIĄZANIA NAŁOŻONE-NA PANSTWA CZŁONKOWSKIE 
Dyrektywa 89/48/EWG w art. 9 oraz Dyrektywa '92/51/EWG w art. 13 nakładaj-ena 

państwa!-członkowskie następujące zobowiązania: 
— wyznaczenie organów właściwych w sprawach przyjmowania wnidskdw 

i' wydawaniadecyzji (› uznaniu kwaliiikacji, 
,_ powołanie krajowych koordynatorów. 
_ zapewnienie dostępu doinlŻormat-zj'i na temat uznawaniaikwaiinkacji. 



Zadaniem koordynatora krajowego jest zapewnienie jednolitego stosoiNania dyrektyw 
w- państwie członkowskim. "Koordynator utrzymuje stały kontakt z organami właściwymi 
w «sprawach uznawania kwałifikacji w państwie; ponadto bierze udział w spotkaniach 
koordynatorów organizowanych pod egidą Komisji Europejskiej w Brukseli. Koordynatorzy- 
z państw członkowskich tworzą tzw. grupę koordynatorów. która podczas spotkań wymienia: 
doświadczenia w zakresie uznawania kwalifikacji. omawia problemy wynikające ze stow; 
wania-systemu ogólne-go uznaWania kwalifikacji, itp. 

Ważne ogniwo w systemie stanowi ośrodek informacji. do którego najczęściej kierują; 
pierwsze kroki osoby zainteresowane podjęciem pracy w- danym państwie członkowskim. 
Ośrodek powinien dysponować informacją na temat zawodów regulowanych wtym państwie 
oraz organów właściwych w sprawach uznawania kwalifikacji. tak by zainteresowany mógł 
być skierowany do właściwej instytucji. Ośrodek może służyć także osobom wyjeżdżającym 
do innego państwa członkowskiego poprzez [wianie adresu ośrodka informacji w państwie. 
do którego wyjeżdza dany obywatel. ' 

Pos-tai'iowienia dyrektyw 89/48fEEC i 921511EEC zostały wdrożone do polskiego prawa 
ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach Uznania nabytych w państWach Członkowskich 
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. z 2001 r. Nr 
87. poz. 954). ' 
6. PROCEDURA UZNAWANIA KWALIFIKACJI W RAMACH 

DYREKTYWY 89/48/EEC 
Osoba” ubiegająca się o uznanie kwalifikacji do wykonywania danego zawodu 

regtdowanego składa wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do upoważnionego organu 
w państwie członkowskim. w którym zamierza wykonywać ten zawód. Organ ma obowiązek 
wydać decyzję najpóźniej przed upływem czterech miesięcy od dnia złożenia wszystkich 
niezbędnych dokumentów (np. świadectw. dyplomów.. :] w niektórych przypadkach także 
zaświadczenia o niekaralności. stanie zdroWia. etc.). W przypadku różnicy w długości 
przewidywanej praktyki zawodowej. państwo człOHRDWSkie może wymagać przedłożenia 
dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe. Od decyzji upovrażnionego organu 
przyśługujie odwołanie. 

Jeśli ostateczna decyzja, po „uważnym zbadaniu przedstawionych dokumentów 
„o „uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, jest uwarunkowana zdaniem 
testu umiejętności lub odbyciem stażu adaptacyjnego, decyzję. o wybOrze środka. 
kontpe'nsującego podejmuje ubiegający się o uznaniekwalifikucji. 

Jedynie w: przypadku zawodów. których wykonywanie wymaga szczególnej znajomości 
prawa danego państwa lub w przypadku innych zawodówr— ale po uzyskaniu akceptacji zc 
stróny Komisji Europejskiej21 państwo członkowskie może narzucić środek kompensujący 
(np. w przypadku zawodu prawnika” . który we wszystkich państwach członkowskich jest 
zawodem regulowanym prawnie. każde z państwo narzuciło obowiązek złożenia testu). 

W praktyce. oprócz zaWodu prawnika. testy umiejętności stosowane są w przypadku 
'niigrantiiw „pragnących uzna-nia siwych dyplomów w celu wykonywania, zawodu: inspektora 

”- Np Francja na podstawie Dyrektywy Komisji 97/4350 narzuciła Wymóg zdawania testu w przypadku 
zawodów związanych ze sponem (instruktor narciarski. przewodnik wysokogórski. instruktor nurkowania. 
instruktor spadochroniarstwa instmktor—grotolaz). 
*” Oprocz dyrektywy 89/48/ĘEC uznawanie kwaliłikacji w zawodne prawnika regulują także przepisy 
dyrektyw 77/149/EEC1 98/5/EEC. 
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kmęgowego/kmęgowcgo . inżyniera? 4' urzędnika ochrony srodowska technologa 
tekśtylnegozs, w sektorze opieki zdrowotnej” księdza"as ,nauezycie'laź9 i lesmczcao 

W większości przypadków staż adaptacyjny trwał znacznie krócej niż dopuszczalne 
maksimum _ trzy lata Wg art. 4(l)b — a w wielu przypadkach ograniczał się tylko do kilku 
tygodni przy czym jego ocena jest dokonywana w fonnie pisemnego sprawozdania 
sporządzonego przez opiekuna stażu. Pozytyw-na pisemna Opinia opiekuna stażu lub zaliczony 
test umiejętności dają podśtzłwę do uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 
regulowanego. 

7. UZNAWALNość WYKSZTAŁCENIA ”NA PODSTAWIE KONWENCJI 
MIĘDZYNARODOWYCH 1 UMÓW DWUSTRONNYCH 

7.1 KOnwencje międzynarodowe 
łedyną konwencją międzynarodową ktora ma praktyczne znnCZenic dla uzn-aw-aliinśpi 

zagrmiicznycli dokumentów (› wykształceniu jes-t tzw. Kanwmcja Franka, czyli „Konwencja 
o wzajemnym uznawaniu i równoważności doku-mentów ukończenia szkół średnich, szkoł 
średni-ch zawodowych oraz szkół wyższych, & także (› nadawaniu stopni i tytułównaukow-ych..- 
sporządzona w Pradze dnia 7 czerwca 19721: ,. 

Stron-ami Konwencji były następujące państwa: 
1. Ludowa Republika Bułgarii 

Węgierska republika Ludowa 
Demokratyczna Republika Wietnamu 
Niemiecka Republika Demokratyczna 
Republika Kuby 
Mongolskn Republika Ludowa 
POlska Rzeczypospolita Ludowa 
Socjalistyczna Republika Rumunii 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 

10. CzechosłOW-acka Republika Socjalistyczna 
ll,. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna tod.- „198? r.)” 
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W kwietniu 2000 r. Konwencję Pruską wypowiedziała Republika Czeska. W* dniu 28 
sierpnia 2003 i'. Sejm RP wyrazil zgodę na dokonanie przez Prezydenta RzeCZypospolitcj 
Polskiej wypowiedzenia Konwencji Praskiej, która została fOnnalnie wypowiedziami w dniu 
6 lntego 2004 r. i przestanie obowiązywać w stosunkach Polski .z krąiami sygnatańuszami tej 
kOnWŁżncji po upływie 6 miesięcy cZyli od 6 sierpnia 2004 r. 
7.2 Umowy dwustronne 

Qbecnie pocwiązują różnego. rodzaju umowy o równoważności dokumentow 
o wykształceniu między Polską & następującymi qami 
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Armenia . Kazachstan Rumunia 
Białoruś lGrgistan Słowenia 
Bułgaria Koreańska Republika Syria 
Chorwacja Ludowo—Demakratyczna Tadżykistan 
Czechosłowacja Kuba Ukraina 
Czechy Libia Uzbekistan 
Estonia Łotwa Węgry 
Federacja Rosyjska. Mołdowa Wietnam 
Jugosławia Mongolia ZSRR 

Niektóre z wymienionych wyżej umów zostały zawarte 'z krajami. które dziś już nie 
istnieją _.(np. ZSRR Jugosławia). Obowiązują one” jednak nada-ł "i dotyczą dokumentów 
o Wykształcenie użyskanych prZed rozpadem tych krajów (W przypadku ZSRR jest to 
grudzień 1991 r.). Podobnie uznawane są dokumenty o wykształceniu uzyskane w byłym 
NRD. W przypadku państw powstałych po rozpadzie ZSRR i Jugosławii zawarte zostały 
nowe porozumienia bądż ogłoszono sukcesję traktatową. Te przypadki zostały uwzględnione? 
wpodanym wyżej zestawieniu. ' 
Polska zawarła także niżej wymienione umowy z dwoma krajami Unii EuroPej-skiej: 

. Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Austrii o ekwiwalencjji 
w szkolnictwie wyższym, podpisana we Wiedniu, 23.01.1995 r., 

9 Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Federalnej Niemiec (› uznał—iu 
«ekwiwalencji w szkolnictwie wyższy ( Dz. U. z 1998 r.). 

W większości przypadków-, w umowach dwustronnych stwierdza się ró'wnow—ażność 
wykriztuicenia- zarówno. do celów akademickich «(dalszego kształcenia), jak i zawodowych 
("wykonywania zawodu). Tylko umowy z Austrią i RFN dotyczą wyłącznie uznania do celów 
podjęcia dalszego kształcenia w drugim kraju. 

Uwaga: Przed wywiezieniem polskiego dyplomu za granicę należy go zalegalizować 
'w Ministerstwie Edukacji Narodowej RP (w przypadku szkół podległych MEN). a następnie- 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. 

8. UZNAWALNOŚC WYKSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE umów- 
DWUSTRONNYCH POMIĘDZY NIEKTÓRYMI KRAJAMI UNII 
EUROPEJSKIEJ 

Estonia: Estonia zawarła umowy z Litwą i Łotwą. Dotyczą one uznania tylko do celów 
akademickich. choć oczekuje się. że sprzyjać będą także,:uznaniu do celów zawodowych. 

Hiszpania zawarła umowy dwustronne z Włochami i RFN . Zgodnie z tymi porozumidninrni 
dyplomy uniWersyteckie obywateli tych krajów są na ”ich prośbę uznawane w celu 
kontynuowania studiów. np. prowadzących do doktoratu. 

”Holandia: Kraj ten posiada porozumienia dwustronne z Austriąi RFN w zakresie uznawania 
docelów akademickich. Obecna polityka jaką w tym zakresie prowadzi rząd holenderski jest 
inka, Że- żndne dalsze porozumienia nie zostaną zoWarte. Skierowane ogtatnio do rządu. 
holenderskiego prośby ze strony niektórych krajów zostały odrzucone. 

Słowacja: Republika Słowacka zawarła porozumienia bilateralne z Austriąi RFN. W trdkćie- 
przygotowania znajduje się porozumienie z Włochami. Zawarte porozumienia dotyczą 
uznania do celów akademickich. 
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Szwecja: W zasadzie Szwecja nie zawiera pom.-umiar”! dwustmaaych w dziada-nia; 
uznawania kwalifikacji. Istnieje jednakiporozumj'enie nórdyckia na” temat uznania kWaIijtikaęji 
zafó'Wno do ceiów akademickich, jak i zawodowych. 

Włochy: Kraj ten posiada 15 zawmtych umów bilateralnych, .a wśród nich umow-y- 
następującymi z krajami Unii Eumpejski-ej: Austrią, Francją? RFN, Maltą, Słowenią; 
Hiszpanią, a ponadto ze Szwajcarią, która nie jest jednak Członkiem UE. Niektóre 
z zawartych umów dmyczą uznania zaróWno do Celów akademickich. jak i zawodowych (np. 
z Austrią.), inne natomiast -.- tylko do celów akademickich (np. z RFN, Hiszpanią Szwajcarią). 

szwajcar-ia — kraj nienależący do UE zawarła umqf ”bilateralne z Austrią. Franęją, RFN 
i Winch-ami. DotyciZą one wyłącznie uznawania do cęlów akademiękięh. ' 



' Koszalin 14 16 czerwca 2004 
Politechnika Koszalińska-, Wydział Elektroniki 

Wojciech Grega Zdzisław Papir 
Katedra Automatyki. Katedra Telekomunikacji 
Wydz. Elektroreęhniki. Wydz. Elektrotechniki,- 
;Automa'tykii Elektroniki Automatyki i Elektroniki 
”AGH” AGH 

Kształcenie W języku angielskim31 

DLACZEGO w JĘZYKU ANGIELSKIM? 
W szkolnictwie wyższym coraz większe znaczenie ma kontekst europejski, nazywany 
w skrócie „Procesem Bolońskim” (Joint Declaration of the European Ministers of Education 
Convened in Bologna on the ]9th of June 1999), [ i ] .  Jest to zapis, obejmujący szereg 
przedsięwzięć prowadzących do ujednolicenia kSZtałcenia w zjednoczonej Europie. Wśród 
najważniejszych zadań sygnatariuszy porozumienia w Bolonii należy wymienić rozwój 
kształcenia międzyuczelnianego w Europie. Ma to się odbywać poprzez ujednolicenie stan- 
dardów studiów, elastyczność studiów (transfer i akumulacja osiągnięć - ECTS) oraz nowy 
charakter dyplomów (wspólne, podwójne. suplement do dyplomu). 
Upowszechnienie tych rozwiązań w EurOpie, poszerzanie się wspólnej przestrzeni szkol- 
nictwa wyższego niewątpliwe pociagnie za sobą Wzrost konkurencji pomiędzy uczelniami, 
dążącymi do przyciągnięcia jak największej liczby studentów. „tak z krajów Unii Europejskiej, 
jak i krajów sąsiednich czy nawet krajów trzeciego świata. Będą temu sprzyjać (i już 
sprzyjają) różnego rodzaju europejskie programy pomocowe oraz inne rozwiązania przyjęte 
w systemach szkolnictwa wysego niektórych państw WSpierające z jednej strony działania 
uczelni wyższych określone porozumieniem bolońskim. a z drugiej strony bezpośrednio 
stymulujące mobilność studentów. Jest o tym mowa w dalszej części tego artykułu. 

Powyższe tendencje wskazują. że otwieranie się uczelni wyższej na proces umiędzynarodoa 
wienia będzie jednym z głównych kierunków rozwoju dydaktyki w latach najbliższych. 
Można nawet sformułować tezę, że dla wielu polskich uczelni włączenie ”się ten nurt będzie 
”warunkiem egzyStencji, w sytuacji wzrastającej konkurencji, pogłębiającego się niżu demo- 
graficznego i skromności środków budżetowych. 

Kluczowym elementem umiędzynarodowienia edukacji jest rozwój kształcenia w językach” 
obcych. Zdominowanie nauk technicznych przez język angielski, które nastąpiło po drugiej 
wojnie światowej pOzwala w gruncie rzeczy sprowadzić dyskusję do problemu kształcenia 
w języku angielskim. 

Trzeba w tym miejscu wyrażnie zaznaczyć Że nie chodzi tutaj 0 pojedyncze kursy 
organizowane dla grup cudzoziemców czy- też stud-ia- indywidualne w językach obcych — 
magisterskie czy doktoranckie. Taki rodzaj kształtżenia funkcjonuje na naszej uczelni "od 

”Artykuł poraz-pienv'szly Ukazał- się w Kimmie trplbrńuićyjńymąPramwnikńw AGH; marzec" ' - 2004. 
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dawna, nie zgodzimy się :z pewnością,. że wprowadza „ion pewne zamieszanie organizacyjne 
w katedrach oraz wiąże się z koniecznością wygospodarowanie ”i przeznaczenia dodatkowego 
czasu przez profesorów i adi un któw. 

”Problemem jest natomiast utworzenie kompletnych „ścieżek kształcenia" w języku obcym. 
dla. drugiego i trzeciego poziomu studiów (magisterskie studia uzupełniające, smdia 
doktoranckie], zapewniających odpowiednią. liczbę punktów ECTS i prowadzących. do 
dyplomu (stopnia naukowego) na danym kierunku kształcenia i w danej specjalności. 

Kształcenie w języku obcym winno być dostępne również dla studentów polskich, ponieważ 
ich coraz lepsze przygotowanie językowe z. pewnością pOzwala. na uczestniczenie w zajęciach 
prowadzonych w języku angielskim. Wole taką wyrażają studenci — przedstawiciele BEST 
(Board of European Students of Technology) [2], niedochodowej organizacji zrzeszającej" 
studentów celni technicznych z 62 miast europejskich. wspomagającą studentów poprzez- 
różne formy organizacyjne w uzyskaniu wykształcenia ,.euroinżyniera”. Podstawowym argu— 
mentem studentów jest. że ich przyszli i pożądani pracodawcy to przede wszystkim firmy 
z udziałem kapitału zagranicznego lub przedSiębiorstwa polskie otwierające się na rynki 
europejskie. Uzyskanie zatrudnienia w takiej firmie z pewnością będzie ułatwione, jeżeli 
Student” w suplemencic dyplomu będzie w stanie „wykazać zajęcia przeprowadzone w języku- 
angielskim, bowiem potencjalny pracodawca będzie dysponować swoistą gwarancją. że jego. 
„nowy nabytek” zna słownictwo Specjalistyczne i będzie w stanie bez większych problemów 
pracować .z dokumentacją angielskojęzyczną czy brać udział w spotkaniach prowadzonych 
w języku angielskim. 
Nie bez „znaczenia jest też, że w niektórych dziedzin—ach wiedzy przytłaczająca część literatury 
podręcznikowoj jest lub będzie napisana w języku angielskim — przecież odpowiednie 
systemy punktacji osiągnięć naukowych właśnie do tego przecież zachęcają! Wykładowcy 
nierzadko w trakcie Wykładu muszą podawać studentom angielskie odpowiedniki polskich 
wyrażeń technicznych. bo polecane podręczniki zostały napisane w języku angielskim. 
Kilka polskich uczelni technicznych proponuje już takie studia np. Politechnika Gliwicka [3] 
czy Politechnika Łódzka [4]. Akademia Gómiczo-Hutnicza jak na razie może się tylko 
pochwalić Międzynarodową Szkoła Inżynierska [Sl. prowadzącą kształcenie w języku 
angielskim, we współpracy z jedną z uczelni amerykańskich. 

PROBLEMY 1 PROPOZYCJE ROZWIĄZAN 
Upowszechnienie kształcenia w językach obcych .w duchu „P'rdciesu Barańskiego” rodzi 
szereg problemów. które pokrótce są omów-imie pOniżej. 
Przy-gotowanie Oferty kształcenia w języku obcym winno być możliwie komplek-Sowe 
Ti obejmować nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale także materiały pomocnicze do laboratoriów," 
materiały egzaminacyjne i teśty. czy też obcojęzyczne strony www. Dotyczy to również 
materiałów. informacyjnych dla kandydatów na studia określonego stopnia. 
Problemem, który należy rozwiązać, jest jakiś rodzaj weryfikacji umiejętności wykładania” 
w języku angielskim, bowiem nieodłącznym elementem wspomnianego wcześniej ,ProCesu 
Boleń-skiego” jest egzekwowanie standardów jakości w systemie międzynarodowym. Być 
może Władze naszej Alma Mater zechciałyby rozważy-ć wprowadzenie systemu motywacyj- 
nego lub premiowego dla tych nacycieli akademickich, którzy zechcieliby podnosić 
Ii dokumentować swoje kwaliiikacje językowe? Zwracamy uwagę, Że nasze Studium Języków 
Obcych od początku roku akademickiego 2003104 oferuje komy językowe przygotOWujące do 
uzyskania międzynarodOWych certyfikatów językowych [6]. 
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Pojawienie się _ lidzniejszych grup studentów — .:obcokrajoweow będzie Wymagało tancze 
naprawienia ich obslugi administracyjnej, dla uniknięcia powszechnie spotykanej dziś 
sytuacji, kiedy prodziekani wydziałów są zobowiązani do. uruchamiania potężnej procedury 
administracyjnej (zgłoszenie kandydata, opinia kierownika katedry prowadzącej, opinia 
wydziałowej komisji ds. kształcenia, zgoda rady wydziału). 

Niezależnie od tego, czy studenci —— cudzoziemcy w danym roku będą Czy też nie będą. 
zainteresowani ofertą kształcenia. na danym kierunku, winna ona być dostępna dla studentów" 
polskich. na zasadzie opcji zaliczenia danego przedmiotu w języku obcym. Zaliczenie 
prżedmiotu. winno być rozumiane jako wynik wysłuchania wykładów. odbycia przewidzia— 
nych programem ćwiczeń, przygotowania projektu. czy wreszcie zdanie egzaminu — wszystko 
'w języku obcym. Rady wydziałów poprzez odpowiednie uchwały mega ustalić zasady 
uruchamiania takichzajęc'. w tym najmniejszą liczbę polskich studentów Wyrażających wolę 
odbycia takich zajęć., warunkująca ich rozpoczęcie w danym roku akademickim. W ten 
Sposób przygotowane „ścieżki kształcenia” w językach obcych, nie będą martwym tworem, 
okrewwo przywracanym do życia po pojawieniu się zagranicznych kandydatów, ale będą 
stałym elementem procesu edukacji. co pozytywnie wpłynie na ich doskonalenie. Czy wśród 
„polskich studentów znajdą się chętni, aby podjąć trud przyswajania wiedzy w języku obcym? 
Znając nasz-ą młodzież i jej ambicje z dużą pewnością można pOwie'dzieć „tak". Wskazują na 
to także wyniki ankiet przeprowadzonych na Wydziale EAIiE. Czy studenci są do tego 
odpowiednio przygotowani? Z roku na rok zwiększa się liczba młodzieży legitymującej się 
dyplomami FCE, CAE czy TOEFLi innymi międzynarodowymi certyfikatami językowymi. › 

Nadal-za się także znakomita okazja, aby w pozytywny sposób Wpłynąć na przygotowanie 
językowe kandydatów na studia. Od roku 2005 egzaminy wstępne ma zastąpić wynik tzw. 
nowej matury. I tu możnado kryteriów kwalifikacji na studia Wprowadzić punktowy wynik 
egzaminu maturalnego z języka np. angielskiego. z odpowiednim współczynnikiem wagi. 
Kilkauczc'lni w Polsue już postąpiło w ten sposób, chociażby Politechnika Wrocławska. Tak-a 
decyzja będzie się oczywiście „propagować WStccz", to znaczy podniesie rangę języka 
obitego. na poziomie gimnazjum i liceum. Kolejnym krokiem może być uwarunkowanie 
podjęcia zajęć w języku obcym uprzednim zaliCZeniem obowiązującego w czasie studiów 
egzaminu z obcego języka wykładowego (poziom”C"). 

Powstaje jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, to znaczy wskazanie źródeł finansowania tych 
innowacji. W fazie peczątkowcj zapewne nie obejdzie bez angażowania środków uczelni. ich 
przeznatzeniem' będzie pokrycie kosztów dodatkowych nadgodzin. które wynikną z wprowa- 
dzenia przelicznika za prowadzenie zajęć w języku obcym (taki przelicznik zajęzyk angielski 
wprowadził w roku 2003 Wydział EAIiE), kosztów przntoWania materiałów dydaktyczs 
„nyc-h czy też- np. unichomienia ucze—lnianych grantów dydaktycznych, wspierających rozwój 
kształcenia w językach obcych. 
Wiemy również jednak, że nadgodziny stanowią peważne "żródło deiiCytu budżetowego 
wydziałów. W tej sytuacji jedynym sensownym rozwiazaniem jest samoczynne przejście 
z polskiego języka wykładowcgo na język angielski. gdy tylko pojawią się Studena- 
obcokrajowcy lub polscy studenci pragnący uczestniczyć w wykładach angielskojęzycmych 
(bez konieczności prowadzenia równoległych wykładów w dwóch językach). Przejście to 
powinno mieć charakter samoczynny. a więc bez konieczności podejmowania każdorazowej 
uchwaly prżcz radę wydziału lub senat. lrnplementacja takiego rozwiązania przyniesie szereg 
komyści: ' 

« możliwość, aplikoWania dolomiędzynarodOvv-ych projektow edukacyjnych, 
~ przyjmowanie studentów—„.obcokirajOW'ców po kilkakrotnie niżSzym czarnym 
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(gw póróWna'niu do. indywidualnego-_ toku śmdićw).. ~a”- więe wywołanie większego 
zainteresowania studiami w AGH, 

— Organizacja ..z marszu” wykładów prowadzonych przez specjalistów «czy uczonych 
z innych krajów odwiedzających AGH, 

— korzystanie z angielskojęzycznych materiałów edukacyjnych 
—« Stworzenie naszym „krajowy/in" absŁilwenIoni większych szans: na: rynku pracy 

(›kmjowym lub międzynarodowym). 

Sprowadzając problem do kategorii ekonomicznych, trzeba być świadomym, że zyski będą 
pochodną wcześniej poniesionych kosztów, choć całe przedsięwzięcie nie jest pozbawi-onc- 
e-lementów ryzyka. Częściowe finansowanie kosztów tych innowacji można uzyskać, jeśli 
wykorzysta się europejskie programy edukacyjne wsPierające rozwój współpracy pomiędzy 
un-i-wersytetami. Po uruchomieniu kształcenia w języku obcym żródłem finansowania mogą 
stać się opłaty wnoszone przez studentów zagraniczny-ch, ale także, krajowych — co zostało 
zapisane w projekcie nowej Ustawy o Szkolnictwie— Wyższym [9]. 
Co mówią akty stosowne akty prawne? 
USTAWA o JĘZYKU POLSKIM [7] 
Art. 8 Język polski jest językiem nauczania oraz. językiem egzaminów i prac dvplmnowyclt 
w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów.- w państWawych i niepańsfntoufych, 
szkołach wyższych oraz w placówkach oświatowych i innych instytucjach edukacyjnych. 
chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 
Art-. 10- Przepisy (...) art. 8 nie" dotyczą (...) działalności dydaktycznej i naukową" szkół-' 
wyższych, szkół i klas : obcym językiem Wykładawym lub dwujęzycznych, nauczycielskich: 
kolegiów języków obcych. «. także nauczania- innych przedmiotów. jeżeli jest ta :gadne 
:. przepisami szczególnymi. 

Osoba dociekliwa z pewnością zechcę sprawdzić.. czymże takim są wzmiankowane „przepisy 
szczegółowe"? PrzytaCzamy w tym nńcjscu cytaty z opinii [8] sporządzonej na użytek tego 
artykułu. Otóż przepis prawa (w tym również szczegółowy, czyli doprecyZOWujący) musi być 
Zamieszczony w jednym z „normatywnych aktów prawnych” wymienionych w Konstytucji 
(ustawy. rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe), w systemie prawa RP tego 
typu przepisów wobec ustawy o języku polskim brak. W myśl obowiązujących standardów 
”metodologicznych opisana sytuacja to tzw. luka techniczna › jeden przepis na coś nazwała. 
natomiast nie ma przepisów określających tryb realizacji tego dozwolenia. 

Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” (projekt z dnia 31 października 2003 r. (911) 
Art. 93.1.3 Uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne 
związane : pmwadzeniem studiów wjęzyku obcym. 
Art. [51.2 Zajęcia dydaktyczne w uczelni mogą być prowadzone w języku obcym. Wjęzykzr 
obcym mogą być także przeprowadzane egzaminy i inne „sprawdziany. w tym w temacie 
prżxfęć na studia. pismie prace dyplomowe. 

STATUT AGH 
Art. 2.2 Językiem wykładowym w AGH jelit język polski. Siena! lub rada wydziału (dla 
studentów wydziału) może zezwolić na prowenieeninajęć w języku obcym. 

REGULAMIN STUDIÓW 
Par: 2 Zajęcia dydaktyczne w AGH mogą. być prowadzone w jęeyku'obcym. 
Można by sądzić, że obowiązujące nas prawodawstwo umożliwia prowadzenie regularny,/eli- 
zajęć w języku angielskim po podjęciu przez. radę wydziału stosownej uchwały. Niestety„ 
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język prawniczy tych sformułowań nie jest dostatecznie precyzyjny co to znaczy ,mogą być 
prowadzone "? Czy Zajęcia w języku angielskim imgą być prowadzone „zamiam" zajęć 
wjęzyku polskim czy też tylko mogą być prowadzone, równolegle”? 

Wyjaśnienie tej kwestii ma kapitalne i podstawowe znaczenie. bowiem w przypadku 
_,..zaniiast” praktycznie nie są potrzebne dodatkowe źródła finansowania-,. natomiast 
w przypadku równcilcglc” -— owszem tak. 

Zwróćmy uwagę, że w przypadku „zamiast' nie jest cencrowane dodatkowe obciążenie 
dydaktyczne dia profesorów, ktore w przypadku „rćwnolegle" będzie zabierać ich czas, który 
mógłby zostać poświęcony na badania naukowe. projekty, wdrożenia czy też wreszcie; pisanie 
książek. 
PROGRAMY EDUKACYJNE 
Erasmus Mundus („poprzednia nnzwa Erasmus World) jestnowytncprogramem edukacyjnym 
Unii Europejskiej Uruchamianym od września "2004 r., w.: zamierzeniu Komisji trWającym do 
20081 [w] 
Zasadniczym celem programu jest umożliwienie (poprzez system stypendialny) studentom 
pochodzącym z krajów III Świata studiowama w różnych umwersytetach europejskich na 
poziomie Erasmus Mundus Masters Courses .1 uzyskiwanie stopnia Erasmus Mundus M SC. 
pod auspicjami Komisji Enropcjskiej. 

Erasmus Mundus Masters Course może zostać utworzony przez sieć co najmniej trzech 
uniwersytetów, a student musi studiować co najmniej w dwóch z trzech uniwersytetów 
oferujących we współpracy Erasmus Mundus Masters' Course. 
Komisja Europejska przeznaczy pewne fundusze na przygotowanie angielskojęzycznego 
prócesu dydaktycmego w tych uniwersytetach. które zdobyły w drodze konkursu projekty 
Erasmus Mundus Master Course. 

Program Erasmus Mundus nie nakłada ograniczeń na język nauczaniu. ale przeciez zdajemy 
sobie doskonale sprawę z tego. że jeżeli nie będziemy --naufczać w _ języku angielskim, to 
przegramy zaraz na starcie z uczelniami dysponującymi ofertą dydaktyczną w języku 
angielskim. hiszpańskim czy niemieckim. 

Program Erasmus Mundus nakłada na nplikujące ucze-lnie» inny wamnek — wdrożei'lie 
w uczelni rzeczywistego kształcenia trójstopniowego, kompatybilnego z systemem ECTS,. 
ZWyrażnie wyróżnionym poziomem magisterskim. Stosowany w AGH system to często 
przedziwna hybryda — studia dwustopniowe w systemie jednolitym, a więc bez konieczności 
przedstawiania dyplomowej pracy inżynierskiej, bez konieczności konkurowania- z absolwenr 
tami uplikującym'i z innych uc2elni, bez precyzyjnego określenia zasad przyjmowania na" 
poziom magisterski ( w tym stomia znajomości języka angielskiego). 

Analiza budżetu otwarcia programu Erasmus Mundus każe powątpiewać w wielkie bonu—sy 
finansowe dla zwycięskich sieci uczelni. Godnym podkreślenia jest natomiast inne 
spostrzeżenie — uczelnie aplikujące do programu Erasmus Mundus z pewnością gruntownie 
uporzadkują. swój system kształcenia i przygotują angielskoję-zyczną ofertę dydaktyczną 
(kompatybilna poprzez system ECTS z ofertami innych uczelni), a tym samym zdobędą 

mogły sprzedawać swoją ofertę na wolnym rynku edukacyjnym. 
Teraz garść informacji o nieco bardziej „egzotycznym” programie edukacyjnym, jeżeli tak 
można nazwac coroczne targi edukacyjne w Tecnologico de Monterrey [11], a w roku 2004 
odbędzie się ich juz dziewiąta edycja. Tecnologioo de Monterrey jest ogromnym 
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uniwersyićtem meksykańskim (prawie 30 kmnpusów) kształcą-cym «przeszło 910tys. studentów 
(wielkość naboru rocznego). zatrudniającymok. 7 tys. pracowników naukowo-dydaktycznych 
oraz„prow.adzącym przeszło 90 kursów na różnym poziomie. Jednym z podstawowych celów 
Monterrey jest — użyjmy ich sformułowania — szeroko rezumiane „umiędzynModowienie" 
nauczania osiągane między innymi przez wysyłanie swoich studentów na odpłatne studio—r 
wanie w: uniwersytetach europejskich czy amerykańskich. Oferta akademicka jest prezento- 
wana w trakcie wicl'odniowych targów edukacyjnych.; w przyszłym roku targi odbędą się na 
przełomie lutego i marca. Nie trzeba dodawać, że wyłącznie angielsko— lub hiszpańsko— 
ję'zyczna oferta AGH może zostać dostrzeżona oraz ewentualnie sprzedana. Autorzy artykułu 
są absolutnie przekonani, ze wydziały AGH wybiegające myślą w już niedaleką przyszłość 
z powodzeniem mogłyby sprzedawać w Meksyku proWadzone przez siebie studia 
magisterskie. podyplomowe czy doktoranckie, @ ile będzie:- ifstnieć przygotowana na 
odpowiednim poziomie ich wersja w języku magie-iskim. 

PODSUMOWANIE 
Przystępujcmy do Unii Europejskiej i- chcąc nie chcąc będziemy konkurować z innymi 
uczelniami europejskimi na coraz bardziej liberalizującyrn się rynku edukacyjnym. lezeli 
zamierzamy wziąć udział w podziale tego rynku. musimy” jak najszybciej poczynić kroki 
Sprzyjające tej walce konkurencyjnej - przede wszystkim kroki o wymiarze admini-stra— 
cyjnym. Autorzy artykułu nie wątpią bowiem,. że w gronie dydaktycznym AGH jest szereg 
zwolenników prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, którzy będą wykładać bez 
wołania o dodatkowe wynagrodzenie ztego tytułu. 

Jako końcowy akcent podsumowania proponujemy PaństWU rzut oka na informator uznanej 
pary-skiej uczelni oferującej uzupełniające kursy magisterskie prowadzone *w języku 
angielskim. Pamiętamy przecież wszyscy, jak bardzo Francja dba o zachowanie rangi języka 
francuskiego (chociażby przysłowiowy już dzisiaj „l'ordinateuf'). 

Dlaczego AGH nie. miałaby dysponować podobnym produktem (towarem, ofertą..) 
edukacyjnym, należycie wycenionym. ale też klarownym. z, wyraźnie zaznaczonymi 
warunkami wstępny-mi i celami. a więc oferującym potencjalnemu odbiorcy jakość za cene?” 

[l] http:/Iwww.men.waw.p_l 
[Z]. bttpdlwwwbest.euorg 
[31 http:/lwwwjinfpolsl.gliwi'cetpllmctaki'erl' 
„MI http:!lwwiodz.[tl/poł!studencilkie_IFE_„siht-ml 
ISI http:!iw-ww.ist.agh:edu.pl/ 
[6-1 http:.flgułaxyatci.ughedupłl—Jsjolkursyhtm 
[7] „Ustaw:: « języku pały/tim” z dnia 7 pażdźientika łW) :: (Dz-.,. U. WWW?: z dnia 8" liatopatł'a- 1999-„u 

poz. 9993 
fit] J. Melis. „Przepis prawa i szczególny przepis prawo— wyjaśnianie pojęć-”._:Kut. Telekomunikacji AGH 
(91 http:/lwww.frp.org.pllpust.htrnl 
[ ła ł btw:-lie-uropaeujodcommlęducatiompmrgrannnafmundnjsłindeaemhtmi 
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Polskie Szkolnictwo Wyższe 
w Procesie Bolońskim 

il. WPROWADZENIE 
Aby lepiej zrozumieć zachodzące przemiany w różnych obszarach naszego życia 

w chwili obecnej i następnie "świadomie próbować je kształtowane w chwilach przyszłych- 
należy przypomnieć sobie wydarzenia z przeszłości. W Szezególności aby zroZumicć dzieje 
Polski, należy koniecznie uprzytomnić sobie naturalny podział ziem polskich (Lewicki 1918„ 
[S, s.. 21). Jest faktem, że ziemie polskie leżą na pograniczu Europy wschodniej i zachodniej, 
[gdzie spotykają się różne cywilizacje. Rozbiory Polski zignorowały zupełnie (Lewicki l9l8, 
IS. s. 31) naturalne granice, tworząc sztuczne jednostki administracyjne, nie oparte 
@ naturalny. geograficzny układ ziem. ani nie wysnuto z historycznego ich rozwoju. Podobna 
sytuacja zaistniała po siłOWych rnzwiązaniach po zakończeniu działań wojennych 
w l'945 roku. 

W życiu społeczeństw istotną rolę odgrywają wybitne jednostki. Np. Stanisław 
Zakrzewski (1873-1936), historyk, profesor Uniwersytetu. Lwowskiego. „duże znaczenie 
„przypisyWał tak zwanej „intuicji historii" i podkreślał rolę wybitnych jednostek w historii. 
Jednym z zadań szkolnictwa wyższego powinno być. między innymi, umożliwianie 
isprzyjanie kształtowaniu utalentowanych nieprzeciętnych osobowości w airnosfetze. 
naSyconej duży-m stopniem wolności w dążeniu do prawdy; przy zwracaniu uwagi na 
Zachowanie wewnętrznej uczci—wości i dyscypliny myślenia. 

2. ZARYS HISTORII SZKOLNICTWA WYŻSZEGO [9. 10, S. 5-11] 
Jedność polityczna całego świata eyWilizowanego była ostatnim wyrazem starożytności 
(Zakrzewski l-9'18' [.25. 5. I]). Najazd plemion germańskich (V w..) na „cesarstwo rzymskie 
spowodowały rozbicie i mZpoczął-się długotrwały proces tworzenia nowego porządku świata. 
Powstawały związki nowych narodów romańskich. narodów germańskie i narodów 
słOWiańskich przy stałym oddziaływaniu cesarstwa bizantyjskiego (czyli greckiego 
wywodzącego się z cesarstwa rzymskiego) z jednej strony i Germanów z drugiej strony. 
W tym czasie Kościół katolicki odgrywał fundamentalną rolę? w podtrzymywaniu poczucia 
jedności cywilizacyjnej wyrażonej politycznie w formie cesarstwa średniowiecznego. Okres. 
ten trwał do końca XV w. (do odkrycia Ameryki w 1492 roku”), gdy rozpoczął się proces 
tworzenia narodów i samoi'stnych pańStw nowożytnych. 

Ośrodki umawiania nauki i kształcenia. istnialy już w. starożytnym Egipćie 
(Kalenibka 2900 .[4_, 3. 27,11; Prof. Sławomir Robert Kala-nabita, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, jeśi obecnie członkiem RG); w Mezopotamii.. w Chinach i Indiach; 
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w. Atenach (szkoła płatońska), w Rzymie. nieco. później (V—V'iIl w,) w krajach arabskich 
(Ju-Szkievviez 1969 13, s. 1,21) cm w roznych szkołach klasztornych czy też szkołach 
mnichów buddyjskich. Np. w- starożytnej Babilonii matematyka osiągnęła wysoki poziom już 
2000 lat przed nasza erą (Juszkiewicz 1969 [3. s. 7. 13 i dalej]). Arabowie (zwani na 
zachodzie Eumpy Saracenami) wtargnęli do Europy w roku 711 poprzez Hiszpanię. Już 
Wcześniej podbijając różne kraje Starożytne szybko przyswajali sobie wszystkie zdobycze 
cywilizacyjne nie zaniedbując ich dalszego rozwoju. W pewnym okresie (IX-XI w.) 
Europejczycy udawali się do szkół arabskich, głównie w Hi'S'zpani, celem zapoznawania się 
z wynikami badań uczonych arabskich (algebra, początki fizyki i chemii). Następnie (XI—- 
XII] w.) na skutek zbyt wystawnego i wygodnego życia rola Arabów zaczęła s'łabnąć 
i zczasern zmniejszały się ich wpływy w Europie (Zakrzewski l9 l8  [25, s. 160- 

Początki szkolnictwa- wyższego w Europie, w dzisiejszym rozumieniu, należykojarzyć 
z pojęciem uniwersytetu. W Europie uniwersytety powstawały głównie na bazie kultury 
chrześcijańskiej. Uniwersytet jest instytucją długiego trwania ipod tym względem zajmuje! 
d'tugie miejsce po Kościele katolickim (Kal-embka 2000 (4, s. 271). Językiem wykładowym 
i językiem nauki była łacina (do XVIII w.), co miało wielkie znaczenie dla między- 
narodowych kontaktów naukowych Oraz ułatwiało uniwersalne i globalne znaczenie. 
uniwersytetu. Universitas można z łaciny tłutna'Czy'ć jako całość, powszechność. Pogłębienie 
interpretacja tego pojęcia (universitas magistrorum et s'cholarium) Oznacza wspólnotę" 
nauczających i nauczanych oraz wspólnotę nau-k (universitas 's'cientarum, Kalembka 2000. 
[4, s. 271). 

Pierwszym uniwerSytetem, będącym wytworem kultury średniowiecznej Europy, był 
uniwersytet boloński, który powstał w. roku 1158 (Wyrozumski 1-992 124, s. 3001), CZesc. 
historyków (zwłaszcza z Bolonii) za datę powstania uniwersytetu w Bolonii przyjmuje rok 
1088 lub 1119 (szkoła prawnicza, Kalembka 2000 [4. s. 271). Mniej więcej w tym samym 
cztisie (zwykle przyjmuje się rok 1200 [40 powstał uniwersytet paryski (Wyrozumski 1992 
(2.4, s. 3011), nazywany później Sorboną (Robert de Sorbon, duchowny. ufundował 
w~1253 roku Collegium Pauperum Magistrorum, Kalembka 2000 [4]). Następnie, między 
innymi, powstają (Wyrozums'ki 1992 124. s. 3010 w 1214 roku uniWersytct w Oxfordzie 
(przywilej papieża Innocentego III). w l222 roku uniwersytet w Padwie w wyniku odejśćia 
„z Boloniiwykładowców i studentów niezadowolonych z ograniczania swobód akademickich 
(Kalembka 2000 [4D przez władze miejskie, w [303 roku w Rzymie i dalej szereg innych. 
Najstarszy w Eumpie Środkowej jest uniwersytet praski (Uniwersytet Karola), założony 
w l348 roku. Drugim w tej części Europy był uniwersytet krakowski wzorowany na Bolonii 
(głównie katedry prawnicze: sprzeciw Karola IV — papież; nie wydał zgody na utworzenie 
wydziału teologicznego. Lewicki 1925 [8. s. 1051”). ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. 
w roku 1364 za zgodą papieża Urbana V, powstały przed wszystkimi uniwersytetami 
niemieckimi (np. Heidelberg 1386) i starszy o rok od uniwersytetu wiedeńskiego. W tym 
miejscu warto pamiętać, że założenie nowego uniwersytetu wymagało zgody papieskiej, 
anajważniejszymi wydziałami były wydział teologiczny i prawniczy. Akademia krakow-ska 
właściwie zaprzestała swojej działalności w roku 1379 i dopiero 26. lipca 1400 roku 
Władysław Jagiełło wydał nowy akt erekcyjny dla tej uczelni. Odnowienie akademii-' 
dokonało się za sprawą Św. Królowej Jadwigi, zmarłej w 1399 roku, która przekazała swoje 
kosztowności na jej odnowienie (Lewicki 1925 [S. 's. lZZDPrzyjęto wzorzec Sorbony. 
Symbol UJ dwa skrzyżowane berła przypominają podwojne narodziny Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W roku 1578 za zgodą Stefana Batorego jezuici utworzyli Akademię 
w Wilnie (z kolegium jezuickiego; pierwszym rektorem został Piotr Skarga), a w 1594. 
kanclerz wielki koron-ny Jan Zamojski ufundował Akademię w Zamościu ~~(Bieniarzówna 
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iMałecki" 11984" (12, 'si'3'161). W roku 1661, obdarzona praniami akademii przez Jana 
Kazimierza. powstaje Akademi-a we Lwowie (Lewicki 1.925 18, s. 2611). utworzona 
?kolegium jezuickiego (ale Sejm tego nie zatwierdził). W roku 15.30 w Paryżu powstaje 
Coilegc de France (nazwa pochodzi z roku 1795. Kalembka 2.000 141). W XVI! wieku 
w Europie. Zachodniej powstają towarzystwa naukowe. które organizują badania naukowe. 
Przywracanie rangi uniwersytetów rozpoczyna się ponownie od założenia przez króla 
angielskiego Jerzego II uniwerSytetu w Getyndze w roku 1736, współpracującego z później 
założoną Akademią Nauk w roku 1751. W konsekwencji w roku 1809 powstaje Uniwersytet 
w Berlinie, który założył Wilhelm von Humboldt. Uniwersytet w Berlinie stworzył nowy 
wzorzec dla uniwersytetów, głównie w Europie Środkowej (Kalembka 2000 141). przyjmując 
':fundamentalną zasadę () łączeniu maczania z uprawianiem nauki. Dodatkowo tę zatsodę 
rozszerzono nieco później (› kształcenie badaczy i popularyzację nauki. Wszysie te zasady 
są Wzajemnie powiązane i każdą z nich można wykonywać w ścisłym połączeniu z innymi. 
Te zasady tworzyły przez lata model szkolnictwa wyższego-. również w Polsce. 

Wróćmy na ziemie polskie. W XVII i XVlII wieku, w wyniku postępującej dobrowolnej 
utraty kontaktów z kulturą Zachodu oraz w wyniku, między innymi, Obniżanie się 
intelektualnego i moralnego poziomu rządzącego stanu (Lewicki 1925 18, s. 261. 3241) doszło 
do rozbiorów. ponowionych postanowieniami „państw zaborczych 3. maja 1815 roku, 
zaakceptowanym przez kongres wiedeński 3 czerwca 1815.”- roku zgodnie z prawem 
międzynarodowym (Lewicki 1925 18. s. 3531). 

Ministrem wyznań i oświecenia publicznego w powstałym, w wyniku postanowień 
kongresu. wiedeńskiego, Królestwie Kongresowym został Stanisław Potocki. Minisuowi'e' 
"skarbu. Matuszewicz oraz jego następca ks. Aleksander Drucki-Lubecki, popierali rozwój 
przemysłu (Lewicki 1925 18, s. 357). W tym czasie sprawami przemysłu i górnictwa- 
Zajmował się, ks. Stanisław Staszic, autor wspaniałego dzieła pt. "O ziemiorodztwie Karpatów 
i innych gór i równin Polski". wydanym w Warszawie w 1815 roku (Sulima-Samujłło i inni 
1970 119. s. 141). Stanisław Staszic w roku 1816 założył szkołę górniczą (o charakterze 
wyższej uczelni) w Kielcach. przeniesioną w 1826. po śmierci Staszica. do Warszawy. 
.z zamiarem włączenia jej do Instytutu Polite'chnicznego. mającego być zalążkiem wyższej 
uczelni technicznej (Politechniki Warszawskiej powstałej dopiero. w 1898 deCyzją rządu 
petersburskiego; wcześniej wraz z upadkiem powstania listopadowego nie doszło do 
utworzenia "pierwszej polskiej politechniki"). W roku 1817 pow-stał uniwersytet warszawski. 
Po upadku powstania listopadowego wzmogły się prześladowania Kościoła katolickiego oraz 
dążenia do zniszczenia kultury polskiej. między innymi zniesiono uniwersytet warszawski 
iwileński („Lewicki 1925 18. s. 3731). którego zbiory darowano nowo utworzonemu 
uniwersytetowi w Kijowie. Władze rosyjskie dążyły do obniżania poziomu kształcenia. 
preferując wykształcenie średnie zawodowe dające szybko pOZOmy wzrost dobrobytu 
materiałnego. Dalsze represje nastąpiły po upadku powstania styczniowego. W. roku 1868 
Utworzono "Okręg naukowy warszawski" (Lewicki 1925 183. a. 40.61»). jako najwyższą władzę 
szkolną. Rozpoczęła się gwałtowna rusyfikacja szkolnictwa. 

W zaborze pruskim (zwłaszcza za rządów Bismarcka od roku 1862) i w! Galicji 
następowały procesy gonnanizacji. Nie. pomogło odnowienie uniwersytetu łwowSkiego 
wraku 18117. ani założenie politechniki lwowskiej w roku 1844 (Popławski 1992 118], 
Szewalski i inni 1993 1211). Dopiero po klęsce powstania styczniowego w roku 1864 
nastąpiła pozytywna reakcja Społeczeństwa połs-kiego. Podjęto has-ło tak zwanej "pracy 
organicznej" (Lewicki 1925 18, s. 4061), czyli pracy nad podniesieniem kultury materialnej 
iumy'słowcj. W zaborze austryjackim sytuacja stała się sprzyjająca po pokoju w Pradze po 
roku 1866125wycięskie wojny Prus z Austria W 1866. i Francją w 1870/71 („Lewicki 19215 

*.-.—_n— . ._z-_'›—' _ _ _ — _ _ _  . .__-_-_.. .. . ._- . . . .  _ _ . . .  . . 

rmy unikania Zjazd ozićkna'ów __  57 _:— 



[11.45 4131171. Po uchWalenio przez sejm w roku 1868 tak” .zWanej "rezolućji galicyj's:?liiiiijf'i 
rozpoczal się proces. zwiększania autonomii. W oświacie zwiększano naci-ak na nauki 
Maiematyezno ' -  przyrodnicze. Pews-tawały nowe kopalnie weg-la i żelaza., zwłaszcza 
w Zagłębiu Dąbrowskim (Lewicki 1925 [E. 15. 4071)... Rozwojowi górnictwa i.przemysłn 
(Owafzyszył rozwój handlu. W roku 18.61. .w Wieliczce powstała średnia szkoła góraicza 
kształcąca 'sz'ty'garów. W 1886 powśtała średnia szkoła górnicza w Borysławiu. a at 118589 
w .DąbrOWie Górniczej (”między innymi z inicjatyway Hieronima KohdmtoWicza (Sulima— 
S'amL-tjłło i inni 1970 [19. s. 19])). W 1891 w poli-technice l-WOwskicj utworzono tak zw-aaą 
doccmurę górnictwa naftowego, przekształconą w katedrę w roku 1897 prowadzoną przez 
prof. Leona SyrocZyńskicgo. W 1907 powstała. szkoła górnicza w Dąbrowie Cieszy/naklej 
(1311131123: innymi z incjatywy Jana Zarańskiego (Biała-s i Szybmnkl 11959 |l.s.291)1,1€t€rą 
zaięz'czyi'y bojówki czeskie w roku 1920. 

W środowisku krakowskim duże znaczenie miało.. powstanie (w wyniku przeksmałcenia 
Towarzystwa Naukowego istniejącego w &akowie od roku 1815 (.Bieniarzówna i Małecki 
1197-39 [2. 3. 29111) Akademii Umiejętności, której pierwsze publiczne posiedzenie odbyło się 
w roku 1873 w 40121 cnicę urodzin Mikołaja Kepernika (Bieniarzówna i Małecki 1979 
12. 5. 268111. Nadanie Galicji auton'Omii spowodowało. między innymi, rozwoj szkolnictwa. 
W tym czasie na terenie Galicji znajdowały się. dwa Uniwersytety. lWOWSki i krakoWski oraz 
politechnika iwoW'ska. Prócz tego szkołami wyższymi były Akademia Sztuk Pięknych 
w Krakowie. powstała. w roku 1873 w- wyniku odłączenia się od instytutu Technicznego 
(powstałego W roku 1829 (Bieniarzówna i Małecki 1979 [2, s. 142, 2721». akademia 
weterynarii we Lwowie, akademia rolnicza w Dublanach pod Lwowem oraz studium rolnicze 
przy uniwersytecie krakowskim. Również w tym okresie (pomysł pojawił się na pośiedzeniu 
Sejmu Krajowego w roku 1868 (Białas. i Szybińs-ki 1959 [I. s. ISD) rozpoczęto Starania 
o. założenie akademii górniczej w Krakowie (Lewicki 1925 [8, s. 4161). 

3 STARANIA o ZAŁOŻENIEAKADEMII GÓRNICZEJ'W KRAKOWIE 
”Szkolenie inżynierów górniczych do roku 1919 w dużym stopniu odbywa-ło się 

.w zagranicznych wyższych szkołach górniczych: we Freibergu (rok założenia 1765). 
iw Bańskiej Szczawnicy (rok założenia 1770), w Petersburgu (rok załóżenia 1773), w Paryżu 
(rok założenia 1783). w Clausthal (rok założenia 12810), w Saint Etienne (rok założenia 1816); 
„w Liege (rok założenia 1836). w Berlinie (rok. założenia 1847), w Leoben (rok „założenia 
1849), 'W Przybramie (rok założenia. 1849). w Mons. (okJS'SS) i innych 1=Sulima=Samujiło 
i inni 1970 [18,11 15]_) 

Zarys historii Szkol-nictwa. technicznego można znaleźć w książkach (Popławski 1992 
[18 a. 111) oraz (Szewałski i inni 1993 [21-5. 71). Rommicjąc maczrcmc bogactw 
naturalnych kiaju coraz częściej były ponowienie proby utworzenia szkoły wyższą. 
”kształcącej. W języku polskim, inżynierów dla perrzeb górnictwa i hutnictwa. 

W roku 19116 i 1910 we Lwowie 'I i 11 Zjazd Górników Polskich zdecydowanie poparł” 
„tmcjatywv utworzenia wyższej uczelni górniczej w. kraju (Białas 1 Szybiński 1959 [1 -s. 29I; 
Sulum~SamUJłło i inni 1970 [19, s.. 231). Delegacja polskich górników i hutników., . 
uczestnicząca w 11 Zjeździe zebrała się w dniu 24 lutego 1912 roku w sali obrad Akademii 
Umiej'ęmości wi("rakowie pod przewodnictwem posła inż; Jana Zarańskiego. Delegaci uznali” 
konieczność powołania Akademii Gómiczcj w Krakowie (Białas i Szybiński 1959 [ I ,  s- 221). 
Wniosek ten gorąco popierał dr Juliusz Leo, prezydent Krakowa oraz prezes Koła polskiego; 
w Wiedniu. W tym miecu warto wspomnieć, że w myśl rezolucji Sejmu Krajowego z dnia 
1.3. lutego 1894 roku Politechnika Lwowska nii-ała "być uzupełniona wydziałem „górnicze— 
iintinczym Spor" pomiędzy LWowem ~i KrakoWem w początkach XIX wieku, czy we LWQWie 



lifłt-l powstac nowy wydział, czy też w Krakowie «ma_powstaćvakadeniia .;gornicza, jest opisany 
”w pracy (SyroCZ-Yński 1912-1201); 

W dniu. 10 lipca 1912 roku Ministerstwo Robót Publicznych zawiadomiła prezydium; 
miasta Krakowa o decyzji rządu. dotyczącej otwarcia Akademii Górniczej w Krakowie 
(”Białas i Szybińs'ki 1959 [ i ,  s. 231). Decyzja rządu została oprotestowana przez mieszkańców 
miasta Lcob'en'. gdzie znajdowała się szkoła górnicza, oraz przez izbę przemysłowo-handlową 
w. Grazu. Zaj-ścia te były przedmiotem interpelacji posła, Zarańskiego w parlamencie 
austryjackim w roku 1913. 
, W kwietniu 1913 roku Ministerstwo Robót Publicznych- we Wiedniu powołało Komitet 
Organizacyjny Akademii Górniczej w Krakowie (Białas i Szybiński 1959 [I, s. 251). 
Przewodniczącym Komitetu został prof.dr Józef Morozewicz, profesor zwyczajny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się 4 maja 1913 roku 
w Collegium. Minus. w Zakładzie Mineralogii UJ. Łącznie odbyło się 11 posiedzeń. na 
których opracowano programy nauczania oraz ustalono utworzenie (› katedr: matematyki 
wyższej,. fizyki imcchaniki, geometrii wykreślnej, mineralogii i peltrograłii, chemii ogólnej 
oraz teorii budowy i wytrzymałości materiałów. Ogłoszono pub-liczny konkurs otwarty na 
obsadzenie tych katedr. Dzięki życzliwości Prezydenta Krakowa dra Juliusza Leo ustalono 
lokalizację ”budówy gmachu, dla potrzeb Akademii Górniczej. w dzielnicy Czarna Wieś 
wrejonie tworzącej się alei Mickiewicza. Administracja wiedeńska nic godziło się na 
odstępstwa od schematu szkoły leobeńskiej. schematu przestarzałego o wąskim proiilu: 
kształcenia. Dzięki nieustępliwości Członków Komitetu Wicie spraw organizacyjnych udało 
się załatwić po myśli "polskiej". Władze austryjackie wyraziły zgodę na ogłoszenie konkursu 
na projekt gmachu z terminem do 15.10.1913. Zaplanowano rozpoczęcie roku akademickiego 
w jesieni 1914 roku. W celu przygotowania kadry ufundowano 4 stypendia zagraniczne. 
Jedno. ze ”stypendiów, w wyniku konkursu, otrzymał dr Drewnowski. elektrotechnik. 

Wybuch ”1 Wojny Światowej w sierpniu 1914 roku opóźnił Otwarcie Akademii Górnićzej; 
.w Krakowie. 

Po zakończeniu" ] Wojny Światowej i powstaniu Państwa Polskiego w roku 19-18 
Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem prof. Józefa Morozcwicza podejmuje prace- 
.w celu otwarcia Akademii Górniczej w Krakowie. Skład Komitetu zostaje poszerzony 
izatwierdzony przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Po 
opracowaniu tymczasowego statutu i programu nauczania Rada Ministrów uchwałą z dnia 
iS kwietnia 1919- postanowiła powołać do życia Akademię Górniczą w Krakowie (np. Białas 
iSzybiński 1959 [I ,  s. 301"). Na wniosek Komitetu Organizacyjnego Naczelnik Państwa 
Józef Piłsudski mianował [ maja 1919 roku pierwsz-ych sześciu profesorów Akademii 
Górniczej. Między innymi profesorami zwyczajnymi zostali: dr Antoni Hoborski, matematyk. 
docent UJ oraz inż. Stanisław Płużański (do 1918 roku inż. Płużański pracował na Uralu), 
mechanik, którego w dniu 31 maja 1919 roku Minister mianował na funkcję Rektora. 
Prof. Płużanski nie podjął funkcji rektorskie]. ponieważ w tym czasie został również 
powołany jako doradca w Głównym Urzędzie Zakupów dia Armii (Białas i Szybiński 1959 
[I. s. 371). Obowiązki Rektora pełni—ł prof. Hoborsk-i (20.06.1919 wybrany również na 
Dziekana Wydziału Górniczego). który wspólnie z prof. Morozcwiczem prowadził prace 
związane z organizacją nowej uczelni. W porozamieniu ?. Ministerstwem ogłoszono 
rekrutacji? na pierwszy rok Studiów. Na 80 miejsc zgłosiło się 500” kandydatów. W tej sytuacji 
na- wniosek prof. Hoborskiego Komitet Organizacyjny uchwalił wprowadzenie egzaminu 
konkursowego z matematyki i ńzyki. Ostatecznie w październiku przystąpiło do egzaminu 
Wstępncgo 111 kandydatów, z których na pierwszy rok "przyjęto 80 osob. Zajęcia udały się 



t'ozpotząc w dniu 15.10.1919 roku W tym nnejscn warto Wspomniee, ze pomimo usdnych- 
starat-1 Komitetu Organizacyjnego. OkIESiB 0133113123l Akademii. .nie otrzymano dotacji 
przyzmłllych przez Ministerstwo na cele Uczelni Zatrudnieni od lipca pracownicy naukowi 
nie: _'.pobierttli pensji. 

Uroczyste otwarcie Akademii Górniczej odbyło się 20. października. 1919 roku. w auli 
Lm wersytetu Jagiellońskiego o godz. 113110... Otwarcie: Akademii ogłosił Naczelnik Pani-stwa. 
1532151? PiłSudski, którego powitał Rektor Ul prof. Staniśiaw Estreicher (trzymający w ręku, 
bene. dar królowej Jadwigi). W umczy'stoŚoi uczesmiczyli między innymi generałowie Haller 
i' Leśniewski oraz minister oświaty dr Łukasiewicz i minister przemysłu i bandit.) 
S'Zczeniowski. Gratulacje przesłał Premier Rządu ignacy Paderewski, rektorzy 'ucżclni 
iszere'g instytucji oraz osób prywatnych.. W pisma-szych latach isr-nienia UCzelni Rektorami 
byli: Prof. dr Antoni iloborski (1920422) matematyk, Prof; dr inż. Jan Studniarski (1922-24) 
eiektrotechnik. Prof. dr inż. Jan Krauze (1924-25) mechanik.. 
4. OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE 

W chwili obecnej (stan na koniec roku 2002 z pewnymi aktualiZacjami [22]: sytuacja 
zmienia „się. dynamicznie) w Polsce mamy- 3-85 szkół wyższych, 46. Filii oraz wydziałów 
.i- instytut-ów zamiejscowych oraz 33 punkty konsultacyjne (dane orientacyjne). "Z budżetu. 
państnfe jest finansowanych 125 szkół wyższych ( 123 państwowe szkoły wyższe + KUL, 
w Lublinie + PAT w KrnkoWie). Państwowe wyższe szkoły zawodowe: 25. Szkoły wyższe 
niepaństWowe: 261) (dotowane z budzetu państwa na podstawie stosownych ustaw; kilka 
szkół jest w stanic likwidacji) z których 73 ma uprawnienia do prowadzenia studiów 
magisterskich Pięć ( lub 6) uczelni niepaństwowych ma prawo do nadawania Stopnia doktore- 
i jedna do nadawania stopnia doktora habilitowanego 

Dokładniejsze struktura szkół resortu edukacji narodowej i sportu paedstuwi-tt się 
następująco (łącznie 85): UNIWERSYTETY ~ 16... POLITECHNIKI — 18, AKADEMIE 
EKONOMICZNE — 5. AKADEMIE ROLNICZE — 8. AKADEMIE PEDAGOGiCZNE — 6. 
AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO — 6, PANSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY 
ZAWODOWE _ 25. AKADEMIA TEOLOGICZNA — ] .  Budżet finansuje jeszcze KUL 
w Lublinie i PAT w Krakowie. W resorcie infrastruktury istnieją 2 WYŻSZE SZKOŁY 
MORSKIE. w resorcie kultury AKADEMIE SZTUK PIĘKNYCH - 7, AKADEMIE' 
MUZYCZNE — 8, WYŻSZE SZKOŁY TEATRALNE — 3. Pod resort zdrowiu podlegają 
AKADEMIE MEDYCZNE -— 11. Pod resoit obrony narodowej podpada 5 WYŻSZYC'H 
SZKÓŁ WOJSKOWYCH Istnieją jeszcze WYŻSZA SZKOŁA POLICJI i SZKOŁA- 
GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ podlegające resortowi spraw wewnętrznych 
iadministx'acji. SZKOŁY WYŻSZE NIEPANSTWOWE: 2.61] w tym 135 dzialujących na 
podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, li.7.- dZiaiającyc-h na" podstawe ustawy @ wyzszym 
ssłttch zawodowych i 13 szkół wyższych wyznaniowych. 

W szk'oła'ch tych orientacyjnie (dane na koniec roku 2001) kształci się 1 718 747” 
( I  229 "987 w szkołach finansowanych z budżetu państwa; 71..563%; w uczelniach 
technicznych 324 009, co stanowi l'8.851%)'v studentów, w tym 979 274. (681 742; 69.617.558): 
kabiet (56.975%).. 7.65 273 (661 103; 86.3 87%.) na. studiach dziennych (4452598). 82 711 (62 
650; 7535798) na studiach wieczorowych (4821285). 3156 747 (4.98 856; 58.226%) zaoczny-eh: 
(4984795), 14 016 (7 368; 52.568%) ek'stemistycznych; (Q.81.5%). Studia kończy rocznie- ok.... 
li? Studiujących, 'w tym dyplom magistra otrzyri'mje' Ok. 64% (w tym 11468921 w uczelniach. 
tech-nicznych). Stypendia otrzymuje 13. 75% studiujących w tym stypendia socjalne 48 16%. 

Pracownicy zatrudnieni w szkolnictwie wyzszym ogolem 154 858. w tym nauczycieli 
akademickich 85 338 (w. tym kobiet 34 015. .19 133 profesorow 1 docentów, 48 884 udntnktćfw 
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i' asystentow) przy czym w politechnikach cieciem 3.4 788 i odpowmdmo nauczycreh 
„akademickich 18 078 ('w tym kobiet 5 025 3 21-9' profesorów 1 docentów 11 617 adiunktśwa' 
i asystentów) 

5 PROCES BOLONSKI [es, 5. 6. 15,1 
„Sol-bonu. 25 maja 1998. Tu rozpoczął tak zwany proc-es boloński. Z inicjatywy- 

przedstawiciele uniwersytetów i akademickich środowisk europejskich ministmwie czterech 
krajów: Francji, Niemiec. Melkiej Brytanii i Włoch przyjęli wspólną deklarację 
o harmonizacji architektury systemu europejskiej Wyższej edukaqii. Slwierdzono, że Europa 
powinna być „Europą ”wiedzy". "a nie tylko Europ-ą banków, ekonomi i nowego systemu 
pieniężnego- „euro". 

Nuwinując do tradycji, w siedzibie nąistarszego uniwersytetu Europy w Bolonii, 
w dniu [9.06.1999 ustanowiono Deklarację Boloń'sk'ą. Stanowiącą rozwinięcie Deklaracji 

.Sorbiońskiej. Deklaracja została podpisana przez” ministrów 29 krajów (w tym Polski). 
Postanowiono. że ministrowie będą się. ..spotykać co 2 lata na Konferencjach Ministrów 
nadzorujących Proces Boloński. 
Cele Procesu Bolońskiego [223]: 

— zdolność do międzynarodowego współzawodnictwa 
*— mobilność osób 
— przygotowanie do zatrudnienia 

”zadania Procesu Bolońskiego [23|: 
— łatwo czytelne i porównywalne stopni-"e 
— zasada dwóch cykli kształcenia 
— punkty kredytowe 
— mobilność studentów i nauczycieli 
- współpraca europejska w mpewnieniujjnkośei 
— niezbędny wymiar europejskiej edukacji 

Kolejne Konferencje Ministrów odbyły się 19.05.2091 w Pradze, „gdzie potwierdzono 
wolę ustanowienia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego do roku 2010. oraz 
l9..09';_?l)(l3 w Berlinie w której uczestniczyło formalnie 40 krajów W Berlinie ustalono 
pewne priorytety do roku 2005 (jakość kształcenia: dwustopniowy system kształceniu. przy 
czym [ stopień uprawnia do II ll do studiów doktoranckich: poprawa systemu uznawania 
stopni i okresów studiów: suplement do dyplomu). Następna Konferencja ma się odbyć 
w roku 2005 w Bergen. 

Polska ma szczególne uwarunkovvuntia uezesmictwa w. Procesie Bolońskim; do których 
:'P-tof. Michał Szulczewski zali-cza [23]: 

- ograniczenia językowe 
, skutki wschodnioeuropejskiej przeszłości 
~— niskie nakłady finansowe 
- słabość goSpodar'ki i rynku pracy 
~ ujemne skutki gwałtownego urozvmju wyższejedukaej—i -w--~.l-ataeli lmAtyeb. 

(6. ZAKONCZENIE 
Przedstawiony zarys histerii szkolnictwa Wyż-”SZego nie jesz doskonały. Zdecydowałem 

się Szerzej .preedstawić genezę AG w KFHKOWl'G. bo: AGH jest mi ”blisko, 'a; problemy niejakie 
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napotykali nasi poprzednicy są ciągle aktualne. 
Powyższe problemy _ dotyczące Procesu Bolońskiego były- i. :są dyckutowane na 

posiedzeniach RG. Na.-sze Środowisko Akademickie jest w różny Sposób przygotowane do 
nadchodzących zmian. np. [S. 6]. Wiele problemów, o ,których wspominałem w swoich 
sprawozdaniach [ ]  l -  l4'l jest nadal aktualna. Niestety RG nie ma już głosu stanowiącego. lecz 
jed-ynie ma głos—doradczy. 

Zgodnie ze znowelizowana ustawą (Rozdział; 2 ustawy, art. 35-37) Rada., Główna 
Stolnic-n Wyższego jest narta: Wybieralnytti organem przedstawiciclskim szkolnictwa 
wyższego. 

.Od roku 2003 Rada Główna składa- się z 30 członków (21. dr. hab.. i prof., 6 dr.. 
3 studentów).. Kadencja trwa 3 lata i rozpoczęła się l stycznia („dla przypomnienia VI!- 
kadencja na łata 1999-2002 rozpoczęła się 1 grudnia 1999 roku ”i trwała do 3l.1'2›.2'(')02 i Rada.»; 
liczyła Sl”) członków). 

Rada Od 2003 działa na posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje organy robocze. 
(Komisje). Organizację i tryb działania Rady określa statut uchwalony przez Radę na. 
posiedzeniu plenarnym. 

Zgodnie ze znowelizowana ustawą (Rozdział 2 ustawy. art. 35-37) Rada współdziała 
„z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego. oraz innymi" organami władzy 
publicatnej w osiadania pOlityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa wyższego. 

W ostatnich latach dalej słabnie rola decyzyjna organów kolegialnych, w szczególności 
organów wybieralnych. Zmienia się Filozofia rządzenia, również w obszarze szkolnictwti 
wyższego. Organy kolegialne opiniują. a decyzje są podejmowane jednoosobowo przez 
Odpowiednich Ministrów. Istotną rolę w działalności RG odgrywa bezpośredni kontakt ze 
środowiskiem akademickim, który odbywa się poprzez-› odbieranie informacji o problemach 
naszego „środowiska przez członków RG 

W chwili obecnej jest przygotowana kolejna ustawa (w Kancelarii Sejmu znajdttjtt-sie 
2 projekty ustawy: inicjatywa Prezydenta RP. I26jl oraz inicjatywa poselska). Dyskusje nad 
projektami wskazują. że nadal odczuwalny jest brak jednolitej strategii-rozwoju szkoittict-Wa 
w-yżsmgo. Stopniowo wyjaśniane są relacje pomiędzy Radą Główną i Państwową Komisją 
Akredytacyjnej. W chwili obecnej standardy nauczania proponuje Rada (w porozumieniu 
PKA. KRASP—em i innymi). Minister podejmuje decyzje. o Państw-owa Komisja 
Akredytacyjna kontroluje ich przestrzeganie prżedsta-wittiąc Ministrowi odpowiednie wnioski. 
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l:: Politechnika Koszalińska„ Wydział Ele kironiki 

dr hab. inż. Alicja KonćńkóWsa 
pr.—”cft nadzw. PG 
”Przewodnicząca KAUT' 

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych 

l. POWOŁANIEKAUT 
Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych zośtała powołana przez Konferencję 

Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPU'P) 17 lutego 2001 roku w Opolu:, jak-o.. 
agenda- akredy'tacyjna. do dokonywania akredytacji kierunków prowadzonych wjednostkach 
wyższych uczelni technicznych. 

Dokumenty podpisane przez rektorów w Opolu, a mianowicie Porozumienie oraz 
Zasady i Tryb Postępowania Akredytacyjneglo. dmyc-zyiy zagadnień zWiąząnych zszcroko. 
pojmowaną jakością kształcenia i Stanowią” wyraz troski władz wyższych uczelni 
technicznych 0: 

- podnoszenie jakości kształcenia, 
- tworzenie jasnych ijednogznacznych procedur cc.-eny warunkógwi metod,;lśsztnłcenia oraz 

pregram'ów studiów uwzględniających syśtemy stosowane w innych krajach,„ 
smzególnie w krajach Unii Europejśkiej, 

- tworzenie warunków ułatwiających krajowvąi międzynarodową wymianę studentów; 
» profilowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe. 

Tekst Porozumienia zosmł podpisany przez 24 rektorów. sygnatariuszy Peroz-umicniat- 
wyrażających wolę, każdej z 24, przytoczonych poniżej uczelni. przystąpienia do procesu 
"akredytacji: 

Akademia GórnicZQ-—Hutniczn Poli-technika Radomska 
w Krakowie 
Akademia Marynarki Wojennej POlitcchnika Rzeszowska 
w Gdyni 
Akademia Tech'n'icz-noclnitrza Politechnika Sicucifis'k—a 
w Bydgoszczy 
Politechnika Białostocka Politechnika Śląska- 
P'Qlitechnika Częstochowska Politechnika Świętokrzyska 
Pali'teChnika Gdańska Politechnika Warszawska 
Poli-”technika Koszalińska Politechnika wrocławska 
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Politechnika Krakowska; Politechnika Zielonogórska 
Politechnika Lubelska Uniwersytet Warmińsko-Mamma: 
Politechnika Łódzka Wojskowa Akademia Techniczna 
Politechnika Opolska Wyższa Szkoła Morska w Gdyni 
Politechnika Poznańska Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie 

Na posiedzeniu KRPUT, 17 late-go 2500] roku, rektorzy na przedstawiciela konferencji 
rektOrów w KAUT, wybrali prof. dr hab. inż. Piotr Wach. Rektor Politechniki Opolskiej. a na 
przewodniczącą KAUT dr hab. inż. Alicja Konczakowska, prof. nadzw. PG, Prorektora 
ds. KSztałcenia Politechniki Gdańskiej. Na siedzibę KAUT wybrano Akademię Górniczo- 
Hu-tniczą w Krakowie. W terminie późniejszym rektorzy, Sygnatariusze Porozumienia, 
nomimwali swoich „przedstawicieli do KAUT. zgodnie z sugestią głównie prorektorów 
ds. kształcenia. Na obradach KAUT jako zastępcy" prżeWodni.czącego zostali wybrani: 
dr hab. Mirosław Mojski. prof. nadzw.,PW. prorektor ds. studiów i studentów. Politechniki 
Warszawskiej oraz dr hab. inż: Jerzy Świątek, prof”; nadzw. PWT. prorektor ds. nauczania 
Politechniki Wrocławskiej; 

Komisja. Akredytacyjna Uczelni Technicznych w pierwszej kadencji działała w okresie. 
od l5 marca 2001 roku do 14 marca 2003 roku. Druga" kadencja. w nowym składzie. 
rozpoczęła się [5 marca 2003 r. Przewodniczącą KALIT w drugiej kadencji wstała- 
dr hab. inż. Alicja Kanczakowska, prof. nadzw. PG, na zastępców zostali wybrani: 
prof; dr hab. inż. Andrzej Łędzki z AGH oraz dr hab. inż. Jerzy światek, prof. nadzw. PWr. 

Do Porozumienia przystąpiła (po utworzeniu uczelni) Akademia Technićznow 
Hamanistyczna z Bielska—Białej. Rektor ATH podpisał tekst Porozumienia w czasie obrad 
KRPUT w Świnoujściu 21 czerwca 2002 roku. W skład Sygnatariuszy wchodzi więc 
25 uczelni Wyższych. 

Działalność KAUT obejmuje wszystkie uczelnie techniczne w Polsce, ale do. 
POrozumienia mogą przystąpić również inne szkoły wyższe. jako sygnatariusze. lub zgłosić 
kierunki do akredytacji. KAUT jest więc Komisją powołaną do dokOnyw—ania akredytacji 
kierunków jednostek uczelni wyższych. które dobrowolnie Wystąpią ?. prośbą o prZeprowa— 
dzenie tej procedury. 

Wszystkie dokumenty związane 7. działalnością KAUT są drukowane w Informatorach 
KAI-JT lli. są dostępne na stronie. www.l'z]. 

Poetępowanie akredytacyjne jest odpłatne„ wysokość-opłaty akredytacyjnej dla kierun ka 
wynosi-: 

— dla sygnatariuszy Perezumien'ia- 10000 zł 
- dla pozostałych uczelni - IS OQO zł. 

2. DOKONANIA KAUT 
W pierwszej kadencji Komisja zatwierdziła wszystkie dokumenty akredytacyjne, które 

wraz ?. Porozumieniem i Zasadami i Trybem ”Postępowania Akredytacyjnego oraz: 
informacjami o uczelniach Sygnatariuszach Porozumienia zostały wydane w Informatorze 
iKAUT. Uruchomiona została strona internetowa KAUT i wszystkie ,infonnacje o Komisj-i. 
można znaleźć pod adresem www.kauhuci.agh.edu.pl 

W pierwszej kadencji Komisja zatwierdziła standardy akredytacyjne dla następującyćh~› 
kierunków: 

-— architektura i urbanistyka,- 
__ automatyka i: robotyka. 



"—' ćłelśilmnikai telękiqmąnikżćjm 
._ elektrotechnika. 

›— gćodezjja z. kartografią, 
=- i-nftąiinnąiy kae 
›› inżynieria. imneriałezwa. 
» ineęłianiiggri'bndowamąśżym 
— nawigacja,. 
— włókiennictwa, 
— zarządzanie liniarkefingg 

.a w cwele-drugiej kadencji dla kiiertmku: 
— fizyka techniczna. 

sumarycznie .de 523 Image 7200421: Komi-sja przyznała 43. ek ytacie na; „5 lata '?li-akrćdywćii na 
Ż! łata». 
Akredyetaiej'e grzywnę dia kierunków; 
Elektrotechnika." 
na 5 lat: 
Wydział Elektrotechniki i „Elektroniki,. Politechnika iłśdzka, 
wydzial Elektryczny. POlitechnika Poznańska. 
Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechniką Gdanska, 
Wydział Elektryczny; Politechnika Warszawska. 
Wydział Elektryczny, Politechnika Śląska. 
Wydział Elektryczny, PolitechnikaSzczecińska, 
wydział Elektryczny. Politechnika Białostocka.. 
'wydziuł Elektrotechniki i Automatyki. Politechniką @peł'Skm 
Wydział Elektryczny. Politechnika Wrocławska. 
Elektmnika i zadaniami—zacja: 
na 5. lat: ' 
Wydział Elektroniki. Politechnika Wrocławska, 
wydział Elektroniki Mikmsystemów i Pomniki, Politechnika Wrocławska 
Wydział Telekomunikacji i Elekti'otechniki. ATR w Bydgoszczy,. 
Wydział Automatykt Elektroniki i Informatyki, POIitechnike'8,łąśką,_, 
Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Politechnika Łódzka 

na 2 lata-: , 
Wydżiał Elektryczny, Politechnika Sląska,. 
Wydział” Elektźwczny, Politechnika B'iałQSIÓćka„ 
Interim-H&H? 
na 5 lat:: 
Wydział Elektronik-i. Po]imama-Wrocławska,- 
Wydział C'ybemetykL Wojskowa AkademiaiT'ech-ni(gz-na., 
Polsko—Japońska Wyżśza skołaTeehnik Kompmemwh. 
Wydział Informmyki .i Zarządzenia. POlitećhnikil Wrocław-ska,! 
na. 2 lata: 
Wydział Elektrotechniki i. Elektroniki, Poli-technikamdzką, 
Wydział 'Elekłfeteehniki- iAuI-Qmalyki. Fali-technika 7.5 -'u_;..I's-ka-. 

' ”z.-xv egzaminem ma mmm ' ani-_; _.T-.-__-.____-___- _.___ . . gr.A-__ . ...,. „ _  . ___-___; 



3. PODSUMOWANIE I :wnrosm z nnznpnownnzonrcn 
AKREDYTACJI 

Wśród jednostek. ktorych akredytacje zostały odroczono (wzięto. pod uwagę wozySŁRie 
kiem-riki, dla których są opracowane standardy akredytacyjne) do najczęściej nawrotowych 
niedociągnięć w zakresie wymagań podstawowych należały: 

!. Wymagania dotyczące kadry nauczającej 
— nie Spełnione wymagania odnośnie proporcji "sumarycznej liczby studentów do liczby 

pracowników samodzielnych pełnozatrudnionych, 
— «'za mało wykładów prowadzonych ptr-.cz pracownikow samodzicinych ;(prdćęntowo'). 

;2 Wymagania dotyczące treści i program nakazali-ia: 
— nie spełnianie minimów programowych, 
- za mało godzin na studiach "płatnych, 
— brak pmktyk studenckich, 
- brak systemu punktowego. 

34. wymagania dotyczące systemu i organizacji kształcenia: 
— za duża liczebność: grup studenckich. 

4. wymagania dotyczące warunków kszmłcenin: 
_ bruk systemu oceny jakości kształcenia. 

, Problem, który dla uczelni technicznych „ jest bardzo istotny, to. ”praktyki studenckie”. 
W zasadzie dla studiów inżynierskich powinny onetrwnć I semestr. 'co'bytoby korzystncvdln 
Studentów. :: także chętniej akceptowane przez pracodawców. 

W grupie. wymagań dodatkowych, do powtarzaj-ącego się niedociągnięcia nalęży 
znificżyc" prowadzenie przez jednego pracownika samodzielnego dużej liczby prac dyplomo— 
wych, a także prowadzenie dyplomów przez pracowników dotego nieupoważnionych. 

Podsumowanie akredytacji kierunków: fe'lektrotechnirka, elektronika i telekomunikacja 
oraz informatyka zestawiono poniżej. 

Ełektmteclmika 
Z 24 jednostek prowadząćych kierunek elektrotechnika 'z prośbą o przeprowadzenie 

procedury akredytacyjncj wystąpiło 13 jednostek. Akredytacje na 5 lat uzyskało 9 jednostck. 
3 jednostki wycofały wnioski. ] jednostka przekazała Raport Samooceny, ale nie dokona-łn 
wpłat-y. Z 9 jednostek 7 otrzymało akredytację bez odroczeń. 2 jednostki Otrzymały 
akredytację poponownym rozpatrzeniu Wniosku i spełnieniu wszystkich wymogów. 

Wszystkie jednostki otrzymały akredytację na 5 lat. wszystkie mają uprawnienia 
"dp nadawania stopnia doktora w dyscyplinie cicktrotechnika. u 7 jednostek uprawnienia do 
nadawąnia stopnia doktora habilitowanego. "Są to bardzo „silne naukowo" jednostki. 

Powody odroczeniu wniosków, to niespełnienie następujących wymogów 
peni-stawowych: 

~ mniej niż 50 % Wykładów było prowadzonych przez pracowrdków samodzielnych 
(dw-ukraine). 

«- brak kół naukowych, 
— brak syntemu oceny jakości kśzjtżiiccnia; 
-— brok systemu kontaktu z absolwentami wydmałow 



Elektronika i... telekomunikacja 
2.18; jednostek prowadzących kierunek elektronika .? talekomumiaqa z prośbą 

o przeprowadzenie procedury akredytzwyjn'ej wystąpiło 12 jednostek. Akredytaoję na. 5 lat. 
uzyskało 5 jednostek akredytację na 2 lata uzyska-ły 2 jednostki, 2 jednostki wycofały 
wnioski @. akredytację, w stosunku do 1 jeaSik-i Komisje „podjęła decyzję (› odroczeniu-' 
akredytacji do momentu spełnienia Wszystkich wymogów pddst'ztwtuwych z [eminem do 
12.11.2004 r.., 2 jednostki przekazały Raport Samooceny ale nie dokonały wpłat. 

Z ”8 jed—matek., dla których były rozpatrywane Wnioski @ akredytacje. «5 posiadapttawa 
nadawania stopnia doktora habilitowancgo. 

Powody pozowania jednej” akredytacji; dotycz-ą brake (15 gódain) w minimaeh 
programowych. 

Infammtyka 
Z 26 jea'ślek prowadzących kierunek informatyka z prośbą o przeprowadzenie 

procedury akredymcyjnęj wystąpiło. 10 jednostek Ak!edymcję na 5 lat uzyskały 4 jednooki 
akredytację na 2 lata uzyskały 2 jedntastki, w stdsunku do 1 jednostki Kemisja podjęła 
decyzję o odroczeniu akredytacji do momentu Spełnienia wszywkich wymogów podstawio— 
„Wyeli, 3 jednostki wycofały Wnioski. Z 7 jednostek 2 otrzy mały akredytację bez. odroczenia, 2 
jednostki otrzymały akredytację po ponownym, jednorazowym rozpatrzeniu wniosku 
i spełnieniuwsżystkiCh wymogów, 2 jednostki po 2 i' 3- kolejnych rozpatrzeniach wniosku.. aż 
do Spełnienia wszystkich wymogów podStawowych. 

Komisja przyznała akredytację na 5 lata .4 jedn-ośtkom posiadającym prawo do 
nadawania stopnia doktora w dyscyplinie informątyka, 2 z tych jednostek mają również 
prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Akredytacją na 2 lata otrzymały 
jednostki posiadające prawo do nadawania, stopnia doktora tylko w dyscyplinach. 
pokrewnych. ' 

Powody odroczenia wniosków.. to .niespełnieni'e następujących wymogów- 
podsmwowych: ' 

_. nie spełnienie minimów programowych, za maj-'a. Jamba godzin. 
„_. brak praktyk (wymóg nie spełniony trzykrotnie); 
._ brak zdjęć ?. wychowania fizycznego; 
— «brak systemu ECTS (wymóg nie spełniony dwukrotnie; 

._. za mała liczba semestrów studiów inżynierskich 
=— nie spełnienie. warunku odnośnie proporcji sumarycznej "liczby studentów do; liczby 

pracowników samodzielnych. 
— nie Spełnienie warunku odnośnie proporcji lieab'y- studentów: do liczby praoown-ikdw 

dziekanatu ( wymóg nie spełniony 'qkromi-EŁ 
— brak dwóch roczników absolwentów. 

Kierunkie'm ,n'nsnrszym prowadzonym na naszych uczelniach wyższych z trzech 
wynuemonvch powyżej, jest elektrotechnika ”a" „najmłodszy Jest nym—trawler: ! w zasadne 
po wynikach akredytacji widać tą różnicę wyraznie. 

W „Informatorze dla maturzystów ZDM/20951. który został”. wydany przez Perspektywy 
znajduje się infomacja o działalności KAUT, & wozy-sfk? jednostki, które" otrzymały 
Certyfikaty KA UT są wyróżnione spcęialny-m znacŻkiem przytocmnym poniżej. 

._.—_' ;;... . . . . .  ;. ..ą—j'w—a' „Ż'——-›—'.'_'„..--_n_-j_'- "-'—--—.".=- '~i...._.____j- „ my...—_ _ ._._._='-. __  ._;4 -.j:-—-' 
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; CERiI'YF'IKAT 
$ x 

x 

W rankingu Polityki dla kierunku infarmatyka certyfikaty UKA % KAUT' były" 
'UWZględni-ane, z wagą 5, w punkcie [ .  Pozycja akademicka. W rankingu 'Wprosf 
uwzględniono 'certyftikmy przyznane sikełom niepańśtWow—ym w-ncenie B. punkt b -jakóść 
wydziałów i kierunków. 

Bimąc pod uwagę Deklarację Bolońską oraz propozycje, zawarte w przygotowywanym; 
Prawie 0” Szkulnictwie WyŻSZym, KAUT przygomwaf na zalecenia KRPUT ogólne zawdy/„ 
które powinny obowiązywać przy tworxeniu standardów naucmnia dla kierunków. których 
absolwenci mogą: uzyskać tytuł zawodowy in,-ż-y-uiemę'a więc studiów studiów l-SZegnstopni-a. 
Wymogi te zawarto w: Załączniku cło referatu. 

LITERATURA 
[1] Infommtury KAUT 
121 Dokumenty KA„[_IT.›stmna www.-. k-ąut.uci.=agh.edu.pl 
[3] 'A. Konczakowska. „~Spraw02danie z działalność.:KomixjiAkra-'(ŁjwracyjmjUcac'eliri:-'R-<-l›w:iŁ-zg;,3›zęh HI]! 2.a 

— l4.HI.20()-3 ". 
[4] A. Krrnczakowska. .. Sprawozdanie» z.;daiaiułłzaści«Karami.AkreQWacjęjnęy'f'Urqżrmi "li'ł'i'mitfęjiytłh Zim-. lać-")? 
" «34.111.2004”. ' 



Studla zawodowe:. — inżynierskie 
Propozycja KAUT 

7 SEMESTROW SU YCZNIE 2100 GODZIN210 ECTS W CIĄG 
Sem. ]. - 30 

Male › ZW + .w. 
Mal ' ZW + w. 
F1 ka ZW + ' 

lW + [Lab. 
”WF 
Przedmi k kn we , 
Razem IOW + + I [mL-1.- 

Sem. 2- 20 „ 730 ECTS 

Makama-xl ZW + ?. w 
Fiz ka IW + ZLab, 

zawodowa IW ' 
infanta IW + II;-ab 

„
s

a
m

u
m

—
w

w
a

-
 

Sem. 3. - 20 30 ECTS 

J" R 
WF 
Przedmiu 
Razźem 

Sem. 4. - 24 30. ECTS 

.I 
i . kłamakcswe 

Przedmim 
skan.- 
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sem. s. _ 24 godz. 30. ECTS” 
Przedmiot ' Rodzajaięć _' ”gani-. ECTS ' 
Język ~ ' Q. 2 
Przedmioty kimtnkowc ' , ' 713 15 
Przedmioty %: 12. 
dla specjalności . 
Przadmibtj ' .-1 ' ] 
human. i społem". „ 
Razem , „ „ „ _ 24 30 ' 
Wydanie tematu pracy dyplomowej w czasie”-smaru 5; ' 

Sem. 6. - 22. godz. 30 ECTS . . 
Przedmiot Rodzaj zajęć adz. ECTS: ' 
Projekt dyplomowy PrOjekt ' '2 4 
Seminarium dyplomowe Seminarium , 2 4 
Przedmioty kierunkowe ' 1.0 12; 
Przedmioty 8 1.0 
dla Specjalności „~ , _ 
Razem ' , V ' 22 30 

Praca własn-a Studenta w ramaćh pracy dyplomowe-rej 90 godz. — 6 godz,/tydńęń 
Sem. 7. - 10 godz. 30 ECTS , _ 
Przedmiot Rodzaj zajęć _ _ godz.. ECTS 
Seminarium dyplomowe Scminariu—m 2 4 
Przedmiot humaniatycznc ZW ' ' ' 2 -2 
i społeczne : 
Przedmioty dla spscjalnośjci ' , ' . 4 4”- 
Wykonanie ' 20 
«pracy dyplomowej 
i przygotowanie do 
_cgzuminu dyplotnowęgo , 
Razem ' ' 8 39 
Praca własna studenta w ramach pt'acy dyplomem-rej 120 godz; — 87 godzjtydzień 

Przedmioty podmwowe — 35% całości godzin- = ?35-'g0dz. — 49 godz./tydz. ' i 

A 

Przedmiot @dz. ECTS 
Matematyka 12 181 
Fizyka , '6 11 
Podstawy im'onnatyki 4 6 
RvSunek techniczny 2 3 
Przed. ekon-m'cnndz 2 2 
Przed. human. mał 3 3 
Etyka zawodowa ] 1 
Przed. kierunkowe 19 ' 129 
„„Razem „ 49. "73" 

__ 472 __ 



Px'zedmióty. kierunkowe _ 

semestr 
' 3- 

R 

FEANI 

semestr gndz. ECTS-A 
] 5 9 
2 4 10 

' 3 .. 18 28 
4. 20 26; 
'.5' |3  15 
(›: 10? 1-2 
Razem 70 I ()(-) 

dla 
ECTS 
1 2. 
l' 0 

4 

Przedmibtyógółnc: języki + WF = 10%- całości godzin : 210 godz. — 14V gpdzjtydzl 
Priedmioly' podsmwewe = 35% całości godzin : 735 godz. - 4.9 godz.!ty-dz. 
Przedmimy inżynierskie : 55% całości godzin = 1155 gedz. — 77 ”gada/tydz. 

Całość 1,4 + 49- + 77 = 140 goth/tydz.- 

”XTV Ogól'nmaglski Zjazd lidękąnówf '——'—— 73" —- .1—3 _ _ .  . ~—————.:_——_›—— 



Studia zawodowe/inżynierskie 'l-go..stf(1pnia 
Propozycja KAUT 

Studia zawodowe (mżymerśkm) na kierunku. .....trwująco-najmniei 7'52111estrów*. 
Liczba uodziu objętych programem studiów (oprócz, pracy własnej studenta) wynosi- 
conajmniej 2100 godzin. W stundurdach nauczania określono 1170 godzin (102 punkty 
ECTS), w grupach przedmintów kształcenia podstawowego i pr/crimiotów kierunkowych. 
Dodatkowo. co najmniej 90 godzin (12 punktow ECTS). należy przeznaczyc. na „seminam 
i projekty związane z realizacjąpracy dyplomowej. 
Za realizację pracy dyplomowej student otrzymuje 20 punktów ECTS. 
Program studiów musi obejmować łącznie 210 punktów ECTS, w tym w ciągu nieuwagi. 
drugiego i trzeciego roku nie umiej. niż 60 punktów rocznie. ' 

Minimum Minimum : " Godz. 
godz godz.?tydz. ECTS poza minimum 

godz./tydz.!ECTŚ 
A. Przedmioty'kształcenia 

podstawoWegp ~ 
Matematyka 1 80 12 [8 
Fizyka 911 6 11 
Podstawy informatyki 60 4 6 

' Rysunek techniczny '30 2 3 
Przedmioty 30 2 2 
.ekonomiano-menadżerskie " „ 
Przed mioty ' 45 ' 3 3 
humanistyczne i' społeczne . _ 

. Etyka zawodowa 15 l 1 
Języki 1211 8" ' 8 
Wychowanie: fizyczne 90 6 „ bezptinktów 
Razem „ ' 66.0 4'4 „5.2 

__74_. 



w minimum. 

C. Przedmioty określam 
dla alności- 

D'. Praca (! 
własna studenta 

— 'n. 200 
Seminaria-i "kl (1 

. 'W łamanie d 
BMG/1407210 

W. ›Obligalorvine praktykiirwa' c co.-, a'rmni " ' 
_ 4 tygodnie- «c)-gólnotechnit.-zna~ 
»— 4 tygodnie kicrunkowa (dyplomowa) 
Powinna. być w zasadzie praktyka [5 tygodniowa, Lrgąnirzewana- w cza-mie jednego 
'sęmestm'), co spówmiije Wyważenie studiów 0 I semestr, 

Vi. Zalecenia 
W całym programie studiów dla przedmiotów gmp?" B C Pilwinne być CO najmniej" 40 % 
zajęć praktycznych, tj. ćwićzeń, laboratoriów; .projeltlów. 
W standardach nauczania dla kierunku należy wskazać nń'nimjzilną wymaganą liczbę godni) 
zajęć laburatoryjnych. 

Zilleicenia FEANI': 
— przedmioty nictechnic-zne około 19%. 
,_ przedmioty podstawowe około 35% 
— przedmioty” inżynierskie około 55%. 

*Uwagi 
._ dla wybrany-ch- kiemnków należy przyjąć. że „ł-viczbaą-usemcstrć-w gest równa GLO najmnięi 8. 

Przyklad: ~arrhircktm~a :' urbanistyka. Liczba gada-in musi być zwiększona (› 300 na 
sęmcstr. ali-czba punktów ECTS 0 30 na semestr,. 

~ »sxuelia zastaną przedłużone o jeden semestr, jeżeli. wprowadzana zostanie-- praktyka 
w wymiarze 15 tygodni. ' . 

Pmpnxygja wysłana dn— Rady Głównej Szkólni'cijwa Wyższege 15 Marca-, 20.4 na uko 
zgłaszania na pasiedzeniu RGS'ZW w; dniu l l  marcułlllim r. 
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% OPOLSKI ZJAZD DZIEKANÓWWEEiI ._ 
Koszalin, 14 - 16 czerwca 2004 . ”” 

;. ” . V Politechnika Koszalińska. Wydział Elektroniki 

Jerzy Bam/kowski,» Marian P. Kaźmierkowsjki, 
Zbigniew Bic-ki.. J acck Molko, 
Tadeusz Chmielniak, Maciej Pawlik 
Komitet Badań Naukowych- 
eąnail: j acek.malko@pWr.-wroc.pl 

Problemy i. działania Zespołu T4-10' 
Komitetu Badań Naukowych 

1, ROK WYBORCZY 
W ubiegłorocznym sprawozdaniu na XIII Ogólnopdlskim ”Zjeździe Dziekanów 

(Bydgoszcz ——' Zacisze, czerwiec 2003) elementem o znaczącej wadze były losy Ustawy 
o finansowaniu nauki. Pierwsza wersja tego dokumentu dyskutowania była w roku 2002, 
wersja ll (poprawiona w uznaniu wielu racji wysuwanych przez jej oponentów) stała się 
przedmiotem krytycznej debaty na rozszerzonym posiedzeniu KBN w lutym 2003 roku- 
i nadal termin prezentacji Wersji ostatecznej i jej uchwalenia przesuwa się w czasie. 
W Ustawie przewidziano zapis o „zniesieniu Komitetu Badań Naukowych. a zatem brak 
Ustawy oznacza dalsze funkcjonowanie tej instytucji. W związku z upływem w maju br. 
kadencji wybieranych członków l2  zespołów KBN konieczne stało się wszczęcie procedury 
wyborczej, by nie później niż 15 maja mogły rozpocząć prace nowe zespoły piątej kadencji. 
Przewodniczący KBN (a zarazem Minister Nauki i Informatyzacji) Rozporządzeniem z dnia 
14 pażdziernika 2003 r. ustalił Regulamin wyborów. a następnie powołał Komisję Wyborczą 
i sformułował jej zadania oraz ustalił terminarz prac wyborczych. Pierwszy etap wyborów 
zakończył się posiedzeniem Komisji Wyborczej w dniu 25 lutego. :: całość procedury 
zamknięta ogłoszeniem wyników wyborów w przewidzianym terminie. Komunikat— 
Przewodniczącego Komisji Wyborczej z 26 lutego zawierał istotnąinformację o finalnej fazie 
prac rządowych nad projektem ustawy (› finansowaniu nauki, zgodnie z którym „Komitet 
Badań Naukowych będzie zastąpimy przez Radę Nauki, do której składu zostaną zaproszone 
wszystkie osoby wybrane do zespołów Komitetu Badań Naukowych”. W zakresie 
działalności wydziałów Elektrycznych. Elektroniki, "Telekomunikacji i Informatyki wyborów- 
dokonano do dwóch zespołów, do których właściwości: należą następujące dziedziny nauki 
i dyscypliny naukow-e. ' 

T ll): Zespół Elektrotechniki. Energetyki i Metrologii 
T — 10.1 elektrotechnika › 
T — 10.2 elektrocnergetyka 
T — 10.3 termodynamika i: spulmńet 
T _ 10.4 energetyka cieplna 
T— ”10.5? metrologii-a 
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'T'kti: Zespoł Elektroniki. Automatyki _i Robotyki Infor—innym ; Telekomunikacji 
T — ›l l . l elektronika 
T— 11.2 automatyka irobotyka 
T—"—' 11.3 informatyka 
"i' — l_ 1,4 telekomunikacja 
'T'V— 1.1.5 technika w medycynie 

-'Ggłoszone w dniu 12 maja wyniki wyborów przyniosły w Zespole ""i”—:w następujące 
rezultaty 

prof. dr hab. inż, Zbigniew Nowacki (dysc."T-'-IO; ! )  
prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik (dysc. TQIOQ) 
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikiełewi-cz (dy-Sc. TiO-:S) 
prof. dr hab. inż. Jan Marian Taler (dy—sc. T— | 0.4) 
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Ratajczyk tdyse. 110.15): 

2. PDWRACAJĄCA FALA KATEGORYZACJI 
Do zespołów KBN dotarła kolejna wersja propozycji modyfikacji Oceny parametrycznej 

jednostek (,z 17 lutego 2004 r.). Mimo deklaracji z:. „punktem wyjścia są zasady już 
uchwalone tak aby uzyskać stabilność systemu” projekt formułuje pod adresem ocenianych 
jednostek wymagania odnośnie do znacząco poszerzonego zakresu przekazywanych 
corocznie informacji i ustala arbitralnie szereg wskaźników liczbowych. wpływających na 
wartość oceny. Głównym założeniem projektu jest podział wszystkich jednostek na dwie 
kategorie ,.NA” (zajmujących się tzw. czystą nauk-ą) i ..WD” (wdrażcnia). Skutkiem takiego 
przyporządkowania jest że 75% oceny dokonuje się według przypisanej kategorii, 25% - wg 
kategorii alternatywnej. Dla uzyskania opinii środowiska Zespół T—lt') poświęcił problemowi 
kategoryzacji kolejne spotkanie z przedstawicielem Wydziału IV PAN Stronę Akademii 
reprezentowali: 
- Przewodniczący wydziału IV - prof. Władysław Włosiński. 
- Przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN 

— prof”. Eugeniusz Ratajczyk 
›— Zac'a Przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki PAN — prot”. Stanisław Bolkowski. 
— Z—ca Przewodniczącego Komitetu Problemów- Energetyki przy Prezydium PAN 

— prof. Maciej Pawlik 
—- Zacu Przewodniczącego „Komitetu Temodynzimiki i Spalania" PAN — prof. Jan Składzień. 

Ogólna konkluzja, przyjęta zgodnie po ożywionej dyskusji, to pogląd, że przedstawiony. 
projektjestw calości nie do przyjęcia, pomimo szeregu dobrych propozycji. Opiera sięna na 
błędnych założeniach i jego wprowadzenie może mieć nieoczekiwane kensekxvcttcje dla 
polskiej- nauki, a szczególnie opartego na niej rozwoju gospodarczego kraju. 

Wobec istnienia w. zespole trzech podstawowych grup jednostek: uczelnie. "instytuty-v 
PAN i jednostki badawczo — rozwojowe celowy-m wydaje się dekonywanie ocen w „grupach 
jednorodnych. Czego nie zapewnia propozycja. 

Ustalanie na podstawie oceny parametrycznej wspólnej listy rankingowej dla szkół 
wyższych. instytutów PAN oraz .IBR—ów, będzie obarczone nadmiernym błędem 
systematycznym. który sprmodujeze ranking przestanie być rzetelny. 

Jednostki NA i WD mają być oceniane za zupełnie inne osiągnięcie „a zatem zbiory tak 
rożnych parametrów stanowią łącznie zbiór. ZNIEIEDNORQDNY Pomiary ich wartości nie 
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mogą być komparowane (wynika to z podstawowej zasady obawiamjąmj w monologu”). 
Żadna pojedyncza symulacja nie moze dać podstaw do przypisania różny-m osiągnięciom 
takich wartości liczbowych, które pezwoląna ujednolicenie całościowego zbioru. 

«Proponowany- 3posób n_alic'Zania dotacji statutowej DS. został niezmiernie skompliko+ 
w'any. przy bardzo wątpliwych korzyściach. Proste oszacowanie wskazuje, że. część A dotacji 
będzie zdecydowanie dominująca np. 96% całosci (wynika to z proponowanego wzoru. 
w Wariancie 2). 'W punkcie SC proponuje się z części dotacji statutowej tinwansowztć działania.. 
które powinny być opłacane w ramach projektu celowego zamawianego. Nie jest jasne 
dlaczego podział DS. na A,B.C . ma dokonywać Minister (96%, 2,55%. 15%) ? 

Glówne składniki występujące w ocenie parametrycznej (zawSze kalekiej) to punkty za 
szeroko, rozumianą publikacyjność oraz za efekty” wdrożeniowe. Osiągnięcia naukowe 
w obszarze publikacji są punktowane zgodnie ?. ogłoszonymi w internecie listami puszcze-, 
gólnych zespołów. Sens istnienia tych list Zespół 'T-lt) kwestionuje od dłuższego czasu. Lisry 
te. generują lawinę odwołań, próśb, głosów krytycznych. uwag. co jest zrozumiałe. jako że 
listy takie nigdy nie będą kompletne i aktualne. Dwa .lata temu Zespół T-lO proponował 
likwidację szczegółowych list i zastąpienie ich w naszym przypadku jedynie czterema 
definicjami. które jednoznacznie. określają punktację za publikacje. bez żadnego marginesu 
dowolnej ich interpretacji przez.ocenianąjednostkę. 

W odniesieniu do nauki z obszaru techniki wydaje-się,że musimy akcentować działania 
naukowe zmierzająCe do wspierania rozwoju gospodarczego. Pewinniśmy wprowadzić dośc 
znacz-ne korekty do zasad punktacji za wdrożenia i patenty. Spotykamy się z bardzo różnymi 
wdrożeniami i bardzo różną ich interpretacją przez jednostki. Ten problem wymaga 
przemyślenia deiinicji wdrożeń i znacznego rozszerzenia przedziału punk-tów za nie. „Patento- 
wanie rozwiązań nowatorskich o walorach wdrożeniowych jest w kraju słabe. Wynika to 
z.- wielu przyczyn w tym słabości polskiego kapitału w gospodarce, ale również.. w jakimś 
-.senśic, (nio'ze nieznacznym procencie) z niedoceniania tych osiągnięć w ocenie para— 
metrycznej. Nie jest zrozumiałe skąd czerpano dane do fonnułowania zasady podwojenia 
punktów za wdrożenia. 

Ocena parametryczna, chociaz nigdy nie będzie— rzetelnym pomiarem osiągnięć 
naukowych. powinna być w miarę prosta; czytelna, nie dające możliwości różnych interpre- 
tacji: w miarę powszechnie akceptowalna. jako istot-ne narzędzie realizacji przyjętej długo— 
fal'cj polityki naukowej państwa. ' 

Szczególnie osuej i naszymzdaniern uzasadnionej krytyce poddana jest ta część oceny. 
która dotyczy punktacji za publikacje recenzowane. Chcemy aby artykuły były punktowane 
jedynie wówczas. gdy ukazują się w czasopismach z listy liladcltijskiej, listy lNŚPEC 
i wydawnictwach Polskiej Akademii Nauk. Jeśli chodzi natomiast o punktację za referaty 
kónferencyjne. to naszym zdaniem powinny być one uznawane wyłącznie w przypadku 
kenferencji międzynarodowych oraz tych krajowych, które są organizowane pod patronatem 
”badź przy współudziale Komitetów PAN oraz tienących się naukowych organizacji 
międzynarodowych. Uznane i o wieloletniej tradycji czasopisma krajowe. zarówno wydawane 
przez Komitety PAN jak i naukowo — techniczne, przeżywają! ciężki okres i borykają się 
z ogromnym deiicytem finansowym. podczas gdy pojawiające się liczne nowe wydawnictwa. 
nastaWione na komercje, posiadające sponsorów i czerpiące zyski 7. licznych reklam, stanowią 
dla rynku publikacji naukowych poważne zagrożenie.. Również rosnąca liczna konferencji, 
często o zasięgu lokalnym. obniża w sposób znaczący poziom naukowy prezentowanych 
referatów. Jeśli zatem mamy punktować Naukę to musimy. zadbać” o jej poziom. nawet. 
drastycznymi metodami poprzez iotr—tlenie saroWych zasad oceny parametrycznej. 
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Na posiedzieniu KBN w dniu 15 kwietnia br. dokonano” daleko idących zmian 
w przedstaWionym projekcie oceny parametrycznej wycofując się z szeregu krytykowanych 

propozycji końcowa wersja dokumentu dostępna jest na internetowych stronach KBN. 

&. BUDŻET „NAUKI w ROKU 2004 
Świadomość środowiska naukowego, ze w kraju budżet nauki jest bardziej niż skromny; 

to świadomość powszechna. W ostatnich łatach budżet ten liczony jako procent PKB jest 
prawie (› rząd mniejszy niż w krajach przodująCych (w USA =~ 2',5% PKB. w Japonii - 3% 
PKB a w Polsce nieco ponad" (13% PKB). Jak ten budżet zmieniał się na przestrzeni ostatnich 
8. lat ilustruje Tabela 1. Również finansowanie nauki w Polsce jaskrawo .oid'bicg'żt od 
standardów przyjętych w UE, „zakładających osiągnięcie 3 %. PKB. 
Tabela l. Finansowanie, nauki wlotach 1996— 2003 

Przyrost do roku " 
Rok Budżet nauki ' poprzedzającego Uwagi 

w zł _ _ „ w % ' 
19-96 l. 854 453 000 — 
1997 '2. 192 682 000 + 18,0 ”bez uwzgl. inflacji. 
1993. 2. 405 545 009 + 9-3 tzn. tylko kwmowo 
1999 » 2. 742 8! l 000 + M.!) 
2000 3. 050 506. 000 + i 1.0 
3001 3. 302223 000 + RQ ztego zablokowania 
3002 „ 2. 031 923 000 420,3 kwotę 21117400.) 
2()()3 2. 707 329 000 + 2:3 : 
2094 2.892 191 000 0.20 (realnie)- 0324 PKB. 1.44»), % wydatkow 

' budżetu państwa 

Jak widać załamanie „przeżyliśmy w reku 2002 a obecny przyrost kwotowy .to tylko 
nieco. ponad oficjalną inlłację. a ponieważ w obszarze nauki inflacja jest większa niz-średnie 
krajową). to możemy zuryzykować twi'erdzenie. ze praktycznie nie obserwujemy wzrostu: 
dalej jesteśmy na poziomie nieco tylko przekraczającym 0,35%- PKB. Jeśli porównamy to 
z, podejmowanymi uchwałami Sejmu sprzed zaledwie. kilku lat. zakładającym wfzroSt 
funduszy na naukę do [% PKB już w 200 i roku. to widać zew kółejnym roku stoimy przed 
zadaniem dzielenia biedy. 

Jak zatem przedstawia się plan zadaniowe —— ńńaUSOWy na. rok 2004 który-dzieli kwotę. 
25. 892 19] 000 zł na poszczególne strumienie finansowania? 
Na projekty badawcze i celowe łącznie przeznacza się 685 683 000 zł, w tym: w dziedzinie 
nauk przyrodniczych - łącznie 188 500 OOO-zł. w dziedzinie nauk społecznych humanistycz— 
nych i ścisłych ~ łącznie 52 185 000 zł. w dziedzinie nauk technicznych - łącznie: 444 998: 
000 zł. Na działalność statutową i inwestycyjną jednostek naukowych oraz badania" 
własne szkół wyższych łącznie przeznacza się 2 138 585 000 zł. Jest to zatem prawie 
niezauważalny wzrost w stosunku do roku 2003. W tym strumieniu finansowania zawarta jest 
również kwota na inwestycje zarówno budow-lane jak i aparaturowe i wynosi ona łącznie 387- 
600 000 zł co przy podziale na Zespoły duje kw'otę wielokrotnie (praktycznie dziesięcin 
krotnie) mniejszą-od wnioskowanej przez jednostki. 

Pozostałe dwa strumienie finansowania, tj. działalność wspomagająca badania oraz" 
koszty opłaty merytorycznej działalności zespołów sekcji, ekspertyz recenzji delegacji 
i inne to koszty znaczme ponizej 5% budzetu KBN w dziale 7-30— Nauka. 

W ramach części 28 — nauka-na podstawie art. 56 ust. I pkt. 4 ustuWy—z dnia 30 sierpnie 
lił-06 r. @ komercjaiizacji i prywatyzacji przedsiebiorsrw państwowych onie zgodni-e 
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:z zarządzeniem 'nr 17/2002 Przewodniczącego. Komitetu Badań Naukowych ?. sdn—ia 
'7'4 pażdziernik-a 2002 r. w sprawie dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi 
›.z prywatyzacji. zgromadzonymi na rachunku środka specjalnego pn. Fundusz Rozwoju Nauki 
w roku 2002 został utworzony środek specjalny w cześci 28— Nauka dziale 730— Nauka, 
rozdziale 73095 — pozostała działalność. Wpływami funduszu są środki linansowe 
-vi Wysokości 2% przychodów uzyskanych na podstawie wspomnianej uśtnwy prywatyza- 
cyjnej przeznaczone na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej. uzyskane 
z windykacji należności przypadających Komitetowi z tytułu rozliczenia zadań sfinansoa 
wanych ze środków Funduszu. uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na Wydzielo- 
nym rachunku bankowym Funduszu. Środki finansowe gromadzone na rachunku Funduśzu 
przeznaczone na na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej. 3 w szczególności 
na Wspierautie szczególnie ważnych kierunków badań naukowyCh lub prac rozwojowych, 
określanych w założeniach polityki naukowo — technicznej punkty/'a. wspieranie inwestycji- 
służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działania prdmocyjne. 

Na rok 2004 w ramach części 28 » Nauka dla środka specjalnego pn. „Fundusz 
Rozwoju Nauki” „zarówno w przychodach jak i w Wydatkach zaplanowano kwotę 
w wysokOŚei 176.691 tys. zł. co stanowi 2% przychodów planowanych do uzyskania.. 
?. prywatyzacji. 

4. DOTACJAA STATUTOWAL W 2004 R.. 
Wobec nieznacznego wzrostu dysponowano] kwoty Zespół postanowił podziału-'- 

dokonać zgodnie z przyjętym w roku 2003 algorytmem, pre'femjącym kategorię jednostek. 
Wszystkie dotacje dla poszczególnych uczelni przedstawionow Tabeli ”2. 
Tabela 2. Wysokość dotacji statutowej dla Wydziałów Uczelni. ustalonej przez-Zespół T-l.0 

Lp. Jednostka . Kat. U.S. 2003 
1. Pili. śląska. Wydział Inż. Środowiska i Energetyki 1 3 300 000 

' 2 Pol. Warszawska. Wydział Elektryczny ! 3 I4l 000 
_3. Pol. Poznanqka. Wydział Elektryczny ] 2 l30 000 
4. Po]. Śląska. Wydział Elektryczny ] 2 000 000 

. 5. Pol. Wrocław-ska, Wydział Elektryczny l 2 293 000 
6. Pol. Szczecińska, Wydział Elektryczny 2 973 00.0 
7. Pol. «Gdańska, Wydział Elektrotechniki iAutomatyk-i. ?! l 5 !  l 000 

~ 8. Pol. Lubelska. Wydział Elektryczny 2 978 000 
._ 9. Pol. Łódzka. Wydział Elektrotechniki i Elektroniki 2 ”2500 000 
' 1.0. _ Uniw. Zielonogą. Widział Elcktrot. Inform. i Telekom. "2 721 000" 
is „1 1. Po]. Białostocka. Wydział Elektryczny ' 3 598 000 

12. Po]. Częstochowska, Wydział Elektryczny 3 548000 
13. Akademia Morska w Gdyni Wydział Elektryczny 3: 1402000 
14. Pol. Krakowska. Wydz. lnż Elektr. iKomputerowcj 3; 1331000 
l5'. Pol. Opolska Wydział Elektrot. iAutomatyki › 3' 375000 
16. Po]. Świętokrz., Wydz. Elektrot. Antoni. 1 Informatyki 3 292 000 
17. _'Pol. Rzeszowska, Wydz, Elektrot. i Informatyki , 3 610000 

Kwoty powy-zme zatwierdzone zostały Uchwałą [mM-Komitetu Badań Naukowych 
.z dnia lS stycznia br. 

Przy okazji omawiania problematyki dotacji statutowej Zespół pragnie Panom 
Dziekanem zwrócić uwagę na taki nadmiernego - naszym zdaniem - optymizmu przy 
konstruon aniu wnioskow o tę dotację. Jest rzeozą powszechnie wiadoiną, ze budżety nauki 
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a zatem i. ten na rok 2004 i. dalsze, jeśli będą się różniły od poprzednika in plus. to najczęściej 
o kilka procent Ponadto D.IS. nie jest jn'iorytetem w polityce naukowej i dlatego fundusze 
przeznacz-żone na tę? dotację, jeśli nawet nie będą matoły; to co zapewne będąw przybliżeniu 
Stałe. 

5. PROJEKTY BADAWCZE, (GRANTY) 
Zespół otrzymał w ramach tak zwanego podziału piemotnego lawete 17 776 753 zł 

w tym zobowiązania wymaz-ą 10 451 753 zł . Zatem na nowe projekty własne i promotorskie 
pozostaje kwota 7 325 000 zł. 

W Komitecie wyraźnie ostatnio zarysoWał się trend odchodzenia od linansowania 
grantów bardzo niskonakładbwycb, zgłaszanych przez tzw. młodych badaczy bądź bardzo 
nieliczne zespoły. Istnieje uzasadniony pogląd. że tego typu projekty noszą charakter 
przyczynkarski, nie atakują poważniejszych problemów naukowiych. Odnosimy wrażenie, że 
większość projektów młodych badaczy to wscęp do ich prac doktorskich, a przecież temu 
mają służyć projekty promotorskie. 

› Drugi trend popierany przez Ministra Kie-ibero to preferOWanic takich projektów- 
badawczych. które wyraźnie rokują naturalne przedłużenia w postaci projektu Celowego. 

Trzeci trend — zdaniem Zespołu niepokojący - to próby bądź zamierzenia wyprowa- 
dzenia na zewnątrz KBN proćedur oceny i kwalifikowania do finansowania projektów 
zarówno własnych, promotorskich jak i celowych. Widzimy przy realizacji tego zamierzenia 
trzy istotne i ujemne skutki. Po pierwsze spowoduje to konieczność tworzenia poza KBN-, 
”(w przyszłości Ministerstwem), nowych bytów, co niewątpliwie kosztuje i wymaga czasu. 
”Po drugie pociągnie to za sobą wyprowadzenie z Komitetu środków na obsługę. (sądzimy że 
większych niż w dotychczasowym systemie) — a zatem zmniejszenie środków na projekty. 
1 po: trzecie nie ma żadnej gwarancji, że uzyskany poziom merytorycznej oceny będzie nie 
„gorszy niżw istniejącym systemie: sekcje — zespoły.- ' 

Jeśli «chodzi 0 projekty zamawiane” to musimy- nies—tety skonstatować, że środowisko nie; 
przejawia tu dostatecznej inicjatyw-y.. 

6. PROJEKTY CELOWE 
W zakresie projektów celowych odnotować nalezy dWa'istotne fakty: 

i. strtun'icń napłyaących wniosków ma tendencje malejące, co jest niewątpliwie 
konsekwencją niedostatecznie zachęcającej polityki w tym zakresie, szczególnie 
Ministerstwa Finansów, oraz" słabej kondycji małych i średnich przedsiębiorstw 
(dużych firm państwonłych w dobrej kondycji praktyczniejuż nie ma). 

2. seedowanie uprawnień (i pieniędzy) do NOT-u na projekty celowe małych 
i średnich przedsiębiorstw. Penieważ realizacja pierwszych przyznanych 
projektów jeszcze trwa. dlatego nie dysponujemy wiarygodnymi danymi 
o efektach tego eksperymentu. 

Kierownictwo KBN od pewnego czasu deklaruje, że projekty celowe powinny być 
priorytetem w- polityce naukowej Komitetu. Zdaniem Zespołu" aby ten deklarowany priorytet 
stał się faktem, aby w sposób znaczący zaczął przyczyniać się "do ożywienia gospodarczego 
i polepszenia konkurencyjności polskich wyrobów na rynku globalnym. wreszcie aby mógł 
dawać widoczne efekty w Walce z bezrobociem, należy wiele zmienić zarówno w organizacji 
procedur” przyznawania finansowania. w- systemach kontroli Efektywności projektów, 
w ogólnokrajowym marketingu jak i w unonnowaniach prawnych. zachęcających do 
podej-niewania prac wdrożeniowych w szerszym sensie.. 

..__.._-,_.__._. _›_—-—,—._—.——.— . 
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Dlatć-gio; 16.212 Zespół Opracował.” dokument omawiający Sistan i perspektywy 1111131311;t 
celowych, w tym szereg konkretnych propozycji, kidny 'to dokuincnt był pmedstnwiony 
.i dyskutowany nai rozszermnym posiedzeniu KBN. Nie lUZWlcL nadmiemic tematu 
chcemy jedynie zasygnalimwać pewne (jak wydajc się wazne) problemy. które njchsmv 
w ośmiu punktach podsumowujących nasze opracowanie 
[tak kolejno proponujemy,: 

i. Rats.-zerzyć definicję projektu wiowego. tii-”ę .' 
czysto produkcyjnej. › 

2. Pinywrócić zasadę oceniania wniosków przez scie-cję Zespołów (od mech lai tę 
funkcję-'spcłniąią. odrębne pięcioosobowe sekcje- '— każda na dwa Zespoły). 

3- Poi-cpsZyć metody Oceny uzyskanych efektów- oraz Wprowadzić obligatoryjna; 
kon-trok; osiągniętych efektów (po I oraz 2410.11.11 po zakończeniu projektu)-. 

..4_ Podjąć starania 0 Wprowadzenie pacz Ministra Finansów znaczących ulg 
podatkowych dla firm wdrażających do produkcji nowe osiągnięcia naukowe 
i. uzyskujących udokumentowane efekty skanomicmc i inne. 

5. U stanowić Konkurs z nagrodami i dyplomami przyznawany/mi przez Ministra. 
Nauki. Nagrody (przykładowo trzy)... w wysokość zależnej od poniieSiOnyCh pacz 
firmę nakładów na wdrożenie (np.. I miejsca 60% nakładów. 2 miejsce 40%. 
3 miejsce 20%). 

(1. Uznu'ć projekty celowe za istotny element pozy/slowami: funduszy pozn— 
budżetowych ?. innych źródeł: z Funduszu Ochrony Środowmka ?. lunduszy 
strukturalnych 1 spójności UE z innych fundacji nd sponsorów prywatnych 

"I.. 'Upowszechnić infonnację ogolnokrajowąo projektach celowych 1 Wielostronnych 
korzysci 7. nich płynących. 

8 Potrakiować projekty celowe jako jeden z. istotnych priorytetów Komitetu na 
najblizsze lata (nie znmiejszając strumienia tmansowuma projektów badawczych 
.i promomrskich). 

nczując "się wyłącznie do sfcry 

Jeśli szanowni Dziekani uznają noszę. działania w- tym Zakresie za trafne to prosimy 
o wsparcie tych inicjatyw zwłaszcza. iż kwoty: przeznaczone na projekty celowe są 
u-nntorycznie nicwyknrzyStywune .! 

7. PODSUMOWANIE 
Przedstawiona. w pewnym oczywiście. skrócie, problematyka .to naszym zdaniem zbić? 

.podstaWOWych. istotnych zagadnień które megąząinteresować śfiodoWisko. 

Nie poruszylismy tematyki dntyczącej działahtości ukierunkowanej na przvgotowame 
projektówm wramach współpracy europejskiej w tym: VI. Programu ramowego, Funduszy 
strukturalnych 1innych. Jest to problematyka leżąca poza obszarem bezposredtncj 
działalności Zespołu. 

„OCzEk-njremy na w'szclkire głosy środowiska zarówno krytyczne jak i zamorąjące 
PmFO'Żf-ytżieizrman ulepszeń.. rozszcrzeń naszej. dZIdłdińGŚCT 

. : . w _  _ _  ._-._ ___—„ _..___._..._._ _ _ _ — L  ???-:E" - - -  . — . ....— -._._... .."—_. 
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Uczestnicy XIV Zjazdu _Dzićkanów wydziałów-›Elektrycznych,. Elektronikii infomatykgi 

. Akademia Górniczo—Hutnicza 
dr hab. ”inż. Antoni Cieśla. prof. maxw-„AGH 

Prodziekan Wydziału Elektrotechniki. Automatyki. lnibmmtńi i Elektroniki 

„pf'of. dr hab. inż. Zdzisiu-w Papir 
Piudxiekuo W_ydniału Elekuotechniki.„ Automatyki-. I'hfonnatykir i_Ęiiektmniki 

. Akademia Morska 
„tir-hala. inż. Leszek Morawski, prof. nadzw: AM 

Dziękąn Wydzialu. Elektqyanego 
_dr inż-. Piotr Boi-arski 

Prodziekan Wydziału Elektrycznego 
dr inż. Romuald Maśnicki 

Prodziekan Wydziału EIektryez-nćgo 

mgr inż. Jacek Wyszkowski 
Pumickmi' Wydziału Elektrycznego 

. Akademia Techniczno—Rolnicza 
'dr'h'ab. inż. Zdzisław Drzycimski. prof. midi-.W; ATR 

Dziekan Wydziału Telekomunikacji i Ełerktrmechfiiki 
dr inż. Krzysztof Chmara 

Proclzipkam Wydzialu Telekomunikaąii i Elektroterhniki. 
dr Jerzy- Wittek 

Pmilzi'ckan W ydziniu Telekomunikacjii Elekujoicąciiniki 

. ~Miniktersliwo Edukacji Narodowej i Sportu 
prof. dr hab, inż. Wojciech Miłkowski . 

'V-ce Przewodniczący Rady Głów-nej Szkoixńgtwa,W3:2$zęgo 

. Politechnika Białostocka 
dr” hab. inż. Brunon Lejdy. prof. nadzw. PB” 

Dziekan Wydziału Elek-wczuc?” 
dr "Zenon Sosnowski 

Prodziekan Wydziału lnfonnatyki: 

. Politechnika Częsłochowska 
.›-dr hab. inż Andrzej Roman 

Dziekan Wydziału Elektrycznego 
dr "inż. Janusz Sowiński 

Prodziekan Wydziału Elektljycz'nego 
„dr halą. inż. J an Szczygłowski 

”Prodziekan Wydziału Elektrycznego 
dr inż.. Zdzisław Szymański 

~Płodzi'ekan Wydziału Elektrycznego. 

. Politechnika Gdańska 
prof, dr hab; inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG 

Dżin-ehm Wydziału Elektrbniki Telekomunikaqii i lntmmatyh 

rdr iii-”ż.. Mariusz Borski 
Pradziekun Wydziału Ele-kmmiki TCłcicómunifRźii-rji i i—iifzirfimwki 
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dnia-15. inż. Ryszard Katulski _ . 
Prmlz'iekun Wydziału Elektroniki Telekomunikaeji illnfarmątyki- 

printf. dr hab. inż. Marek Kubale, prof. zw. PG __ . 
Prodziekan Wydzialu Elckt'mniki Telekomunikarjifi informatyki 

prof; dr hab'. inż. Paweł Zimny 
Dziekan Wydziału Elektrotechnikii Antomatyki' 

graf”. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiak 
Pmdziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

dr ha.-„ili. inż. Janusz Nieznański. prof. nadzw. PG 
Prudżiickan Wydzialu Elektrmechniki i Auminałyalći 

dr haib. inż. Ryszard. Zajczyk. prof. nadzw. PG. 
Prodziekan Wydzialu Ęlekuutęgchniki i Auteiiiatyłżi 

dr inż. R yszard MosakoW'sk-i 

8 Politechnika KoSzalińska 
dr hab. inż. Henryk Budzisz. prof.. nadzw. EK 

Dziekan Wydzialu Elcku'uniki 
dr inż. Stefan Bartkiewicz 

Prtadziekan Wydziału E_iektrnniki 

mdf. dr hab. inż. Włodzimierz Janke 
Prodziekan Wydziału Elcktruniltl 

9. Politechnika Krakowska 
prdf. dr hab. inż. Adam Jagiełło , , 

Dziekan Wydziału Inżynierii Eicktrycznej i Komputęmwęi 

„dr hab-. inż. Piotr Drozdnwski _ 
Prodziekan Wydziału Inżynier-ii Elektrycznej] Komputuruwej 

›:dr inż. Waldemar Zając 
Prodziekan Wydziału'lnżynierii Elektrycznej i Komputerowa; 

IUPCIitEChnika Lubelska 
prof. dr hab. inż.. Yuri Babula 

Prorektor 

.dr hab. inż. Zygmunt Rutka. prof. nadzw. PL 
Dziekan Wydzialu EIektrdte—chniki i Inńannatyki 

dr hab. inż. Waldemar Wójcik. prof. nadzw. PL 
Pradziekun Wydziału Elektrotechniki i' lnlinrmiuykif 

dr inż. Zbigniew Zienkiewicz 
Prodziekan Wydzialu Elckt-rtneuhniki i infnmmtyki 

print dr hab. inż. Zenon Hotra _ . 
Kiernwnik Katedry Układów Eiektrnnjitżznychwail 

ll..l .PBl-iteclmika Łódzka 
dt: hab. latek Kabziński . ., . 

'Pmdziekan Wydziału›Elekttinteclmiki it,-,Elęktiżnni-ki- 
tli-' [łe-na Was-iak . _ _ . . 

Ptgdgziękull Wydziąht Elękngtcęlmiki i Elektmnikjr 
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12. Folitććhniii'a (J.polski! 
prał. drhab inż. Józef Kędzia 

D.Zi'ckąm Wydziału Ełcktrmechmki : Aummntyki 
dr inż.. Katal Grande); 

Pn-iiinićkun WydziałufEłeRuotęęhni'ki i. Auwmalyki: 
iłr hab inż. Kry szyna Mai-ek Kamińska. prńf'; nadzw i'. 

Prudnekan Wydziału Elektmtachińki' | Aut-11mm 

313.P111i1e€ł1niku Poznańska 
prot”. 111 hab. inż. RySZard Nawrow'ski 

Dziekan Wydziału Ęiektrycnnego 
drihab. inż”. Andriej Patrzcki, pmr. nadzw. PP”- 

Prodz'ie'kan Wydziału infunnatyki i Zdiząiizaniń 

N.Pnlitechniką Radnmśka 
dr hab. inż..Mirnsłnw Lufltapriłf. nadzw. PR 

Prcarekmr 
111111111. inż.. Zbigniew Łukasik,. prdf. nadzw.. PR? 

Eii'źiekun Wydziału T maanam ~ 
fir-inż~ Elżbiem Szychta. 

Prudzibkun Wydziału Transfmm. 

15; Politechnika Rzesmwska 
dr hab-. inż.And1-zcj Kołek 

Pradzickun Wydziału Plektrnteihmki 1 [niomawkł 
dr.,inż. Jadw1g11 Pił-›Szyńska , › 

Praiłzickan Wydziału Elektfnlcciiniki» „% Tnfnnmnyki 

[6.Poli'teęhnika Szczecińska 
drhab. inż. Andrzej Bryk'iiiśk'i, próf. nadsS 

Dzi ułan Wydziału Elektrycznjegn 
dr inż..Stćf11n Dnmek . 

Pmdzi-cłwn Wydziału Ełeknryczneggs 

dr inż. Stanisław Kułisiak 
Prodziekan Wydziału Elektrycznęgp 

„dr inż. Kaya-mni” Małecki 
Pnńżiekan Wydziały IniŻurmntgyki 

dr *in-ż. Władzi'mierz Ruci-ńśki 
Pn-adz-i'iłknn Wydziału informatyki 

1.17. Palitęch nika Ś Iąskfa 
dr hab. inż.-. .l-łłl'Zy Rułkuwsłći. pri-11”. nadzw.. PŚił 

Hz.-iami Wydziału Autóma'iyk'i.Eiektiióniki i [nanna-„Pić: 
dr inż. W.cljci'erh Miełczarek 

Prodziekan Wydziału Automatyki. Eiaktrcmikii Ińtiiitiiżityki' 
iii hfilh. inż-._ Ewaryst Tkacz 

Pałmnnncink Dziekana wydziału Automatyki. Ełeicnumil 1 Infnmnnym 

”dr hab. inż-. Bogusław Grasik 
mieli-an Wydżiału Ełekl'rycz'negtś 

dr mż „”Jan K-npines 
Pmcłxmkan Wydzmłu FleLtrycznegn 
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iS'iłi'nli-iechnika Świętokrzyska 
dr hab; inż. Tadeusz Stefański 

Dlink-”an W ydziału Eleklrdlćcimiki. Automatyki ii-łnlfńńnżityki 

dr hab. Maigmz-ata Suchańska, prof. nadzw. PŚk 
Prodziekan Wydziału Elcklrutwhniki. Autimiatykij Iiifnm'aiyki 

1:9..P0litechnika Warszawska 
pra! . :dr hab. inż. Józef Lubacz . 

Dziekan Wydziału E_lcktmniki i Technik In Eqmmcyjjnńyichj 
iii- hab. inż-. Jan Szmidt, prof. nadzw. _ , 

Prodziekan Wydzialu Elektr<.›niki i'Tęchnik Infnrmuc-xinwh 

dr hab. inż. Andra-_i Kraśniewski 
Kierownik Studiów Doktnranek-ich 

pani dr hab. inż.. Roman B'arlik 
Dziekan Wydziału Elcki'rycznegn 

dr inż. Paweł Fabiiański 
Prodziekan Wydżiaiu Elektrycznego- 

dr inż. Jan Kaham 
Pradzinkun Wydziału Elektrycznego 

dr hab. inż. ._lózcl' Paska 
Prodziekan Wydziału Eleknfyanego 

pmr. dr hiib. inż. Stanisław Wi'nccnciak 
Wzięłam Wydzialu Eleknycznzegx 

2@.Politechnika Wrocławska 
pmr”. dr hab. inż. Daniel J. Bem 

Dziekan Wydziału Elektroniki 
.dr inż.. Maria Chałon 

Prodziekan Wydziału Elektmniki 
dr inż. Janusz Janiczek 

Prixlziekan Wydzialu Elektroniki 
dr inż. Leszek Koszałka 

Prodziekan Wydziału Elektroniki 
dr inż. Wojciech Krzysztofik 

Prodziekan Wydziału Elektroniki 
mni—'. dr hab. inż. Benedykt Licznerski 

Dziekan Wydziału Elektroniki Mikrosyst'emów iiFm-mii'ki 
drhab. inż. Tadeusz Balicki. prof. nadzw. PWT 

Prodziekan Wydzialu Elektroniki.Mikrnsysria'|n6w i Finoiiiki 
dr” inż. Janusz Minkowski , 

Prodziekan Wydziału Elckmmiki Miki-Osyntemnw i. P'muniki 
'dr iliż. Bronisława Olszewska-Mateja 

Pmdziekam Wydziału Elektroniki «Mamyaiemów i-Enfaii-iki 
prof. dr hab. inż. Janusz Szafran 

Dziekan Wydziału Elekuycznegę 
tir inż. Zenon Okruszewski'r 

Pamietam Wydzialu Eleknycznęgn 
dr inż; Adam Tymań 

Dziekan-Wydzialu 'Elpktrycznęgn 
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ELPGIĘRO-Jugsańąka WyŻSĘa Szkała Tam-nik Komputerewych 
mf. dr hab. Kunrad Wojciechawski 

Dziekan ' 

Ził-Stowarzyszenie Elektryków Pglskięl; 
graf.-dr hab. inż. „Stanisław Bińkowski 

Prezes SEP 
dr inż. 'Wejcieęh Kacańda › Ą _ 

Vase 'Prz-cwqdnicząuy CKSZEL SEF 

Biśniwa'sytet Zielonagórski 
:'dr hab. inż. Wiesław Mitzulski A , > _ . 

madziak-an Wydziału Elektmlcęhniki. lnfnnmtyk: Ł'Tśląkaąaunikącji 

24W01 skawa Akademia Technicżna 
”pmf . tdf. hab. ”inż. Marian Chudy 

Dziekan Wydziału Cybernetyki 

dr hab-. inż. (Brzegi-n' Różański 
Dziekan Wydziału Elektroniki 


