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REQUIREMENT OF PERFECTING OF TEACHING
IN ASPECT OF SPECIALIZED TECHNICAL LABORATORY

ON SURFACE OF OPERATIVE PROGRAM ON YEAR 2007-2013

Abstract: Article presents analysis of requirement of investing to scientific laboratories through utilization of 
operative program on year 2007-2013 and it calls attention on criteria of education, technological practice 
problems, model of study and cooperation of colleges with industry.

1. Wstęp

W problematyce edukacyjnej prym wiodą hu-
maniści, dla których nauczenie się - pamięcio-
we opanowanie - jest istotą edukacji. Bywa, że 
uchodzi ich uwadze to, że celem edukacji jest 
też rozwój samodzielnego, można by rzec 
twórczego myślenia. Efektywność kształcenia 
inżynierów, to aktualny i ważny temat. Gene-
ralnie wyróżnić można dwa wzajemnie warun-
kujące się płaszczyzny edukacyjne. Pierwsza
z nich dotyczy problemu uzyskiwania przez 
studentów możliwie wysokich postępów w stu-
diowaniu i odpowiednich ocen z poszczegól-
nych przedmiotów nauczania, z drugiej strony 
to są problemy nauczania, a w tym obszarze, 
zagadnienie umiejętności studiowania, uczenia 
się. Zarówno w pierwszej jak i drugiej płasz-
czyźnie kształcenia – studiowania, występuje 
wiele istotnych czynników [1]. Ranga uczelni 
to przede wszystkim kadra i jej przygotowanie 
naukowo-dydaktyczne, ale także propozycja, 
jaką powinna oferować Uczelnia. Do propo-
zycji tych zaliczyć można nowoczesne, atrak-
cyjne kierunki i specjalności kształcenia inży-
nierów.

2. Współpraca uczelni technicznych ze 
szkołami średnimi i z przemysłem

Szkoły wyższe nie mają zbyt dużego kontaktu 
ze szkołami średnimi, to są prawie dwa światy 
i młodzież nie do końca wie co się kryje za naz-
wą takiego czy innego wydziału lub kierunku.
Stąd potrzeba organizowania przez Uczelnie 
wyższe Dni Otwartych, które będą bogate 
w sensie praktycznym i merytorycznym. Z pro

wadzonych badań na temat determinant procesu 
kształcenia, studiowania, wynika między inny-
mi, że studenci zarówno studiów stacjonarnych 
jak i niestacjonarnych są bardzo pozytywnie na-
stawieni do związku teorii z praktyką. Wydaje 
się więc rzeczą bardzo istotną, aby stworzyć so-
lidne warunki organizowania dla studentów 
efektywnej praktyki zawodowej, nie tylko kra-
jowej, ale także zagranicznej. W tej chwili 
z przyczyn finansowych, praktyki krajowe są 
coraz rzadsze, zamierają, jest to absurd, aby 
hutnik nie widział huty, a elektryk nie widział 
silnika, czy energetyk elektrowni. To tak jakby 
lekarz nie miał dostępu do sprzętu medycznego 
i do tego, co będzie robił w przyszłości. Stu-
denci, którzy mogli być na stypendiach i sta-
żach zagranicą stwierdzają duże zaangażowanie 
nauki, np. w Niemczech, we współpracę z prze-
mysłem. Z takiej współpracy rodzą się znako-
mite rozwiązania techniczne na bardzo wyso-
kim poziomie inżynieryjnym mającym zasto-
sowanie w przemyśle.

2.1. Problemy w organizacji praktyk techno-
logicznych

Zwiększająca się ilość studentów oraz zmiana 
stosunków własnościowych stanowi nowy pro-
blem w organizacji i prowadzeniu praktyk tech-
nologicznych. Jak wynika z programu studiów 
studenci po III roku muszą odbyć praktykę 
technologiczną w zakładach przemysłu. Trans-
formacja ustrojowa, która następuje, spowodo-
wała, że po 1991 roku nie można było zorgani-
zować praktyki na poprzednio stosowanej zasa-
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dzie, tj. w oparciu o umowę o pracę. Zakłady 
przemysłowe borykają się z przerostem zatrud-
nienia i wszystkie odmawiają przyjęcia jakich-
kolwiek studentów, a obecnie jesteśmy w dobie 
kryzysu, który bez mądrej interwencji rządu 
może wywołać efekt kuli śnieżnej i zaprzepaś-
cić młodą naukę. Należy więc opracować nową 
formę praktyki technologicznej. Studenci, któ-
rzy chcą i są w stanie załatwić na własną rękę 
praktykę zagraniczną lub krajową indywidual-
nie lub w ramach Koła Naukowego mogą mieć 
ją zaliczoną w całości lub cząstkowo [1].
Masowe praktyki dla studentów można organi-
zować również jako staże, czy szkolenia w wio-
dących zagranicznych i krajowych ośrodkach, 
a tymi zagadnieniami zajmuje się Program Ope-
racyjny Kapitał Ludzki – ostatnio działanie 4.1. 
i inne. Ponadto, np. w przypadku Politechniki 
Częstochowskiej, studenci wyjeżdżają na staże 
dzięki programowi ERASMUS czy Fundacji 
Nasza Przyszłość, które to czerpią środki 
z Funduszy Europejskich. Dzięki takiej organi-
zacji są studenci, którzy po odbyciu staży, np. 
w uczelni HS Ravensburg-Weingarten, posiada-
ją gotowe aplikacje do wdrożenia i niestety po-
zostają zagranicą ponieważ istnieje tam ścisła 
współpraca pomiędzy uczelniami, a przemy-
słem.

2.2. Model studiów

Kto będzie decydował o kierunkach kształcenia 
na uczelniach? Sądząc po pomysłach forsowa-
nych przez Barbarę Kudrycką, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, będą to przedsiębior-
cy [2]. Taką konkluzję można wysnuć po anali-
zie jednego z konkursów pt. "Przybliżenie 
uczelni do potrzeb gospodarki i rynku pracy" 
ogłoszonego 17 lutego 2009 r. przez resort na-
uki. Podobno taki konkurs ma na celu przybli-
żenie uczelni do potrzeb gospodarki i rynku 
pracy, wspiera nawiązanie przez szkoły wyższe 
współpracy z pracodawcami przy definiowaniu 
zakresu tematycznego kierunku studiów. Minis-
terstwo obiecuje na ich sfinansowanie 900 mln 
złotych. Wątpliwości wśród specjalistów od 
szkolnictwa budzi zapowiadane przez minister 
wsparcie tych projektów, zgodnie z którymi 
"uczelnie podjęłyby współpracę z przedsiębior-
cami przy definiowaniu zakresu tematycznego 
kierunku studiów", w tym także inicjowaniu 
nowych. Ich celem jest większa elastyczność 
w podejściu uczelni do takich programów stu-
diów, które będą odpowiadały przedsiębiorcom 
- zaznaczyła B. Kudrycka na spotkaniu [2].

Dariusz Zalewski, pedagog, podkreśla, że do-
tychczas kształcenie na studiach wyższych było 
tak konstruowane, iż akcentowano element 
kształcenia ogólnego. Teraz, gdy czyta się róż-
ne wytyczne płynące z Unii Europejskiej, do-
kumenty podpisywane, uchwalane przez Parla-
ment Europejski czy Komisję Europejską, to 
wszystko niestety idzie w innym kierunku. 
Człowiek jest traktowany jak "kapitał" przezna-
czony do pracy dla wyspecjalizowanych firm -
zaznacza Zalewski. Jego zdaniem, nauczanie 
i wychowanie płynie od pewnych autorytetów, 
naukowców, którzy poznają jakąś prawdę doś-
wiadczalnie czy teoretycznie. A tutaj ten ele-
ment jak gdyby zostaje zatracony i chodzi tylko
o wykwalifikowanego pracownika [2]. Jeżeli 
tak będą kształcone osoby, niewiele będą rozu-
miały z tego, co się dzieje jakby "z boku", 
w polityce, gospodarce, nie będą wiedziały 
o pewnych społecznych uwarunkowaniach, bę-
dą łatwo poddawały się presji reklam i łatwo 
będzie nimi manipulować. Minister Barbara 
Kudrycka zapowiedziała wsparcie tych projek-
tów, dzięki którym uczelnie podjęłyby współ-
pracę z przedsiębiorcami przy definiowaniu 
zakresu tematycznego kierunku studiów. Za-
chodzi pytanie czy to dobry kierunek? Zasadni-
czo pierwszy wniosek jest taki, że polityka edu-
kacyjna w Polsce idzie w kierunku pewnego 
ubranżowienia, żeby w wąskim zakresie kształ-
cić uczniów czy studentów, wyłącznie pod pe-
wien określony wycinek kształcenia zawodo-
wego. Drugie natomiast niebezpieczeństwo po-
lega na tym, że jakaś grupa ludzi będzie dykto-
wała i narzucała swój sposób kształcenia ludzi 
podporządkowany ich konkretnym celom. 
A właśnie takie postulaty pojawiły się nie tylko 
w przypadku szkół wyższych, ale także w sto-
sunku do szkolnictwa zawodowego. Resort 
tłumaczy, że przedsiębiorcy potrzebują pra-
cowników. Ale przecież takie cele związane 
z aktualną sytuacją gospodarczą się zmieniają. 
Przykładowy uczeń wykształci się w danym 
zawodzie, opanuje umiejętności, które były 
istotne dziesięć lat temu, a które dzisiaj już są 
nieaktualne. Pojawiają się np. różne nowe za-
wody związane z informatyką, a za dziesięć lat 
mogą pojawić się inne potrzebne specjalizacje 
zawodowe. Podstawą zawsze jest kształcenie 
ogólne, intelektualne, które pozwala łatwo się 
przystosować do konkretnych warunków. Nale-
ży więc kształcić ogólnie, dawać solidną pod-
stawę, a równolegle uczyć przedmiotów kie-
runkowych [3].
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3. Fundusze europejskie 2007 – 2013
Obecnie głównym celem rządu w dobie kryzysu 
gospodarczego powinno być wykorzystanie 
możliwości finansowania z funduszy struktu-
ralnych na lata jeszcze 2007 – 2013. Na dzień 
dzisiejszy, tj. luty 2009r. zostało wykorzystane 
0,37% funduszy jakie Polsce zostały przyznane, 
jest więc o co walczyć i z czego rozbudowywać 
gospodarkę. Wsparcie przewidziane w ramach 
POIG udzielane będzie niezależnie od sektora 
czy branży, której dotyczy (przy ograniczeniach 
wynikających z zakresu interwencji EFRR oraz 
regulacji dotyczących pomocy publicznej). 
W ramach POIG nie będzie wspierana innowa-
cyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. 
Tego rodzaju innowacyjność będzie promowa-
na i wspierana w Regionalnych Programach 
Operacyjnych i Programie Operacyjnym Roz-
wój Polski Wschodniej. Jako specjalista ds. po-
zyskiwania funduszy unijnych na podstawie 
analizy programów operacyjnych stwierdzam, 
że można zbudować doskonałe programy, które 
mogą wesprzeć polskie uczelnie wyższe tech-
niczne dając możliwości na następujących 
płaszczyznach, tylko dla dziedziny badania 
i rozwój:
 Budowa, rozbudowa i uruchomienie centrów 

doskonałości, centrów transferu technologii.
 Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie 

w sprzęt jednostek naukowych wraz z zat-
rudnieniem wykwalifikowanej kadry na-
ukowej.

 Budowa, rozbudowa, modernizacja i uru-
chomienie parków przemysłowych, parków 
technologicznych oraz inkubatorów m.in.: 
technologicznych wraz z wyposażeniem 
znajdujących się w nich laboratoriów oraz 
zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry na-
ukowej.

 Dofinansowanie kosztów udziału w impre-
zach targowo-wystawienniczych.

 Doradztwo mające na celu podniesienie po-
ziomu transferu technologii z nauki do go-
spodarki.

 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio 
związane z dziedziną badań i innowacji.

 Opracowanie wzorów przemysłowych.
 Poprawa dostępu do wiedzy naukowej.
 Promocja przedsiębiorcy na rynku docelo-

wym, w tym przygotowanie, druk i emisja 
materiałów promocyjnych.

 Przekształcanie przedsiębiorstw w centra 
badawczo-rozwojowe.

 Przygotowanie terenów do działalności in-
westycyjnej związanej z parkami i inkubato-
rami (m.in. realizacja dojazdów do terenów 
inwestycyjnych wraz z połączeniem ich 
z istniejącym układem komunikacyjnym 
oraz doprowadzeniem mediów do tych tere-
nów).

 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na 
potrzeby stworzenia obszarów produkcyj-
nych oraz stref nowoczesnych usług (tj. cen-
tra logistyczne, parki maszynowe itp.) –
kompleksowe przygotowanie terenu pod in-
westycje wraz z budową dróg wewnętrznych 
i połączeniem ich z istniejącym układem 
komunikacyjnym oraz doprowadzeniem 
mediów.

 Tworzeniu infrastruktury zaplecza badawczo 
- rozwojowego w przedsiębiorstwach wraz 
z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry 
naukowej.

 Uzyskiwanie certyfikatów.
 Wdrożenie wyników prac B+R.
 Wsparcie na rzecz rozwoju B+R, w szcze-

gólności w małych i średnich przedsiębior-
stwach.

 Wspieranie innowacji i transferu technolo-
gii.

 Wspieranie transgranicznej współpracy po-
między jednostkami badawczymi i rozwo-
jowymi, w tym w zakresie tworzenia sieci 
współpracy.

 Wyposażenie w środki i zasoby związane 
z badaniami stosowanymi i pracami rozwo-
jowymi.

 Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-
badawczej.

 Zastosowania nowych rozwiązań technolo-
gicznych w produkcji i usługach [4].

Należy więc rozpocząć wszelkie starania, aby 
jak najwięcej środków finansowych było wyko-
rzystane przez jednostki uczelniane publiczne 
i niepubliczne, które będą mogły rozwinąć swo-
ją ofertę naukową i badawczą pozwalającą do-
konać jak najwięcej wdrożeń w przemyśle.

4. Podsumowanie

Istnieje ogromna potrzeba dofinansowania 
uczelni wyższych w sprzęt wysoce specjalis-
tyczny. Dzięki takiemu sprzętowi i wysoce 
wykwalifikowanej kadrze może nastąpić rozwój 
nauki, a co za tym idzie transfer opracowanych 
technologii do przemysłu. O słuszności inwes-
towania w naukę mogą świadczyć wyniki pro-
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jektów celowych realizowanych przy współpra-
cy z jednostkami naukowymi:
- wzrost oszczędności ok. 200 mln zł,
- wzrost zatrudnienia wynikający z realizacji 
projektu to 1040 osób,

- dokonano 150 zgłoszeń patentowych (w tym
uzyskano 40 patentów),
- twórcy projektów zdobyli ok. 200 nagród kra-
jowych i zagranicznych [5]. Z badań wynika 
również, że przedsiębiorcy chętnie współpracu-
ją z nauką (rys. 4.1).
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Rys. 4.1.  Współpraca przedsiębiorców z naukowacami

TAK NIE NIE WIEM
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