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PRZEDMOWA DO DRUGIEGO WYDANIA 
 
Szybkie wyczerpanie się całego nakładu pierwszego wydania podręcznika „Jak skutecznie 
studiować?” oraz otrzymane listy pozwalają mi wnioskować, Ŝe spełnia on załoŜone zadanie 
wprowadzenia Czytelnika w problematykę studiowania. 

Przygotowując drugie wydanie ksiąŜki wprowadziłem do tekstu podręcznika, zgodnie  
z postulatami Czytelników, szereg rozszerzeń zamieszczonych przy pierwszym wydaniu  
w portalu internetowym. Dodatkowe uzupełnienia dotyczyły kilku pominiętych kwestii oraz 
wprowadzonych zmian legislacyjnych. W odpowiedzi na pozytywne oceny rozszerzyłem  
w szczególności zestaw zamieszczonych cytatów i przysłów.  

W drugim wydaniu poprawiono teŜ stwierdzone błędy edycyjne oraz wprowadzono kilka 
poprawek stylistycznych. 

W okresie dystrybucji pierwszego wydania zostały zawarte umowy na udzielanie rabatów dla 
posiadaczy podręcznika na zakup 2 programów oraz na korzystanie z 1 kursu 
elektronicznego, szczegóły podane są w portalu podręcznika. 

Po opublikowaniu pierwszego wydania podręcznika przypadkowo znalazłem w Internecie 
informację o wcześniejszym opracowaniu ksiąŜki, o prawie analogicznym tytule, „Jak 
skutecznie studiować? Poradnik za zakresu technik pracy umysłowej Nie tylko dla 
studentów”, autorstwa dr Andrzeja ŁadyŜyńskiego i mgr Ewy Walejewskiej, wydanej w roku 
2000 przez WyŜszą Szkołę Zarządzania we Wrocławiu (http://www.edukacja.wroc.pl 
zakładka Wydawnictwo). Po przesłaniu dr. ŁadyŜyńskiemu mojego podręcznika otrzymałem 
bardzo sympatyczny list, którego fragment pozwoliłem sobie zamieścić za zgodą Autora 
„Nasza publikacja ma charakter pomocy dydaktycznej. W uczelni, będącej równocześnie 
wydawcą ksiąŜki uczyłem technik pracy umysłowej i chcieliśmy (z KoleŜanką) nieco 
wspomóc studentów i stąd pomysł. Nasz poradnik jest nieco inny od Pańskiego. KsiąŜka Pana 
zasługuję na uwagę i mam nadzieję, Ŝe będzie się cieszyła powodzeniem wśród młodych 
ludzi.” Ze swej strony chciałbym Państwu polecić w/w publikację. 

Dziękuję Czytelnikom za przekazane uwagi i sugestie. 

                    

 

         Marek Cieciura 
Warszawa, styczeń 2008 r. 
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Ten wie wystarczająco duŜo, kto wie jak się uczyć – Henry Adams 

 

PRZEDMOWA 
Dla wielu osób przejście od szkolnego „uczenia się” do studiowania w szkole wyŜszej 
stanowi duŜą trudność. Studia to nieco inny typ nauki niŜ szkoła średnia. W czasie studiów 
rozwijamy umiejętności samokształcenia, własnej inicjatywy i samodzielności. Kiedy 
jesteśmy zainteresowani lub wręcz zafascynowani dziedziną, którą studiujemy, przyswajanie 
wiadomości przychodzi nam duŜo łatwiej, niŜ wtedy, gdy kierunek studiów został wybrany  
z „rozsądku”, np. ze względu na moŜliwości otrzymania pracy. 

Studiowanie to nie tylko sale wykładowe, sesje i kolejki do ksero. Czas studiów to równieŜ 
czas dojrzewania oraz wewnętrzny rozwój. Studia to okres poznawania siebie, swoich 
moŜliwości, a takŜe czas rozwijania zainteresowań. Studiowanie oznacza świadome 
poznawanie oraz poszerzanie wiedzy intelektualnej, co odbywa się z własnej inicjatywy,  
a podstawą jest samodzielność i pewna wiedza naukowa o charakterze refleksyjnym.  

Czym zatem róŜni się szkoła średnia od szkoły wyŜszej? 
• Szkoła średnia wymaga zapamiętywania i umiejętności odtwarzania. 
• Szkoła wyŜsza wymaga od studentów analizowania i rozumienia koncepcji. Zatem nie 

wymaga się np. uczenia na pamięć kilkudziesięciu bardzo skomplikowanych wzorów na 
jeden egzamin, uczy się umiejętności rozwiązywania problemu. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe: 
• studiowanie jest szczególną formą uczenia się, zwykle w pewnym określonym celu;  
• nie istnieje najlepszy, uniwersalny sposób studiowania; 
• potrzeba „przyswajania wiedzy przez całe Ŝycie” jest obecnie powszechnie rozumiana,  

co wiąŜe się z koniecznością nadąŜenia za zmianami, zachowania pracy, itp. 

WyŜsze uczelnie na co dzień posługują się terminologią w części zupełnie niezrozumiałą dla 
początkującego studenta: ćwiczenia, konwersatoria, zaliczenia... Jak się w tym wszystkim 
połapać? Jak nie popełnić gafy i nie pomylić dziekana z rektorem? A kto to jest właściwie 
ten rektor?! Często występuje teŜ problem ze zrozumieniem struktury uczelni.  
W toku studiów napotykamy na róŜne sytuacje Ŝyciowe. Zdarza się, Ŝe nie moŜemy podejść 
do egzaminu w danym terminie i musimy starać się o jego przesunięcie. Czasem naleŜy 
zmienić grupę, powtarzać semestr lub nawet prosić o reaktywowanie w prawach studenta. 
Kusi Cię urlop dziekański, ale nie wiesz, jakie warunki naleŜy spełnić, aby go uzyskać?  
Wiadomo, Ŝe początki zawsze bywają trudne i musi minąć trochę czasu, zanim zaczniesz 
swobodnie posługiwać się oficjalną uczelnianą terminologią. 
Powodem opracowania niniejszego podręcznika był wyraźnie odczuwalny brak takiej pozycji 
na rynku wydawniczym oraz zidentyfikowane potrzeby i zainteresowanie studentów.  
Czasami problematykę podręcznika określa się terminem „umiejętności akademickie”, 
rozumianym jako umiejętności studiowania, a zatem dotyczącym przede wszystkim studenta. 
Ten sam termin dla nauczyciela akademickiego dodatkowo obejmuje jeszcze przede 
wszystkim umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania  
i przeprowadzania egzaminów oraz prowadzenia działalności naukowo-badawczej. 

Podręcznik ma charakter PORADNIKA adresowanego przede wszystkim do studentów 
I roku i maturzystów, moŜe być takŜe uŜyteczny dla studentów starszych lat studiów, 
dyplomantów, doktorantów oraz tych wszystkich osób, które w swej pracy zawodowej  
i Ŝyciu prywatnym chcą bardziej efektywnie przyswajać wiedzę i wykorzystywać ją.
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Opracowanie podręcznika rozpoczęto wiosną 2004 r., od bardzo Ŝmudnego  
i szczegółowego wyspecyfikowania informacji, które obejmują rozumiany przez autora 
obszar umiejętności akademickich.  

Na tym etapie najwaŜniejszymi dla autora pozycjami były udostępnione w Internecie 
materiały:  

• Prof. Sybilla Bidwell: Materiały do wykładów – Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej, 
www.wroclaw.swps.edu.pl  

• Prof. Maria Lewicka: Materiały do wykładów – Wydział Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, www.hal.psych.uw.edu.pl/katalog2002/fakultatywne/10703.html 

Dotyczyły one, zdaniem autora, najwcześniejszych w Polsce działań dydaktycznych  
w obszarze „umiejętności akademickich”.1 

Pierwszym efektem było opracowanie na początku września 2004 r. programu zajęć.2  
Od października 2004 r. zebrane materiały źródłowe, z podaniem pochodzenia i niekiedy 
wymaganej zgody autorów, były sukcesywnie zamieszczane w serwisie internetowym 
WyŜszej Szkoły Technologii Informatycznych i są powszechnie dostępne (www.vizja.net – 
zakładka „Studenci” → Poradnik). Na stronie internetowej spółki VIZJA PRESS&IT 
(http://www.vizja.net.pl – zakładka „Usługi” → Prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania) 
od ponad 2 lat opublikowana jest moja propozycja kompleksowych szkoleń, obejmująca takŜe 
„Umiejętności akademickie” w zakresie określonym we wrześniu 2004 r.  
Następnym etapem opracowania podręcznika było wyszukiwanie szczegółowych informacji  
w dostępnej bibliografii oraz iteracyjnie przedstawianie ich w moŜliwie zwięzłej, jednolitej  
i spójnej postaci, z uwzględnieniem własnych materiałów oraz posiadanego doświadczenia 
dydaktycznego.  
Tak więc naturalną podstawą opracowania poradnika była kompilacja3 prawie 220 
róŜnorodnych pozycji bibliograficznych. Wartością autorską jest wybranie, uszeregowanie i 
połączenie w jednolitą i spójną całość wielu róŜnorodnych informacji, obejmujących tak 
obszerną i zróŜnicowaną problematykę.  
Autor starał się bardzo skrupulatnie podawać wykorzystywane pozycje źródłowe, jednak  
w nielicznych przypadkach, ze względu na długi okres zbierania materiałów, nie było to 
moŜliwe, np. przestały być aktywne pewne portale internetowe lub usunięto z nich wcześniej 
publikowane informacje. 
Zgodnie z przeznaczeniem zawartość podręcznika jest następująca (porównaj rys. 1):  
• W pierwszym rozdziale zawarte są podstawowe informacje o środowisku akademickim, 

dotyczące zadań uczelni, rodzajów uczelni, organizacji uczelni, pracowników uczelni, 
zasady wyboru kierunku studiów, formy studiów i uczelni, procesu studiowania, rodzajów 
studiów, organizacji i przebiegu studiów, itp.4 

                                                
1 Ostatnim przykładem są materiały autorstwa prof. Andrzeja Koszmidera, zamieszczone pod adresem: 

http://matel.p.lodz.pl/wee/k23/wyklad_ms/ w listopadzie 2005 r., na które autor natknął się w czerwcu 2007 r., 
a więc po zamknięciu merytorycznej treści poradnika. 

2 Zamieszczony jako link w portalu podręcznika: Część „Informacje o poradniku” → zakładka „Przedmowa” -  
w tym samym miejscu tekstu. 

3 „Kompilacja” nauk., lit. - dzieło oparte na materiałach zebranych z innych dzieł; zlepek, zestawienie części 
cudzych prac; Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego.  

Pisanie polega nie na umiejętności pisania, lecz na umiejętności wykreślania tego, co jest źle napisane - 
Antoni Czechow. 

4 Uwaga: Podane informacje nie zawsze muszą być w pełni obowiązujące, bowiem na poszczególnych 
uczelniach często obowiązują najrozmaitsze ustalenia szczegółowe.  
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• Rozdział drugi dostarcza wiedzy w zakresie kształtowania podstawowych umiejętności 
akademickich: koncentracji uwagi, efektywnego notowania, skutecznego zapamiętywania, 
szybkiego czytania oraz efektywnego zarządzania własnym czasem. 

• Trzeci rozdział zawiera wskazówki, jak walczyć ze stresem oraz przygotowywać się  
i zdawać poszczególne rodzaje egzaminów: ustne, testowe i pisemne. 

• Czwarty rozdział podaje informacje o korzystaniu z zasobów piśmiennictwa,  
o podstawowych zasadach planowania i wykonywania pracy dyplomowej i rozprawy 
doktorskiej oraz zasady planowania i prowadzenia prezentacji ich wyników.  

• W piątym rozdziale opisano portal internetowy, będący integralną częścią poradnika. Portal 
ten umoŜliwia sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy zawartej w poradniku, 
publikowanie uzupełnień poradnika (wstępnie umieszczono kilka informacji 
specjalistycznych, interesujących tylko dla wąskiej grupy Czytelników5, zgłaszanie oceny 
poradnika, zgłaszanie erraty i jej publikowanie.  

• W rozdziale szóstym zamieszczono charakterystykę zdalnego nauczania przy 
wspomaganiu informatycznym, zasady korzystania z piśmiennictwa, adresy wybranych 
witryn internetowych, szereg cytatów i przysłów oraz kilka uzupełniających informacji. 

 
Rysunek 1. Zawartość poradnika 

                                                
5
 W tym dotyczące przywoływanych teorii psychologicznych i pedagogicznych, wyjaśniających osobie 

studiującej określone czynności psychiczne czy aktywizowane mechanizmy psychologiczne, np. motywacja. 
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W poradniku opisano kilka programów wspomagających proces studiowania. Przewiduje się, 
Ŝe właściciele poradnika będą mogli uzyskać rabat na zakup lub uŜytkowanie tych 
programów po przedstawieniu dowodu zakupu poradnika. Szczegółowe zasady są podane  
w I części portalu „Informacje o poradniku” → zakładka „Programy wspomagające”. 
Dostępnych jest wiele znakomitych podręczników, ale zdecydowana ich większość dotyczy 
określonych fragmentów umiejętności akademickich. NaleŜy podkreślić, Ŝe nie napotkano 
Ŝadnej pozycji, która zawierałaby całokształt informacji podanych w rozdziale 1. 
W ksiąŜce dla „oŜywienia” tekstu zamieszczono szereg aforyzmów i cytatów, jak równieŜ 
kilkanaście dowcipów – oznaczonych ☺, nawiązujących do publikowanych informacji. 

Na rys. 2 przedstawiono ocenę czterech rozdziałów podręcznika oraz ocenę uśrednioną  
w trzech kategoriach. Wyniki dotyczą roboczej wersji, a podstawą były indywidualne oceny 
zgłoszone przez osoby, które poproszono o przekazanie uwag i propozycji (ze wszystkich 
grup podanych w tabeli 1). 

Oceny były liczbami z przedziału (1-5), np.: 
• 1 oznaczało bardzo łatwy, zupełnie nieciekawy, całkiem nieprzydatny;  
• 5 oznaczało bardzo trudny, bardzo ciekawy, bardzo przydatny.  
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Rysunek 2. Ocena wersji roboczej poradnika 

Zatem wersja robocza była oceniona średnio jako łatwa, więcej niŜ ciekawa i bardzo 
przydatna. Za najtrudniejszy rozdział uznano 4, za najciekawszy – 2, a za najbardziej 
przydatny – 3. NaleŜy podkreślić, Ŝe obecna wersja została znacznie poprawiona  
i uzupełniona w stosunku do ocenianej.  

Po wydaniu poradnika będzie publikowana uśredniona ocena poradnika, obliczana na 
podstawie ocen Czytelników. 
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W poniŜszej tabeli oznaczono znakiem X rozdziały zawierające, zdaniem autora, informacje 
szczególnie interesujące dla poszczególnych grup Czytelników. 

                                                                             Tabela 1. Prognozowane preferencje Czytelników 

Numer rozdziału 
Grupy Czytelników 

1 2 3 4 5 6 

Uczniowie szkół średnich X X X  X  

Maturzyści X X X  X X 

Studenci I roku X X X  X X 

Studenci wyŜszych lat  X X X X X 

Dyplomanci  X X X X X 

Doktoranci  X X X X X 

Nauczyciele akademiccy  X X X X X 

Pracownicy umysłowi  X X  X X 

Na rys. 3 przedstawiono zalecany sposób korzystania z poradnika. 
Postać wydawnicza poradnika została przygotowana przez autora z wykorzystaniem 
procesora tekstu Microsoft Word, po czym dokonano konwersji pliku na format PDF,  
z którego nastąpił wydruk poradnika – skróciło to znacznie proces wydawniczy. 
Autor składa podziękowania wszystkim osobom, które przeczytały roboczą wersję tekstu  
oraz przekazały uwagi i propozycje dotyczące zawartości poradnika, a w szczególności:  
mgr. Pawłowi Antosiewiczowi, prof. dr. hab. Andrzejowi Barczakowi, mgr. Włodzimierzowi 
Cieciurze, dr. inŜ. Franciszkowi Chwałczykowi, dr. inŜ. Witoldowi Flisowi, prof. dr. hab. 
Ryszardowi Gellertowi, mgr Sylwii Jabłońskiej, mgr Ewelinie Kąkolewskiej, dr. inŜ. 
Edwardowi Michalewskiemu, dr. inŜ. Wiktorowi Olchowikowi, mgr. inŜ. Józefowi 
Woźniakowi i mgr. Januszowi Zacharskiemu. 

Szczególne podziękowania naleŜą się prof. dr. hab. Andrzejowi Włodarskiemu za bardzo 
szczegółowe uwagi, dotyczące między innymi struktury poradnika. 
Za przekazane uwagi i propozycje autor dziękuje takŜe: 
• dr Janinie Maciejczyk i dr. inŜ. Józefowi Paszkowskiemu, którzy przekazali równieŜ uwagi 

do pierwotnej wersji tekstu we wrześniu 2004 r.; 
• swoim studentom: Katarzynie Kobuszewskiej, ElŜbiecie PoŜoga, Mirosławie Szydlik, 

Piotrowi Dąbkowi, Karolowi Magdziaszowi i Andrzejowi Stefaniakowi, równieŜ za 
spojrzenie na zawartość poradnika z pozycji „raczkującego” i „doświadczonego” studenta;  

• mgr Małgorzacie Kuśmierz i mgr Annie Stanio, równieŜ za zwrócenie szczególnej uwagi na 
stronę redakcyjną. 

Autor dziękuje równieŜ Michałowi Gałązce oraz Robertowi Bodychowi za opracowanie 
portalu oraz programów do sprawdzania wiedzy.  
Autor składa podziękowania prof. dr. hab. Andrzejowi Chojnackiemu z Wojskowej Akademii 
Technicznej, prof. dr. hab. Józefowi Górniewiczowi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie oraz prof. dr. hab. Markowi Kosewskiemu z WyŜszej Szkoły Finansów  
i Zarządzania w Warszawie za dokonanie recenzji poradnika oraz za przekazane uwagi  
i sugestie, które zostały uwzględnione w wersji wydawniczej. 

Czytelnicy proszeni są o przesyłanie wszelkich uwag i propozycji dotyczących poradnika  
i jego witryny z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na witrynie podręcznika. Zostaną 
one uwzględnione w kolejnym wydaniu. 
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Rysunek 3. Zalecany sposób korzystania z poradnika i jego portalu 

Drogi Czytelniku!  

Od Ciebie zaleŜy, czy będziesz uczył się, przygotowywał do zajęć i przychodził na nie.  
Od tego z kolei zaleŜeć będą Twoje oceny w indeksie i przyszłe kwalifikacje, czyli wartość 
rynkowa Twojego dyplomu. Twoja kariera jest w Twoich rękach. MoŜesz studiować 
wybierając łatwiznę i niskie oceny albo moŜesz być po prostu najlepszym. 
Niniejszy poradnik moŜe Ci w tym pomóc, zawiera bowiem wszystkie najwaŜniejsze 
informacje, jakie powinien posiadać kaŜdy student. Informacje te ukierunkowane są na 
uzyskanie zarówno wzrostu poziomu wiedzy teoretycznej, jak i na zwiększenie poziomu 
umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Tak więc mają one ułatwić Ci 
przejście przez ten zawiły proces studiowania i zapewnić jak najlepsze jego wyniki. 

 

                   Marek Cieciura 
Warszawa,wrzesień 2007 r. 
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Nic nie jest tak proste, jak się nam wydaje,  

nic nie jest teŜ aŜ tak skomplikowane, byśmy nie byli w stanie tego pojąć. 

 

1. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO  
I JEGO FUNKCJONOWANIE 

1.1. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO  

1.1.1. Zadania uczelni 

Uczelnia (szkoła wyŜsza) to jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym lub, w przypadku uczelni kościelnych, na podstawie 
umowy Rządu RP z władzami odpowiedniego kościoła.  

W polskim systemie edukacji jest to uczelnia kształcąca absolwentów liceów i techników, 
którzy zdali egzamin maturalny.  

Na poniŜszym rysunku przedstawiono funkcje uczelni:6 

FUNKCJE UCZELNI 

PODSTAWOWE KULTUROTWÓRCZE POMOCNICZE 

EDUKACYJNE 
GROMADZENIE 
WIEDZY 

KADRY 

NAUKOWE 
UDOSTĘPNIANIE 
WIEDZY FINANSE 

BADAWCZE 
POPULARYZACJA 
WIEDZY 

MAJĄTEK 

 
UDZIAŁ W 
PRZEMIANACH INFRASTRUKTURA 

 INNE PRODUKCJA 

  LOGISTYKA  

  INNE 

Rysunek 4. Funkcje uczelni 

W ramach tych funkcji uczelnia realizuje podstawowe zadania, do których zalicza się: 
– kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej; 
– prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych; 
– kształcenie i promowanie kadr naukowych; 
– kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy. 

Uczelnia jest organizacją autonomiczną – słuŜby państwowe odpowiedzialne za 
utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren 
uczelni tylko na wezwanie rektora. SłuŜby te mogą jednak wkroczyć z własnej inicjatywy na 
teren uczelni w sytuacji bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia ludzkiego lub klęski Ŝywiołowej. 

                                                
6 Adam Grzech: Rozwiązania informatyczne stosowane w praktyce szkolnictwa wyŜszego, 

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2005/izu/pdf/prof_Adam_Grzech.pdf 
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1.1.2. Rodzaje uczelni 
WyróŜnia się uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne. Uczelnia publiczna to uczelnia 
utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji 
publicznej.7 Z kolei uczelnia niepubliczna to szkoła wyŜsza utworzona przez osobę fizyczną 
albo osobę prawną nie będącą państwową ani samorządową osobą prawną.  

Wśród uczelni publicznych wyróŜniamy następujące typy uczelni: 
• uniwersytety;  
• politechniki;  
• akademie ekonomiczne;  
• akademie morskie;  
• akademie muzyczne;  
• akademie rolnicze;  
• akademie sztuk pięknych;  
• akademie wychowania fizycznego; 

• państwowe wyŜsze szkoły teatralne;  
• państwowe wyŜsze szkoły zawodowe8;  
• uczelnie pedagogiczne;  
• uczelnie medyczne;  
• uczelnie słuŜb państwowych;  
• uczelnie wojskowe;  
• uczelnie teologiczne. 

Niektóre z uczelni publicznych nadzorowane są przez stosownych ministrów, np.:  
• uczelnia wojskowa - nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, np. Wojskowa 

Akademia Techniczna; 
• uczelnia słuŜb państwowych - nadzorowana przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, np. Szkoła Główna SłuŜby PoŜarniczej; 
• uczelnia artystyczna - nadzorowana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, np. Państwowa WyŜsza Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna 
im. L. Schillera w Łodzi; 

• uczelnia medyczna - nadzorowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia,  
np. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu czy Akademia 
Medyczna w Warszawie; 

• uczelnia morska - uczelnia publiczna nadzorowana przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki morskiej, np. WyŜsza Szkoła Morska w Szczecinie. 

Szkoła wyŜsza, posiadająca przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia 
naukowego doktora, nosi nazwę uczelni akademickiej, a nie spełniająca tego warunku - 
uczelni zawodowej. 

Zgodnie z obowiązującym prawem do 30 czerwca 2010 r. nazwy uczelni muszą być 
dostosowane do poniŜszych wymagań: 
• uniwersytet – uczelnia, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dwunastu dyscyplinach 
naukowych,9 w tym przynajmniej po dwa uprawnienia w dziedzinach nauk 
humanistycznych, społecznych lub teologicznych, matematycznych, fizycznych lub 
technicznych, przyrodniczych oraz prawnych lub ekonomicznych; 

• uniwersytet techniczny – uczelnia, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia 
do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dwunastu dyscyplinach, w tym co 
najmniej osiem uprawnień w zakresie nauk technicznych; 

                                                
7 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyŜszego. 
8 Państwowe WyŜsze Szkoły Zawodowe (PWSZ) powstały na mocy ustawy o wyŜszych szkołach zawodowych 

z 26 czerwca 1997. Są uczelniami nowego typu, które kształcą na studiach pierwszego stopnia: licencjackich 
lub inŜynierskich. Powstawały one zazwyczaj w byłych miastach wojewódzkich w wyniku lokalnego 
zapotrzebowania na specjalistów w danej dziedzinie. Kierunki i specjalności studiów prowadzone przez 
PWSZ są związane z administracją, ekonomią, językami obcymi (filologie), naukami technicznymi, ochroną 
środowiska, pedagogiką, turystyką.  

9 Patrz tabela 2. 
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• politechnika – uczelnia, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w sześciu dyscyplinach, w tym co 
najmniej cztery uprawnienia w zakresie nauk technicznych; 

• akademia – uczelnia, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej dwa 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. 

1.1.3. Pracownicy uczelni i ich kwalifikacje naukowe 
Pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący 
nauczycielami akademickimi. 

Nauczycielami akademickimi są: 
1) pracownicy naukowo–dydaktyczni; 
2) pracownicy dydaktyczni; 
3) pracownicy naukowi; 
4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji 

naukowej. 
Pracownicy naukowo–dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach: 
1) profesora zwyczajnego; 
2) profesora nadzwyczajnego; 
3) profesora wizytującego; 
4) adiunkta; 
5) asystenta.10 
Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:11 
1) starszego wykładowcy; 
2) wykładowcy; 
3) lektora lub instruktora. 
Pracownicy naukowo–dydaktyczni są zobowiązani kształcić i wychowywać studentów, 
prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz rozwijać twórczość naukową 
(artystyczną), uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni. 
Zadania pracowników dydaktycznych i pracowników naukowych są stosowną częścią zadań 
pracowników naukowo–dydaktycznych, przykładowo pracownicy naukowi nie prowadzą 
działalności dydaktycznej. 
Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji 
naukowej (DiIN – patrz rys. 5) są zatrudniani na stanowiskach: 
1) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego; 
2) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego; 
3) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej; 
4) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej. 

Pracownicy uczelni, kandydaci, studenci i absolwenci stanowią społeczność akademicką – 
rys. 5. 

Nauczyciele akademiccy w większości posiadają stopnie naukowe oraz tytuł naukowy. 
Stopniami naukowymi są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny 

                                                
10 Stanowisko najniŜsze w hierarchii pracowników naukowych; takŜe osoba na tym stanowisku posiadająca  

z reguły tytuł zawodowy magistra lub równowaŜny – patrz ppkt 1.1.6. 
11 Statut uczelni moŜe przewidywać moŜliwość zatrudniania pracowników dydaktycznych na stanowisku 

docenta. Na stanowisku docenta moŜe być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy 
doktora. Do pracowników tych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, dotyczące pracowników 
dydaktycznych zatrudnionych na stanowisku starszego wykładowcy. 
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nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej.12 Tytułem naukowym jest tytuł profesora 
określonej dziedziny nauki.13 
Stopień doktora i doktora habilitowanego jest nadawany w drodze przewodu wszczętego na 
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia. 

Tabela 2. Wykaz dziedzin i dyscyplin nauki 

Lp Dziedzina nauki Dyscypliny nauki 

1.  Nauki biologiczne Biochemia, Biofizyka, Biologia, Biotechnologia, 
Ekologia 

2.  Nauki chemiczne Biochemia, Chemia, Technologia chemiczna 
3.  Nauki ekonomiczne Ekonomia, Nauki o zarządzaniu, Towaroznawstwo 
4.  Nauki farmaceutyczne  
5.  Nauki fizyczne Astronomia, Biofizyka, Fizyka, Geofizyka 
6.  Nauki humanistyczne Archeologia, Bibliologia, Etnologia, Filozofia, 

Historia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo,  
Nauki o polityce, Nauki o poznaniu i komunikacji, 
Nauki o sztuce, Nauki o zarządzaniu, Pedagogika, 
Psychologia, Religioznawstwo, Socjologia,  

7.  Nauki leśne Drzewnictwo, Leśnictwo 
8.  Nauki matematyczne Informatyka, Matematyka 
9.  Nauki medyczne Biologia medyczna, Medycyna, Stomatologia 
10.  Nauki o kulturze 

fizycznej 
 

11.  Nauki o Ziemi Geofizyka, Geografia, Geologia, Oceanologia 
12.  Nauki prawne Nauka o administracji, Prawo, Prawo kanoniczne 
13.  Nauki rolnicze Agronomia, InŜynieria rolnicza, Kształtowanie 

środowiska, Ogrodnictwo, Rybactwo, Technologia 
Ŝywności i Ŝywienia, Zootechnika 

14.  Nauki techniczne Architektura i urbanistyka, Automatyka i robotyka, 
Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna, Budowa  
i eksploatacja maszyn, Budownictwo, Elektronika, 
Elektrotechnika, Geodezja i kartografia, Górnictwo, 
Informatyka, InŜynieria chemiczna, InŜynieria 
materiałowa, InŜynieria środowiska, Mechanika, 
Metalurgia, Technologia chemiczna, Telekomunikacja, 
Transport, Włókiennictwo 

15.  Nauki teologiczne  
16.  Nauki weterynaryjne  
17.  Nauki wojskowe  
18.  Sztuki filmowe  
19.  Sztuki muzyczne Dyrygentura, Instrumentalistyka, Kompozycja i teoria 

muzyki, ReŜyseria dźwięku, Rytmika i taniec, 
Wokalistyka 

20.  Sztuki plastyczne Architektura wnętrz, Fotografia, Grafika, Konserwacja 
dzieł sztuki, Malarstwo, Rzeźba, Wzornictwo 

21.  Sztuki teatralne  
                                                
12 Patrz tabela 2. TakŜe odpowiednio - stopień doktora sztuki i stopień doktora habilitowanego sztuki. 
13 TakŜe odpowiednio - tytuł profesora sztuki. Poprzednio wyróŜniano dwa tytuły: profesora zwyczajnego  

i profesora nadzwyczajnego.  
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Stopień doktora nadaje się osobie, która: 
1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inŜyniera, lekarza lub inny równorzędny; 
2) zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej; 
3) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.14 
Do przewodu habilitacyjnego moŜe być dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora  
i uzyskała znaczny dorobek naukowy lub artystyczny, a ponadto przedstawiła rozprawę 
habilitacyjną.15 
Rozprawa doktorska i rozprawa habilitacyjna mają wspólną nazwę – dysertacja.16 
Stopnie doktora i doktora habilitowanego są nadawane w jednostce organizacyjnej, która 
posiada uprawnienie do ich nadawania (wydział, inna jednostka organizacyjna szkoły wyŜszej 
albo inna placówka naukowa), przy czym: 
• uprawnienie do nadawania stopnia doktora moŜe otrzymać jednostka organizacyjna, która 

zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej osiem osób posiadających tytuł 
profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dziedzinę nauki lub 
dziedzinę sztuki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie; 

• uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego moŜe otrzymać jednostka 
organizacyjna, która zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwanaście 
osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących 
dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma 
otrzymać uprawnienie, w tym co najmniej sześć osób posiadających tytuł profesora; 

• uprawnienie do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego moŜe obejmować 
tylko te dyscypliny naukowe lub artystyczne, które w danej jednostce organizacyjnej są 
reprezentowane przez co najmniej pięć osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 
pracy, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. 

Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Centralnej 
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł profesora moŜe być nadany osobie, która uzyskała 
stopień doktora habilitowanego17, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie 
przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada powaŜne 
osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej. 

Pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny posiadający stopień naukowy doktora 
habilitowanego lub tytuł naukowy profesora nazywany jest samodzielnym pracownikiem 
nauki. MoŜe prowadzić on samodzielne badania naukowe lub kierować samodzielnym 
zespołem naukowym. Osiągnięcie pozycji samodzielnego pracownika nauki uprawnia m.in. 
do uczestnictwa w radach naukowych instytutów badawczych i/lub radach wydziałów na 
wyŜszych uczelniach, a takŜe do uczestnictwa w głosowaniach w sprawie nadania stopni 
naukowych doktora i doktora habilitowanego 

                                                
14 Stopień doktora moŜna otrzymać na dwa sposoby: na zakończenie studiów doktoranckich – ppkt 1.1.5. lub 

poza nimi. W obu przypadkach odbywa się to w ramach przewodu doktorskiego. Rozprawa doktorska 
wykonywana jest pod kierunkiem promotora. Nad prawidłowością wszystkich czynności w przewodzie 
doktorskim czuwa specjalnie powołana komisja przewodu doktorskiego. Otwarcie przewodu odbywa się na 
wniosek doktoranta. Czynności przewodu doktorskiego to: otwarcie przewodu - ustalenie tematu rozprawy  
i wyznaczenie promotora,  wyznaczenie komisji egzaminacyjnej i recenzentów, przeprowadzenie egzaminów 
doktorskich, recenzje rozprawy doktorskiej, obrona rozprawy doktorskiej. Przewód doktorski kończy się 
publiczną obroną rozprawy i jest tego dnia zamykany bez względu na rezultat tej obrony.  
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przew%C3%B3d_doktorski  

15 Patrz przypis 198. 
16 Dysertacja - praca pisemna przedstawiona w celu uzyskania stopnia naukowego, rozprawa naukowa; 

dysertant - autor dysertacji (łac. dissertatio „badanie, rozumowanie” od disserere „rozprawiać, roztrząsać”). 
17 MoŜna takŜe wszcząć postępowanie o nadanie tytułu profesora osobie, która uzyskała stopień doktora  

i posiada wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. 
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Posiadanie stopni naukowych, tytułu naukowego i tytułu zawodowego jest warunkiem 
zatrudnienia na stanowiskach naukowo–dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych: 
• na stanowisku profesora zwyczajnego moŜe być zatrudniona osoba posiadająca tytuł 

naukowy profesora; 
• na stanowisku profesora nadzwyczajnego moŜe być zatrudniona osoba posiadająca 

stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora; 
• na stanowisku profesora wizytującego moŜe być zatrudniona osoba będąca pracownikiem 

innej uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy 
profesora;  

• na stanowisku adiunkta moŜe być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień 
naukowy doktora; 

• na stanowisku asystenta moŜe być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytuł 
zawodowy magistra lub tytuł równorzędny. 

Na stanowiskach dydaktycznych mogą być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy 
magistra lub tytuł równorzędny. 

Stanowiska zarządcze, zajmowane przez pracowników uczelni to przykładowo: 
• dyrektor instytutu i zastępca dyrektora instytutu;  
• dyrektor studium i zastępca dyrektora studium;  
• dyrektor biblioteki głównej i zastępca dyrektora biblioteki głównej;  
• dyrektor innej jednostki organizacyjnej uczelni;  
• kierownik i zastępca kierownika katedry, zakładu i innej jednostki uczelni.  
W uczelni18 publicznej obowiązkowo występują takŜe dwa stanowiska:19 
• kanclerz – kieruje jej administracją i gospodarką w zakresie określonym przez statut;  
• kwestor – pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą kanclerza. 

1.1.4. Organizacja uczelni 
Podstawowymi jednostkami  organizacyjnymi  na uczelni są wydziały20 oraz jednostki 
ogólnouczelniane, międzywydziałowe i administracyjne. Standardową strukturę uczelni 
przedstawia rys. 6. 
Poszczególne wydziały szkoły wyŜszej prowadzą co najmniej jeden kierunek studiów 
(wyodrębniony obszar kształcenia) lub studia doktoranckie co najmniej w jednej dyscyplinie 
naukowej, mogą być uprawnione do nadawania stopni naukowych doktora i doktora 

habilitowanego oraz występowania o nadanie tytułu naukowego profesora. 
W ramach wydziału mogą być tworzone: 
o instytuty21; 
o katedry – realizują większość zadań dydaktycznych i naukowych; 
o zakłady – jest to z reguły najmniejsza jednostka organizacyjna wyŜszej uczelni lub 

instytutu naukowego; w ramach zakładu mogą być tworzone pracownie; 
o kolegia, np. Kolegium Kształcenia Podyplomowego, Kolegium Medycyny Rodzinnej, 

czy Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych – mogą one występować takŜe 
poza strukturą wydziału. 

                                                
18 Błędy językowe w sformułowaniach dotyczących uczelni dotyczą konstrukcji składniowych na uczelni  

i w uczelni – patrz zakończenie podpunktu 1.3.9. 
19 Stanowiska te mogą występować takŜe na uczelni niepublicznej.  
20 Jest to typowa sytuacja. Wydział nazywany jest takŜe fakultetem. 

Podstawowa jednostka organizacyjna - wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona  
w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie co najmniej w jednej 
dyscyplinie naukowej. 

21 Czasem instytut jest jednostką organizacyjną uczelni występującą poza strukturą wydziału. 
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Rysunek 6. Standardowa struktura uczelni 
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• Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich;  
• Biuro Karier – udziela pomocy studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek 

pracy poprzez: prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych, zapoznanie z technikami 
poszukiwania pracy oraz standardami rekrutacji, powiadamianie o moŜliwościach 
podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych, przedstawianie perspektyw 
rozwoju zawodowego, informowanie o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy, 
prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów, nawiązywanie 
i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami. 

• Biuro Współpracy z Zagranicą;  
• Biuro Rzecznika Prasowego Uczelni;  
• Biuro Spraw Studenckich – komórka organizacyjna uczelni realizująca zadania obejmujące 

wszystkie aspekty studenckiego Ŝycia. Biuro nadaje kaŜdemu nowo przyjętemu studentowi 
indywidualny numer albumu, który będzie towarzyszył mu przez cały okres studiów. Biuro 
uczestniczy takŜe w przygotowywaniu indeksów. W Biurze przygotowywane są wszystkie 
akty normujące sprawy rekrutacji i sprawy studenckie - pisma okólne, zarządzenia Rektora; 
tu takŜe zgłaszają się ci, którzy potrzebują porady prawnej. Biuro załatwia takŜe wszelkie 
sprawy związane z pomocą materialną (stypendia, zapomogi, mieszkanie w akademikach). 
Biuro Spraw Studenckich wykonuje liczne analizy i sprawozdania niezbędne dla oceny 
działalności uczelni (m.in. z rekrutacji i toku studiów czy pomocy materialnej); 

• Kwestura – biuro na terenie uczelni, w którym moŜna dowiedzieć się o stanie rozliczeń  
z uczelnią, wyjaśnić wszelkie sprawy finansowe, np. czy wpłaty dotarły w terminie na 
konto uczelni, itp.; 

• Centrum Informatyczne; 
• Centrum Obsługi Technicznej;  
• Zakład Poligrafii;  
• Dział BHP.  
Na rys. 7. przedstawiono fragment przykładowej struktury organizacyjnej uczelni. 

Uczelnia moŜe utworzyć poza swoją siedzibą zamiejscową jednostkę organizacyjną w formie: 
• podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni; 
• filii, w której skład wchodzą, co najmniej 2 podstawowe jednostki organizacyjne uczelni; 
• zamiejscowego ośrodka dydaktycznego, w którym podstawowa jednostka organizacyjna 

uczelni, posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora, a za zgodą 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego wydaną po zasięgnięciu opinii 
państwowej komisji akredytacyjnej - takŜe jednostka posiadająca uprawnienie do 
prowadzenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, realizuje 
2/3 zajęć dydaktycznych w ramach studiów pierwszego stopnia. 

Organa uczelni dzielą się na: 
• organa kolegialne – senat i rady podstawowych jednostek organizacyjnych;  
• organa jednoosobowe – rektor, kierujący działalnością uczelni i dziekan – kierujący 

działalnością wydziału.  

Do kompetencji senatu uczelni naleŜy między innymi: 
• uchwalanie statutu uczelni; 
• uchwalanie regulaminu studiów22, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu 

studiów podyplomowych oraz zasad przyjęcia na studia i studia doktoranckie; 
• ustalanie głównych kierunków działalności uczelni; 
• ustalanie zasad działania uczelni oraz wytycznych dla rad podstawowych jednostek 

organizacyjnych w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni. 

                                                
22
 Regulamin studiów określa organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta. 
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Rysunek 7. Przykładowa struktura uczelni 
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Rektor (oficjalny tytuł stosowany wobec rektora wyŜszej uczelni to Jego Magnificencja):  
• jest przewodniczącym Senatu uczelni; 
• reprezentuje uczelnię na zewnątrz; 
• jest przełoŜonym pracowników, studentów i doktorantów uczelni;  
• dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni; 
• jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki osobom pobierającym  

w uczelni naukę lub odbywającym zajęcia praktyczno–techniczne albo wykonującym prace 
na rzecz uczelni; 

• w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa, jednocześnie  
z poleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego moŜe zawiesić studenta  
w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną. 

W zaleŜności od wielkości uczelni w jej najwyŜszym kierownictwie występuje określona w 
statucie liczba prorektorów, np. Prorektor ds. Nauczania i Polityki Kadrowej, Prorektor ds. 
Rozwoju i Polityki Finansowej, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą 
oraz Prorektor ds. Studenckich. 

W tym miejscu naleŜy wymienić komórkę o nazwie rektorat, która jest miejscem 
urzędowania najwyŜszych władz uczelni i stanowi „centrum dowodzenia” kaŜdej uczelni. 

Jak wspomniano wcześniej, na czele kaŜdego wydziału stoi dziekan – nauczyciel 
akademicki kierujący sprawami wewnętrznymi wydziału uczelni – jest to najwaŜniejsza 
osoba na wydziale uczelni. W zaleŜności od wielkości wydziału w jego kierownictwie 
występuje określona liczba prodziekanów, np. Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i 
Kadry Naukowej, Prodziekan ds. Finansowych oraz Prodziekan ds. Studenckich. 

Komórką wydziału jest dziekanat. Jest to biuro na wydziale danej uczelni, z którym kaŜdy 
student utrzymuje częsty kontakt w wielu sprawach, np. w celu oddania indeksu na koniec 
semestru czy roku akademickiego, przedłuŜenia legitymacji, pobierania i składania róŜnych 
dokumentów. Dziekanat organizuje tok studiów i właśnie tam studenci kierują swoje 
pierwsze kroki w róŜnych sprawach związanych ze studiami. W dziekanatach gromadzona 
jest dokumentacja dotycząca dydaktyki, protokoły i karty egzaminów i zaliczeń, indeksy, 
legitymacje i zaświadczenia. Często dziekanat zajmuje się sprawami pomocy materialnej, 
ubezpieczeniami zdrowotnymi, zaświadczeniami do kredytów bankowych. Dziekanat wydaje 
takŜe zaświadczenie o studiowaniu. Jest ono potrzebne na przykład wtedy, kiedy student 
pobiera z ZUS alimenty lub rentę. MoŜe być takŜe konieczne do WKU. 
Rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani to funkcje organizacyjne, kaŜda w ustalonym 
okresie – kadencji. Osoby pełniące te funkcje pełnią najczęściej funkcje naukowo–
dydaktyczne, np. kierowników katedr. 
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1.1.5. Rodzaje studiów 
Na uczelni mogą być prowadzone trzy poziomy kształcenia podane w poniŜszej tabeli.23 

Tabela 3. Poziomy kształcenia na uczelniach 

Studia pierwszego stopnia (zawodowe) 
� Studia licencjackie – trwają od sześciu do ośmiu semestrów; 
� Studia inŜynierskie – trwają siedem lub osiem semestrów. 
UmoŜliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, 
przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Studia kończą się uzyskaniem tytułu 
licencjata lub inŜyniera. 

Studia drugiego stopnia (studia magisterskie uzupełniające) 
Trwają trzy lub cztery semestry i przeznaczone są dla osób posiadających tytuł licencjata 
lub inŜyniera, kończą się otrzymaniem tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. 
UmoŜliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak 
równieŜ przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Studia kończą się 
uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego.24 

Studia trzeciego stopnia 
Są to studia doktoranckie, przeznaczone dla osób posiadających tytuł magistra albo tytuł 
równorzędny. UmoŜliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub 
dyscyplinie nauki, przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej. Studia 
kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

25 

Jednostka organizacyjna uczelni moŜe prowadzić studia pierwszego stopnia, jeŜeli spełnia 
następujące warunki: 
• opracowała koncepcję kształcenia w ramach kierunku studiów, zawierającą w szczególności 

oczekiwane cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta oraz plany studiów i programy 
nauczania uwzględniające standard kształcenia dla tego kierunku studiów; 

• spełnia wymagania dotyczące minimalnej liczby zatrudnionych nauczycieli akademickich 
posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy, zwane dalej „minimum kadrowym”26 
oraz proporcji liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów na danym kierunku 
studiów27; 

                                                
23 Zgodnie z Deklaracją Bolońską – patrz pkt 6.2. 
24 ZauwaŜmy, Ŝe tytuł zawodowy moŜe nie być jednoznaczny. Kowalski uŜywa tytułu mgr inŜ., poniewaŜ 

ukończył studia inŜynierskie i magisterskie w dziedzinie nauk technicznych na jednej uczelni. Nowak uŜywa 
tytułu mgr inŜ., poniewaŜ najpierw ukończył studia inŜynierskie w dziedzinie nauk technicznych, a potem 
magisterskie w dziedzinie nauk ekonomicznych. W końcu Malinowski uŜywa tytułu mgr inŜ., bo najpierw 
ukończył studia prawnicze (są to tylko studia magisterskie), a potem studia inŜynierskie.  

25 Stopnie doktora i doktora habilitowanego dotyczą określonej dziedziny nauki i w ramach niej – określonej 
dyscypliny naukowej (patrz tabela 2). Pełne brzmienie stopnia naukowego to na przykład: 
� doktor nauk ekonomicznych 
� doktor nauk technicznych  
� doktor habilitowany nauk ekonomicznych 
� doktor habilitowany nauk technicznych  

Czasami uŜywa się skróconej formy, np. dr inŜ., czy dr hab. med.– co moŜe nie być jednoznaczne – patrz 
przypis poprzedni. 

26 Do minimum kadrowego wliczani są nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni na podstawie mianowania 
albo umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niŜ od początku roku akademickiego. 

27 Przykładowo, dla studiów artystycznych 1: 25, ekonomicznych – 1: 180, technicznych – 1: 80. 
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• dysponuje infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia, w tym 
salami dydaktycznymi, laboratoriami i pracowniami; 

• zapewnia dostęp do biblioteki wyposaŜonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia  na 
danym kierunku studiów; 

• zapewnia studentom odbycie praktyk przewidzianych w standardach kształcenia lub określa 
warunki samodzielnego organizowania praktyk przez studentów. 

Dla większości kierunków minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia stanowi 
zatrudnienie: 
• co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej dwóch posiadających dorobek 
naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów i co najmniej jednego 
posiadającego dorobek w dziedzinie nauki lub sztuki, związanej z danym kierunkiem 
studiów;  

• co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora,  
w tym co najmniej pięciu posiadających dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie 
danego kierunku studiów i co najmniej jednego posiadającego dorobek w dziedzinie nauki 
lub sztuki, związanej z danym kierunkiem studiów.  

Jednostka organizacyjna uczelni moŜe prowadzić studia drugiego stopnia na danym 
kierunku studiów, jeŜeli spełnia wymagania do prowadzenia studiów pierwszego stopnia oraz 
prowadzi badania naukowe w dyscyplinie lub dziedzinie związanej z danym kierunkiem 
studiów. 
Minimum kadrowe dla studiów drugiego stopnia jest z reguły większe dla samodzielnych 
pracowników (tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego). Przykładowo, dla 
większości kierunków wynosi ono odpowiednio: sześciu, pięciu i jednego pracownika. 

Na niektórych kierunkach studiów zamiast studiów pierwszego i drugiego stopnia 
prowadzone są jednolite studia magisterskie.28 Trwają one od dziewięciu do dwunastu 
semestrów. UmoŜliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie 
kształcenia, jak równieŜ przygotowują do twórczej pracy zawodowej. Kończą się 
uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego – ich ukończenie umoŜliwia 
ubieganie się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia. 
Na rys. 8 przedstawiono system szkolnictwa wyŜszego w Polsce.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8. System szkolnictwa wyŜszego w Polsce 

                                                
28 Takie kierunki studiów to m.in. : lekarski, lekarsko-dentystyczny, prawo i psychologia – patrz tabela 4. 
29 http://www.pracuj.pl/edukacja/Studia-II-stopnia_13138.htm#top 
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Jednostki organizacyjne uczelni, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora w róŜnych dyscyplinach danej dziedziny nauki, mogą prowadzić studia doktoranckie 
w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom. 
Studia mogą być prowadzone w jednej z dwóch form: 
• studia stacjonarne (w poprzednich unormowaniach prawnych stosowana była nazwa 

studia dzienne) – forma studiów, w której program studiów jest realizowany w postaci 
zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i 
studentów w wymiarze określonym standardami kształcenia dla tej formy studiów; 
zajęcia są prowadzone w dni powszednie; 

• studia niestacjonarne (w poprzednich unormowaniach prawnych wyróŜniało się studia 
zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne) – inna forma studiów niŜ studia stacjonarne,  
z zachowaniem standardów kształcenia określonych dla tej formy studiów; studia te 
mogą trwać jeden lub dwa semestry dłuŜej niŜ odpowiednie studia stacjonarne; zajęcia  
z reguły są prowadzone w soboty i w niedziele, czasem po południu w dni powszednie. 

Liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych nie moŜe być mniejsza niŜ 60% ogólnej 
liczby godzin zajęć określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków 
studiów oraz poziomów kształcenia, przy pełnej realizacji minimalnej liczby godzin 
określonych w standardach kształcenia.  

Nie więcej niŜ 10% ogólnej liczby godzin zajęć określonych w planie studiów  
i programie nauczania moŜe być realizowane bez bezpośredniego uczestnictwa 
nauczycieli akademickich.  

W ramach studiów wyŜszych i studiów doktoranckich studiowanie odbywa się na 
kierunkach studiów podanych w tabeli 4.30 Student moŜe studiować na więcej niŜ jednym 
kierunku.  

Dla kaŜdego kierunku określone są standardy kształcenia31 – zbiór reguł kształcenia na 
studiach wyŜszych, w ramach kierunku studiów. 

Niektóre uczelnie prowadzą kształcenie w ramach makrokierunku studiów - jest to obszar 
kształcenia stanowiący połączenie kierunków studiów mających podobne standardy 
kształcenia. Warunkiem tego jest posiadanie uprawnień do prowadzenia studiów na 
kierunkach wchodzących w skład tych studiów. 

Mogą być prowadzone takŜe studia międzykierunkowe - studia wyŜsze prowadzone 
wspólnie na róŜnych kierunkach przez uprawnione jednostki organizacyjne jednej lub kilku 
uczelni. Warunek prowadzenia takich studiów jest analogiczny, jak dla makrokierunku.  

                                                
30 Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego 

doktora i spełniająca inne warunki określone w ustawie o szkolnictwie wyŜszym moŜe prowadzić studia na 
innym kierunku niŜ wymienione w tabeli 4. 

31 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów 
kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia – patrz pkt 1.6. 
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Tabela 4. Wykaz kierunków studiów30
  

Lp               Nazwa RS  Lp                         Nazwa RS 

1. Administracja 
2. Aktorstwo 
3. Analityka medyczna  
4. Archeologia  
5. Architektura krajobrazu 
6. Architektura i urbanistyka 
7. Architektura wnętrz 
8. Astronomia 
9. Automatyka i robotyka 
10. Bezpieczeństwo narodowe 
11. Bezpieczeństwo wewnętrzne 
12. Biotechnologia 
13. Biologia 
14. Budownictwo 
15. Chemia 
16. Dietetyka 
17. Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna 
18. Dyrygentura 
19. Edukacja artystyczna w zakresie 

sztuki muzycznej 
20. Edukacja artystyczna w zakresie 

sztuk plastycznych 
21. Edukacja techniczno – 

informatyczna 
22. Ekonomia 
23. Elektronika i telekomunikacja 
24. Elektrotechnika 
25. Energetyka 
26. Etnologia  
27. Europeistyka 
28. Farmacja 
29. Filologia 
30. Filologia polska 
31. Filozofia 
32. Finanse i rachunkowość 
33. Fizjoterapia 
34. Fizyka 
35. Fizyka techniczna 
36. Geodezja i kartografia 
37. Geografia  
38. Geologia 
39. Gospodarka przestrzenna 
40. Górnictwo i geologia  
41. Grafika  
42. Historia 

 
JM 
JM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JM 

 43. Historia sztuki 
44. Informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 
45. Informatyka 
46. Informatyka i ekonometria 
47. Instrumentalistyka 
48. InŜynieria bezpieczeństwa 
49. InŜynieria biomedyczna 
50. InŜynieria materiałowa 
51. InŜynieria chemiczna i procesowa 
52. InŜynieria środowiska 
53. Jazz i muzyka estradowa 
54. Kompozycja i teoria muzyki 
55. Konserwacja i restauracja dzieł 

sztuki 
56. Kosmetologia 
57. Kulturoznawstwo 
58. Lekarski 
59. Lekarsko – dentystyczny 
60. Leśnictwo 
61. Logistyka 
62. Lotnictwo i kosmonautyka 
63. Malarstwo  
64. Matematyka 
65. Mechatronika 
66. Mechanika i budowa maszyn 
67. Metalurgia 
68. Muzykologia 
69. Nauki o rodzinie 
70. Nawigacja 
71. Oceanografia 
72. Oceanotechnika 
73. Ochrona dóbr kultury 
74. Ochrona środowiska 
75. Ogrodnictwo 
76. Organizacja produkcji filmowej i 

telewizyjnej 
77. Papiernictwo i poligrafia 
78. Pedagogika 
79. Pedagogika specjalna 
80. Pielęgniarstwo 
81. Politologia 
82. Polityka społeczna 
83. PołoŜnictwo 
84. Praca socjalna 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JM 
 
I 

JM 
JM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
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Lp               Nazwa RS  Lp             Nazwa RS 

85. Prawo 
86. Prawo kanoniczne 
87. Psychologia 
88. Ratownictwo medyczne 
89. Realizacja obrazu filmowego, 

telewizyjnego i fotografia 
90. ReŜyseria 
91. ReŜyseria dźwięku 
92. Rolnictwo 
93. Rzeźba  
94. Rybactwo 
95. Scenografia 
96. Socjologia 
97. Sport 
98. Stosunki międzynarodowe 
99. Taniec 
100. Technika rolnicza i leśna 
101. Techniki dentystyczne  

JM 
JM 
JM 
I 

JM 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

 102. Technologia Ŝywności i Ŝywienie 
człowieka 

103. Technologia chemiczna 
104. Technologia drewna 
105. Teologia 
106. Transport 
107. Towaroznawstwo 
108. Turystyka i rekreacja 
109. Weterynaria 
110. Wiedza o teatrze  
111. Włókiennictwo 
112. Wokalistyka 
113. Wzornictwo 
114. Wychowanie fizyczne 
115. Zarządzanie i inŜynieria produkcji 
116. Zarządzanie 
117. Zdrowie publiczne 
118. Zootechnika 

 
 
 
 

* 
 
 
 

JM 

 

Legenda: 
RS  – rodzaj studiów 

I    – studia pierwszego stopnia 
JM – jednolite studia magisterskie 
*    – studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie 
Pozostałe kierunki studiów mogą być prowadzone jako studia pierwszego i drugiego stopnia 

Standardy są opracowane z podziałem na studia pierwszego i drugiego stopnia (o ile taki 
podział występuje) i obejmują: 
1. Wymagania ogólne: czas trwania studiów, liczba punktów ECTS. 
2. Kwalifikacje absolwenta: wiedzę i umiejętności ogólne i specjalistyczne, znajomość 

języków obcych, itp. 
3. Ramowe treści kształcenia z poszczególnych przedmiotów z podziałem na grupę treści 

podstawowych i grupę treści kierunkowych. Dla kaŜdej grupy podana jest minimalna 
liczba godzin oraz minimalna liczba punktów ECTS. 
• Dla kaŜdego przedmiotu podane są treści kształcenia oraz efekty kształcenia – 

umiejętności i kompetencje; 
• Dla kaŜdego przedmiotu z grupy treści podstawowych podana jest minimalna liczba 

godzin oraz minimalna liczba punktów ECTS. 
4. Informacje o praktykach: czas trwania, organizacja. 
5. Inne wymagania, dotyczące np.: zajęć z wychowania fizycznego, nauczania języków 

obcych, zajęć praktycznych, zajęć z technologii informacyjnej. 
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Poszczególne kierunki studiów w szkole wyŜszej podlegają akredytacji32, polegającej na 
sprawdzeniu, czy dany kierunek odpowiada przewidzianym dla niego standardom kształcenia. 
Instytucją odpowiedzialną za akredytację szkolnictwa wyŜszego w Polsce jest Państwowa 
Komisja Akredytacyjna (PKA). PKA jest niezaleŜną instytucją, działającą w ramach 
systemu szkolnictwa wyŜszego w Polsce na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. PKA 
przeprowadza w poszczególnych uczelniach obligatoryjne oceny jakości kształcenia oraz 
przekazuje ich wyniki do ministra właściwego dla spraw szkolnictwa wyŜszego.33 Negatywna 
ocena PKA oznacza cofnięcie lub zawieszenie uprawnienia do prowadzenia kształcenia na 
danym kierunku studiów 

Oprócz PKA akredytacją zajmują się jeszcze inne ciała, np.: 

• Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA), załoŜona przez Konferencję Rektorów 
Uniwersytetów Polskich 31 stycznia 1998 r.; 

• Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPiAKE), którą załoŜyło 
w 2000 r. pięć państwowych uczelni ekonomicznych: Akademie Ekonomiczne w 
Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu oraz Szkoła Główna Handlowa w 
Warszawie; fundacja oferuje akredytację wszystkim szkołom wyŜszym, prowadzącym 
kierunki studiów z zakresu ekonomii i zarządzania; 

• Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT), która została powołana przez 
Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 17 lutego 2001 r. w Opolu, jako 
agenda akredytacyjna, do dokonywania akredytacji kierunków wyŜszych uczelni 
technicznych. 

Kierunki niektórych studiów są podzielone na specjalności (specjalizacje).34 Na przykład 
kierunek zarządzanie moŜe mieć specjalności: marketing, zarządzanie firmą, zarządzanie 
zasobami ludzkimi, zarządzanie w administracji publicznej. Specjalizacja wybierana jest na 
początku studiów lub po I albo II roku, w zaleŜności od ustaleń danej uczelni. 

Wybór specjalności to świadomy wybór określonej grupy przedmiotów 
specjalistycznych, w znacznej mierze kształtujących przyszłą sylwetkę absolwenta. Na 
ogół moŜna wybrać tylko jedną specjalność dla danego kierunku studiów, dlatego teŜ decyzja 
o wyborze kierunku kształcenia powinna być decyzją przemyślaną i odpowiadającą 
zainteresowaniom studenta. 
Studia mogą być płatne lub bezpłatne - opłata za studia to tzw. czesne. Uczelnia publiczna 
pobiera czesne za studia niestacjonarne, studiując stacjonarnie, jesteśmy  
z tej opłaty zwolnieni. W szkołach niepublicznych opłacie podlegają zarówno studia 
niestacjonarne, jak i stacjonarne. 

W ramach studiów doktoranckich studiowanie odbywa się w zakresie dyscyplin 
naukowych.35  

                                                
32 Akredytacja akademicka to najwaŜniejsza metoda oceny jakości edukacji w szkołach wyŜszych. Jej celem jest 

potwierdzenie, czy uczelnia bądź program spełniają standardy jakości kształcenia, określone przez instytucję 
akredytującą oraz uruchomienie w uczelni mechanizmów podnoszenia tej jakości. Ocenie podlega misja 
uczelni oraz sposób i rezultaty jej realizacji, a więc program studiów i organizacja procesu nauczania, warunki 
studiowania (lokale, biblioteka, komputeryzacja, zaplecze dydaktyczne), kwalifikacje kadry nauczającej  
i prowadzone przez nią badania naukowe, troska o miejsca pracy dla absolwentów i inne - 
http://www.fundacja.edu.pl/index.php?id=broszura 

33 Zezwolenie na prowadzenie studiów drugiego stopnia wydaje się po ukończeniu przez studentów studiów 
pierwszego stopnia, rozpoczęciu sprawdzenia badań naukowych i po pozytywnym audycie Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej. 

34 Specjalności moŜna bezpośrednio odnieść do tzw. zawodów przyszłości – patrz tabela 5. 
35 Patrz tabela 2. 
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W uczelniach dodatkowo mogą być prowadzone: 

• studia podyplomowe - jest to inna niŜ studia wyŜsze36 i studia doktoranckie forma 
kształcenia przeznaczona dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów 
wyŜszych, umoŜliwiająca aktualizację lub doskonalenie wiedzy naukowej lub zawodowej; 
uczelnia moŜe prowadzić studia podyplomowe w zakresie związanym z prowadzonymi 
przez nią kierunkami studiów; 

• kursy dokształcające, które mają na celu: 
� podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych; 
� poszerzenie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu; 
� aktualizację wiedzy w związku z rozwojem nauki i techniki. 

Wśród studiów podyplomowych coraz większą rolę odgrywają studia Master of Business 
Administration, MBA (pol. Magisterskie Studia MenedŜerskie).37 Są to dwuletnie studia 
podyplomowe (często wymaga się tu ponadto posiadania określonego doświadczenia 
zawodowego), najczęściej zaoczne. Studia tego typu po raz pierwszy były organizowane  
w USA na początku lat pięćdziesiątych XX w. (chociaŜ próby kształcenia specjalistów  
w zarządzaniu specjalnie dla potrzeb przedsiębiorstw pojawiły się juŜ wraz z powstaniem  
w 1881 r. pierwszej amerykańskiej szkoły biznesu, którą była Wharton School of the 
University of Pennsylvania; na kontynencie europejskim jej odpowiednikiem była École des 
Hautes Études Commerciales, załoŜona przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową równieŜ  
w 1881 r.)  

W Polsce studia tego typu pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. 

W studiach MBA bardzo duŜą wagę przykłada się do umiejętności praktycznych, dlatego teŜ 
nie brakuje tu podstawowych informacji na temat ekonomii i analizy ilościowej, ale są takŜe 
zajęcia z umiejętności prowadzenia negocjacji i prezentowania zdolności decyzyjnych. 

Program studiów jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. takie dziedziny, jak: księgowość, 
finanse, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem i korzystanie z systemów informacji, 
prawo oraz tzw. Human Resources – HR, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Studia tego rodzaju trwają w USA od 2 do 3 lat, w Europie jest to okres od roku do 2 lat  
(w Polsce zazwyczaj 2 lata). 
MoŜna wyróŜnić następujące rodzaje studiów MBA, adresowanych do: 
• menedŜerów - podstawowe (ang. Executives);  
• menedŜerów pracujących w instytucjach międzynarodowych (ang. Global executives );  
• kadry menedŜerskiej o określonej specjalizacji - tematyczne, np. Finansiści, HR, IT – 

Information Technology (pol. Technologie informacyjne) i in.  
Absolwenci renomowanych uczelni, legitymujący się tym tytułem, mogą liczyć na  
eksponowane stanowiska w biznesie. Studia MBA prowadzone są w róŜnych językach. 
MoŜna znaleźć oferty kursów po francusku, niemiecku lub rosyjsku. JednakŜe większość 
zajęć odbywa się po angielsku. 

                                                
36 Studia pierwszego i drugiego stopnia zwyczajowo nazywane są studiami wyŜszymi. Studia wyŜsze, studia 

podyplomowe i studia doktoranckie określane są jako studia.  
37  http://pl.wikipedia.org/wiki/Master_of_Business_Administration  

  http://www.pracuj.pl/manager-mba.htm 
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1.1.6. Tytuły zawodowe nadawane po ukończeniu studiów 
Warunkiem otrzymania dyplomu jest uzyskanie tzw. absolutorium, które otrzymuje się po 
zaliczeniu wszystkich obowiązkowych zajęć i zdaniu wszystkich obowiązujących 
egzaminów. Ukończenie studiów następuje po zdaniu przewidzianych egzaminów 
dyplomowych oraz /lub pozytywnej obronie pracy dyplomowej.  

Absolwenci studiów otrzymują dyplomy państwowe ukończenia studiów wyŜszych38 wraz  
z suplementem39,  potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego:  

• magister – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: humanistycznych, przyrodniczych, 
matematyczno–fizyczno–chemicznych, wychowania fizycznego, ekonomicznych, 
społecznych i prawnych oraz medycznych, z wyjątkiem kierunku lekarskiego, lekarsko–
dentystycznego i kierunków: pielęgniarstwo i połoŜnictwo;  

• magister_inŜynier – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów drugiego stopnia 
na kierunkach technicznych, z wyjątkiem kierunku architektura i urbanistyka, na 
kierunkach rolniczych, leśnych, a takŜe na innych kierunkach studiów, jeŜeli przedmioty 
techniczne, rolnicze lub leśne stanowią nie mniej niŜ 50% ogółu zajęć dydaktycznych 
przewidzianych w planach studiów i w programach nauczania na tych kierunkach;  

• magister_inŜynier_architekt – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów 
drugiego stopnia na kierunku architektura i urbanistyka;  

• magister_sztuki – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów drugiego stopnia na 
kierunkach artystycznych;  

• lekarz40 – tytuł zawodowy przyznawany absolwentom kierunku lekarskiego studiów 
medycznych (akademie medyczne), równowaŜny tytułowi magistra; uzyskanie tytułu 
wymaga zdania egzaminu dyplomowego;  

• lekarz_dentysta – tytuł zawodowy przyznawany absolwentom kierunku lekarsko– 
dentystycznego studiów medycznych (akademie medyczne), równowaŜny tytułowi 
magistra, przyznawany po 5 latach studiów; uzyskanie tytułu wymaga zdania egzaminu 
dyplomowego;  

• lekarz_weterynarii – tytuł zawodowy przyznawany absolwentom kierunku weterynaria 
(akademie rolnicze, wydziały weterynarii), równowaŜny tytułowi magistra;  

• magister_pielęgniarstwa – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów 
magisterskich na kierunku pielęgniarstwo; 

• magister_połoŜnictwa – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów drugiego 
stopnia na kierunku połoŜnictwo;  

• inŜynier – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów pierwszego stopnia na 
kierunkach technicznych, z wyjątkiem kierunku architektura i urbanistyka, na kierunkach 
rolniczych, leśnych, a takŜe na innych kierunkach studiów, jeŜeli przedmioty techniczne, 
rolnicze lub leśne stanowią nie mniej niŜ 50% ogółu zajęć dydaktycznych 
przewidzianych w planach studiów i w programach nauczania na tych kierunkach;  

• inŜynier_architekt – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów pierwszego 
stopnia na kierunku architektura i urbanistyka;  

                                                
38 Oficjalny dokument przyznawany po pozytywnym zakończeniu studiów, potwierdza on uzyskanie tytułu 

zawodowego.  
39 Dokument potwierdzający uzyskane umiejętności z przedmiotów objętych kształceniem. 
40 Zwraca się uwagę, Ŝe w nazwie nie występuje słowo „medycyny”, tytuł „lekarz” z definicji oznacza 

absolwenta wydziału lekarskiego. 
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• licencjat – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów pierwszego stopnia na 
kierunkach: humanistycznych, przyrodniczych, matematyczno–fizyczno–chemicznych, 
wychowania fizycznego, ekonomicznych, społecznych, artystycznych, medycznych,  
z wyjątkiem kierunków: pielęgniarstwo i połoŜnictwo oraz na kierunku administracja;  

• licencjat_pielęgniarstwa – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów 
zawodowych na kierunku pielęgniarstwo;  

• licencjat_połoŜnictwa – tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów pierwszego 
stopnia na kierunku połoŜnictwo.  

Absolwenci studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających 
otrzymują stosowne świadectwa ukończenia tych studiów lub kursów. 

1.1.7. Prawa i obowiązki studenta  

Studentowi przysługują następujące prawa:  
• prawo do zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań;  
• prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich oraz do czynnego 

uczestnictwa w Ŝyciu społecznym, kulturalnym i sportowym uczelni;  
• prawo do wyboru obieralnych władz akademickich;  
• prawo wyborcze (czynne i bierne) do organów kolegialnych uczelni i do organów 

samorządu studenckiego;  
• prawo do ubezpieczenia zdrowotnego określonego w odrębnych przepisach;  
• prawo do pomocy materialnej według zasad określonych odrębnymi przepisami,  

w formie: 
� stypendium socjalnego – ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej 

sytuacji materialnej; 
� stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - moŜe otrzymywać student z 

tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu; 
� stypendium za wyniki w nauce lub sporcie - moŜe otrzymywać student, który  

uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub osiągnął wysokie wyniki   sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym; 

� stypendium ministra za osiągnięcia w nauce - moŜe być przyznane studentowi 
szczególnie wyróŜniającemu się w nauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe; 

� stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe - moŜe być przyznane 
studentowi, który osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym i zaliczył kolejny rok studiów; 

� stypendium na wyŜywienie; 
� stypendium mieszkaniowego; 
� zapomogi - moŜe być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej; zapomoga moŜe być przyznana dwa razy 
w roku akademickim. 

Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala 
wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającą do ubiegania się  
o stypendium socjalne, stypendium na wyŜywienie i stypendium mieszkaniowe. 

Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania 
świadczeń, wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego oraz sposób 
udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala rektor w porozumieniu z 
uczelnianym organem samorządu studenckiego. 
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O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie student moŜe ubiegać się nie 
wcześniej, niŜ po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 

• prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych, a w szczególności danych 
dotyczących statusu materialnego i uzyskiwanych ocen;  

• prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami 
komunikacji miejskiej. 

Student moŜe ubiegać się o: 
• zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyŜywienie w stołówce studenckiej; 
• zakwaterowanie małŜonka/małŜonki i dziecka w domu studenckim uczelni; 
• przyznanie kredytu lub poŜyczki na zasadach określonych odrębnymi przepisami;  
• urlop od zajęć na uczelni. 
W czasie studiów moŜna otrzymać: 
• Urlop dziekański – udogodnienie, z którego moŜna korzystać na zasadach określonych 

w Regulaminie Studiów. Jest to przerwa roczna – student musi rozpocząć studia w 
równowaŜnym momencie roku akademickiego, w którym je przerwał, konieczne jest teŜ 
zaliczenie poprzedniego semestru. Jedynym potrzebnym dokumentem jest podanie do 
Dziekana, w nim naleŜy określić przyczynę, z powodu której występuje się o urlop 
dziekański. Regulamin studiów zwykle określa, Ŝe student moŜe uzyskać urlop „w 
przypadku zaistnienia waŜnych okoliczności losowych”. MoŜna przez to rozumieć np.: 
chęć lub konieczność pójścia do pracy, okres ciąŜy czy odpoczynek od nauki. Podczas 
korzystania z takiego urlopu student zachowuje wszystkie swoje prawa poza moŜliwością 
korzystania z pomocy materialnej. Niekiedy istnieje moŜliwość brania udziału w 
niektórych zajęciach, za zgodą dziekana i nauczyciela akademickiego prowadzącego 
dany przedmiot (jeŜeli zajęcia nie mają charakteru otwartego) i uzyskania  ich zaliczenia.  

• Urlop zdrowotny – zazwyczaj student decyduje się na urlop zdrowotny pod koniec 
semestru, kiedy nie widzi moŜliwości zaliczenia go z powodów zdrowotnych, gdy 
opuszczał duŜo zajęć i nie jest w stanie opanować i zaliczyć materiału z tych zajęć. 
Urlopu takiego udziela dziekan na podstawie podania zawierającego orzeczenie  
o chorobie, wydane przez komisję lekarską. Konieczne jest do tego posiadanie 
zaświadczeń o długotrwałej chorobie, wydanych przez organy słuŜby zdrowia.  

Podstawowe obowiązki studenta: 
• postępowanie zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów;  
• uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem 

studiów; 
• składanie egzaminów, odbywanie praktyk i spełnianie innych wymogów przewidzianych 

w planie studiów; 
• przestrzeganie przepisów obowiązujących na uczelni; 
• wytrwałe zdobywanie wiedzy;  
• przestrzeganie zasad współŜycia koleŜeńskiego;  
• dbanie o godność studenta i dobre imię uczelni;  
• postępowanie zgodnie z przepisami prawnymi i dobrymi obyczajami akademickimi.  
Studentom wyróŜniającym się szczególnymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem 
swoich obowiązków mogą być przyznawane: 
• stypendia rektora uczelni;  
• nagrody rektora uczelni;  
• nagrody ufundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje 

społeczne i inne, zgodnie z regulaminami obowiązującymi dla tych nagród.  
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1.1.8. Pomoc osobom niepełnosprawnym w studiowaniu41 

Od 1 stycznia 2002 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) realizuje projekt/program pn. „STUDENT - pomoc osobom niepełnosprawnym  
w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyŜszym”. 
W ramach projektu, ze środków PFRON udzielana jest pomoc finansowa dla osób 
niepełnosprawnych na pokrycie kosztów nauki w szkole wyŜszej. 

Od 1 stycznia 2005 r. rozpoczęła się realizacja rozszerzonej wersji projektu STUDENT. 
Projekt realizowany jest pod nazwą „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób 
niepełnosprawnych”. 

O przyznanie pomocy finansowej w ramach projektu mogą ubiegać się osoby z orzeczonym 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem 
równowaŜnym), które są: 
• studentami studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, 

prowadzonych przez szkoły wyŜsze;  
• studentami studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich prowadzonych przez 

szkoły wyŜsze lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na 
podstawie odrębnych przepisów;  

• słuchaczami kolegiów pracowników słuŜb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub 
nauczycielskich kolegiów języków obcych;  

• uczniami szkół policealnych;  
• studentami  uczelni  zagranicznych  lub  odbywającymi  staŜ zawodowy za  granicą  

w ramach projektów Unii Europejskiej; 
• osobami uczącymi się w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub 

eksternistycznym, w tym równieŜ za pośrednictwem Internetu. 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 
• posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
• przedłoŜenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki, 
• w przypadku studentów studiów studiów pierwszego i drugiego stopnia, zaliczenie co 

najmniej pierwszego semestru studiów (warunek nie dotyczy studentów uzupełniających 
studiów magisterskich). 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd PFRON moŜe podjąć decyzję o przyjęciu 
do uczestnictwa w projekcie studentów nie spełniających warunku dotyczącego zaliczenia 
pierwszego semestru studiów. 

O dofinansowanie kosztów nauki dotyczących drugiej połowy roku akademickiego mogą 
ubiegać się studenci pierwszego roku studiów, którzy podjęli naukę na studiach wyŜszych, 
na których okresem zaliczeniowym jest rok akademicki i w związku z tym nie mogą 
przedstawić dokumentu o zaliczeniu pierwszego semestru (w odniesieniu do tych studentów 
warunek o zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru studiów naleŜy uznać za spełniony, 
jeŜeli student przedstawi zaświadczenie ze szkoły wyŜszej o kontynuowaniu nauki, 
wystawione nie wcześniej niŜ w miesiącu poprzedzającym datę złoŜenia wniosku). 

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby o średnich miesięcznych dochodach brutto 
przekraczających: 
• 120%   najniŜszego  wynagrodzenia   przypadającego   na  jednego   członka   rodziny 

pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym;  
• 150%   najniŜszego   wynagrodzenia   -  w   przypadku   osób   samotnych   lub   osób 

samodzielnie gospodarujących. 
                                                
41 http://www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl/KO%20komunikaty%20ogloszenia/program%20student.htm 

http://actus.free.ngo.pl/program-student.htm 
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moŜliwość przyjęcia do 
uczestnictwa w projekcie wnioskodawców, których średni miesięczny dochód brutto 
przekracza kwoty określone w projekcie. Zasady podejmowana decyzji o przyjęciu do 
uczestnictwa w projekcie tych wnioskodawców określają procedury realizacji projektu. 
Przyznane w ramach projektu dofinansowanie moŜe obejmować w szczególności następujące 
koszty: 
• opłaty za naukę, z tym, Ŝe w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich,   dla studiujących równocześnie na kilku kierunkach 
studiów, dofinansowanie moŜe obejmować sumę opłat za naukę na poszczególnych 
kierunkach; 

• zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania);  
• dojazdów;  
• uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub 

psychicznej; 
• zakupu   przedmiotów   ułatwiających   lub   umoŜliwiających   naukę,   w  tym   sprzętu 

komputerowego i komputerowych programów edukacyjnych;  
• wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. 
W przypadku osób będących beneficjentami projektów Unii Europejskiej, studiujących  
w Polsce lub za granicą albo odbywających staŜ zagraniczny, moŜe być dofinansowany  
w ramach projektu równieŜ wkład własny, wymagany zasadami projektów Unii 
Europejskiej. 

Łączna wysokość dofinansowania udzielonego jednemu wnioskodawcy nie moŜe 
przekroczyć w jednym półroczu pięciokrotności najniŜszego wynagrodzenia, o którym 
mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). 

Wysokość udzielonego dofinansowania uzaleŜniona jest od sytuacji majątkowej 
wnioskodawcy, stopnia niepełnosprawności, wysokości opłaty za naukę. Wysokość 
dofinansowania zwiększa się w przypadku osób samotnie prowadzących gospodarstwo 
domowe. Sposób wyliczania wysokości dofinansowania określają procedury realizacji 
projektu. 

Dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia,  jednolitych studiów magisterskich 
oraz dla studentów studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich prowadzonych przez 
szkoły wyŜsze albo przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na 
podstawie odrębnych przepisów, którzy posiadają: 
• szczególne osiągnięcia w nauce, 
• szczególne osiągnięcia w nauce i podejmują naukę na studiach wyŜszych 

zagranicznych, 
w uzasadnionych przypadkach prezes zarządu PFRON moŜe przyznać ze środków 
przeznaczonych na realizację projektu stypendium specjalne. 

Wnioski o przyznanie dofinansowania naleŜy składać w okresie od 10 września do 10 
października w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby placówki, w której 
rozpoczyna lub kontynuuje naukę wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki 
organizacyjnej tej placówki (filia, wydział lub zamiejscowy ośrodek dydaktyczny) - na 
specjalnie opracowanym dla potrzeb projektu formularzu. 

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków zawarty jest w procedurach 
realizacji projektu. Projekt, procedury realizacji oraz wzór wniosku umieszczone są na 
stronie internetowej PFRON - http://www.pfron.org.pl.  
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1.1.9. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów 

Za naruszenie przepisów obowiązujących na uczelni oraz za czyny uchybiające godności 
studenta ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed 
sądem koleŜeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej „sądem koleŜeńskim”. 
Za ten sam czyn student nie moŜe być ukarany jednocześnie przez sąd koleŜeński i komisję 
dyscyplinarną. 
Karami dyscyplinarnymi są: 
1) upomnienie; 
2) nagana; 
3) nagana z ostrzeŜeniem; 
4) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku; 
5) wydalenie z uczelni. 
W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza 
komisja dyscyplinarna, powołane na okres kadencji spośród nauczycieli akademickich  
i studentów uczelni, w trybie określonym w statucie. Za przewinienie mniejszej wagi rektor 
moŜe, z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleŜeńskiego, wymierzyć studentowi 
karę upomnienia, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy. 
W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu, polegającego na przypisaniu sobie 
autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzej pracy, rektor niezwłocznie 
poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 

1.1.10. System zarządzania jakością42 

Zgodnie z obowiązującymi unormowaniami uczelnia jest zobowiązana do utrzymywania  
wysokiej jakości kształcenia poprzez stworzenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości. 

Z drugiej strony, w coraz większym stopniu uczelnia staje się firmą, działającą według 
wymogów rynkowych. W tych kategoriach student jest klientem uczelni, a kształcenie jest 
usługą dydaktyczną. Efektywną metodą realizowania tej usługi na najwyŜszym poziomie 
jest wdroŜenie systemu zarządzania jakością. Celem systemu jest dostarczanie klientowi-
studentowi usługi dydaktycznej o moŜliwie wysokiej jakości, zarówno pod względem 
organizacyjnym, jak i dydaktycznym. Działając szybko i sprawnie, uczelnia musi dbać 
o jakość, ciągle doskonaląc swoje funkcjonowanie. WdroŜenie systemów zarządzania 
jakością, zgodnych z normą ISO 9001:200043 zapewnia wysoki poziom jakości kształcenia. 
System zarządzania jakością wymusza określanie celów, wymagań oraz mierników  
i kryteriów oceny wszystkich procesów, składających się na kształcenie. W rezultacie 
dokumentowane są one wszystkie, a nie tylko ten podstawowy - dydaktyczny. Podejście 
procesowe w zarządzaniu jakością według normy ISO 9001 w odniesieniu do szkolnictwa 
wyŜszego wymaga, by opracować modelową strukturę procesów w kształceniu akademickim 
i określić mierniki jakości w tych procesach. 

Elementem systemu są procedury zapewniające funkcjonowanie tego systemu,  
w szczególności dotyczące okresowych przeglądów systemu przez kierownictwo. 
Uruchamiają one mechanizm udokumentowanych samoocen i przyczyniają się do rozwoju 
organizacji poszczególnych katedr i wydziałów, a w rezultacie całej uczelni. WdroŜenie 
systemu wymusza rozwój jakości kształcenia i moŜe być pomocne w uzyskaniu akredytacji 
kierunku studiów.  

                                                
42 Krzysztof Polak, ISO na uczelniach, Gazeta Prawna nr 65 (1174), 1 kwietnia 2004 r. 

http://www.wszia.edu.pl/wszia/forum15/certyfikat_iso.htm 
43 W zakładce „Uzupełnienia” części portalu podręcznika „Informacje dla Czytelników” podano informacje 

dotyczące norm ISO 9001:2000. 
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Podstawą opracowania systemu są dotychczas obowiązujące procedury, które grupuje się w 
określone i ściśle ze sobą powiązane procesy. Jednoznacznie określa się zarówno zakres  
obowiązków, jak i uprawnień pracowników, odpowiedzialnych za prawidłowe 
funkcjonowanie uczelni w kaŜdej dziedzinie jej działalności.  
KaŜdy proces jest realizowany metodą PDCA44 (angielski skrót, oznaczający: zaplanuj, 
wykonaj, skontroluj, działaj). Koncepcja PDCA została opracowana przez Waltera 
Shewharta, który był pionierem statystyki w latach 30. XX w. Od jego nazwiska nazywa się 
tę koncepcję Cyklem Shewharta. Promował ją takŜe Deming podczas swoich szkoleń w 
Japonii i dlatego teŜ ten model określa się mianem Koła Deminga. Cykl PDCA przedstawia 
się w formie koła podzielonego na 4 obszary: 

 
Rysunek 9. Koło Deminga 

System zarządzania jakością określa taką organizację procesu dydaktycznego, aby student 
odpowiednio wcześniej wiedział, w jakich warunkach będzie się kształcił, jakie zasady go 
obowiązują, jakie terminy itp. Innymi słowy, celem jest zapewnienie studentom bieŜącego 
dostępu do informacji. Pod względem merytorycznym uczelnia musi zapewnić studentowi 
moŜliwość zdobycia najbardziej nowoczesnej wiedzy przy uŜyciu moŜliwie jak najlepszych 
środków, narzędzi i, oczywiście, przy pomocy czy pośrednictwie niekwestionowanych 
specjalistów w postaci kadry dydaktycznej.   

System zarządzania jakością zawiera podsystem informacyjny, dostępny dla studenta poprzez 
stronę internetową uczelni oraz kioski informatyczne, w których np. uzyskuje on informacje 
na temat swoich ocen, płatności czy terminów zajęć. Dbając o jakość prowadzonych zajęć, na 
uczelniach wprowadza się system permanentnego monitoringu wykładów, ćwiczeń itd. 
Studenci, wykorzystując udostępnione oprogramowania, oceniają jakość prowadzonych zajęć, 
np. ich terminowość, zakres i przydatność w praktyce, na rynku pracy i w Ŝyciu zawodowym. 
Podobnie opinie na temat uczelni są zbierane od absolwentów (ankiety).  

1.1.11. Informatyzacja uczelni 
Coraz częściej powszechna informatyzacja uczelni jest warunkiem właściwego jej 
funkcjonowania we współczesnym otoczeniu oraz podniesienia efektywności zarządzania 
procesami kształcenia i realizacji projektów naukowo-badawczych. System informatyczny 
umoŜliwia bowiem zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie róŜnorodnych informacji, co 
stanowi o powodzeniu większości podejmowanych i realizowanych działań. Bez systemu 
informatycznego na ogół nie moŜna sprawnie zarządzać uczelnią oraz organizować  
i obsługiwać dydaktyki.  

Kompleksowa informatyzacja uczelni obejmuje wszystkie obszary jej 
funkcjonowania45, z których dwa kluczowe podano na rys. 10. 

                                                
44 http://www.strefa-iso.pl/tqm-pdca.html 
45 Patrz rys. 4. W zakładce „Uzupełnienia” części portalu podręcznika „Informacje dla Czytelników” podano 

informacje dotyczące przykładowego systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie uczelni. 
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Rysunek 10. Podstawowe obszary informatyzacji uczelni 

Wyjaśnienia do rys. 10 
A Coraz częściej rekrutacja prowadzona jest przez Internet. Program umoŜliwia wybór 

kierunku studiów, wprowadzenie danych osobowych z przekazaniem do uczelni oraz 
wydrukowanie wypełnionego tymi danymi formularza rekrutacyjnego. 

B Wspomaganie informatyczne uniemoŜliwia występowanie róŜnego rodzaju konfliktów, 
np. zaplanowanie róŜnych zajęć w tej samej sali o tej samej godzinie, zaplanowanie dla 
jednej grupy studenckiej dwóch róŜnych zajęć o tej samej godzinie, zaplanowania 
nauczycielowi akademickiemu róŜnych zajęć w tym samym terminie.  

C Udostępnianie studentom i nauczycielom akademickim informacji dydaktycznych: 
harmonogramy zajęć, zmiany w terminach zajęć, oceny z zaliczeń i egzaminów, itp.  
TakŜe udostępnianie informacji finansowych: terminy płatności, dokonane wpłaty, 
stypendia, itp. Mogą być one dostępne przez Internet (równieŜ za pośrednictwem kiosków 
informacyjnych - komputery umieszczone w specjalnych obudowach, gdzie rolę 
klawiatury i myszki pełni ekran dotykowy - rozmieszczonych na terenie uczelni) lub 
automatycznie przesyłane pocztą elektroniczną albo za pośrednictwem SMS-ów. 

D Załatwianie spraw bez odwiedzania dziekanatu: zapisy na przedmioty obieralne, wybór 
kierownika pracy dyplomowej, przesłanie pracy dyplomowej do sprawdzenia w systemie 
antyplagiatowym, itp. 

E Informatyczny system biblioteczny umoŜliwia wyszukiwanie i zamawianie ksiąŜek za 
pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.  
MoŜliwe jest powiadomienie czytelnika e-mailem lub SMS-em, gdy ksiąŜka jest dostępna. 

F Ocena moŜe być dokonywana zarówno przez studentów, jak i nauczycieli akademickich. 

System obsługi dydaktyki zawiera wszelkie informacje o oferowanych przez uczelnię 
przedmiotach, prowadzonych zajęciach, programach studiów, przechowuje dane pracowników  
i studentów, wystawione oceny i zaliczenia, plany zajęć, płatności studentów, informacje 
kadrowe i inne.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe informatyzacja uczelni w naturalny sposób edukuje studentów  
w zakresie korzystania z rozwiązań informatycznych. 

WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA 
� Zarządzanie finansami i majątkiem 
� Zarządzanie kapitałem ludzkim 
� Planowanie i kontrola budŜetu 

OBSŁUGA DYDAKTYKI 
� Obsługa procesu rekrutacji A  
� Układanie harmonogramów zajęć B 
� Udostępnianie informacji C 
� Komunikowanie się D 
� System biblioteczny E 
� Egzaminy (zwłaszcza testowe) 
� Zarządzanie salami dydaktycznymi 
� Nauczanie na odległość 
� Ocena procesu dydaktycznego F 
� Archiwizacja prac dyplomowych 

 



1. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO I JEGO FUNKCJONOWANIE 

 44 

1.2. WYBÓR KIERUNKU I FORMY STUDIÓW ORAZ UCZELNI  

1.2.1. Uwagi wstępne 

Prawie kaŜdy maturzysta staje przed koniecznością podjęcia waŜnej decyzji, jaką jest wybór 
kierunku studiów, formy studiów i uczelni. Nie jest to decyzja łatwa, a jej efekty często  
w znacznym stopniu determinują resztę Ŝycia.  
W niniejszym punkcie przeprowadzono rozwaŜania w tym zakresie. Podstawą jest fragment 
rys. 1 ilustrujący istotę problemu.  

 

Rysunek 11. Podstawy wyboru kierunku studiów, formy studiów i uczelni.  

1.2.2. Zasady wyboru46 
W pierwszej kolejności naleŜy się zdecydować, czy będziemy studiować w polskiej, czy  
w zagranicznej uczelni – patrz ppkt 1.2.4. Podstawą decyzji są m.in.: 
• znajomość języka; 
• sytuacja finansowa kandydata; 
• własne zainteresowania i predyspozycje. 
Dalsze rozwaŜania ograniczono do przypadku, kiedy zostanie wybrana uczelnia polska. 

W przypadku wyboru uczelni polskiej w następnym kroku naleŜy wybrać jeden z moŜliwych 
kierunków studiów (tabela 4) w oparciu o własne zainteresowania i predyspozycje, 
uwzględniając takŜe przyszłe moŜliwości zatrudnienia – zawody przyszłości (tabela 5)  
i wynagrodzenie. Wybranie kierunku studiów nie powinno opierać się o jego nazwę, ale o 
podawane dla kaŜdego kierunku kwalifikacje absolwenta (naleŜy porównać je z zawodami 
przyszłości) oraz ramowe treści kształcenia (naleŜy odnieść je do własnych zainteresowań  
i predyspozycji). Przy wyborze kierunku studiów moŜna teŜ wykorzystać informację o ich 
popularności, nie naleŜy jej jednak przeceniać, bo moŜe być to sprawa mody. Czytelnik 
moŜe porównać najpopularniejsze kierunki, podane w podpunkcie 1.2.5., z zawodami 
przyszłości. Co roku uczniowie wybierają róŜne kierunki studiów, a niektóre z nich, takie jak 
np. ekonomia, psychologia, informatyka, stale cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. 
                                                
46 Beata Łacińska, Studia i jakość kształcenia, http://www.fep.lodz.pl/klub/sekcja1/studia_i_jakosc.doc 
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Tabela 5. Wykaz przykładowych zawodów przyszłości47 

1. Administrator baz danych 
2. Administrator sieci informatycznej  
3. Administrator systemów komputerowych  
4. Agent biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej  
5. Agent pośrednictwa handlowego  
6. Agent ubezpieczeniowy 
7. Akwizytor  
8. Alergolog  
9. Analityk gospodarczy  
10. Analityk systemów komputerowych  
11. Animator parków rozrywki 
12. Architekt 
13. Architekt ochrony środowiska  
14. Archiwista dokumentów elektronicznych  
15. Badacz rynku (rozrywki i czasu wolnego) 
16. BioinŜynier  
17. Biotechnolog 
18. Broker dydaktyczny (edukacyjny) 
19. Broker informacji  
20. Doradca finansowy 
21. Doradca inwestycyjny   
22. Doradca podatkowy 
23. Doradca przy tworzeniu nowych firm  
24. Doradca systemów komputerowych 
25. Edytor filmu i wideo  
26. Ekonomista 
27. Finansowy kontroler medyczny  
28. Fizjoterapeuta  
29. Gospodarz budynków  
30. Grafik komputerowy  
31. Handlowiec motoryzacyjny  
32. Handlowiec on–line 
33. Handlowiec zagraniczny  
34. Informator handlowy 
35. Inspektor ochrony środowiska  
36. InŜynier instalacji słonecznych (instalator słoneczny)  
37. InŜynier mechatronik 
38. InŜynier obsługi systemów komputerowych 
39. InŜynier ochrony środowiska  
40. Kierownik małego / średniego zakładu pracy 
41. Laborant medyczny  
42. Lekarz domowy  
43. Logistyk 
44. Makler ubezpieczeniowy  

                                                
47 http://www.edu.info.pl/strona.php?276 

http://www.studiuj.pl/rozwoj.php?lp=47 
http://matura.onet.pl/1338900,poradnik.html 
http://www.tu.kielce.pl/biurokarier/poradnik/zawody_przyszlosci.html 
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45. MenedŜer programów multimedialnych  
46. MenedŜer sieciowy  
47. MenedŜer wielokulturowości  
48. Nauczyciel nauczania ponadelementarnego 
49. Operator sprzętu komputerowego  
50. Opiekun w domach pomocy społecznej 
51. Opiekunka dzieci 
52. Organizator obsługi turystycznej 
53. Organizator usług hotelarskich  
54. Pielęgniarka  
55. Pilot wycieczek  
56. PołoŜna  
57. Pośrednik handlowy 
58. Pośrednik pracy  
59. Pracownik medycznej opieki domowej 
60. Pracownik obsługi biurowej 
61. Pracownik pomocy społecznej  
62. Pracownik socjalny  
63. Pracownik usług domowych  
64. Pracownik usług gastronomicznych  
65. Pracownik usług ochrony  
66. Programista  
67. Projektant systemów komputerowych 
68. Psychoterapeuta  
69. Radiolog 
70. Redaktor on–line 
71. Rzeczoznawca  
72. Sekretarka  
73. Specjalista analizy rynku 
74. Specjalista ds. administracji międzynarodowej 
75. Specjalista ds. bankowości i kredytów 
76. Specjalista ds. finansowych i handlowych  
77. Specjalista ds. finansów 
78. Specjalista ds. kultury  
79. Specjalista ds. marketingu sieciowego  
80. Specjalista ds. marketingu społecznego  
81. Specjalista ds. nowych technologii dydaktycznych 
82. Specjalista ds. rachunkowości  
83. Specjalista edukacji wspomaganej komputerowo 
84. Specjalista ochrony środowiska  
85. Specjalista od przygotowywania przemówień (ghost writer)  
86. Specjalista od sieci komputerowych 
87. Specjalista rehabilitacji ruchowej 
88. Specjalista rekreacji ruchowej  
89. Sprzedawca i demonstrator 
90. Trener (edukacja) 
91. Zarządca funduszu  
92. Zarządca szpitala  
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Na poniŜszym rysunku przedstawiono wszystkie przesłanki, które naleŜy brać pod uwagę 
przy wyborze kierunku studiów. 
 

Rysunek 12. Wybór kierunku studiów 

Nieuwzględnianie powyŜszych przesłanek powoduje, Ŝe duŜa liczba absolwentów uczelni 
wyŜszych podejmuje pracę nie zawsze związaną z kierunkiem ukończonych studiów.  

W trzecim kroku naleŜy zdecydować się na jedną z dwóch form studiów: studia stacjonarne 
lub studia niestacjonarne. Przy takim wyborze naleŜy uwzględnić opłaty za studia, 
przedstawione w poniŜszej tabeli. 

                                                            Tabela 6. Opłaty za studia 

Forma studiów 
Rodzaj uczelni 

Stacjonarne Niestacjonarne 

Publiczna NIE TAK 

Niepubliczna TAK TAK 

Tak więc za wiedzę trzeba płacić, zarówno na uczelniach publicznych (ale tylko na studiach 
niestacjonarnych), jak i niepublicznych (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych).  
Jak wiadomo, na polskim rynku uczelnianym o studenta konkurują ze sobą: 
• publiczne (czasami nazywane państwowymi) wyŜsze uczelnie, w większości mające 

długoletnią tradycję; 
• niepubliczne (czasami nazywane prywatnymi) wyŜsze uczelnie, które zaczęły powstawać 

w latach 90. ubiegłego wieku.  
Jedne i drugie kształcą studentów w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (zaocznej 
i wieczorowej), i co roku rzesze absolwentów opuszczają mury większości uczelni. Istotne 
jest, by poziom edukacji na wszystkich uczelniach wyŜszych był poddawany badaniom  
w sposób kompleksowy i ustawiczny. 
Przy decydowaniu się na studia stacjonarne naleŜy uwzględnić, Ŝe do uczelni publicznej  
z reguły jest znacznie trudniej się dostać. Kluczowe są tu wyniki uzyskane na egzaminie 
maturalnym. 

Wybór kierunku studiów 
Zainteresowania  
i predyspozycje 

MoŜliwości 
zatrudnienia 

MoŜliwe kierunki 
studiów 

Kwalifikacje 
absolwentów 

Popularność 
kierunków 

Wynagrodzenie  
w zawodach 

Kierunek studiów 
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Wybór studiów niestacjonarnych następuje z reguły w przypadku podjęcia lub kontynuowania 
przez kandydata pracy zarobkowej.  

W ostatnim kroku dokonuje się wyboru uczelni spośród tych, które oferują studia we 
wcześniej określonym zakresie: wybranej specjalności i wybranej formy studiów. 

W pierwszej kolejności naleŜy sprawdzić czy uczelnia znajduje się w rejestrze prowadzonym 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego - http://www.nauka.gov.pl. Po wyborze 
zakładki „Szkolnictwo wyŜsze” jest moŜliwość uzyskania informacji o uczelniach 
publicznych i uczelniach niepublicznych. 

 
Rysunek 13. Zawartość zakładki „Szkolnictwo wyŜsze” 

Po wyborze pozycji „Uczelnie publiczne” naleŜy wybrać jedną z opcji: 

• Państwowe WyŜsze Szkoły Zawodowe – PWSZ; 
• uczelnie publiczne - wykaz państwowych uczelni publicznych podzielony według typu 

uczelni, podlegających nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego. 

Po wybraniu pierwszej opcji otrzymujemy informacje o PWSZ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 14. Informacje o przykładowej PWSZ 
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Nazwa uczelni wyświetlana w kolorze niebieskim jest linkiem do strony internetowej uczelni, 
gdzie moŜna znaleźć informacje szczegółowe. Strony te są aktualizowane, naleŜy je więc 
przeglądać co jakiś czas. 

Po wybraniu drugiej opcji otrzymujemy wykaz uczelni publicznych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 15. Wykaz uczelni publicznych 

Tak jak poprzednio nazwa uczelni wyświetlana w kolorze niebieskim jest linkiem do jej 
strony internetowej. 
Po wyborze pozycji „Uczelnie niepubliczne” wyświetlany jest alfabetyczny wykaz 
miejscowości, z którego naleŜy wybrać siedzibę uczelni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 16. Wykaz miejscowości – siedzib uczelni niepublicznych 
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Na zakończenie naleŜy wyszukać interesującą nas uczelnię, dla której podane są: 
• kierunki studiów, na których uczelnie prowadzą studia pierwszego stopnia oznaczone: (I);  
• kierunki studiów, na których uczelnie prowadzą studia drugiego stopnia oznaczone: (II); 
• kierunki studiów, w których kształcenie moŜna prowadzić jedynie na jednolitych studiach 

magisterskich: (MJ).  

 

 
Rysunek 17. Informacje o przykładowych uczelniach niepublicznych 

Na zakończenie informacji o uczelni moŜe być podana informacja o zawieszeniu uprawnień, 
np.:  
Uwaga: zawieszenie do dnia 30 września 2009 r. uprawnienia do prowadzenia studiów 

drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie” (decyzja prawomocna z dnia 25 maja 2007 r.). 

Po sprawdzeniu występowania w rejestrze branych pod uwagę uczelni moŜna przejść do ich 
wyboru. 
Wybierając uczelnię naleŜy zwrócić uwagę na: 

• Oceny dotyczące jakości kształcenia wystawiane uczelniom przez 
komisje akredytacyjne, które zajmują się badaniem poziomu kształcenia 
na uczelniach i wynikające z tych ocen certyfikaty.48  

• Wyniki badań przeprowadzanych na uczelniach wśród studentów  
i absolwentów, które dotyczą programu studiów, wykładanych 
przedmiotów i sposobu przekazywania wiedzy przez wykładowców. 
Badania te są przeprowadzane coraz częściej w celu poznania ocen 
studentów wystawianych uczelni i ich oczekiwań wobec niej. 49 

• Coraz bardziej rozbudowane rankingi polskich wyŜszych uczelni 
sporządzane od kilku lat przez znane polskie czasopisma50. Przy ich 
opracowaniu brane pod uwagę są róŜne kryteria: 
� zaplecze intelektualne uczelni (oferta typów kształcenia, 

uprawnienia51, osiągnięcia naukowe kadry, jakość wydziałów  
i katedr);  

                                                
48 Patrz ppkt 1.1.5. 
49 O przeprowadzaniu takich badań świadczy posiadanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością – ppkt 1.1.10. 
50 Nie naleŜy przeceniać tych „gazetowych” rankingów, ale teŜ nie moŜna ich lekcewaŜyć.  
51 Uprawnienia uczelni do prowadzenia studiów II stopnia i studiów doktoranckich oraz uprawnienia do 

nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego, świadczą one o zatrudnionych nauczycielach 
akademickich – patrz ppkt 1.1.3. i 1.1.5. Mogą być podstawą indywidualnej decyzji kandydata.  
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� proces kształcenia (jakość programów nauczania, umiejętności dydaktyczne kadry, 
praktyczne przełoŜenie wiedzy, baza informatyczno-biblioteczna, programy nauczania 
języków obcych i w językach obcych); 

� moŜliwości kariery zawodowej (atrakcyjność na rynku pracy, ścieŜki kariery 
absolwentów); 

• Warunki socjalne studiowania (jakość bazy materialnej, koszty kształcenia, systemy 
stypendialne i pomocowe). 

WaŜne są teŜ informacje uzyskane indywidualnie, z których pod uwagę naleŜy brać  
w pierwszej kolejności:  
• wysokość czesnego - w przypadku studiów niestacjonarnych; 
• moŜliwości wynajmu kwatery lub zamieszkania w akademiku - w przypadku siedziby 

uczelni poza miejscem zamieszkania; 
• odległość uczelni do miejsca zamieszkania;  
• rekomendacje rodziny i znajomych;  
• moŜliwość wyjazdu z uczelni na wymianę za granicę; 
• liczbę kandydatów na jedno miejsce; 
• rok załoŜenia uczelni; 
• liczbę dotychczasowych studentów; 
• bazę lokalową i wyposaŜenie uczelni.  

Oczywiste jest, Ŝe ranga, pozycja i prestiŜ uczelni oraz wyniki ukończenia studiów są brane 
pod uwagę przy zatrudnianiu absolwentów. Jednak dobra uczelnia jest tylko jednym  
z czynników sukcesu, a o wyniku testów i rozmów rekrutacyjnych decydują przede 
wszystkim wiedza, kompetencje, osobowość, charakter i róŜne predyspozycje osoby 
podejmującej pracę.  

1.2.3. Zasady przyjęć na studia  

Zasady przyjęć na studia są następujące: 

1. Do odbywania studiów w uczelni moŜe być dopuszczona osoba, która ma: 
1) świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego 

stopnia lub jednolite studia magisterskie; 
2) tytuł magistra, licencjata, inŜyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone na 

podstawie punktu 2 - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia 
oraz spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię. 

2. Senat uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych 
kierunkach. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej nie później niŜ do dnia 31 maja 
roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy, i przesyła ministrowi 
właściwemu do spraw szkolnictwa wyŜszego. 

3. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie stanowią 
wyniki egzaminu maturalnego. Senat uczelni ustala w trybie określonym w punkcie 2, 
jakie wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia. Uczelnia moŜe 
za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego przeprowadzić dodatkowe 
egzaminy wstępne, w trybie określonym w punkcie 2, tylko w przypadku konieczności 
sprawdzenia wiedzy lub umiejętności niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego 
lub gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia posiada świadectwo dojrzałości 
uzyskane za granicą. 

4. JeŜeli podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu dojrzałości, senat uczelni 
moŜe przeprowadzić egzaminy wstępne, w trybie określonym w punkcie 2. 
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5. Przepisy punktu 3 dotyczące egzaminu maturalnego oraz jego wyników stosuje się 
odpowiednio do egzaminu przeprowadzanego w ramach programu Matury 
Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureat) 
wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie 
oraz wyników tego egzaminu. 

6. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów oraz 
finalistów olimpiad stopnia centralnego określa senat uczelni na okres co najmniej trzech 
lat. 

7. W przypadku, gdy wstęp na studia nie jest wolny, rekrutację przeprowadzają komisje 
rekrutacyjne powołane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub inny 
organ wskazany w statucie. Komisje rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia 
na studia. 

8. Od decyzji komisji rekrutacyjnej słuŜy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty 
doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym 
przez statut. Podstawą odwołania moŜe być jedynie wskazanie naruszenia warunków i 
trybu rekrutacji na studia, określonych zgodnie z punktem 2. Decyzję podejmuje rektor po 
rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna. 

9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

10. W uczelni wojskowej i w uczelni słuŜb państwowych warunki i tryb przyjęcia na studia 
kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy słuŜb państwowych ustala, na 
wniosek senatu, odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do 
spraw wewnętrznych. 

Przykładowe podanie o przyjęcie na studia przedstawiono na rys. 18.52 

1.2.4. Studiowanie od początku na zagranicznej uczelni53 

Coraz częściej polscy maturzyści podejmują studia na zagranicznych uczelniach. Większość 
uczelni zagranicznych prosi studentów o zdanie testu językowego lub wylegitymowanie się 
certyfikatem udowadniającym, Ŝe władają danym językiem w stopniu zaawansowanym.  
W Wielkiej Brytanii od nieanglojęzycznego studenta wymaga się certyfikatów IELTS lub 
TOEFL, rzadziej CAE lub CPE. W Niemczech z egzaminów językowych zwalniają ZMP  
i ZOP, we Francji DALF. Trzeba pamiętać takŜe o tym, Ŝe w języku angielskim moŜna 
studiować nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale takŜe m.in. w Holandii, na uczelniach 
skandynawskich czy w Szwajcarii, która oferuje takŜe wyŜsze wykształcenie po niemiecku, 
francusku i włosku. RównieŜ tu przydadzą się w/w certyfikaty. 
Znajomość języka obcego jest jednak dopiero wstępnym warunkiem podjęcia studiów. 
Kolejnym krokiem ku studiom za granicą jest zapoznanie się z ofertą edukacyjną uczelni 
wyŜszych. Nieocenionym źródłem informacji jest Internet, a takŜe ambasady i konsulaty. We 
wszystkich tych miejscach znajdziemy wiadomości na temat uczelni, dokumentów, które 
trzeba skompletować, by zostać ich studentem, a takŜe informacje o koniecznych opłatach 
czy egzaminach wstępnych. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej procedura 
aplikacyjna na uniwersytety w wielu krajach uległa uproszczeniu.  

W kaŜdym kraju i prawie na kaŜdej uczelni obowiązuje inna data dostarczenia 
kompletu dokumentów. Na najpopularniejszych wśród polskich studentów uczelniach 
niemieckich termin aplikacji na semestr letni mija 15 stycznia, a na semestr zimowy - 15 
lipca.  
                                                
52 http://uwm.edu.pl/w/files/podanie.pdf 
53 Portal ONET.PL: http://portalwiedzy.onet.pl/4870,4958,1302121,1,czasopisma.html 
    Agnieszka Zaczyńska, Studia za granicą, http://www.tutej.pl/cms.php?i=4703  
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Rysunek 18. Przykładowe podanie o przyjęcie na studia 

Po uporaniu się z formalnościami naleŜy zdać egzaminy wstępne lub uiścić opłaty za studia. 
W większości krajów obowiązuje zasada „nic za darmo” – najczęściej, jeśli studia są 
bezpłatne, trzeba zdać dość skomplikowane egzaminy, gdy nie ma egzaminów, za naukę 
trzeba słono zapłacić. Zdarzają się oczywiście wyjątki, takie jak wydziały artystyczne, gdzie 
w większości krajów, poza wniesieniem opłaty w wysokości kilkudziesięciu euro rocznie, 
trzeba złoŜyć takŜe teczkę z pracami. Bezpłatne studia obwarowane licznymi egzaminami 
wstępnymi czekają na większości uczelni niemieckich, francuskich, hiszpańskich, 
irlandzkich i skandynawskich. Jedyną opłatą, jaką trzeba wnieść, jest opłata rejestracyjna, 
która takŜe bywa niebagatelna. Na przykład w Irlandii wynosi ona około 800 euro. 
Egzaminy na studia na zagranicznej uczelni nie są proste. Na przykład w Finlandii 
przeprowadza się testy z przedmiotu przyszłych studiów. Kandydat na prawnika musi 
wykazać się znajomością podstaw prawa. W Hiszpanii, niezaleŜnie od uczelni, wszystkich 
studentów obowiązuje egzamin „selectividad”. Obcokrajowcy zapisują się na niego za 
pośrednictwem ambasady. Pierwszego dnia zdaje się egzamin z języka hiszpańskiego  
i wybranego innego języka obcego. Drugiego dnia wybiera się wersję humanistyczną albo 
ścisłą, a później w ramach wybranej wersji trzeba zdecydować się na trzy przedmioty.  
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Posiadacze indeksu zagranicznej uczelni mogą mieć problemy z zakwaterowaniem, 
ubezpieczeniem zdrowotnym i kosztownym utrzymaniem na miejscu. O mieszkaniu warto 
pomyśleć duŜo wcześniej. Nie kaŜda uczelnia dysponuje swoimi akademikami, a nawet jeśli 
takowe są, szanse na to, by student z zagranicy otrzymał tam miejsce, są niewielkie. 
Trzeba przygotować się na to, Ŝe koszty utrzymania za granicą są wyŜsze niŜ w Polsce. 
ZałoŜenie konta studenckiego za granicą ułatwi Ŝycie nie tylko studentowi, ale takŜe uczelni  
i potencjalnemu pracodawcy – rzadko która zagraniczna firma jest skłonna wypłacać pensję 
w gotówce. Opłatę za otwarcie konta i karty płatnicze trzeba więc doliczyć do 
obowiązkowych wydatków. 
Przed wyjazdem naleŜy pamiętać o pobraniu z Narodowego Funduszu Zdrowia druku E-111. 
Na początku kaŜdego semestru będziemy prawdopodobnie musieli zanosić na uczelnię jego 
kopię. Przydadzą się takŜe dodatkowe ubezpieczenia, które równieŜ moŜna załatwić w 
Polsce. Karty ISIC lub Euro<26 mogą bardzo ułatwić Ŝycie za granicą. Oprócz 
ubezpieczenia gwarantują w całej Europie zniŜki na komunikację, a takŜe na zwiedzanie  
i rozrywkę. 
Sporym odciąŜeniem dla studenckiego portfela są przyznawane przez zagraniczne uczelnie 
stypendia. Trzeba jednak liczyć się z tym, Ŝe w niektórych krajach, z uwagi na bycie 
studentem cudzoziemcem lub zwyczajnie – z powodu ogromnej konkurencji, zdobycie tego 
typu pomocy finansowej jest bardzo trudne. Czasem moŜna otrzymać bon na podręczniki  
i talon na obiady.  

1.2.5. Najpopularniejsze kierunki i specjalności studiów 
Podane informacje dotyczą roku akademickiego 2006/2007 r. oraz publicznych szkół 
wyŜszych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.54 

I. Według liczby kandydatów ( 10 tys.i więcej) na studia stacjonarne: 
1. Pedagogika - 31 636  
2. Prawo - 30 801  
3. Zarządzanie - 22 845  
4. Ekonomia - 20 288  
5. Informatyka - 19 263  
6. Socjologia - 17 984  
7. Politologia - 17 822  
8. Psychologia - 16 988  
9. Administracja - 14 693  
10. Filologia polska - 14 566  
11. Stosunki międzynarodowe - 14 155  
12. Filologia: specjalność: filologia angielska - 13 285  
13. Kulturoznawstwo - 11 984  
14. Budownictwo - 11 260  
15. Historia - 10 934 

                                                
54 http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=908&news_id=4275&layout=2&page=text 
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II. Według liczby kandydatów (3-ch i więcej ) na jedno miejsce  na studia stacjonarne: 

1. Psychologia:15,5;  
2. Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna: 9,4;  
3. Kulturoznawstwo: 7,9;  
4. Socjologia: 7,0;  
5. Politologia: 6,7;  
6. Prawo: 6,6;  
7. Fizjoterapia: 6,4;  
8. Stosunki międzynarodowe: 6,3;  
9. Geografia: 5,3;  
10. Europeistyka: 5,2;  
11. Gospodarka przestrzenna: 5,1;  
12. Turystyka i rekreacja: 5,0;  
13. Archeologia: 4,9;  
14. Etnologia: 4,8;  
15. Historia sztuki: 4,8;  
16. Biotechnologia: 4,5; 

17. Finanse i rachunkowość: 4,5;  
18. Administracja: 4,4;  
19. Ochrona dóbr kultury: 4,2;  
20. Filologia polska:3,6;  
21. Grafika: 4,1;  
22. Pedagogika: 3,8;  
23. Ekonomia: 3,6;  
24. Biologia: 3,5;  
25. Geodezja i kartografia: 3,5;  
26. Pedagogika specjalna: 3,5;  
27. Informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo: 3,4;  
28. Architektura i urbanistyka: 3,3;  
29. Oceanotechnika: 3,3;  
30. Filozofia: 3,2;  
31. Historia: 3,2;  
32. Weterynaria: 3,1. 

III. Według liczby kandydatów (3-ch i więcej ) na jedno miejsce  na studia stacjonarne na 

kierunki prowadzone przez jedną uczelnię: 
1. Uniwersytet Gdański - Oceanografia:  3,4;  
2. Uniwersytet Śląski - ReŜyseria: 9,7; Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego  

i fotografia: 9,5; Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej: 3,4;  
3. Uniwersytet Jagielloński - Religioznawstwo: 4,0;  
4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Kognitywistyka: 8,7; Akustyka: 5,0; Filologia 

angielska: 4,8;  
5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Konserwacja i restauracja dzieł sztuki: 4,7;  
6. Uniwersytet Warszawski - Polityka społeczna:11,6;  

W źródle podanym w przypisie 54 podano takŜe: 

IV. Według liczby kandydatów (3-ch i więcej ) na jedno miejsce na studia stacjonarne na 

specjalności językowe prowadzone w ramach kierunku: Filologia 

V. Według liczby kandydatów (3-ch i więcej ) na jedno miejsce na studia stacjonarne na 
specjalności językowe, prowadzone przez jedną uczelnię 
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1.3. FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO  

1.3.1. Uwagi wstępne55 
Rok akademicki rozpoczyna się uroczystą inauguracją. Inauguracja roku akademickiego to 
uroczyste rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego, odbywające się corocznie z reguły 
pierwszego października. Inaugurację rozpoczyna rektor, który po powitaniu gości, studentów  
i pracowników uczelni wygłasza przemówienie inauguracyjne.  
W czasie inauguracji wygłaszany jest wykład inauguracyjny. Kluczowym elementem 
inauguracji jest immatrykulacja56, czyli ceremonia przyjęcia w poczet studentów uczelni 
studentów pierwszego roku. Obejmuje ona uroczyste ślubowanie studentów pierwszego roku 
studiów oraz pasowanie ich na studentów przez rektora57 i wręczenie im indeksów (od 
pozostałych studentów ślubowanie odbierają dziekani na wydziałach i wręczają im indeksy). 
Na zakończenie uroczystości zostaje zwykle odśpiewany hymn akademicki Gaudeamus58. 
Październik na I roku to etap poznawania specyfiki studiowania, kolegów z roku i zasad 
panujących na uczelni, wymagań poszczególnych nauczycieli akademickich, w tym 
asystentów (oni prowadzą ćwiczenia). Nie masz się czego bać – studia to jeden  
z piękniejszych okresów w Ŝyciu. 

Pierwsze, co powinien zrobić świeŜo upieczony student, to: 
• Odebrać legitymację studencką (Biuro Spraw Studenckich, Dziekanat, itp.). 
• Znaleźć grupę dziekańską, której jest się członkiem.  
• Zapoznać się z planem zajęć. 
• Zapoznać się z zakresem tematycznym poszczególnych przedmiotów i zasadami ich 

zaliczania. 
• Zapisać się do biblioteki, odebrać kartę biblioteczną i i wypoŜyczyć obowiązującą 

literaturę. 
• Zdobyć szybko regulamin studiów. NaleŜy go przeczytać w całości i odłoŜyć  

w bezpieczne miejsce tak, aby w razie potrzeby sięgnąć po niego. Brać studencka często 
nawet nie zdaje sobie sprawy, jak wielu swoich praw nie wykorzystuje. Dobra znajomość 
regulaminu niekiedy moŜe nawet uratować przed skreśleniem z listy studentów. 

• Dowiedzieć się, kto z nauczycieli akademickich jest opiekunem grupy lub / oraz roku –  
o ile takie funkcje są przewidziane w uczelni. 

Bardzo waŜne jest zapoznanie się z koleŜankami i kolegami ze starszych lat studiów.  
Z reguły między rocznikami nie ma specjalnych kontaktów. Na pewno jednak stracisz wiele, 
jeśli nie zapoznasz się choćby z jednym „weteranem”. Weterani są kopalnią informacji. 
MoŜesz dowiedzieć się od nich na przykład, na których zajęciach jest nudno, a na których 
lepiej grzecznie przytakiwać wykładowcy.  
Drodzy studenci pierwszego roku! Studiujcie dla siebie, nie dla rodziców czy profesorów! 

Jak sama nazwa wskazuje, studia słuŜą studiowaniu. CóŜ to w praktyce oznacza? Słownik 
języka polskiego podaje, Ŝe studiować, to analizować, dogłębnie poznawać. Stąd juŜ płyną 
dwa wnioski: na analizowanie problemu trzeba mieć czas – a więc studiowanie  wymaga 
systematycznego zgłębiania tematów danego przedmiotu, zaś dogłębne poznanie przedmiotu 
wymaga nie tylko czasu, ale i sięgnięcia do wielu źródeł, a nie, jak nas przyzwyczajono  
w szkole, do jednego, polecanego podręcznika. śeby zaś wiedzieć, co wykładowca uznaje 

                                                
55 Jak studiować, aby coś osiągnąć i nie wylecieć ..., http://www.rkiwi.is.net.pl/artykulnr16.html 
56 łac. immatriculare - wciągnąć do spisu 
57 Rektor występuje w uroczystym stroju składającym się z reguły z togi w kolorze czerwonym oraz peleryny 

wykonanej z futra gronostajowego. Strój uzupełniają czerwony biret i czerwone rękawiczki. Insygniami 
władzy rektorskiej są: sygnet, berło i łańcuch z godłem państwowym.  

58 Patrz pkt 6.10. 
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za poziom zadowalający, trzeba chodzić na wykłady i w maksymalnym stopniu z nich 
korzystać. W praktyce czasem słuchamy i notujemy, a często po prostu jesteśmy nieobecni.59 
Wprawdzie nie zawsze wszystko na wykładzie będzie zrozumiałe, ale przynajmniej będziesz 
mieć własne notatki, które najlepiej odzwierciedlają osobisty tok myślenia, a poza tym 
najłatwiej jest odczytać własny charakter pisma. Gdy będziesz uczyć się do egzaminu, 
moŜesz przypomnieć sobie masę rzeczy, o których wykładowca tylko wspominał: „Tego nie 
piszcie, to nieistotne”, myśląc: „Ha! Tego nikt na egzaminie nie będzie wiedział!”  

Tak więc krótko moŜna podsumować – podstawą studiowania w szkole wyŜszej jest 
samodyscyplina w systematycznym zdobywaniu wiedzy na dany temat.60 
Na wykładach i ćwiczeniach w Ŝadnej uczelni wykładowcy nie są w stanie przerobić ze 
studentami całego materiału w tak krótkim czasie, jaki jest obu stronom dany. Najistotniejsze 
zagadnienia zostają omówione, reszta musi być opracowana samodzielnie. Tak czy inaczej, 
student powinien umieć samodzielnie zrozumieć i opanować obwiązujące materiały oraz być  
w stanie wyszukać oraz wykorzystać w nauce odpowiednie i róŜnorodne, uzupełniające 
podręczniki.  

Stąd, siłą rzeczy, studiowanie nie równa się uczeniu się. Studiowanie wymaga od studenta 
samodzielności i przygotowuje tym samym do zawodu, między innymi do zajmowania 
wyŜszych stanowisk, na których pewność siebie i samodzielność są bardzo istotną cechą.  
Przyswojony zazwyczaj przez lata szkoły nawyk uczenia się tylko tyle, ile konieczne i tylko 
wtedy, kiedy to konieczne (jutro sprawdzian!) często w pierwszych miesiącach studiowania 
prowadzi do zagubienia się początkującego studenta. Klasówek nie ma, obecności na 
wykładach nikt nie sprawdza – a więc hulaj dusza bez kontusza. Potem okazuje się, Ŝe 
problem jest i nazywa się egzamin. Materiał konieczny do zdania egzaminu jest nie do 
opanowania przez trzy czy cztery dni, a więcej czasu na jeden przedmiot nie sposób 
poświęcić, bo w sesji egzamin goni egzamin.  

Sporo (niestety!) studentów hołduje zasadzie zwanej przez nich zasadą trzech „z”:  
• zakuć (trzy dni nauki zamiast trzech miesięcy – pozorny zysk);  
• zdać (to oczywiste);  
• zapomnieć (trzeba zrobić miejsce na następne „wkucie”). 

To ostatnie „z” realizuje się zresztą nawet bez naszego udziału – informacje zapamiętane  
w krótkim czasie, w duŜej ilości i bez utrwalania, powtarzania, same błyskawicznie ulecą 
z pamięci. Takie traktowanie „studiowania” moŜe doprowadzić do tego, Ŝe ogromnym 
wysiłkiem pozaliczamy egzaminy i otrzymamy dyplom, ale nie będzie za tym szła Ŝadna 
rzetelna wiedza, czego wcześniej lub później będziemy gorzko Ŝałować.    
NaleŜy pamiętać, Ŝe „Wykształcenie to jest to, co zostaje, kiedy juŜ zapomniałeś 
wszystkiego, czego się w Ŝyciu nauczyłeś”.61 

Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji (akt przyjęcia  
w poczet studentów uczelni) i złoŜenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni.  

Po złoŜeniu ślubowania kaŜdy student otrzymuje indeks – za wydanie indeksu trzeba 
zapłacić.  

                                                
59 Pewien wykładowca na początku kaŜdego wykładu powtarzał informacje z poprzedniego, prosząc studentów  

o komentowanie pisanych na tablicy wzorów. Któregoś dnia wywołany student nie mógł wydobyć z siebie 
głosu. Na pytanie wykładowcy, czy rozumie pytanie – odpowiedział: Rozumiem, co mówi Pan profesor, ale 
nie rozumiem, co Pan pisze. Podobną sytuację miał kiedyś autor, prowadząc zajęcia  
z obcokrajowcami. Na analogiczne pytanie usłyszał: Rozumiem, co Pan do mnie mówi, nie wiem tylko, czy 
po polsku, czy po angielsku? 

60 Ukształtowaniu takiego podejścia moŜe pomóc e-szkolenie „Inteligencja emocjonalna” – patrz przypis 127. 
61 http://www.edukacjawpolsce.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=797&mode=thread&order=0&thold=0 
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Indeks to studencki ,,dzienniczek ucznia”. SłuŜy do wpisywania zaliczeń ze wszystkich 
przedmiotów i wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów. Po zebraniu całości wpisów 
student ma obowiązek złoŜyć indeks do dziekanatu dla zaliczenia semestru lub roku 
akademickiego, co uprawnia go do kontynuowania studiów.  

Indeks jest najwaŜniejszym dokumentem w czasie całego okresu studiów, więc nie 
moŜna go zgubić! 

 
Rysunek 19. Wybrane strony indeksu 

Oprócz indeksu student otrzymuje legitymację studencką, za wydanie legitymacji równieŜ 
naleŜy zapłacić. W przypadku, gdy student zgubi legitymację (lub zostanie mu ona 
ukradziona), naleŜy po pierwsze zgłosić fakt zgubienia (kradzieŜy). Po drugie, trzeba napisać 
podanie do dziekanatu o wystawienie duplikatu legitymacji. Gdy legitymacja ulega 
zniszczeniu, naleŜy podczas składania podania oddać resztki legitymacji do dziekanatu.  
Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między uczelnią, a studentem w formie 
pisemnej – rys. 20. W szczególności opłatom podlegają: 
• studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe);  
• studia podyplomowe i inne formy kształcenia (np. nadawanie uprawnień, przekwalifikowa-

nia itp.).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 20. Umowa o warunkach odpłatności za studia 
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Uczelnie mogą ustalić inne opłaty, np. za: 
• powtarzanie przedmiotu w ramach wpisu warunkowego na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych;  
• powtarzanie semestru lub roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, spowodowane 

niezadowalającymi wynikami w nauce;  
• przedłuŜenie kaŜdego roku studiów ponad okres określony planem studiów przez studentów 

zaocznych i wieczorowych, według stawki obowiązującej w czasie powtarzania semestru. 

1.3.2. Organizacja studiów 
Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku 
kalendarzowego. Rok akademicki obejmuje:  
• okres zajęć wynikających z planu studiów, podzielony zazwyczaj na dwa okresy 

organizacyjne zwane semestrami: semestr zimowy i semestr letni;  
• praktyki programowe i zajęcia terenowe; 
• dwie zasadnicze sesje egzaminacyjne:  

� zimowa, po zakończeniu zajęć semestru zimowego;  
� letnia, po zakończeniu zajęć semestru letniego;  

• wakacje wiosenne, zimowe i letnie;  
• przerwę miedzy semestrem zimowym i letnim. 
Sesja jest to okres przeznaczony na przeprowadzenie egzaminów. Zajęcia się w tym okresie 
nie odbywają. Zaliczenia mają miejsca w czasie semestru, tzn. przed rozpoczęciem sesji.  
Po zakończeniu obu sesji wyznacza się okres na zdawanie egzaminów poprawkowych  
w postaci sesji poprawkowej.  
Okresem rozliczeniowym postępów studenta jest semestr lub rok akademicki, w zaleŜności 
od ustaleń regulaminu studiów. 
Szczegółową organizację roku akademickiego ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym 
organem samorządu studentów i podaje do wiadomości przed rozpoczęciem roku 
akademickiego.  
Studia na uczelni są prowadzone według programu studiów62, określonego przez: 
• plan studiów – liczba godzin przypadająca na poszczególne przedmioty w semestrze,  

z rozbiciem na poszczególne rodzaje zajęć (wykłady, ćwiczenia, itp.), punkty ECTS63 
oraz sposób zaliczania przedmiotów: zaliczenie lub egzamin; 

• treści programowe_poszczególnych_przedmiotów: 
� cele kształcenia; 
� tematy zajęć z rozbiciem na poszczególne rodzaje zajęć z podaniem liczby godzin; 
� sposób i warunki zaliczenia; 
� literatura, czasami podzielona na obowiązkową i uzupełniającą. 

Program studiów musi być zgodny ze standardami kształcenia dla poszczególnych 
kierunków studiów i poziomów kształcenia.64 W standardach tych podane są m.in. liczby 
                                                
62☺Program studiów moŜe być zbyt rozbudowany. W skrajnym przypadku moŜe zdarzyć się poniŜsza historia. 

Jest rok 2050. Nauka ma tyle nowych osiągnięć, Ŝe ich przekazanie powoduje takie przedłuŜenie studiów  
w pewnej uczelni technicznej, Ŝe absolwenci pracują tylko rok, po czym udają się na emeryturę. W tym 
czasie dokonano wielkiego odkrycia. Spowodowało to konieczność wprowadzenia do programu studiów 
kilku przedmiotów. Po takim rozszerzeniu programu absolwenci od razu udawaliby się na emeryturę, co 
oczywiście byłoby nie do przyjęcia. Stąd władze uczelni szczegółowo przeanalizowały program nauczania  
i zaproponowały wykluczenie przedmiotów dotyczących teorii, konstrukcji i eksploatacji kotłów parowych. 
Senat uczelni w tajnym głosowaniu odrzucił tę propozycję i nie pozostało nic innego, jak zamknąć uczelnię. 

63 Patrz ppkt 1.3.5. 
64 http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=75&news_id=806&layout=1&page=text 
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godzin zajęć, treści programów kształcenia i efekty kształcenia dla poszczególnych 
przedmiotów, z podziałem na podstawowe i kierunkowe. 
Student moŜe teŜ studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, na 
zasadach ustalonych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej lub inny organ 
wskazany w regulaminie studiów.65 
Plan studiów i program nauczania, przy zagwarantowaniu pełnej realizacji treści kształcenia 
określonych w standardzie dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia, powinien 
umoŜliwić studentowi wybór treści kształcenia w wymiarze nie mniejszym niŜ 30% zajęć, z 
zakresów i na zasadach ustalonych przez jednostkę prowadzącą kształcenie. Przepis ten nie 
dotyczy kierunków studiów, po ukończeniu których uznawalność kwalifikacji zawodowych 
uzaleŜniona jest od wymiaru godzin kształcenia zawodowego.  
Na większości kierunków na zakończenie studiów pisane są prace dyplomowe.66 

1.3.3. Przebieg studiów 
WyróŜnia się następujące rodzaje zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, 
seminaria, lektoraty, zajęcia z WF oraz inne – przewidziane w planie studiów.  

MoŜna je podzielić na tradycyjne i aktywne formy nauki: 
• Tradycyjne formy nauki – student pozostaje biernym odbiorcą przekazywanej mu przez 

wykładowcę wiedzy nawet wówczas, kiedy w trakcie zajęć rozwinie się dyskusja, zwykle 
krótkotrwała i angaŜująca na ogół tylko dyskutantów, tzn. studenta i wykładowcę. 
� Wykład – rodzaj zajęć dydaktycznych dla większej liczby studentów (najczęściej dla 

całego roku) w formie monologu wykładowcy. Odmianą wykładu (najczęściej 
spotykaną na ostatnich latach studiów) jest wykład monograficzny, poświęcony 
wąskiemu zakresowi wiedzy, bądź jakiemuś zagadnieniu, będący zwykle przedmiotem 
zainteresowań naukowych wykładowcy. Wykłady na uczelni z reguły nie są 
obowiązkowe67, ale są otwarte (dostępne bez ograniczeń, takŜe dla nie studentów), 
jeŜeli jej statut nie stanowi inaczej.  

� Ćwiczenia (ćwiczenia audytoryjne) – ich celem jest pogłębienie zagadnień 
przekazywanych w czasie wykładów. Dlatego teŜ ćwiczenia odbywają się zazwyczaj  
w małych grupach i trwają półtorej godziny (bywają teŜ ćwiczenia 45-minutowe). 
Odmianą ćwiczeń na niektórych kierunkach studiów są laboratoria. 

� Laboratoria (ćwiczenia laboratoryjne) – zajęcia dydaktyczne, zadaniem których jest 
praktyczne sprawdzenie wiedzy nabytej przez studentów w trakcie wykładów  
i ćwiczeń. Ich trzon stanowią róŜnego rodzaju eksperymenty. Czasem na początku 
kaŜdego laboratorium przeprowadzana jest wejściówka - pisemne lub ustne 
sprawdzenie przez prowadzącego zajęcia wiedzy studentów z zakresu tematycznego 
laboratorium. 

� Zajęcia konsultacyjne – polegające na udzielaniu przez prowadzącego zajęcia 
wyjaśnień, informacji i wskazówek w zakresie problemów zgłaszanych przez 
studentów i związanych z treścią przedmiotu. 

                                                
65 Student moŜe podjąć indywidualny tok studiowania, jeŜeli jego średnia przekracza ustaloną wartość, np. 4,0. 

Musi mieć zmodyfikowany program studiów, na przykład studiować jeszcze jeden kierunek lub uczestniczyć 
w zajęciach na innych kierunkach studiów (dodatkowy kierunek studiów nazywany jest fakultetem).  

66 Patrz ppkt 1.1.6. i pkt 4.2. NaleŜy podkreślić, Ŝe obowiązujące prawo nie narzuca konieczności wykonywania 
pracy dyplomowej. 

67 Tym niemniej zaleca się uczęszczanie na wykłady z uwagi na przekazywane podczas nich informacje, będące 
podstawą egzaminu. Sama obecność na wykładzie nie wystarczy – naleŜy w skoncentrowany sposób uwaŜać  
i notować, a po wykładzie – powtórzyć notatki. 
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• Aktywne formy nauki – występuje tu „zainspirowany odbiorca”, gremium słuchaczy  
o rozmaitych zainteresowaniach naukowych, potencjalnie zdolnych do natychmiastowej 
dyskusji, polemiki, twórczych uzupełnień, inspirującej krytyki. Formy te to takŜe próby 
samodzielności naukowego myślenia oraz uczenia się poprzez doświadczenie. Dają 
moŜliwość weryfikacji własnych umiejętności retorycznych, sprawdzianu odporności 
psychicznej wobec licznego audytorium. 
� Konwersatoria – będące połączeniem wykładów i ćwiczeń audytoryjnych, na których 

prowadzona jest wymiana informacji pomiędzy prowadzącym i studentami na zadany 
temat w formie swobodnej rozmowy.  

� Ćwiczenia projektowe – polegające na opracowaniu pod kierunkiem prowadzącego 
zajęcia zasadniczych części projektów przewidzianych programem przedmiotu w celu 
nabycia odpowiednich umiejętności. 

� Zajęcia seminaryjne – rozwijające treści wykładów przy czynnym udziale studentów, 
odbywają się na ostatnich latach studiów. 

� Dyskusja panelowa - dyskusja, której cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch 
gremiów: dyskutującego (eksperci - panel) i słuchającego (audytorium - uczący się).  
W pierwszej fazie dyskusji, obserwowanej przez audytorium, wypowiadają się 
eksperci, wprowadzając w temat, następnie odbywa się dyskusja między członkami 
panelu. W drugiej fazie dyskusji głos moŜe zabierać kaŜda osoba wchodząca w skład 
audytorium. 

� Warsztaty – umoŜliwiają studentom zdobycie juŜ na studiach praktycznych 
umiejętności wykonywania konkretnych zadań zawodowych – praktyczna nauka 
zawodu. Przykładowo, w czasie studiów prawniczych w ramach warsztatów studenci 
poznają wybrane narzędzia pracy sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, 
notariusza. Warsztaty prawnicze przygotowują praktycznie studentów do startu na 
aplikacje prawnicze i wstępnie do wykonywania zawodów prawniczych. Inne 
przykłady to warsztaty dziennikarskie czy warsztaty z zakresu dziedzin twórczych. 

� Gry kierownicze (gry decyzyjne) – to wszelkiego rodzaju gry dotyczące planowania  
i kierowania dowolnego typu organizacjami czy przedsięwzięciami. Pomagają one 
opanować uczestnikom trudną sztukę podejmowania decyzji zarządczych w warunkach 
strukturalnej niepewności i konieczności realizacji wielu, często sprzecznych ze sobą 
celów68, np. współpraca z otoczeniem przedsiębiorstwa, finanse, kadry, itd. Bardzo 
często gry kierownicze prowadzone są w oparciu o dane symulowane komputerowo. 

� Sympozja69 – zajęcia, w czasie których wygłaszane są referaty i prowadzone dyskusje 
na temat wybranych zagadnień.  

Zajęcia dydaktyczne dla kaŜdej w/w formy studiów organizowane są według osobnego 
harmonogramu i prowadzone w odrębnych grupach studenckich. 

Niektóre z zajęć mogą być prowadzone w formie zajęć fakultatywnych, czyli  
nadobowiązkowych, pozwalających na rozszerzenie wiedzy studentów w wybranych przez 
nich dziedzinach. 

W coraz większym stopniu zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie zdalnego nauczania 
przy wspomaganiu informatycznym.70 

                                                
68 Witold T. Kielecki, Symulacyjne gry decyzyjne jako narzędzie kształcenia menedŜerów, 

http://www.wspiz.pl/~witoldb/pliki/wyklad3.ppt 
69

 ☺Syn – wspólny, posis – picie, a zatem sympozjum to nic innego jak wspólne picie. Bo tak właśnie narodziły 
się dyskusje naukowe: przy stole i posiłku. Zarówno stół, jak i wspólne biesiadowanie bardzo łączy. 
Rozmowa i dyskusja takŜe - http://www.uwm.edu.pl/czachor/dyda/auto1.htm 

70 W zakładce „Uzupełnienia” części portalu podręcznika „Informacje dla Czytelników” podano informacje 
dotyczące tej formy nauczania. 
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Formy rozliczenia się z przedmiotem:  
� zaliczenie bez oceny – tak kończą się przedmioty „mniej waŜne”, do indeksu 

prowadzący wpisują „zaliczono”; zaliczenie niekiedy jest dokonywane na podstawie 
samej obecności; częściej trzeba napisać test albo zaliczyć kolokwium71;  

� zaliczenie na ocenę – wpisywana jest ocena na podstawie określonych sprawdzianów;  
� egzamin, czyli taka „wielka klasówka” z całości przedmiotu (czasem obejmuje materiał  

z wykładów i ćwiczeń). Ocenę z egzaminu wpisuje się do indeksu.  

Warunkiem zaliczenia mogą być obecności na zajęciach lub, w przypadku nieobecności, 
wykonanie i dostarczenie pisemnej pracy, zawierającej streszczenie podstawowych 
informacji przekazanych w czasie zajęć. Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia 
jest koniec zajęć w danym semestrze.  
Student posiadający zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie określonym  
w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, moŜe 
być zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach z tego zakresu. 
Student posiadający Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych72, zwany dawniej 
Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy (European Computer Driving Licence - ECDL), 
moŜe być zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach z zakresu technologii informacyjnej. 

Posiadanie wszystkich zaliczeń, stanowi formalny warunek dopuszczenia studenta do 
sesji egzaminacyjnej.73 Niekiedy nie wprowadza się tak formalnego ograniczenia  
w zdawaniu egzaminów, ale istnieje „twardy” warunek – egzaminu nie moŜna zdawać bez 
zaliczenia ćwiczeń i laboratoriów z przedmiotu egzaminowanego.  
WyróŜnia się następujące rodzaje egzaminów (podane w kolejności zdawania): 
• Egzamin „zerowy” – egzamin, którego termin jest wcześniejszy niŜ ten w sesji, ustala 

go wykładowca. Nie zawsze jest on moŜliwy, nie jest takŜe obowiązkowy, ale 
skorzystanie z niego pozwala nam odciąŜyć się w czasie sesji lub czasami zwiększyć 
liczbę moŜliwych „podejść” do egzaminu. 

• Egzamin w czasie sesji. 
• Egzamin poprawkowy – dodatkowa szansa zdania egzaminu, gdy podczas sesji 

właściwej „powinie się nam noga”. Studentowi przysługuje co najmniej jedna poprawka, 
lecz ich ilość moŜe zostać zwiększona wewnętrznymi unormowaniami. 

• Egzamin warunkowy – to ostatnia szansa zaliczenia przedmiotu w wypadku „oblania” 
lub nieprzystąpienia do egzaminu poprawkowego. JeŜeli student nie zostanie 
dopuszczony do egzaminu warunkowego lub go nie zda, moŜe być skreślony z listy 
studentów – patrz poniŜej.  

W tym miejscu naleŜy jeszcze wymienić egzamin komisyjny, będący szansą poprawienia 
wyniku egzaminu zdawanego w czasie sesji, egzaminu poprawkowego lub egzaminu 
warunkowego. Egzamin komisyjny przeprowadza się na wniosek studenta w przypadku jego 
wątpliwości, co do obiektywności egzaminatora. Egzamin zdaje się przed komisją złoŜoną 
zwykle z dziekana (prodziekana), poprzedniego egzaminatora, wyznaczonego nauczyciela 
akademickiego, kompetentnego w przedmiocie egzaminu oraz – co istotne z punktu widzenia 
studenta – przedstawiciela samorządu studenckiego.  

                                                
71 Forma sprawdzenia wiedzy przyswojonej na danych wykładach i ćwiczeniach. W odróŜnieniu od egzaminów, 

odbywają się one kilka razy w semestrze i obejmują węŜszy zakres materiału, zazwyczaj mają formę pisemną. 
72 W zakładce „Uzupełnienia” części portalu podręcznika „Informacje dla Czytelników” podano informacje 

dotyczące Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. 
73 Zaliczeniu mogą podlegać poszczególne rodzaje zajęć, takŜe zajęć w ramach określonego przedmiotu: 
ćwiczenia audytoryjne lub / oraz ćwiczenia laboratoryjne – pozytywny wynik tych zaliczeń jest warunkiem 
zdawania egzaminu. 
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Dopuszczenie do zdawania egzaminu warunkowego i komisyjnego następuje po akceptacji 
przez dziekana, stosownego pisma studenta.  
Regulamin studiów moŜe określać, Ŝe w przypadku niezaliczenia przedmiotów w liczbie 
określonej regulaminem studiów, moŜna ubiegać się o tzw. warunek – moŜliwość 
studiowania na kolejnym semestrze, w czasie którego muszą być zlikwidowanie zaległości 
poprzez uzyskanie brakujących zaliczeń i zdanie zaległych egzaminów, nazwanych 
wcześniej egzaminami warunkowymi. Aby uzyskać warunek, naleŜy złoŜyć stosowne 
podanie do dziekana.  
Mogą być ustalenia w regulaminie studiów, Ŝe warunek (rejestrację warunkową) dostaje się 
na kolejny semestr automatycznie po zdobyciu określonej liczby punktów ECTS bez 
zaliczenia wszystkich przedmiotów.  
Zaliczenia i egzaminy mogą być prowadzone w formie ustnej lub pisemnej: tradycyjnej 
lub testowej; testy coraz częściej przeprowadzane są w postaci komputerowej. Niektóre  
z egzaminów składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej.  
W sesji zerowej czasami wprowadza się ograniczenie zdawania egzaminów tylko do 
studentów, którzy byli obecni na wszystkich wykładach oraz opracowali i przedstawili  
w czasie wykładów, seminariów, czy konwersatoriów, określoną liczbę tematów, czy 
zagadnień. Do egzaminu zerowego moŜna dopuszczać teŜ wszystkich studentów (niezaleŜnie 
od wyŜej wspomnianego warunku wcześniejszego zaliczenia ćwiczeń i laboratoriów), ale w 
tym przypadku warunkiem uznania pozytywnego wyniku egzaminu zerowego jest zaliczenie 
ćwiczeń i laboratoriów przed terminem egzaminu w sesji, udokumentowane wpisem do 
indeksu.  
Na niektórych uczelniach dopuszcza się uczestnictwo w zajęciach wolnych słuchaczy. 
Wolny słuchacz to osoba, która mimo zdania egzaminu na studia nie została przyjęta ze 
względu na brak miejsc. W przypadku kiedy zajęcia nie mają charakteru otwartego, uczelnia 
zezwala takiej osobie na uczestnictwo w zajęciach, jednak nie wydaje jej indeksu  
i legitymacji studenckiej. W zaleŜności od wyników, jakie ta osoba osiągnęła po zakończeniu 
pierwszego semestru lub roku, moŜe ona zostać przyjęta do grona studentów na normalnych 
zasadach i kontynuować studia. 
Ponowne podjęcie studiów po skreśleniu z listy studentów to tzw. reaktywacja. Gdy student 
zostaje skreślony, ma on ustalony czas na napisanie podania o anulowanie skreślenia. 
Skierować je trzeba z reguły do dziekana; to on decyduje o ewentualnym przywróceniu na 
studia, pod warunkiem powtórzenia jakiegoś fragmentu studiów. Gdy reaktywacja następuje 
po dłuŜszym czasie, gdy ktoś np. zrezygnował ze studiów i chce je podjąć ponownie, od 
momentu w którym je przerwał, kieruje do dziekana podanie o wznowienie studiów. Opisuje 
w nim swoją sytuację, przyczyny rezygnacji i chęci wznowienia. JeŜeli dziekan wyrazi zgodę 
na kontynuację studiów, czasami trzeba za kontynuację zapłacić. Opłata uzaleŜniona jest od 
kierunku studiów, tak jak w przypadku warunku.  
Wszyscy studenci uczelni tworzą samorząd studencki uczelni. W ramach samorządu 
studenckiego działa samorząd uczelniany, moŜe działać samorząd mieszkańców akademika.  

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 
prowadzonych przez uczelnię wybierają spośród swego grona organa samorządu 
studenckiego, np. organem wykonawczym samorządu studenckiego moŜe być rada 
studentów samorządu studenckiego, a organem uchwałodawczym - sejmik samorządowy.  
Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni. 
Samorząd studencki działa na podstawie ustawy i uchwalonego regulaminu, określającego 
zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych  
i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje.  
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Organy samorządu studenckiego decydują w sprawach rozdziału środków finansowych 
przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie. Organy samorządu studenckiego 
przedstawiają organom uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie 
tych środków nie rzadziej, niŜ raz w roku akademickim. 

Na początku roku spośród studentów danego rocznika i poszczególnych grup dziekańskich 
wybierany jest starosta / starościna. Starostowie pośredniczą pomiędzy studentami, a 
nauczycielami akademickimi czy dziekanatem. Zbierają indeksy do róŜnych wpisów, 
legitymacje do przedłuŜenia. U nich naleŜy zapisywać się na poszczególne wyjazdy, imprezy 
czy wykłady. Często przekazują oni studentom ogłoszenia dziekanatu czy samorządu. 
Pomagają teŜ załatwić problemy studentów, występując w ich imieniu. 

W czasie studiów naleŜy takŜe pamiętać o spoczywającym na studentach obowiązku 
słuŜby wojskowej. 74 

1.3.4. Dokumentowanie przebiegu studiów 75 
Uczelnia zakłada i prowadzi teczkę akt osobowych studenta, w której przechowuje się: 
1. dokumenty wymagane od kandydata na studia, w tym: 

a) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (w przypadku kandydata na studia 
drugiego stopnia równieŜ odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu 
ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich); 

b) ankietę osobową; 
c) poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego toŜsamość kandydata na studia; 
d) aktualną fotografię kandydata; 

2. dokumenty postępowania kwalifikacyjnego stanowiące podstawę do podjęcia decyzji  
o przyjęciu na studia; 

3. kopię decyzji o przyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia; 
4. podpisany przez studenta akt ślubowania; 
5. karty_okresowych_osiągnięć_studenta; 
6. decyzje władz uczelni dotyczące przebiegu studiów, w szczególności: udzielonych 

urlopów, zgody na powtarzanie roku, skreślenia z listy studentów, a takŜe nagród, 
wyróŜnień i kar dyscyplinarnych; 

7. dokumenty dotyczące przyznania studentowi pomocy materialnej; 
8. jeden egzemplarz pracy dyplomowej, jeŜeli przewiduje ją regulamin studiów zgodnie ze 

standardami kształcenia; 
9. recenzję (recenzje) pracy dyplomowej; 
10. protokół egzaminu dyplomowego; 
11. dyplom ukończenia studiów; 
12. suplement do dyplomu; 
13. potwierdzenie odbioru legitymacji studenckiej i indeksu, a takŜe ich duplikatów; 
14. potwierdzenie odbioru dyplomu i jego odpisów, suplementu do dyplomu, a takŜe 

duplikatu dyplomu lub suplementu do dyplomu przez osobę odbierającą dyplom; 
15. wniosek studenta dotyczący odbycia przysposobienia obronnego. 

Po immatrykulacji student otrzymuje: 
1)  indeks – rys. 19; 
2)  legitymację studencką (w postaci papierowej lub elektronicznej76). 

                                                
74 Patrz punkt 6.6. 
75 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji 

przebiegu studiów http://bap–psp.lex.pl/serwis/du/2006/1634.htm 
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Uczelnia prowadzi album studentów. Album moŜe mieć formę elektroniczną. Zasady 
prowadzenia albumu są następujące: 
• studentowi nadaje się kolejny w ramach uczelni tzw. numer albumu;  
• numer albumu przypisany jest studentowi na wszystkich kierunkach  

i stopniach studiów realizowanych przez studenta w tej uczelni; 
• do albumu wpisuje się: numer albumu, datę rozpoczęcia studiów, nazwisko, imię 

(imiona) oraz wybrane informacje personalne; 
• numer albumu wpisuje się w indeksie studenta i jego legitymacji studenckiej;  
• numerem albumu oznacza się teczkę akt osobowych studenta. 

Przebieg studiów jest dokumentowany w: 
1. protokołach zaliczenia przedmiotu zawierających: nazwę przedmiotu, którego dotyczy 

zaliczenie lub egzamin, imiona i nazwiska studentów, numery albumów, oceny, datę  
i podpis osoby zaliczającej lub przeprowadzającej egzamin – rys. 21; 

2. kartach_okresowych_osiągnięć_studenta zawierających: imię (imiona) i nazwisko 
studenta, numer albumu, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy lub stopień naukowy 
prowadzącego zajęcia (zaliczającego lub przeprowadzającego egzamin), nazwy 
przedmiotów, które student zaliczył w danym semestrze, określenie formy zaliczenia, 
uzyskane oceny oraz liczbę punktów, zgodnie z europejskim systemem transferu  
i akumulacji punktów (ECTS), daty i podpisy osób egzaminujących i zaliczających 
poszczególne przedmioty oraz podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 
uczelni, dokonującego wpisu na kolejny rok (semestr) studiów; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 21. Przykładowy protokół zaliczenia przedmiotu  

3. indeksie studenta. 

                                                                                                                                                   
76 W zakładce „Uzupełnienia” części portalu podręcznika „Informacje dla Czytelników” podano informacje 

dotyczące elektronicznej legitymacji studenckiej. 
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Aby prawidłowo wypełnić indeks, naleŜy przestrzegać kilku zasad. W przeciwnym 
przypadku indeks zostanie zwrócony studentowi do poprawy (zwrócony moŜe zostać teŜ 
z kilku innych powodów).  
• WaŜne jest, aby przedmioty wpisywać w indeksie i na karcie w tej samej kolejności.  
• Muszą być wypełnione wszystkie pola na wykorzystywanych stronach: imię  

i nazwisko, rok akademicki, rok studiów, przedmiot (spisany z programu studiów), 
prowadzący zajęcia (z reguły wraz z tytułem i stopniem naukowym).  

• W rubryce ilość godzin – naleŜy wpisać sumaryczną liczbę godzin.  

Zaliczeń zajęć dokonuje prowadzący zajęcia i to on wpisuje zaliczenie do indeksu oraz do 
protokołu. Wpis moŜe być teŜ dokonywany do rejestru jednostki organizacyjnej. 

Część wykładowców prosi równieŜ o wpisanie do indeksu odpowiedniej daty. Praktycznie 
zabrania się uŜywania korektora, w przypadku pomyłki naleŜy błąd skreślić. 

       Przebieg studiów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Rysunek 22. Dokumentowanie przebiegu studiów 

Na niektórych uczelniach wykorzystywana jest takŜe karta egzaminacyjna77, pobierana  
w dziekanacie przed zbieraniem wpisów. Wtedy kaŜdy prowadzący zajęcia wpisuje ocenę 
studenta trzy razy: w indeksie, karcie egzaminacyjnej i protokole zaliczeń. Po zaliczeniu 
semestru student dostaje z powrotem swój indeks, lecz karta zostaje jako dowód  
w dziekanacie. Podchodząc do sesji poprawkowej, naleŜy pobrać osobną kartę. 

 

 

                                                
77 Karta egzaminacyjna moŜe być traktowana jako kopia indeksu dla dziekanatu. Obecnie stosowanie „Karty 

egzaminacyjnej” nie jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów - rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, 
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2000/0907.htm 
Zgodnie z w/w rozporządzeniem stosowana jest opisana wcześniej „Karta okresowych osiągnięć studenta”. 
Zawiera ona w sobie sumaryczne informacje, które były rejestrowane w wydawanych poprzednio w kaŜdym 
semestrze kartach egzaminacyjnych.  
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Rysunek 23. Przykładowa karta egzaminacyjna 

Zakończenie studiów odnotowuje się w: 
1. indeksie; 
2. protokole egzaminu dyplomowego; 
3. albumie studentów; 
4. księdze dyplomów. 

 

W terminie 30 dni od dnia złoŜenia egzaminu dyplomowego uczelnia sporządza i wydaje 
absolwentowi dyplom ukończenia studiów – rys. 24 wraz z dwoma odpisami  
i suplementem do dyplomu – rys. 25 oraz dokonuje wpisu do księgi dyplomów. Za wydanie 
dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami pobierana jest opłata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 24. Wzór dyplomu ukończenia studiów wyŜszych  
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Rysunek 25. Wzór suplementu do dyplomu 
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1.3.5. Warunki i tryb przenoszenia osiągnięć studenta – system ECTS78 
Europejski System Transferu Punktów (ECTS od angielskiej nazwy European Credit 
Transfer System) jest od 1989 roku wprowadzany w szkołach wyŜszych krajów Europy 
Zachodniej. Opracowany został z myślą o ułatwieniu dostępu do informacji o programach 
studiów w uczelniach zagranicznych oraz usprawnieniu wymiany studentów między 
uczelniami.  

Osiągnięcia studenta są wyraŜane za pomocą punktów zaliczeniowych, zwanych dalej 
„punktami ECTS”. Jeden punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta. 
Przeciętna liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię 
zgodnie z planem studiów i programem nauczania oraz jego indywidualną pracę. 

Punkty ETCS przyznaje się za: 
1) zaliczenie kaŜdego z przedmiotów przewidzianych w planie studiów; 

2) przygotowanie pracy dyplomowej, zgodnie ze standardem kształcenia; 

3) przygotowanie do egzaminu dyplomowego, zgodnie ze standardem kształcenia. 

Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeŜeli spełni wszystkie, 
określone w planie studiów i programie nauczania wymagania oraz osiągnie załoŜone efekty 
kształcenia. 

Liczba punktów ECTS przewidzianych w planie studiów dla zaliczenia: 

• semestru - wynosi od 27 do 33; 

• roku akademickiego - wynosi 60. 

Warunkiem uzyskania wpisu na następny semestr lub rok studiów jest uzyskanie liczby 
punktów wynikającej z planu studiów i programu nauczania, zgodnej z zasadami 
określonymi w regulaminie studiów. 

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi: 

1) dla studiów pierwszego stopnia 180–240; 

2) dla studiów drugiego stopnia 90–120; 
3) dla jednolitych studiów magisterskich 270–360. 

Student akumuluje punkty ECTS przypisane przedmiotom przewidzianym w planie studiów  
i programie nauczania oraz przedmiotom fakultatywnym, wybieranym na zasadach 
określonych w regulaminie studiów, a takŜe przedmiotom zaliczonym poza macierzystą 
uczelnią, w tym na uczelniach zagranicznych, w następujący sposób: 
• punkty ECTS, uzyskane poza macierzystą uczelnią, uznaje się bez ponownego 

sprawdzenia osiągnięcia załoŜonych efektów kształcenia, jeŜeli kształcenie odbywało się 
zgodnie z porozumieniem o realizacji programu kształcenia, zawartym pomiędzy obiema 
uczelniami; 

• punkty ECTS, uzyskane poza macierzystą uczelnią, mogą zostać uznane w miejsce 
punktów z przedmiotów zawartych w planie studiów i wynikających ze standardów 
kształcenia, w przypadku zbieŜności efektów kształcenia tych przedmiotów w obydwu 
uczelniach. 

Studentowi, pragnącemu odbyć część swoich studiów na innej uczelni, system punktowy 
umoŜliwia rozsądny wybór zajęć ze względu na wkład wymaganej pracy. Oczywiście, 
student powinien wybrać program zbliŜony do programu studiów na uczelni macierzystej, 
kierując się opisem poszczególnych przedmiotów przedstawionych w informatorze  
                                                
78 http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?acid=28 
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o studiach na danej uczelni. W przypadku wyjazdu studenta na inną uczelnię przygotowuje 
się dla niego wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem i po powrocie. Punkty przyznawane są po 
uzyskaniu zaliczenia przedmiotu, ale na uczelni macierzystej nie wpisuje się ich do indeksu. 
Punkty za przedmioty zaliczone za granicą zastępują punkty, które student uzyskałby na 
uczelni macierzystej. 

1.3.6. Międzynarodowa wymiana studentów79 

Atrakcyjne studia za granicą studenci mogą realizować w ramach programu Socrates-
Erasmus. Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, 
został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów 
między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku Erasmus wszedł w skład 
utworzonego wówczas programu wspólnotowego Socrates, wspierającego międzynarodową 
współpracę w sferze edukacji. Ogólnym celem programu Socrates-Erasmus jest 
podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru  
w szkołach wyŜszych.  

Kraje biorące udział w programie Socrates-Erasmus to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, 
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, 
Lichtenstein, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

W Polsce prawo uczestnictwa w programie Erasmus mają publiczne i niepubliczne uczelnie 
wyŜsze wpisane do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, kształcące 
studentów na wszystkich trzech poziomach tzn.: licencjackim, inŜynierskim, magisterskim 
oraz doktoranckim. 

Uczelnie uczestniczące w programie Erasmus realizować mogą między innymi następujące 
działania: 
• wymianę studentów - umoŜliwianie własnym studentom wyjazdów do partnerskich 

uczelni w krajach europejskich i przyjmowanie studentów z tych uczelni w celu 
zrealizowania przez nich uzgodnionego programu studiów, trwającego od 3 miesięcy do 
1 roku akademickiego;  

• wymianę nauczycieli akademickich;  
• umoŜliwianie wykładowcom wyjazdów do partnerskich uczelni w krajach Europy  

i przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć 
dydaktycznych; 

• organizację wymiany studentów i nauczycieli akademickich, np. promocję wymiany, 
przygotowanie (np. organizacyjne, językowe) wyjeŜdŜających studentów  
i wykładowców, opiekę nad studentami przyjeŜdŜającymi z zagranicy. 

Wymiana studentów moŜe być realizowana tylko i wyłącznie pomiędzy uczelniami 
posiadającymi waŜną Kartę Uczelni Erasmusa. 

Polskie uczelnie finansują (z funduszy otrzymanych z Agencji Narodowej) jedynie granty dla 
studentów wyjeŜdŜających, które mają im pomóc w finansowaniu róŜnicy kosztów 
związanych z pobytem za granicą. Studenci przyjeŜdŜający otrzymują granty Erasmusa we 
własnym kraju. 

                                                
79 Portal INFOLINIA.ORG: 

http://www.infolinia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=137&PHPSESSID=afc2
2808 
Portal Politechniki Rzeszowskiej: http://rekrutacja.prz.edu.pl/info/index.php?pozycja=sprawy&poz=wymiana 
Portal Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej: 
http://www.elka.pw.edu.pl/index.php?lang=pl&show=219 
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Na wyjazdy w ramach programu Sokrates-Erasmus mogą być kwalifikowani tylko  
i wyłącznie studenci, którzy: są zarejestrowani na studiach licencjackich (inŜynierskich) / 
magisterskich / doktoranckich, są obywatelami państwa uczestniczącego w programie lub 
posiadają prawo stałego pobytu albo status uchodźcy na terenie Polski, w momencie wyjazdu 
są studentami co najmniej II roku studiów. 

Podstawowe kryteria stawiane przed kandydatami na wyjazd w ramach Erasmusa to dobre 
wyniki w nauce oraz odpowiednia znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone 
zajęcia na uczelni zagranicznej. 

Uczelnia ma prawo określić szczegółowe kryteria i warunki, jakie muszą spełnić kandydaci 
na wyjazdy, np.: 
• posiadać zgodę dziekana na studia za granicą;  
• posiadać dobrą znajomość języka obcego poświadczoną zdaniem egzaminu 

przeprowadzonego przez Studium Języków Obcych;  
• mieć wysoką średnią ocen z toku studiów oraz za ostatni semestr.  

Warunki te nie mogą pozostawać w sprzeczności z ogólnymi zasadami programu i powinny 
być podane do ogólnej wiadomości. 

Uczelnia macierzysta zobowiązana jest do:  
•  przygotowania wyjazdu (bilety, zakwaterowanie, itp.);  
•  uzgodnienia zakresu przedmiotów z uczelnią partnerską;  
•  zaliczenia semestru po powrocie studenta na podstawie przedstawionych świadectw;  
•  wypłacania grantów na wskazane przez studenta konto.  

NaleŜy pamiętać, Ŝe celem wyjazdu studenta w ramach Erasmusa jest zrealizowanie 
części studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej. Student przemieszcza się do 
partnerskiej uczelni zagranicznej na określony czas i tam realizuje program studiów, nie 
przestając być studentem polskiej uczelni i nie tracąc praw studenta w Polsce (co przejawia 
się m.in. w kontynuacji wypłat stypendiów krajowych). Minimalny okres studiowania to 3 
miesiące, a maksymalny (łącznie z ewentualną praktyką) - 1 rok akademicki. Uczelnia 
przyjmująca nie ma prawa pobierać od studentów przyjeŜdŜających opłat za naukę 
(wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy, itp.). Wyjazd tylko na praktykę jest w ramach 
programu Socrates-Erasmus nieuprawniony (praktyka jest dopuszczalna tylko, jeŜeli stanowi 
część uzgodnionego programu studiów). Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania 
okresu studiów odbytych na uczelni partnerskiej za równowaŜny z okresem studiów na 
uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuŜa czasu studiów), pod warunkiem zrealizowania 
przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów (Porozumienie o programie 
zajęć - Learning Agreement).80  

Prawo do wyjazdu jako student Erasmusa jest jednokrotne. 

Studia za granicą to niepowtarzalna szansa:  
• zdobycia nowej wiedzy i doświadczenia praktycznego, zarówno w dobrze wyposaŜonych 

laboratoriach, jak i podczas praktyk czy staŜy studenckich odbytych w ramach cyklów 
szkolenia na uczelniach partnerskich;  

• porównania poziomu wiedzy uczelni macierzystej i uczelni partnerskiej, poznania innych 
metod nauczania i systemów edukacyjnych;  

• praktycznego zastosowania umiejętności posługiwania się językiem obcym, zapoznania się 
z terminologią zawodową;  

• zapoznania się z kulturą danego kraju „od wewnątrz”;  

                                                
80 W oparciu o punkty ECTS – patrz ppkt 1.3.5. 
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• zwiedzania krajów europejskich;  
• poznania warunków Ŝycia przeciętnej rodziny z innego kraju europejskiego;  
• rozwijania swoich zainteresowań;  
• sprawdzenia siebie w nowych, czasem trudnych warunkach, kształcenia umiejętności 

radzenia sobie i podejmowania samodzielnych, waŜnych decyzji Ŝyciowych;  
• łatwiejszego znalezienia pracy.  
Podsumowując, studiowanie za granicą to nie tylko doskonalenie języka obcego, rozwój 
słownictwa z zakresu dziedziny studiowania czy teŜ poznanie kultury i tradycji danego kraju. 
To równieŜ krok ku samodzielności oraz bardzo waŜny atut w przyszłości, podczas ubiegania 
się o wymarzone stanowisko pracy. Co więcej, nawiązane przyjaźnie międzynarodowe są 
bezcenne, a opowieści spotkanych osób są źródłem wiedzy o świecie. 
Wiele osób, które juŜ studiują w Polsce, moŜe samodzielnie załatwić sobie kontynuację 
studiów na zagranicznej uczelni. Sytuacja taka występuje dzięki Europejskiemu Systemowi 
Transferu Punktów (ECTS) stosowanemu na większości uczelni w Europie - studenci, którzy 
juŜ jakiś czas uczą się w Polsce, mają szansę zostać przyjęci na zagraniczną uczelnię wyŜej 
niŜ od pierwszego roku. Niekiedy zachodzi jednak konieczność uzupełnienia róŜnic 
programowych i zdania dodatkowych egzaminów z poprzednich lat. Punkty ECTS przydadzą 
się zarówno tym, którzy chcą skończyć studia za granicą, jak i tym, którzy pragną wyjechać 
tylko na jakiś czas i nie tracić roku na własnym wydziale. Drugi przypadek wymaga jednak 
zgody władz macierzystej jednostki. MoŜna ją uzyskać w sytuacji, gdy zagraniczny program 
studiów nie odbiega znacząco od polskiego. W innym przypadku mogą pojawić się problemy 
z przepisaniem przedmiotów i konieczność wzięcia urlopu dziekańskiego. Wszystkie 
szczegóły trzeba ustalić zawczasu z opiekunem roku. 

1.3.7. Studencki ruch naukowy81 

Niezwykle waŜnym zadaniem jest, aby w czasie studiów wyŜszych zgromadzić jak najwięcej 
wiedzy i umiejętności. Czas „półdezaktualizacji” wiedzy jest obecnie bardzo krótki i wynosi 
zaledwie kilka lat (nawet 2-3). NaleŜy zatem, po tym czasie uzupełnić ok. 50% wiadomości 
szczegółowych, aby nadal być na bieŜąco. Ponadto, z czasem ulatuje wiele szczegółów i daje 
o sobie znać proces zapominania.  
Istotą studiowania jest rozwijanie umiejętności myślenia, umiejętności działania, zdolności 
do samodzielnego rozwiązywania problemów, odwagi podejmowania decyzji. Niezwykle 
istotnym elementem studiów wyŜszych jest równieŜ sposobność współpracy z nauczycielami 
akademickimi, którzy uczą, jak wykorzystać zgromadzone umiejętności, a takŜe moŜliwość 
podpatrywania ich w działaniu.  
NaleŜy zatem zrobić wszystko, aby zmaksymalizować moŜliwości takiej współpracy. 
Nieograniczone wprost moŜliwości w tym zakresie daje studencki ruch naukowy. To 
wymaga jednak osobistego zaangaŜowania i inicjatywy ze strony kaŜdego ze studentów. 
Praktyka samodzielnego działania daje studentom kwalifikacje trudne do przecenienia. 
Studenci mogą brać udział w pracach badawczych z zakresu interesującej ich tematyki.  
Studencki ruch naukowy realizuje ideę samokształcenia studentów. 

Działalność studenckiego ruchu naukowego związana jest przede wszystkim ze studenckimi 
kołami naukowymi:  
• koła prowadzą badania naukowe organizując obozy, objazdy i wyprawy naukowe;  
• inną formą pracy kół są badania naukowe w terenie i badania laboratoryjne;  

• rezultaty prac prezentowane są podczas licznych sesji, sympozjów i konferencji 
naukowych.  

                                                
81 Leszek A. Dobrzański, http://www.platforma.imiib.polsl.pl/mod/resource/view.php?id=4397 
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Z działalności kół naukowych płyną rozliczne poŜytki dydaktyczne. Studenci uczą się 
kalkulować i przeprowadzać własne inicjatywy badawcze czy popularyzatorskie. Docierają 
do wartościowej literatury przedmiotu, chętnie korzystają z informacji komputerowej. 
Zdobywają poza uczelnią środki na publikacje czy konferencje naukowe. 

Efektem działalności naukowej, prowadzonej pod kierunkiem pracowników naukowo-
badawczych, jest współautorstwo prac naukowych, prezentacja osiągnięć na konferencjach 
krajowych i zagranicznych. 

Studenci uczestniczą równieŜ w wymianie naukowej z ośrodkami zagranicznymi w ramach 
programów współpracy międzynarodowej Socrates- Erasmus. 

1.3.8. Konwersacje akademickie82 

Nietaktem jest zwracanie się do osoby posiadającej stopień czy tytuł naukowy wyłącznie po 
nazwisku lub z pominięciem posiadanego stopnia czy tytułu, np. „Panie Kowalski”, czy teŜ 
„Proszę Pana”. Brakiem elementarnej kultury jest zwracanie się do prowadzącego zajęcia 
laboratoryjne „Panie kierowniku”.83 
Akademickie konwersacje mają swój repertuar zwrotów i swoją „poetykę”. Ich biegłe 
opanowanie jest niemal równie trudne, jak nauczenie się języka obcego. Uczyć się ich jednak 
trzeba, jeśli oczywiście chce się bez większych zgrzytów funkcjonować w tym środowisku.  
Często występuje zasadnicza róŜnica między studenckim językiem oficjalnym, uŜywanym  
w kontaktach z nauczycielami akademickimi i akademicką administracją, a językiem 
prywatnym, uŜywanym w rozmowach międzystudenckich.  
W pierwszym przypadku mamy często do czynienia z wręcz manifestacyjnym 
ugrzecznieniem. Zdarza się, iŜ student „awansuje” któregoś z nauczycieli akademickich, 
zanim zdąŜy o tym pomyśleć sam zainteresowany. Lepiej jednak powiedzieć o „panu 
doktorze” „panie profesorze”, niŜ odwrotnie. Zdarza się równieŜ studentowi, iŜ nazwie Jego 
Magnificencję Rektora – „Panem Rektorem”. Pełnego tytułu – z obowiązkowym podaniem 
tytułu i stopni naukowych oraz imienia i nazwiska – uŜywa się podczas uroczystości oraz we 
wszystkich kierowanych do rektora pismach. W roboczych kontaktach dopuszczalne,  
a nawet oczekiwane, jest zwracanie się „Panie Rektorze”.84  

Inaczej to wszystko wygląda w rozmowach między samymi studentami. „Tykanie” w nich 
profesora, czy mówienie o nim tylko po nazwisku nie jest najgorszą rzeczą, która moŜe go 
spotkać. Bywa bowiem, Ŝe w rozmowach między studentami wykładowca określany jest 
jakimś złośliwym przydomkiem lub dosadnym epitetem, zwłaszcza, gdy jest osobą 
wymagającą i surową w ocenach. Zdarza się równieŜ i tak, Ŝe wykładowca określany jest 
sympatycznym przydomkiem, niejednokrotnie pochodzącym od nazwiska lub jakiejś jego 
cechy.  

Do dziekana moŜna oczywiście zwracać się przez „Panie Dziekanie”, ale teŜ nie będzie 
wielkim nietaktem, jeśli zwrócimy się do niego przez „Panie Profesorze”; chyba, Ŝe jest on 

                                                
82 Opracowano na podstawie: http://www.forumakad.pl/archiwum/2005/03/12–za–konwersacje.htm 
83  ZauwaŜmy, Ŝe nie przyjdzie nam do głowy zwrócenie się w taki sposób do lekarza podczas wizyty domowej, 

czy teŜ w gabinecie lekarskim.  
Taki sposób zwracania moŜna nazwać brakiem kindersztuby (kindersztuba - umiejętność zachowania się, 
ogłada towarzyska wyniesiona z domu, staranne wychowanie domowe – Słownik języka polskiego, PWN 
Warszawa 1988).  

W kaŜdym kraju trzeba się trzymać obyczaju – przysłowie polskie 
84 Autor słyszał, jak studenci, pytając w rektoracie o obecność rektora, uŜywali formy: Czy zastałem Pana 

Witolda?  
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nie profesorem, lecz doktorem – wówczas lepiej brzmi urzędowe „Panie Dziekanie” (nawet, 
gdy jest prodziekanem).  
Do nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy (tzn. profesora), niezaleŜnie od 
pełnionej funkcji, naleŜy zwracać się „Panie Profesorze”. Do dra hab., zatrudnionego na 
stanowisku profesora, naleŜy zwracać się „Panie Profesorze”. 
Natomiast nauczyciele akademiccy nie powinni zwracać się do studentów w formie 
„tykania”, dopuszczalne zwroty to „Proszę Pana”, „Proszę Pani”, czy „Panie Kolego”. Przy 
wielokrotnych kontaktach, np. przy prowadzeniu pracy dyplomowej,  dopuszczalne jest 
zwracanie się do studenta z uŜyciem imienia, np. „Panie Krzysztofie”. 

1.3.9. Język studentów85 
Słownictwo gwary młodzieŜy akademickiej związane jest przede wszystkim z nauką, zabawą 
i warunkami Ŝycia, a jego cechą charakterystyczną, wypływającą ze spontaniczności, jest 
oryginalność, plastyczność, ekspresywność. W specyficznym Ŝargonie studenckim da się 
zauwaŜyć pewną prawidłowość – rozpada się on wyraźnie na dwie grupy. Pierwsza z nich 
gromadzi słownictwo „szkolne” – mieściłyby się tutaj zatem: 
• nazwy poszczególnych kierunków, np.: „regały” (studenci bibliotekoznawstwa), 

„młotki” (wychowanie techniczne); 
• nazwy przedmiotów – są one przewaŜnie skontaminowane do jednego wyrazu z nazw 

wielowyrazowych; i tak na przykład zamiast „politycznych dylematów najnowszych 

dziejów Polski” mamy po prostu „dylematy”, zamiast „języka staro-cerkiewno-

słowiańskiego” jest „escees” (scs); inne przykłady to: „opisówka”, „mechana”; 
• słownictwo związane z zaliczeniami: „koło” (kolokwium), „zalka” (semestralne 

zaliczenie przedmiotu), „zbierać autografy” („iść po autograf”, „zdobyć autograf” – 
wszystkie te synonimiczne określenia oznaczają uzyskanie wpisu w indeksie, a więc 
zaliczenia semestralnego), „chochlik” (biała, szczęśliwa kartka na egzaminie), „trening 

szarych komórek” (bardzo wytęŜona nauka w czasie sesji), „kampania wrześniowa” 

(sesja poprawkowa we wrześniu), „dziobać” („kuć”, „stukać” – oznaczają intensywną 
naukę), „motać się” (źle odpowiadać), itd. 

Drugą grupę stanowi słownictwo „pozaszkolne”, związane ze studenckim Ŝyciem 
towarzyskim. Większość terminów jest w tym przypadku tworzona przez studentów 
mieszkających w akademikach – czyli deesach (DS = Dom Studenta). Część z nich wiąŜe się 
tylko i wyłącznie z mieszkaniem w domach studenckich. Do nich moŜna zaliczyć 
przykładowo słownictwo typu: „gościować się” – pójść do kogoś „w gości”, a więc z wizytą, 
„współspacz(ka)” lub „walet” – to osoba, z którą nielegalnie mieszka się w jednym pokoju, 
itd. 
Do grupy tej zaliczyć równieŜ moŜna tzw. „słownictwo klubowe” – a więc wywodzące się  
z klubów studenckich i związane z „rozrywkami kulturalno-towarzyskimi”. Odnajdujemy tu 
między innymi następujące wyrazy i wyraŜenia: „iść na browar” („iść na bro” - pójść na 
piwo), „kupić ramkę” (paczkę papierosów, tzw. „wagonik”), „mieć szlugi” (papierosy), 
„zafiukać” (zapalić), „łoić” (pić alkohol), „dŜamp” („dŜampreza”, „party” – impreza). 

Charakterystyczną cechą środowiskowej gwary studenckiej są zmiany znaczenia wyrazów 
znanych, funkcjonujących w społeczeństwie. Neologizmy semantyczne są bardzo popularne  
i powszechne. I tak na przykład ogólnie znane wyrazy typu: „generał” (stopień wojskowy), 
„okienko” (małe okno), „witryna” (okno wystawowe), „kobieta”, w języku studentów 

                                                
85 Niniejszy podpunkt stanowią fragmenty artykułu: Katarzyna Zielińska, Język studentów Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego, http://human.uwm.edu.pl/polonistyka/art/kazi.htm 
Patrz takŜe: http://www.matura7.pl/index.php?url=tresc&id_tresc=14 
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uzyskują nowe – zaskakujące często znaczenia. Po studencku zatem „generał” to pół 
papierosa, „okienko” – brak jednych zajęć w normalnym dniu pracy, „witryna” – brak dwóch 
zajęć – a więc przerwa ok. 180-minutowa, a „kobieta” i to w dodatku „moja kobieta” – to po 
prostu Ŝona studenta. 
Nietrudno jest zauwaŜyć, Ŝe głównym bodźcem studenckiej twórczości językowej jest 
dąŜność do zaostrzenia ekspresji wyrazów, wzmocnienia ich ładunku emocjonalnego, a takŜe 
wydobycia z nich róŜnorodnych efektów komicznych. śargon studencki cechuje 
wykorzystanie Ŝartu językowego i gry słów. Humor zauwaŜalny jest od razu, chociaŜby  
w słowach: 
• „przyczłapy” – kapcie lub buty nieco znoszone; 
•  „dopieszczacz” – studencki Don Juan; 
• „ferby” – ktoś, kto się powtarza lub jest nieautentyczny w swoich zdaniach; 
•  „owczy pęd” – lekcewaŜenie zajęć; 
• „narobić komuś trzody” – ośmieszyć, skompromitować kogoś; 
• „odebrać fax” lub „warknąć w porcelankę” – udać się do toalety; 
• „skanalizować” – „zgnębić” kogoś; 
• „dzikunat” – to dziekanat; 
• „mózgowe” i „zapomoga” to odpowiednio – stypendium naukowe i socjalne, natomiast 

samo określenie „stypendium” zastąpione zostało przez „stypę”; 
• „skryptorium” – to dawna czytelnia. 
W ostatnich czasach rośnie równieŜ w sposób zastraszający ilość zapoŜyczeń z języka 
angielskiego. Czasami ulegają one niejakiemu „spolszczeniu”: „lukać” (ang. to look – 
patrzeć), „niusy” (ang. news – nowości, wiadomości). Podlegają one polskim regułom 
odmiany (lukam, luknij itd.; niusy, z niusami, itd.). Częściej jednak wyrazy takie są 
przejmowane z języka angielskiego i przyswajane przez środowisko bez próby 
najmniejszych nawet przystosowań. Łatwo to moŜna zauwaŜyć przy uŜywaniu takich 
wyrazów, jak: „full” (pełny), „cool” (świetny), „sorry” (przepraszać – uŜywane najczęściej  
w 1 osobie liczby pojedynczej – a więc przepraszam), „party” (impreza, zabawa). Zjawisko 
to cały czas się nasila, co jest faktem dość niepokojącym, bo posuwa się czasem do takich 
absurdów, Ŝe ktoś zamiast „przy okazji” mówi – „by the way”. Obecnie jest moda językowa, 
aby uŜywać takich zwrotów – moŜna mieć tylko nadzieję, Ŝe z czasem ta moda wśród 
studentów (i nie tylko, bo jest to zjawisko ogólne) przeminie, znudzi się i umrze śmiercią 
naturalną. 
Przyglądając się Ŝargonowi studenckiemu daje się zauwaŜyć jego wielką specyfikę – jest 
niezrozumiały dla przeciętnego odbiorcy, bo kto spoza grona studenckiego zrozumie 
określenia: „fuksówka”, „stefan”, „spawać”? Powoduje to, Ŝe studenci w pewien sposób stają 
się zamkniętą grupą społeczną. śargon studentów jest zaleŜny równieŜ od specyfiki samego 
kierunku studiów, a takŜe od pomysłowości członków uczelnianej wspólnoty. Dzięki temu 
język danej społeczności studenckiej jest językiem Ŝywym i niesłychanie szybko się 
zmieniającym, zmierzającym do ciągłego odświeŜania ekspresji. Przede wszystkim jednak 
jest to język „cementujący”, umoŜliwiający budowanie więzi wśród studentów  
i pomagający przetrwać im nieraz trudne chwile na uczelni. 
Kilka uzupełnień:86 
• bańka, bania, bomba, kapa – ocena niedostateczna;  
• beton – student podchodzący do zaliczenia bez wcześniejszego przygotowania;  
• cegła – kilkusetstronicowy podręcznik;  

                                                
86 http://pl.wiktionary.org/wiki/Indeks:Gwara_studencka 
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• desant, spadochroniarz – studenci powtarzający rok, pojawiający sie jako nowi w grupie 
studenckiej;  

• giełda – zestaw notatek z danego przedmiotu, zebrany do szybkiej nauki i powtórki przed 
kolokwium bądź egzaminem;  

• kabat – kolega z uczelni;  
• kampania wrześniowa – ciąg egzaminów poprawkowych odbywających się we wrześniu;  
• kobyła – przedmiot wymagający od studentów wyjątkowo duŜo nauki;  
• kolos, koło – kolokwium; 
• kombajn – kolokwium z duŜej części materiału, zazwyczaj odbywające się pod koniec 

semestru;  
• kosa – niezwykle wymagający prowadzący;  
• kwit – ściąga;  
• magazynier – magister (określenie stosowane w stosunku do osób, które dopiero co 

obroniły pracę magisterską);  
• okienko, okno – przerwa, czasami kilkugodzinna, między zajęciami;  
• rozbójnik, zbój, kombajn – obszerne poprawkowe kolokwium dla studentów nie mających 

zaliczonego przedmiotu;  
• ryć, zakuwać, dziobać – intensywnie uczyć się na pamięć;  
• słaby kabat – kolega z uczelni, który się nie uczy;  
• stypa – stypendium naukowe lub socjalne;  
• wędrówka ludów – masowe chodzenie za profesorami z prośbą o kolejny termin na 

zaliczenie;  
• zerówka – dodatkowy egzamin, pisany jeszcze przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej;  
• jesienny zjazd młodych naukowców – wrześniowa egzaminacyjna sesja poprawkowa. 

Błędy językowe w sformułowaniach dotyczących uczelni dotyczą konstrukcji składniowych na 

uczelni i w uczelni.
87 Zwykle konstrukcje te są stosowane zamiennie, bez względu na kontekst 

znaczeniowy czy stylistyczny. Słowniki poprawnej polszczyzny wprowadzają wyraźne 
rozróŜnienie: „Iść do uczelni albo na uczelnię (w znaczeniu: iść do gmachu uniwersytetu), ale: 
iść, zapisać się, wstąpić na uniwersytet (wstąpić na studia); pracować w uniwersytecie albo na 
uniwersytecie, ale: studiować, wykładać na uniwersytecie” – Słownik poprawnej polszczyzny 
pod red. W. Doroszewskiego; „Zdawać, wstąpić, iść, dostać się na uniwersytet. Studiować 
polonistykę na uniwersytecie (nie: w uniwersytecie). Wykładać na uniwersytecie (nie: w 
uniwersytecie). Profesor, rektor uniwersytetu. Asystent, adiunkt uniwersytetu albo na 
uniwersytecie” – Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego. 

                                                
87 http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/Jezykowe_porzadki_wokol_Uniwersytetu.pdf 
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1.3.10. Dodatkowa terminologia 
Na zakończenie wyjaśnienie szeregu uzupełniających terminów i pojęć.  
• AIESEC (fr. Dawna nazwa: Association Internationale des Étudiants en Sciences 

Économiques et Commerciales) – międzynarodowa organizacja studencka, która 
umoŜliwia młodym ludziom odkrycie własnego potencjału i rozwój wokół interesujących 
ich zagadnień po to, by w przyszłości mogli oni wywierać wpływ na otoczenie. AIESEC 
promuje pozytywny model przywództwa oparty na wraŜliwości kulturowej, zdolności 
aktywnego uczenia się, przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej. Do realizacji 
tych celów słuŜy Program Rozwoju, w ramach którego członkowie Organizacji mają 
moŜliwość sprawdzenia się w tworzeniu i prowadzeniu projektów oraz mogą zdobyć 
doświadczenie na praktyce w jednym z ponad 90 krajów świata. www.aiesec.pl 

• Akademicki kwadrans88 – 15–minutowy czas oczekiwania na spóźniającego się 
wykładowcę, po którym to czasie studenci mają niepisane prawo opuścić zajęcia.  

• AZS – Akademicki Związek Sportowy, istnieje od 1908 r., działa na większości polskich 
uczelni. Kluby AZS prowadzą zajęcia w kilkudziesięciu dyscyplinach sportu, w tym tak 
oryginalnych jak bojery, ringo czy łucznictwo. Ponad 150 sekcji uczelnianych bierze 
udział w rozgrywkach państwowych na poziomie I i II ligi. AZS organizuje 
ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół WyŜszych i Mistrzostwa Mistrzów Lig 
Międzyuczelnianych. www.azs.com.pl 

• BEST (ang. Board of European Students of Technology) – Europejskie Stowarzyszenie 
Studentów Nauk Technicznych, istnieje od 1989 r., zrzesza studentów 57 uniwersytetów 
z 21 krajów. Jego celem jest pomoc studentom w rozwoju ich wiedzy i zainteresowań 
poprzez udział w międzynarodowych projektach i wymianach. www.best.pw.edu.pl 

• Biret (łac. birretum – „czapeczka”) jest to okrągłe nakrycie głowy, część ceremonialnego 
oficjalnego stroju na wyŜszych uczelniach (patrz: toga). 

• ELSA (ang. European Law Students Association) – Europejskie Stowarzyszenie 
Studentów Prawa, istnieje od 1981 r., skupia 25 tys. studentów i młodych prawników  
z 200 uczelni z 41 krajów. Celem stowarzyszenia jest pomoc słuchaczom kierunków 
prawniczych w łączeniu teorii naukowej z praktyką, wzbogacanie i poszerzanie ich 
wiedzy oraz promowanie wśród nich poczucia odpowiedzialności społecznej. ELSA 
realizuje to m.in. poprzez organizowanie międzynarodowego Programu Wymiany 
Praktyk Studenckich, szkoleń i seminariów. www.elsa.org.pl 

• Fuksówka – impreza integracyjna dla studentów pierwszego roku.  

• Giełda studencka – w szerszym pojęciu miejsce (tablica ogłoszeń lub coraz częściej 
portal internetowy), w którym publikowane są informacje o wszystkich ciekawych  
i istotnych sprawach dziejących się na uczelni oraz róŜnego rodzaju bieŜące informacje, 
dotyczące np. wynajmu mieszkań, sprzedaŜy sprzętu komputerowego, ofert na obozy 
sportowe. W węŜszym pojęciu – zgromadzenie studentów przed trwającym egzaminem 
ustnym, gdzie moŜna dowiedzieć się o przebiegu egzaminu, stawianych pytaniach, 
ocenie udzielanych odpowiedzi, itp. W przypadku egzaminów pisemnych studenci 
wymieniają się tematami egzaminacyjnymi z poprzednich sesji. 

                                                
88 ☺Kwadrans profesorski – 5 minut podczas których wykładowca oczekuje na studentów spóźniających się na 

zajęcia. 
Na uczelniach nie ma dzwonków, więc kaŜdemu czasem zdarzy się zagapić. Pamiętajmy jednak, Ŝe student 
wchodzący po rozpoczęciu wykładu okazuje brak szacunku dla swojego wykładowcy. 
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• Juwenalia – (łac. juvenalis – „młodzieńczy”) – obyczaj studencki, obchody dni studenta 
połączone z symbolicznym przejęciem władzy w uczelni, a czasami w miejscowości 
będącej siedzibą uczelni. 

• Karta obiegowa – karta, jaka jest wydawana po obronie pracy89, a przed otrzymaniem 
dyplomu. Zaopatrzony w nią student musi zbierać podpisy i pieczątki pracowników 
ośrodków (np. biblioteki), z których miał okazję korzystać w trakcie studiów, w celu 
stwierdzenia, Ŝe nie pozostał im w niczym dłuŜny. 

• NZS (NiezaleŜne Zrzeszenie Studentów) – organizacja studencka zarejestrowana 17 
lutego 1981 r. i określana jako pierwsza niezaleŜna organizacja studencka w Polsce. 
Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego NZS został zdelegalizowany. Od tamtego 
momentu działał w podziemiu. Oficjalnie działa od 1989 r. 

• Otrzęsiny – akademicki zwyczaj przyjmowania do grona braci studenckiej nowych 
kandydatów przez poddawanie ich Ŝartobliwym próbom. 

• Stancja – to alternatywa akademika dla studentów studiujących poza miejscem stałego 
zamieszkania. Często dzieli się mieszkanie z rodziną, która wynajmuje pokój. 

• Toga – historycznie był to wierzchni strój noszony w staroŜytnym Rzymie. Toga jest 
strojem ceremonialnym na wyŜszych uczelniach: rektora i prorektorów, dziekana  
i prodziekanów oraz członków senatu (a takŜe doktorów honoris causa i promowanych 
doktorów). 

• UŜywki - produkty spoŜywcze nie mające właściwości odŜywczych, zawierające 
substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy. Najczęściej stosowane uŜywki 
to: kawa, herbata, tytoń, napoje alkoholowe oraz narkotyki. Narkotyki są traktowane 
przez studentów jako sposób na zwiększenie wydajności przy małym wysiłku. Czas, 
który dzięki temu zyskują, mogą przeznaczyć na rozrywkę, która jednak w większości 
przypadków równieŜ kończy, sięgnięciem po uŜywki. I koło się zamyka. Najlepszy 
sposób na niepopadnięcie w uzaleŜnienie to równowaga – złoty środek, który, niestety, w 
Ŝyciu codziennym nie zawsze potrafimy utrzymać. W odpowiednim momencie trzeba 
umieć powiedzieć stop. Nie musimy uciekać w nierzeczywisty świat naszych wizji – 
rzeczywistość i Ŝycie bez nałogów jest równie interesujące, a nawet zdecydowanie 
bardziej interesujące niŜ Ŝycie pod wpływem uŜywek. 

• Wampiriada – ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi przeprowadzana na 
uczelniach wyŜszych przez organizacje studenckie.  

• ZSP (Zrzeszenie Studentów Polskich) – najstarsza (rok powstania 1950) i największa 
organizacja studencka w kraju (działa jako stowarzyszenie, posiada status organizacji 
poŜytku publicznego), skupiająca w prawie 100 radach uczelnianych (jednostka 
podstawowa) około 10 tys. członków. 

                                                
89 Na niektórych uczelniach karta obiegowa jest wydawana przed obroną pracy, musi być wypełniona i złoŜona 

przed obroną.  
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1.4. ZAGADNIENIA DO POWTÓRZENIA 

1. Scharakteryzować zadania uczelni. 
2. Wymienić rodzaje uczelni. 

3. Scharakteryzować funkcje pracowników uczelni. 

4. Jaka jest organizacja uczelni? 

5. Zakres i konsekwencje informatyzacji uczelni. 

6. Wymienić skład społeczności akademickiej. 
7. Jakie są rodzaje studiów? 

8. W jaki sposób odbywają się przyjęcia na studia? 

9. Jaka jest organizacja studiów? 

10. Scharakteryzować przebieg studiów. 

11. Charakterystyka zdalnego nauczania przy wspomaganiu informatycznym oraz osiągane 
korzyści.  

12. Jakie są zasady dokumentowania przebiegu studiów? 

13. Jakie są warunki i tryb przenoszenia osiągnięć studenta, zgodnie z Europejskim 
Systemem Transferu Punktów? 

14. Zasady międzynarodowej wymiany studentów. 

15. Jakie są tytuły zawodowe nadawane po ukończeniu studiów? 

16. Jakie są tytuły naukowe? 
17. Jakie są prawa i obowiązki studenta? 

18. Jaka jest odpowiedzialność dyscyplinarna studentów?  

19. Zasady prowadzenia konwersacji akademickich. 

20. Zasady korespondencji urzędowej. 

21. Specyficzne elementy języka studentów. 
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1.5. PYTANIA TESTOWE90 

1. Uczelnia, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora co najmniej w 12 dyscyplinach naukowych, w tym przynajmniej po 
2 uprawnienia w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych, 
matematycznych, fizycznych lub technicznych, przyrodniczych oraz prawnych lub 
ekonomicznych, moŜe w swej nazwie uŜywać terminu: 
A. Uniwersytet 
B. Uniwersytet techniczny 
C. Politechnika 
D. Akademia 

2. Uczelnia, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora co najmniej w 12 dyscyplinach naukowych, w tym co najmniej 8 
uprawnień w zakresie nauk technicznych, moŜe w swej nazwie uŜywać terminu: 
A. Uniwersytet 
B. Uniwersytet techniczny 
C. Politechnika 
D. Akademia 

3. Uczelnia, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora co najmniej w 6 dyscyplinach naukowych, w tym co najmniej 4  
uprawnienia w zakresie nauk technicznych, moŜe w swej nazwie uŜywać terminu: 
A. Uniwersytet 
B. Uniwersytet techniczny 
C. Politechnika 
D. Akademia 

 
4. Uczelnia, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej 2 uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego doktora, moŜe w swej nazwie uŜywać terminu: 
A. Uniwersytet 
B. Uniwersytet techniczny 
C. Politechnika 
D. Akademia 

5. Które ze stanowisk zajmowanych przez pracowników uczelni jest najwyŜsze: 
A. Adiunkt 
B. Asystent 
C. Profesor zwyczajny 
D. Profesor nadzwyczajny 

6. Które ze stanowisk zajmowanych przez pracowników uczelni jest najniŜsze: 
A. Adiunkt 
B. Asystent 
C. Profesor zwyczajny 
D. Profesor nadzwyczajny 

 

                                                
90 Sprawdzenie poprawności udzielania odpowiedzi na pytania testowe moŜna uzyskać rozwiązując test 

dostępny w portalu podręcznika – patrz ppkt 5.2.1. Sprawdzającym swoją wiedzę nie udostępnia się  
w bezpośredniej postaci poprawnych odpowiedzi na pytania testowe, czytelnik poradnika w przypadku 
wątpliwości, metodą „prób i błędów”, samodzielnie ustala prawidłowość odpowiedzi na wyświetlane 
pytania.  
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7. Rektor kieruje: 
A. Administracją i gospodarką uczelni  
B. Pionem księgowości uczelni – Główny Księgowy  
C. Uczelnią  
D. Wydziałem uczelni 

8. Dziekan kieruje: 
A. Administracją i gospodarką uczelni  
B. Pionem księgowości uczelni – Główny Księgowy  
C. Uczelnią  
D. Wydziałem uczelni 

9. Kanclerz kieruje: 
A. Administracją i gospodarką uczelni  
B. Pionem księgowości uczelni – Główny Księgowy  
C. Uczelnią  
D. Wydziałem uczelni 

10. Kwestor kieruje: 
A. Administracją i gospodarką uczelni  
B. Pionem księgowości uczelni – Główny Księgowy  
C. Uczelnią  
D. Wydziałem uczelni 

11. Standardowo która z sekwencji komórek organizacyjnych uczelni uporządkowana jest od  
najmniejszej do największej: 
A. Zakład, Katedra, Instytut, Wydział 
B. Wydział, Instytut, Katedra, Zakład  
C. Zakład, Katedra, Wydział, Instytut 
D. Katedra, Zakład, Instytut, Wydział 

12. Biuro Karier: 
A. Pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu zatrudnienia 
B. Prowadzi sprawy finansowe studentów  
C. Organizuje tok studiów w ramach wydziału 
D. Wspomaga pracę władz uczelni 

13. Dziekanat: 
A. Pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu zatrudnienia  
B. Prowadzi sprawy finansowe studentów  
C. Organizuje tok studiów w ramach wydziału 
D. Wspomaga pracę władz uczelni 

14. Kwestura: 
A. Pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu zatrudnienia  
B. Prowadzi sprawy finansowe studentów  
C. Organizuje tok studiów w ramach wydziału 
D. Wspomaga pracę władz uczelni 

15. Rektorat: 
A. Pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu zatrudnienia  
B. Prowadzi sprawy finansowe studentów  
C. Organizuje tok studiów w ramach wydziału 
D. Wspomaga pracę władz uczelni 
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16. Które z poniŜszych określeń wykształcenia są tytułami zawodowymi: 
A. Doktor 
B. Doktor habilitowany 
C. InŜynier 
D. Magister 

 
17. Które z poniŜszych określeń wykształcenia są stopniami naukowymi: 

A. Doktor 
B. Doktor habilitowany 
C. InŜynier 
D. Magister 

18. Które z poniŜszych określeń dotyczą oficjalnego stroju na wyŜszej uczelni: 
A. Biret 
B. Szarfa 
C. Toga 
D. Tunika 

19. Zajęcia dydaktyczne, które umoŜliwiają zdobycie praktycznych umiejętności 
wykonywania konkretnych zadań zawodowych to: 
A. Konwersatoria 
B. Laboratoria 
C. Sympozja 
D. Warsztaty 

20. Zajęcia dydaktyczne będące połączeniem wykładów i ćwiczeń, zorganizowane w formie 
dyskusji z udziałem nauczyciela akademickiego i studentów to: 
A. Konwersatoria 
B. Laboratoria 
C. Sympozja 
D. Warsztaty 

21. Zajęcia dydaktyczne, których zadaniem jest praktyczne sprawdzenie wiedzy nabytej 
podczas wykładów i ćwiczeń to:  
A. Konwersatoria 
B. Laboratoria 
C. Sympozja 
D. Warsztaty 

22. Zajęcia dydaktyczne na których wygłaszane są referaty i prowadzone dyskusje na temat 
wybranych zagadnień to: 
A. Konwersatoria 
B. Laboratoria 
C. Sympozja 
D. Warsztaty 

23. Które z cech dotyczą e-learningu: 
A. Nauka w dowolnym miejscu  
B. Nauka w dowolnym czasie 
C. Nauka w ustalonym miejscu  
D. Nauka w ustalonym czasie 
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24. Metody e-learningu pozwalają na: 
A. Nieponoszenie kosztów przejazdów, noclegów i diet 
B. Wyeliminowanie kosztów powielania materiałów szkoleniowych 
C. Wyeliminowanie udziału nauczycieli w procesie dydaktycznym 
D. Zwiększenie skuteczności przyswajania wiedzy 

25. Elektroniczna legitymacja studencka łączy funkcje: 
A. Dokumentu identyfikacyjnego studenta 
B. Indeksu 
C. Karty bibliotecznej 
D. Karty dostępowej 

26. Liczba punktów ECTS przewidzianych w planie studiów dla zaliczenia semestru wynosi: 
A. 5 – 15 
B. 20 - 25 
C. 27 – 33 
D. 40 – 50  

27. Liczba punktów ECTS przewidzianych w planie studiów dla zaliczenia roku 
akademickiego wynosi: 
A. 20 
B. 30 
C. 60 
D. 100 

28. Wybierz kraje biorące udział w programie Socrates-Erasmus: 
A. Cypr 
B. Estonia 
C. Rosja  
D. Stany Zjednoczone 

29. Minimalny okres studiowania (w miesiącach) w programie Socrates-Erasmus: 
A. 1 
B. 3 
C. 6 
D. 12 

30. Maksymalny okres studiowania (w latach) w programie Socrates-Erasmus: 
A. 0,5 
B. 1 
C. 1,5 
D. 2 

31. O przyznanie pomocy finansowej w ramach programu STUDENT mogą ubiegać się 
osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub 
orzeczeniem równowaŜnym), które są: 
A. Studentami studiów magisterskich 
B. Studentami studiów wyŜszych zawodowych  
C. Studentami uzupełniających studiów magisterskich  
D. Studentami studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich 
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32. Impreza integracyjna dla studentów pierwszego roku to:  
A. Fuksówka 
B. Juwenalia 
C. Otrzęsiny 
D. Wampiriadam 

33. Obyczaj studencki, obchody dni studenta połączone z symbolicznym przejęciem władzy 
w uczelni / miejscowości będącej siedzibą uczelni to: 
A. Fuksówka 
B. Juwenalia 
C. Otrzęsiny 
D. Wampiriada 

34. Akademicki zwyczaj przyjmowania do grona braci studenckiej nowych kandydatów 
przez poddawanie ich Ŝartobliwym próbom to: 
A. Fuksówka 
B. Juwenalia 
C. Otrzęsiny 
D. Wampiriada 

35. Ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi przeprowadzana na uczelniach 
wyŜszych przez organizacje studenckie to:  
A. Fuksówka 
B. Juwenalia 
C. Otrzęsiny 
D. Wampiriada 
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Wszystkie dobre rady i zasady juŜ dawno zostały odkryte, wystarczy je tylko zastosować – 

Blaise Pascal  
 

 
2. KSZTAŁTOWANIE PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI 

AKADEMICKICH 

2.1. KONCENTRACJA UWAGI  

2.1.1. Uwagi wstępne    
Koncentracja to jedna z najwaŜniejszych umiejętności – nie tylko podczas studiowania, ale 
prawie w kaŜdej sytuacji. Wpływ na koncentrację mają czynniki zewnętrzne, mogą one 
zarówno utrudniać, jak i poprawiać koncentrację. Czynniki zewnętrzne są jednymi  
z najbardziej oczywistych, ale i najwaŜniejszych przyczyn, wpływających na koncentrację. 
Wyeliminowanie czynników negatywnych jest warunkiem koniecznym skutecznej 
koncentracji.  
Dlatego naleŜy uczyć się w miejscach, w których dobrze się czujemy, ale nie w takich, gdzie 
zazwyczaj wykonujemy inne czynności, np. w kuchni (nęcąca zawartość lodówki, czy częste 
zaparzanie kawy), czy w sypialni (ogarniająca nas senność). W miejscach, w których się 
uczymy, powinno być wyłączone radio, telewizor i telefon. Powinna być teŜ zapewniona 
odpowiednia temperatura, oświetlenie i dopływ świeŜego powietrza. Miejsce do siedzenia 
powinno być wygodne, ale bez przesady. Miejsce nauki naleŜy odizolować od hałasu  
i rozpraszających bodźców, np. w postaci dekoncentrujących plakatów. 

MoŜna wprowadzić takŜe czynniki sprzyjające koncentracji, np. umieścić symbole 
przypominające Tobie i informujące innych, Ŝe właśnie studiujesz. Istnieje wiele technik 
pomagających się skoncentrować. Wśród nich moŜemy wyróŜnić następujące:  

1. „Krótko, ale słodko” – technika ta moŜe pomóc w koncentracji uwagi wówczas, kiedy 
podczas pracy często coś nas rozprasza. Wtedy umawiamy się ze sobą, Ŝe kiedy coś nas 
zdekoncentruje, to moŜemy przez dwie minuty myśleć sobie o tzw. „niebieskich 
migdałach”, ale zaraz potem musimy wrócić do pracy. Staramy się, aby tych przerw nie 
było zbyt wiele i z czasem pozwalamy sobie na coraz mniej „ucieczek w chmury”.  

2. „Jedz warzywa przed deserem” – technika podobna do poprzedniej, ale zanim 
pozwolimy sobie na krótką przerwę w pracy, mobilizujemy się do przerobienia / 
przyswojenia jeszcze jednej partii materiału (to są „warzywa”). Nagrodą za ten wysiłek 
(czyli „deserem”) jest wówczas krótka przerwa na „myślenie o niczym”.  

3. „Zrób coś, nie siedź w miejscu” – ta technika polega na tym, Ŝe w czasie pracy 
intelektualnej robimy wszystko, co wspomaga naszą koncentrację przy danej pracy,  
np. głośno powtarzamy pewną partię materiału, chodzimy po pokoju lub coś sobie 
rysujemy w czasie powtarzania.  

4. „Trawa jest bardziej zielona” – technika ta pomocna jest wtedy, kiedy powtarzamy 
materiał z kilku przedmiotów. W takiej sytuacji dzielimy czas przeznaczony na naukę na 
równe części i uczymy się róŜnych przedmiotów na zmianę w tych wyznaczonych 
odcinkach czasowych. Jeśli mamy do powtórzenia materiał z trzech przedmiotów w 
ciągu dwóch godzin, to wówczas w pierwszej godzinie, podzielonej na trzy 
dwudziestominutowe części, uczymy się na zmianę po kolei, np. probabilistyki, filozofii  
i angielskiego. W drugiej godzinie robimy to samo, ale w innej kolejności, np. 
zaczynamy od angielskiego, potem probabilistyka i na koniec filozofia. Dzięki temu nie 
zdąŜymy znudzić się powtarzanym materiałem i dodatkowo dokonujmy powtórki, 
wracając do danego przedmiotu.  
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2.1.2. Techniki poprawiające koncentrację 

WyróŜnia się techniki wewnętrzne i techniki organizacyjne. 

Techniki wewnętrzne polegają na: 
• zapewnieniu sobie nastroju do nauki, np. poprzez zaplanowanie czasu wymaganego na 

naukę; 
• przemyśleniu przed rozpoczęciem nauki: czego zamierzasz się uczyć, co było zadane 

oraz przypomnieniu sobie materiału, którego będziesz się uczył;  
• zrelaksowaniu się przed rozpoczęciem nauki; 
• wywołaniu motywacji do nauki, np. określ, co mogłoby być dla ciebie przydatne lub 

poszukaj w materiale analogii, przykładów, modeli – jakichś elementów, które mogłyby 
cię szczególnie zainteresować; 

• przezwycięŜaniu symptomów dekoncentracji – prowadź dziennik koncentracji, w którym 
zanotujesz momenty, kiedy przerwałeś naukę na skutek dekoncentracji; 

• robieniu krótkich przerw w czasie nauki; 
• uczeniu się w okresie najwyŜszej dziennej efektywności; 
• zarezerwowaniu sobie czasu na sen i sport lub inny relaks; 
• właściwym odŜywianiu. 

Techniki organizacyjne dotyczą: 
• planowania swoich zajęć w skali miesięcznej, tygodniowej i dziennej91; 
• uczenia  się zawsze o tej samej porze; 
• zaplanowania jednego zupełnie wolnego dnia; 
• przygotowania wszystkich materiałów potrzebnych do nauki; 
• określenia umownej nagrody za nauczenie się ustalonego wcześniej materiału,  

np. obejrzenia filmu, „posurfowania” po Internecie, itp.; 
• przypomnienia sobie sceny lub wydarzenia, w którym byłeś całkowicie skoncentrowany;  
• dokładnego zaplanowania swojej nauki, tzn. bardzo szczegółowego określenia, czego 

zamierzasz dzisiaj się uczyć i co naleŜy dokładnie zapamiętać; 
• bycia aktywnym podczas nauki, np.:   

� uŜywaj kolorowych pisaków dla podkreślania swoich notatek oraz fragmentów 
czytanych ksiąŜek; 

� mów głośno do siebie, czytając na głos fragmenty ksiąŜek, notatek, podsumowań 
rozdziałów;  

� miej obok tablicę, na której moŜesz zapisać waŜne informacje; 
� zapisuj sobie pytania, na które odpowiesz po skończonej nauce; 
� powtarzaj sobie zapamiętywany materiał w myślach i na głos; 
� na czytanym tekście naklejaj karteczki z własnymi komentarzami; 
� monitoruj, czy osiągasz postawione sobie cele – czy juŜ umiesz to, co sobie 

zaplanowałeś.  
• zmieniania pozycji w czasie nauki; 
• uczenia się małymi partiami materiału; 
• robienia sobie przerw w nauce; 
• zmieniania przedmiotów lub rodzaju opanowywanego materiału.  

                                                
91 Rób to, co ma być robione, wtedy, kiedy ma to być zrobione, bez względu na to, czy ci się chce, czy nie. 

Patrz pkt 2.5. 
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2.1.3. Podsumowanie 

• Motywacja jest źródłem i podstawą wszelkich czynności, jest gwarancją koncentracji.  
• Planuj swoje działania, jeśli chcesz efektywnie działać i być skoncentrowanym – bez 

planu jest to prawie niemoŜliwe.  
• Posiądź kluczowe dla studenta92 umiejętności: zapamiętywania, szybkiego czytania  

i notowania.  
• Zapewniaj sobie funkcjonowanie w takich warunkach zewnętrznych, w których jest 

minimum „przeszkadzaczy”, a maksimum „pomagaczy”. 
• Zminimalizuj niekorzystne czynniki zewnętrzne, zorganizuj sobie otoczenie wspierające 

osiąganie twego celu.  
• Bądź świadom naturalnych uwarunkowań, których nie moŜesz wyeliminować. 

2.1.4. Bibliografia 
1. Derek Rowentree, Sztuka studiowania – podejście realistyczne, Zysk i Ska 2001 
2. Tony Buzan, Podręcznik szybkiego czytania, Ravi 2002 

3. Anna Maldzis, Koncentracja uwagi – warunek powodzenia w szkole, 
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=3028  

4. Portal THE SMART STUDENT ICLUB: E-kurs Koncentracja uwagi, 
http://www.szybkanauka.fr.pl/witaj.htm  

2.2. EFEKTYWNE NOTOWANIE93
  

2.2.1. Uwagi wstępne 
Umiejętność efektywnego notowania jest niezwykle istotna podczas studiów. Notatki 
sporządzamy na wykładzie, podczas seminarium i podczas czytania zalecanej literatury.  

Efektywne notowanie jest kluczowym warunkiem szybkiego zapamiętywania. 94 
O ile jest to moŜliwe, notatki powinny być sporządzane według zasady: od ogółu do 
szczegółu. Poszczególne informacje powinny być przedstawiane w formie zrozumiałej i na 
dodatek uzupełniane nawiązującymi do nich: analogią, przykładem, dowcipem, rysunkiem, 
symbolem, itp.  

Dobre notatki, to zapisanie nie tyle słów wykładającego, ile myśli w nich zawartych. Bardzo 
często zdarza się, Ŝe zapisanie jakiejś myśli po raz pierwszy nie jest tak przejrzyste, jak przy 
zapisaniu za 2. czy 3. razem, juŜ po jej przeanalizowaniu. MoŜna więc tę myśl zapisać 
jeszcze raz, jaśniej na marginesie. Marginesu uŜywamy takŜe wówczas, gdy po pewnym 
czasie nasunie nam się jakieś skojarzenie z danym akapitem, czy jeŜeli chcemy zamieścić 
odnośnik do jakiejś pozycji literatury, lub innego fragmentu naszej notatki. Kolor, tak jak 
akapity, pozwala na oddzielenie jednego rodzaju informacji od drugiego. Np. w notatkach  
z filozofii moŜna, poprzez częste stosowanie jednego koloru do określonego rodzaju 
informacji, tak uwarunkować swój mózg, aby je szybciej odnajdywał. Czerwonym kolorem 

                                                
92 W przyszłości, jeŜeli na przykład będziesz menedŜerem, konieczne będą: umiejętności podejmowania decyzji  

i dogadania się z pracownikami, praktyczna znajomość technik motywacyjnych, komunikacji i innych 
interpersonalnych umiejętności. 

93 E-kurs szybkiego notowania, http://www.szybkanauka.fr.pl/eNot/index.htm 
Szybka i efektywna nauka, teoria i praktyczne metody, http://szybkanauka.net/efektywna-nauka  

94 Pisanie za drugą pamięć stanie – przysłowie polskie. NaleŜy pamiętać teŜ o maksymie informatycznej: 
„Śmieci weszły, śmieci wyszły” (ang. garbage in, garbage out, GIGO), określającej, Ŝe wyniki przetwarzania 
błędnych danych będą błędne nawet wtedy, gdy procedura przetwarzania była poprawna. W przypadku 
notatek oznaczać ona moŜe, Ŝe na podstawie niekompletnych zapisów nie jest moŜliwe odtworzenie 
opisanego w nich tematu. 
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zapisywać daty, zielonym imiona i nazwiska waŜnych osobistości, a jeszcze innym nazwy 
organizacji, itp. Oczywiście wybór kolorów i rodzaju kolorowanych informacji zaleŜy od 
nas. WaŜne jednak, aby odróŜniały się od koloru tekstu. Gdy juŜ zabraknie kolorów, podobną 
funkcję moŜe pełnić podkreślanie najwaŜniejszych informacji lub uŜywanie zakreślaczy do 
„wyłapywania” sedna informacji z tekstu. 

Sporządzane notatki powinny cechować: logika, porządek, hierarchia, wypunktowanie, 
przyporządkowania, związki, odniesienia. Dzięki temu łatwiejsze jest zrozumienie, 
powtarzanie, zapamiętywanie, przeszukiwanie, itd. Sporządzana notatka powinna być 
całkowicie zrozumiała dla jej autora, takŜe po upływie dowolnego czasu od jej zrobienia. 

Nawet najlepsze tradycyjne notatki mają jednak wiele wad: marnujesz czas i energię na 
zapisywanie wielu zbytecznych słów. DuŜo czasu pochłania ich przeglądanie. Nie są w nich 
uwidocznione powiązania pomiędzy pojęciami, a brak kolorów i innych wizualnych cech nie 
sprzyja ich pamiętaniu.95 Ponadto notatki takie są nieczytelne i nieprzejrzyste. 

Czy moŜna uczynić notatki bardziej efektywnymi? Oczywiście! Pierwsza czynność to 
sprawić, by stały się bardziej przejrzyste. Na pewno lepiej zapamiętasz (i szybciej 
zrozumiesz) notatkę, która ma wyraźne akapity rozdzielające osobne zagadnienia, 
podkreślone główne pojęcia, uŜyte kolory i załączone rysunki, pozwalające lepiej zrozumieć 
dane zagadnienie, a przez to lepiej je zapamiętać. Często tradycyjne notatki mają duŜo 
szczegółowych informacji, lecz zatraca się w nich ogólne pojęcie o danym temacie – brakuje 
w nich spojrzenia z „perspektywy”. Aby przyswoić sobie nową wiedzę, musisz ją skojarzyć 
z tym, co juŜ wiesz – dlatego waŜne jest ogólne spojrzenie na dany temat. Inaczej będziesz 
gubić się w detalach. 

W niniejszym punkcie opisano sposób notowania, tzw. Mind Mapping, czyli notowanie  
Map Myśli. Sposób ten nazywany jest takŜe notowaniem nielinearnym. Notowanie 
nielinearne przyspiesza proces notowania – dzięki temu, Ŝe notujemy tylko istotne 
informacje i na dodatek zapisujemy je w krótszej formie, uŜywając róŜnorodnych 
elementów: obrazów, kolorów, emocji, skojarzeń, rysunków, symboli, diagramów. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe tak zanotowane informacje łatwiej jest zapamiętać, a takŜe,  
iŜ o wiele łatwiej i skuteczniej przebiega powtórka z wykorzystaniem tego typu notatek. 

2.2.2. Zasady notowania nielinearnego 
Notatka sporządzana jest na czystej kartce, z reguły w orientacji poziomej, w kolejnych 
krokach/etapach: 
1. Na samym środku rysuje się główny temat, temat twojej notatki, zwany teŜ tematem 

centralnym. 
2. Od tego centralnego tematu wykreśla się grube linie i na nich notuje się najwaŜniejsze 

tematy, jakie on zawiera. Na tych grubych liniach pisze się, najczęściej drukowanymi 
literami, główne hasła, tematy dotyczące notatki. Zapis takiego tematu, idei moŜe być 
jednym słowem, rysunkiem, symbolem, itp. 

                                                
95☺Czasami praktykowane jest nagrywanie wykładu przy pomocy magnetofonu lub innych urządzeń 

nagrywających. Nie jest to jednak najlepsza forma, na pewno jednak jest to lepsze rozwiązanie, niŜ 
wykorzystywanie takich urządzeń do „publikowania” wykładu. W przeciwnym wypadku moŜe zdarzyć się 
następująca historia. Nauczyciel wielokrotnie powtarzał określony wykład, co było dla niego bardzo nuŜące 
i dlatego nagrał go na taśmę magnetofonową. Od tego czasu przychodził na salę wykładową, uruchamiał 
magnetofon i wychodził. Któregoś dnia wrócił, poniewaŜ nie był pewny, czy uruchomił właściwą taśmę. Ku 
swojemu zaskoczeniu nie zobaczył na sali wykładowej studentów, tylko ich magnetofony włączone na 
nagrywanie. 
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3. Określa się podtematy poprzez wyprowadzenie z końców tych grubych linii – linii innego 
koloru i na nich równieŜ drukowanymi literami (ale odrobinę mniejszymi) lub  
w postaci graficznej zapisuje się hasła, symbole reprezentujące te podtematy.  

 

 
 

Rysunek 26. Struktura notatki nielinearnej 

WaŜne jest, aby wszystkie linie oraz napisy nad nimi były w orientacji poziomej – to ułatwia 
czytanie. W ten sposób rozbudowuje się notatkę, dodając do poszczególnych gałęzi następne 
gałęzie, inne elementy, itd. Powinny być notowane tylko najwaŜniejsze informacje i słowa 
kluczowe, poprzez zamianę całych akapitów na  1 – 2 wyrazy oddające ich  treść. NaleŜy 
takŜe wykorzystywać przejrzyste symbole (szybko zapisywalne, łatwo zrozumiałe, o stałym 
znaczeniu, takie, które przyszły nam do głowy w pierwszym skojarzeniu) oraz sporządzać 
małe rysunki jako ilustracje notowanych informacji. Przy sporządzaniu notatek naleŜy takŜe 
wykorzystywać kolory. 

Stosuje się równieŜ technikę haków96, polegającą na zapamiętywaniu informacji dzięki 
skojarzeniu ich z wcześniej utrwalonymi elementami. Hak to ściąga, rysunek, ilustracja, 
rytm, opowieść, symbol, zdanie, słowo, wyobraŜenie, dzięki któremu masz dostęp do całej 
idei, konceptu, opowiadania, rozdziału, które są zawarte, „zawieszone” na tym haku, a z 
którego ten hak wynika, z którego został stworzony. Hak jest tym, dzięki czemu 
zapamiętujemy cały  blok informacji.  

NaleŜy pamiętać, Ŝe notowanie nielinearne nie nadaje się do: 

• tekstów normatywnych (prawnych) – teksty te charakteryzują się tym, Ŝe kaŜde słowo  
w nich zawarte ma wielką wagę, wszelkie „i”, „lub”, „ale”, przeczenia, itd., niosą ze sobą 
waŜną informację i często stanowią o prawidłowej interpretacji przepisów; 

• matematyki – matematyka juŜ sama w sobie jest zapisem słowno–symbolicznym.  

                                                
96 http://www.e–mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=10&id=156 
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2.2.3. Zastosowania, przykłady 
Zastosowania Map Myśli:  

• Notatki – mogą być uŜyte do notowania czegokolwiek – streszczenia ksiąŜek, wykładów, 
lekcji, itp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 27. Przykład notatki nielinearnej  

Jeśli chodzi o studiowanie tekstów, ksiąŜek, „algorytm” jest następujący: główna zasada 
stosowana tutaj to „od ogółu do szczegółu”. Notowanie nielinearne jest bardzo pomocne 
w rozumieniu i zapamiętywaniu studiowanych tekstów.  

• Twórczość – notowanie nielinearne moŜna wykorzystywać do planowania referatu, 
przemówienia czy wystąpienia; pozwala na bardzo szybkie stworzenie jego planu / 
programu. Wystarczy po prostu napisać na środku kartki temat prezentacji i dookoła – 
wyprowadzając odpowiednie gałązki – szybko zapisywać to, co nasunie się nam na myśl 
w związku z tym tematem.  

ZałóŜmy, Ŝe naleŜy przygotować wystąpienie na temat Internetu - opowiedzieć o jego 
istocie, historii, zastosowaniach i, ewentualnie, o kilku istotnych portalach.  

A oto program wystąpienia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 28. Program wystąpienia w formie notatki nielinearnej 
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Dokładnie w ten sam sposób wygląda planowanie eseju, wypracowania.  
Zaczynamy od głównego tematu i w swobodny sposób zapisujemy dookoła wszystko, co 
tylko przyjdzie nam do głowy na ten temat. 

• Rozwiązywanie problemów. 
Mapy Myśli pomagają objąć wszystkie informacje i sposób ich powiązania ze sobą.  

 
• Planowanie. 

Mapy Myśli są pomocne w planowaniu – masz wszystkie istotne informacje przed sobą  
w jednym, zorganizowanym kawałku. Mogą być uŜyte w planowaniu jakiejkolwiek 
formy pisma, od listu do scenariusza ksiąŜki, zaplanowania spotkania, dnia lub wakacji.  

A oto przykład wykorzystania notowania nielinearnego do planowania zajęć: 
 
8 – 9.30 – telefony do Jacka i Adama, 
 
10.30 – 16.30 – praca na komputerze – odpisać na 
emaila, zaprojektować plakat (ten rysunek rączki 
oznacza – zrobić), 
 
17 – 19 – spotkanie z Jackiem, po 20 – pisanie ksiąŜki, 
przejrzenie Internetu. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rysunek 29. Plan zajęć w formie notatki nielinearnej 
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2.2.4. Programy do sporządzania notatek nielinearnych 
Notatki nielinearne sporządza się najczęściej ręcznie. MoŜna je wykonywać takŜe przy 
wykorzystaniu wyspecjalizowanych programów.97 PoniŜej opisano sporządzanie takiej 
notatki przy wykorzystaniu jednego z narzędzi programu Visio 2003.  

Podstawowe zasady tworzenia diagramu  

1. W menu Plik wskaŜ polecenie Nowy, wskaŜ polecenie Burza mózgów, a następnie 
kliknij polecenie Diagram burzy mózgów.  

 
Rysunek 30. Wywołanie funkcji tworzenia diagramu 

2. Z wzornika Kształty burzy mózgów przeciągnij na stronę rysunku kształt Temat 
główny. Po zaznaczeniu kształtu wpisz tekst, który będzie określać główny pomysł.  

  
Rysunek 31. Rysowanie tematu głównego  

                                                
97 www.mindjet.com – MindManager  

www.coco.co.uk – VisiMap  
www.visual–mind.com – Visual Mind  
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3. Zaznacz kształt Temat główny, a następnie w menu Burza mózgów kliknij polecenie 
Dodaj temat podrzędny. Temat podrzędny zostanie połączony z kształtem Temat 
główny i jest jego tematem podrzędnym.  

4. Dodaj więcej kształtów do diagramu, wykonując dowolną z następujących czynności:  
• Dodawanie wielu tematów podrzędnych jednocześnie 

1. Zaznacz kształt, do którego chcesz dodać tematy podrzędne, a następnie w menu 
Burza mózgów kliknij polecenie Dodaj wiele tematów podrzędnych.  

2. W oknie dialogowym wpisz tekst dla kaŜdego z nowych tematów, naciskając 
klawisz ENTER po kaŜdym z nich. Po zakończeniu dodawania wszystkich 
Ŝądanych tematów kliknij przycisk OK. 

• Dodawanie jednego tematu 
Zaznacz temat, do którego chcesz dodać temat równorzędny lub podrzędny,  
a następnie w menu Burza mózgów kliknij polecenie Dodaj temat równorzędny lub 
Dodaj temat podrzędny.  

• Dodawanie tematu równorzędnego 
Zaznacz kształt, do którego chcesz dodać temat równorzędny, a  następnie w menu 
Burza mózgów kliknij polecenie Dodaj temat równorzędny.  
Szablon posiada takŜe wzorniki, których elementy są wykorzystywane przy 
sporządzaniu ostatecznej formy notatek – poprawianie wyglądu i dodawanie legendy.  

Tabela 7. Wzorniki szablonu do sporządzania notatek nielinearnych 

Tła Obramowania i tytuły Legenda 

  

 

Postępując zgodnie z powyŜszymi zasadami otrzymuje się schemat przedstawiony na rys. 32. 
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Rysunek 32. Przykład notatki nielinearnej w postaci diagramu, narysowanej programem Visio 2003 

 
Temat główny to idea przewodnia, czyli motyw. Na diagramie moŜe istnieć wiele 
tematów głównych. 
Powiązane tematy tworzą poziomy hierarchii diagramu. Tematy zajmujące pozycję 
podrzędną wobec innych tematów nazywane są podrzędnymi. Tematy podrzędne 

znajdujące się na tym samym poziomie są nazywane tematami równorzędnymi.  
W powyŜszym przykładzie tematami równorzędnymi są „WyposaŜenie”, „Słabe 
strony” i „Mocne strony”, będące tematami podrzędnymi tematu „Produkty”. 
Do diagramu moŜna dodać kształt Legenda, który będzie zawierał symbole legendy 
przypisane do tematów na diagramie. 

2.2.5. Bibliografia 
1. Derek Rowentree, Sztuka studiowania – podejście realistyczne, Zysk i S-ka 2001 

2. Tony Buzan, Pamięć na zawołanie, Ravi 2003 

3. Tony Buzan, Podręcznik szybkiego czytania,  Ravi 2002 

4. Tony Buzan, Barry Buzan, Mapy twoich myśli, Ravi 2003   

5. Metody szybkiej i efektywnej nauki: http://zso.tbg.net.pl/lesser/artykuly/metody–
szybkiej–i–efektywnej–nauki  

6. Portal THE SMART STUDENT ICLUB: E-kurs Szybkiego notowania, 
http://www.szybkanauka.fr.pl/witaj.htm 
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2.3. SKUTECZNE ZAPAMIĘTYWANIE98 

2.3.1. Uwagi wstępne 
JuŜ staroŜytni Grecy odkryli, w jaki sposób działa nasza pamięć (skojarzenia!) i wymyślili 
sztuczki, dzięki którym moŜna efektywnie i łatwo zapamiętywać numery, wiersze, itp. – 
informacje, które normalnie bardzo szybko „wylatują nam z głowy”.  

W niniejszym punkcie na wstępie opisano dwie metody skutecznego zapamiętywania, wagę  
i organizację powtarzania oraz moŜliwości komputerowego programu nauczającego 
skutecznych technik zapamiętywania. Inne metody są przedstawiane w ramach 
komputerowego kursu skutecznego zapamiętywania, opisanego w kolejnym fragmencie 
niniejszego punktu. Kurs ten podaje szereg konkretnych przykładów zapamiętywania. 

2.3.2. Łańcuchowa metoda skojarzeń 
Łańcuchowa metoda skojarzeń wykorzystywana jest do zapamiętania określonego ciągu 
elementów, tzn. określonych elementów uszeregowanych w odpowiedniej kolejności. 

W metodzie tej kojarzysz ze sobą kolejne pozycje, wykorzystując wszystkie zmysły (wzrok, 
słuch, węch, dotyk) i skojarzenia, które mogą być zabawne, przesadzone, niezwykłe, dziwne 
– bo takie na długo zapadają w pamięć. Trzeba więc wykazać się pomysłowością  
w tworzeniu skojarzeń.  
Skojarzenia mogą być zapamiętane w formie wymyślonej, zabawnej historyjki.  

Przykład 1 
Masz zapamiętać nr kodu pocztowego: 56–789. ZauwaŜasz, Ŝe kaŜda kolejna cyfra jest 
większa od poprzedniej o 1, a pierwsza jest równa 5 – a taką ocenę otrzymywałeś najczęściej 
w szkole. Po takich skojarzeniach nie będzie problemu z odtworzeniem kodu pocztowego. 

Przykład 2 
ZałóŜmy, Ŝe masz zapamiętać następującą listę zakupów: chleb, jajka, masło,  pomidory, 
mleko. Jak zapamiętać taką listę?  

Wyobraź sobie robienie zakupów w sklepie spoŜywczym. Pierwsze, co rzuca ci się w oczy 
po wejściu do sklepu, to dostawa świeŜego chleba. Czujesz jego zapach, wyobraŜasz sobie 
jaki musi być smaczny. Dostawca, niezdarnie przeciągając skrzynie z pieczywem, zahacza  
o półkę, na której znajdują się jajka i tak! oczywiście – wszystkie spadają, rozbijając się! 
Powstaje przy tym duŜy hałas i zamieszanie w sklepie. Jedno jajko rozbiło się na bucie 
chłopca, który stał akurat przy kasie i trzymał w ręku masło. Chłopak zdenerwował się, 
rzucił masło na podłogę... masło rozwaliło się, robiąc jeszcze większy miszmasz. Podłoga 
wysmarowana jajkami i masłem była bardzo śliska. Sprzedawca, próbując podejść, aby 
zrobić porządek, pośliznął się...spróbował złapać się półki z pomidorami... lecz była ona zbyt 
słabo przymocowana i spadła, a pomidory wysypały się mu na głowę. Akurat w tym 
momencie ktoś, najwidoczniej bardzo się śpieszący, wszedł do sklepu i zapytał szybko „czy 
jest mleko?”, po chwili zauwaŜył całą tę dziwną sytuację i roześmiał się.   

Ta historia była „głupia”, nierealna, ale teŜ zabawna, zwariowana, niecodzienna – więc łatwo 
(i na długo) zapadająca w pamięć. Jeśli tylko będziesz w stanie przypomnieć sobie, mniej 
więcej, tę historię, przypomnisz sobie równieŜ wszystkie pozycje, które były do 
zapamiętania! 

Pomyślisz pewnie: „To jest sposób dookoła!”. Ale działa! Jaki jest inny sposób? Bezmyślnie 
powtarzać? Tak teŜ właśnie robią często uczniowie: chleb, jajka, masło, pomidory, mleko... 
chleb, jajka, masło, pomidory, mleko...chleb, jajka... co tam dalej było? No właśnie... ■ 
                                                
98 Szybka i efektywna nauka, teoria i praktyczne metody, http://szybkanauka.net/efektywna-nauka  
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2.3.3. Łatwe zapamiętywanie długich liczb 
Długie liczby to numery telefonów, numery PIN, adresy, kody, daty, itd. Podstawą ich 
zapamiętywania moŜe być tzw. alfabet kodów, w którym kaŜdej cyfrze przyporządkowana 
jest jedna lub dwie litery. Sposób przyporządkowania wynika ze zidentyfikowanych 
skojarzeń.  

                                                                                    Tabela 8. Kodowanie cyfr metodą skojarzeń 

Cyfra Spółgłoski Uzasadnienie przyporządkowania 

1  T, D T ma jedną pionową kreskę 

2  N N ma dwie pionowe kreski 

3  M M ma trzy pionowe kreski 

4  R R jest głoską wyrazu „CZTERY” 

5  L rzymskie 50 = L 

6  J, C odwrócone J wygląda jak 6 

7  K, G wyobraź sobie K narysowane z dwóch siódemek 

8  F, W zakrzywiona F ma dwie pętle jak 8 

9  P, B odwrócone P wygląda jak 9 

0  Z ,S  wyraz „zero” zaczyna się na Z 

ZauwaŜ, Ŝe w kodzie występują tylko spółgłoski. 

Gdy tylko będzie trzeba zapamiętać jakiś numer, przekształcisz go w podane spółgłoski, 
dodasz samogłoski i będziesz mieć wyraz, najlepiej rzeczownik, który będziesz mógł sobie 
wyobrazić, skojarzyć w jakiejś historyjce – dzięki czemu łatwo zapamiętasz numer. 

Samogłoski i typowo polskie spółgłoski, np.: sz, ś, ć – nie będą niosły ze sobą Ŝadnej 
informacji o numerze, lecz będą potrzebne, by utworzyć wyraz. 

Przykład 3  
ZałóŜmy, iŜ masz zapamiętać liczbę 49, gdyŜ jest to sala, w której będziesz mieć wykład. 
Najpierw kodujesz 49 na literki kodu: 4 → R oraz 9 → B. Do tych spółgłosek dodajemy 
jakieś samogłoski, by otrzymać wyraz, najlepiej rzeczownik – aby moŜna było wyobrazić 
sobie rzecz / osobę, którą przedstawia. Takim wyrazem moŜe być RyBa. Teraz kojarzysz 
sobie rybę z salą, w której będziesz mieć wykład, np. wyobraŜając sobie, Ŝe w danej sali 
wykładowej jest  złota ryba. 

Gdy tylko pomyślisz o sali wykładowej, przypomni ci się pewnie ryba, a wyraz ryba łatwo 
rozkodujesz na liczbę 49. ■ 

PowyŜszą metodę moŜna rozszerzyć, określając sposób kodowania dwu lub trzycyfrowych 
liczb za pomocą  wyrazów, które moŜna łatwo skojarzyć/zapamiętać.  
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Przykład 4 
NaleŜy zapamiętać numer telefonu: 15395781. Najpierw kolejne cyfry kodujemy zgodnie  
z alfabetem kodów, otrzymując tabelę:  

Cyfry 1 5 3 9 5 7 8 1 

Kody  /D  L  M  /B  L K/G F/W  /D 

Znalezienie wyrazu zawierającego w kolejności w/w spółgłoski nie jest proste, a moŜe nawet 
niemoŜliwe. Stąd ciąg cyfr tworzących liczbę rozbija się na kilka części i szuka dla nich 
kodujących wyrazów. Przedstawiono to w poniŜszej tabeli.  

Cyfry 1 5 3 9 5 7 8 1 

Kody T/D  L  M  /B  L K/G F/W  /D 

Wyrazy TaLerz MeBLe KWiaT 

Zatem liczbę zakodowaliśmy trzema rzeczownikami: talerz, meble, i kwiat.  

Na zakończenie naleŜy wymyślić jakieś dobre skojarzenie tych trzech rzeczowników, moŜe 
być nim następująca historyjka:  

Do pokoju wpadł latający talerz, odbił się o meble i zniszczył piękny kwiat. 
Przypomnienie sobie tej historyjki nie nastręcza trudności. W jej treści występują trzy 
wyrazy, które dekodujemy na trzy liczby: 

TaLerz → 15, MeBLe →395, KWiaT →781 

Łącząc te liczby w jedną prawidłowo odtworzyliśmy numer telefonu:  

15–395–781 → 15395781 ■ 

Ale przecieŜ często mamy do zapamiętania całkiem inne informacje: skomplikowane relacje, 
historie, dziwne nazwy, itd. Jak sobie radzić z nimi? NaleŜy szukać skojarzenia pomiędzy 
informacjami juŜ pamiętanymi, a informacją do zapamiętania.  

2.3.4. Skuteczne powtórki 
W roku 1885 Hermann Ebbinghaus opublikował wyniki swoich badań nad ludzką pamięcią, 
obejmujące tzw. krzywą zapominania.   

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Rysunek 33. Krzywa zapominania 
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Z wykresu tego wynika, Ŝe:  
• nabyta wiedza, bez jej powtarzania, wraz z upływem czasu sukcesywnie zmniejsza się; 
• powtarzanie wiedzy powoduje jej odtwarzanie i w konsekwencji zostaje zapamiętany 

istotny jej fragment.  

Zostały wynalezione algorytmy skutecznych powtórek. Jeden z nich, autorstwa dr. Piotra 
Wodniaka, został zaimplementowany w programie SuperMemo.99 Przy wyznaczonych 
odstępach pomiędzy powtórkami nauka przebiega znacznie sprawniej i praktycznie 
wyeliminowany jest problem zapominania, a czas przeznaczany na naukę i powtórki jest 
istotnie skrócony - poświęcimy do 50 razy mniej czasu na zapamiętanie tego samego 
materiału! Przy powtarzaniu stosowane są tzw. aktywne powtórki – najdłuŜszy ślad 
pamięciowy zostawiają pytania, na które staraliśmy się znaleźć odpowiedź. Innymi słowy: 
jeśli teraz zadam ci pytanie: „Czym są Mapy Myśli?” i spróbujesz przypomnieć sobie 
odpowiedź na to pytanie, wysilając swoje szare komórki, dość skutecznie utrwalisz sobie 
odpowiedź na nie. Jest to znacznie skuteczniejsze, niŜ w przypadku, gdyby zamiast pytania 
podawana była gotowa odpowiedź. 
Podstawowy tryb pracy SuperMemo jest następujący:  
• program zadaje pytanie uczniowi;  
• uczeń stara się przypomnieć sobie (aktywna powtórka!) odpowiedź (w myślach lub na 

głos);  
• po przemyśleniu odpowiedzi uczeń wciska przycisk „PokaŜ odpowiedź”;  
• po ujrzeniu odpowiedzi uczeń sam ocenia, na ile pamiętał daną informację (ocena w skali 

np. 0–5 wybierana np. poprzez klawiaturę) - ocena ta informuje program, jak dobrze 
uczeń pamiętał daną informację i pozwala obliczyć, kiedy powinna nastąpić kolejna 
powtórka;  

• przechodzi się do następnego pytania przyciskiem „Następna powtórka”.  

Program nie przypomina informacji, które dobrze pamiętamy (to byłaby strata naszego 
czasu). Na powtórkach są te informacje, które albo bardzo cięŜko sobie przypomnieć (bo są 
juŜ bliskie zapomnienia), albo odpowiedź „wyleciała juŜ całkiem z głowy” osobie uczącej 
się.  

2.3.5. Komputerowy kurs skutecznych technik zapamiętywania100 

Program Mistrz Pamięci to multimedialny program uczący nowoczesnych technik 
zapamiętywania.  

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakby to było, gdybyś w bardzo krótkim czasie posiadł 
umiejętność zapamiętania liczby, która składa się nawet z 10 tys. cyfr? MoŜesz osiągnąć taką 
umiejętność w kilka minut, dzięki technice zapamiętywania liczb za pomocą alfabetu 
fonetycznego. Dzięki programowi Mistrz Pamięci dowiesz się, jak zapamiętywać setki,  
a nawet tysiące słów w bardzo krótkim czasie. Będziesz nawet w stanie zapamiętać, jaki 
wyraz był pięćdziesiąty czy dziewięćset dwudziesty ósmy, po prostu kolejność nie ma 
znaczenia, będziesz w stanie powiedzieć je od tyłu i na wyrywki. 

                                                
99 www.supermemo.pl – polska strona domowa SuperMemo  

 akson.sgh.waw.pl/sm/ – strona o SuperMemo na uczelni SGH  
 www.supermemo.pl/index.php?page=14200 – artykuły dr. Piotra Woźniaka o nauce i nie tylko.  

100 http://www.intercube.pl, http://www.intercube.pl/mistrz_pamieci_cd__premiera,k,1,p,33.html 

Przewiduje się wprowadzenie zniŜki na zakup programu dla właścicieli niniejszego podręcznika. Warunki 
będą zamieszczone w części portalu „Informacja o podręczniku” → zakładka „Programy wspomagające”. 
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Po uruchomieniu programu wyświetlany jest poniŜszy ekran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 34. Ekran początkowy programu Mistrz Pamięci 

Program Mistrz Pamięci wykorzystuje następujące techniki: 
Tabela 9. Charakterystyka programu Mistrz Pamięci 

Elementy Ŝywego obrazu 
Poznaj elementarne zasady zapamiętywania. Dowiedz się, dlaczego niektóre 
elementy zapamiętujemy szybko, a inne z kolei zapominamy. Pamiętaj 
OBRAZ + AKCJA = SUPER PAMIĘĆ 

 

Rzymski pokój 

 Technika, którą stosowano jeszcze w staroŜytnym Rzymie. Teraz doskonale 
sprawdza się w zapamiętywaniu wielu pojedynczych informacji. Technika ta 
jest doskonała do błyskawicznego zapamiętywania prostych elementów (np. 
listy zakupów). 

 Technika skojarzeń 

Technika, za pomocą której jesteśmy w stanie zapamiętać długi ciąg wyrazów, 
słów i wiele innych informacji. 

Liczby i daty 

Zapamiętuj liczby o róŜnej długości. Pamiętaj numery telefonów do wszystkich, 
daty urodzin i wiele innych cennych informacji opierających się na liczbach. 

10 Symboli 

Wykorzystaj technikę 10 symboli tam, gdzie potrzebujesz szybko i skutecznie 
zapamiętać małą ilość informacji, listę zakupów czy czynności. 

Tysiące numerów 

Umiejętność zapamiętywania duŜej ilości liczb wprawi w osłupienie niejednego 
twojego znajomego oraz znacząco pomoŜe ci w nauce. 
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Języki obce 

Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych? Nauka języków moŜe stać 
się teraz dla ciebie przyjemnością za sprawą prostej techniki. 

Jak się uczyć? 

To, w jaki sposób się uczymy ma wielki wpływ na skuteczność i szybkość 
zdobywania przez nas wiedzy. Poznaj podstawowe zasady i zacznij je stosować za 
kaŜdym razem, a zobaczysz, Ŝe nauka nabierze nowego, lepszego znaczenia. 

Koncentracja 

Koncentracja ma duŜy wpływ na szybkość zdobywania nowej wiedzy. Jej brak 
znacząco utrudnia naukę, a czasami moŜe ją całkowicie uniemoŜliwić. Dowiedz się, 
jak naleŜy się koncentrować i zacznij uczyć się skutecznie. 

MoŜliwości programu są następujące: 

Obsługa wielu uŜytkowników 
Masz rodzeństwo? A moŜe twoi rodzice lub znajomi chcą posiąść tajniki super pamięci? Nie 
ma problemu! Dzięki profilom kaŜdy z uŜytkowników posiada swoje własne ustawienia! 

Poznasz, co to są symbole liczbowe 
Przekonasz się, Ŝe zapamiętanie nawet do tysiąca słów po ich jednym przeczytaniu, jest 
niezwykle proste, a wszystko to dzięki technice symboli liczbowych. 

Nauczysz się zapamiętywać daty i bardzo długie liczby 
JuŜ od teraz dzięki prostym technikom nie będziesz miał Ŝadnych problemów z 
zapamiętywaniem dat i długich liczb! Jak myślisz, czy tylko geniusze są w stanie zapamiętać 
liczbę, która posiada tysiąc cyfr? 

System ocen 
KaŜde ćwiczenie zawarte w programie posiada swój własny system ocen, który ukaŜe ci, w 
jakim stopniu opanowałeś dany materiał. Zdobycie oceny celującej świadczy, Ŝe opanowałeś 
daną technikę do perfekcji! Jak szybko tobie uda się otrzymać ocenę celującą? 

Rozmaite testy utrwalające 
Program posiada wiele testów sprawdzających twoje postępy w zapamiętywaniu. Dzięki nim 
sprawdzisz swoją wiedzę teoretyczną w praktyce.Twoje najlepsze wyniki zapamiętywane są 
w programie po to, abyś mógł stale śledzić swój rozwój oraz abyś wiedział, którym 
technikom musisz poświęcić więcej uwagi. 

Statystyka opanowanego materiału 
W kaŜdym momencie nauki moŜesz przekonać się, w jakim stopniu opanowałeś dany 
materiał z technik zapamiętywania. Dzięki temu będziesz miał kontrolę nad poziomem 
swoich umiejętności. 

Nauka języków obcych 
Poznasz tajniki zapamiętywania słówek języków obcych oraz będziesz je długo pamiętał. 

Testy zapamiętywania liczb 
Poznasz zasady zapamiętywania róŜnorodnych liczb, będziesz je zapamiętywał szybko i 
skutecznie! 
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Nauka zapominania jest sztuką równie waŜną, jak nauka zapamiętywania. 
 

2.3.6. Podsumowanie  

KrąŜy wiele mitów związanych z pracą umysłową, np. Ŝe nie uŜywamy w 100% moŜliwości 
naszego mózgu – nie ma na to dowodów naukowych. Natomiast prawdą jest, Ŝe nie 
wykorzystujemy optymalnie naszego mózgu. Dowodem na to jest np. mnemonika – dzięki 
znajomości jej metod moŜemy zapamiętywać skuteczniej. 

Skojarzenia to jedyny sposób, w jaki mózg zapamiętuje nowe informacje. Nawet gdy 
próbujesz „bezmyślnie” powtarzać jakąś informację (starając się w ten sposób ją 
zapamiętać), to w końcu ją zapamiętujesz, bo tworzy się jakieś skojarzenie, niekiedy 
nieświadomie. 
Dzięki skojarzeniom zapamiętujemy szybciej i skuteczniej, na dłuŜszy okres. Czas 
poświęcony na wymyślanie skojarzenia nie jest więc tracony.  

Niczego nie pamiętamy „na zawsze”. Proces zapominania jest naturalnym procesem, który 
zapewnia, Ŝe nasza pamięć nigdy nie zostanie zapełniona. Pamiętamy tylko to, co powtarza 
się w naszym Ŝyciu – te informacje, których mniej lub bardziej regularnie uŜywamy, których 
potrzebujemy. Skojarzenia, które nie są przez nas uŜywane, są zapominane. Im mniej 
waŜne dla nas skojarzenie i im rzadziej wspominane, tym szybciej je zapominamy. 

Sposobem na przeciwdziałanie zapominaniu informacji, z których rzadko korzystamy, jest 
powtarzanie. 
Najbardziej efektywna powtórka to taka, podczas której sam próbujesz przypomnieć sobie 
informacje – bez Ŝadnych zewnętrznych pomocy, ewentualnie z małymi wskazówkami  
z zewnątrz. Przypominanie powoduje wzmocnienie skojarzenia, a więc przypominanie danej 
informacji powoduje, Ŝe tę informację lepiej pamiętasz. 

Przypominanie polegające na otwarciu zeszytu i przeglądaniu notatek nie jest efektywne. 
Efektywniej jest przypomnieć sobie z własnej pamięci – zdać sobie sprawę z tego, czego nie 
pamiętasz i dopiero wtedy otworzyć zeszyt lub ksiąŜkę i wyszukać to, czego nie pamiętałeś. 
Mitem jest moŜliwość nauki podczas snu, więc zostawmy nasz sen w spokoju. Gdy jesteśmy 
wyspani, łatwiej jest nam się skoncentrować, łatwiej przypominać i zapewne łatwiej 
zapamiętywać. A więc nie Ŝałujmy sobie snu.  
Prowadzone są badania naukowe na temat działania pamięci w tzw. stanie „alfa” – stanie 
głębokiego relaksu. Powstały urządzenia zwane biofeedback,

101 które wprowadzają 
uŜytkownika w stan alfa. Wyniki badań naukowych wykazujących szybsze zapamiętywanie 
w stanie alfa były wielokrotnie podwaŜane. Sprawa szybszego i bardziej trwałego 
zapamiętywania w stanie głębokiego relaksu jest wciąŜ badana.  
Badania dowiodły, Ŝe średnio zapamiętujemy tylko około: 
• 10% z tego, co przeczytamy;  
• 20% z tego, co usłyszymy;  
• 30% z tego, co zobaczymy.  
Jeśli jednak poznając coś, uŜyjemy do tego kilku naszych zmysłów, procent zapamiętanych 
wiadomości wzrasta – patrząc i słuchając zapamiętamy juŜ około 50% danych wiadomości, 
kiedy sami przekazujemy jakieś informacje, zapamiętywanie ich wzrasta do około 70%,  
a kiedy dodajemy nasze własne działanie, mamy szansę zapamiętać aŜ około 90% informacji.  

Tylko nasza własna aktywność jest gwarantem, Ŝe zdobywane wiadomości  
i umiejętności na trwałe zapiszą się w naszej pamięci. 

 

                                                
101 www.sita.pl – popularne w Polsce urządzenie biofeedback, reklamowane hasłem „Rok nauki w tydzień”.  
    www.republika.pl/floder/ – Sita oczami uŜytkowników  
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2.4. SZYBKIE CZYTANIE 

2.4.1. Uwagi wstępne 

W czasie studiów musimy zapoznawać się z ogromem podręczników, opracowań, notatek  
i raportów. Dlatego tak waŜną umiejętnością jest moŜliwie szybkie odbieranie, segregowanie  
i zapamiętywanie zawartych w nich informacji. UmoŜliwia to stosowanie zasad szybkiego 
czytania.  

2.4.2. PodwyŜszenie koncentracji podczas czytania  
Utrzymanie wysokiej koncentracji podczas czytania jest jednym z częstszych problemów 
podczas uczenia się.  
• NaleŜy czytać z wyraźnie określonym celem; zanim zaczniesz czytać, określ dokładnie 

czego chcesz się dowiedzieć z danego tekstu, odpowiedzi na jakie pytania chcesz w nim 
znaleźć. Takie czytanie z ukierunkowanym na cel stanem umysłu jest bardzo efektywne, 
poniewaŜ utrzymuje twoją uwagę w ciągłym napięciu.  

• NaleŜy tekst czytać partiami, a nie w całości.  
• NaleŜy robić przerwy w czasie czytania.  
• NaleŜy wyobraŜać sobie, co się czyta.   
• Co jakiś czas naleŜy podsumować w myślach lub na głos przeczytany tekst – pomoŜe to 

wyciągnąć z tekstu jego esencję/sens i zapamiętać go.  
• NaleŜy notować w czasie czytania – zapisywanie słów kluczowych, głównych idei 

wynikających z tekstu (stopień uszczegółowienia notatki zaleŜy od wymagań). Jeśli 
celem czytania jest zapamiętanie informacji znalezionych w tekście, notowanie podczas 
czytania jest zdecydowanie niezbędną czynnością.102 

• NaleŜy studiować najtrudniejsze partie materiału na początku.  

                                                
102 MoŜna stosować notowanie z uŜyciem dyktafonu.  
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2.4.3. Istota szybkiego czytania103  

KaŜdy ma subiektywne odczucia, co do swego tempa czytania. Jednym wydaje się, Ŝe 
czytają szybko, innym, Ŝe robią to bardzo wolno i nieefektywnie. Dorosły człowiek czyta 
średnio 200–250 słów na minutę, o szybkim czytaniu mówimy wtedy, gdy prędkość 
przekracza 500 słów na minutę. Po opanowaniu zasad szybkiego czytania moŜliwe jest 
czytanie z szybkością kilku tysięcy słów na minutę, przy współczynniku zrozumienia 90%. 

Przed zapoznaniem się z zasadami szybkiego czytania moŜna sprawdzić swoją szybkość 
czytania – umoŜliwia to test zamieszczony w portalu poradnika.  

Na wstępie naleŜy podkreślić, Ŝe przedstawione poniŜej zasady wymagają poświęcenia 
określonego czasu na ich opanowanie i „przestawienie się” na inny sposób pracy.  
KaŜde czytanie, takŜe szybkie, winno odbywać się przy dobrym oświetleniu, w wygodnej 
pozycji i w stanie koncentracji.  

Szybkie czytanie polega na obejmowaniu wzrokiem coraz większych „kawałków” tekstu,  
z jednoczesnym jego rozumieniem, tzn. naleŜy czytać tekst po kilka wyrazów, a nie po 
jednym słowie. NaleŜy starać się zidentyfikować myśl przewodnią, która przyświeca 
czytanemu kawałkowi tekstu, tzn. czego on dotyczy. Trzeba zarejestrować w pamięci temat, 
potem przyswajać kolejne wątki czy akapity tekstu. Standardowo naleŜy omijać te partie 
tekstu, które nie zawierają istotnych informacji, np. róŜnego rodzaju opisy przyrody. Przy 
takim czytaniu naleŜy skupiać i utrzymywać wzrok na środkowej części wiersza oraz 
przenosić go tylko pionowo w dół – nie naleŜy przenosić wzroku na początek następnego 
wiersza.  

Najczęściej popełnianymi błędami spowalniającymi szybkie czytanie są:  
• „Skoki oczu” – podczas czytania oczy nie przesuwają się po linii gładko, tylko skaczą na 

początek, a następnie na koniec wiersza, bądź absorbują niektóre słowa.  
• „Regresja” – czytasz wolniej, bo patrzysz na te same słowa po kilka razy, powracasz do 

materiału, którego dobrze nie zrozumiałeś. Wsteczne ruchy oczu podczas czytania, 
nazywane są regresjami. Aby tego uniknąć, czytaj z ołówkiem lub linijką w ręku, 
przesuwaj wzrok poziomo i nie pozwalaj sobie na powroty. 

• „Wokalizacja”, nazywana takŜe „wewnętrzną artykulacją” lub „fonetyzacją” – 
wyróŜniamy wokalizację: 
� zewnętrzną – odczytujemy na głos widziane wyrazy lub podczas czytania poruszamy 

ustami; 
� wewnętrzną, kiedy jedynie słyszymy wewnętrzny głos powtarzający kolejne słowa.  

Wokalizacja ogranicza szybkość do 200–250 słów na minutę dla dorosłych.  
Na trening składają się dwa ćwiczenia:  
� śpiewanie – wskazywanie tekstu w jak najszybszym tempie z jednoczesnym 
śpiewaniem w myślach dowolnej piosenki, recytowanie wiersza lub liczenie; 

� wystukiwanie rytmu – wystukiwanie prawą ręką odpowiednio dobranego rytmu, np. 
dwa krótkie uderzenia, przerwa, dwa krótkie uderzenia, przerwa, długie, przerwa, 
długie, przerwa i od nowa – z równoczesnym jak najszybszym czytaniem tekstu.  

Ćwiczenia te naleŜy wykonywać systematycznie, codziennie, przez co najmniej 21 dni.  

                                                
103 Piotr Poznański,  Szybkie czytanie - podstawowe zasady, 

http://szybka.nauka.pl/index.php/id=index/dept=36/cath=45/news=39/view=1 
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2.4.4. Komputerowy kurs szybkiego czytania wraz ze zrozumieniem tekstu104 

Multimedialny  program abc.ultra™ to skuteczny kurs szybkiego czytania 
wraz z pełnym zrozumieniem tekstu, który w bardzo przystępny sposób 
wprowadza uŜytkownika w tajniki szybkiego czytania. Program jest bardzo 
rozbudowany, zawiera wiele ćwiczeń, pozostaje jednak prosty i intuicyjny  
w obsłudze.  

Program mierzy szybkość czytania oraz stopień zrozumienia tekstu, zawiera 
wiele interesujących i skutecznych ćwiczeń, charakteryzuje go intuicyjny, 
ergonomiczny i estetyczny interfejs uŜytkownika.  

Wraz z programem dostarczane są dziesiątki ciekawych artykułów do 
przeczytania, na bazie których opracowano pytania testowe słuŜące do pomiaru szybkości 
czytania i stopnia zrozumienia tekstu. 

Po uruchomieniu programu wyświetlany jest poniŜszy ekran. 

 
Rysunek 35. Ekran początkowy programu abc.ultra 

Tabela 10. Charakterystyka programu abc.ultraTM  

 Prosta instalacja 

Program abc.ultra dostarczany jest w wersji instalacyjnej, dzięki czemu proces instalacji 
aplikacji w systemie jest prosty i szybki. 

 Obsługa wielu uŜytkowników 

Z abc.ultra moŜe korzystać kilku uŜytkowników na jednym komputerze. KaŜdy z 
uŜytkowników zakłada swój profil zawierający ustawienia programu oraz dane do statystyk, 
dzięki którym moŜna śledzić postępy w nauce. Takie rozwiązanie sprawia, Ŝe z programu 
moŜna korzystać zarówno w szkole, jak i w domu – kaŜdy z uczniów lub członków rodziny 
moŜe załoŜyć swój profil. Istnieje moŜliwość zabezpieczenia profilu hasłem. 

                                                
104 http://www.naukaszybkiegoczytania.pl  

Przewiduje się wprowadzenie zniŜki na zakup programu dla właścicieli niniejszego podręcznika. Warunki 
będą zamieszczone w części portalu „Informacja o podręczniku” → zakładka „Programy wspomagające”. 
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 Tryb treningu 

abc.ultra umoŜliwia naukę w trybie treningu. Jest to moduł szkoleniowy, który w łagodny 
sposób wprowadza uŜytkownika w ćwiczenia poprawiające umiejętność czytania. Znajdują się 
tu ćwiczenia mające na celu ocenę szybkości i stopnia zrozumienia tekstu, skrócenie czasu na 
rozpoznanie słowa, poszerzenie kąta widzenia oraz ćwiczenia spostrzegawczości. W skład 
treningu wchodzi 25 lekcji. UŜytkownik moŜe równieŜ uruchamiać dowolne ćwiczenia z 
własnymi ustawieniami poziomu trudności, dzięki czemu istnieje moŜliwość doskonalenia 
umiejętności szybkiego czytania po zakończeniu trybu treningu. 

 Test szybkości i zrozumienia 
Test polega na jak najszybszym przeczytaniu wybranego tekstu. Następnie uŜytkownik 
odpowiada na szereg pytań kontrolnych, mających na celu ocenę stopnia zrozumienia 
przeczytanego tekstu. Tak przygotowany test pozwala na ocenę postępów w nauce. 

 Projektor (tachistoskop) 
Projektor to jeden z waŜniejszych modułów szkoleniowych programu abc.ultra. SłuŜy on do 
zwiększenia szybkości czytania dzięki wyświetlaniu tekstu z duŜą prędkością. Dodatkowo takie 
ćwiczenie ogranicza nawyk cofania wzroku do absolutnego minimum. Sam moduł jest w pełni 
konfigurowalny, uŜytkownik moŜe wybrać tekst do czytania, ustawić szybkość migawki czy 
wygodny dla siebie schemat wyświetlania tekstu. Jest to jedno z tych ćwiczeń, których nie da 
się wykonać korzystając z kursu w postaci ksiąŜki. Projektor działa jak tachistoskop – 
urządzenie stosowane kiedyś przez wojsko do szkolenia pilotów. Tachistoskop wyświetlał 
sylwetkę samolotu przez ułamek sekundy, a przeszkolony tą techniką pilot był w stanie 
prawidłowo go zidentyfikować. Odkryte wówczas prawidła wzrokowej percepcji zainspirowały 
naukowców do wykorzystania tachistoskopu w opracowywaniu technik szybkiego czytania. 
Sama aparatura była bardzo droga, jednak dziś moŜe być zastąpiona komputerem wraz ze 
specjalistycznym oprogramowaniem. 

 Tablice 
Tablice to ćwiczenie poszerzające pole widzenia oraz wzmagające nawyk peryferyjnego 
widzenia. UŜytkownik, patrząc w środek kwadratu, nie poruszając oczami stara się dostrzec i 
uporządkować umieszczone w nim liczby lub litery. 

 Frazoskop 

Ćwiczenie polegające na szybkim wyświetlaniu słów o określonej długości. Regularny trening 
tego typu powoduje skrócenie czasu potrzebnego na rozpoznanie słowa oraz zwiększenie 
szybkości przyswajania coraz większych fragmentów tekstu. abc.ultra zawiera obszerną bazę 
słów wykorzystywaną w tym ćwiczeniu, dzięki czemu wyświetlane wyrazy praktycznie nie 
powtarzają się. Dodatkowo uŜytkownik ma moŜliwość dostosowania trudności ćwiczenia do 
swoich potrzeb poprzez zmianę czasu migawki i długości wyświetlanych słów. 

 Kolumny 

Celem ćwiczenia jest zwiększenie spostrzegawczości. Zadaniem uŜytkownika jest wyszukanie i 
wskazanie wszystkich ciągów znaków zawierających określone symbole na wskazanej pozycji. 
Układ znaków jest generowany całkowicie losowo przez komputer, dzięki czemu kaŜde 
ćwiczenie jest niepowtarzalne. 

 Piramida znaków 

Ćwiczenie ma na celu poszerzenie pola widzenia. UŜytkownik powinien prowadzić wzrok po 
środkowej pionowej linii, starając się jednocześnie odczytać jednym spojrzeniem kolejne znaki 
lub słowa. 
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 Kropka 

Kropka to jedno z waŜniejszych ćwiczeń na poszerzanie pola widzenia. UŜytkownik patrzy na 
kropkę i stara się zobaczyć litery wokół niej, nie balansując przy tym oczami. Regularne 
wykonywanie tego ćwiczenia wiąŜe się z szybkimi postępami w poszerzaniu pola widzenia. 

 Ciąg 

Kolejne ćwiczenie mające na celu zwiększenie spostrzegawczości u uŜytkownika. Polega na 
zliczeniu, ile razy w wygenerowanym losowo ciągu znaków występuje szukany ciąg symboli. 

 Gimnastyka oka 

KaŜdy trening wymaga ćwiczeń rozgrzewających mięśnie, nie zabrakło ich równieŜ w 
programie abc.ultra. Ćwiczenia usprawniają takie parametry ruchu oczu jak prędkość, płynność 
i regularność, które przekładają się na szybkość czytania. 

 Metronom 

Bardzo efektywne ćwiczenie eliminujące fonetyzację to ćwiczenie polegające na wystukiwaniu 
określonego rytmu w trakcie czytania. W prezentowanym programie ćwiczenie 
zaimplementowano w postaci rozbudowanego metronomu, w którym uŜytkownik ma do 
wyboru wiele rytmów oraz dźwięków. Ćwiczenia z metronomem skutecznie eliminują 
fonetyzację, poniewaŜ wystukiwanie rytmu powoduje zakłócenie ośrodka analizatora mowy w 
mózgu, przez co nie jesteśmy w stanie wymawiać w myślach spostrzeganych słów. Stosowanie 
tej metody początkowo obniŜa stopień zrozumienia tekstu oraz szybkość czytania (jest to 
zjawisko całkowicie naturalne), jednak w miarę wykonywanych ćwiczeń parametry te wracają 
do normy, by w konsekwencji wzrosnąć. 

 Statystyki 

To bardzo istotna funkcja programu, poniewaŜ dzięki statystykom uŜytkownik moŜe na bieŜąco 
śledzić postępy w nauce szybkiego czytania. Moduł statystyk wyświetla informacje o szybkości 
czytania, stopniu zrozumienia tekstu oraz o czasie trwania treningów. Szybkość czytania oraz 
stopień zrozumienia tekstu zobrazowane są w postaci wykresów. 

 Szybka i łatwa aktualizacja 

abc.ultra posiada mechanizm, dzięki któremu moŜna łatwo sprawdzić, czy jest juŜ dostępna 
nowsza wersja. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, a program połączy się z serwerem 
producenta i dokona weryfikacji wersji. Jeśli nowsza wersja będzie dostępna, uŜytkownik  
w prosty sposób będzie mógł ją pobrać na swój komputer z poziomu programu abc.ultra. 

2.4.5. Podsumowanie  
Jak szybko przeczytać i opanować obszerny tekst? 
1) Przekartkuj tekst od początku do końca, strona po stronie – pozwoli to na zorientowanie 
się w całości materiału. 
2) Wybierz i zaznacz te fragmenty tekstu, które uwaŜasz za najistotniejsze. 
3) Zanotuj skrótowo kluczowe zagadnienia w formie czytelnych notatek, np. w formie 
obrazowej.  
4) Powtarzaj kilkakrotnie zapisane informacje. 

2.4.6. Bibliografia 
1. Derek Rowentree, Sztuka studiowania – podejście realistyczne, Zysk i S-ka 2001 
2. Tony Buzan, Rusz głową, Ravi 2003 
3. Tony Buzan, Podręcznik szybkiego czytania, Ravi 2002 
4.    Portal NAUKA.PL: Szybkie czytanie 
http://szybka.nauka.pl/index.php/id=index/dept=36/cath=45/news=1237/view=1 
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2.5. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE WŁASNYM CZASEM 

2.5.1. Uwagi wstępne 

Efektywne gospodarowanie czasem polega na dopasowaniu celów do własnej hierarchii 
wartości oraz przekonań. Efektywne wykorzystanie czasu oznacza, Ŝe dokładnie wiemy, 
co mamy robić lub gdzie zamierzamy dotrzeć. Właściwa organizacja własnego czasu 
zapewnia efektywne jego wykorzystanie.  

W niniejszym rozdziale opisano podstawowe zasady efektywnego gospodarowania czasem 
podczas studiów, ukierunkowane na zwiększenie efektywności studiowania. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe część studentów równocześnie ze studiami pracuje – narzuca to konieczność 
uwzględnienia obu rodzajów zajęć przy gospodarowaniu czasem. W końcu naleŜy takŜe 
zapewnić sobie czas wolny na sprawy osobiste, odpoczynek i rozrywkę. 

Mając na uwadze poprawę organizacji czasu pracy naleŜy w pierwszej kolejności 
zidentyfikować, a następnie ocenić stan organizacji własnego czasu – zakres i zasady opisano 
poniŜej. 

Generalnie własny czas moŜna podzielić na dwie części: 
• czas wykorzystany do realizacji zadań w ramach obowiązków studiowania i ewentualnej 

pracy;  
• czas nie wykorzystany do realizacji w/w obowiązków, czyli tzw. czas „stracony”.  

Powody niewykorzystania czasu do realizacji podstawowych obowiązków mogą być 
obiektywne (celowe) i subiektywne. Subiektywne na pewno wynikają ze złej organizacji 
pracy. Tak zwanych poŜeraczy czasu, np. niespodziewanych gości, moŜna traktować jako 
powód obiektywno–subiektywny. 
Podstawą organizacji własnego czasu jest dokonanie remanentu czasu, czyli określenie 
procentu czasu poświęcanego na realizację czynności i obowiązków uznanych za 
podstawowe oraz zidentyfikowanie, na co poświęcamy pozostały czas. 
Remanent czasu moŜna zrobić z wykorzystaniem poniŜszego formularza: 

Tabela 11. Formularz do dokonania remanentu czasu 

Godziny Czynność Osoba 
uczestnicząca 

Przedmiot 
wykorzystywany 

7:00    
7:15    
7:30    
……    
23:00    
23:15    
23:30    

Przy takiej rejestracji danych konieczne jest ustalenie skończonego zbioru kategorii dla 
czynności i przedmiotu, co jest warunkiem koniecznym uzyskania wyników analizy czasu 
pracy, z podziałem, jak juŜ wspomniano wcześniej, na czas wykorzystany i czas stracony –  
z podaniem przyczyn takich sytuacji.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe bardzo często ocena a priori bardzo róŜni się od oceny a posteriori – 
niektóre osoby uwaŜają, Ŝe poświęcają czas na zupełnie inne czynności, niŜ ma to miejsce  
w rzeczywistości. Na przykład stwierdzono, Ŝe na skutek niewłaściwego zorganizowania 
pracy ludzie marnują około 50% swojego czasu oraz Ŝe urzędnicy spędzają średnio sześć 
tygodni rocznie na szukaniu rzeczy, które gdzieś im się zapodziały. 
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Remanent czasu pozwoli nam na zidentyfikowanie poŜeraczy czasu.105 NaleŜą do nich: 
• likwidacja zaległości;  
• niespodziewane telefony; 
• niezapowiedziani goście. 
Skuteczną likwidację zaległości zapewnia następujące postępowanie: 
• określ, co masz do nadrobienia; 
• ustal, z czym naleŜy uporać się przede wszystkim;  
•  codziennie zarezerwuj sobie czas na likwidowanie zaległości i ściśle trzymaj się planu; 
• ustal przyczyny powstawania zaległości;  
• podejmij kroki przeciwdziałające powstawaniu i gromadzeniu się zaległości w przyszłości. 

2.5.2. Określanie realizowanych celów  

Cel nadaje sens naszym działaniom. Bez wyznaczonego celu nasze Ŝycie nie przynosi nam 
ani satysfakcji, ani zadowolenia. Cel przypomina latarnię morską – wskazuje kierunek. Cel 
powinien być wyraźnie określony, najlepiej na piśmie.  

Aby mieć pewność, Ŝe wyznaczyłeś najwaŜniejsze cele, musisz najpierw wyodrębnić 
poszczególne sfery swojego Ŝycia. Dobrze jest określić swoje cele na jednej kartce. Stawiane 
sobie cele wynikają z przyjętej hierarchii wartości.  

Podstawowe rodzaje celów są następujące: 
1. cele związane z karierą zawodową; 
2. cele własnego rozwoju; 
3. cele dotyczące relacji z ludźmi; 
4. cele dotyczące odpoczynku; 
5. cele materialne; 
6. cele prestiŜowe. 
KaŜdy ze stawianych celów powinien być: 
• Konkretny/charakterystyczny – Specific 
• Mierzalny – Measurable106 
• Akceptowalny/osiągalny – Attainable 
• Realny/istotny – Realistic 
• Terminowy/określony w czasie – Time traceable 

Tego typu podejście nazywane jest SMART - od pierwszych liter w/w angielskich nazw 
cech stawianych celów. Jego rozwinięciem jest SMARTER. Dwie ostatnie litery oznaczają: 
• Ekscytujący – Exciting  
• Zapisany – Recorded  
Efektywne wykorzystanie czasu, o czym była wcześniej mowa, pozwala na bardziej 
skuteczną realizację poszczególnych celów. Stawiane sobie cele i harmonogram ich realizacji 
najlepiej jest przedstawić w formie pisanej, a nie ograniczać się do ich sprecyzowania  
w myśli. Zapewnia to trwałość i konkretność, daje teŜ psychologiczny efekt automotywacji 
do pracy. Harmonogram na piśmie stanowi jednocześnie dokumentację wykonanej pracy.  

                                                
105☺Kwestii tej dotyczy następująca historia. Spotyka się dwóch znajomych. Jeden wygląda na bardzo 

niewyspanego. Na pytanie, jak minęła noc, odpowiada, Ŝe nie spał przez 10 minut. Widząc zdziwioną minę 
kolegi wyjaśnia, Ŝe w ciągu nocy był budzony 10 razy, za kaŜdym razem na minutę. 

106 Zmierz to, co moŜesz zmierzyć, policz to, co moŜesz policzyć, a to, co niemierzalne, uczyń mierzalnym  
– Galileo Gallilei  
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Wyznaczane cele moŜna podzielić ze względu na czas, w którym mają być osiągnięte: 
• cele dalekosięŜne – osiągnięcie ich moŜe trwać rok lub dłuŜej, nawet większość Ŝycia, 

np. zaliczenie kolejnego roku studiów; 
• cele średnioterminowe – ich realizacja będzie krótsza niŜ rok, np. zdanie wszystkich 

egzaminów w najbliŜszej sesji; 
• cele bieŜące – ich osiągnięcie moŜe nastąpić w najbliŜszych dniach, np. zaliczenie 

kolokwium z rachunku prawdopodobieństwa zaplanowanego na najbliŜszą środę. 

Jeśli jeszcze nie wyznaczyłeś sobie celów – teraz jest dobry czas, by zacząć! 

2.5.3. Planowanie realizowanych zadań 
Celem planowania jest uzyskanie jasnego wyobraŜenia, co powinno być zrobione. W czasie 
studiów warto zadawać sobie podane pytania i udzielać na nie odpowiedzi. 
• Czy realizowane są właśnie te zadania, które powinniśmy realizować? 
• Czy są wybrane właściwe projekty? 
• Czy planowanie obejmuje takŜe plany długookresowe? 

WyróŜnia się następujące rodzaje planów:  
• Plan strategiczny – uzaleŜniony jest od stawianych sobie celów, wynikających z tego, co 

jest waŜne dla ciebie. Planowanie strategiczne opiera się na globalnym spojrzeniu na 
własne  funkcjonowanie. Pierwszy krok to ocena obecnej sytuacji (czym dysponuję, co 
umiem?), drugi to prognoza i sprecyzowanie celów do osiągnięcia. Dla kaŜdego celu lub 
zamierzenia powinno być opracowane postępowanie dla jego osiągnięcia. 

• Plany realizacji projektów – np. plan pisania pracy dyplomowej czy uzyskania 
certyfikatu z j. angielskiego.  

• Plany tygodniowe – najbardziej efektywny sposób planowania dla studentów.  
• Plany dzienne – tworzone na podstawie planu tygodniowego. 
Na poniŜszym rysunku przedstawiono przykładowe postępowanie przy sporządzaniu planu 
tygodniowego oraz, na jego podstawie, planu dziennego.  

Rysunek 36. Sporządzanie planu tygodniowego i planu dziennego 

Plan tygodniowy opiera się o następujące źródła informacji: 
• sprawy w toku (np. dokumenty dot. realizowanych projektów, aktualne wersje opracowań, 

itp.); 

Sprawy w toku Rutynowe 
działania 

Terminarz Notatnik 

Sprawy bieŜące Sprawy  
z poprzedniego dnia 

PLAN TYGODNIOWY 

PLAN DZIENNY 
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• rutynowe/regularne działania (dzienne, tygodniowe, miesięczne);  
• terminarz / kartoteka terminowa (spotkania, połączenia, przypomnienia); 
• notatnik / informator podręczny (bieŜące zapisy – co jest do zrobienia oraz telefony, 

adresy, itp.).  
Kontrolując wyniki dnia nie zapominamy o sprawach, których nie udało się nam załatwić – 
przenosimy je na dzień następny. 
Stosunkowo często zdarza się sytuacja, Ŝe nie uda się zrealizować większości, a nawet 
Ŝadnego z zadań ujętych w planie dziennym. Powodów moŜe być kilka: 
• być moŜe próbowałeś zrobić zbyt wiele; 
• być moŜe nie przewidziałeś nieoczekiwanych okoliczności lub tego, Ŝe niektóre  

z zaplanowanych czynności wymagają więcej czasu; 
• być moŜe dzienny plan był zbyt ogólny. 
Przy planowaniu zadań naleŜy pamiętać o: 
• Zasadzie Pareto107 – 20 % nakładu naszego czasu przynosi aŜ 80% efektów, 80% 

nakładu czasu daje tylko 20% efektów. Stąd naleŜy skupiać się na działaniach, które 
przynoszą największe efekty. 
Zasadę Pareto moŜna stosować na studiach, zwłaszcza podczas sesji, kiedy wiadomo, Ŝe 
mamy x dni, o 2 razy za duŜo egzaminów i o 4 razy za mało czasu spędziliśmy, 
systematycznie ucząc się w trakcie semestru. I mamy do wyboru: uczyć się mechanicznie 
wszystkiego, na akord, na pamięć, nie mając czasu na efektywne przyswojenie wiedzy, 
albo podejść do sprawy inteligentnie. Wtedy naleŜy określić owe 20% wiedzy, która jest 
kluczowa dla zdania egzaminu, która przyda nam się w Ŝyciu zawodowym, itd. W 
krótkim czasie moŜna przeanalizować materiał i uprościć go do maksimum, aby móc go 
opanować i na egzaminie wykazać się znajomością kluczowych zagadnień. 

• Prawie Parkinsona108 – praca wypełnia cały czas przeznaczony na jej wykonanie, im 
mniej czasu przeznaczymy na kolejne zadania, tym szybciej będziemy musieli je 
wykonać, czego skutkiem jest zwiększona efektywność. 

• Zasadzie Eisenhowera109 – priorytety realizacji poszczególnych zadań ustala się według 
kryterium pilności i waŜności. WyróŜnia się 4 klasy zadań:  
1. zadania waŜne i pilne – naleŜy się do nich zabrać natychmiast, np. napisać referat na 

jutro, oddać sprawozdanie z ostatnich ćwiczeń, odpowiedzieć na znalezione  
w gazecie ogłoszenie o pracę;  

                                                
107 http://alexba.eu/2007-06-02/szkolenia-rozwazania-trening/zasada-pareto-szkolenia/ 

Vilfredo Federigo Damasio Pareto (1848 - 1923) - włoski ekonomista i socjolog, od 1893 roku był 
profesorem uniwersytetu w Lozannie. W XIX w. prowadził badania nad zamoŜnością społeczeństwa 
włoskiego. Zaobserwował on, Ŝe aŜ 80% bogactw Włoch znajduje się w posiadaniu zaledwie 20% 
społeczeństwa. Jak się potem okazało, zasadę tę moŜna odnieść do wielu innych występujących zjawisk.Stąd 
teŜ zasadę tą potocznie określa się mianem reguły 80/20. Pareto rozszerzył zastosowania metod 
matematycznych w ekonomii 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto 
http://mfiles.ae.krakow.pl/modules.php?name=Guiki&MODE=SHOW&PAGE=diagram%20Pareto 

108 Parkinson Cyril Northcote (1909-93) - politolog ang., prof. uniw. w Singapurze; poddał ośmieszającej krytyce 
biurokrację urzędniczą, jej niekompetencję, hierarchizację i tendencje do stałego wzrostu zatrudnienia 
(niezaleŜnie od ilości pracy do wykonania); uczynił to w zabawnych rozprawkach ujętych w formę "praw 
P.", m.in. Prawo P. albo w pogoni za postępem, Prawo zwłoki, Jak zrobić karierę?, Prawo pani Parkinson, 

Brodaci barbarzyńcy - http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=93639&kid=100 
109 Dwight David Eisenhower (1890 - 1969), generał armii amerykańskiej, 34. prezydent USA, przydomek „Ike". 

Ten amerykański generał i prezydent bardzo skutecznie zarządzał swoim czasem. Wymyślił tzw. matrycę 
zarządzania czasem, nazwaną poźniej zasadą Eisenhowera - http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower 
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2. zadania waŜne, ale niezbyt pilne – mogą na razie poczekać, naleŜy je jednak 
zaplanować, tzn. ustalić termin ich wykonania, np. wykonać zlecone badania 
lekarskie, uczyć się regularnie języka hiszpańskiego; 

3. zadania niezbyt waŜne, lecz pilne – powinny być realizowane na końcu, np. 
odpowiedzi na mniej waŜne e-maile; 

4. zadania niezbyt waŜne i niezbyt pilne – nie warto zaprzątać sobie nimi głowy, moŜna 
je „wyrzucić do kosza” lub odłoŜyć na półkę, np. czytanie niektórych gazet lub 
regularne oglądanie niektórych programów TV.  

Podział spraw w zasadzie Eisenhowera przedstawia poniŜszy rys. 37. 

 
 

Rysunek 37. Podział spraw w zasadzie Eisenhowera 

Tak więc spośród całokształtu problemów, z którymi będziesz miał do czynienia, tylko kilka 
będzie istotnych – takich, którymi trzeba zająć się natychmiast oraz wiele innych, moŜliwych 
do załatwienia później. Znajdą się wśród nich takŜe takie, z realizacji których moŜna 
zrezygnować, bo np. zabiorą nieporównywalnie duŜo czasu w stosunku do wyników. 
MoŜna spotkać zasadę Eisenhowera w wersji wyrazistszej, pozwalającej jaśniej dać zalecenia: 

„Prezydencka reguła mówi, Ŝe sprawy dzielą się alternatywnie na pilne lub na waŜne. WaŜne 
nie są więc pilne i mogą poczekać - większość sama się załatwi z biegiem czasu. Pilne nie 
mogą być waŜne i nie warto im poświęcać czasu. Ja zajmuję się wyjątkami z tej reguły - 
nielicznymi sprawami, które są jednocześnie waŜne i pilne.” 
W ten sposób na rysunku 37 zajęta jest tylko jedna ćwiartka, oznaczona numerem 1. 

2.5.4. Zasady efektywnego funkcjonowania 

PoniŜej przedstawiono zasady warunkujące efektywne funkcjonowanie: 
1. Planuj swoje działania – opisano to szczegółowo we wcześniejszych rozwaŜaniach. 
2. Załatwiaj sprawy od razu, np. segregowanie spraw na rodzaje: „do załatwienia teraz”  

i „do załatwienia później” nie ma sensu – bezcelowe jest kilkakrotne czytanie 
wszystkiego, co jest na biurku przed przystąpieniem do działania – nic to nie daje! 

3. Rozwiązuj problemy, póki są jeszcze małe – bardzo waŜne jest rozpoznawanie wszelkich 
sygnałów informujących o tym, Ŝe coś jest nie tak, a będzie jeszcze gorzej, jeŜeli nie 
podejmie się odpowiedniego działania. Załatwianie spraw od ręki powoduje 
rozwiązywanie drobnych problemów, zanim przekształcą się w powaŜne kryzysy.  

PILNOŚĆ SPRAW 

NIE TAK 

3. Sprawy niewaŜne i pilne. Załat–
wiane tylko dlatego, Ŝe mają 
pieczątkę „pilne” – bez zastanowie–
nia się, czy rzeczywiście są to 
sprawy waŜne.  

WAśNOŚĆ  
SPRAW 

4. 

1. Sprawy naglące, których 
termin właśnie upływa i które 
muszą być załatwione juŜ teraz. 
To sytuacje kryzysowe  
i „gaszenie poŜarów”. 
 

2. Sprawy waŜne, które naleŜy  
załatwić w przyszłości, np.  
doskonalenie, dokształcanie,  
szukanie nowych moŜliwości  
i rozwiązań. Śmieci

T 
A 
K 

N 
I 
E 
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4. Ogranicz odrywanie siebie od realizowanych zadań – terminowe wykonywanie zadań 
eliminuje wyjaśnianie, czemu czegoś nie zrobiłeś – a takie wyjaśnianie właśnie powoduje 
przerwy w pracy.  

5. Deleguj zadania, których nie musisz sam wykonywać – nie jesteś niezastąpiony, jeŜeli 
wykonujesz projekt zespołowy, to pozwól samodzielnie wykonać jego część swojemu 
partnerowi. 

6. Nie dopuszczaj do powstawania zaległości – zaległości zwiększają nawał pracy, tak więc 
pozbywając się ich, redukujesz swoje obciąŜenie w większym stopniu, niŜ się tego 
spodziewasz. 

7. Selekcjonuj informacje – dopuszczaj do siebie tylko potrzebne informacje, a zapamiętuj 
z nich tylko te, które tego wymagają. 

8. Działaj z myślą o przyszłości
110 - i licz się z konsekwencjami swoich czynów. Planuj 

działania w oparciu o ocenę teraźniejszości i prognozę skutków.  

Skutki poprawy organizacji pracy moŜna przedstawić następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 38. Skutki poprawy organizacji pracy 

                                                
110 Powiedzenie Kazimierza Górskiego – Nie podawaj piłki tam, gdzie jest zawodnik, tylko tam, gdzie będzie. 

Zwiększenie produktywności, efektywności i skuteczności 
 

Poprawa organizacji pracy 

Wykonywanie zadań mniejszym nakładem sił i w krótszym czasie 
 

Poprawa jakości pracy, terminowe wykonywanie zadań 
 

śeby docenić wartość jednego roku, zapytaj studenta, który oblał egzamin komisyjny. 
śeby docenić wartość miesiąca, zapytaj matkę, której dziecko urodziło się za wcześnie. 
śeby docenić wartość godziny, zapytaj zakochanych czekających na to, Ŝeby się zobaczyć. 
śeby docenić wartość minuty, zapytaj kogoś, kto przegapił autobus. 
śeby docenić wartość sekundy, zapytaj kogoś, kto przeŜył wypadek. 
śeby docenić wartość setnej sekundy, zapytaj sportowca, który na olimpiadzie zdobył srebrny medal. 
Czas na nikogo nie czeka. Łap kaŜdy moment, który ci został, bo jest wartościowy. 
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Przykład skutecznego planowania czasu111 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
111 http://www.tylkobiblia.dekalog.pl/artykuly/kamienie.htm Czytelnikowi zaleca się sporządzenie ilustracji 

graficznej przedstawionej zasady planowania czasu. 

Pewnego dnia pewien stary profesor został zaangaŜowany, aby przeprowadzić kurs dla grupy 
dwunastu szefów wielkich koncernów amerykańskich na temat skutecznego planowania czasu. 
Kurs ten był jednym z pięciu modułów przewidzianych na dzień szkolenia. Stary profesor miał 
więc do dyspozycji tylko jedną godzinę, by wyłoŜyć swój przedmiot.  

Stojąc przed tą elitarną grupą (która gotowa była zanotować wszystko, czego ekspert będzie 
nauczał), stary profesor popatrzył powoli na kaŜdego z osobna, następnie powiedział: 
Przeprowadzimy doświadczenie. Spod biurka, które go oddzielało od studentów, stary profesor 
wyjął wielki dzban (o pojemności 4 litrów) i postawił delikatnie przed sobą. Następnie wyjął około 
dwunastu kamieni, wielkości piłki do tenisa, i delikatnie włoŜył je kolejno do dzbana. Gdy dzban 
był wypełniony po brzegi i niemoŜliwym było dorzucenie jeszcze jednego kamienia, podniósł 
wzrok na swoich studentów i zapytał ich: Czy dzban jest pełen? Wszyscy odpowiedzieli: Tak.  

Poczekał kilka sekund i dodał: Na pewno? Następnie pochylił się znowu i wyjął spod biurka 
naczynie wypełnione Ŝwirem. Delikatnie wysypał Ŝwir na kamienie, po czym potrząsnął lekko 
dzbanem. świr zajął miejsce między kamieniami..., aŜ do dna dzbana. Stary profesor znów 
podniósł wzrok na audytorium i znów zapytał: Czy dzban jest pełen? Tym razem świetni studenci 
zaczęli rozumieć. Jeden z nich odpowiedział: Prawdopodobnie nie. Dobrze – odpowiedział stary 
profesor.  

Pochylił się jeszcze raz i wyjął spod biurka naczynie z piaskiem. Z uwagą wsypał piasek do 
dzbana. Piasek zajął wolną przestrzeń miedzy kamieniami i Ŝwirem. Jeszcze raz zapytał: Czy 
dzban jest pełen? Tym razem, bez zająknienia, studenci odpowiedzieli chórem: Nie. Dobrze 
odpowiedział stary profesor.  

I tak, jak się spodziewali, wziął butelkę wody, która stała na biurku i wypełnił dzban aŜ po 
brzegi. Stary profesor podniósł wzrok na grupę studentów i zapytał ich: Jaką wielką prawdę 
ukazuje nam to doświadczenie?  

Niegłupi, najbardziej odwaŜny z uczniów, biorąc pod uwagę przedmiot kursu, odpowiedział: To 
pokazuje, Ŝe nawet jeśli nasz kalendarz jest całkiem zapełniony, jeśli naprawdę chcemy, moŜemy 
dorzucić więcej spotkań, więcej rzeczy do zrobienia.  

Nie - odpowiedział stary profesor, to nie o to chodziło. Wielka prawda, którą przedstawia to 
doświadczenie, jest następująca: jeśli nie włoŜymy kamieni, jako pierwszych do dzbana, później 
nie będzie to moŜliwe.  
Zapanowało głębokie milczenie, kaŜdy uświadomił sobie oczywistość tego stwierdzenia. Stary 
profesor zapytał ich: Co stanowi kamienie w waszym Ŝyciu? Wasze zdrowie? Wasza rodzina? 
Przyjaciele? Zrealizowanie marzeń? Robienie tego, co jest waszą pasją? Uczyć się? Odpoczywać? 
Dać sobie czas...? Albo jeszcze coś innego? NaleŜy zapamiętać, Ŝe najwaŜniejsze jest włoŜyć 
swoje KAMIENIE jako pierwsze do Ŝycia, w przeciwnym wypadku ryzykujemy przegraniem... 
własnego Ŝycia. Jeśli damy pierwszeństwo drobiazgom (Ŝwir, piasek), wypełnimy Ŝycie 
drobiazgami i nie będziemy mieć wystarczająco duŜo cennego czasu, by poświęcić go na waŜne 
elementy Ŝycia. Zatem nie zapomnijcie zadać sobie pytania: Co stanowi kamienie w moim Ŝyciu? 
Następnie, włóŜcie je na początku do waszego dzbana (Ŝycia). Przyjacielskim gestem dłoni stary 
profesor pozdrowił audytorium i powoli opuścił salę... 
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Własne doświadczenia: 
Zadania wykonywane w pełni 

• planowanie dzienne z rygorystycznym wykonywaniem;  
• bieŜąca realizacja zadań – unikanie zaległości;  
• maksymalne delegowanie zadań; 
• przypominanie o waŜnych sprawach – komórka; 
• potwierdzanie otrzymania wiadomości przez adresatów – e-mail + komórka.  

Zadania do poprawienia 
• planowanie krótkoterminowe; 
• ograniczenie odrywania od pracy; 
• selekcja informacji. 

2.5.5. Programy wspomagające zarządzanie własnym czasem 112 
Zarządzanie własnym czasem w istotnym stopniu ułatwiają programy typu PIM (ang. 
Personal Information Manager), nazywane takŜe organizerami. 

Informacje bazowe 
Kontakty: najwaŜniejszy element kaŜdej bazy, pozwalający gromadzić prywatne  
i zawodowe informacje o innych osobach, a przede wszystkim ich adresy pocztowe, telefony, 
e-maile, strony WWW, itd. Dzięki nim moŜna łatwo i szybko kontaktować się w sprawach 
osobistych i zawodowych.  
Zadania do wykonania: ta część organizatora umoŜliwia budowanie listy zadań, które 
chcemy zrealizować. Zadania mogą być bezterminowe, gdy nie jesteśmy ograniczeni czasem 
wykonania („wymienić komputer”) lub terminowe, gdy moment ich ostatecznego wykonania 
jest określony („napisać sprawozdanie z laboratorium do 20 lutego”).  
Wydarzenia: w tej części organizatora definiowane są zdarzenia zachodzące w jakimś 
określonym dniu („egzamin, 13.02, g. 11.00”) lub trwające w czasie („sesja 15–30.06”).  
Notatki: ten moduł pozwala wprowadzać luźne zapiski.  

Funkcjonalność programu 
Kalendarz: narzędzie koncentrujące w jednym miejscu wszelkie informacje o charakterze 
terminowym, jak przypadające na dany dzień wydarzenia, zadania do wykonania czy notatki. 
PIM–y udostępniają zazwyczaj widoki dzienne, tygodniowe i miesięczne.  
Przypominanie: jedna z kluczowych cech dobrego organizatora. Program powinien 
przypominać o wszelkich zapiskach mających terminowy charakter, jak data imienin czy 
rocznica ślubu osoby zapisanej w bazie kontaktów (przypomnienie cykliczne, co rok), 
ostateczna data wykonania jakiegoś zadania czy waŜnego spotkania lub konferencji 
(przypomnienie jednorazowe). Zazwyczaj jest to alarm w postaci komunikatu i dźwięku, zaś 
przypomnienie moŜemy sukcesywnie odkładać o pewną liczbę minut, godzin czy dni.  
Dowiązywanie innych rekordów, dokumentów i adresów internetowych: poniewaŜ 
poszczególne rekordy w bazie organizatora często nie są zawieszone w próŜni, program 
powinien umoŜliwiać wiązanie ze sobą poszczególnych informacji. MoŜna np. dowiązać 
odpowiednie pliki Worda i Excela lub adres e-mail danej osoby.  
Wyszukiwanie danych: juŜ po kilku miesiącach uŜytkowania programu ilość zapisanych  
w nim danych zmusza do stosowania narzędzia wyszukiwawczego. Powinno ono być 
wyszukiwaniem pełnotekstowym (nazwy i treść rekordów) oraz pełnozakresowym 
(wszystkie działy bazy).  

Dostępny jest cały szereg tego typu programów, zarówno płatnych jak i bezpłatnych.113 

                                                
112 http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dca_informacji_osobistej 
113 http://programy.pcworld.pl/kategoria.asp?sys=pc&id=195&dalej=1&show=2&czas=nazwa 
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W ostatnim okresie w coraz większym stopniu stosowane są internetowe PIM–y.114 
Podstawową ich zaletą jest moŜliwość korzystania z naszych danych z dowolnego miejsca, 
które posiada dostęp do sieci. Docenią to z pewnością osoby, które często podróŜują  
i w związku z tym muszą korzystać z róŜnych komputerów. Poza wyświetlaniem 
zaplanowanych zadań na stronach serwisu, uŜytkownicy mogą być powiadamiani  
o zbliŜających się wydarzeniach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dzięki 
umieszczeniu bazy danych na internetowym serwerze, staje się ona odporna na problemy  
z lokalnym komputerem (np. uszkodzenie twardego dysku). Decydując się na korzystanie  
z internetowych organizerów trzeba jednak pamiętać, Ŝe problemy z połączeniem mogą 
uniemoŜliwić dostęp do potrzebnych informacji. 

Przykładowe organizery internetowe to: Draco Organizer115 i Kalendarz Google116 

 
Rysunek 39. Kalendarz Google 

Dostępne są takŜe programy typu PIM na telefony komórkowe, poniŜej opisano jeden  
z nich.117 Aplikacja Student Plan to podręczny organizer zajęć 
przeznaczony dla studentów. Aplikacja umoŜliwia łatwe 
zarządzanie planem zajęć oraz uzyskiwanymi ocenami.  

Główne cechy programu:  
• efektowny oraz interaktywny animowany interfejs – praca  

z programem staje się przyjemnością;  
• przejrzysty widok tygodnia, pokazujący informacje  

o wszystkich zajęciach oraz szczegółowy widok dnia;  
• pełna swoboda – zajęcia mogą odbywać się kaŜdego dnia 

tygodnia, od godziny 5 do 23 i trwać nawet 360 minut;  

                                                
114 http://www.mi.com.pl/artykul.php?id=446 
115 http://www.dracosoftware.pl/ 
116 http://www.google.com/intl/pl/googlecalendar/tour.html 
117 http://www.aplikacjegsm.pl/index.php?show=2 
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• łatwa identyfikacja typu zajęć, dzięki kolorowym 
oznaczeniom;  

• zapis ocen, moŜliwość wprowadzania ocen wyraŜonych  
zarówno w stopniach, jak i w punktach;  

• moŜliwość przechowywania dodatkowych informacji  
o zajęciach (prowadzący, konsultacje, egzamin itp.);  

• prosta rejestracja zajęć odbywających się regularnie, np.  
co dwa tygodnie; 

• wbudowany w program wygaszacz ekranu pokazujący 
informację o aktualnym oraz przyszłym zajęciu, dzięki 
wysokiemu kontrastowi czytelny nawet bez podświetlenia. 
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2.6. ZAGADNIENIA DO POWTÓRZENIA 

1. Na czym polega istota koncentracji uwagi? 

2. Jakie są techniki poprawiające koncentrację? 

3. Scharakteryzować zasady notowania klasycznego. 

4. Scharakteryzować zasady notowania nielinearnego. 

5. Podać zastosowania i przykłady notowania nielinearnego. 

6. Opisać przykładowy program do sporządzania notatek nielinearnych. 

7. Na czym polega istota skutecznego zapamiętywania? 

8. Scharakteryzować łańcuchową metodę skojarzeń. 

9. W jaki sposób moŜna łatwo zapamiętywać długie liczby? 

10. Na czym polegają skuteczne powtórki? 

11. Opisać przykładowy program do kształtowania skutecznych technik zapamiętywania. 

12. Na czym polega istota szybkiego czytania? 

13. Jak moŜna podwyŜszyć koncentrację podczas czytania? 

14. Opisać przykładowy program do kształtowania umiejętności szybkiego czytania wraz 
ze zrozumieniem tekstu. 

15. Na czym polega istota zarządzania własnym czasem? 

16. Określanie realizowanych celów – sposób i wykorzystywanie. 

17. Jak odbywa się planowanie realizowanych zadań? 

18. Jakie są zasady efektywnego funkcjonowania? 

19. Scharakteryzować programy wspomagające zarządzanie własnym czasem. 

2.7. PYTANIA TESTOWE 

Koncentracja uwagi 

1. Pozwalanie sobie w momencie dekoncentracji na pomyślenie przez chwilę o „niebieskich 
migdałach” to tzw. technika: 
A. Jedz warzywa przed deserem 
B. Krótko, ale słodko 
C. Trawa jest bardziej zielona 
D. Zrób coś, nie siedź w miejscu 

 
2. Pozwalanie sobie w momencie dekoncentracji na pomyślenie przez chwilę o „niebieskich 

migdałach”, ale dopiero po opanowaniu jeszcze jednej porcji materiału, to tzw. technika: 
A. Jedz warzywa przed deserem 
B. Krótko, ale słodko 
C. Trawa jest bardziej zielona 
D. Zrób coś, nie siedź w miejscu 
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3. Dla zwiększenia koncentracji w trakcie uczenia się - chodzenie po pokoju lub rysowanie 
to tzw. technika: 
A. Jedz warzywa przed deserem 
B. Krótko, ale słodko 
C. Trawa jest bardziej zielona 
D. Zrób coś, nie siedź w miejscu 

 
4. Powtarzanie materiału z kilku przedmiotów poprzez podzielenie materiału kaŜdego 

przedmiotu na kilka części i okresową zmianę kolejności powtarzanych części to tzw. 
technika: 
A. Jedz warzywa przed deserem 
B. Krótko, ale słodko 
C. Trawa jest bardziej zielona 
D. Zrób coś, nie siedź w miejscu 

 
5. Które z poniŜszych technik poprawiających koncentrację są technikami wewnętrznymi: 

A. Robienie krótkich przerw w nauce 
B. Uczenie się w okresie najwyŜszej dziennej efektwności 
C. Uczenie się o tej samej porze 
D. Dokładne zaplanowanie nauki 

 
6. Które z poniŜszych technik poprawiających koncentrację są technikami organizacyjnymi: 

A. Robienie krótkich przerw w nauce 
B. Uczenie się w okresie najwyŜszej dziennej efektwności 
C. Uczenie się o tej samej porze 
D. Dokładne zaplanowanie nauki 

Efektywne notowanie 

7. Kluczowym warunkiem szybkiego zapamiętywania jest:  
A. Efektywne notowanie 
B. Koncentracja uwagi 
C. Szybkie czytanie 
D. Właściwa organizacja czasu 

 
8. Które z poniŜszych cech lub pojęć dotyczą notowania tradycyjnego: 

A. Komentarze na marginesach notatek 
B. Mapy myśli 
C. Technika haków 
D. Wypunktowania, odniesienia 

 
9. Które z poniŜszych cech lub pojęć dotyczą notowania nielinearnego: 

A. Komentarze na marginesach notatek 
B. Mapy myśli 
C. Technika haków 
D. Wypunktowania, odniesienia 

10. Metoda notowania nielinearnego nie nadaje się do: 
A. Planowania działań 
B. Rozwiązywania problemów 
C. Zapisywania tekstów normatywnych 
D. Zapisywania tekstów matematycznych 
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11. Który z programów jest przeznaczony do sporządzenia notatki nielinearnej: 
A. abc. ultra 
B. Kalendarz Google 
C. Mistrz Pamięci 
D. Visio 2003 

Zapamiętywanie 

12. Co jest podstawą skutecznego zapamiętywania informacji: 
A. Metoda skojarzeń 
B. Powtarzanie informacji 
C. Przejrzyste notatki 
D. Szybkie czytanie 

 
13. Około ile razy mniej czasu trzeba poświęcić na zapamiętanie tego samego materiału przy 

optymalnym powtarzaniu materiału  

A. 10  B. 20 C. 50 D. 100 

14. Z tego, co przeczytamy pamiętamy około 

A. 10 % B. 20% C. 30 % D. 40 % 

15. Z tego, co usłyszymy pamiętamy około 

A. 10 % B. 20% C. 30 % D. 40 % 

16. Z tego, co zobaczymy pamiętamy około 

A. 10 % B. 20% C. 30 % D. 40 % 

17. Z tego, co zobaczymy i usłyszymy zapamiętamy około 

A. 30 % B. 50% C. 70 % D. 90 % 

18. Z tego, co przekazujemy pamiętamy około 

A. 30 % B. 50% C. 70 % D. 90 % 

19. Z tego, co wykorzystujemy w działaniu pamiętamy około 

A. 30 % B. 50% C. 70 % D. 90 % 

20. Wspomaganie nabycia umiejętności efektywnego zapamiętywania realizuje program: 
A. abc. ultra 
B. Kalendarz Google 
C. Mistrz Pamięci 
D. Visio 2003 

Szybkie czytanie 

21. Które problemy występują podczas uczenia się: 
A. Utrzymanie wysokiej koncentracji 
B. Właściwe planowanie czasu 
C. Robienie efektywnych notatek 
D. Skuteczne zapamiętywanie 

 
22. Średnia szybkość czytania dorosłego człowieka to około [liczba słów / minutę]: 

A. 50 B. 250 C. 500 D. 3000 
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23. Średnia szybkość czytania [liczba słów / minutę] po opanowaniu zasad szybkiego 
czytania to około: 

A. 50 B. 250 C. 500 D. 3000 

24. Współczynnik zrozumienia przy szybkości czytania na poziomie kilku tysięcy słów na 
minutę moŜe wynosić około:  

A. 30 % B. 50% C. 70 % D. 90 % 

25. Najczęstszymi błędami spowalniającymi szybkie czytanie są: 
A. Skojarzenia 
B. Skoki oczu 
C. Regresja 
D. Wokalizacja 

 
26. Wspomaganie nabycia umiejętności szybkiego czytania realizuje program: 

A. abc. ultra 
B. Kalendarz Google 
C. Mistrz Pamięci 
D. Visio 2003 

Zarządzanie czasem 

27. Jaki procent swojego czasu ludzie średnio marnują na skutek niewłaściwej organizacji 
pracy: 

A. 30 % B. 50% C. 70 % D. 90 % 

28. Ile czasu rocznie [w tygodniach] urzędnicy średnio poświęcają na szukanie rzeczy 
(dokumentów), które gdzieś im się zapodziały: 

A. 2 B. 4 C. 6 D. 10 

29. Najbardziej efektywnym sposobem planowania własnego czasu jest plan: 
A. Dzienny 
B. Tygodniowy 
C. Realizacji projektów 
D. Strategiczny 

30. Zasada Eisenhowera określa, Ŝe: 
A. 20% nakładu naszego czasu przynosi 80% wydajności 
B. Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania naleŜy przewidywany 

czas pomnoŜyć przez dwa i przyjąć jednostkę o rząd wyŜszą 
C. Praca zapełnia cały czas przeznaczony na jej wykonanie 
D. Priorytety realizacji zadań ustala się w zaleŜności od ich pilności i waŜności 

 
31. Prawo Liebermana określa, Ŝe118:  

A. 20% nakładu naszego czasu przynosi 80% wydajności 
B. Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania naleŜy przewidywany 

czas pomnoŜyć przez dwa i przyjąć jednostkę o rząd wyŜszą 
C. Praca zapełnia cały czas przeznaczony na jej wykonanie 
D. Priorytety realizacji zadań ustala się w zaleŜności od ich pilności i waŜności 
 

                                                
118 Patrz pkt 6.9. 
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32. Prawo Parkinsona określa, Ŝe: 
A. 20% nakładu naszego czasu przynosi 80% wydajności 
B. Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania naleŜy przewidywany 

czas pomnoŜyć przez dwa i przyjąć jednostkę o rząd wyŜszą 
C. Praca zapełnia cały czas przeznaczony na jej wykonanie 
D. Priorytety realizacji zadań ustala się w zaleŜności od ich pilności i waŜności 

  
33. Zasada Pareto określa, Ŝe:  

A. 20% nakładu naszego czasu przynosi 80% wydajności 
B. Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania naleŜy przewidywany 

czas pomnoŜyć przez dwa i przyjąć jednostkę o rząd wyŜszą 
C. Praca zapełnia cały czas przeznaczony na jej wykonanie 
D. Priorytety realizacji zadań ustala się w zaleŜności od ich pilności i waŜności 

 
34. Wspomaganie zarządzania własnym czasem zapewnia program: 

A. abc. ultra 
B. Kalendarz Google 
C. Mistrz Pamięci 
D. Visio 2003  
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Wiedza to nie wszystko, aby być w stanie zdać  egzamin i wie  

o tym kaŜdy. Liczy się jeszcze „coś”, dzięki czemu egzaminator 

będzie do nas odpowiednio nastawiony – autor nieznany. 

 

 

3. ZDAWANIE EGZAMINÓW 

3.1. WPROWADZENIE 

W czasie studiów kaŜdy student zdaje wiele najrozmaitszych egzaminów. SłuŜą one 
weryfikacji i ocenie nabytych umiejętności i wiadomości oraz selekcji, polegającej na 
eliminowaniu osób nieprzygotowanych, a promowaniu stosownym certyfikatem tych, którzy 
spełniają ustalone kryteria. 

Egzaminy zawsze były nieodłącznym elementem systemu edukacyjnego, traktowanym jako 
rodzaj certyfikatu potwierdzającego pewne umiejętności, przepustka do następnego etapu 
kształcenia lub klucz do drzwi kariery. 

Zdawanie egzaminu jest umiejętnością, której moŜna i naleŜy się uczyć oraz ją 
rozwijać. 
Aby zdać egzamin, najpierw dokładnie dowiedz się, co jest przedmiotem egzaminu, jaki 
materiał jest wymagany, jakie podręczniki, jakie zagadnienia. Korzystając z tej wiedzy zbierz 
odpowiednie materiały. Do niektórych egzaminów lepiej jest uczyć się z wielu ksiąŜek – do 
innych dobrze i szybciej moŜna przygotować się z jednego podręcznika.  

NajwaŜniejsze na egzaminie nie jest to, co jest w ogóle najwaŜniejsze, ale to, o co pytają. 
Umiejętność zdawania egzaminów jest równie waŜna, jak sama wiedza. Trzeba tylko umieć 
zaprezentować się i odpowiednio przekazać swoje wiadomości. Mimo róŜnorodności typów 
egzaminów i egzaminatorów, istnieją sprawdzone standardy.  

Bez względu na to, jaki egzamin zdajemy, podstawową rzeczą jest dokładne 
zrozumienie polecenia, czyli tego, co mamy zrobić.  

Uwaga: Udowadniane niekompetencji egzaminatorowi jest działaniem samobójczym.119 
Generalnie egzaminy dzieli się na: 
• egzaminy doniosłe, czyli takie, od wyniku których zaleŜy los egzaminowanego (matura, 

egzamin wstępny na studia, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy);  
• egzaminy powszednie, organizowane dla sprawdzenia w ujednolicony sposób 

opanowania przez studenta / ucznia większej partii materiału.  
Egzaminy powszednie są znakomitym sposobem na doskonalenie umiejętności zdawania 
oraz panowania nad stresem. 

Przed przystąpieniem do szczegółowych rozwaŜań podano przykład wykorzystania zasady 
Pareto120 w przygotowaniu się do egzaminu dwóch osób121:  
• Tomek ma przed sobą dwie ksiąŜki i notatki (30 str.) i ślęczy juŜ od trzech dni, próbując 

wszystko zrozumieć i wszystkiego się nauczyć;  
• Dorota natomiast ma streszczone notatki (6 str.) oraz dwa rozdziały wybrane z ksiąŜki, 

zalecanej jako podstawowa, i nauczyła się wszystkiego na dzień przed egzaminem.  

                                                
119 Nie ucz ryby pływać – przysłowie polskie 
120 Patrz ppkt 2.5.3. 
121 http://czas.ebiznes.org.pl/zasadapareto8020.htm 
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Tomek ledwo zdaje egzamin na 3, a Dorota zdaje na 4. Dlaczego? PoniewaŜ Tomek nie 
wiedział, czego dokładnie trzeba się nauczyć, a Dorota wiedziała i wybrała tylko to, co 
rzeczywiście miało być na egzaminie. Dorota trafnie oceniła, czym jest te 20%, która część 
to ta właściwa, którą trzeba się zająć, aby uzyskać 80% efektów (w tym wypadku oceny). 
Tomek natomiast nie wiedział i próbował nauczyć się wszystkiego, co nie było moŜliwe w 
tak krótkim czasie. Uzyskane efekty: Dorota zaoszczędziła czas i dostała lepszą ocenę, 
Tomek stracił masę czasu i ledwo zdał egzamin. 
Nie ma Ŝadnych dowodów przemawiających za tym, by ilość godzin spędzonych nad 
ksiąŜkami przekładała się wprost na otrzymywaną ocenę z egzaminu. Wydaje się wręcz, Ŝe 
osoby, które poświęcają na naukę więcej czasu niŜ inne, czynią to motywowane przede 
wszystkim lękiem przed poraŜką, a mimo to i tak przed egzaminem czują się bardziej 
zdenerwowane. W ostatecznym rozrachunku liczy się zatem nie to, ile dni i nocy pochłonęły  
przygotowania, ale to, ile wiedzy zdołałeś sobie przyswoić i na ile swobodnie potrafisz się 
nią posługiwać. 

3.2. WALKA ZE STRESEM 

3.2.1. Uwagi wstępne 

Stres egzaminacyjny to znienawidzony przez studentów koszmar, dopada ich w drodze na 
salę egzaminacyjną, bądź niemiłosiernie dręczy juŜ wiele tygodni przed egzaminem.122  
W najwaŜniejszych momentach sprawia, Ŝe zasycha w ustach, pocą się ręce, a - co najgorsze 
- w głowie panuje kompletna pustka. 
Oznaki stresu: 

• w sferze fizjologii - bladość, pocenie się, przyspieszenie bicia serca, napięcie mięśni, 
dyszenie, zmiany ciśnienia krwi, odpływ krwi do mięśni, suchość w ustach i gardle, częste 
oddawanie moczu, ból pleców, szyi i innych części ciała, zaburzenia menstruacji, 
niestrawność, bóle głowy, częste przeziębienia i inne pospolite dolegliwości, bezsenność; 

• w sferze sprawności myślenia - luki w pamięci, zapominanie, niemoŜność skoncentrowania 
się, ogólny brak zainteresowań, obsesyjne trzymanie się pewnych pomysłów; 

• w sferze emocji - lęk, rozdraŜnienie, depresja, zamykanie się w sobie, nerwowość, złość, 
zakłopotanie; 

• w sferze zachowań - trudności z mówieniem, impulsywność, drŜenie, tiki nerwowe, wysoki i 
nerwowy śmiech, zgrzytanie zębami, częstsze uleganie wypadkom, intensywne palenie 
papierosów, picie duŜych ilości alkoholu, nieuzasadnione zaŜywanie leków, zmiany  
w odŜywianiu, pojawienie się innych nerwowych zachowań. 

                                                
122 Takie odczucia występują równieŜ podczas obrony pracy dyplomowej; mogą występować takŜe podczas 

wygłaszania referatu – patrz rozdział 4. 
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3.2.2. Sposoby radzenia sobie ze stresem123  

Ogólne sposoby radzenia sobie ze stresem moŜna podzielić na trzy grupy: 

• Techniki relaksacyjne jak:  
� Trening autogenny Schultza124 (trening składa się z kilku elementów, które ćwiczymy 

po kolei: uczucie cięŜaru, uczucie ciepła, regulacja pracy serca, regulacja swobodnego 
oddychania, uczucie chłodu na czole).  

� Progresywna relaksacja Jacobsona125 (trening polega na wykonywaniu określonych 
ruchów rękami, nogami, tułowiem i twarzą. Chodzi o to, by napinać i rozluźniać 
określone grupy mięśni. Systematyczne ćwiczenia uczą rozluźniać mięśnie - 
zaczynamy od tych, nad którymi panujemy, a potem potrafimy rozluźniać nawet te 
pozostające poza naszą kontrolą, np. mięsień serca, mięśnie trzewne). 

� Medytacja transcendentalna.  

� Ćwiczenia jogi itp. 

• Modyfikacje własnej filozofii Ŝycia, własnych nastawień do Ŝycia - stylu Ŝycia, 

• Walka ze stresem poprzez „hartowanie się”, tzn. znoszenie stresów, np. wynikających  
z wysiłku fizycznego, wyrzekanie się przyjemności (głodówka). 

Walka z negatywnymi skutkami stresu powinna odbywać się zarówno na poziomie 
osobniczym (praca nad sobą), jak i na poziomie środowiska (formowania pozytywnych 
reakcji). Zawsze korzyścią jest wywołanie u innych uczucia przyjaźni, Ŝyczliwości i miłości 
do nas samych, stratą jest sprowokowanie u innych nienawiści, frustracji i chęci odwetu. 
Stres w znacznym stopniu nie jest efektem działania czynników zewnętrznych - sam jesteś 
odpowiedzialny za to, co odczuwasz w związku ze zbliŜającym się egzaminem - dlatego 
moŜesz zacząć przejmować kontrolę nad stresem. 
NaleŜy podkreślić, Ŝe nie ma uniwersalnych metod radzenia sobie ze stresem - dla kaŜdego  
i w kaŜdej sytuacji. MoŜna jednak spróbować, jakie postępowanie będzie pomocne  
w zniwelowaniu lub co najmniej w ograniczeniu stresu.  
W pierwszej kolejności naleŜy przyjąć egzamin jako fakt nieodwołalny. Skuteczne okazuje 
się wyobraŜanie sobie przebiegu egzaminu, z wszelkimi szczegółami, scena po scenie, np.: 
• Rano wstajesz, szykujesz się do wyjścia, przybywasz na uczelnię, wchodzisz na salę, 

zajmujesz miejsce i czekasz na rozpoczęcie egzaminu. To jest nieprzyjemne? Odczuwasz 
wzrost napięcia? Precyzyjnie wyobraŜasz sobie to, co cię czeka! W ten sposób 
przygotowujesz się do stawienia czoła realnej sytuacji. Widzisz przez otwarte drzwi innych 
studentów gorączkowo biegających po korytarzu, nerwowo powtarzających materiał. 

                                                
123 Umiejętność radzenia sobie ze stresem moŜna traktować jako jedną z umiejętności akademickich – patrz 

rozdział 2. 
Stres przed egzaminem: http://www.word.bielsko.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=59 

124 Johannes Heinrich Schultz (1884-1970) był z wykształcenia dermatologiem i dopiero później zainteresował 
się neurologią i psychoterapią. Schultz doszedł do treningu autogennego przez hipnozę. Pracując we 
wrocławskim Instytucie Hipnozy zauwaŜył, Ŝe hipnotyzowani stale przeŜywali dwa typowe stany: cięŜar  
i ciepło w róŜnych częściach ciała, co interpretował jako początek „przełączenia" w wegetatywnym systemie 
nerwowym. W 1932 r. wydał ksiąŜkę tłumaczoną na wiele języków pod tytułem „Trening autogenny - 
samoodpręŜenie przez koncentrację". Praca ta spotkała się z duŜym zainteresowaniem opinii publicznej. 
J. H. Schultz niezmordowanie pracował aŜ do śmierci. Mimo, Ŝe od dzieciństwa był słabego zdrowia, doŜył 
86 lat, niczym Ŝywy dowód skuteczności opracowanej przez siebie metody - http://emedica.republika.pl/relaks10/ 

125 Doktor Edmund Jacobson, fizjolog z Uniwersytetu w Chicago. W latach 20 zeszłego stulecia odkrył u siebie 
przyjemne odpręŜenie ciała i ducha podczas wykonywania pewnych ćwiczeń. Rozwinął je potem do 
kompletnej i łatwej do stosowania metody - http://www.maximus.zaw.net.pl/maxxus/index.php?go=welnes 
http://40power.onm.pl/index.php?id=2&typ=2&news_id=4. 
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JednakŜe ty w tym całym zamieszaniu jesteś całkiem spokojny. Otrzymujesz pytania, na 
które znasz odpowiedzi. Jesteś tego pewien na 110 procent. Spoglądasz na nie głęboko 
oddychając i juŜ wiesz, Ŝe zdałeś. Tak długo się przygotowywałeś i opłaciło się. Spokojnie, 
powoli i dokładnie odpowiadasz na pytania, wykazując się swoją wiedzą i inteligencją. Po 
udzieleniu odpowiedzi oddajesz pracę i równie spokojnie jak wszedłeś, wychodzisz  
z uśmiechem na twarzy. 

• Czekasz na egzamin ustny przed gabinetem profesora. Przez szklane drzwi gabinetu 
widzisz, jak profesor rozkłada kartki z pytaniami. Następnie wodzisz wzrokiem po 
korytarzu, gdzie widać i słychać całe panikujące towarzystwo. Gdzieś tam, w tym 
wszystkim, dostrzegasz samego siebie. Jesteś uśmiechnięty, pewny siebie, zadowolony, nie 
moŜesz się doczekać, kiedy profesor poprosi cię do sali. Widzisz wchodzące i wychodzące 
osoby. Niektóre cieszą się, niektóre płaczą, ale ty jesteś ponad tym wszystkim. Cierpliwie 
czekasz na swoją kolej. Wreszcie – pada twoje nazwisko i wchodzisz do gabinetu pewnym, 
powolnym krokiem z nieodłącznym uśmiechem na twarzy. Siadasz przed profesorem – 
pewny swego. Profesor prosi cię o wyciągniecie kartki z pytaniami. Wyciągasz i patrzysz 
na pytania, myślisz sobie: łatwizna, piątka murowana. Zaczynasz swoją wypowiedź. 
Mówisz powoli, przekonywująco, płynną polszczyzną. Mówisz i mówisz, i coraz szerzej 
się uśmiechasz. Profesor odpowiada ci uśmiechem i słucha cię z nieukrywaną 
przyjemnością. Wreszcie kończysz – profesor ściska ci rękę, wychwala cię pod niebiosa  
i wpisuje piątkę w indeksie. 

Systematyczne powtarzanie opisanych ćwiczeń oddziałuje na kondycję psychiczną  
w obliczu zagroŜenia, analogicznie, jak szczepionka na układ odpornościowy: powstają  
i zostają utrwalone prawidłowe reakcje adaptacyjne.  

Jeśli mimo wszystko podczas uczenia się, albo juŜ w czasie egzaminu, pojawią się obawy  
o jego wynik - powiedz „STOP”. MoŜesz to napisać, wyobrazić sobie lub - jeśli jesteś sam - 
nawet krzyknąć. NajwaŜniejsze, Ŝeby przerwać natłok destrukcyjnych stwierdzeń. Na chwilę 
oderwij się teŜ od wykonywanego zadania. Wybierz jakiś nieruchomy punkt przed sobą 
(dowolne miejsce na ścianie, element krajobrazu za oknem) i skoncentruj na nim swoją 
uwagę. Wykonaj kilka głębokich oddechów, wciągając powietrze przez nos i powoli 
wypuszczając ustami. Powróć do przerwanej pracy.  

Jeśli podczas egzaminu czujesz, Ŝe zamiast się koncentrować, denerwujesz się coraz bardziej, 
albo jeśli zaplątałeś się w odpowiedzi i widzisz wyraźnie, Ŝe zmierzasz w złym kierunku, po 
prostu powiedz egzaminujacemu: „Przepraszam, chyba coś pomyliłem ze zdenerwowania”.  
I spokojnie zacznij od początku.  
Spróbuj teŜ dostrzec w egzaminujących cię nauczycielach zwyczajnych ludzi, a nie Potwory 
Decydujące o Twoim Być albo Nie Być. Wyobraź ich sobie w jakiejś śmiesznej sytuacji, 
pomyśl na przykład, Ŝe profesor ma małego synka i bawi się z nim, biegając na czworaka po 
dywanie i udając psa. A lektorka języka angielskiego poślizgnęła się na skórce od banana.  

Włącz takŜe pozytywne myślenie. Pomyśl o wakacjach, meczu tenisa, wyprawie rowerowej, 
wielkiej porcji lodów, chmurkach przepływających leniwie po błękitnym niebie. Nim się 
obejrzysz, będzie po wszystkim. Za chwilę będziesz się z tego wszystkiego tylko śmiać! 
Istnieją dane sugerujące, iŜ przyczyną stresu egzaminacyjnego jest uświadomienie sobie 
braków w posiadanej wiedzy. Oznacza to, Ŝe głównym źródłem stresu egzaminacyjnego jest 
nieumiejętność uczenia się. Tak więc spokój w czasie egzaminu powoduje przekonanie, iŜ 
dobrze opanowałeś materiał i dołoŜyłeś wszelkich starań, aby pozytywnie zdać egzamin. 
NaleŜy takŜe pomnaŜać swoje zasoby: biologiczne, psychologiczne i społeczne. Wszystkie 
one chronią cię przed stresem i pomagają w efektywnym zmaganiu się z nim. Dbaj zatem  
o zdrowie, utrzymuj dobre kontakty z bliskimi ci ludźmi, analizuj przyczyny 
dotychczasowych poraŜek i określ działania zapobiegawcze.  



3. ZDAWANIE EGZAMINÓW 

 127

3.2.3. Przykład identyfikacji momentu występowania stresu egzaminacyjnego 

Na zakończenie podano fragment wyników ankietowania dotyczącego stresu 
egzaminacyjnego.126 

Zdecydowana większość badanych: 86,36% studentów stacjonarnych i 71,42% studiujących 
zaocznie stwierdziła, Ŝe największe natęŜenie reakcji stresowej pojawia się podczas 
egzaminu ustnego. Na drugim miejscu badani podają egzamin pisemny nietestowy, a na 
trzecim - egzamin pisemny testowy. 

Większość z badanych studentów, zarówno studiów dziennych (68,18%), jak  
i zaocznych (75%) twierdzi,  Ŝe  informacje o osobie egzaminującego  mają zasadniczy 
wpływ na natęŜenie reakcji stresowej, przy czym im są to korzystniejsze informacje dla 
zdającego, tym stosunkowo lepiej jest tolerowana konieczność udziału w egzaminie. 

Zidentyfikowany moment występowania stresu podczas egzaminu ustnego [%] podano  
w poniŜszej tabeli:  

Tabela 12. Momenty występowania stresu podczas egzaminu ustnego 

Studenci studiów 
Lp Moment występowania stresu 

Stacjonarnych Zaocznych 

1 
Bezpośrednio przed zadaniem lub wylosowaniem 
pytania 

36,36 35,71 

2 Bezpośrednio przed odpowiedzią 27,27 25,00 

3 Podczas odpowiedzi 22,72 25,00 

4 
Na krótko przed egzaminem i przed poznaniem 
wyniku odpowiedzi 13,63 14,28 

Podobne odpowiedzi uzyskano na pytanie dotyczące natęŜenia stresu w przypadku egzaminu 
pisemnego. 
Do czynników potęgujących doznania stresowe w trakcie egzaminu badani studenci  
w pierwszej kolejności zaliczają opinię o egzaminatorze jako osobie „ostrej i wymagającej”, 
dalej niezdanie egzaminu przez osoby egzaminowane wcześniej oraz świadomość 
nieopanowania całości obowiązującego materiału. Spośród pozostałych moŜliwości studenci 
obu toków studiów wybrali: świadomość obecności objawów obiektywnych stresu i strach 
przed pytaniami dodatkowymi, jako znaczące w nasilaniu stresu. 

Ostatnim zagadnieniem, o które pytano ankietowanych studentów, były formy radzenia sobie 
ze stresem egzaminacyjnym. Opinie badanych są zazwyczaj zgodne – większość twierdzi  
(72,72 % studiujących dziennie i 78,57 % studiujących zaocznie), Ŝe woli przychodzić na 
egzamin bezpośrednio przed jego rozpoczęciem lub teŜ wchodzić na egzamin w pierwszej 
kolejności. Do pozostałych form radzenia sobie ze stresem studenci zaliczyli: wypalanie 
papierosa lub wypicie kawy przed egzaminem i  poprawę pewności siebie poprzez 
zaopatrzenie się w „pomoce naukowe”. Gruntowne przygotowanie się do egzaminu  jako 
metoda radzenia sobie ze stresem znalazło się na ostatnim miejscu. 

                                                
126 Katarzyna Anuszewska–Masztalerz, Lęk jako element sytuacji stresowych w pracy pielęgniarki 

psychiatrycznej, http://www.neurocentrum.pl/biblioteka/zagrozenie_zdrowia/anuszewska.doc Artykuł był 
opublikowany w 2000 r. – stąd występują w nim obowiązujące wtedy nazwy form studiów: dzienne, 
zaoczne. 
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3.2.4. Podsumowanie 
Nie ma uniwersalnego sposobu na lęk przedegzaminacyjny. MoŜemy jednak pomóc sobie, 
czyniąc z naszego lęku narzędzie pomocne przy zdawaniu egzaminu. Idąc na egzamin nie 
moŜna jednak być przesadnie spiętym, bowiem nadmiar adrenaliny moŜe być zgubny. 

Wskazane jest, Ŝeby do egzaminu podchodzić, będąc w stanie lekkiego napięcia – jest 
się wtedy lepiej skoncentrowanym i umotywowanym. Poziom adrenaliny w organizmie 
lekko wrasta, a to powoduje lepszą pracę mózgu.  

Gdy stres jest niski, moŜesz zdać sobie sprawę, Ŝe twoja wydajność jest niska, poniewaŜ 
jesteś znudzony, brakuje Ci koncentracji i motywacji. Gdy stres jest zbyt wysoki, twoja 
wydajność cierpi z powodu wszystkich symptomów krótkoterminowego stresu. Gdy poziom 
stresu jest umiarkowany, jesteś w obszarze najlepszej wydajności. JeŜeli jesteś w stanie 
utrzymać stres na tym poziomie, będziesz pobudzony dostatecznie dobrze, a jednocześnie nie 
będziesz przestresowany. Ten wykres i strefa optymalnej wydajności – rys. 40, jest bardzo 
róŜna dla róŜnych ludzi. Pewni ludzie mogliby działać najefektywniej na poziomie stresu, 
który innych ludzi uczyniłby znudzonymi albo by go nie wytrzymali. Jest moŜliwe, Ŝe kto 
efektywnie funkcjonuje na niskim poziomie stresu, doświadcza trudności na wysokim. 
Alternatywnie - kto działa nieskutecznie na niskim poziomie stresu, działa znakomicie pod 
wysokim „ciśnieniem”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 40. ZaleŜność pomiędzy stresem a wydajnością  

W przeddzień egzaminu naleŜy skoncentrować się na tym, co juŜ umiemy i czego jeszcze 
moŜemy się nauczyć, Ŝeby do maksimum zwiększyć zasób posiadanej wiedzy. 

Sposobem na lęk przedegzaminacyjny jest wywołanie w sobie poczucia pewności siebie, 
opartej na rzetelnym przygotowaniu do egzaminu. Bardzo waŜne jest skoncentrowanie się 
na zadaniu egzaminacyjnym, a nie na ocenie, którą mamy dostać.  
Egzamin jest kulminacją i podsumowaniem niejednokrotnie długich przygotowań, uroczystą 
premierą naszych moŜliwości i umiejętności: wiedzy, kreatywności, potencjału 
intelektualnego, umiejętności społecznych, odporności na lęk. W dniu egzaminu potrzebna 
jest nam dobra forma ciała i umysłu. Dlatego na dzień przed:  
• odłóŜ notatki i ksiąŜki, nauka tuŜ przed egzaminem niewiele pomoŜe;  
• idź na basen czy spacer, przejedź się na rowerze, idź do kina albo na randkę; 
• zadbaj o wypoczynek i sen;  
• spróbuj zaufać swojej wiedzy i kompetencjom.  
Na dzień przed „godziną zero” oderwij się od tego, o czym myślałeś przez ostatnich kilka dni 
czy tygodni: w tę ostatnią noc przed egzaminem nie powinieneś siedzieć nad ksiąŜkami, bo 
prędzej namieszasz sobie w głowie, niŜ czegoś jeszcze się douczysz. 
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WaŜne, Ŝeby podejść do egzaminu na spokojnie, bo tylko w ten sposób jesteś w stanie nie 
zaprzepaścić pracy, którą włoŜyłeś w przygotowania.  
Większość czekających na egzamin Ŝywi przekonanie, Ŝe nie byłoby to tak straszne 
przeŜycie, gdyby nie..., no właśnie – gdyby nie obecność egzaminatora. To on jest 
„wszystkiemu winien” – nerwom i zapominaniu w jednej sekundzie wszystkiego, chociaŜ 
wcześniej nie było Ŝadnych problemów z przypomnieniem sobie wzoru czy daty. 
Paradoksalnie, w niektórych wypadkach jest to prawda – zapominamy właśnie deprymowani 
obecnością egzaminatora, a nie w efekcie histerii. Na egzaminie dobrze jest teŜ mieć trochę 
szczęścia.127 

JeŜeli chcesz poznać najnowocześniejsze 
sposoby walki z chorobą naszego wieku - 
stresem – moŜesz zapisać się na e-kurs 
„Nowoczesne sposoby radzenia sobie ze 
stresem”.128 E-kurs opiera się na wiedzy z 
zakresu nauki zwanej psychoneuroimmunologią, 
która wyjaśnia, w jaki sposób oddziałują na 
siebie: układ nerwowy, hormonalny  
i immunologiczny. UmoŜliwia to m.in. 
wyznaczenie cech sprzyjających odporności na 
stres.  
E-kurs obejmuje takie zagadnienia, jak:  
• zdolność do zwierzeń; 
• siła charakteru; 
• asertywność; 
• zaufanie i związki; 
• zdrowe pomaganie, altruizm; 
• wszechstronna osobowość. 
Poza omówieniem tych czynników kurs zawiera 
takŜe ćwiczenia do samodzielnego wykonania. 

 

Rysunek 41. Organizacja i zawartość e-szkoleń  
EDUINOWACJA 

 

                                                
127☺Egzamin z rachunku prawdopodobieństwa. Studentka gmatwa się w swoich odpowiedziach, w końcu 

profesor daje jej ostatnią szansę: Jakie jest prawdopodobieństwo, Ŝe na sześciennej kostce do gry trzykrotnie 
pod rząd wypadnie trójka? Studentka odpowiada bez zastanowienia: – Prawdopodobieństwo  
to jest równe jedności. Profesor daje kolejną szansę: Proszę się dobrze zastanowić. Studentka podtrzymuje 
swą odpowiedź: Jeden do jednego. Profesor zdumiony niewiedzą studentki, wyjmuje z kieszeni kostkę do 
gry i rzuca. Wypada trójka. – No dobrze. Teraz niech pani rzuci. Studentka rzuca kostkę i znów wypada 
trójka. Zdumiony profesor kaŜe jej rzucić kostką po raz trzeci. Znów wypada trójka. Profesor 
zdenerwowany: – No juŜ dobrze, wpiszę pani tróję! 

128 http://www.stres.eduinnowacja.pl 
Warunki uczestnictwa w tym kursie oraz innych e-szkoleniach: 
• Inteligencja emocjonalna  
• Sposób na trudnych ludzi  

dla właścicieli podręcznika będą podane w części portalu „Informacja o podręczniku” → zakładka 
„Programy wspomagające”. 



3. ZDAWANIE EGZAMINÓW 

 130 

3.3. JAK ZDAWAĆ EGZAMIN USTNY129
 

3.3.1. Uwagi wstępne 
Przygotowując się do egzaminu ustnego, naleŜy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy 
egzamin oparty jest o zestawy pytań egzaminacyjnych. JeŜeli tak, to trzeba skontaktować się 
ze studentami starszego roku, którzy ten egzamin zdawali i mogą takie zestawy udostępnić.  
Uzyskane pytania, jak równieŜ wszelkie dostępne materiały naleŜy rzetelnie przestudiować. 
Analizując zebrane materiały, naleŜy skupić się na tym, co jest niejasne, trudne lub nowe. 
Potem podzielić ten materiał na mniejsze partie i próbować go opanować.  
Egzamin ustny sprawdza wiedzę bardzo szczegółowo – trzeba więc znać nie tylko ogólne 
informacje na dany temat, ale równieŜ potrafić poprzeć je konkretnymi przykładami. 
Egzaminator moŜe przejść od jednego zagadnienia do kolejnego, przydaje się więc równieŜ 
umiejętność szybkiego kojarzenia odległych czasem faktów.  
Przed egzaminem ustnym dobrze jest „rozpoznać” egzaminatora. KaŜdy egzaminator ma 
swoją osobowość, swoje zalety i wady, a co za tym idzie – i słabości. NajwaŜniejsze, by nie 
pomylić się w pochopnym ocenianiu egzaminatora. Nikogo nie trzeba przekonywać, Ŝe 
egzaminator moŜe pomóc lub utrudnić, czy wręcz uniemoŜliwić zdanie egzaminu. Ma do 
dyspozycji cały szereg środków: pytania pomocnicze, miny, „znaczące” spojrzenia  
i mruknięcia oraz wiele innych. Jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim naleŜy zacząć od 
rozpoznania „przeciwnika” i w zaleŜności od wyników, odpowiednio się zachowywać. 
Zdawanie egzaminów ustnych to duŜa umiejętność. Nie wiadomo, czy więcej zaleŜy od tego, 
co wiesz, czy od tego, jak zdajesz. NajwaŜniejsze jest zdobycie sympatii egzaminatora.  
Ludzie są tak skonstruowani, Ŝe nawet jeśli chcą oceniać obiektywnie, lepiej oceniają ludzi, 
których lubią. Jak zdobyć sympatię? Zwykle robimy to instynktownie, ale podczas egzaminu 
jakoś nie zawsze się to udaje. O ile egzaminator nie jest psychologiem, nie wyczuje, czy 
robisz coś specjalnie, czy taki jesteś. Po pierwsze, staraj się zachowywać podobnie do 
egzaminatora. Jeśli on się uśmiecha, uśmiechnij się i ty. Kiedy mówisz, zorientuj się, kto 
wydaje ci się sympatyczny i patrzy na ciebie. Skoncentruj się na tej osobie  
i mów właśnie do niej. Zacznij od zagadnień, które znasz najlepiej, ale na koniec równieŜ 
zostaw sobie coś, co znasz dobrze. Ludziom najbardziej zapada w pamięć to, co było na 
początku i na końcu, dlatego na najtrudniejsze pytanie najlepiej jest odpowiadać w ostatniej 
kolejności – o ile się zna na nie odpowiedzi. 
Przystępując do egzaminu ustnego zawsze masz prawo prosić o dodatkowe wyjaśnienia. 
Odpowiedź najlepiej zacząć od tematu, na który masz najwięcej wiadomości. Środkową 
część poświęć na słabiej opanowane treści, a następnie przejdź do końcowej części – teŜ 
dobrze opanowanej. Podczas odpowiedzi dobrze jest nawiązać kontakt wzrokowy  
z egzaminatorem. Pozwoli to na obserwację jego mimiki podczas korekty naszych 
wypowiedzi. Odpowiadać naleŜy pewnie i donośnym głosem. Reasumując, musimy 
wiedzieć, jak najlepiej się sprzedać.130  
A zatem jak zdawać egzaminy ustne? Egzamin ustny jest swojego rodzaju grą, z reguły 
egzaminator faktycznie ocenia naszą wiedzę, bardzo rzadko zdarza się, Ŝe opiera się  
o wywierane przez nas wraŜenie.  

                                                
129Jak zdać egzamin, czyli kilka wskazówek przed sesją 

http://mlodziez.optymalni.one.pl/?strona=artykuly&action=pokaz_artykul&nr=196 
http://www.vizja.net/studenci/EgzaminyJakSiePrzygotowac/ 
http://www.licealista.pl/a_jak_egzam.htm 
http://www.vizja.net/studenci/Egzaminowanie/ 

130 W czasie egzaminu ustnego zadzwoniła komórka studenta, ten spojrzał na wyświetlacz i powiedział do 
profesora: Przepraszam, ale mam pilną sprawę i zakrywając usta oraz telefon prowadził rozmowę (☺?).  
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3.3.2. Typy egzaminatorów 
MoŜna wyróŜnić następujące typy egzaminatorów: 
• Egzaminator sadysta – jest to najgorszy typ egzaminatora. Wszelkie próby dyskusji są  

z góry skazane na niepowodzenie, a kaŜdy sprzeciw lub okazana emocja tylko go nakręca  
i prowokuje. Jedynym skutecznym sposobem na ewentualną agresję i złośliwość 
egzaminatora jest zachowanie spokoju.131 

• Egzaminator Ŝyczliwy – to krańcowe przeciwieństwo sadysty. Taki egzaminator 
najchętniej zdałby za studenta, byle zaoszczędzić mu stresu. Bardzo rzadko oblewa, ale 
jeśli to robi – to z widocznym bólem serca. Ten typ egzaminatora jest wyjątkowo 
podatny na oddziaływanie przy pomocy łez, cierpień i opowiadania o najrozmaitszych 
problemach – trzeba tylko przy tym zachować umiar i takt. 

• Egzaminator sufler – podpowiada kolejne zdanie, podrzuca kolejną kwestię, nie dając 
czasu na samodzielne formułowanie wypowiedzi. Warto go słuchać, poniewaŜ czasem 
sam sobie udziela odpowiedzi na pytania. U takiego egzaminatora naleŜy mówić jedynie 
na temat i unikać gadulstwa. 

• Egzaminator roztargniony – nie słucha – albo tylko robi takie wraŜenie(!) – dopytuje 
się o coś, co juŜ zostało powiedziane, spóźnia się lub skraca spotkanie. Jego zachowanie 
nie moŜe nas irytować lub niecierpliwić – a przynajmniej nie okazujmy tego! Sposobem 
jest wytrwałe powtarzanie odpowiedzi na kolejne pytania, nawet jeśli padają one po raz 
dziesiąty. Trudno zdaje się egzaminy u takiego egzaminatora. 

• Egzaminator rzeczowy – uwaŜnie słucha, pozwala powiedzieć wszystko, co się wie. 
Zadaje on zwykle niewiele pytań, nie przeszkadza, jeśli trzeba – pomoŜe komentarzem 
lub uwagą wrócić na właściwy tok rozumowania. NaleŜy skupić się na odpowiedzi, 
mówić na temat i kończyć wtedy, gdy juŜ wszystko się powiedziało. U takiego 
egzaminatora najszybciej i najłatwiej zdaje się egzaminy. 

3.3.3. Postępowanie w czasie egzaminu 

W czasie egzaminu ustnego postarajmy się być w kontakcie z egzaminatorem i adekwatnie 
reagować na kierowane do nas komunikaty, poniewaŜ mogą one zawierać cenne informacje  
i sugestie, pomocne w sformułowaniu właściwej odpowiedzi. Przy tego typu egzaminie 
umiejętność autoprezentacji moŜe odegrać niepoślednią rolę w uzyskaniu dobrego wyniku.  

Pamiętajmy, iŜ nawet gdy nie jesteśmy pewni swojej odpowiedzi, głośne myślenie jest 
odczytywane jako próba zmierzenia się z pytaniem, a dla nas jest to szansa dotarcia do 
zasobów naszej pamięci. Grobowa cisza moŜe być zinterpretowana jako dowód ignorancji. 
Głośno myśląc, jesteśmy w dialogu z egzaminatorem, moŜemy skłonić go do wygłoszenia 
wskazówek, sugestii, które mogą okazać się pomocne.132 Egzaminator nie wie, czego nie 
umiesz, ale reakcja na pytanie moŜe mu wiele podpowiedzieć. Dodatkowo fakt nieulegania 
panice w trudnej sytuacji moŜe być potraktowany jako nasz atut. Przy ustnym egzaminie na 
równi z wiedzą stoi umiejętność odpowiedniego sprzedania się – mimika, gesty i zachowania 
przekazują wiele informacji na temat naszego nastawienia, nastroju, ale równieŜ zasobu 
wiedzy. 

                                                
131 W kontaktach z takim egzaminatorem moŜe być uŜyteczne e-szkolenie „Sposób na trudnych ludzi” – patrz 

przypis 128. 
132☺Nie moŜe być to jednak dialog typu „Bywali u siebie, on u siebie i ona u siebie” : 

Jak się macie Bartoszu? A indora mam w koszu. 
Jak się ma wasza Ŝona? To indor, a nie wrona. 
Jak się mają wasze dzieci? To indor, nie poleci. 
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Podstawowe zasady:  
• Po otrzymaniu pytań egzaminacyjnych, jeŜeli masz na to czas, zapisuj na kartce 

wszystko, co kojarzy ci się z tematem. Im więcej, tym lepiej. Podkreślenia, strzałki, 
wykresy – jest to mile widziane.  

• Notuj wyraźnie i raczej unikaj skrótów. To, co wydaje ci się w tej chwili oczywiste, za 
moment moŜe okazać się nie do odczytania. 

• Pytania czytaj spokojnie, ze zrozumieniem. Nawet trzy razy! Skup się. To trudne – gdy 
myśli kłębią się w głowie, a złośliwy chochlik szepce, Ŝe nic nie umiesz. Spróbuj jednak.  

• Zawsze zaczynaj od pytania, na które posiadasz najwięcej informacji.133 Pamiętaj, Ŝe czas 
płynie niemiłosiernie, więc nie trać go. Udziel rozbudowanej odpowiedzi, polemizuj, 
dyskutuj, przedstaw swój pogląd na sprawę. 

• Mów pewnym głosem, z wiarą we własne słowa. Uśmiechaj się do egzaminatora. RozłóŜ 
przed nim wszystkie kartki ze swoimi zapiskami.  

Z drugiej strony:  
• nie mów: nie wiem, nie umiem, tego nie było na wykładzie; 
• nie udawaj choroby ani mdłości, to nie egzamin do szkoły aktorskiej; 
• nie maluj się jak na karnawał; 
• pamiętaj, Ŝe blefowanie134 podczas egzaminu ustnego moŜe się tylko źle skończyć. 
A oto szczegółowe zalecenia135: 
• po wejściu rozejrzyj się po sali – być moŜe znajdziesz tam materiały, z których będzie 

moŜna skorzystać;  
• bardzo uwaŜnie przeczytaj pytania;  
• gdy pada pytanie – nie okazuj zdenerwowania lub paniki – warto poprosić o czas na 

przygotowanie, wtedy trzeba uspokoić myśli, zaplanować wypowiedź, ocenić zasób 
wymaganych pytaniami wiadomości;  

• przed odpowiedzią przygotuj sobie w punktach plan  odpowiedzi;  
• na początek wybierz to zagadnienie, które moŜesz w pełni scharakteryzować, ale nie 

najlepiej; w środek „upchnij” najsłabsze odpowiedzi, a na końcu zabłyśnij tym, co 
szczególnie dobrze opanowałeś;  

• staraj się być elokwentny, buduj płynne, wartościowe wypowiedzi;  
• mów jasnym, prostym i poprawnym językiem;  
• pamiętaj, Ŝe nawet najkrótsza wypowiedź musi mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie;  
• jeśli czegoś nie jesteś pewien, nie mów o tym;  
• nie przeciągaj wypowiedzi ponad miarę – powiedz, co wiesz i zaczekaj na ewentualne 

pytania dodatkowe;  
• jeśli nagle poczujesz pustkę w głowie i nie będziesz wiedział, co powiedzieć, zastosuj 

proste techniki relaksacyjne, np. kilka głębokich oddechów;  

                                                
133☺Student zdaje egzamin ustny u profesora w obecności asystenta. Profesor zezwala na wielokrotne 

wylosowanie biletu z pytaniami. Student wyciąga pierwszy, czyta pytania i odkłada bilet. Następnie wybiera 
kolejny i postępuje jak wcześniej. Historia powtarza się do ostatniego biletu. Student bardzo zdenerwowany 
patrzy na profesora. Profesor prosi o indeks i wpisuje trójkę, student ucieszony i zaskoczony dziękuje  
i wychodzi. Asystent ze zdziwieniem pyta profesora, za co zaliczył egzamin i słyszy: „Kolego, jest pan 
jeszcze niedoświadczony, student coś wiedział, poniewaŜ czegoś szukał.” 

134 Blefować – zmyślać dla wywołania wraŜenia, Ŝe się ma jakieś moŜliwości – Słownik języka polskiego, PWN 
1988. Tu próba udzielenia odpowiedzi bez posiadania odpowiedniej wiedzy. Blefowanie, podobnie jak 
wykazywanie niekompetencji egzaminatora, jest działaniem samobójczym – patrz przypis 119.  

135 www.nastudia.pl 
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• nigdy nie rezygnuj z odpowiedzi (zwłaszcza na początku – robi to fatalne wraŜenie),  
z pewnością znajdziesz w głowie jakieś informacje związane z tematem;  

• gdy zupełnie nie wiesz, co powiedzieć, spróbuj poprosić o dodatkowe wyjaśnienia;  
• sprawiaj wraŜenie osoby pewnej swojej wiedzy136;  
• uśmiechaj się i patrz w oczy, czyli daj się polubić egzaminatorom;  
• obserwując egzaminatorów, będziesz w stanie wyśledzić, czy odpowiadasz dobrze, czy 

teŜ naleŜy dokonać błyskawicznej korekty swojej wypowiedzi; 
• na koniec podziękuj, niezaleŜnie od rezultatów. 
Nie naleŜy przychodzić na egzamin ustny zbyt wcześnie (chyba, Ŝeby zająć kolejkę) – 
„giełda pytań” przed salą to najlepszy sposób na obłęd. Pytań, które postawiono innym, na 
pewno nie otrzymamy – nie warto więc zaprzątać sobie nimi głowy. A pewniaki... i tak 
rzadko się sprawdzają.  

3.4. JAK ZDAWAĆ EGZAMIN TESTOWY 

3.4.1. Rodzaje pytań testowych 
KaŜdy egzamin testowy składa się ze ściśle określonej liczby pytań testowych. Występują 
dwa podstawowe rodzaje egzaminów testowych137: 
• Egzaminowani otrzymują od razu cały komplet pytań testowych, na rozwiązanie których 

mamy podany konkretny czas – przykładem są tu pytania podane w ksiąŜeczce testowej 
lub wyświetlane przez program komputerowy w kolejności, którą sami określamy.138 
Udzielanie odpowiedzi na poszczególne pytania moŜe następować w dowolnej 
kolejności, moŜna wracać do wcześniej udzielonych odpowiedzi i je poprawiać/  zmienić. 
W takim przypadku warto przeanalizować, ile czasu moŜemy maksymalnie poświęcić na 
jedno pytanie oraz na sprawdzenie udzielonych przez nas odpowiedzi. 

• Pytania są udostępniane egzaminowanym pojedynczo na określony odcinek czasu, nie 
ma moŜliwości powrotu do wcześniej udostępnionych pytań – przykładem są tu pytania 
wyświetlane przez program komputerowy bez moŜliwości zmiany ich kolejności lub 
wyświetlane z rzutnika na duŜy ekran.  

Z drugiej strony pytania, jakie wchodzą w skład egzaminu testowego, moŜna podzielić na 
trzy kategorie:  
• pytania jednokrotnego wyboru – kiedy tylko jedna z wymienionych odpowiedzi jest 

prawdziwa;  
• pytania wielokrotnego wyboru – kiedy spośród wymienionych odpowiedzi 

prawidłowych jest kilka;  
• pytania do uzupełnienia – kiedy w miejscach oznaczonych kropkami naleŜy wstawić 

brakujące słowo, liczbę, bądź całe zdanie.  
Cechami egzaminów testowych są: 
• jasne kryteria oceny, a więc praktyczne wyeliminowanie moŜliwości popełnienia błędu 

przez osoby sprawdzające (egzamin taki często sprawdza się przy pomocy komputera);  
• moŜliwość jednoczesnego zdawania egzaminu przez duŜą grupę osób;  
• moŜliwość bardzo szybkiej oceny egzaminu, co nie pozostaje bez znaczenia dla kondycji 

psychicznej oczekujących na wyniki. 

                                                
136 ☺ Czy się róŜni student dobrze przygotowany od studenta zdającego egzamin „z marszu”: pierwszy wie, co 

mówi, a drugi mówi, co wie. 
137 W zakładce „Uzupełnienia” części portalu podręcznika „Informacje dla Czytelników” podano szczegółowe 

informacje dotyczące egzaminów testowych. 
138 Tego typu sprawdzianem jest test 1 zamieszczony w portalu podręcznika – patrz ppkt 5.2.1. 
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Przygotowując się do tego typu egzaminów powinniśmy, oprócz stałego polepszania naszej 
wiedzy, zadbać teŜ o moŜliwie najczęstsze ćwiczenie się w rozwiązywaniu róŜnorodnych 
zadań testowych. Nie bez znaczenia jest wyrobienie w sobie pewnego rodzaju metodyki 
rozwiązywania testu; częste rozwiązywanie zadań testowych bardzo pomaga w 
przygotowaniu się do egzaminu. Niejednokrotnie w zadaniach umieszczone są rysunki, przy 
których naleŜy poprawnie dopasować nazwy, stąd warto jest podczas nauki poświęcić trochę 
czasu na dokładne przyjrzenie się ilustracjom znajdującym się w ksiąŜkach. 

3.4.2. Postępowanie w czasie egzaminu 
PoniŜej ograniczono się do testu, którego wszystkie pytania są udostępniane od razu 
egzaminowanemu. Rozpoczynając taki egzamin, naleŜy: 
• bardzo dokładnie przeczytać polecenie wstępne; 
• upewnić się, z którą z w/w kategorii pytań mamy do czynienia; zdarza się, Ŝe egzamin 

testowy składa się ze wszystkich rodzajów wspomnianych wyŜej pytań. 

Zaczynamy od uwaŜnego przeczytania pytania, by zrozumieć jego sens. Pamiętajmy teŜ  
o ograniczeniu czasowym. Na początku trzeba odpowiadać na pytania, co do których nie 
mamy Ŝadnych wątpliwości. Zastanawianie się nad pozostałymi pytaniami naleŜy zostawić 
na koniec, gdy wypełnimy juŜ cały test. W sytuacji, gdy mamy wątpliwości z zakreśleniem 
właściwego wariantu, naleŜy zakryć czystą kartką wszystkie odpowiedzi i skupić całą uwagę 
na samym pytaniu. 

Poza tym, o ile nie ma punktów ujemnych za złe odpowiedzi, nie opłaca się pomijać Ŝadnego 
pytania. Jeśli pytań, na które nie znamy odpowiedzi jest więcej, najlepiej zaznaczyć losowo 
odpowiedzi – patrz poniŜej „czyste zgadywanie”. 

A oto szczegółowe zalecenia: 
• pytania naleŜy przeglądać po kolei (nie skacząc między kolejnymi stronami testu), 

zaznaczając odpowiedzi, które się zna; następnie naleŜy powrócić do pytań pominiętych; 
• naleŜy bardzo dokładnie przeczytać kaŜde pytanie;  
• warto zwrócić uwagę na to, czy pytanie nie zostało zadane przez zaprzeczenie, np. Która 

z odpowiedzi nie jest prawdziwa? Które państwo nie naleŜy do UE?  
• nie wolno tracić czasu na bezproduktywne przeglądanie testu, które w Ŝaden sposób nie 

zbliŜa nas do jego ukończenia;  
• jeŜeli nie jesteśmy pewni, która odpowiedź jest właściwa, moŜemy zastosować metodę 

eliminacji, polegającą na typowaniu odpowiedzi fałszywych – takie postępowanie często 
prowadzi do ustalenia odpowiedzi prawdziwej; 

• jeŜeli w teście nie są przyznawane punkty ujemne za odpowiedzi fałszywe, nie wolno 
zostawiać pytań bez odpowiedzi; tuŜ przed końcem egzaminu w pytaniach, co do których 
nie mamy Ŝadnych przypuszczeń o ich prawdzie bądź fałszu, naleŜy losowo zaznaczyć 
odpowiedź prawdziwą, stosując metodę eliminacji; 

• jeŜeli w teście przyznawane są punkty ujemne za odpowiedzi fałszywe i nie karane są 
braki odpowiedzi, znacznie bardziej opłaca się pozostawić pytania bez odpowiedzi, niŜ 
„losowo strzelać”. 

Zgadywanie odpowiedzi ma trzy formy:  

• Czyste zgadywanie (gdy w ogóle nic nie wiemy na dany temat) – polega na losowym 
wyborze odpowiedzi: raz „a”, raz „b”, raz „c”, itd. Nie jest prawdziwe stwierdzenie, Ŝe 
konsekwentne zakreślanie zawsze tej samej pozycji pozwala na uzyskanie lepszego 
wyniku od losowego wyboru.  

• Zgadywanie selektywne – opiera się na znajomości mechanizmów psychologicznych, 
którym podlegają autorzy zadań testowych. Podstawowa z tych prawidłowości: 
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odpowiedź dłuŜsza, bardziej szczegółowa i zawierająca więcej fachowych terminów 
(niezrozumiałych słów) jest prawdopodobnie odpowiedzią właściwą. Profesjonalni 
autorzy zadań testowych powinni dbać o to, Ŝeby wszystkie odpowiedzi do wyboru były 
podobnej objętości i sformułowane podobnym językiem, ale w praktyce takie bardzo 
profesjonalne testy nie zdarzają się często. 

• Zgadywanie racjonalne – gdy mamy wiedzę częściową, to znaczy moŜemy 
wyeliminować pewne odpowiedzi, bo wydają się nam mało prawdopodobne. Wtedy 
zgadujemy nie z czterech odpowiedzi, ale (na przykład) z trzech lub dwóch.  
W przypadku zgadywania z dwóch mamy prawdopodobieństwo „trafienia” 50%, przy 
zgadywaniu z trzech – 33%.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe jeŜeli w teście występują zarówno pytania jednokrotnego wyboru, jak  
i pytania wielokrotnego wyboru, często moŜna na podstawie ich treści zidentyfikować jeden 
z w/w rodzajów pytania. MoŜe to być kluczowe przy wyborze prawidłowej /prawidłowych 
odpowiedzi, a takŜe przy zgadywaniu odpowiedzi.  

Czasami udostępnia się zbiór pytań, z których wybierane lub losowane są pytania testowe, 
zwykle ze zmienianą kolejnością odpowiedzi. Do takich pytań naleŜy przygotować się,  
zapamiętując prawidłowe odpowiedzi jako wynikające z logicznego rozumowania lub co 
najmniej z określonych skojarzeń139, nie jest natomiast skuteczne uczenie się prawidłowych 
odpowiedzi na pamięć. 

Zawsze, rozwiązując test, spoglądaj od czasu do czasu na zegarek, a na początku egzaminu 
określ sobie, w którym miejscu arkusza musisz być o określonej godzinie. Zarezerwuj tez 
sobie choć kilka minut na przejrzenie całości i poprawienie przeoczeń140. 

Kluczowe znaczenie przy określeniu taktyki udzielania odpowiedzi ma sposób ich oceniania, 
co zilustrowano powyŜej dla przykładowego rozwiązania. JeŜeli przyznawane byłyby punkty 
ujemne za braki odpowiedzi, to taktyka taka byłaby zupełnie inna. 

3.5. JAK ZDAWAĆ EGZAMIN PISEMNY 

3.5.1. Uwagi wstępne 

Przygotowania do egzaminów pisemnych zaczynamy od przestudiowania podręczników, 
notatek oraz innych dostępnych źródeł. Kolejnym krokiem jest rzetelna ocena posiadanych 
przez nas wiadomości. Powtarzanie tego, co juŜ się umie, zabiera czas potrzebny na 
przyswojenie nowych informacji. Obszerny materiał warto podzielić na mniejsze, bardziej 
„przystępne” porcje. Taka selekcja materiału pozwala łatwiej uporać się z zagadnieniami – 
pojedyncze kawałki nie przeraŜają, szybciej i łatwiej moŜna zobaczyć rezultaty pracy, a to z 
kolei motywuje do dalszego wysiłku. 

Aby powtarzanie było skuteczne i zajęło jak najmniej czasu, warto pamiętać o kilku 
zasadach. NajwaŜniejszą z nich jest zrozumienie przyswajanego materiału – bez tego 
trudno mówić o uczeniu się; to, czego nie rozumiemy, moŜna co najwyŜej mechanicznie 
wykuć. Takie podejście bywa jednak zawodne na dłuŜszą metę, poniewaŜ to, co szybko 
„zakujemy”, jeszcze szybciej zapomnimy. 

                                                
139 Patrz pkt 2.3. 
140 Takie podejście jest racjonalne, chociaŜ nie zawsze zarezerwowany czas jest w pełni wykorzystany. 

☺Pewien producent ołówków przeprowadził badania, które stwierdziły, Ŝe nie wykorzystuje się ołówków do 
samego końca. Stąd dla oszczędności w końcową część ołówka nie wkładano grafitu. Po jakiś czasie 
właściciel doszedł do wniosku, Ŝe nie ma sensu produkować ołówków, w których fragmencie nie ma grafitu  
i postanowiono produkowane ołówki skrócić o część bez grafitu.  
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Kolejnym warunkiem efektywnej pracy jest zaplanowanie wielokrotnych powtórek – 
zapamiętujemy tylko to, co powtórzymy. Stała pora i to samo miejsce pracy pomagają  
w uczeniu się, poniewaŜ poprawiają zdolność koncentracji. 
Podczas uczenia się do egzaminów pisemnych skuteczne jest stosowanie dedukcji – najpierw 
omawiamy ogólnie zagadnienie, potem przywołujemy konkretne, bardziej szczegółowe 
informacje oraz przykłady potwierdzające tezę ogólną. JeŜeli zaleŜy nam na utrwaleniu 
zapamiętywanych wiadomości, wykorzystajmy podczas uczenia się wyobraźnię, róbmy 
notatki, do których powracamy podczas powtórek. Skuteczne będzie w tym wypadku 
sukcesywne przygotowywanie konspektów prac na przewidywane tematy (wykorzystanie 
gotowych zestawów). 

Ucząc się kilku przedmiotów jednocześnie, dobrze jest stosować zasadę kontrastu. Nie 
planujmy nauki tylko jednego przedmiotu na cały dzień, poniewaŜ łatwo w takiej sytuacji  
o znuŜenie i zmęczenie. Zadbajmy o to, by po sobie następowały róŜniące się przedmioty – 
odpoczniemy od jednych, zajmując się innymi.  
Ucząc się, pamiętajmy, Ŝe przerwy są równie waŜne, jak sama praca z podręcznikiem. Są 
potrzebne, by odetchnąć, uporządkować nowe informacje, umieścić je w odpowiednim 
miejscu naszego mózgu. Najwięcej informacji zapamiętujemy zaraz na początku kaŜdego 
okresu nauki i tuŜ przed jego końcem. Przerwy są teŜ konieczne, by móc koncentrować się 
na tym, co robimy i by efektywnie przyswajać nowe informacje. Im trudniejszy materiał, tym 
krócej jesteśmy w stanie skupić się na nim, a więc przerwy powinny być częstsze, ale niezbyt 
długie. Łatwiejszego materiału moŜemy uczyć się dłuŜej, ale przerwy teŜ powinny być 
proporcjonalnie dłuŜsze. 

Kiedy sprawdzający pracę egzaminacyjną nie ma informacji, kto jest jej autorem, egzamin 
nazywany jest egzaminem anonimowym.141 W tym przypadku dane osobowe 
egzaminowanych są zakodowane. 

JeŜeli egzaminujący potrafi zidentyfikować studenta zdającego egzamin (a zwłaszcza jeŜeli 
go sam uczył), wtedy wynik egzaminu nie zawsze  jest zupełnie obiektywny. Końcowy efekt 
takiego egzaminu łączy w sobie wiedzę egzaminatora o studencie, jego zdolnościach, 
kłopotach, dawnych zasługach albo przewinieniach oraz ocenę wiedzy zaprezentowanej 
podczas egzaminu. Nigdy nie wiadomo, w jakich proporcjach te róŜne czynniki są 
zmieszane. 142 
Nawet jeŜeli egzaminator osobiście nie zna studenta, ale go widzi podczas egzaminu, wynik 
takŜe nie zawsze jest w pełni obiektywny. Obok ujawnionej podczas egzaminu wiedzy na 
ocenę wpływa wraŜenie (dodatnie lub ujemne), jakie wywołał egzaminowany.  
Dlatego podczas waŜnych egzaminów stosuje się zasadę anonimowości. Wszyscy 
przystępujący do nich mają wtedy równe szanse, bez względu na swoją dotychczasową 
„przeszłość dydaktyczną”.  
Wynik egzaminu anonimowego zaleŜy więc głównie od wiedzy wykazanej przez 
egzaminowanego. JednakŜe i w takim przypadku swoją wiedzę moŜna zaprezentować lepiej 
lub gorzej, a przede wszystkim – i to jest istotą niniejszych porad – w sposób skłaniający 
egzaminatora (czy komisję egzaminacyjną) do wystawienia wyŜszej lub niŜszej oceny, co 
będzie przedmiotem podanych poniŜej informacji. 

                                                
141 Egzaminem anonimowym nie moŜe być egzamin ustny. 
142 http://www.wszpwn.com.pl/wszpwn/index.jsp?place=Lead09&news_cat_id=559&news_id=1116&layout=6&page=text 
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3.5.2. Wykonywanie pracy egzaminacyjnej 

Egzamin pisemny zazwyczaj pozwala na większą swobodę w dysponowaniu informacjami, 
ale zmusza jednocześnie do ich selekcji. Nie jesteśmy w stanie napisać wszystkiego,  
co wiemy. Istnieje jednak podstawowe kryterium oceny kaŜdej pracy – zgodność treści  
z tematem. I o tym naleŜy pamiętać, zastanawiając się, co wziąć pod uwagę, a co pominąć. 

Równie waŜnym elementem jest kompozycja pracy. Obowiązuje przede wszystkim zasada 
trójdzielności, która zakłada, Ŝe we wstępie naleŜy zinterpretować temat i określić, o czym  
będzie się pisało; rozwinięcie to przedstawienie tez, udowodnienie ich poprzez odpowiedni 
dobór przykładów; zakończenie słuŜy zaś podsumowaniu najwaŜniejszych wątków pracy – 
tu warto umieścić szczególnie błyskotliwą myśl, bo to, co na końcu, zapamiętywane jest  
w sposób szczególny. I na koniec słowo o języku pracy – powinien być jasny, precyzyjny  
i pozbawiony błędów. Pod tym względem prace pisemne oceniane są duŜo bardziej 
rygorystycznie, niŜ wypowiedzi ustne.  

Pierwsza czynność przy zdawaniu egzaminu pisemnego to gruntowne zapoznanie się  
z pytaniami. Szczególnie naleŜy zwrócić uwagę na polecenia: opisz, wylicz, porównaj, itp. 
Pisz jedynie na temat, zwięźle, zgodnie z treścią i formą pytania. Nie ma sensu stosować 
metody opisowej, gdy mamy coś udowodnić lub uzasadnić. Nigdy nie wolno rezygnować z 
odpowiedzi. To nieprawda, Ŝe nie posiadasz Ŝadnych wiadomości, jeśli się przygotowywałeś.  

Niestosowanie się do tych wymagań powoduje obniŜenie liczby punktów oceniających 
zawartość pracy i tym samym oceny.  

Podsumowując: 
• jeśli odpowiadasz pisemnie lub piszesz pracę – ułóŜ konspekt, pamiętaj o interesującym 

wstępie i elokwentnym zakończeniu; 
• pisz bardzo wyraźnie!, egzaminator moŜe nie odczytać twoich bazgrołów lub – co gorsza 

– uznać je za błąd;  
• błędy skreślaj jednoznacznie i wyraźnie; 
• nie kręć się i nie rozglądaj po sali – wzbudza to podejrzenia; 
• pisz na temat! nie powtarzaj się – nikt nie lubi lania wody; 
• o ile masz moŜliwość, nie wybieraj zbyt trudnego tematu, którego „nie czujesz”; 
• nie idź na ilość, tylko na jakość; 
• nie rozpoczynaj odpowiedzi od pytań trudnych; 
• nie zapomnij o podpisaniu pracy. 
W czasie pisania egzaminu warto zostawić sobie trochę czasu na sprawdzenie i poprawę 
błędów. NaleŜy unikać oddawania prac nieskończonych lub w postaci brudnopisu. 
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3.6. UWAGI O ŚCIĄGANIU143  

Do prób ściągania dochodzi najczęściej 
podczas kolokwiów, testów i wszelkiego 
rodzaju egzaminów. Ściąganie to sposób 
oszukiwania stosowany przez osobę uczącą się 
(student, uczeń). Inaczej definiując: jest to 
stosowanie niedozwolonej pomocy lub zamiar 
jej uŜycia, będący próbą (udaną lub nie) 
ominięcia kontroli wyników nauczania, która 
jest w sprzeczności z regulaminem i celami 
wychowawczymi szkoły oraz regułami 
przeprowadzania egzaminu, kolokwium czy 
sprawdzianu. Najczęściej spotykaną formą 
ściągi jest długa wstęga papieru o szerokości 
ok. 2-5 cm zapisana drobnym pismem i 
złoŜona w harmonijkę lub zwinięta w rulonik. 
Skrajnym przykładem ściągi mogą być tzw. 
gotowce („pasztety”), czyli bogate 
opracowania na róŜne, przewidywane przez 
zdającego tematy egzaminu, wykonane w 
formie zbliŜonej do materiałów 
egzaminacyjnych i podkładane zamiast pracy 
egzaminacyjnej.  

                                                                                                 Rysunek 42. RóŜne rodzaje ściąg 

Zdarzają się teŜ bardziej nietypowe ściągi, na przykład napisane na ręce, na kartce 
długopisem z tuszem widocznym tylko w świetle ultrafioletowym lub w telefonie 
komórkowym jako SMS (jeŜeli nauczyciel pozwala go uŜywać jako kalkulatora), albo 
wyskrobane na długopisach ostrym końcem cyrkla. 

Motywacje podawane przez osoby ściągające: 
• temat jest trudny do opanowania;  
• jest zbyt mało czasu do nauki;  
• jest zbyt duŜo materiału do opanowania;  
• ucząca się osoba jest leniwa;  
• ucząca się osoba nie jest tematem zainteresowana i uwaŜa, Ŝe jego opanowanie nie będzie 

jej w przyszłości przydatne;  
• osoba ucząca się ma zbyt skromny potencjał intelektualny, aby być w stanie opanować 

dany materiał;  
• nauczyciel jest niekompetentny, a wymagający.  

Zwykle mamy do czynienia z mieszaniną powyŜszych powodów. 

                                                
143 Opracowano na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aci%C4%85ganie  oraz 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aci%C4%85ga, autor grafiki User:Hiuppo, 25.02.2007 
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W ogólnym zarysie metody ściągania moŜemy podzielić na: 
• wymagające duŜego wkładu pracy własnej osoby uczącej się (zwykle związane  

z opracowaniem i wykonaniem ściąg i gotowców) – patrz rys. 42; 
• niewymagające tego wkładu (np. przepisywanie podejrzanych ukradkiem odpowiedzi  

z pracy drugiej osoby zdającej egzamin).  

Metody tej drugiej kategorii, jako bardziej atrakcyjne, są stale rozwijane i obecnie 
uwzględniają postęp techniczny oraz metody organizacji grupy zadaniowej. O ile jeszcze 
niedawno najpopularniejszy typ oszustwa zorganizowanego polegał na: 
• specjalnym doborze miejsc zajmowanych w sali egzaminacyjnej, w połączeniu  

z opracowanym systemem komunikacji i przekazywania prac zredagowanych przez 
najlepszych zdających,  

• próbach konsultacji na zewnątrz sali pod pozorem załatwiania potrzeby fizjologicznej,  

o tyle obecnie zastosowanie znajdują nowoczesne środki komunikacji (telefony komórkowe  
i radiowy sprzęt specjalistyczny). 

W gwarze studenckie i uczniowskiej istnieje wiele określeń na róŜne metody ściągania (patrz 
ppkt 1.3.9): 
• „zrzynanie” (przepisywanie);  
• „kserowanie” lub „zrzynanie na Ŝywca” (przepisanie całej pracy od kolegi bez Ŝadnych 

własnych zmian lub uzupełnień);  
• podkładanie „pasztetów” (gotowców);  
• „zapuszczanie Ŝurawia” lub „zapuszczanie łabędzia” (zerkanie na pracę osoby obok). 

Specjalnym typem oszustwa, którego nie naleŜy mylić ze ściąganiem, jest „podstawianie”, 
tzn. zastępowanie osoby zdającej przez kogoś bardziej kompetentnego w danej dziedzinie. 

W większości krajów szkolne ściąganie zwykle nie jest przestępstwem i nie jest wyraźnie 
zabronione przez prawo. Polskie prawo takŜe nie definiuje wyraźnie tego typu przestępstwa. 
Nie znaczy to jednak, Ŝe jest to działanie dozwolone, gdyŜ jest to oszustwo w sensie 
regulaminu szkoły. Poszczególne szkoły mogą mieć swoje odrębne regulaminy, podchodzące 
do problemu w bardziej lub mniej restrykcyjny sposób. Jest to zgodne  
z podstawową działalnością szkoły, którą jej twórcy określają jako nauczanie, ale takŜe 
wychowanie następnych pokoleń w duchu uczciwości. Logiczną konsekwencją jest 
piętnowanie wszelkich postaw i zachowań niegodnych i nieetycznych. 

Ściąganie jest przewaŜnie ostro potępiane i zwalczane przez nauczycieli, którzy uwaŜają je za 
nieuczciwy sposób prezentacji stanu posiadanej wiedzy (a raczej ukrywania jej braku). 
Niemniej jednak część nauczycieli wyraŜa pogląd, Ŝe metody ściągania pierwszej grupy 
(wymagające nakładu pracy własnej i ograniczone do osoby przygotowującej) nie są tak 
szkodliwe i mogą być w pewnym stopniu tolerowane. Co więcej, na wyŜszych uczelniach, 
zwłaszcza na kierunkach ścisłych, czasami spotyka się egzaminy, na których wolno korzystać 
z wszelkich źródeł publikowanych (ksiąŜek, skryptów) albo ze standardowych „ściąg” 
rozdawanych przez prowadzących; pozwala się ewentualnie na przygotowanie własnych 
materiałów pomocniczych, nie przekraczających zadanej z góry objętości. 

W Polsce panuje dość szerokie przyzwolenie społeczne na tego rodzaju praktyki. 58% 
Polaków nie jest przeciwnych ściąganiu, a tylko 28% ostro je potępia (według badań CBOS). 
Potwierdzają to przeprowadzone w Łodzi w 2004/2005 r. badania, z których wynika,  
Ŝe ściąga 86-95% uczniów szkół średnich. Tylko 16% uczniów ściąganie uwaŜa za coś złego, 
gdy 60% uczniów nie ma na ten temat zdania lub jest im to obojętne. 
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W krajach anglosaskich stosunek do ściągania jest bardziej restrykcyjny, w języku angielskim 
nie ma pojęcia „ściąganie”, na określenie tego zjawiska uŜywa się słowa cheating, czyli po 
prostu „oszukiwanie”, jednak i w tych krajach jest to duŜy problem. Według badań 
przeprowadzonych w 2005 r. wśród amerykańskich studentów przez „Center for Academic 
Integrity”, 70% z nich przyznało się do jakiejś formy ściągania.  

W przeciwieństwie do Polski, w USA jest jednak powszechna akceptacja społeczna dla 
ujawniania ściągającego (studenci skarŜący się wykładowcy, Ŝe jeden z nich ściągał, a zatem 
próbował oszukać tych uczciwie uczących się do egzaminu, nie są potępiani przez 
społeczność jako donosiciele). Znane i uznane uczelnie wyŜsze, zarówno te z Europy 
Zachodniej, jak i USA, w większości przypadków zwalczyły ściąganie wśród studentów.  
W takich uczelniach osoba złapana na ściąganiu kończy swoją studencką karierę. Nie dość, Ŝe 
zazwyczaj „wylatuje z duŜym hukiem” ze swojej macierzystej uczelni, to jeszcze zostaje 
potępiona, napiętnowana w środowisku akademickim, zarówno profesorskim, jak  
i studenckim.  

Ten stan rzeczy znajduje takŜe odzwierciedlenie w dokumentach takiej osoby - w myśl 
zasady, Ŝe jak juŜ kogoś wykańczamy, to na całego. W tym przypadku naprawdę nikt się nie 
ogranicza. Dokumenty ze studiów takiej osoby, z adnotacją uczelni dotyczącą ściągania (czy 
teŜ po prostu „powodu, z jakiego uczelnia musiała przerwać współpracę ze swoim 
studentem”), są rzeczą porównywalną z tzw. „wilczym biletem”. Nie dość, Ŝe osobie takiej 
bardzo trudno jest znaleźć nowe miejsce studiów (kaŜda renomowana uczelnia wyŜsza 
reaguje na takie adnotacje bardzo alergicznie), to jeszcze później, w przypadku rozpoczęcia 
kariery zawodowej, „kwity” takie stanowią swoistego rodzaju kulę u nogi młodej osoby. 
Student zachodniej uczelni, który dopuszcza się ściągania i zostaje złapany na gorącym 
uczynku, skazuje siebie automatycznie na edukacyjną banicję, niewątpliwie niszcząc przy 
tym swoją przyszłą karierę edukacyjną i zawodową. 

W krajach azjatyckich, w tym w Korei Południowej, problem ściągania jest w zasadzie 
marginalizowany, ze względu na bardzo restrykcyjne podejście do edukacji. Uczniowie 
przyłapani na ściąganiu są karani bardzo surowo. Kary cielesne są najłagodniejszymi  
z zastosowanych środków, gdyŜ z reguły następuje natychmiastowe wydalenie ze szkoły. Inną 
sprawą jest to, Ŝe kary cielesne są tam stosowane w przypadku słabych wyników w nauce,  
np. gdy uczeń udzieli złej odpowiedzi. 

Kontrowersyjne opinie144: 
• przygotowywanie i pisanie ściąg moŜna traktować teŜ jako pewną formę nauki; 
• ściąga w kieszeni daje luz i swobodę psychiczną. nie trzeba jej uŜywać, ale pewność, Ŝe się 

ją ma, chroni nas przed całkowitym zaćmieniem, wynikającym ze zdenerwowania; 
• nie czujemy się w pełni kompetentni do oceny polskiego systemu edukacji, ale wiemy na 

pewno, Ŝe ilość materiału, jaki trzeba opanować, jest tak duŜa, Ŝe czasem po prostu nie ma 
innego wyjścia, jak tylko pomóc sobie małą ściągą. 

• nauka pisania wypracowań na podstawie prac komentowanych, ocenionych i zawierających 
wyróŜnione błędy, jest bardzo dobrą formą poprawiania swoich umiejętności. 

Wśród studentów często moŜna usłyszeć, Ŝe dzielą się oni na tych, którzy ściągali, ściągają 
lub będą ściągać. W tym krótkim Ŝarciku nietrudno dostrzec akceptację dla „zrzynania” na 
egzaminach. Walkę z taką opinią podjął Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego, który prowadzi akcję „Zero tolerancji dla ściągania”. Czterech studentów 
ekonomii, złapanych na ściąganiu, nie tylko otrzymało dwóje z egzaminu, ale grozi im takŜe 
wyrzucenie z uczelni. Wśród studentów UW akcja zyskała duŜe poparcie. 

                                                
144 http://sciaga.nauka.pl/index.php/id=index/dept=54/cath=378/news=641/view=0 



3. ZDAWANIE EGZAMINÓW 

 141

Przykładowe opinie na temat ściągania: 
• „Ściąganie to forma oszustwa i czyn nieuczciwej konkurencji.” 

• „KaŜdy kiedyś ściągał. JednakŜe czasy się zmieniają. Jak nie ma się wiedzy w głowie, to od 
razu szanse na karierę maleją. Na Zachodzie uczniowie nie ściągają. To jest po prostu nie 
do przyjęcia. Ściąganie to wstyd. Nie jest sztuką dostać 5, jeśli nic się nie umie. Dla mnie to 
ohydne.” 

Nastawienie się na ściąganie w czasie egzaminu moŜna skomentować w kategoriach 
pracowniczej pokusy.145 

Sytuacja pokusy charakteryzuje się dwoma właściwościami: 

1. Spośród wielu dąŜeń człowieka dominują w sytuacji pokusy dwa główne:  
• dąŜenie do korzyści – w tym przypadku zaliczenie egzaminu w oparciu o ściągi, tzn. bez 

pracochłonnego przygotowania; 
• dąŜenie do zachowania zgodnego z wartościami cenionymi przez człowieka i wynikające 

z potrzeby godności, poczucia własnej wartości i związanej z tym dodatniej samooceny – 
zaliczenie egzaminu na podstawie opanowanej wiedzy, co wymaga pracochłonnego 
przygotowania;  

2. Struktura sytuacji pokusy - układ jej elementów jest taki, Ŝe nie da się zaspokoić 
obydwu tych dąŜeń naraz. Sięgnięcie po korzyść jest moralnie naganne, zaś zachowanie 
zgodne z cenionymi wartościami nieuchronnie powoduje utratę korzyści. 

Studenci sięgają po naganną korzyść, bo uwaŜają, Ŝe mogą tak postąpić, poniewaŜ w tej 
konkretnej sytuacji moŜna, ich zdaniem, uczynić wyjątek od reguły, powołując się na jakieś 
okoliczności, np. za mało czasu na przygotowanie do egzaminu, nieciekawy lub nieprzydatny 
przedmiot, za bardzo wymagający wykładowca, itp. Starają się stworzyć wiarygodne 
usprawiedliwienia, które otwierają im drogę do korzyści. W ten sposób redukują dysonans 
moralny, jaki powstaje pomiędzy nieuczciwym postępkiem a przypisywaną sobie i osobiście 
cenioną uczciwością. To zjawisko nazywamy anomią. 

Ludzie, a w szczególności studenci, wystawieni są na pokusę w grupie, stąd demoralizują się 
znacznie łatwiej niŜ wtedy, gdyby działali w pojedynkę. W grupie bowiem szybciej następuje 
proces uzgadniania usprawiedliwień i ich wiarygodności, określania tego, jakie sposoby 
nieuczciwego dotąd postępowania są dopuszczalne.  

W ten sposób tworzy się podkultura studenckich usprawiedliwień i anomia studencka. Ma 
ona wymiar społeczny i psychologiczny. PrzynaleŜność do takiej podkultury powoduje, Ŝe jej 
uczestnicy dalej z przekonaniem podtrzymują wartości i normy uczciwego postępowania, lecz 
„wycinkowo” w sytuacjach dotyczących ich samych i wspólnie doświadczanych, sięgają po 
moralnie naganne korzyści. Aprobata innych członków grupy skutecznie redukuje poczucie 
niezgodności zachowania z cenioną osobiście uczciwością.  

Najlepszym sposobem likwidacji i przeciwdziałania anomii jest tworzenie etosu 
studiowania, tzn. ukształtowanie w sobie przekonania, Ŝe studiuje się dla siebie, a zdobyta 
wiedza będzie punktem wyjścia do stojącej otworem kariery zawodowej i godnych 
warunków Ŝycia oraz napiętnowanie postępowania sprzecznego z takim podejściem.146 

                                                
145 Marek Kosewski, Sytuacje pracowniczej pokusy, http://www.pszk.org.pl/konwenthr/pir/sp8.html 

Sytuacja pokusy moŜe wystąpić takŜe podczas pisania prac dyplomowych: czy napisać samemu, czy teŜ 
komuś zlecić? 

146 KaŜda gromada wyrzeka się darmozjada – przysłowie polskie. 
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3.7. ZAGADNIENIA DO POWTÓRZENIA 

1. Sposoby radzenia sobie ze stresem. 
2. Na czym polega specyfika egzaminu ustnego? 

3. Jakie są typy egzaminatorów i co z tego wynika? 

4. Zasady postępowania w czasie egzaminu ustnego. 

5. Jakie są rodzaje pytań testowych ? 

6. Zasady postępowania w czasie egzaminu testowego. 
7. Na czym polega specyfika egzaminu pisemnego? 

8. Zasady wykonywania pracy egzaminacyjnej. 

9. Ocena ściągania. 

3.8. PYTANIA TESTOWE 

1. Dla zdania egzaminu kluczowe jest: 
A. Znajomość wymagań 
B. Dokładne zrozumienie pytań 
C. Koncentracja uwagi 
D. Posiadanie odrobiny szczęścia 

2. Oznaki stresu: lęk, rozdraŜnienie, nerwowość, złość, zakłopotanie, dotyczą sfery: 
A. Emocji 
B. Fizjologii 
C. Sprawności myślenia 
D. Zachowań 

3. Oznaki stresu: bladość, pocenie się, przyspieszenie bicia serca, napięcie mięśni, dyszenie, 
zmiany ciśnienia krwi, dotyczą sfery: 
A. Emocji 
B. Fizjologii 
C. Sprawności myślenia 
D. Zachowań 

4. Oznaki stresu: luki w pamięci, zapominanie, niemoŜność skoncentrowania się, dotyczą 
sfery: 
A. Emocji 
B. Fizjologii 
C. Sprawności myślenia 
D. Zachowań 

5. Oznaki stresu: trudności z mówieniem, impulsywność, drŜenie, tiki nerwowe dotyczą 
sfery: 
A. Emocji 
B. Fizjologii 
C. Sprawności myślenia 
D. Zachowań 

6. Ogólne sposoby radzenia sobie ze stresem to: 
A. Modyfikacje własnej filozofii Ŝycia  
B. Rzucenie palenia papierosów 
C. Techniki relaksacyjne  
D. Walka ze stresem poprzez „hartowanie się” 
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7. Które sposoby radzenia sobie ze stresem naleŜą do technik relaksacyjnych: 
A. Trening autogenny Schultza 
B. Progresywna relaksacja Jacobsona  
C. Medytacja transcendentalna  
D. Ćwiczenia jogi itp. 

8. Największe natęŜenie reakcji stresowej pojawia się podczas: 
A. Egzaminu ustnego 
B. Egzaminu pisemnego nietestowego 
C. Egzaminu pisemnego testowego 
D. Jest takie samo przy kaŜdym rodzaju egzaminu 

9. W trakcie egzaminu ustnego stres występuje najczęściej:  
A. Bezpośrednio przed zadaniem lub wylosowaniem pytania 
B. Bezpośrednio przed odpowiedzią 
C. Podczas odpowiedzi 
D. Na krótko przed egzaminem i przed poznaniem wyniku odpowiedzi 

10. WskaŜ dwa typy egzaminatorów, u których najtrudniej zdać egzamin ustny: 
A. Egzaminator roztargniony 
B. Egzaminator rzeczowy 
C. Egzaminator sadysta 
D. Egzaminator Ŝyczliwy 

11. WskaŜ dwa typy egzaminatorów, u których najłatwiej zdać egzamin ustny: 
A. Egzaminator roztargniony 
B. Egzaminator rzeczowy 
C. Egzaminator sadysta 
D. Egzaminator Ŝyczliwy 

12. W przypadku egzaminu testowego z brakiem „kar” za odpowiedzi nieprawidłowe naleŜy: 
A. Udzielać odpowiedzi tylko na te pytania, na które jesteśmy pewni poprawności 

udzielanych odpowiedzi 
B. Udzielać odpowiedzi na moŜliwie duŜo pytań 
C. Udzielać odpowiedzi w kolejności pytań 
D. Udzielać odpowiedzi w kolejności pytań, ale opuszczając pytania, na które nie 

jesteśmy pewni odpowiedzi 

13. W przypadku egzaminu testowego z ujemną oceną odpowiedzi nieprawidłowych naleŜy: 
A. Udzielać odpowiedzi tylko na te pytania, na które jesteśmy pewni poprawności 

udzielanych odpowiedzi 
B. Udzielać odpowiedzi na moŜliwie duŜo pytań 
C. Udzielać odpowiedzi w kolejności pytań 
D. Udzielać odpowiedzi w kolejności pytań, ale opuszczając pytania, na które nie 

jesteśmy pewni odpowiedzi 

14. Pojęcie anonimowości moŜe dotyczyć egzaminu: 
A. Pisemnego 
B. Ustnego 
C. Testowego 
D. Praktycznego 
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Per aspera ad astra (łac.) – Przez trudności do gwiazd 

15. W którym kraju stosowane są kary cielesne za ściąganie: 
A. Korea Południowa 
B. Polska  
C. Stany Zjednoczone 
D. Wielka Brytania 
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Pisanie jest najlepszym nauczycielem wymowy – Cyceron 
 
 

4. PLANOWANIE, WYKONYWANIE I PREZENTOWANIE 
PRAC PISEMNYCH 

4.1. WYKONYWANIE PRAC PODCZAS SEMESTRU 

4.1.1. Referat147 
Na starszych latach juŜ coraz częściej studenci uczestniczą w seminariach (łac. seminarium –  
szkółka roślinna). Seminarium to szkoleniowe spotkanie dyskusyjne. Wiele zajęć na uczelni ma 
charakter seminaryjny. Studenci uczestniczą w nich w roli słuchacza, a czasem w roli prelegenta, 
wygłaszając wcześniej przygotowany referat. 
Referaty mogą mieć formę pisemną lub ustną.148 Zwykle jednak są to opracowania pisemne, 
przygotowane do zreferowania ich treści. NaleŜy pamiętać, Ŝe nawet najgorzej wygłoszony 
referat jest lepszy od referatu odczytanego. Idealnie byłoby, gdyby prezentujący posługiwał się 
językiem, jakiego uŜywa na co dzień i Ŝywo intonował. Dlatego najlepiej nie mieć przed oczami 
tekstu referatu, a tylko plan porządkujący wystąpienie, z zaznaczeniem momentów uŜycia np. 
rzutnika. Wytrawni mówcy w ogóle nie piszą swoich referatów!  
Najprostszą formą referatu jest streszczenie149 lub omówienie treści ksiąŜki albo przeczytanego 
artykułu czy innego materiału edukacyjnego.  
Podejmowanie jakiegoś tematu i opracowywanie go w formie referatu lub artykułu,  
tj. zrealizowanie określonego zamysłu (projektu), jest podobne, jak w projektowaniu  
i opracowywaniu oraz realizacji innowacji pedagogicznych przez nauczycieli. Zadania te zwykle 
są wynikiem krytyki konkretnego wycinka edukacji lub własnej pracy nauczycielskiej. Są 
wyraźnym przejawem ich twórczego niepokoju. Systematyczna samoedukacja i doskonalenie się 
w zakresie swego działania pedagogicznego lub wybranego problemu wymaga dokonywania 
krytycznej i pogłębionej refleksji pedagogicznej i autorefleksji. Czy nauczyciele potrafią 
dokonać rzetelnej autorefleksji? Jak to zrobić najlepiej? Wymaga to przecieŜ takŜe dokonywania 
rzetelnej i trafnej ewaluacji, obiektywnej samooceny i oceny. Opracowanie referatu i jego 
zreferowanie jest jednocześnie „nastawieniem się” na krytykę i ocenę - dość często relatywnie 
ostrą - ze strony słuchaczy. 
Zwykle próbą własnych sił w pisaniu - redagowaniu tekstu jest pisanie referatów na wskazany 
lub wybrany temat. Jest to jedno z waŜniejszych zadań wykonywanych w toku samokształcenia  
i samodzielnego uczenia się. W tym przypadku istotne jest samodzielne zdobywanie  
i gromadzenie tematycznych informacji i materiałów oraz indywidualne przygotowanie  
i napisanie opracowania. 

Dobre przygotowanie zadań i działań dość powszechnie uznaje się za waŜne, tak w naukach  
o edukacji, jak i w codziennej praktyce. Przygotowywanie pisemnego referatu lub innego 
pisemnego opracowania wymaga przede wszystkim: 
• poszukania (zdobycia) i przeczytania odpowiedniej literatury na dany temat; 
• odróŜniania treści (problemów, spraw) waŜnych od mniej istotnych i szczegółowych;  
• zrozumienia istoty i znaczenia nowych pojęć i referowanych problemów; 

                                                
147 Referat - to opracowanie jakiegoś zagadnienia i przedstawienie go na piśmie lub wygłoszenie przed grupą 

zainteresowanych osób. (Pietrasiński 1995) 
Julian Sawiński, Referat Nauczycielski, http://www.vulcan.edu.pl/nowewszkole/archiwum/2003/09/referat.html 

148 Wygłaszaniu referatu poświęcono ppkt 4.4.3. 
149 Patrz ppkt 4.1.2. 
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• umiejętnego skracania przedstawianych treści własnymi słowami i wyraŜeniami,  
• wyjaśnienia sobie i innym nowych, zwykle złoŜonych i trudnych terminów;  
• sięgania do słowników, podręczników, atlasów i encyklopedii;  
• przemyślenia i zaprojektowanie struktury referatu, a szczególnie jego wstępu i zakończenia 

oraz wniosków;  
• dokonywania ogólnej charakterystyki referowanego tematu i jego streszczenia;  
• odpowiedniego przygotowania się do samego referowania (prezentowania referatu).  

Referat powinien być interesujący i zrozumiały dla kręgu potencjalnych adresatów, powinien 
zawierać wszystkie waŜne informacje o przedstawianych tezach czy wynikach badań, powinien 
takŜe prowokować słuchaczy do pytań i wypowiedzi. 

Kluczowe jest zaplanowanie struktury i zawartości referatu. Standardowy układ to: 
wprowadzenie – rozwinięcie – zakończenie. W ramach kaŜdej z części naleŜy określić 
informacje waŜne i mniej waŜne. Do rozwaŜenia jest takŜe, czy nie zaplanować pewnej 
nadmiarowości w treści wystąpienia, z krótkim powtarzaniem kluczowych informacji.  
Tak więc dobry referat powinien cechować się przede wszystkim: 
• duŜą atrakcyjnością treści i formy (ma być interesujący dla jego odbiorców);  
• strukturą zwartą i logiczną: wstęp, rozwinięcie (rozwiązanie problemu), zakończenie;  
• odpowiednim wstępem zawierającym: prezentację celów pisania tego referatu i problemu, 

wyjaśnienie nowych terminów i ukazanie lub zapytanie słuchaczy o ogólne znaczenie tematu;  
• językiem: jasnym, ścisłym, zwięzłym i logicznym, rzeczowym i zrozumiałym;  
• tekstem z  elementami graficznymi (rysunki, tabele, schematy, wykresy...);  
• opracowaniem z róŜnych źródeł (np. 3-4 ksiąŜki i artykuły lub audycje TV, Internet);  
• tekstem czytelnym z estetycznymi elementami graficznymi;  
• zakończeniem z uogólnieniem (synteza) i logicznymi wnioskami;  
• przygotowaniem do referowania na forum, przed określoną grupą słuchaczy.  
Referat jest zwykle wstępem do dialogu, dyskutowania i roztrząsania róŜnych tematów. Dyskusja 
jest istotnym elementem wymiany myśli, opinii i poglądów ludzi oraz podejmowania decyzji. 
Zwykle dopiero dyskusja i praktyczne działanie uaktywniają posiadaną wiedzę, ujawniają 
zdolności i kompetencje. 

Interesującym uzupełnieniem referatu moŜe być dyskusja panelowa (obserwowana), polegająca 
na organizowaniu dwóch gremiów: dyskutujących (eksperci - panel) i audytorium, tj. osób 
słuchających, uczących się. Dobrze przygotowane i zaplanowane dyskusje są szczególnie waŜne 
przy działaniach związanych z podejmowaniem decyzji, czynnościach oceniających fakty, 
procesy i zjawiska, konfrontacji róŜnych stanowisk i poglądów, ukazaniu potrzeb i moŜliwości 
oraz róŜnych hipotez i rozwiązań. Warunkiem powodzenia dobrej dyskusji jest respektowanie jej 
fundamentalnych zasad komunikowania się, słuchania i dyskutowania. WaŜne jest, aby zapewnić 
udział słuchaczy, tak w czasie przygotowywania dyskusji, jak podczas samego jej trwania. 

4.1.2. Streszczenie150
 

Streszczenie to forma wypowiedzi, której celem jest przedstawienie treści określonego 
pierwotnego opracowania (referatu, utworu, ksiąŜki, podręcznika itp.). Jest to przekształcenie 
tekstu, polegające na „zmniejszeniu" objętości pierwotnego opracowania, ale przy zachowaniu 
najwaŜniejszych elementów treści utworu. W przypadku utworów wielowątkowych (np. epopei 
lub powieści) streszczenie moŜe dotyczyć losów tylko jednego wybranego bohatera. 
Jest to bardzo przydatna forma wypowiedzi pisemnej. Posługujemy się nią przy zbieraniu 
materiału do większej pracy, np. dyplomowej. Przed pisaniem streszczenia musimy przeczytać 
uwaŜnie utwór - ksiąŜkę, artykuł, referat, itp.; poznać zdarzenia, fakty, dokumenty, które 

                                                
150 Anita Hauzer, Anna Samson: http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/2720/idc/7/ 
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zamierzamy przedstawić. Następnie w formie planu, czyli po kolei, zapisujemy przebieg akcji, 
wiadomości o bohaterach, ich poglądy na róŜne sprawy. Zwracamy uwagę na styl i właściwości 
języka utworu. 
Do większych prac zbieramy materiał z wielu źródeł i z kaŜdego robimy notatki w formie 
streszczenia. Przy pisaniu streszczenia mamy zasadę, Ŝe ma być mało słów, ale duŜo treści. 
Pisząc, uŜywaj krótkich zdań, zawierających najwaŜniejsze informacje. Nie wyraŜaj  
w streszczeniu własnych sądów i opinii. 

4.1.3. Sprawozdanie z laboratorium151 

Nazwa przedmiotu: 

Tytuł ćwiczenia: 

Prowadzący: 

Opracował: Grupa dziekańska: 

Data ćwiczenia: Data opracowania sprawozdania: 

1. Cel ćwiczenia 
Kilka zdań wprowadzenia. Opis celu ćwiczenia, opis wstępnych załoŜeń. Opis podstaw 
badanego zjawiska - nie powinien przekraczać kilku-kilkunastu zdań, ewentualnie wzory 
opisujące badane zjawisko i wykorzystywane w obliczeniach. Nie naleŜy przepisywać 
wstępów z instrukcji do ćwiczenia ani umieszczać tekstów z encyklopedii lub podręczników. 

2. Układ pomiarowy 
Układ pomiarowy powinien być opisany w sposób czytelny i przejrzysty. JeŜeli układ 
pomiarowy zawiera przyrządy, to pod schematem układu powinna być podana informacja  
o tych przyrządach, np. klasa dokładności, zakres pomiarowy, dokładność odczytu, itp.  

3. Opis przeprowadzonego ćwiczenia 
Opis przeprowadzonego ćwiczenia w punktach. Wszystkie spostrzeŜenia podczas 
wykonywania pomiarów, np. zachowanie się przyrządów, niestabilność wskazań, trudności 
w odczycie, itp. Uzyskane wyniki. Wykresy, tabele i wzory – wszystkie naleŜy podpisać.  

4. Wyniki i ich opracowanie 
Wyniki pomiarów oraz obliczenia prowadzące do obliczenia szukanej wielkości. Wyniki 
pomiarów najlepiej przedstawić w formie tabel. Wszystkie wyniki i obliczane wielkości 
muszą mieć podane jednostki (w układzie SI). JeŜeli do obliczeń wykorzystywane są 
programy komputerowe, np. Excel, to do sprawozdania naleŜy załączyć wydruk pozwalający 
na sprawdzenie poprawności obliczeń, zawierający wszystkie wyniki pośrednie.  

5. Rachunek błędów 
Rachunek błędów musi zawierać informacje o źródłach błędów, ich rodzajach oraz metodach 
ich wyznaczania. Obliczenia muszą być opatrzone krótkimi komentarzami wyjaśniającymi 
przyczyny stosowania takich, a nie innych metod obliczeniowych.  

Obliczenia często kończą się prezentacją wyników w postaci wykresów, które ułatwiają 
analizę wyników i ich porównanie z teorią.    

6. Podsumowanie i wnioski 
Dyskusja wyników oraz porównanie ich z wartościami teoretycznymi. Opis źródeł błędów, 
ich wpływ na wyznaczane wartości. Przynajmniej kilka sensownych wniosków. 

                                                
151 Uwagi: Forma sprawozdania powinna być spójna i elegancka – jednolite nagłówki, akapity, marginesy 

i wcięcia Bardzo waŜne jest wskazanie cytowań i źródeł przytaczanych danych. NaleŜy takŜe zamieścić 
bibliografię lub spis piśmiennictwa.  
Bogdan Łuszczak: http://www.ruszczak.po.opole.pl/files/laboratorium.pdf  
http://www.if.pw.edu.pl/~labfiz1p/cmsimple2_4/1instrukcje_pdf/SW.pdf 
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4.1.4. Projekt przejściowy152 
Na technicznych kierunkach studiów prowadzony jest przedmiot o nazwie „Projekt przejściowy” 
lub „Praca przejściowa”. Tematyka projektów przejściowych związana jest z programem 
kształcenia danej specjalności. 

Celem przedmiotu jest praktyczne ugruntowanie wiedzy uzyskanej na specjalności oraz 
przygotowanie studentów do samodzielnej, metodycznej pracy i nauki - wymaganej przy 
realizacji pracy dyplomowej. Tak więc przedmiot ma nauczyć samodzielnego wykonywania 
projektów technicznych i pozwala nabrać pewnej wprawy, niezbędnej później przy 
wykonywaniu pracy dyplomowej. 

Z reguły przyjmuje się, Ŝe projekt przejściowy nie moŜe w Ŝadnym zakresie stanowić fragmentu 
pracy dyplomowej, wtedy konsultantem projektu przejściowego nie moŜe być przyszły 
kierownik pracy dyplomowej danego studenta. 

Układ opracowania sporządzanego w ramach projektu przejściowego moŜe być następujący153: 
1. wstęp: ogólna charakterystyka problemu, przegląd dotychczasowych rozwiązań; 
2. cel pracy: przedstawienie celu pracy i zadań prowadzących do jego osiągnięcia;  
3. charakterystyka tematu pracy z uwzględnieniem i uzasadnieniem wybranego rozwiązania; 
4. projekt programu (podzespołu), jego prezentacja, zasady obsługi, wymagania sprzętowe (dla 

programu); 
5. wnioski końcowe; 
6. bibliografia. 

Tematyka pracy przejściowej moŜe obejmować opracowanie złoŜonej dokumentacji obejmującej 
koncepcję rozwiązania problemu, wykonanie projektu konstrukcji i technologii, wykonania wraz 
z doborem odpowiednich metod i narzędzi, takŜe doborem odpowiedniego oprogramowania 
komputerowego.  

Praca przejściowa o charakterze badawczym powinna zawierać opis stanu wiedzy, wybór 
metodyki badań, analizę wyników zawierającą porównanie z opisem matematycznym badanego 
procesu lub urządzenia, analizę statystyczną wyników oraz zastosowanie wyników w formie 
projektu urządzenia lub procesu.  

Tematem pracy przejściowej moŜe być takŜe wykonanie profesjonalnego oprogramowania 
komputerowego mającego zastosowanie w mechanice i budowie maszyn lub w automatyce 
i robotyce.  

Tematyka pracy przejściowej moŜe być związana w problemami występującymi w przemyśle 
i gospodarce narodowej.  

Projekt przejściowy jest rygorem zaliczanym na ocenę. Z reguły mają na nią wpływ trzy 
elementy: zakres merytoryczny projektu, redakcja projektu oraz terminowość jego zakończenia  
i przekazania konsultantowi do oceny.  

Czasami przyjmuje się, Ŝe efektem wykonania projektu przejściowego jest przygotowanie przez 
studenta opracowania o minimalnej objętości: 20 stron na studiach licencjackich, 30 stron na 
studiach inŜynierskich, 40 stron na studiach magisterskich.  
 

                                                
152 http://konto.bydgoszcz.wsinf.edu.pl/~amos78/re%20arajs.pdf 

http://informator.imir.agh.edu.pl/PRZEDM/R000-081/ 
http://www.wip.pw.edu.pl/ppd/dok03rpp.htm 

153 Przedstawiony układ jest orientacyjny i w zaleŜności od tematu moŜe być zmieniony. 
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4.2. PLANOWANIE I WYKONYWANIE PRACY DYPLOMOWEJ 

4.2.1. Uwagi wstępne 
Praca dyplomowa stanowi zakończenie całokształtu procesu kształcenia i warunkuje 
otrzymanie większości tytułów zawodowych.154 Praca dyplomowa jest pisemnym 
opracowaniem zgodnym z ustalonym tematem. Wykonana przez studenta praca dyplomowa ma 
świadczyć, Ŝe opanował on wymagane umiejętności upowaŜniające go, po złoŜeniu egzaminu 
dyplomowego, do wykonywania określonego zawodu, wprowadzania innowacji, a więc działań 
związanych z przetwarzaniem nabytej wiedzy i przyswajaniem nowych wiadomości. 
Pracę dyplomową powinno cechować jasne i precyzyjne oraz obiektywne przedstawienie 
przedmiotu pracy z wyraźnym zaznaczeniem wyników własnych autora na tle opublikowanych 
materiałów źródłowych, przejrzysty układ treści pracy, kompletność opracowania, poprawność i 
płynność języka oraz odpowiedni poziom wydawniczy. 

• Praca licencjacka / inŜynierska powinna być ukierunkowana na konkretne zagadnienie. 
Pracę licencjacką naleŜy traktować jak poszerzony referat, dokładnie opisujący jednoznacznie 
określony temat. Praca dyplomowa licencjacka jest świadectwem nabycia przez studenta 
umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy oraz wyciągania wniosków. 

• Praca magisterska, oprócz opisu zagadnienia, musi zawierać samodzielny wkład. Jej celem 
jest z reguły weryfikacja postawionej hipotezy. Praca magisterska jest samodzielnym 
opracowaniem postawionego studentowi problemu. W zaleŜności od rodzaju (patrz poniŜej) 
wnosi nowe rozwiązania metodyczne, konstrukcyjne albo poszerza zakres stosowania znanych 
metod badań teoretycznych lub eksperymentalnych. MoŜe rozszerzać zakres wykonanych i 
opublikowanych uprzednio wyników. Praca powinna zawierać krytyczną ocenę podstaw 
teoretycznych realizowanego tematu oraz interpretację i krytyczne podejście do uzyskanych 
własnych wyników. 

Praca dyplomowa licencjacka / inŜynierska jest świadectwem nabycia przez studenta 
umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy oraz wyciągania wniosków z wykonanej pracy. 
MoŜe być pracą projektową, badawczą lub przeglądową.  
Praca pisana na zakończenie studiów magisterskich pokazuje umiejętności studenta  
w wykorzystaniu metod naukowych i wiedzy teoretycznej w czasie studiów.  
W pracy licencjackiej / inŜynierskiej nie jest wymagany kompleksowy przegląd piśmiennictwa 
przedmiotu, a jedynie zapoznanie się z zakresem wskazanym przez kierownika pracy. 
Temat pracy dyplomowej powinien mieć kilka kluczowych cech: 
• nie moŜe być ani zbyt szeroki, ani zbyt wąski;  
• nie powinien być zbyt łatwy, ani zbyt trudny;  
• powinien być interesujący dla studenta; 
• powinien mieć dostatecznie bogate piśmiennictwo. 

Czasami przyjmuje się, Ŝe objętość pracy licencjackiej powinna wynosić około 50 stron, a pracy 
magisterskiej 70 - 100 stron. 

Przy pisaniu tekstu naleŜy uŜywać formy bezosobowej, a tylko w wyjątkowych przypadkach, 
gdy wymaga tego sytuacja, formy osobowej.  

4.2.2. Rodzaje prac dyplomowych 

MoŜna wyróŜnić następujące podstawowe rodzaje prac dyplomowych: 
• Prace doświadczalne – wyróŜnia się tu prace empiryczno–analityczne oraz prace 

empiryczno–syntetyczne. Prace te opierają się na badaniu związków zachodzących między 

                                                
154 Patrz ppkt 1.1.6. oraz przykładowy dyplom – rys. 24. 
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poszczególnymi zjawiskami i wymagają odwołania się do literatury naukowej, umoŜliwiającej 
formułowanie załoŜeń oraz naukowych wniosków. W ramach takich prac moŜe następować 
rozwinięcie lub udoskonalenie metod analitycznych. Analizowane dane moŜna otrzymywać 
metodami symulacyjnymi lub badaniami ankietowymi.  

• Prace projektowe – zaproponowanie nowych rozwiązań praktycznych; integralną częścią 
pracy jest model urządzenia, konstrukcja, program komputerowy, itp. – stanowiący 
opracowanie własne albo istotną modyfikację wcześniej opracowanych. Mogą być to takŜe 
prace konstrukcyjne i technologiczne. 

• Prace opisowe (teoretyczne) – rozwiązanie określonego problemu wraz z analizą 
porównawczą literatury. Analiza sprowadza się do porównania uzyskanego wyniku  
z wynikami osiągniętymi przez innych i krytycznej oceny tych wyników. Mogą być to takŜe 
prace oparte na badaniach typu poznawczego, zawierające opis konkretnej koncepcji lub teorii 
naukowej. Prace tego typu łączą element historyczny, ukazujący modyfikacje danej teorii, 
zmiany poglądów na dany problem z oceną krytyczną dotychczasowego punktu widzenia  
i z zaproponowaniem zmian. Mogą zawierać twórczą kompilację materiałów źródłowych. 

W poniŜszej tabeli podano trzy rodzaje prac opisowych wraz z początkiem pytania dotyczącego 
tematu lub problemu pracy. 

                                                                                      Tabela 13. Rodzaje prac opisowych 

Pytanie  
Rodzaje prac opisowych 

Jak? Dlaczego? Czy? 

Dydaktyczna X X  

Teoretyczno-przeglądowa X X X 

Sprawozdawcza  X  

Przykłady pytań: 
� Jak? Jak zapewnić wzrost popularności partii politycznej? 
� Dlaczego? Dlaczego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest tak skuteczna? 
� Czy? Czy reklama będzie skuteczniejsza, gdy główny motyw umieścimy  

w lewym górnym rogu? 
W przypadku pracy doświadczalnej temat czy problem pracy powinien dać się sformułować  
w postaci pytania, zaczynającego się od „czy”. Nie oznacza to, Ŝe temat ma zaczynać się od 
słowa „czy” ! Umiejętność sformułowania pytania w postaci zdania zaczynającego się od „czy” 
jest sygnałem, Ŝe ma się jakąś hipotezę na dany temat. 

Inny podział prac dyplomowych wyróŜnia następujące rodzaje prac155: 
1. praca technologiczna;  
2. praca konstrukcyjna;  
3. praca doświadczalna;  
4. prace informatyczne:  

a. praca projektowa (projekt sieci komputerowej);  
b. indywidualny program komputerowy;  
c. zastosowanie uniwersalnego (komercyjnego) programu komputerowego;  
d. symulacja komputerowa;  

5. praca teoretyczna;  
6. praca studialna. 

                                                
155 Marek Stanuszek, Układ prac przejściowych /dyplomowych,  http://riad.usk.pk.edu.pl/~mareks/dypl_uklad.doc. 

MoŜna wyróŜnić takŜe rodzaje prac wymienione w ppkt 4.3.1. wymaganie b) 
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4.2.3. Układ pracy156 

1. Strona tytułowa - kaŜda uczelnia określa postać strony tytułowej.  

2. Spis treści - obejmuje z reguły wykaz rozdziałów, punktów i podpunktów.   
3. Wstęp obejmuje wprowadzenie w przedmiot pracy oraz uzasadnienie wyboru tematu pracy. 

We wstępie naleŜy scharakteryzować wiedzę na temat opisywany w pracy  
w oparciu o źródła krajowe i zagraniczne. Przy końcu wstępu lub jako osobny podrozdział, 
powinien być podany cel lub teza pracy. We wstępie moŜe znaleźć się przybliŜone określenie 
wymagań, jakie ma spełniać opracowywane rozwiązanie, warunki pracy i inne załoŜenia oraz 
ograniczenia realizacyjne. 

4. Przegląd piśmiennictwa157 - przegląd publikacji, referatów i podręczników akademickich  
z oceną ich przydatności z punktu widzenia tematu pracy wraz z cytowaniami (przytacza się 
tylko te pozycje, które będą wykorzystywane w pracy dyplomowej). Przegląd literatury 
kończy się zwykle wyborem dalszego sposobu postępowania w rozwiązywaniu problemu 
stanowiącego przedmiot pracy lub wyborem metod. 

5. Zasadnicza część pracy158, z reguły podzielona na podrozdziały:  
• praca doświadczalna: 
�   materiał badawczy; 
�   metodyka; 
�   wyniki i ich analiza; 

• praca projektowa: 
�   załoŜenia projektowe; 
�   dokumentacja projektu; 

• opisowa:  
�   analiza i synteza tematu;  
�   elementy aplikacyjne. 

KaŜdy istotny fragment pracy powinien zawierać co najmniej jeden odnośnik literaturowy. 
Źródło informacji, opisanej własnymi słowami, musi być podane w miejscu, w którym ją 
wykorzystano. Pełna informacja o źródle literaturowym musi być podana  
w bibliografii. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest dosłowne cytowanie 
krótkiego tekstu, z ujęciem cytowanego tekstu w cudzysłów i z podaniem źródła. 
Zamieszczenie dłuŜszego zapoŜyczonego tekstu, a takŜe tabel i rysunków, dodatkowo 
wymaga szczegółowego umiejscowienia.  

6. Podsumowanie i wnioski końcowe - wyraŜone w skondensowanej i precyzyjnej formie 
zestawienie uzyskanych wyników, ich ocena, odniesienie do załoŜeń i wstępu oraz danych 
literaturowych, wyjaśnienie i uzasadnienie ewentualnych rozbieŜności lub niezrealizowanych 
punktów, ocena przydatności dla praktyki (ograniczenia i zalecenia dla zastosowań 
praktycznych), perspektywy kontynuacji tematu. Wnioski i spostrzeŜenia muszą wynikać 
bezpośrednio z wykonanej pracy i być wcześniej udokumentowane. Wnioski są bardzo waŜną 
częścią pracy. Podsumowują one pracę i świadczą o analitycznym oraz zintegrowanym 
myśleniu dyplomanta. 

7. Bibliografia - w spisie powinny być zamieszczone w kolejności alfabetycznej nazwiska 
autorów tylko tych ksiąŜek, podręczników i artykułów z czasopism, których treści (cytaty, 
rysunki, tabele, pomysły) zostały wykorzystane i są cytowane (co najmniej raz). Odwołania 

                                                
156 http://www.ti.zst-ostrow.edu.pl/p_dypl.htm 
157 Patrz ppkt 4.2.6. 
158 Podano ramową strukturę dla rodzajów prac wyróŜnionych na początku pkt. 4.2.2. 
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do określonej pozycji mogą występować wielokrotnie, ale dana pozycja w spisie występuje 
tylko raz. Akty prawne, Polskie Normy, rozporządzenia i przepisy nie są pozycjami 
bibliograficznymi i powinny być wymienione osobno, na końcu spisu. Umieszczanie w pracy 
dyplomowej materiałów z Internetu jest dopuszczalne, pod warunkiem podania portalu oraz 
autora cytowanego materiału.  

Spis zawiera kompletne dane bibliograficzne:  
• w przypadku pozycji ksiąŜkowych – nazwisko i pierwszą literę imienia autora (autorów), 

tytuł pracy, wydawnictwo, miejsce i rok wydania;  
• w przypadku pozycji czasopismowych – nazwisko i pierwsze litery imion autora (autorów), 

tytuł pracy, nazwę czasopisma, numer woluminu (rocznika), numer zeszytu, numery 
pierwszej i ostatniej strony, rok wydania (w nawiasie). 

8. Spis rysunków – w spisie powinny znaleźć się wszystkie zamieszczone w pracy ilustracje 
(rysunki, wykresy, itp.). Spis rysunków powinien zawierać numery i podpisy pod rysunkami 
oraz numery stron, na których rysunki się znajdują. 

9. Spis tabel – powinien podawać numery i tytuły tabel oraz numery stron, na których znajduje 
się kaŜda z tabel. 

10. Spis załączników – w tej części powinien znaleźć się wykaz załączników do pracy. Takimi 
materiałami są kopie danych katalogowych elementów i podzespołów elektronicznych, 
wydruki komputerowe (tabulogramy programów, wyniki obliczeń symulacyjnych, itp.), 
elementy dokumentacji technicznej urządzenia (np. rysunki płytek drukowanych), mapy, 
plany terenu i budynków, kopie druków firmowych, folderów, reklam, ankiet, 
kwestionariuszy, itp. KaŜdy załącznik powinien być opisany (jako Załącznik 1, Załącznik 2, 
itd.), gdyŜ zwykle nie mają one numeracji jako strony pracy. 

Uwzględniając opisaną powyŜej strukturę pracy, na rys. 43 podano kolejność wykonywania 
pracy dyplomowej.159  

4.2.4. Uwagi dotyczące technicznej pracy projektowej160 
Techniczna praca projektowa jest rozwiązaniem postawionego studentowi problemu z 
wykorzystaniem technik inŜynierskich. Powinna ona stanowić dowód na to, Ŝe dyplomant 
opanował podstawową wiedzę inŜynierską i potrafi to udowodnić na konkretnym przykładzie.  

Techniczna praca projektowa powinna stanowić własne, indywidualne osiągnięcie studenta oraz 
dodatkowo, w kaŜdym przypadku, stosowne studia literaturowe. Integralną częścią opracowania 
pisemnego powinny być wykonane modele, projekty graficzne, prototypy, konstrukcje, próbki 
technologiczne, programy komputerowe, itp.  
Projektową pracę dyplomową powinno charakteryzować: 
� wykazanie umiejętności rozwiązywania zadań inŜynierskich z wykorzystaniem wiedzy 

ogólnej i specjalistycznej;  
� wykazanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania współczesnych narzędzi 

działania inŜynierskiego, w tym technik komputerowych; 
� ścisłe powiązanie wyników pracy z praktyką inŜynierską; w przypadku pracy  

o charakterze badawczym (np. ocena kilku moŜliwych metod obliczeniowych, czy kilku 
programów) powinna ona mieć charakter stosowany, a mniej teoretyczny.  

 

                                                
159 ☺ Idzie Ŝółw ze ślimakiem drogą. Ślimak mówi do Ŝółwia – dziękuję, Ŝe tak wolno idziemy. śółw spojrzał 

dziwnie na ślimaka i idzie dalej, ale po kilku minutach ślimak znowu dziękuje Ŝółwiowi za wolne tempo. śółw 
nie wytrzymał i spytał ślimaka, czemu ten jest mu tak wdzięczny za to, Ŝe wolno idą. A ślimak mu odpowiada - 
jestem ci wdzięczny, Ŝe wolno idziemy, bo idziemy w złą stronę. 

160 Patrz takŜe pozycja autorstwa Marka Stanuszka – przypis 155. 
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Rysunek 43. Kolejność wykonywania pracy dyplomowej 

Uwaga: Bardzo waŜne jest opracowanie harmonogramu_wykonywania_pracy_dyplomowej 
dla w/w kolejności opracowywania pracy dyplomowej i ścisłe jego przestrzeganie. 

Określenie tematu pracy 

Określenie celu i zakresu 
pracy 

Przegląd piśmiennictwa 

Opracowanie zasadniczej 
części pracy 

Czy wynik weryfikacji 
pozytywny? 

NIE TAK 

Weryfikacja bieŜącej wersji 
pracy 

Opracowanie 
podsumowania i wniosków 

końcowych 

Opracowanie wstępu 

Ostateczne sprawdzenie  
i redakcja pracy 



4. PLANOWANIE, WYKONYWANIE I PREZENTOWANIE PRAC PISEMNYCH 

 154 

Tak więc techniczna praca projektowa dokumentuje umiejętności dyplomanta w zakresie: 
� analizy literatury przedmiotu;  
� rozwiązania zadania inŜynierskiego opartego na znajomości wiedzy ogólnej  

i specjalistycznej, np. stworzenie projektu, twórczego opracowania lub pracy badawczej;  
� znajomości i umiejętności zastosowania narzędzi wspomagających pracę inŜyniera  

(np. oprogramowanie komputerowe, aparatura pomiarowa techniczna i naukowa). 
NaleŜy dokładnie opisać, jak dokonano pomiarów, jak wykonano obliczenia, jakiej uŜyto 
aparatury i inne szczegóły.  

W zaleŜności od specyfiki pracy, powinna ona zawierać stosowne podrozdziały, w których 
opisane będą na przykład obserwacje, interpretacje i wnioski. NaleŜy przedstawić w miarę 
dokładnie obserwacje poczynione podczas wykonywania pracy oraz opisać szczegółowo własną 
interpretację zjawisk – jest to jedna z najwaŜniejszych, obok wniosków, część pracy, świadcząca 
o umiejętnościach dyplomanta. Tutaj teŜ naleŜy podać obliczenia, zestawienia, tabele i inne 
elementy, jeŜeli są one niezbędne w pracy. Bardzo waŜną rzeczą jest sporządzenie estetycznych 
tabel i rysunków. Rysunek musi mieć podpis, który umieszcza się pod nim. Rysunkami są 
wszystkie formy graficzne (rysunek, wykres, nomogram, fotografia, i inne). Ilustracje są 
podpisywane jak rysunek. W pracy moŜna umieszczać tabele. Opis tabeli powinien znajdować 
się ponad nią. Wygląd tabeli zaleŜy od autora oraz tego, co tabela przedstawia. 

4.2.5. Uwagi dotyczące pracy empirycznej 

Jak znaleźć empiryczny problem badawczy?  
• lepiej znaleźć wąski problem i potraktować go głębiej, niŜ szeroki i potraktować go 

powierzchownie; 
• badanie powinno wnosić coś nowego do aktualnego stanu wiedzy; 
• moŜna sformułować problem, modyfikując znane hipotezy.  

Cel badania powinien być określony w sposób zwięzły i precyzyjny, np. ustalenie wpływu 
określonego leku na skuteczność leczenia danego schorzenia. 
Przy planowaniu analizy statystycznej naleŜy sformułować hipotezę badawczą, np. lek zwiększa 
skuteczność leczenia i odwzorować ją w kategoriach statystycznych. 

Celem pracy moŜe być modelowanie określonego procesu. Realizowane jest ono w 6 kolejnych 
etapach, obejmujących: 
1. obraz rzeczywistego świata; 
2. model a priori; 
3. hipotezę; 
4. dane; 
5. weryfikację hipotezy; 
6. budowę teorii. 
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Tabela 14. Struktura zasadniczej części pracy empirycznej 

Metoda:  
opis sposobu przeprowadzenia badania, umoŜliwiający jego powtórzenie. 

Materiał badawczy: 
• szczegółowy opis materiału uŜytego w badaniu;  
• wykorzystywane techniki zamieszczamy w załącznikach161. 

Aparatura: 
• podanie nazw standardowej aparatury (psychofizjologicznej, komputerowej, itd.); 
• gdy aparatura jest standardowa – podajemy tylko jej nazwę; 
• przy aparaturze niestandardowej – dokładny opis, rysunki i zdjęcia. 

Osoby badane: 
• dobór próby, populacja, liczba badanych elementów/obiektów162; 
• opis wszystkich zmiennych dotyczących badanych obiektów, które mogły wpłynąć na 

wynik163; 
• liczności prób w poszczególnych warunkach eksperymentalnych. 

Schemat badania: 
• zmienne niezaleŜne i zaleŜne – sposób operacjonalizacji (obserwowanie i mierzenie): 

� zmienne niezaleŜne – wpływają na to, co nas interesuje;  
� zmienne zaleŜne – określają to, co nas interesuje; 

• dobór badanych do poszczególnych grup – tworzenie grup badanych (eksperymentalna i 
kontrolna).  

Procedura badania: 
przedstawienie instrukcji badania – chronologiczny opis tego, co robiono z badanymi 
elementami/obiektami 

                                                
161 a) Spis czynności przy zbieraniu i gromadzeniu danych (wyników obserwacji rozpatrywanego zjawiska); 

b) instrukcje postępowania; 
c) jednolite formularze; 
d) metody gromadzenia danych (tradycyjne z zastosowaniem formularzy, wykorzystujące rejestratory lub 

komputerowe bazy danych, itp.); 
e) zakres i sposób kontroli zbierania i gromadzenia danych. 

162 Podstawowe rodzaje doboru: 
• konieczny – warunki, w których ma być prowadzone doświadczenie, ograniczają/ustalają a priori analizowane 

jednostki; 
• dobrowolny – jednostki do badania zgłaszają się z własnej woli – dotyczy sytuacji, gdy badani są ludzie; 
• celowy – badacz sam wybiera jednostki do analizy, uwzględniając własny pogląd na najlepsze reprezentowanie 

populacji; 
• losowy – polega na wybieraniu obiektów do analizy (przypadków) drogą losowania z określonymi rozkładami.  

Dla uzyskania reprezentatywności próby naleŜy w maksymalnym moŜliwym stopniu stosować jej dobór losowy. 
163
 NaleŜy określić postać cech oraz dokonać ich podziału na ilościowe i jakościowe. Przy określaniu metod 
pomiaru naleŜy uwzględnić, Ŝe dla cech ilościowych otrzymuje się ich wartości w określonych jednostkach, 
natomiast dla cech jakościowych prowadzona jest klasyfikacja do jednej z kategorii. Przy równoczesnym 
stosowaniu kilku narzędzi waŜne jest porównanie ich dokładności. 
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Wyniki:  
• co wyszło – czyli prezentacja statystyk opisowych (średnie, odchylenia statystyczne, itp); 
• czy to, co wyszło jest statystycznie istotne (prezentacja wyników testów statystycznych: 

np. istotności róŜnic, współczynniki korelacji, współczynniki regresji, wyniki analizy 
czynnikowej, itd.). najpierw w zdaniu własnymi słowami opisujemy to, co wyszło, 
potem, po przecinku, w tym samym zdaniu, podajemy: 
� nazwę testu statystycznego; 
� wartość statystyki, poziom istotności. 

Zakres: 
• prezentować to, co wprost wynika ze sprawdzanych hipotez oraz to, co wyszło „przy 

okazji”, ale jest interesujące; 
• nie prezentować wyników surowych (bezpośrednich wyników) oraz wyników 

ubocznych, które nie tworzą Ŝadnej całości; 
• forma:  

� rysunki – bardziej poglądowa prezentacja wyników, lepiej nadają się one do ustnych 
prezentacji oraz plakatów; 

� tabele – moŜliwość prezentacji wyników kilku badań, prezentacji wielu wyników 
oraz przytoczenia danych liczbowych i wartości testów statystycznych. 

Dyskusja – pokazanie wyników na tle teorii: 
• krótkie streszczenie wyników; 
• określamy, czy i na ile te wyniki potwierdzają nasze hipotezy: 

� jeŜeli nie – napisz to wprost, zidentyfikuj przyczyny niepotwierdzenia hipotez,  
np. metodę, ewentualnie podaj interpretację wyników; 

• znaczenie wyników dla teorii i praktyki; 
• odniesienie wyników do istniejącej literatury z ich wyjaśnieniem; 
• propozycja dalszych badań. 

4.2.6. Przegląd piśmiennictwa164 
Z piśmiennictwa korzystamy w celu: 
• sformułowania tematu – jeŜeli takie rozwiązanie przyjmowane jest jako dopuszczalne; 
• znalezienia informacji w zakresie zbliŜonych tematów; 
• uzyskania odpowiedzi na pytania. 
Poszukiwanie piśmiennictwa do pracy naleŜy zacząć od: 
• elektronicznych baz danych;  
• podręczników i opracowań monograficznych tematu; 
• czasopism o stosownym profilu tematycznym. 
Przy przeglądzie piśmiennictwa naleŜy sporządzać notatki, przy czym nie naleŜy: 
• notować wszystkiego; 
• przepisywać fragmentów tekstu (chyba, Ŝe trafimy na konkretny – wtedy zanotować strony 

cytatu); 165 
• tłumaczyć in extenso obcych tekstów; trzeba ograniczyć się tylko do fragmentów, które 

mogą się przydać. 
                                                
164 Patrz punkt 6.5. 
165☺NaleŜy krytycznie podchodzić do treści przeglądanych publikacji, co nie miało miejsca w poniŜszej historyjce. 

Kowalski na spacerze zobaczył na płocie napisane słowo NAGRODA. Podszedł do płotu i dotknął napisu. 
Wtedy weszła mu w palec drzazga. Jaki morał wynika z tej historii? – „Nie naleŜy bezkrytycznie wierzyć  
w słowo pisane”. Historyjkę tę opowiedział studentowi kierownik pracy dyplomowej, kiedy ten przyniósł 
fragment pracy oparty o renomowaną, według oceny studenta, pozycję piśmiennictwa. 
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Z kolei naleŜy zapisywać: 
• konkretny wynik (moŜna wykorzystać na poparcie udowadnianej tezy); 
• określony sposób rozumowania, który doprowadził autora do konkretnego wniosku; 
• interesujący pogląd w sprawie. 
KaŜdy z zapisów powinien być opatrzony następującymi informacjami: 
• autor; 
• tytuł pozycji (artykułu lub ksiąŜki); 
• źródło: czasopismo, tom, numer i dokładne strony; 
• gdy cytat – strona, na której się znajduje; 
• gdy ksiąŜka: wydawca i miejsce wydania; 
• gdy materiał elektroniczny: adres strony internetowej; 
• gdy czasopismo/ksiąŜka pochodzi z biblioteki – dobrze zanotować jej sygnaturę. 
Piśmiennictwo naleŜy cytować w tekście jako: 
• odniesienie do literatury prezentującej wyniki badań w interesującej nas dziedzinie; 
• argument w dyskusji; 
• odesłanie czytelnika do dodatkowej literatury i przeglądu dziedziny, bez zagłębiania się  

w szczegóły. 
Cytowanie i przywoływanie myśli autora dokonywane być powinno „z pierwszej ręki”,  
z pracy oryginalnej lub tłumaczenia - a nie za kimś, kto go omawia lub cytuje we własnej pracy. 
Cytat moŜna jeszcze przywołać z drugiej ręki, ale omawianie treści i zagadnień poruszonych w 
jakiejś pracy przez innego autora jest zawsze tendencyjne, pod określonym kątem zainteresowań 
omawiającego. 

4.2.7. Ostateczne sprawdzenie i redakcja pracy 
Treść pracy powinna być ciekawa i zrozumiała dla kręgu potencjalnych adresatów, zawierać 
interesujące informacje, a argumentacja powinna być logiczna i merytoryczna.  

NaleŜy z jednej strony unikać niepotrzebnych skrótów, a z drugiej – nadmiernej rozwlekłości, 
powtórzeń, dygresji. NaleŜy wyróŜniać w tekście najwaŜniejsze informacje oraz stosować 
podsumowania po dłuŜszym wywodzie oraz po dłuŜszej argumentacji. 

Do ilustrowania prowadzonych rozwaŜań powinno uŜywać się konkretnych przykładów, formy 
bezosobowej, strony czynnej i czasu przeszłego. NaleŜy takŜe unikać nadmiernych 
generalizacji, zbyt mocnych stwierdzeń, przesadnego języka, nadmiernej asekuracji oraz 
uŜywania negacji. 
Praca jest pisana z reguły przy wykorzystaniu procesora testu.166 

Po przeczytaniu pracy (a nie po wydrukowaniu i oprawieniu167) zrób szczegółową korektę 
tekstu, obejmującą: 
1. poprawność stylistyczną; 
2. ortografię (spelling)168 (korzystaj takŜe z róŜnorodnych słowników);   
3. przykładowe wymagania formalne169: 

• np. marginesy – 2 cm ze wszystkich stron, podwójny odstęp w całym tekście (włącznie z 
tabelami, cytatami, itd.); 

                                                
166 W zakładce „Uzupełnienia” części portalu podręcznika „Informacje dla Czytelników”  podano  kilka wskazówek 

w tym zakresie. 
167 Korekta jest najbardziej efektywna po wydrukowaniu - NN. Stąd teŜ często chcemy uzupełnić list, który przed 

chwilą wrzuciliśmy do skrzynki pocztowej. 
168 Większość edytorów tekstu dysponuje narzędziem do sprawdzania poprawności pisowni; są one wyposaŜone we 

własny słownik ortograficzny, zgodnie z którym sprawdzane są edytowane dokumenty. 
169 Poszczególne uczelnie mogą określić róŜne wymagania, ale z reguły określają je bardzo precyzyjnie. 
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• wielkość czcionki 12 pkt., 65 – 66 znaków w wierszu; 
• nie wyrównywać tekstu (tekst „poszarpany z prawej strony”); 
• nie dzielić słów; 
• nowy akapit – 5 spacji lub jedno wcięcie tabulatorem; 
• numeruj strony kolejno, poczynając od pierwszej, przy pomocy cyfr arabskich; 
• umiejscowienie numerów stron, np. w prawym górnym rogu; 
• uŜywaj tylko znanych skrótów (np. IQ, km, g, itd.); 
• nie naleŜy uŜywać własnych skrótów;  
• liczby piszemy słowami, gdy: mieszczą się w granicach od 0 do 9, zaczynamy zdanie od 

liczby (np. setka dzieci uczestniczyła w badaniu); 
• liczby piszemy cyframi: dla liczb większych od 9, mniejszych od 10, gdy porównujemy 

z liczbą powyŜej 10 (w jednej grupie było 12, w drugiej 8 badanych), opisując wiek, 
podając godzinę lub datę, podając sumę pieniędzy, podając wartości procentów, gdy 
liczba jest przedmiotem odniesienia (np. skala od „1” do „10”); 

• stosujemy najwyŜej pięć stopni nagłówków170: 
� 1. nagłówek umieszczony centralnie duŜymi literami; 
� 2. nagłówek umieszczony centralnie, tylko pierwsze litery słów od duŜych liter; 
� 3. nagłówek umieszczony centralnie, napisany kursywą; 
� 4. nagłówek pisany kursywą, bezpośrednio od lewego marginesu, pierwsze litery 

głównych słów duŜą literą; 
� 5. wcięty nagłówek pisany kursywą, pierwsze słowo od duŜej litery; 

• tytuł tabeli nad tabelą, a tytuł ryciny pod ryciną; 
• tabele i ryciny numerowane kolejno cyframi arabskimi; 
• w tekście konieczne jest odniesienie do omawianej aktualnie tabeli lub ryciny;  
• przytaczanie cytatów z bibliografii w tekście: 

� gdy cytat krótki – umieszczamy go w cudzysłowie w linii właściwego tekstu; 
� gdy cytat ma powyŜej 40 słów, umieszczamy go w osobnym, wciętym akapicie, bez 

cudzysłowu; 
� cytowanie bibliografii w tekście z podaniem autora i daty publikacji. 

MoŜesz poprosić o przeczytanie tekstu pracy osobę, która nie zna się zupełnie na problematyce 
pracy: kolegę, koleŜankę, mamę, ciocię, itd. JeŜeli powiedzą, Ŝe nic nie rozumieją, to na 90% 
nie znaczy to, Ŝe praca jest genialna, tylko, Ŝe naleŜy ją gruntownie przerobić.171 
Na zakończenie wydrukuj pracę w wymaganej liczbie egzemplarzy, jednostronnie na papierze 
białym, matowym, formatu A4. Następnie opraw wydrukowane egzemplarze i dostarcz zgodnie 
z wymaganiami, np. do dziekanatu.  
Student zobowiązany jest do złoŜenia, razem z pracą dyplomową, pisemnego oświadczenia  
o osobistym wykonaniu pracy. Coraz częściej z egzemplarzami pracy w postaci papierowej 
musi być dostarczona płyta CD–ROM zawierająca tekst pracy w postaci elektronicznej, co 
bezpośrednio umoŜliwia sprawdzenie jej oryginalności – pkt 4.5. oraz dokumentację 
przeprowadzonych obliczeń, dokumentację techniczną opracowanych urządzeń, programów, itp. 
                                                
170 Zasada 1. Gdy tylko jeden poziom nagłówków (krótki tekst) – uŜyj poziomu (2) 

Zasada 2. Gdy dwa poziomy nagłówków – uŜyj poziomów (2) i (4) 
Zasada 3. Gdy trzy poziomy nagłówków – uŜyj poziomów (2), (4) i (5) 
Zasada 4. Gdy cztery poziomy nagłówków – uŜyj poziomów (2), (3), (4) i (5) 

171 ☺Z takim podejściem spotkał się przed laty autor podręcznika. Został wytypowany do zaprezentowania w TV 
wyników swojej rozprawy doktorskiej. Po próbnym nagraniu redaktor był załamany zbyt specjalistycznym 
językiem. Zapytał mnie: ma pan dziecko. Potwierdziłem. Zapytał się, w jakim wieku, odpowiedziałem, Ŝe 5 lat. 
Redaktora to bardzo ucieszyło i powiedział. Proszę iść do domu, powtórnie przygotować wystąpienie  
i przedstawić dziecku, jeŜeli wszystko zrozumie, to dopiero wtedy powtórzymy nagranie. 
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4.2.8. Ewidencja zadań wykonywanych w ramach przygotowywania pracy dyplomowej 
Efektywność przygotowania pracy dyplomowej moŜe zwiększyć ewidencjonowanie 
wykonywanych zadań. MoŜna tego dokonywać w poniŜej przedstawionej karcie. Zawartość 
będzie świadectwem ewentualnych rozbieŜności w stosunku do ustalonego wcześniej 
harmonogramu wykonywania pracy dyplomowej – patrz rys. 43. 

Tabela 15. Karta pracy dyplomanta 

KARTA PRACY DYPLOMANTA  

Nazwisko i imię dyplomanta ………………………………………………………………… 

Tytuł i stopień naukowy, nazwisko i imię kierownika pracy dyplomowej  

…………………………………………………………………………………..……………….. 

Lp 
Autor 

wpisu172 
Data 

wpisu 

Przeprowadzone zajęcia, konsultacje, zrealizowane 
zadania w ramach projektu i w laboratorium 

dyplomowym, postępy w realizacji pracy 
dyplomowej, … 

Podpis 
autora 
wpisu 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

… … … ……………………………………………….. …… 

4.2.9. Podsumowanie173 
NaleŜy podkreślić, Ŝe nie ma uniwersalnego przepisu na wykonywanie prac dyplomowych 
dla poszczególnych kierunków studiów i na dodatek na róŜnych poziomach zdobywania 
wykształcenia.174 KaŜda z tych prac ma zarówno swoją specyfikę, jak i standardowe elementy.  

Praca magisterska ma wykazać dojrzałość studenta do wykonywania samodzielnych zadań. 
Podczas pisania bardzo istotną rolę spełnia teŜ kontakt, dialog z kierownikiem. To czas 
wykluwania się pomysłów, czas dyskusji. Pisanie pracy kształtuje człowieka, wyrabia język. 

                                                
172 NaleŜy wpisać literę K – kierownik pracy lub literę D – dyplomant 
173 HUMAN - studiuj po ludzku, wypowiedź prof. Józefa Górniewicza: 

http://felcio.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?149842 

Magister za 1200 złotych http://www.polskieradio.pl/jedynka/news.aspx?iID=1900&c=2 

Prace magisterskie za pieniądze? http://www.e-marketing.pl/prace-
dyplomowe.php?sort=mod&pg=2&selitem=2 

174 NaleŜy podkreślić, Ŝe prawie kaŜda uczelnia i kaŜdy kierownik pracy dyplomowej wprowadza własne zasady 
opracowywania prac dyplomowych.  
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Owszem - moŜna zrezygnować z pisania mniejszych prac - licencjackich, czy inŜynierskich -  
ale na pewno nie magisterskich. To jedyny sposób, by nauczyć się pisać językiem ścisłym, by 
nauczyć się badać i analizować. Empiryczna praca magisterska składa się bowiem z trzech 
części. Pierwsza to synteza literatury, poszukiwanie i dobór źródeł. Druga część to sama 
metodologia, znajdowanie narzędzi eksperymentu. Ostatni etap to ekspertyza i odpowiedź na 
pytanie, jakie rezultaty udało się osiągnąć podczas pisania. Praca magisterska umoŜliwia 
zdobycie doświadczenia, jakiego nie da Ŝaden egzamin, czy inna forma zbierania  
i sprawdzania wiedzy. 

„Pisanie prac magisterskich” - takie ogłoszenie bez większego trudu moŜna znaleźć  
np. w Internecie. I wcale nie chodzi o tradycyjne przepisywanie maszynowe czy komputerowe 
rękopisów, ale o rzeczywiste „wyręczanie” przyszłego magistra. Zlecenie komuś napisania pracy 
dyplomowej to oszustwo i uzyskanie uprawnień niezgodnie z prawem. NaleŜy podkreślić, Ŝe nie 
mamy do czynienia z przypadkiem plagiatu, który jest łatwiejszy do udowodnienia, tylko z 
przypadkiem pisania oryginalnych prac dyplomowych, nie tylko magisterskich, ale takŜe 
licencjackich i inŜynierskich. W myśl kodeksu karnego, „pisarzowi” mogą grozić nawet trzy lata 
pozbawienia wolności. Studentowi zaś, po udowodnieniu takiego przypadku, moŜe zostać 
odebrany tytuł w drodze postępowania sądowego. 

Szczególnie godnym potępienia zachowaniem pracowników nauki jest pisanie prac 
dyplomowych dla studentów.175 

Osoby dopuszczające się plagiatów, czyli zamawiające wykonanie prac semestralnych, 
licencjackich, inŜynierskich i magisterskich (m.in. poprzez Internet), powinny zdawać sobie 
sprawę, iŜ fakt korzystania z takich usług jest odnotowywany na wielu poziomach. Poczynając 
od wyciągów bankowych (płatność), a kończąc na bazach komputerowych pseudo-firm 
wykonujących takie prace. Oznacza to, Ŝe prędzej czy później sprawa wyjdzie na jaw. Im 
waŜniejsze stanowisko przyjdzie komuś w przyszłości zajmować (polityczne?), tym prędzej ktoś 
inny tę wiedzę wykorzysta, np. do zaszantaŜowania lub wywołania skandalu. śycie stanie się 
trudniejsze, o wiele cięŜsze, niŜ kilka tygodni spędzonych nad pracą własnego autorstwa. 

I na zakończenie wypowiedź jednego z pracodawców: 

Prowadzę firmę konsultingową i zatrudniam sporo osób po ekonomii. Zawsze przeglądam ich 
prace dyplomowe, aby mieć ogólną ocenę moŜliwości takiej osoby. Raz zdarzyło się, Ŝe 
delikwentka dała się przyłapać na kilku szczegółach i przyznała się, Ŝe pracę robiła „wspólnie”  
z kolegą. PoŜegnałem się z nią natychmiast. śałuję, Ŝe nie zgłosiłem tego do prokuratury. 
Gdybym dowiedział się, Ŝe ktoś z moich pracowników kupił dyplom, to wyleciałby zaraz za 
drzwi z wilczym biletem. 

                                                
175 Patrz pkt 6.5. 
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4.3. PLANOWANIE I WYKONYWANIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ176 

4.3.1. Wymagania stawiane rozprawie doktorskiej 
Rozprawa doktorska winna spełniać następujące wymagania: 
a) powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub artystycznego oraz 

wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub 
artystycznej, a takŜe umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub 
artystycznej177; 

b) rozprawę moŜe stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna, 
jeŜeli odpowiada warunkom określonym w punkcie a); 

c) rozprawę moŜe takŜe stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeŜeli 
wykazuje ona indywidualny wkład kandydata, odpowiadający warunkom określonym  
w punkcie a). 

Tak więc rozprawa doktorska musi być pracą naukową, tzn. musi przedstawiać oryginalne 
wyniki i ustalenia badawcze, z zasady zasługujące na publikację. Tak więc nie moŜe być  
w dosłownym sensie kompilacją, ale powinna zawierać istotny i twórczy wkład własny 
autora, a nie być tylko zestawieniem zebranych materiałów źródłowych.178 

Na poniŜszym rysunku przedstawiono wzór dyplomu doktorskiego.179 

 
Rysunek 44.  Wzór dyplomu doktorskiego 

                                                
176 Naukę buduje się z faktów tak, jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze 

nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem – Jules Henri Poincaré 
177 MoŜna spotkać takŜe określenie, Ŝe zadanie podejmowane w rozprawie doktorskiej powinno być „dyserstabilne”  
178☺ - Przepisanie tekstu z jednej ksiąŜki - to plagiat! 

       - Przepisanie tekstu z dwóch lub trzech ksiąŜek – to kompilacja! 
       - Przepisanie tekstu z wielu ksiąŜek – to praca naukowa! 
Obecnie nauka stała się rozdawczynią dyplomów za wykorzystywanie cudzych prac - Lew Tołstoj 

179 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu 
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128) 
http://www.portalmed.pl/xml/prawo/medycyna/medycyna/r2004/040128 

 



4. PLANOWANIE, WYKONYWANIE I PREZENTOWANIE PRAC PISEMNYCH 

 162 

4.3.2. Kilka rad do planowania i wykonywania rozprawy doktorskiej180  
Osiągnięcia naukowe doktoranta są istotne, ale decyzja o nadaniu / nienadaniu stopnia doktora 
podejmowana jest na podstawie oceny rozprawy doktorskiej. 

Na poniŜszym rysunku przedstawiono istotę rozprawy doktorskiej. 

W kontekście stanu wiedzy (na świecie) w obszarze badań 
Rysunek 45. Istota rozprawy doktorskiej 

• Kluczowa dla pracy magisterskiej, rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej jest rozpatrywana 
teza181: magisterska, doktorska czy habilitacyjna. Teza moŜe być stawiana na dwa sposoby: 
� jako pytanie badawcze; 
� jako hipoteza, jeśli w literaturze potrafimy określić prawdopodobną odpowiedź na pytanie 

badawcze. 

Oczekiwanym wynikiem rozprawy doktorskiej moŜe być: 
• studium analityczne (zjawisk, procesów); 
• metoda / algorytm do zastosowania w urządzeniach lub systemach; 
• metoda / algorytm / narzędzie (projektowania, analizy, optymalizacji); 
• projekt (+ realizacja) systemu (urządzenie, oprogramowanie). 

Nowatorstwo rozprawy doktorskiej moŜe polegać na: 
• oryginalnym sformułowaniu problemu (który nie został dotychczas postawiony) i jego 

rozwiązaniu; 
• nowej metodzie rozwiązania problemu (który został wcześniej postawiony, ale nie został 

rozwiązany lub został rozwiązany nie najlepiej).  

Strukturę rozprawy doktorskiej przedstawiono w poniŜszej tabeli. 
 

                                                
180 Andrzej Kwaśniewski, Jak pisać rozprawę doktorską, http://wwwzpt.tele.pw.edu.pl/~andrzej/TPdokt/wyklad–

pdf/TPdokt–rozprawa.pdf 
181 Teza: zdanie, załoŜenie, twierdzenie, którego ma się dowieść – Słownik wyrazów obcych i zwrotów 

obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego. 

 
 
 
 
 
 
                     ╬ 

PROBLEM 
NAUKOWY 

(BADAWCZY) 

 
METODA 

 
NARZĘDZIA 

 
ROZWIĄZANIE 

– Nietrywialny 
– Nierozwiązany 
– Praktyczny 

Nowatorskie 
(oryginalne) 
podejście 
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Tabela 16. Struktura rozprawy doktorskiej 

CZĘŚCI ROZPRAWY % 

STANDARDOWY POCZĄTEK 
• Strona tytułowa, tytuł: informacyjny, zwięzły (bez zbędnych słów) 
• Spis treści  

 

CZĘŚĆ WSTĘPNA 
• Tło (kontekst): definicja obszaru (tematyki) 

• Motywacja (uzasadnienie podjęcia tematu)  

• Cel / teza rozprawy – postawienie problemu badawczego 

• Związek postawionego problemu z innymi pracami (analiza źródeł 
literaturowych) 

• Omówienie zasadniczych wyników pracy 

• Zagadnienia omawiane w poszczególnych rozdziałach 

10 – 25 

CZĘŚĆ GŁÓWNA 
• Podstawy (teoretyczne), związek z innymi pracami 

• Sformułowanie problemu 

� Formalne postawienie problemu – z wykorzystaniem aparatu matematycznego 

� Dekompozycja problemu – sformułowanie celów (problemów) cząstkowych 

� ZałoŜenia i ograniczenia (dotyczące cech rozwiązania oraz uŜytych metod  
i narzędzi)  

• Metoda + rozwiązanie 

• Ocena rozwiązania182 
� Weryfikacja poprawności 

� Badania właściwości (parametrów) rozwiązania 

� Porównanie z innymi rozwiązaniami 

� Podsumowanie  

o Interpretacja wyników oceny (pomiarów, symulacji) 
o Wnioski wynikające z badania właściwości i porównania z innymi 

rozwiązaniami 
o Ograniczenia proponowanych rozwiązań 
o Zakres stosowalności proponowanych rozwiązań 
o Przewidywane korzyści z zastosowania proponowanych rozwiązań  

65 – 85 

ZAKOŃCZENIE 
• Podsumowanie informacji zawartych w głównej części rozprawy, m.in. 

proponowane rozwiązania i ich ocena  
• Konkluzja o zrealizowaniu celu rozprawy 

• Ocena wkładu w rozwój wiedzy 

• Perspektywy kontynuacji badań 

5 – 10 

                                                
182 Wykorzystywane narzędzia: analiza teoretyczna, weryfikacja formalna, pomiary / testowanie w warunkach 

laboratoryjnych oraz symulacja. 
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BIBLIOGRAFIA 
• Około 100 pozycji 
• Lista w porządku alfabetycznym, według autorów 

• Odwołanie w tekście do kaŜdej pozycji z listy 

 

ZAŁĄCZNIKI 
• Wyprowadzenia wzorów i dowody twierdzeń 
• Schemat stanowiska laboratoryjnego 

• Szczegółowy schemat prototypu urządzenia 

• Kompletne wyniki weryfikacji (symulacji) i testowania 

• Szczegółowe wyniki przeprowadzonych eksperymentów pomiarowych / 
symulacyjnych 

 

 
Przygotowanie „dobrej” rozprawy trwa znacznie dłuŜej, niŜ się wydaje. Opracowanie  
niektórych fragmentów rozprawy wymaga kilku iteracji oraz czasu, dotyczy to szczególnie: 
• części wstępnej; 

• sformułowania problemu; 

• zakończenia. 

Czasem przyjmuje się, Ŝe objętość rozprawy powinna wynosić 80 – 150 stron, ale nie więcej niŜ 
100 stron „zasadniczego tekstu” – reszta informacji w załącznikach. Z drugiej strony, konieczny 
jest większy poziom szczegółowości, niŜ w przypadku artykułu czy referatu konferencyjnego, 
dotyczy to zwłaszcza dokumentacji przeprowadzonych eksperymentów. 

W ostatnich latach pojawiły się „uproszczone rozprawy doktorskie”. Składają się one  
z odbitek kilku publikacji oraz krótkiego autoreferatu.183 Innymi słowy, w rozprawach 
doktorskich następuje taka sama rewolucja, jak przed laty w rozprawach habilitacyjnych – patrz 
przypis 198 wymaganie b). Argumenty za takim rozwiązaniem są następujące:  
1. rozprawa doktorska nie stanowi niezbędnego treningu pisarskiego – treningiem dla 

doktoranta powinien być przede wszystkim współudział w przygotowaniu publikacji;  
2. rozprawa doktorska nie jest niezbędna dla oceny dorobku naukowego doktoranta – istotne są 

publikacje;  
3. „klasyczna rozprawa doktorska” zwiększa ponad miarę znaczenie stopnia naukowego.  
  

                                                
183 Bogusław śernicki, Zmierzch klasycznej rozprawy doktorskiej? 

http://www.forumakad.pl/archiwum/98/2/artykuly/12–zycie_akad.htm 
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4.4. PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE PREZENTACJI WYNIKÓW 
PRACY PISEMNEJ 

4.4.1. Uwagi wstępne 
Obrona pracy pisemnej (pracy dyplomowej, rozprawy doktorskiej) moŜe lub musi rozpoczynać 
się od wygłoszenia referatu.184 Referat najczęściej wspomagany jest określonymi pomocami 
audiowizualnymi, takimi, jak: 
• folie; 
• slajdy; 
• prezentacje komputerowe; 
• „handouty” rozdawane uczestnikom wystąpienia.185 

Prezentacja wyników pracy podczas jej obrony moŜe być takŜe przeprowadzona w postaci 
plakatu  (posteru) – patrz pkt 4.4.4. 

4.4.2. Przygotowanie pomocy audiowizualnych 

Pomoce audiowizualne w postaci folii oraz slajdów, wyświetlanych z rzutnika tradycyjnego czy 
komputerowego, powinny być przygotowane w liczbie nie większej, niŜ czas trwania referatu w 
minutach, tzn. 10 folii / slajdów na 10-minutowy referat. Zbyt duŜa liczba slajdów skutkuje 
koniecznością szybkiego ich przesuwania, co uniemoŜliwia skomentowanie zawartości oraz 
moŜe zostać odebrane jako lekcewaŜenie audytorium. 

Podstawowe unormowania zawartości folii / slajdu:  
• zrozumiała zawartość; 
• ograniczona ilość informacji na jednej folii / slajdzie, np.  

� kilka linii tekstu z nie więcej, niŜ siedmioma słowami w wierszu  
� jeden lub dwa rysunki 

• prezentacja graficzna lepsza niŜ tabelaryczna; 
• ponumerowanie slajdów; 
• odpowiednia wielkość liter; 
• nieduŜa liczba kolorów – wystarczą dwa komplementarne.186 

Przygotowując pomoce wizualne, naleŜy pamiętać, aby przyciągały one uwagę publiczności, 
ilustrowały tezy referatu, uwidoczniały jego strukturę. 

Czytelność przygotowanych folii oraz slajdów naleŜy obowiązkowo sprawdzić przed 
wygłoszeniem referatu. 

                                                
184 KaŜda z uczelni określa obowiązujący tryb obrony pracy dyplomowej. Prezentowane zasady dotyczą 

przygotowania i prezentowania referatu w czasie konferencji naukowych. Czas trwania referatu na konferencjach 
wynosi około 20 minut (dokładny czas ustalają organizatorzy).  

185 Pomocniczy/uzupełniający materiał rozdawany uczestnikom sesji plakatowej, zawierający wyjaśnienia  
i rozszerzenia prezentowanego plakatu. Taki materiał moŜe teŜ być rozdawany podczas obrony rozprawy 
doktorskiej lub habilitacyjnej. 

186 Barwy komplementarne (dopełniające) znajdują się w kole barw naprzeciw siebie, np. czerwony i cyjan, zielony i 
magenta, niebieski i Ŝółty. Jeśli kolory takie są umieszczone obok siebie (a więc nie pokrywają się), to tworzą 
silny kontrast kolorystyczny, porównywalny z kontrastem czerni i bieli.  

http://www.enter.pl/archiwum/tekst2.asp?p=/archiwum/ent2004/01/enter_art_nstr_90946.html 
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4.4.3. Wygłaszanie referatu187 

Podstawowe zasady wygłaszania referatu: 
• naleŜy mówić do publiczności, a nie do ekranu – nie odwracaj się plecami do publiczności; 
• nie czytaj z ekranu, ani z kartki; 
• nie staraj się powiedzieć za wiele; 
• wykaŜ entuzjazm dla tego, co mówisz; 
• zacznij w sposób interesujący, np. od anegdoty, konkretnego przykładu, retorycznego pytania 

lub szokującego twierdzenia; 
• przeplataj lekkie tematy z cięŜszymi, ilustruj teoretyczne fragmenty konkretnymi 

przykładami; 
• nie mów za szybko ani za wolno; 
• odpowiadaj merytorycznie na pytania z sali, przyznając rację dyskutantom, gdy ją mają. 

Bezpośrednio przed wygłoszeniem referatu naleŜy sprawdzić, czy działają urządzenia 
techniczne: mikrofon, komputer, rzutnik, itp. oraz czy sala ma odpowiednie zaciemnienie. 

Udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania wymaga ich zrozumienia, naleŜy odpowiadać 
uŜywając argumentów, a nie stosując formę apodyktyczną. NaleŜy odwoływać się do 
uzyskanych wyników, własnego doświadczenia, autorytetów czy piśmiennictwa.  

Zachowanie podczas wygłaszania referatu: 
• naleŜy uŜywać naturalnych gestów dla podkreślenia punktów swojej wypowiedzi; 
• naleŜy utrzymywać aktywny kontakt wzrokowy z róŜnymi częściami sali,  

w szczególności osobami w dalszych rzędach; 
• nie naleŜy mówić zbyt monotonnie, za szybko lub za wolno, za głośno lub zbyt cicho;  
• nie naleŜy trzymać rąk w kieszeniach, ani opierać się na mównicy. 

4.4.4. Prezentacja wyników pracy w postaci plakatu (posteru) 

Plakat naukowy (Ŝargonowo poster) – forma graficznej 
prezentacji188, powstała w II połowie XX w.  

Spopularyzowała się na duŜych konferencjach naukowych, 
obecnie jest jedną z popularniejszych form prezentacji. 

Zadaniem posterów nie jest szczegółowe przedstawienie 
danego zagadnienia i związanych z nim badań, a wizualna 
prezentacja wyników lub głównych tez, czyli krótkie 
obwieszczenie uzyskanych rezultatów oraz ułatwienie 
dyskusji z zainteresowanymi specjalistami.  

Plakaty są prezentowane podczas sesji plakatowych, dla 
których zwykle przewidziany jest osobny czas w planie 
konferencji. Prowadzone są wtedy dyskusje z autorem lub 
autorami plakatów. Streszczenie plakatu umieszcza się w 
materiałach konferencyjnych. 

Plakaty są wykorzystywane podczas obron prac dyplomowych i rozpraw doktorskich.  

                                                
187 Patrz ppkt 4.1.1. 

śyjemy w czasach, kiedy nauka staje się teatrem najbardziej sensacyjnej przygody, a naukowe sympozja bywają 
sceną wydarzeń, które śledzimy z zapartym tchem, jak najatrakcyjniejszy western - Lucyna Winnicka 

188 http://pl.wikipedia.org/wiki/Plakat_naukowy, autor grafiki: Polimerek 22:32, 22 January 2007 (UTC) 
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Plakat jest zwykle wykonany w formacie zbliŜonym do A1.  Plakat jest wizualną kombinacją 
tekstu, rysunków i zdjęć. Zawartość plakatu powinna być czytelna z odległości 1– 1,5 metra. 

Plakat powinien przyciągnąć i utrzymać uwagę uczestników sesji plakatowej, powinien 
stanowić punkt wyjścia dla korespondencji, dyskusji i współpracy. 

Standardowe proporcje tekstu, rycin i wolnego pola to: 20% tekstu, 40% prezentacji graficznej 
oraz 40% pustej przestrzeni.  

Standardowe części plakatu to wstęp, metoda, wyniki i wnioski. MoŜna dodać na początku 
abstrakt189,  a na końcu podstawowe pozycje bibliografii. Na pasku tytułowym umieszczamy: 
tytuł posteru, imiona i nazwiska autorów oraz afiliację (nazwa uczelni, miasto). Do plakatu 
dołączane są handouty.190 

Początkowo plakaty naukowe wykonywane były ręcznie (pismo techniczne na brystolu).  
W późniejszym okresie, gdy pojawiły się komputery, były przygotowywane poprzez składanie i 
przyklejanie fragmentów tekstu i ilustracji przygotowanych i wydrukowanych na drukarce 
komputerowej. Obecnie plakaty najczęściej wykonywane są w całości na komputerze z 
wykorzystaniem programów biurowych lub graficznych, a drukowane w formie 
wielkoformatowej. 

                                                
189 Abstrakt - streszczenie publikacji naukowej lub ksiąŜki, w którym w formie maksymalnie skondensowanej, z jak 

największą liczbą słów kluczowych, zawarte są podstawowe tezy artykułu i najwaŜniejsze jego wyniki - 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Abstrakt 

190 Patrz przypis 185. 



4. PLANOWANIE, WYKONYWANIE I PREZENTOWANIE PRAC PISEMNYCH 

 168 

4.5. PROGRAM WSPIERAJĄCY OCHRONĘ ORYGINALNOŚCI 
TEKSTÓW191 

Przykładem programu wspierającego ochronę oryginalności tekstów jest serwis internetowy  
o nazwie PLAGIAT.PL. Stworzyli go w czerwcu 2002 r. absolwenci Wydziału Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Tomasz Skalczyński i Kamil Nagrodzki, 
zainspirowani skargami kolegów-wykładowców na nieuczciwych studentów, kompilujących 
prace zaliczeniowe z tekstów znalezionych w Internecie.  
PLAGIAT.PL słuŜy do porównywania tekstów i umoŜliwia kontrolę weryfikowanego tekstu pod 
względem jego podobieństwa do tekstów znajdujących się w bazie danych systemu oraz w 
zasobach Internetu. Baza danych zawiera teksty wprowadzone do systemu (a są to z zasady 
wszystkie prace dyplomowe powstające na danej uczelni), w związku z czym korzystanie  
z programu ogranicza ponowne, „nielegalne” wykorzystanie tekstów obronionych prac. 

 
Rysunek 46. Ekran początkowy systemu PLAGIAT.PL 

Wbrew temu, co moŜe sugerować nazwa, system PLAGIAT.PL samodzielnie nie wykrywa 
plagiatów. Zadaniem Serwisu jest dostarczenie informacji o rozmiarach i źródłach zapoŜyczeń 
tak, aby osoba zlecająca sprawdzenie (w szczególności kierownik pracy) po analizie teksu 
podjęła decyzję, co do dalszych losów sprawdzanego tekstu.  
Ideę działania systemu przedstawiono na poniŜszym rysunku. 
Z reguły sprawdzane teksty mają postać elektroniczną, mogą być takŜe w postaci papierowej, co 
wymaga ich zeskanowania i transformacji z postaci graficznej na postać alfanumeryczną – 
technika OCR.192   
Wykorzystywanie systemu PLAGIAT.PL w istotnym stopniu zapobiega nieuczciwemu 
postępowaniu studentów, które z kolei prowadzi do obniŜenia jakości kształcenia. Jednym z 
elementów działania serwisu PLAGIAT.PL jest prowadzenie akcji edukacyjnej i informacyjnej, 
co ogranicza powstanie atmosfery obojętności wobec faktu plagiatowania prac. 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie był pierwszą polską uczelnią wyŜszą, która 
wprowadziła obowiązek sprawdzania w serwisie wszystkich prac magisterskich i licencjackich, 
przed dopuszczeniem ich do obrony. W listopadzie 2006 r. serwis PLAGIAT.PL 
wykorzystywało 45 szkół wyŜszych.  
                                                
191 http://www.plagiat.pl/webplagiat/main.action 

https://www.plagiat.pl/webplagiat/app?service=file.download.service&sp=Sregulamin_PLAGIAT.pdf 
Warunki korzystania z programu dla właścicieli podręcznika będą podane w części portalu „Informacja  
o podręczniku” → zakładka „Programy wspomagające”. 

192 OCR – Optical Character Recognition, pol. „Optyczne rozpoznawanie znaków”. 
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Rysunek 47. Idea działania systemu PLAGIAT.PL 

Dzięki udostępnieniu funkcji porównywania dokumentów z wewnętrzną bazą danych, 
zawierającą uprzednio dodane dokumenty oraz moŜliwości uzgadniania między uczelniami 
wzajemnego udostępniania zasobów, PLAGIAT.PL stał się podstawą Ogólnopolskiego Systemu 
Antyplagiatowego, mającego chronić dorobek intelektualny polskiego systemu edukacyjnego i 
naukowego. Według planów rozwoju Serwisu, powstanie on na przełomie lat 2007/2008.  

Indywidualni uŜytkownicy mogą: 
• bezpłatnie przetestować działanie systemu antyplagiatowego: 

 

• szybko i precyzyjnie sprawdzić oryginalności pracy, której wielkość nie przekracza 500 tys. 
znaków, przy czym wynik jest z reguły gotowy w czasie do 24 godzin; płatności moŜna 
dokonać przelewem internetowym z karty, konta bankowego lub przez SMS-y.  

Takie postępowanie dyplomanta, podjęte z jego inicjatywy, pozwoli na spełnienie wszystkich 
wymagań w zakresie wykorzystywania czy cytowania uwzględnianego piśmiennictwa  
i wyeliminowanie ewentualnych problemów z nieprzestrzeganiem praw autorskich.  

Przed rozpoczęciem analizy moŜna podać adresy URL stron internetowych193, które naleŜy 
pominąć przy analizie dokumentu.  

                                                
193 URL (ang. Uniform Resource Locator) oznacza zunifikowany format adresowania zasobów (informacji, danych, 

usług), stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. 
URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania słuŜy do identyfikowania 
wszelkich zasobów dostępnych w Internecie. 

BAZA DANYCH 
SERWISU 

PLAGIAT.PL INTERNET 

Raport 
podobieństwa 

Sprawdzany 
tekst 
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Po zakończeniu analizy podawane są następujące informacje194: 
• tytuł dokumentu; 
• autor; 
• rodzaj dokumentu;  
• data wysłania; 
• data raportu; 
• rozmiar dokumentu; 
• współczynnik_podobieństwa - wielkość otrzymana w wyniku podzielenia liczby słów 

dokumentu, które znaleziono w innych tekstach, przez sumaryczną liczbę słów  
w dokumencie. Współczynnik podobieństwa wyraŜony jest w procentach;  

• współczynnik_podobieństwa_2 - obliczany analogicznie jak w/w, róŜnica polega na tym, Ŝe 
określa się wstępnie minimalną liczbę fragmentów, zaznaczanych jako podobne. Wartość 
ustalona jest domyślnie na 500, co oznacza, Ŝe przy obliczaniu współczynnika podobieństwa 2 
program bierze pod uwagę wyłącznie dokumenty, w których wykryto fragmenty podobne,  
o łącznej objętości co najmniej 500 słów. 

Współczynnik podobieństwa 2 został wprowadzony dla rozwiązania problemu analizy tekstów 
zawierających wiele konwencjonalnych fraz, składających się na leksykon specjalistyczny 
róŜnych dziedzin wiedzy. Przy analizie tego typu tekstów współczynnik podobieństwa 
przyjmuje duŜą wartość, niezaleŜnie od występowania zapoŜyczeń. Natomiast współczynnik 
podobieństwa 2 informuje wyłącznie o wystąpieniu podobieństwa obszernych fragmentów 
dokumentu. 

Oprócz podania w/w informacji sporządzany jest skrócony raport podobieństwa i pełny raport 
podobieństwa. 

Skrócony raport podobieństwa zawiera: 
• pominięte adresy URL, o ile uŜytkownik wpisał adresy stron internetowych, które naleŜy 

pominąć przy analizie dokumentu;  
• listę dokumentów (adresów internetowych) z najdłuŜszymi fragmentami zidentyfikowanymi 

jako podobne, z podaniem liczby identycznych słów; 
• listę dokumentów (adresów internetowych), w których odnaleziono fragmenty podobne,  

z podaniem liczby identycznych słów i liczby fragmentów. 

Pełny raport podobieństwa zawiera dodatkowo całą treść badanego dokumentu  
z zaznaczonymi fragmentami, które program znalazł w dostępnych tekstach i zidentyfikował 
jako identyczne. MoŜliwe jest oznaczenie fragmentów zidentyfikowanych w kaŜdym 
dokumencie pierwotnym z obu w/w list, co ułatwia ich ocenę. 

                                                
194 W zakładce „Uzupełnienia” części portalu podręcznika „Informacje dla Czytelników” zamieszczono wyniki 

sprawdzenia tekstu niniejszego poradnika wraz z komentarzem, jako przykład stosowania programu 
PLAGIAT.PL.  
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4.6. ZAGADNIENIA DO POWTÓRZENIA 

1. Jakie są wymagania stawiane pracy dyplomowej (licencjackiej, inŜynierskiej  
i magisterskiej), rozprawie doktorskiej oraz rozprawie habilitacyjnej? 

2. Podstawowa terminologia dotycząca piśmiennictwa. 

3. Scharakteryzować elektroniczne bazy danych. 

4. Jakie są narzędzia i zasady wyszukiwania informacji na stronach WWW? 
5. Scharakteryzować układ pracy dyplomowej. 

6. Jaka jest kolejność wykonywania pracy dyplomowej? 

7. Jakie są zasady przeglądu piśmiennictwa? 

8. Scharakteryzować istotę planowania badań empirycznych i strukturę pracy empirycznej. 

9. Na czym polega specyfika dyplomowej pracy inŜynierskiej? 
10. Jak dokonuje się ostatecznego sprawdzenia i redakcji pracy? 

11. Czego dotyczy ewidencja zadań wykonywanych w ramach przygotowywania pracy 
dyplomowej? 

12. Kluczowe ustalenia przy planowaniu i wykonywaniu rozprawy doktorskiej. 

13. Scharakteryzować przygotowywanie pomocy audiowizualnych. 

14. Opisać zasady wygłaszania referatu. 

15. Opisać zasady prezentacji wyników pracy naukowej w postaci plakatu (posteru). 

4.7. PYTANIA TESTOWE 

1. Praca ukierunkowana na konkretne zagadnienie, dokładnie opisująca określony temat to:  
A. Praca licencjacka / inŜynierska 
B. Praca magisterska 
C. Rozprawa doktorska  
D. Rozprawa habilitacyjna 

2. Praca, która  oprócz opisu zagadnienia zawiera samodzielny wkład, której celem jest  
z reguły weryfikacja postawionej hipotezy badawczej to: 
A. Praca licencjacka / inŜynierska 
B. Praca magisterska 
C. Rozprawa doktorska  
D. Rozprawa habilitacyjna 

3. Praca zawierająca oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazująca wiedzę 
teoretyczną autora w danej dyscyplinie naukowej to: 
A. Praca licencjacka / inŜynierska 
B. Praca magisterska 
C. Rozprawa doktorska  
D. Rozprawa habilitacyjna 

4. Praca zawierająca znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej to: 
A. Praca licencjacka / inŜynierska 
B. Praca magisterska 
C. Rozprawa doktorska  
D. Rozprawa habilitacyjna 
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5. Objętość 50 stron jest typowa dla: 
A. Pracy licencjackiej/inŜynierskiej: 
B. Pracy magisterskiej 
C. Rozprawy doktorskiej 
D. Rozprawy habilitacyjnej 

6. Objętość 70–100 stron jest typowa dla: 
A. Pracy licencjackiej/inŜynierskiej: 
B. Pracy magisterskiej 
C. Rozprawy doktorskiej 
D. Rozprawy habilitacyjnej 

7. Objętość 80–150 stron jest typowa dla: 
A. Pracy licencjackiej/inŜynierskiej: 
B. Pracy magisterskiej 
C. Rozprawy doktorskiej 
D. Rozprawy habilitacyjnej 

8. Temat pracy dyplomowej dający się sformułować w postaci pytania „Jak … ?” dotyczy: 
A. Pracy dydaktycznej 
B. Pracy dyskusyjnej 
C. Pracy empirycznej 
D. Pracy teoretycznej 

9. Temat pracy dyplomowej dający się sformułować w postaci pytania  „Dlaczego …?” 
dotyczy: 
A. Pracy dydaktycznej 
B. Pracy dyskusyjnej 
C. Pracy empirycznej 
D. Pracy teoretycznej 

10. Temat pracy dyplomowej dający się sformułować w postaci pytania  „Czy …?” dotyczy: 
A. Pracy dydaktycznej 
B. Pracy dyskusyjnej 
C. Pracy empirycznej 
D. Pracy teoretycznej 

11. Pełne teksty ukazujących się publikacji zawierają: 
A. Bazy abstraktowe 
B. Bazy bibliograficzne 
C. Bazy słownikowe 
D. Pełnotekstowe bazy danych  

12. Streszczenia wybranych publikacji zawierają: 
A. Bazy abstraktowe 
B. Bazy bibliograficzne 
C. Bazy słownikowe 
D. Pełnotekstowe bazy danych  

13. Informacje o miejscach, gdzie dostępne są interesujące nas publikacje, zawierają: 
A. Bazy abstraktowe 
B. Bazy bibliograficzne 
C. Bazy słownikowe 
D. Pełnotekstowe bazy danych  
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14. Przykładami pełnotekstowych baz danych są:  
A. Bazy Biblioteki Narodowej 
B. Chemical Abstracts  
C. Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk 
D. ProQuest 

15. Przykładami baz abstraktowych są: 
A. Baza DICTA 
B. MathSciNet 
C. Science Citation Index 
D. Wiley 

16. Przykładami baz bibliograficznych są: 
A. BAZTECH 
B. Bazy Biblioteki Narodowej 
C. MathSciNet 
D. ProQuest 

17. Jakie są rodzaje elektronicznych baz danych pod względem zakresu dostępu: 
A. Bazy danych na CD-ROM-ach, zapisanych na serwerze biblioteki - dostęp ze wszystkich 

komputerów sieciowych uczelni 
B. Bazy danych, które ze względu na warunki licencji lub ze względów technicznych 

dostępne są tylko w bibliotece na określonych komputerach – dostęp poprzez login  
uŜytkownika i hasło 

C. Elektroniczne bazy danych, na które zakupiono licencje dla uczelni - moŜliwość 
korzystania w obrębie sieci uczelnianej 

D. Ogólnodostępne bazy danych w Internecie  

18. Podstawowe narzędzia wyszukiwania informacji w Internecie to: 
A. Katalogi tematyczne 
B. Multiwyszukiwarki 
C. Poczta elektroniczna 
D. Wyszukiwarki tekstowe 

 
19. WskaŜ dwa elementy pracy dyplomowej wykonywane w początkowym okresie jej 

opracowywania:  
A. Wstęp 
B. Cel i zakres pracy 
C. Przegląd piśmiennictwa 
D. Podsumowanie i wnioski końcowe 

  
20. WskaŜ dwa elementy pracy dyplomowej wykonywane w końcowym okresie jej 

opracowywania:  
A. Wstęp 
B. Cel i zakres pracy 
C. Przegląd piśmiennictwa 
D. Podsumowanie i wnioski końcowe 
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Oprogramowanie powinno wykrywać sytuacje bezsensowne i nie dać się przez nie 

zbałamucić - C. R. Spooner. 

 

5. PORTAL INTERNETOWY PORADNIKA  

5.1. UWAGI WSTĘPNE 

Integralną częścią poradnika jest portal internetowy. Portal internetowy składa się z dwóch 
części:  
• informacje o poradniku – część adresowana do osób zainteresowanych zawartością 

poradnika – rys. 48;  
• informacje dla Czytelników – część dostępna po rejestracji z 

wykorzystaniem unikalnego kodu dostępu umieszczonego pod 
zdrapką na okładce poradnika – rys. 49 i przeznaczona dla 
posiadaczy poradnika – rys. 50.  

 
Rysunek 48. Część portalu „Informacje o poradniku” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 49. Logowanie się do części portalu „Informacje dla Czytelników”
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Rysunek 50. Część portalu „Informacje dla Czytelników” 

5.2. SPRAWDZANIE STOPNIA OPANOWANIA WIEDZY ZAWARTEJ 
W PORADNIKU  

5.2.1. Test wielokrotnego wyboru195 

Pytania testowe są generalnie pytaniami wielokrotnego wyboru, tzn. w poszczególnych 
pytaniach moŜe występować od jednej do czterech prawidłowych odpowiedzi. 
Wszystkie pytania testowe są zapamiętane w bazie danych testu, do której dostęp ma 
program obsługi testu. Po wybraniu zakładki „Test 1” (1) - oznaczenie to i następne tego 
typu wyjaśniono na rys. 48 - wyświetlany jest poniŜszy ekran. 

 
Rysunek 51. Początkowy ekran testu I 

Podana jest na nim instrukcja określania zakresu testu oraz udzielania odpowiedzi. MoŜliwe 
jest uzyskanie instrukcji w postaci tekstowej, w tym celu naleŜy nacisnąć przycisk „Pobierz 
instrukcję w formacie PDF”. 

                                                
195 Oprócz wersji internetowej opracowana jest wersja autonomiczna testu, przewidywana do udostępnienia po 

stwierdzeniu zbyt duŜego obciąŜenia wersji internetowej. Wersję autonomiczną będzie moŜna ściągnąć z tej 
samej zakładki, w której dostępna jest wersja internetowa. Do instalacji wersji autonomicznej konieczny 
będzie kod spod zdrapki umieszczonej na okładce podręcznika. 



5. PORTAL INTERNETOWY PODRĘCZNIKA 

 177

Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do wyboru rozdziałów” wyświetlany jest ekran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 52. Wybór rozdziałów do sprawdzenia wiedzy 

Na ekranie tym wstępnie zaznaczone są cztery rozdziały, moŜna to zmienić w sposób 
dowolny „odznaczając” myszką dowolne rozdziały (2). Po naciśnięciu przycisku „UłóŜ test” 
wyświetlany jest poniŜszy ekran, na którym wybiera się prawidłowe odpowiedzi dla 
kolejnych pytań - pytania wybierane są w kolejności losowej, jak równieŜ w kolejności 
losowej „ustawiane” są moŜliwe odpowiedzi (3). Następnie pytania wyświetlane są na 
ekranie monitora osoby testowanej (4).  

 

Rysunek 53. Udzielanie odpowiedzi 

Na pytania moŜna odpowiadać w dowolnej kolejności, moŜna zmieniać teŜ odpowiedzi, 
udzielone wcześniej. Wyświetlanie kolejnego pytania następuje po naciśnięciu przycisku 
„Następne” lub poprzez wybór numeru pytania (5). Uzyskanie oceny wyników powoduje 
naciśnięcie przycisku „Oceń test”. Ocena ta (6) ma postać przedstawioną na kolejnych 
dwóch ekranach. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe sprawdzającym swoją wiedzę nie udostępnia się w bezpośredniej 
postaci poprawnych odpowiedzi na pytania testowe. W przypadku wątpliwości Czytelnik 
poradnika, metodą „prób i błędów”, samodzielnie ustala prawidłowość odpowiedzi na 
wyświetlane pytania.  
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Za kaŜdą prawidłową odpowiedź przyznawane są 2 punkty dodatnie, natomiast za kaŜdą 
odpowiedź błędną – 1 punkt ujemny, za nieudzielenie odpowiedzi – 0 punktów. Zatem, 
lepszym rozwiązaniem w przypadku niepewności jest brak odpowiedzi na pytanie, niŜ 
„strzelanie”. Ocena następuje na podstawie procentu P1 punktów moŜliwych do uzyskania. 

Tabela 17. Ocena w teście wielokrotnego wyboru  

P1 Ocena 
≤ 25 1 fatalnie 

26-50 2 niezadawalająco 
51-60 3 dostatecznie 
61-70 3.5 ponad dostatecznie 
71-80 4 dobrze 
81-90 4.5 ponad dobrze 
91-95 5 bardzo dobrze 

96-100 6 znakomicie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 54. Wyniki testu wielokrotnego wyboru – część I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 55. Wyniki testu wielokrotnego wyboru – część II 

Po zakończeniu testu wyniki moŜna zapisać do pliku PDF.  
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Ideę funkcjonowania testu z wykorzystaniem w/w oznaczeń zilustrowano poniŜej.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 56. Funkcjonowanie programu testu wielokrotnego wyboru 

5.2.2. Opisowe charakterystyki wybranych tematów196 

Po wybraniu zakładki „Test 2” wyświetlany jest poniŜszy ekran. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 57. Początkowy ekran testu II 

Podana jest na nim instrukcja określania zakresu testu oraz udzielania odpowiedzi. Po 
naciśnięciu przycisku „Przejdź do testu” wyświetlany jest poniŜszy ekran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 58. Wybieranie tematu 

                                                
196 Patrz przypis 195. 
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Na powyŜszym ekranie wybiera się jeden z tematów, poprzez naciśnięcie odpowiedniego 
przycisku „Wybierz”. Wyświetlany jest wtedy kolejny ekran. Sporządza się na nim opis 
wybranego tematu. Opis powinien być podzielona na trzy części:  
• UWAGI WSTĘPNE  
• CZĘŚĆ ZASADNICZA  
• PODSUMOWANIE  

Nagłówki tych części naleŜy wstawić analogicznie jak słowa kluczowe – patrz poniŜej. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 59. Ekran do sporządzenia charakterystyki wybranego tematu 

Na powyŜszym ekranie naleŜy napisać charakterystykę wybranego tematu z wykorzystaniem 
dostępnych słów kluczowych:  
• słowo kluczowe wybiera się z przewijanej listy poprzez kliknięcie (moŜna wybrać 

dowolną liczbę róŜnych słów kluczowych);  
• wybrane słowo kluczowe zostaje zaznaczone czerwonym (IE i Firefox) lub szarym 

(Opera) kolorem i przeniesione do formularza (nie moŜna cofnąć wybrania słowa);  
• przeniesione słowa kluczowe naleŜy uzupełnić odpowiednim tekstem, tak aby uzyskać 

wyczerpujący, spójny i logiczny opis.  

Słowo kluczowe wstawiane, w miejscu, gdzie znajduje się kursor. Tak więc, aby wstawić 
słowo kluczowe w dowolnym miejscu, naleŜy:  
1. ustawić kursor w poŜądanym miejscu;  
2. znaleźć słowo kluczowe na przewijanej liście;  
3. wybrać słowo kluczowe.  

Nagłówki części opracowania naleŜy wstawić analogicznie jak słowa kluczowe – ich 
wstawienie liczy się przy ocenie odpowiedzi. 
W aktualnej wersji testu czas sporządzania opisu nie jest ograniczony, podawany jest czas 
opracowywania opisu.  
Po naciśnięciu przycisku „Zakończ odpowiedź” wyświetlana jest ocena sporządzonej 
charakterystyki. Ocena opiera się o ustalone wcześniej dla poszczególnych tematów:  
• P1 - procent wykorzystanych w opisie słów kluczowych;  
• P2 - procent objętości sporządzonego opisu.  
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W poniŜszych dwóch tabelach podano zasadę określania oceny.  

Tabela 18. Ocena charakterystyk wybranych tematów  

P1 P2 Ocena 
≤ 25 dowolna 1 fatalnie 

26-50 dowolna 2 niezadawalająco 
51-75 < 50 3 dostatecznie 
51-75 51-75 3.5 ponad dostatecznie 
51-75 > 75 4 dobrze 
> 75 < 50 4.5 ponad dobrze 
> 75 51-75 5 bardzo dobrze 
> 75 > 75 6 znakomicie 

Tabela 19. Standardowe liczby znaków dla poszczególnych tematów  

Nr 
tematu 

1 2 3 4 5 6 

Liczba 
znaków 

600 1800 600 300 600 500 

W momencie kliknięcia przycisku Zakończ odpowiedź program wyszukuje w udzielonej 
odpowiedzi słowa kluczowe przyporządkowane do opisywanego tematu i zestawia je. 
Oprócz tego pokazywana jest liczba znaków przypisanych do tematu oraz liczba znaków, 
które wpisał sprawdzający swą wiedzę. 

 

Rysunek 60. Formalna ocena sporządzonej charakterystyki tematu 

Po zakończeniu testu moŜna zapisać do pliku PDF:  
• temat; 
• treść opracowania;  
• datę i godzinę sporządzenia opracowania;  
• czas sporządzania opracowania;  
• formalne charakterystyki opracowania (P1, P2);  
• uzyskaną ocenę. 
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5.3. POZOSTAŁE DZIAŁY PORTALU 

5.3.1. Publikowanie uzupełnień poradnika  
W zakładce tej w momencie wydania podręcznika zamieszczono informacje specjalistyczne, 
pominięte w ksiąŜce jako interesujące tylko dla wąskiej grupy czytelników. 

Tabela 20. Wykaz informacji specjalistycznych zamieszczonych w portalu podręcznika  

Lp Temat Stron 

1. Elektroniczna legitymacja studencka 2 

2. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 2 

3. Informatyzacja uczelni  7 

4. Kilka rad dotyczących wykorzystania procesora tekstu Microsoft Word 5 

5. Normy ISO 9000:2000 2 

6. Przywoływane teorie psychologiczne i pedagogiczne 8 

7. Sprawdzenie treści poradnika programem PLAGIAT.PL 7 

8. Testowe sprawdzanie wiedzy  13 

 Razem 46 
Przewiduje się sukcesywne publikowanie uzupełnień poradnika w zakresie materiału 
teoretycznego, zadań i pytań testowych wynikających z późniejszych przemyśleń autora lub 
opracowanych w odpowiedzi na pytania lub postulaty Czytelników.  

5.3.2. Zgłaszanie oceny poradnika 
Czytelnicy proszeni są o przesyłanie ocen poszczególnych rozdziałów poradnika oraz 
dotyczących zbyt małej lub zbyt duŜej szczegółowości poruszanych zagadnień.197 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 61. Formularz ankiety 

Przewiduje się publikowanie w ramach niniejszego portalu zestawień zgłoszonych ocen –  
w pierwszej części portalu.  

                                                
197 Wśród Czytelników, którzy zgłoszą oceny lub / oraz erraty będą losowane drobne upominki.  
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5.3.3. Zgłaszanie erraty 
Czytelnicy proszeni są o zgłaszanie stwierdzonych nieścisłości i błędów. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 62. Formularz do zgłaszania erraty 

5.3.4. Publikowanie erraty 
Publikowane będą erraty treści poradnika zauwaŜone przez autora oraz wynikające ze 
zgłoszeń Czytelników.  

5.3.5. Zmiana danych 
KaŜdy z Czytelników moŜe zmienić swoje dane w zakresie e–maila i loginu. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 63. Formularz do zmiany danych 
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6. DODATKI 

6.1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW UZYSKANIA KWALIFIKACJI 
NAUKOWYCH / ZAWODOWYCH ORAZ ZATRUDNIANIA  
NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

Tabela 21. Kwalifikacje naukowe / zawodowe i warunki ich uzyskania  

Rodzaj 
kwalifikacji 
naukowych / 
zawodowych 

Nazwy tytułu 
naukowego, stopni 
naukowych i stopni 

zawodowych  

Warunek uzyskania  

Tytuł naukowy Profesor 

Osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające 
wymagania stawiane w przewodzie 
habilitacyjnym oraz powaŜne osiągnięcia 
dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry 
naukowej 

Doktor habilitowany 
Znaczny dorobek naukowy  
oraz rozprawa habilitacyjna198 

Stopnie naukowe 

Doktor 
Egzaminy doktorskie  
oraz rozprawa doktorska199 

Magister 
Ukończenie studiów drugiego stopnia / 
jednolitych studiów magisterskich oraz  
z reguły praca dyplomowa magisterska200 

Tytuły zawodowe 

Licencjat, inŜynier 
Ukończenie studiów pierwszego stopnia oraz  
z reguły praca dyplomowa licencjacka 
/inŜynierska201 

    

                                                
198  Wymagania stawiane rozprawie habilitacyjnej: 

a) powinna stanowić znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej; 
b) moŜe stanowić powstałe po uzyskaniu stopnia doktora dzieło, opublikowane w całości lub zasadniczej 

części albo jednotematyczny cykl publikacji; 
c) moŜe stanowić zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub 

artystyczne, jeŜeli spełnia wymaganie określone w punkcie a); 
d) moŜe stanowić część pracy zbiorowej, jeŜeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest 

indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, 
odpowiadającym wymaganiu określonemu w punkcie a); 

e) musi być opublikowana, jeŜeli jej przedmiot nie jest objęty tajemnicą państwową. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe do przewodu habilitacyjnego moŜe być dopuszczona osoba, która posiada stopień 
doktora i uzyskała znaczny dorobek naukowy lub artystyczny, a ponadto przedstawiła rozprawę 
habilitacyjną. 

199 Wymagania – patrz ppkt 4.3.1. 
200 Wymagania – patrz ppkt 4.2.1. 
201 Wymagania – patrz ppkt 4.2.1.  
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 Tabela 22. Zatrudnianie nauczycieli akademickich na stanowiskach naukowych i naukowo-dydaktycznych  

Nazwa stanowiska Warunki zatrudnienia – posiadanie tytułu naukowego, 
stopnia naukowego lub tytułu zawodowego  

Profesor zwyczajny Profesor – tytuł naukowy 

Profesor nadzwyczajny Profesor lub doktor habilitowany 

Adiunkt Doktor lub doktor habilitowany 

Asystent  Magister / równorzędny lub doktor 

Z reguły zajęcie stanowiska profesora zwyczajnego poprzedzone jest zajmowaniem 
stanowiska profesora nadzwyczajnego, co ma miejsce po uzyskaniu stopnia doktora 
habilitowanego. Po uzyskaniu tytułu profesora osoba moŜe być awansowana poprzez 
zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego.202 

Zasady podawania tytułu naukowego, stopni naukowych, tytułów zawodowych  
i zajmowanych stanowisk: 
• tytuł naukowy, stopnie naukowe i tytuły zawodowe pisze się przed nazwiskiem, np. prof. 

dr hab. Jan Kowalski;  
• zajmowane stanowiska profesora pisze się po nazwisku z podaniem nazwy uczelni, np. dr 

hab. Stanisław Malinowski, profesor Akademii Ekonomicznej w XXX.  
 

 

                                                
202 Dla zapamiętania relacji pomiędzy stanowiskiem profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego moŜna 

wykorzystać skojarzenie (patrz pkt 2.3), dotyczące sytuacji przeciwnej: „Kiełbasa zwyczajna nigdy nie była 
nadzwyczajna”. 
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6.2. DEKLARACJA BOLOŃSKA203
 

Deklaracja Bolońska, podpisana 19 czerwca 1999 r. przez ministrów odpowiedzialnych za 
szkolnictwo wyŜsze w 29 krajach europejskich, w tym takŜe z Polski, zapoczątkowała proces 
istotnych zmian w systemach edukacji poszczególnych państw. Proces ten, określany często 
jako Proces Boloński, zmierza do utworzenia do 2010 r. - w wyniku uzgodnienia pewnych 
ogólnych zasad organizacji kształcenia - Europejskiego Obszaru Szkolnictwa WyŜszego 
(European Higher Education Area).  
Celem jest restrukturyzacja i harmonizacja systemów szkolnictwa wyŜszego oraz stworzenie 
warunków do zwiększenia mobilności obywateli, dostosowanie systemu kształcenia do 
potrzeb rynku pracy oraz podniesienie atrakcyjności i poprawa konkurencyjnej pozycji 
systemu szkolnictwa wyŜszego w Europie.  

Krótka historia: 
• Deklaracja Sorbońska - maj 1998 r., 4 państwa;  
• Deklaracja Bolońska - czerwiec 1999 r., 29 państw;  
• Spotkanie w Pradze - maj 2001 r., 33 państwa;  
• Konferencja w Berlinie - wrzesień 2003 r., 40 państw;  
• Konferencja w Bergen - maj 2005 r., 40 państw;  
• Konferencja w Londynie - maj 2007 r., 46 państw. 

Sposoby realizacji idei tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa WyŜszego: 
• wprowadzenie systemu „łatwo czytelnych" i porównywalnych stopni (dyplomów);  
• wprowadzenie dwustopniowej, a następnie trzystopniowej struktury studiów;  

• wprowadzenie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów (punkty ECTS);  

• likwidowanie barier utrudniających mobilność studentów i pracowników uczelni;  
• propagowanie wymiaru europejskiego w szkolnictwie wyŜszym;  
• rozwijanie współpracy w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia;  
• propagowanie i rozwijanie kształcenia ustawicznego;  
• włączenie studentów w realizację Procesu Bolońskiego;  
• zwiększanie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa WyŜszego;  
• propagowanie i rozwijanie kształcenia interdyscyplinarnego;  
• powiązanie sfery szkolnictwa wyŜszego ze sferą badań;  
• rozwój studiów doktoranckich;  
• zapewnienie równego dostępu do szkolnictwa wyŜszego oraz przygotowanie warunków 

umoŜliwiających ukończenie studiów wszystkim studentom, bez względu na ich status 
społeczny i ekonomiczny;  

• rozwijanie i promowanie współpracy i dialogu z innymi regionami świata. 

                                                
203 http://www.uj.edu.pl/dispatch.jsp?item=studia/bologna.jsp 
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6.3. ZDALNE NAUCZANIE PRZY WSPOMAGANIU 
INFORMATYCZNYM204

 

Zdalne nauczanie przy wspomaganiu informatycznym, z wykorzystaniem technik 
komputerowych i Internetu, określane jest nazwą e-learning.205 Wykorzystuje komputery 
osobiste, CDROM-y i Internet. E-learning pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet 
studiów, z radykalnym ograniczeniem fizycznej obecności w sali wykładowej. Wspiera 
równieŜ tradycyjny proces nauczania. 
Na wstępie naleŜy zdecydowanie obalić istniejący mit, według którego e-learning polega 
jedynie na udostępnianiu materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, w postaci tzw. 
e-book-ów.206 Współczesne systemy e-learningowe oferują duŜo bardziej kompleksowe 
podejście do tematu: kursy i szkolenia realizowane przez Internet, wykorzystanie poczty 
elektronicznej, wykłady na Ŝywo przez Internet, monitorowanie wyników nauczania, 
egzaminowanie, zarządzanie zasobami dydaktycznymi, środkami trwałymi, kadrami. 

Zajęć dydaktycznych realizowanych metodami e-learningu nie naleŜy traktować jako 
alternatywnej formy nauczania przez nauczycieli akademickich z wykorzystaniem  
wydrukowanych materiałów dydaktycznych. Praktyka pokazuje, Ŝe doskonałe efekty 
uzyskujemy poprzez połączenie nowych i tradycyjnych metod nauczania. 
WyróŜnia się dwa podstawowe rodzaje zdalnego nauczania207:  
• Szkolenie synchroniczne - rodzaj nauczania realizowanego przy pomocy środowiska do 

kształcenia zdalnego pozwalające uczestnikom kursu oraz nauczycielowi komunikować 
się swobodnie, tak jakby siedzieli obok siebie w jednym pomieszczeniu (wirtualna klasa). 
Szkolenia tego typu zwane są równieŜ szkoleniami w czasie rzeczywistym. Prowadzone 
lekcje mają charakter sformalizowany, kontrolowany przez nauczyciela. Szkolenie 
synchroniczne moŜe być wspierane kursem dostępnym przez przeglądarkę internetową.  

• Szkolenie asynchroniczne - rodzaj nauczania realizowanego przy pomocy systemu do 
kształcenia zdalnego zakładający brak bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem 
oraz innymi uczniami podczas przyswajania poszczególnych partii materiału 
dydaktycznego. Celem systemu jest udostępnienie uporządkowanej wiedzy 
zorganizowanej w postaci kursu dostępnego przez przeglądarkę internetową oraz 
dostarczenie mechanizmów do jej weryfikacji. Weryfikacja wiedzy realizowana jest w 
oparciu o testy sprawdzane automatycznie przez system, jak równieŜ testy oraz prace 
domowe sprawdzane przez nauczyciela. Dostępny jest mechanizm autotestów w celu 
samodzielnego sprawdzenia wiedzy przez ucznia. Nauka prowadzona jest w tempie 
kontrolowanym przez uczącego się, ale zgodnie z ograniczeniami narzuconymi przez 
nauczyciela (plan pracy). Kontakt z nauczycielem (w celach konsultacyjno-
organizacyjnych) oraz innymi uczniami (w celach konsultacyjnych) realizowany jest 
przy pomocy narzędzi komunikacyjnych asynchronicznych (e-mail, forum) oraz w 
określonych sytuacjach równieŜ przy pomocy narzędzi synchronicznych (czat).  

                                                
204 Marek Cieciura, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Press&IT, 

Warszawa 2006 
Co to jest elearning, http://www.pwsbijo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=51 

205 http://pl.wikipedia.org/wiki/E-learning 
206 E-book – elektroniczna ksiąŜka, która jest rozpowszechniana w Internecie. MoŜe być odczytywana na 

komputerze przez aplikacje do otwierania dokumentów (Microsoft Word albo darmowe aplikacje 
umoŜliwiające odczyt) lub na telefonie komórkowym (pobierana z Internetu dzięki protokołowi WAP).  
Wielu uwaŜa, Ŝe e-ksiąŜką nie jest dokument *.doc, tworzony w Wordzie. Oprócz tego typu, istnieją ksiąŜki 
zapisywane jako pliki PDF (odczytywane przez Acrobat Reader firmy Adobe) lub konwersje do plików 
graficznych – JPG, PNG. Pomysł e-book-ów w istotnym zakresie ogranicza zuŜycie papieru. 

207 http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/iki/Slow_ter_inter2.htm#Samokształcenie 



6. DODATKI 

 188

E-learning nie byłby tak atrakcyjny bez moŜliwości połączenia na Ŝywo w sieci Internet bądź 
Intranet, pozwalającego na dwukierunkową wymianę informacji pomiędzy uczniem,  
a nauczycielem. Struktura techniczna wirtualnej szkoły zapewnia uczestnikom kursu 
zindywidualizowany dostęp do wykładów, testów oraz forów dyskusyjnych i „czatów”. 
Przy wykorzystywaniu Internetu w nauczaniu (ang. internet learning, w skrócie i-learning) 
moŜliwe jest dwustronne przekazywanie informacji oraz, w określonym stopniu, zastąpienie 
nauczyciela za pomocą dedykowanego programu komputerowego. Taki program moŜe 
odpowiednio reagować na przyswajanie wiedzy przez ucznia. Reakcja dotyczyć moŜe – na 
przykład – wymuszenia powtarzania określonego materiału, udzielania dodatkowych 
wyjaśnień lub wskazania literatury. Do komunikacji wykorzystywane są następujące 
technologie: poczta elektroniczna, chat, komunikatory, wideokonferencje..  
PoniŜsze dwa rysunki ilustrują realizację szkoleń w trybie e-learningu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 64. Kluczowe elementy i informacje w systemie e-learningu 

 

Rysunek 65. Pytania i odpowiedzi w systemie e-learning 
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Cechą, która w bardzo istotny sposób wpłynęła na sukces e-learningu jest elastyczność 
nauczania przejawiająca się w następujących cechach: 
• Nauka w dowolnym miejscu - naleŜy pamiętać, Ŝe metodyka nauki zakłada posiadanie 

przez studenta dostępu do Internetu bądź Intranetu. Internet umoŜliwia pełną swobodę 
pobierania materiałów dydaktycznych oraz wymianę informacji. Pozwala on kaŜdej 
osobie na uczestnictwo w szkoleniu z jej miejsca zamieszkania lub pracy. Sieć 
wewnętrzna typu Intranet umoŜliwia naukę w uczelniach. 

• Nauka w dowolnym czasie - odpowiednio przygotowane i udostępniane materiały 
umoŜliwiają naukę w dowolnym i dogodnym dla ucznia czasie. Nauczyciel posiada 
funkcje raportujące i analizujące czas trwania indywidualnej nauki ucznia. Dyskusje na 
listach oraz czatach toczą się bez przerwy i zawsze moŜna przyłączyć się do nich. 

• Uczę się wtedy, kiedy potrzebuję (ang. „just-in-time”) - uczeń (pracownik) korzysta  
z danego tematu szkolenia lub lekcji wtedy, kiedy jest to potrzebne. Metody e-learningu 
ułatwiają kształtowanie nawyków ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji. 

• Dowolna liczebność grupy - lekcje lub szkolenia mogą być realizowane w grupie  
o dowolnej liczebności. Określone tematy mogą być udostępniane jednocześnie setkom 
osób, natomiast inne - z uwagi na specyfikę metodyki (techniki przekazu) lub 
zainteresowanie - grupie kilku osób.  

• Indywidualizacja nauczania - metody e-learningu zawsze zakładają techniczną 
moŜliwość przygotowania indywidualnych materiałów dostosowanych do potrzeb 
konkretnej osoby lub grupy osób. Jednocześnie technologia i technika nauczania oraz 
moŜliwości funkcjonalne systemu zarządzania nauczaniem pozwalają kaŜdemu uczyć się 
w swoim własnym stylu oraz moŜliwym do realizacji tempie. 

• Aktualność szkoleń - materiały nauczania są zawsze aktualne. W krótkim czasie materiał 
moŜe być łatwo uaktualniony przez prowadzącego zajęcia. System zarządzania 
nauczaniem posiada funkcje informowania uczniów o wprowadzanych aktualizacjach. 

Przy stosowaniu e-learningu zapewniony jest jednakowy przekaz. Informacje przekazywane 
studentom nie zaleŜą od kondycji psychicznej i fizycznej nauczyciela. Ilość przekazywanych 
informacji nie zaleŜy od poziomu grupy, a kaŜdy uczestnik otrzymuje dokładnie taki sam 
zestaw informacji merytorycznych.  
W szkolnictwie wyŜszym metody e-learningu są szczególnie atrakcyjne dla: 
• osób mieszkających daleko od uczelni; 
• obcokrajowców, zwłaszcza polskiego pochodzenia, mieszkających za granicą; 
• rodziców wychowujących dzieci; 
• pracujących zawodowo lub zajmujących się domem gospodyń domowych; 
• niepełnosprawnych; 
• chcących ukończyć kolejny fakultet oraz studiujących równolegle róŜne kierunki; 
• często zmieniających miejsca pobytu, np. z powodu podróŜy słuŜbowych. 

Metody e-learningu pozwalają na: 
• nie ponoszenie kosztów przejazdów, noclegów i diet; 
• realizację szkoleń dla firm i urzędów w czasie najmniejszego obciąŜenia pracą oraz  

w dni wolne od pracy; 
• wyeliminowanie kosztów powielania materiałów szkoleniowych - materiały szkoleniowe 

 w formie poligraficznej są zawsze droŜsze niŜ w postaci elektronicznej, koszty przesyłki 
takich materiałów teŜ są wyŜsze;   

••  wyeliminowanie kosztów wynajmu sal..  
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Na zakończenie prezentacji metod e-learningu naleŜy jeszcze podać, jaka jest ich skuteczność  
w stosunku do metod tradycyjnych.208 

Multimedialny przekaz umoŜliwia pełne dopasowanie formy prezentowania informacji do 
indywidualnych preferencji dydaktycznych. UŜytkownik sam określa tempo nauki, wybiera 
najbardziej dla siebie efektywną metodę przyswajania wiedzy (czytanie, słuchanie, 
obserwacja, interakcja), wybiera fragmenty kursu, które są dla niego interesujące, pomija 
natomiast te zagadnienia, które są mu juŜ znane.  

Kluczem skutecznego szkolenia e-learningowego jest dobre zdiagnozowanie potrzeb 
szkoleniowych i odpowiednie zaprojektowanie szkolenia, zgodnie ze sztuką przekazu 
pedagogicznego. Jedynie szkolenia projektowane indywidualnie są w stanie zapewnić 
najwyŜszą skuteczność.  Według niektórych firm konsultingowych, dobrze zaprojektowane 
szkolenie e-learningowe moŜe być nawet o 40% bardziej skuteczne od tradycyjnego. 

PoniŜej podano wyniki oceny metody e-learningowej w studiowaniu dydaktyki historii.209 
• Dla 17% ankietowanych korzystanie z platformy e-learningowej dawało bardzo duŜą 

motywację do studiowania, 48% uznało, Ŝe był to wpływ dosyć istotny, 33% - Ŝe 
niewielki, a 2% badanych nie zauwaŜyło takiego wpływu.  

• Dla ponad 30% ankietowanych korzystanie z platformy e-learningowej zapewniało 
bardzo wysoką skuteczność w nabywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki 
historii. Podobna skuteczność czytania tradycyjnych publikacji została stwierdzona tylko 
przez 8% studentów. AŜ 54% oceniło skuteczność platformy jako duŜą, a taką ocenę 
tradycyjnym publikacjom wystawiło tylko 15%. Natomiast dla 42% ankietowanych 
czytanie tych publikacji jest mało skuteczne. W przypadku platformy ocena taka pojawiła 
się u 13%. Dla 35% studentów ksiąŜki i artykuły o tematyce dydaktycznej nie zapewniają 
jakiejkolwiek skuteczności edukacyjnej. Podobną ocenę wystawiło platformie  
e-learningowej tylko 2%.  

• Okazało się, Ŝe 85% ankietowanych woli przygotowywać się do zajęć i do egzaminów 
korzystając z platformy e-learningowej, a 15% - korzystając z tradycyjnych źródeł 
wiedzy. 

W polskich uczelniach zajęcia dydaktyczne na studiach, zgodnie z obowiązującym prawem210 
mogą być prowadzone takŜe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
Planowane jest precyzyjne określenie warunków, jakie muszą być spełnione, aby mogły być 
prowadzone w/w zajęcia dydaktyczne, uwzględniając zapewnienie przez uczelnię 
odpowiedniej dostępności dla studentów zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość oraz właściwej proporcji czasu tych zajęć, odpowiednio na 
studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, do całkowitego czasu zajęć na studiach. 
W momencie opracowywania niniejszego poradnika warunki te nie są jeszcze określone w 
sposób jednoznaczny. Kolejny projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego z dnia 27 czerwca 2007 r.172, zakłada, Ŝe zajęcia dydaktyczne mogą być 
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na wszystkich 
kierunkach studiów, przy uwzględnieniu ich specyfiki, na wszystkich poziomach kształcenia 
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 
                                                
208 http://www.click2edu.pl/elearning/index.php?t=24 
209 Zbigniew Osiński, e-learning na studiach dziennych - wnioski z eksperymentu,  

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=6&id=79 
210 Ustawa o szkolnictwie wyŜszym z dnia 27 lipca 2005 r. http://ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/2720_u.htm 

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie 
warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/21/54/2154/20070627_projekt_rozporzadzenia_ksztalcenie_na_odleglosc.pdf 
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Uczelnia prowadząca takie zajęcia musi spełnić łącznie następujące warunki: 
• posiadać kadrę nauczycieli akademickich przygotowanych do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 
• zapewnić dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania, które umoŜliwiają 

synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i nauczycielami 
akademickimi; 

• zapewnić materiały dydaktyczne opracowane w postaci elektronicznej; 
• zapewnić kaŜdemu studentowi moŜliwość osobistych konsultacji z prowadzącym zajęcia 

dydaktyczne w siedzibie uczelni; 
• zapewnić bieŜącą kontrolę postępów w nauce studentów, weryfikację wiedzy  

i umiejętności, w tym równieŜ poprzez przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących 
zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu w siedzibie uczelni; 

• zapewnić bieŜącą kontrolę aktywności prowadzących zajęcia.  

Uczelnia jest zobowiązana zorganizować cykl szkoleń dla studentów przygotowujących się 
do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 

Procentowa ilość godzin realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość nie moŜe być większa niŜ: 
• 80% - w przypadku jednostek organizacyjnych uczelni posiadających uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego;  
• 60% - w przypadku jednostek organizacyjnych uczelni posiadających uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego doktora;  
• 40% - w przypadku pozostałych jednostek organizacyjnych uczelni; 
ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w standardach kształcenia dla 
poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia z wyłączeniem zajęć 
praktycznych i laboratoryjnych. 
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6.4. PRACOWNIK NAUKI JAKO NAUCZYCIEL211 

ROZDZIAŁ 4 

4.1. Pracownik nauki traktuje studenta z Ŝyczliwością i naleŜną powagą.  

Respektuje on przysługujące studentowi prawa człowieka i obywatela. Uznaje i popiera 
prawo studentów do swobodnego zrzeszania się, samorządu i udziału w kolegialnych 
organach akademickich. Traktuje powaŜnie opinie środowiska studenckiego o toku 
studiów i zajęciach dydaktycznych.  

4.2. Pracownik nauki dba o ustawiczne doskonalenie jakości nauczania.  

Treść zajęć dydaktycznych powinna być zgodna z aktualnym stanem nauki światowej. 
JeŜeli treść taka byłaby niezgodna z wewnętrznym przeświadczeniem pracownika 
nauki, to jest on obowiązany dodać własny odrębny komentarz. W wykładach naleŜy 
uwzględniać rywalizujące ze sobą teorie i interpretacje faktów.  

Pracownik nauki powinien prowadzić zajęcia dydaktyczne w formie ciekawej  
i zrozumiałej dla przeciętnego studenta. Troszczy się o właściwe wyposaŜenie 
gabinetów, laboratoriów i bibliotek. Ustala rozkład zajęć dydaktycznych w sposób 
moŜliwie dogodny dla studentów. Unika nadmiernego kumulowania zajęć 
dydaktycznych w skali tygodnia, semestru lub roku akademickiego. Prowadzi zajęcia 
dydaktyczne punktualnie i zgodnie z planem.  

4.3. Pracownik nauki rozwija samodzielność myślenia studenta, jego krytycyzm i szanuje 
prawo studenta do swobodnego wyraŜania opinii takŜe w kwestiach naukowych.  
NaduŜywanie stosunku zaleŜności lub przewagi erudycyjnej nie licuje z godnością 
pracownika nauki.  

4.4. Pracownik nauki ocenia kaŜdego studenta sprawiedliwie na podstawie jego osiągnięć.  
Pracownik nauki stosuje jednakowe kryteria i jednakową skalę ocen dla wszystkich 
studentów.  

4.5. Pracownik naukowy traktuje jako poufne informacje natury osobistej, uzyskane od 
studenta w ramach działalności dydaktycznej.  

4.6. Poza sferą słuŜbową pracownik nauki nie wypowiada negatywnych opinii o swych 
studentach, w sposób pozwalający na zidentyfikowanie osoby ocenianej.  

4.7. Pracownik nauki nie naduŜywa pozycji i osobistych więzi ze studentami.  
JeŜeli pracownika nauki łączą pozaprofesjonalne więzi z jakimś studentom, to nie 
powinien on w Ŝaden sposób wyróŜniać tego studenta spośród innych.  

4.8. Za swoją działalność nauczycielską pracownik nauki nie przyjmuje od swych studentów 
Ŝadnego wynagrodzenia ani innych korzyści.  

Indywidualne i grupowe korepetycje, lekcje lub konsultacje, opłacane bezpośrednio 
przez uczestniczących w nich własnych studentów są niedopuszczalne.  

4.9. Szczególnie potępienia godnym zachowaniem jest np. udzielanie płatnych korepetycji 
własnym studentom i pisanie prac dyplomowych dla studentów. 

 

                                                
211 Jest to rozdział 4 Kodeksu Etycznego Polskiej Akademii Nauk „Dobre obyczaje w nauce. Zbiór wytycznych 

i zaleceń” :  http://ken.pan.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=46 
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6.5. WYKORZYSTYWANE ŹRÓDŁA INFORMACJI 

6.5.1. Uwagi wstępne 
Przy formułowaniu tematu pracy i podczas jej wykonywania konieczne jest uwzględnienie 
dotychczasowych prac i uzyskanych w nich wyników. Z jednej strony nie ma sensu 
opracowywanie tematów wcześniej podjętych, czy teŜ rozwiązywanie problemów juŜ 
wyjaśnionych. Z drugiej strony, informacje dotyczące wcześniej zrealizowanych prac są 
niewątpliwie twórczą inspiracją.  

6.5.2. Podstawowa terminologia 

• Piśmiennictwo - ogół pisanych dzieł, utworów; literatura. WyróŜnia się np. 
piśmiennictwo fachowe, naukowe, polityczne. 

• Literatura przedmiotu212 (bibliografia załącznikowa) - wykaz bibliograficzny pozycji 
(ksiąŜki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu, itp) odnoszących się do tematu 
opracowanego zagadnienia, umieszczany zazwyczaj na końcu opracowania. Literatura 
przedmiotu to pozycje, z którymi autor opracowania zapoznał się osobiście, lub teŜ 
zdobył o nich inne informacje, sam z nich mógł skorzystać, ale nie musiał, natomiast 
uwaŜa, Ŝe innym osobom zajmującym się tą tematyką literatura ta moŜe się przydać. Jest 
to coś w rodzaju literatury zalecanej. Literatura przedmiotu moŜe zostać podzielona przez 
opracowującego jej spis na literaturę podstawową i uzupełniającą. Literatura przedmiotu 
moŜe być równieŜ zestawiana w innych przypadkach, np. przez osoby egzaminujące dla 
egzaminowanych lub jako oddzielne zestawienia bibliotekarskie, będące samoistnymi 
opracowaniami. 

• Bibliografia - pojęcie węŜsze od pojęcia literatury przedmiotu, oznaczające spis dzieł 
wykorzystanych w opracowaniu. 

• Cytat 213 - w publikacjach to dosłowne przytoczenie fragmentu innej publikacji lub 
sparafrazowane powołanie się na dane pochodzące z innej publikacji. Cytować moŜna nie 
tylko tekst, ale takŜe wykresy, schematy i rysunki. W publikacjach cytaty powinny być 
zawsze jawne i z dokładnym wskazaniem źródła w formie przypisu. Cytaty niejawne214 w 
publikacjach są zawsze uwaŜane za plagiat. 

• Publikacja naukowa215 - artykuł w czasopiśmie naukowym, spełniający określone, ostre 
kryteria poprawności, opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, 
lub zbierający w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac. Publikacje 
naukowe są zazwyczaj naukowym źródłem pierwotnym. 

• Metoda naukowa216 - określona procedura, która powinna być stosowana w procesie 
pozyskiwania lub tworzenia rzetelnej wiedzy naukowej. Zasadnicze dla niej jest 
kryterium falsyfikowalności. Metoda naukowa jest teŜ zbiorem zasad, na podstawie 
których przyjmuje się lub odrzuca analizowane teorie lub opisy zjawisk. Przykładanie 
miary tych zasad do określonych teorii czy opisów decyduje o tym, czy zostaną one 
uznane za rzetelną wiedzę naukową. 

                                                
212 http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_przedmiotu 
213 http://pl.wikipedia.org/wiki/Cytat 
214 Bez podania źródła. 
215 http://pl.wikipedia.org/wiki/Publikacja_naukowa 
216 http://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_naukowa 
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• Plagiat 217 (łac. plagium – ‘kradzieŜ’) - skopiowanie cudzej pracy (lub jej części)  
i przedstawienie pod własnym nazwiskiem, np. odkrycia, piosenki, wiersza, wynalazku, 
pracy magisterskiej, pracy doktorskiej, publikacji naukowej.  
Jest to karalne przestępstwo i moŜe być podstawą uniewaŜnienia nadanego na podstawie 
plagiatu tytułu zawodowego lub stopnia naukowego. 

Przykład plagiatu: Guglielmo Marconi uzyskuje Nagrodę Nobla w 1909 r. za 
wynalezienie radia, ale w 1943 r. przegrywa proces o pierwszeństwo z Nikolą Teslą. 
Dodatkowo palmę pierwszeństwa dzieli z Aleksandrem Stiepanowiczem Popowem. 

• Przypisy218 - wydzielone fragmenty tekstu w dokumencie, stanowiące uboczny nurt 
rozwaŜań. W przypisach zawarte są zazwyczaj komentarze, dygresje, często informacje  
o innych pracach. Przypisy są oznaczane w tekście głównym. Najczęściej spotykaną 
formą przypisu jest tzw. przypis dolny, który pojawia się na tej samej stronie, poniŜej pola 
tekstu i jest oddzielony separatorem. Przypisy są numerowane za pomocą cyfr arabskich 
lub rzymskich, względnie liter alfabetu. Numerowanie moŜe być ciągłe (kaŜdy kolejny 
przypis zyskuje następny numer, niezaleŜnie od tego, na której stronie się pojawia) lub 
numeracja jest wznawiana na kaŜdej stronie od początku. 

• Źródło pierwotne219 - kaŜda publikacja, która zawiera oryginalny opis badań, obserwacji, 
spostrzeŜeń, teorii, hipotez własnych autora. 

6.5.3. Elektroniczne bazy danych 
W procesie dydaktycznym powszechnie wykorzystywane są przez studentów, dyplomantów  
i nauczycieli akademickich źródła informacji w postaci drukowanej (w formie podręczników 
i czasopism) oraz w formie elektronicznej (najczęściej zapisane na płytach CD) gromadzone 
w bibliotekach uczelnianych lub dostępne w trybie on-line poprzez Internet.  
Coraz większe znaczenie mają bazy danych w formie elektronicznej (tzw. elektroniczne 
bazy danych - EBD), które szybko udostępnią poszukiwane informacje. Elektroniczna baza 
danych jest zbiorem wielu publikacji, przetworzonych, a następnie ujętych w formie 
elektronicznej i udostępnianych zarejestrowanym uŜytkownikom z odpowiednich serwerów. 
W poszczególnych bazach znajdują się pełne teksty lub streszczenia publikacji, zarówno  
z najnowszych, jak i z archiwalnych czasopism, materiałów konferencyjnych, ksiąŜek i 
innych wydawnictw. Pozwala to na przeszukiwanie ogromnych zasobów publikacji 
wydawanych na całym świecie bez czasochłonnego wertowania papierowych wersji 
potencjalnie interesujących wydawnictw. 
Pod względem szczegółowości zawartości wyróŜnia się następujące rodzaje EBD: 
• Pełnotekstowe bazy danych – zawierają pełne teksty ukazujących się publikacji. 

PrzewaŜnie są dostępne w formacie PDF lub HTML.220 Przykłady: 
� Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk – baza matematyczna; 

                                                
217 http://pl.wikipedia.org/wiki/Plagiat  

Sprawdzenie naruszenia praw autorskich (copyright) i nieuprawnionego wykorzystania cudzej własności 
intelektualnej umoŜliwia system antyplagiatowy PLAGIAT.PL – patrz pkt 4.5.  

218 http://pl.wikipedia.org/wiki/Przypis 
219 http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%B9r%C3%B3d%C5%82o_pierwotne 
220 PDF (ang. Portable Document Format) - jest formatem plików słuŜącym do prezentacji, przenoszenia  

i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzonym i promowanym przez firmę Adobe Systems. Wiele 
programów dysponuje funkcją eksportu swoich dokumentów do formatu PDF, a niektóre z programów 
wykorzystują PDF jako swój podstawowy format. 
HTML (ang. HyperText Markup Language) język składający się z tzw. znaczników (ang. tags), stosowany 

do pisania stron WWW. 
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� ProQuest – baza interdyscyplinarna; 
� Wiley – baza interdyscyplinarna; 
� PROLA – baza fizyczna. 

• Bazy abstraktowe – zawierają streszczenia wybranych publikacji. UmoŜliwia to szybkie 
zorientowanie się czytelnika w treści i zweryfikowanie potrzeby dalszego poszukiwania 
np. konkretnego artykułu. Przykłady: 
� Science Citation Index – baza cytowań; 
� MathSciNet – baza matematyczna; 
� Chemical Abstracts – baza chemiczna.  

• Bazy bibliograficzne – zawierają informacje o miejscach, gdzie dostępne są interesujące 
nas publikacje. Przykłady: 
� Bazy Bibliotek Narodowej; 
� BAZTECH – artykuły z polskich czasopism technicznych; 
� Baza DICTA – zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń. 

Bardzo waŜnym rodzajem elektronicznych baz danych, wyróŜniających się pod względem 
ich zawartości, są dziedzinowe bazy danych, które obejmują swoim zakresem określoną 
dziedzinę wiedzy i rejestrują istotną dla tego zakresu literaturę, niezaleŜnie od cech 
formalnych, takich, jak miejsce wydania, język czy rodzaj mediów. Dziedzinowe bazy 
danych rejestrują takŜe pojedyncze artykuły z czasopism czy referaty zawarte  
w sprawozdaniach z kongresów, itp. W podanych powyŜej przykładach występowały 
dziedzinowe bazy danych: fizyczna, matematyczna i techniczna. 
Innym rodzajem elektronicznych baz danych są faktograficzne bazy danych w postaci 
elektronicznych encyklopedii i słowników.  

WyróŜnia się następujące rodzaje dostępu do elektronicznych baz danych: 

• ogólnodostępne bazy danych w Internecie;  

• bazy danych na CD-ROM-ach, zapisanych na serwerze biblioteki - dostęp ze wszystkich 
komputerów sieciowych uczelni; 

• elektroniczne bazy danych, na które zakupiono licencje dla uczelni - moŜliwość 
korzystania w obrębie sieci uczelnianej; 

• bazy danych, które ze względu na warunki licencji lub ze względów technicznych dostępne 
są tylko w bibliotece na określonych komputerach – dostęp poprzez login  uŜytkownika221  
i hasło. 

Współczesna biblioteka stanowi repozytorium wiedzy opartej nie tylko na zgromadzonej  
w jej gmachu kolekcji, ale takŜe – a moŜe przede wszystkim – na udostępnianych, zwykle 
zdalnie, dokumentach zlokalizowanych w innych bibliotekach i ośrodkach informacji. 
UŜytkownicy zasobów zinformatyzowanej biblioteki mogą korzystać z jej zawartości za 
pośrednictwem komputerów podłączonych do sieci uczelni, a nawet niekiedy z komputerów 
domowych. System informatyczny daje moŜliwość sprawdzenia, jakiego typu były to 
wyszukiwania, ile ktoś „ściągnął” tytułów, jakie były sesje wyszukiwawcze – dzięki temu 
moŜna ocenić zapotrzebowanie uŜytkowników na róŜnego rodzaju bazy danych. Wyniki 
wyszukiwań moŜna wydrukować, zapisać na nośniku elektronicznym (pamięć komputera, 
dyskietki, płyty CD lub pen-drive) albo wysłać e-mailem. 

                                                
221 Login – identyfikator uŜywany w systemach informatycznych. Login jest ciągiem znaków przypisanych 

uŜytkownikowi bądź programowi. Do loginu zwykle przypisane są prawa, jakie ma dany uŜytkownik bądź 
program działający w systemie. 
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Z elektronicznych baz danych moŜe korzystać kaŜdy student i pracownik uczelni. Często 
istnieje takŜe moŜliwość, by korzystały z nich osoby z zewnątrz. Zwykle  posługują się one 
stanowiskami komputerowymi zainstalowanymi w czytelni biblioteki uczelni. 

Elektroniczne bazy danych stwarzają poszukującemu wiele moŜliwości. W czasie sesji 
wyszukujemy dane poprzez kilka moŜliwych kryteriów, np. przez nazwisko autora, tytuł czy 
hasło przedmiotowe. Dzięki szerokiej dostępności do katalogów on−line, uŜytkownik, nie 
wychodząc z domu, moŜe zamówić interesujące go ksiąŜki z biblioteki w swoim mieście,  
a takŜe z Biblioteki Narodowej w Warszawie czy Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Tak więc pozyskanie wiedzy ma miejsce częściowo poza biblioteką. 

Przykładem systemu udostępniającego elektroniczne bazy danych jest Biblioteka Wirtualna 
- system sieciowego udostępniania naukowych baz danych poprzez Interdyscyplinarne 
Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego – 
ICM.222 System umoŜliwia płatny dostęp do naukowych baz danych i czasopism 
elektronicznych oraz bezpłatne korzystanie z kilku baz.  

Kilka szczegółów dotyczących Biblioteki Wirtualnej: 
• Zagraniczne bazy danych, w tym czasopisma elektroniczne, są udostępniane w ramach 

Biblioteki Wirtualnej na podstawie umów licencyjnych zawieranych między ICM  
a wydawcami baz lub przedstawicielami wydawców oraz umów konsorcyjnych 
(subskrypcyjnych) zawieranych między instytucjami korzystającymi z baz (uczestnikami 
konsorcjów są m.in. szkoły wyŜsze), a ICM.  

• Dostęp do baz licencjonowanych jest ograniczony do zarejestrowanych numerów IP 
naleŜących do komputerów znajdujących się na terenie instytucji uczestniczących w 
licencjach. Z dostępu poprzez komputery na terenie licencjonowanej instytucji mogą 
korzystać pracownicy oraz studenci tej instytucji. Z dostępu z komputerów na terenie 
biblioteki w licencjonowanej instytucji mogą korzystać dodatkowo goście tej biblioteki. 
Instytucja moŜe umoŜliwić swoim pracownikom dostęp z komputerów domowych, pod 
warunkiem, Ŝe we własnym zakresie zabezpieczy i będzie kontrolować ten dostęp, tak, 
aby nie mogły z niego korzystać osoby nieuprawnione. 

Aby rozpocząć wyszukiwanie w katalogu komputerowym, naleŜy wybrać kategorię 
wyszukiwawczą: autor, tytuł, hasło przedmiotowe, itp. oraz podać termin 
wyszukiwawczy.223 Terminem wyszukiwawczym mogą być: pojedyncze słowa, nazwy 
wielowyrazowe, wyraŜenia, cyfry lub ciągi znaków alfanumerycznych. Termin 
wyszukiwawczy moŜna „obcinać”, stosując w dowolnym miejscu znaki maskujące: „*” lub 
„?” (przy czym „*” maskuje dowolną liczbę znaków; „?” uŜyty pojedynczo wskazuje na 
zamaskowanie jednego znaku, uŜyty dwukrotnie - dwóch znaków itp.). Terminy 
wyszukiwawcze moŜna łączyć operatorami logicznymi: AND (I), OR (LUB), NOT (NIE) i 
operatorem kontekstowym NEAR (OBOK). Rezultat wyszukiwania moŜna ograniczyć, 
stosując filtry (przy czym najpierw dokonuje się ustawień filtrów, a następnie wpisuje 
terminy wyszukiwawcze).  

Wyszukiwanie moŜe być proste, złoŜone oraz zaawansowane (rys. 66): 
• Wyszukiwanie proste - moŜliwe jest według następujących kategorii: autor, tytuł, hasło 

przedmiotowe, sygnatura, tytuł czasopisma.  

                                                
222 http://vls.icm.edu.pl/ 
223 Alina Nowak, Wyszukiwanie informacji w oparciu o katalogi internetowe bibliotek, 

 http://www.gazeta-it.pl/2,8,34,index.html  
Ekrany przedstawione na rysunkach 66 i 67 dotyczą systemu VTLS/Virtua.  
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• Wyszukiwanie złoŜone - wykorzystuje słowa kluczowe występujące w indeksowanych 
polach opisu bibliograficznego. Maksymalnie moŜna wprowadzić trzy terminy. Przy 
kaŜdym terminie naleŜy zaznaczyć odpowiadającą mu kategorię wyszukiwawczą oraz 
wybrać jeden lub więcej operatorów logicznych. Rezultat wyszukiwania moŜna 
ograniczyć, stosując filtry.  

• Wyszukiwanie zaawansowane - wykorzystuje słowa kluczowe występujące  
w indeksowanych polach opisu bibliograficznego. Zapytanie wyszukiwawcze 
(maksymalnie 60 znaków) jest kombinacją składającą się ze słów kluczowych wraz  
z odpowiadającym im kodem kategorii wyszukiwawczych, operatorów logicznych  
i nawiasów okrągłych. Rezultat moŜna ograniczyć, stosując filtry.  

Rysunek 66. Wyszukiwanie w katalogu komputerowym. 
Wyniki wyszukiwania (prostego, złoŜonego, zaawansowanego) moŜna przechować  
w schowku - przycisk: „Zapisz” (rys. 67). UmoŜliwia on przeglądanie, drukowanie  
i przesyłanie pocztą elektroniczną zachowanych pozycji. Zachowane rekordy pozostaną  
w schowku do momentu zakończenia sesji, ręcznego skasowania rekordu(ów) albo 
zamknięcia sesji.  

 

Rysunek 67. UŜywanie schowka w katalogu komputerowym 
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Podczas zarządzania schowkiem moŜna wybrać sposób wyświetlania pozycji w nim 
zawartych: Opis skrócony, Karta (opis pełny), Egzemplarze, Zasoby, Format MARC.  
Polecenie „OdświeŜ” powoduje wyświetlenie dodanych w trakcie sesji pozycji, które 
przesyłane są do schowka przy otwartym oknie schowka.  

Elektroniczne bazy danych stanowią najlepsze i najpełniejsze źródło wiedzy 
interdyscyplinarnej i specjalistycznej oraz jedno z najcenniejszych narzędzi słuŜących nauce.  

Bibliografia: 

http://www.forumakad.pl/forumksiazki/2007/39/informatorium.html 

http://www.bg.pg.gda.pl/old2007/docs/bazy.pdf 

http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/pl/ikmz/service-angebot/bibliothek-ub/bibliothek-
von-a-z/udost281pnianie-zbiorow/bazy-danych/ 

http://riad.usk.pk.edu.pl/~naszapol/np38/str18_20.shtml 

http://eprints.rclis.org/archive/00008682/ 

http://www.wsb.torun.pl/wwwTorun/1940395.xml 

6.5.4. Wyszukiwanie informacji na stronach WWW 224 

W Internecie moŜna znaleźć wiele potrzebnych i ciekawych informacji, ale jest ich tak duŜo, 
Ŝe czasami nie sposób do nich dotrzeć. Obecnie istnieje około miliarda stron WWW i liczba 
ta stale się zwiększa. Najlepiej jest, jeŜeli znamy dokładny adres strony z poszukiwanymi 
wiadomościami, ale niestety zdarza się to rzadko. Wtedy naleŜy posłuŜyć się dostępnymi 
narzędziami, słuŜącymi do wyszukiwania informacji. 

Podstawowe narzędzia wyszukiwania informacji w Internecie to: 

• Katalogi tematyczne – jest to najstarsza metoda wyszukiwania informacji. Powstają  
w wyniku przeglądania stron internetowych przez wyspecjalizowanych redaktorów. 
Decydują oni, do jakiej kategorii zaliczyć wybierane strony, mogą takŜe dodać krótki opis 
witryny. W ten sposób powstaje komputerowy katalog udostępniany w Internecie 
wszystkim zainteresowanym. 

Katalog jest drzewiastą strukturą. Strony ze względu na swoją zawartość przypisane są do 
poszczególnych kategorii, które dzielą się na kategorie podrzędne. Na końcu tej struktury 
znajdują się strony zawierające odsyłacze internetowe do konkretnych stron.  

Podstawową zaletą katalogów jest to, Ŝe opracowują je ludzie, co gwarantuje wiarygodność 
umieszczonych w nich danych. W przypadku klasyfikowania automatycznego mogą 
zdarzyć się pomyłki, nieporozumienia, itp. 

Wady katalogów: 
� mała liczba zawartych w nich stron w porównaniu z uzyskiwanymi innymi narzędziami 

- powodem są ograniczone ludzkie moŜliwości;  
� niska aktualność katalogu - strony internetowe powstają, znikają i zmieniają się,  

a weryfikacja ich zawartości czy obecności wymaga ponownego odwiedzenia ich przez 
redaktora;  

� róŜna interpretacja świata przez ludzi - tę samą stronę dwie osoby mogą umieścić  
w róŜnych kategoriach, co moŜe prowadzić do nieporozumień.  

                                                
224 Joanna Papieska-Kacperek, Wyszukiwanie informacji w Internecie,  

http://www.ki.uni.lodz.pl/~jpapkac/podstawy/wyszukiwanie.pdf 
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• Wyszukiwarki tekstowe, popularnie nazywane szperaczami. Wyszukiwarki dysponują 
róŜnymi rodzajami zapytań, co radykalnie zwiększa moŜliwości odnalezienia 
poszukiwanej informacji, w krótszym czasie niŜ przy wykorzystaniu innych narzędzi. 
Najprostszym sposobem zadawania pytania bazie danych szperacza jest wpisanie 
poszukiwanego wyrazu lub wyrazów, określających poŜądaną przez nas informację. Baza 
danych wyświetli nam listę stron, które zawierają poszukiwane słowo lub słowa, na 
przykład słowo „komputer”. MoŜe to jednak spowodować wyświetlenie listy zawierającej 
np. 1000 adresów, której przejrzenie moŜe stać się czasochłonne. W takim przypadku 
niektóre szperacze pozwalają nam na przeszukanie otrzymanych wyników. NaleŜy 
sformułować dodatkowe pytanie do bazy, co umoŜliwi zmniejszenie liczby otrzymanych 
stron i dokładniejsze wyniki wyszukiwania. Na przykład poszukujemy stron internetowych 
szkół wyŜszych. Na pytanie „szkoły” baza wyszukiwarki zwróciła nam bardzo duŜą listę 
adresów. Dzięki moŜliwości przeszukania otrzymanych wyników zadajemy ponowne 
pytanie „wyŜsze”, ograniczając w ten sposób liczbę otrzymanych wyników.  

Istnieje szereg sposobów podwyŜszających skuteczność wyszukiwania, np.: 
� Wyszukiwanie frazy – dwa wyrazy stanowiące podstawę wyszukiwania naleŜy 

umieścić w cudzysłowie. Otrzymamy listę zawierającą adresy stron, które w swoim 
tekście posiadają te dwa wyrazy obok siebie i to w podanej kolejności.  

� Wyszukiwanie rozmyte - polega na uwzględnieniu róŜnych form danego wyrazu.  
W pytaniu podajemy początek wyrazu pozostałą część zastępujemy znakiem ? lub *. 
Znak ? zastępuje tylko jedną literę, zaś * zastępuje większą ilość znaków.  

� Konieczność występowania wyrazu lub nie – taką moŜliwość dają nam dwa znaki + i -. 
Pierwszy wymusza na szperaczu wyświetlenie stron, które muszą zawierać wyraz 
poprzedzony +. Drugi zaś wyklucza strony zawierające dane słowo.  

Według serwisu www.ranking.pl (dane z dnia 08.04.2006 r.), największą popularność  
w Polsce mają następujące wyszukiwarki: 
� Google - 83,38%;  
� Onet - 5,55%; 
� Wirtualna Polska - 3,77%.  

• Multiwyszukiwarki - istota tych narzędzi polega na tym, Ŝe przy pomocy specjalnego 
oprogramowania system przeszukuje jednocześnie wiele z opisanych powyŜej 
wyszukiwarek i „scala” rezultaty wyszukiwania lub prezentuje je według indeksów. 
Multiwyszukiwarki róŜnią się od pozostałych tym, Ŝe nie posiadają Ŝadnej wewnętrznej 
bazy danych. Posługują się natomiast zasobami wyszukiwarek i katalogów tematycznych 
(np. Altavista, Fast, Google, Yahoo). Procedura wyszukiwania polega na „przesłaniu” 
zapytania uŜytkownika do kolejnych wyszukiwarek oraz uporządkowaniu rezultatów 
wyszukiwania. PoniewaŜ nie wszystkie wyszukiwarki działają tak samo, przeszukując je 
jednocześnie przy uŜyciu więcej niŜ jednego słowa kluczowego, moŜna czasem uzyskać 
mało precyzyjne rezultaty. 

W tabeli 23 zestawiono cechy charakterystyczne narzędzi wyszukiwawczych oraz przykłady 
wybranych wyszukiwarek, katalogów tematycznych i multiwyszukiwarek.225 

                                                
225 http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib15/derfert.html 
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Tabela 23. Porównanie narzędzi do wyszukiwania informacji na stronach WWW 

  Katalogi tematyczne Wyszukiwarki Multiwyszukiwarki 

Baza danych - tworzona przez ludzi, 
- niewielki rozmiar bazy 

- tworzona automatycznie, 
- duŜo stron WWW 

- nie posiadają bazy 
danych, 
- korzystają z innych 
zasobów 

Kiedy 
korzystać? 

- wyszukiwanie ogólnych 
zagadnień np. biblioteki w 
Polsce, 
- zawierają mniej informacji niŜ 
wyszukiwarki, ale są to 
informacje lepszej jakości, 
prawie zawsze związane z 
poszukiwanym tematem 

- wyszukiwanie bardzo 
specyficznych, 
szczegółowych informacji 
np. konkretnych osób, 
instytucji albo tematów 

- wyszukiwania, w 
których spodziewana 
jest bardzo duŜa liczba 
dokumentów 

Plusy - łatwe do korzystania, 
- informacje zamieszczone w 
bazie są recenzowane i 
indeksowane w celu 
zagwarantowania wysokiej 
jakości 

- baza danych jest większa i 
bardziej aktualna 

- akceptują nieścisłe 
zapytania 

Minusy - ograniczona liczba 
dokumentów, poniewaŜ 
recenzowanie i indeksowanie 
zabiera duŜo czasu, 
- niezadowalająca aktualizacja 

- niedokładne sposoby 
indeksowania i 
wyszukiwania informacji, 
- utrudnione wyszukiwanie 
relewantnych dokumentów 

- niska efektywność  
w przypadku 
złoŜonych zapytań 

Wyszukiwa-
nie 

- kategorie tematyczne, 
- pomocniczy formularz do 
wyszukiwania wg słów 
kluczowych 

- formularz (jeden lub dwa 
poziomy zaawansowania), 
- podręczny katalog 
tematyczny 

- formularz (jeden lub 
dwa poziomy 
zaawansowania), 
- podręczny katalog 
tematyczny 

Przykładowe 
narzędzia 

Yahoo! 
LookSmart 
Open Directory 
WWW Virtual Library 
Argus Clearinghouse 
polskie: 
Wirtualna Polska 
WOW  

AltaVista 
FastSearch 
Google 
NorthernLight.com 
HotBot 
GO (dawniej Infoseek) 
Lycos 
Excite 
polskie: 
Arena.pl (polski Infoseek) 
Onet.pl 

MetaCrawler 
SavvySearch 
polska: 
Emulti  
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6.6. SŁUśBA WOJSKOWA STUDENTÓW 226  

Dla obywateli polskich obowiązek odbycia słuŜby wojskowej w chwili obecnej trwa do 50. 
roku Ŝycia, co oznacza, Ŝe obywatel polski ma obowiązek uregulowania słuŜby wojskowej do 
w/w wieku.  

Prawo do odroczenia słuŜby wojskowej na cały okres studiów przysługuje studentom uczelni 
prywatnych, państwowych oraz seminariów duchownych. Jednak, gdy poborowy ukończy 
dwadzieścia siedem lat, a nadal studiuje, nie moŜe juŜ liczyć na odroczenie słuŜby 
wojskowej. 
Odroczenie słuŜby wojskowej nie dotyczy studentów uzupełniających studiów magisterskich, 
jeŜeli nie rozpoczęli ich w roku zakończenia studiów zawodowych. 

Czas trwania odroczenia dla studentów szkół wyŜszych jest równy okresowi 
studiowania.  
Warunkiem uzyskania odroczenia przez studenta pierwszego roku jest osobiste zgłoszenie się 
w ciągu 14 dni od rozpoczęcia roku akademickiego do właściwej WKU z: 
• posiadaną ksiąŜeczką wojskową,;  
• wnioskiem o odroczenie (wzór znajduje się na stronach internetowych WKU);227 
• zaświadczeniem o pobieraniu nauki - zaświadczenie studenci zamawiają w stosownej 

komórce uczelni, np. Biurze Spraw Studenckich. 

Poborowy musi koniecznie powiadomić WKU o wyjazdach poza granice kraju. Osoba, która 
ma nieuregulowany stosunek do słuŜby wojskowej i wyjeŜdŜa za granicę na okres powyŜej 
dwóch miesięcy, jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie burmistrza, prezydenta lub wójta 
oraz WKU. KaŜdorazowo po powrocie ma obowiązek zgłosić swój powrót. Jest to tzw. 
wojskowy obowiązek meldunkowy. Jest to bardzo prosta czynność, trwająca dosłownie kilka 
minut i sprowadza się do wypełnienia odpowiedniego druku w urzędzie miasta lub gminy. Za 
niedopełnienie tego obowiązku, sąd z reguły nakłada uciąŜliwą karę grzywny lub 
ograniczenia wolności. 
W przypadku skreślenia z listy studentów często między studentem a administracją wojskową 
rozpoczyna się wyścig. Wojsko chętnie wciela w swoje szeregi „niedokończonych” 
magistrów (ze względu na ich wykształcenie). Uczelnia ma obowiązek powiadomić WKU o 
skreśleniu z listy studentów. W przypadku zmiany kierunku studiów lub uczelni, student musi 
to sam zgłosić do WKU - uniknie wówczas wielu niepotrzebnych wezwań. 

                                                
226Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz 

Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r.  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U.  
z dnia 2 stycznia 2006 r.)  http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2006/0007.htm 

Łukasz Chwiłka, Jak nie trafić do wojska?, http://www.gorzow24.pl/news/221/jak-nie-trafic-do-wojska.html 
Informator poborowego, http://www.gazetawroclawska.pl/pobor.html#nauka 
BłaŜej Wandtke, współpraca Paweł Wroński, ABC poboru do wojska, 
http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/1,74786,2539635.html?as=2&ias=2 
SłuŜba wojskowa studentów, http://www.umk.pl/studia/wojsko/ 
http://www.umk.pl/studia/wojsko/pw/ 

227 http://download.wojsko-polskie.pl/uploads/001_wniosek_odroczenie_studia.doc 
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Rysunek 68. Wniosek o odroczenie słuŜby wojskowej 

Od niedawna (od roku akademickiego 2002/2003) istnieje moŜliwość odrobienia słuŜby 
wojskowej w czasie studiów. JednakŜe obowiązuje tu zasadnicze ograniczenie: taka 
moŜliwość dotyczy jedynie studentów drugiego roku studiów (licencjackich/inŜynierskich lub 
magisterskich oraz wszystkich rodzajów uczelni - publicznych i niepublicznych).  
Jak wygląda takie odrabianie słuŜby wojskowej? Studenci zapisują się na zajęcia z 
przysposobienia obronnego. Nie chodzą jednak na wykłady z przysposobienia obronnego 
(PO), nie mają ćwiczeń. Te zajęcia polegają na „samokształceniu” i konsultacjach. W 
niektórych uczelniach organizowane są wykłady z przysposobienia obronnego, bez 
konieczności uczestniczenia. Nauka trwa jeden semestr i kończy się egzaminem. Ocena z PO 
będzie wpisana do indeksu, ale nie liczy się do średniej. Jeśli oblejesz egzamin, jesteś 
traktowany jak studenci, którzy w ogóle nie odrabiali wojska na uczelni (po studiach moŜesz 
zostać wezwany na trzymiesięczne szkolenie). Jeśli zdasz egzamin i chcesz odbyć w czasie 
wakacji sześciotygodniowe szkolenie w jednostce wojskowej, tzw. krótkotrwałe 
przeszkolenie wojskowe, musisz złoŜyć w ciągu trzydziestu dni od zdania egzaminu wniosek 
do WKU - studenci po sześciotygodniowym przeszkoleniu przenoszeni są ustawowo do 
rezerwy w stopniu kaprala.  

 
Rysunek 69. Wniosek o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego studentów 
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W przypadku wycofania się z chęci odbycia przeszkolenia wojskowego juŜ po złoŜeniu 
wniosku, po ukończeniu studiów absolwent moŜe być powołany na trzymiesięczne 
przeszkolenie. 

JeŜeli student złoŜy wniosek, a nie zostanie powołany do końca studiów, zostanie 
przeniesiony do rezerwy w dniu zdania końcowego egzaminu.  
Absolwent studiów musi zgłosić się do WKU z dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia 
studiów. Wówczas dla WKU jest absolwentem szkoły wyŜszej i nie podlega juŜ zasadniczej 
słuŜbie wojskowej, ale tzw. długotrwałemu przeszkoleniu wojskowemu absolwentów.  
Długotrwałe przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyŜszych:  
• odbywa się w jednostkach wojskowych w wymiarze do 3 miesięcy;  
• obejmuje poborowych, którzy stali się absolwentami szkoły wyŜszej (mogą oni być 

powoływani na przeszkolenie wojskowe przez okres 18 miesięcy po zakończeniu szkoły)  
i nie ukończyli 27 lat (licząc do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą ten 
wiek).  

Długotrwałe 3-miesięczne przeszkolenie wojskowe polega na:  
• szkoleniu w specjalnych ośrodkach (rys. 70) przez okres pierwszych sześciu tygodni, 

zakończonym złoŜeniem egzaminu;  
• odbyciu praktyki w jednostce wojskowej na stanowisku dowódcy druŜyny lub plutonu 

przez okres następnych sześciu tygodni. PodchorąŜowie (taki tytuł noszą praktykanci) 
dowodzą Ŝołnierzami i pracują na specjalistycznym sprzęcie w czasie normalnych godzin 
pracy. Soboty i niedziele są dniami wolnymi.  

 
 

Rysunek 70. WyŜsze Szkoły Oficerskie i Centra Szkolenia realizujące przeszkolenie wojskowe studentów  
(stan w 2005 r.) 
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Na zakończenie długotrwałego przeszkolenia wojskowego Ŝołnierze składają egzamin 
końcowy. 
śołnierzy, którzy zdali ww. egzamin przenosi się do rezerwy w stopniu wojskowym kaprala.  

śołnierzy, którzy nie zdali egzaminu na zakończenie pierwszego okresu szkolenia, pozbawia 
się tytułu podchorąŜego i przenosi do innej jednostki wojskowej, celem odbycia pozostałego 
okresu długotrwałego przeszkolenia wojskowego na stanowisku przewidzianym dla Ŝołnierzy 
zasadniczej słuŜby wojskowej. Tych Ŝołnierzy, po odbyciu przeszkolenia wojskowego, 
przenosi się do rezerwy (bez egzaminu końcowego) w stopniu wojskowym szeregowego. 

 Tabela 24. Zbiorcza charakterystyka przeszkolenia wojskowego 

 Krótkotrwałe przeszkolenie 
wojskowe 

Długotrwałe przeszkolenie 
wojskowe 

Okres W czasie studiów Po zakończeniu studiów 

Forma i czas trwania 

• Nauka własna w czasie II roku 
studiów 

• 6-tygodniowe szkolenie  
w Ośrodku Szkolenia 

• 6-tygodniowe szkolenie w JW 

• 6-tygodniowa praktyka w JW 

Efekt 
Po zdaniu egzaminu końcowego przeniesienie do rezerwy w stopniu 

kaprala 

Uwagi 
Szkolenie po złoŜeniu wniosku 
do WKU 

Powołanie w ciągu 18 miesięcy 
od ukończenia studiów 

NajwaŜniejsze pojęcia 

• Pobór - zgłoszenie się osób (poborowych), zobowiązanych do odbycia zasadniczej słuŜby 
wojskowej, w określonym terminie i miejscu przed Powiatową Komisję Lekarską  
i Powiatową Komisję Poborową.  

• Poborowy - męŜczyzna, który w danym roku kalendarzowym kończy dziewiętnaście lat  
i zobowiązany jest stawić się do poboru w określonym terminie i miejscu. Obowiązek 
stawienia się do poboru trwa do końca roku kalendarzowego, w którym poborowy kończy 
dwadzieścia cztery lata.  

• Powiatowa Komisja Lekarska - komisja określająca zdolność poborowego do czynnej 
słuŜby wojskowej na podstawie badania stanu jego zdrowia.  

• Powiatowa Komisja Poborowa - komisja rozpatrująca sprawy poborowych, 
ubiegających się o odroczenie słuŜby wojskowej.  

• WKU (Wojskowa Komenda Uzupełnień) - jednostka administracji wojskowej (naleŜącej 
do administracji rządowej - niezespolonej) w Polsce zajmująca się administracją rezerw 
osobowych, np. na terenie Warszawy znajduje się 6 WKU.228 

• Przysposobienie obronne - nieobowiązkowy przedmiot nauki, objęty planem studiów. 
Edukacja z tego przedmiotu prowadzona jest w formie samokształcenia i konsultacji.  

                                                
228 Wykaz WKU: http://www.mon.gov.pl/strona.php?idstrona=18&idn=1_3_4_2 
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6.7. PODSTAWOWE ZASADY KORESPONDENCJI URZĘDOWEJ229 

Student podczas nauki sporządza róŜnego rodzaju korespondencję urzędową, zarówno  
w postaci papierowej, jak i elektronicznej.  

Aby pismo było skuteczne, w trakcie jego redagowania naleŜy zwrócić uwagę na:  
• formę pisma;  
• uprzejmy i pozytywny ton;  
• język pisma, logikę i uporządkowanie treści.  

Bardzo waŜna jest teŜ bezbłędna pisownia. NaleŜy stosować prostą zasadę – przeczytaj 
napisane juŜ pismo, pozwoli to wyeliminować ewentualne błędy. 

Uprzejmy i pozytywny ton pisma udziela się adresatowi w trakcie czytania i pozytywnie 
nastawia go do nadawcy. Zachęca teŜ adresata do pozytywnego i szybkiego załatwienia 
poruszonej w korespondencji sprawy. NaleŜy stosować zwroty grzecznościowe. Język pisma 
powinien być naturalny. NaleŜy uŜywać powszechnie znanych słów i krótkich zdań.  

Treść pisma powinna być logiczna i uporządkowana. Pomaga w tym uŜycie odpowiedniej 
metody redagowania pism: 
• metoda indukcyjna polega na rozpoczynaniu pisma od podania stwierdzeń szczegółowych, 

a następnie przechodzeniu do bardziej ogólnych;  
• metoda dedukcyjna polega na rozpoczynaniu od ogólnego naświetlenia sprawy, a następnie 

przechodzeniu do stwierdzeń szczegółowych. 

Do podstawowych zasad redagowania pism zalicza się:  
• Przejrzystość – pismo powinno być przejrzyste graficznie. NaleŜy stosować odpowiedni 

układ graficzny pisma i odpowiedni układ jego treści. 
• Kompletność – pismo powinno być kompletne, czyli zawierać wszystkie informacje 

niezbędne do załatwienia sprawy.  
• Sugestywność – pismo powinno sugerować odbiorcy konieczność jego pozytywnego 

rozpatrzenia, czyli zawierać odpowiednie argumenty w uzasadnieniu. 
• Zwięzłość – pismo powinno być sformułowane w sposób zwięzły i ścisły. NaleŜy uŜywać 

zdań prostych, niezłoŜonych. Nie naleŜy stosować rozwlekłych opisów, porównań  
oraz zbędnych słów. 

• Uprzejmość – pismo powinno być zredagowane w uprzejmej formie. NaleŜy uŜywać 
zwrotów grzecznościowych, np. Szanowna Pani. Nie naleŜy uŜywać słów obraźliwych  
i pogróŜek. Dozwolone jest uŜywanie sformułowań kategorycznych. 

• Zrozumiałość – pismo powinno być zrozumiałe dla adresata. NaleŜy unikać wyrazów 
obcojęzycznych, jeśli znane są ich odpowiedniki w języku polskim. Nie naleŜy teŜ 
stosować terminów fachowych, jeśli adresat moŜe ich nie znać. 

• UŜywanie skrótów – w piśmie dozwolone jest stosowanie powszechnie uŜywanych 
skrótów. Niedozwolone jest uŜywanie skrótów myślowych, gdyŜ mogą powstać 
nieporozumienia. Nie naleŜy teŜ skracać zwrotów grzecznościowych ani nazwy firmy. 

• Jedna sprawa - pismo powinno dotyczyć tylko jednej sprawy. KaŜda następna sprawa 
powinna być sformułowana w odrębnym piśmie. 

• WyróŜnienie fragmentów – szczególnie waŜne części pisma powinny być wyróŜnione.  

• Zwracanie się do adresata – w korespondencji do jednostek organizacyjnych 
(przedsiębiorstw, urzędów, instytucji firm), zwracając się do adresata, uŜywa się 

                                                
229 http://www.sciaga.pl/tekst/49178-50-zasady_korespondencji_biurowej 
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sformułowań: Wy, Wasz, Wam, np. „Odpowiadając na Wasze pismo...”. W korespondencji 
do osób fizycznych uŜywa się natomiast sformułowań: Pani, Pan, Państwo. W warunkach 
uczelni nazwisko powinno być poprzedzone pełnioną funkcją, tytułem naukowym  
i stopniem naukowym. Określenie adresata naleŜy umieścić w oddzielnym wierszu. 

Podstawowe znaczenie dla skuteczności pisma ma prawidłowe zredagowanie jego treści  
pod względem merytorycznym i stylistycznym. W związku z tym przed przystąpieniem  
do redagowania pisma naleŜy sporządzić plan treści. Planując treść pisma, naleŜy wziąć  
pod uwagę wszystkie elementy, z których powinno się ono składać: 
• Określenie przedmiotu sprawy – jest to bardzo waŜny i obowiązkowy element kaŜdego 

pisma. Jego zadaniem jest poinformowanie adresata w jednym lub kilku słowach, czego 
dane pismo dotyczy. W postaci jawnej moŜna podać sprawę, np. wyniki czy termin 
egzaminu. 

• Wprowadzenie jest to część wstępna i nieobowiązkowa. Celem jest ogólne zorientowanie 
adresata w sprawie, która będzie poruszona. Najczęściej nawiązuje do poprzedniej 
korespondencji w danej sprawie, moŜna teŜ nawiązać do innego faktu, jaki miał miejsce  
w tej sprawie przed napisaniem pisma. MoŜna wprowadzić adresata w zagadnienie, które 
chce się w piśmie omówić. Jeśli nie było wcześniejszej korespondencji ani teŜ innego faktu 
poprzedzającego redagowane pismo, nie ma potrzeby wprowadzenia adresata  
w zagadnienie, wprowadzenie moŜna pominąć.  

• Przedstawienie problemu jest zasadniczą i obowiązkową częścią kaŜdego pisma. 
Nadawca powinien szczegółowo wyjaśnić sprawę, z którą zwraca się do adresata. Problem 
powinien być zredagowany jasno, zwięźle, wyczerpująco i jednoznacznie. Błędy w tej 
części powodują dodatkową korespondencję i wydłuŜają czas załatwiania sprawy.  

• Uzasadnienie ma na celu przekonanie adresata o słuszności stanowiska zajmowanego przez 
nadawcę pisma. Nadawca podaje motywy swojego postępowania i zajętego stanowiska. Jest 
to obowiązkowa część treści pisma. Uzasadnienie jest z reguły dłuŜsze. Powinno być 
płynne, jasne, zwięzłe, jednoznaczne i powinno zawierać właściwe argumenty. 

WyróŜnia się dwa rodzaje uzasadnień: 
� uzasadnienie faktyczne – podaje się w nim stan faktyczny sprawy i dowody świadczące  

o tym fakcie; 
� uzasadnienie prawne – podaje się w nim podstawę prawną zajętego stanowiska lub 

prawną ocenę stanu faktycznego. 

• Wnioski są końcową częścią treści pisma i zarazem nieobowiązkową. Są podsumowaniem 
pisma i ponownym podkreśleniem jego istoty. JeŜeli przedstawione problemy zostały 
zredagowane prawidłowo, w tej części moŜna ograniczyć się do jednego zdania, np. 
„Podsumowując powyŜsze, uprzejmie proszę o pozytywne i szybkie załatwienie mojej 
sprawy”. 

• Dane nadawcy (wybierane w zaleŜności od rodzaju sprawy):  
� imię i nazwisko; 
� nr indeksu; 
� nazwa wydziału; 
� nr grupy dziekańskiej; 
� nr telefonu; 
� email; 
� adres. 

W przypadku pisma papierowego nadawca powinien je własnoręcznie podpisać. W bardzo 
eleganckim tonie jest ręczne napisanie zwrotu początkowego, np. Szanowny Panie Profesorze 

i końcowego, np. Z powaŜaniem. 
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Podsumowanie 

• Pisma dotyczące studiowania, kierowane do administracji czy nauczycieli akademickich, 
powinny mieć styl urzędowy, tzn. charakteryzować się następującymi cechami:  
� przewaga zdań pojedynczych;  
� dąŜenie do ujęć zwięzłych, ścisłych, jednoznacznych (nie dopuszczających róŜnej 

interpretacji);  
� brak pierwiastków emocjonalnych i obrazowych;  
� uŜywanie specjalistycznej terminologii;  
� uprzejma forma;  
� zwroty grzecznościowe;  
� stosowanie powszechnie znanych skrótów i skrótowców;  
� ujmowanie treści w formie punktów;  
� unikanie w pismach wyrazów w językach obcych, jeŜeli występują ich odpowiedniki 

polskie.  
• KaŜde pismo urzędowe powinno być:  
� sformułowane w sposób jasny i zrozumiały;  
� przejrzyste;  
� opracowane ze szczególną starannością;  
� zredagowane zgodnie z obowiązującymi zasadami pisowni;  
� utrzymane w uprzejmej formie;  
� sformułowane w sposób ścisły i zwięzły;  
� powinno dotyczyć w zasadzie jednej sprawy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 71. Przykład urzędowego pisma 
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6.8. POLECANE WITRYNY INTERNETOWE230 

NAZWA WITRYNY I ADRES Tematy 

NAUKA 
http://szybka.nauka.pl/index.php/id=index/dept=36/cath=46 

 

� Szybkie czytanie 
� Szybkie wkuwanie  

i przyswajanie 
� Koncentracja 

 i motywacja 

SZYBKA NAUKA 
http://szybkanauka.net/ 

http://neodave.civ.pl/szybkanauka/indexh.php 
 

� Efektywna nauka 
� Jak polepszyć pamięć 
� Zarządzanie czasem 
� Kontrola stresu 
� Szybkie czytanie 

THE SMART STUDENT ICLUB 
http://www.szybkanauka.fr.pl/witaj.htm 

� Szybka Nauka  
� Szybkie notowanie  
� Koncentracja uwagi 

KORBA  
(Kącik maturzysty, magisterka) 

http://korba.pl 

 

� Zapamiętywanie  
� Szybkie czytanie  
� Mapa myśli 
� Pisanie pracy 

magisterskiej 

INTERCUBE 

http://www.intercube.pl/produkty.html 

 

� Mistrz Pamięci 
� Mowa Ciała 
� Sztuka skutecznego 

porozumiewania się 
� Podstawy NLP - Linia 

czasu 

EDUINOWACJA 

http://www.eduinnowacja.pl/e_szkolenia/e_szkolenia.html 

� Jak radzić sobie ze 
stresem?  

� Inteligencja 
emocjonalna  

� Sposób na trudnych 
ludzi 

ABC.ULTRA 

http://www.naukaszybkiegoczytania.pl/ 

 

� Kurs szybkiego 
czytania 

PLAGIAT.PL 

http://www.plagiat.pl 

 

� Program 
antyplagiatowy 

                                                
230 Wszystkie te witryny zostały wykorzystane przy opracowywaniu poradnika.  
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6.9. CYTATY I PRZYSŁOWIA 

� Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania, naleŜy przewidywany 
czas pomnoŜyć przez dwa i przyjąć jednostkę o rząd wyŜszą – prawo Liebermana (☺). 

� Aby zdobywać wielkość, musisz tworzyć, a nie odtwarzać – autor nieznany 

� Bądźcie samoukami, nie czekajcie, aŜ was nauczy Ŝycie – Stanisław Jerzy Lec 

� BezuŜyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć 
się niczego – przysłowie chińskie  

� Cel bez planu działania jest tylko poboŜnym Ŝyczeniem – Antoine de Saint-Exupery  

� Chcesz być czymś w Ŝyciu, to się ucz, abyś nie zginął w tłumie. Nauka - to potęgi klucz, 
w tym moc, co więcej umie. I zwaŜ, nie popchną tego wstecz, ani pochłoną fale, kto umie 
choćby jedną rzecz, lecz umie doskonale - Ignacy Baliński 

� Chcesz być kimś w Ŝyciu, to ucz się, abyś nie zginął w tłumie. Nauka to potęgi klucz– 
autor nieznany  

� Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy moŜemy być 
jedynie własną mądrością – Michel Eyquem de Montaigne  

� Ci, którzy nie potrafią naleŜycie wykorzystać czasu, najbardziej narzekają na jego brak – 
Jean de La Bruyere   

� Co kto dobrze umie, tego mu nikt nie odbierze – przysłowie 

� Co masz dziś zrobić, nie odkładaj na jutro – Hezjod 

� Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean – Isaac Newton 

� Cokolwiek robisz, staraj się mieć powód – zasada Forresta Gumpa 

� Co po tytule, gdy pusto w szkatule – autor nieznany 

� Czas jest jak wiatr: dobrze wykorzystany doprowadzi nas do kaŜdego celu – Lothar J. 
Seiwert 

� Człowiek, który uczy się i uczy, ale nie stosuje poznanej wiedzy, jest jak rolnik, który 
sieje i sieje, ale nie zbiera plonów z pola – przysłowie arabskie 

� Czytanie i obowiązek to dwa niezbyt zgodne pojęcia. Najpiękniejsza ksiąŜka, gdy musi 
być przeczytana, staje się wrogiem – Antoni Słonimski  

� Dawniej eksperymentowano w sztuce. Dziś eksperymenty mają być sztuką – Evelyn 
Waugh (Arthur St. John)  

� Dialog jest formą wcześniejszą od bezpośredniego wykładu naukowego. Nauka powstała 
z rozmowy - Anna Kamieńska 

� Dobre pomysły nie są przyswajane samoczynnie. Muszą być wdraŜane w praktykę  
z ogromną cierpliwością – Admirał Hyman Rickover 

� Do nauki rano wstać trzeba – przysłowie polskie 

� Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą – Augustyn z Hippony 

� Doświadczenie bez teorii jest ślepe, ale teoria bez doświadczenia jest czysto intelektualną 
grą – Immanuel Kant 

� Doświadczenie jest jedynym korektorem praw – Tytus Liwiusz 
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� Doświadczenie to suma błędów, które popełniliśmy – Solon  

� DuŜo ludzi nie wie, co z czasem robić. Czas nie ma z ludźmi tego kłopotu – Magdalena 
Samozwaniec  

� Examinations are formidable even to the best prepared, for the greatest fool can ask more 
than the wisest man can answer (Egzaminy są straszne nawet dla najlepiej 
przygotowanych, gdyŜ największy głupiec moŜe zadać pytanie, na które najmądrzejszy 
nie będzie umiał odpowiedzieć) – Charles Caleb Colton 

� Gdy się chce trafić do umysłu kogoś, trzeba przemawiać językiem jego zainteresowań – 
Zbigniew Trzaskowski   

� Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy 
wielu nieporozumień – Georg Christoph Lichtenberg  

� Geniusz to mieszanina 1% natchnienia z 99% potu – Thomas Edison 

� Ideałem pracodawcy jest mieć produkcję bez pracowników, zaś ideałem pracowników 
jest mieć wynagrodzenie bez pracy231 – E. F. Schumacher 

� Im bardziej się śpieszę, tym bardziej nikt mi nie chce ustępować z drogi – Plaut  

� Jesteśmy niewolnikami wskazówek zegara, więźniami kalendarzy, gońcami kont 
bankowych – Jean Anouilh  

� Jeśli chcesz dostawać pieniądze bez pracy, musisz najpierw nauczyć się pracować bez 
pieniędzy – autor nieznany 

� JeŜeli chcesz się wystroić, potrzebny ci odpowiedni ubiór; jeŜeli chcesz być mądry, 
potrzebna ci nauka - przysłowie buriackie 

� JeŜeli masz plan, którego jesteś pewny w 80%, powinieneś z całą energią go realizować 
– Georg Patton   

� JeŜeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, kaŜda droga doprowadzi cię do celu – przysłowie 
Ŝydowskie 

� JeŜeli trener pokaŜe piłkarzom drogę, a ci będą nastawieni na wygraną i wystarczy im 
umiejętności, wówczas da się osiągnąć sukces – Leo Beenhakker 

� Kto się pilnie uczy, temu bieda nie dokuczy – przysłowie polskie 

� Klasyk nie zdałby egzaminu ze swych dzieł – autor nieznany 

� Krytyk i eunuch z jedenj są parafi, obaj wiedzą jak, Ŝaden nie potrafi - Tadeusz Boy-
śeleński (Jan Sztaudynder) 

� Lepiej uczyć się rzeczy nieuŜytecznych, niŜ nie uczyć się niczego – św. Augustyn  

� Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać – Denis Diderot 

� Metoda jest matką pamięci – Margaret Sarah Fuller   

� Moja praca jest elastyczna. Zawsze potrafi się do mnie dopasować – autor nieznany  

� Nad stracony czas nic bardziej nie boli – Michał Anioł  

� Najkrótsze wyrazy „tak” i „nie” wymagają najdłuŜszego zastanowienia – Pitagoras  

                                                
231☺ Prośba o uzupełnienie: 

• Ideałem nauczyciela akademickiego jest …. 
• Ideałem studenta jest … 
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� Najlepszym przygotowaniem do pracy zaplanowanej na jutro jest praca wykonana 
dzisiaj232 – Albert Hubbard   

� NajwaŜniejszy w kaŜdym działaniu jest początek – Platon  

� Największą głupotą jest uczenie się tego, co potem trzeba zapomnieć – Aleksander 
Dumas 

� NaleŜy być optymistą na początku pracy, a krytycznym na końcu – Ludwik Hirszfeld 

� Napisałbym krótszy list, ale nie miałem czasu – Abraham Lincoln 

� Nauczania powinny odznaczać się: poprawnością, prostotą, otwartością, powagą  
i skromnością, dalej: taktem i wdziękiem. Do kaŜdego trzeba przemawiać indywidualnie,  
w zaleŜności od jego stanu i poziomu moralnego. A więc kaznodzieja powinien wprzód 
przemyśleć, co ma mówić, do kogo, kiedy i w jaki sposób – św. Izydor z Sewilli  

� Nauczy potrzeba, czego do niej trzeba – przysłowie  

� Nauczycielem wszystkiego jest praktyka – Juliusz Cezar  

� Nauka zapominania jest sztuką równie waŜną, jak nauka zapamiętywania – autor 
nieznany 

� Naukę buduje się z faktów tak, jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie 
faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem – Jules Henri 
Poincaré  

� Nie ma nic w Ŝyciu wspanialszego niŜ mieć czas – Agata Christie 

� Nie otrzymujemy krótkiego Ŝycia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz 
trwonimy go – Seneka Starszy  

� Nie rób samemu, co moŜna we dwoje, takie są rady i zasady moje – Jan Sztaudynger 

� Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić – Feliks 
Chwalibóg  

� Nie wystarczy mieć sprawny umysł, trzeba do jeszcze dobrze uŜywać - Kartezjusz 

� Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze umieć z niej korzystać – Cyceron 
(Marcus Tullius Cicero) 

� Niejeden marnuje czas dany mu do przeŜycia, poniewaŜ martwi się, Ŝe ma tego czasu tak 
mało – Tadeusz Kotarbiński  

� Nie wiedziałem, Ŝe na świecie jest tylu idiotów, dopóki nie poznałem Internetu -  
Stanisław Lem 

� Nigdy nie mów wszystkiego, co wiesz, ale wiedz zawsze, co mówisz – George Bernard 
Shaw 

� Nikt nie wie, do czego jest zdolnym, dopóki nie spróbuje – Publiusz Syrus 

� Nocą myśli się łatwiej, w głowie jest mniej hałasu – Victor Hugo 

� Odpowiedzi zawsze są dobre, to pytania są do nich niedopasowane – Radek Landowski 

� Pamiętaj, co masz do zrobienia i zapomnij, czego juŜ dokonałeś – Marie von Ebner–
Eschenbach  

                                                
232 ☺Co masz zrobisz dzisiaj, zrób pojutrze, będziesz miał dwa dni wolne - NN 
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� Piłki nie naleŜy podawać tam, gdzie jest zawodnik, tylko tam, gdzie będzie – Kazimierz 
Górski 

� Pisanie jest najlepszym nauczycielem wymowy – Cyceron  

� Pisanie polega nie na umiejętności pisania, lecz na umiejętności wykreślania tego, co jest 
źle napisane – Antoni Czechow 

� Plany to tylko dobre chęci, chyba, Ŝe natychmiast przekształcą się w cięŜką pracę – Peter 
F. Drucker 

� Plenus venter non student libenter (Pełny brzuch niechętnie studiuje) – autor nieznany 

� Po kaŜdym dniu trzeba postawić kropkę, odwrócić kartkę i zaczynać na nowo – Phil 
Bosmans   

� Pośpiech nic nie pomoŜe; najwaŜniejsze jest we właściwym czasie wyruszyć w drogę – 
Jean de La Fontaine 

� Poświęć wystarczająco duŜo czasu na utwierdzenie się w jakiejś potrzebie, a potrzeba 
zniknie – prognoza Petera 

� Praca jest jak piękna kobieta, nie lubi czekać – Sidonie Gabrielle Colette   

� Prawdziwa szkoła to warsztat pracy – Pierre Joseph Proudhon 

� Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn – Francis Bacon 

� Prawdziwym obiektem edukacji jest człowiek nieustannie zadający pytania – Bishop 
Creighton 

� Przed kaŜdym pisaniem podnieś myśl i serce do Pana Boga, prosząc o pokorę i prostotę – 
Bogdan Jański 

� Przerwać naukę to wyzwolić się z trosk, bo studia nigdy kresu nie mają – Lao Cy 

� Przez wiele lat ludzie nie zdawali sobie sprawy, jak wielka jest ich niewiedza – nie 
wiedzieli, czego konkretnie nie wiedzą. Ale teraz juŜ wiedzą, czego nie wiedzą, i to ich 
niepokoi – Richard S.Wurman 

� Przy dziesięciu priorytetowych sprawach któraś na pewno będzie wykonana jako 
pierwsza – zasada Tsara 

� PrzyłóŜ do nauki pilności, dostąpisz potem godności – przysłowie polskie 

� Pytanie, „dlaczego?” jest źle zadane. Powinniśmy raczej zapytać, „dlaczego nie?” – 
George Bernard Shaw 

� Rachunek sumienia – donos na siebie – Aleksander Kumor 

� Robić z łatwością to, co innym sprawia trudność to talent. Robić to, co jest niemoŜliwe 
dla talentu to geniusz – Frederic Henri Amiel 

� Są ludzie, którzy przez całe Ŝycie spoglądają na zegarek, a mimo to zawsze się spóźniają 
– Antoni Czechow  

� Słaba pamięć pokoleń utrwala legendy – Stanisław Jerzy Lec 

� Słyszałem i zapomniałem, widziałem i zapomniałem, zrobiłem i zrozumiałem - 
Konfucjusz  
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� Smarowanie (oliwienie) czegoś, co się nie porusza, powoduje, Ŝe smar (olej)... wycieka  
i wsiąka w podłoŜe. Tak samo jest z nauką i wiedzą, która bez praktyki niczego nie daje 
oprócz uczucia... przesytu lub frustracji – autor nieznany 

� Słyszałem i zapomniałem, widziałem i zapomniałem, zrobiłem i zrozumiałem - 
Konfucjusz 

� Sukces leŜy w 10% w informacji i 90% w zastosowaniu – autor nieznany 

� Sztuka pamiętania to sztuka koncentracji – Samuel Johnson 

� Sztuka pisania jest sztuką skreślania – Julian Przyboś 

� Śmierć to jedyny egzamin, którego nie moŜna oblać– Paul Claude 

� To umysł czyni człowieka zdrowym lub chorym, zdesperowanym lub szczęśliwym, 
bogatym lub biednym – Edward Spenser 

� Teorie naukowe są sposobem patrzenia na świat – Paul Karl Fayerabend 

� Tylko głupota ma odpowiedz na wszystko – Anatol France 

� Tylko zły pan nie dopuszcza modyfikacji – Publicjusz Syrus 

� Uczony głupiec to ten, kto przeczytał wszystko i zapamiętał to – Henry Weeler Shaw 

� Ucz się, Ŝeby mieć o czym myśleć. Myśl, Ŝeby stworzyć coś własnego - pierwsza zasada 
pedagogiki praktycznej  

� Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla Ŝycia – Seneka Młodszy  

� Umysł to nie dzban, który naleŜy wypełnić, ale ognisko, które wypada rozpalić - Plutarch 

� W przyszłym tygodniu nie moŜe dojść do Ŝadnego kryzysu. Mój program zajęć jest 
wypełniony – Henry A. Kissinger   

� W tym moc, co więcej umie – Ignacy Baliński  

� Wiedza o tym, jak się uczyć jest najwaŜniejszą umiejętnością w Ŝyciu – Tony Buzan 

� Wiedza to nic innego, jak pamięć – Platon 

� Wiedzieć, kiedy się nie przemęczać, jest równie waŜne jak wiedzieć, kiedy trzeba cięŜko 
pracować – Harvey Mackay   

� Wykształcenie: to, co mądremu pokazuje, jak mało umie, głupiemu zaś daje złudzenie,  
Ŝe umie duŜo – Julian Tuwim 

� Z naszych studiów zachowujemy w pamięci ostatecznie tylko to, co moŜemy 
wykorzystać praktycznie – Johann Wolfgang Goethe 

� Zdolni studenci nie są bardziej inteligentni od innych. Ale mają inne umiejętności, cele, 
nawyki, priorytety i strategie, poniewaŜ widzą proces uczenia się, szkołę, a nawet siebie 
w inny sposób - The Smart Student iClub  

� Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić – Albert 
Einstein. 
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6.10. GAUDEAMUS 

Jest to pochodzący z XVIII w. hymn akademicki, oparty na motywach pieśni pokutnej  
z XIII w. W środowisku akademickim przetrwał przez wszystkie burze dziejowe Polski.  
Po bardzo szacownym wstępie, w którym studenci wiwatują na cześć Akademii  
i Profesorów, dalsze zwrotki są dość frywolne. Autor pozostaje nieznany, jak w przypadku 
wielu innych utworów średniowiecznych. Obecny tekst napisał w 1781 roku  
C.W. Kindleben, wędrowny poeta niemiecki. Melodia pochodzi z wcześniejszej pieśni  
J.G. Günthera z 1717 roku. W XIX w. melodia GAUDEAMUS została zaliczona do 
utworów muzyki klasycznej.  

Hymn śpiewany jest przez chóry uczelniane podczas inauguracji roku akademickiego.  
W skróconej wersji śpiewana jest tylko zwrotka pierwsza i czwarta. 

Gaudeamus igitur, 
Iuvenes dum sumus! 
Post jucundam juventutem, 
Post molestam senectutem, 
Nos habebit humus. 

Radujmy się więc, 
dopókiśmy młodzi, 
po przyjemnej młodości, 
po uciąŜliwej starości 
posiądzie nas ziemia. 

Ubi sunt qui ante nos 
In mundo fuere? 
Vadite ad superos, 
Transite ad inferos, 
Ubi iam fuere. 

Gdzie są ci, którzy przed nami 
Na świecie byli?  
Idźcie szukać w niebie, 
Szukajcie i w piekle, 
Bo na ziemi juŜ byli. 

Vita nostra brevis est, 
Brevi finietur. 
Venit mors velociter, 
Raptat nos atrociter, 
Nemini parcetur. 

śycie nasze krótko trwa 
i szybko się kończy, 
chyŜo nadchodzi śmierć 
i porywa nas okrutna 
nikogo nie oszczędzi. 

Vivat Academia, 
Vivant professores! 
Vivat membrum quod libet, 
Vivant membra quae libent, 
Semper sint in flore! 

Niechaj Ŝyje Akademia, 
niech Ŝyją profesorowie, 
niech Ŝyje kaŜdy członek Fakultetu, 
niech Ŝyją wszyscy członkowie, 
niechaj rozkwitają. 

Vivant omnes virgines, 
Faciles formosae! 
Vivant et mulieres 
Dulces et amabiles, [tenerae, amabiles] 
Bonae, laboriosae! 

Niechaj Ŝyją wszystkie panny 
przystępne i piękne, 
niechaj Ŝyją i męŜatki 
młode i miłe, 
dobre i pracowite. 

Vivat et res publica, 
Et qui illam regit! 
Vivat nostra civitas, 
Maecenatum caritas, 
Quae nos hic protegit! 

Niechaj Ŝyje i państwo 
i ten, kto nim rządzi, 
niech Ŝyje nasze miasto, 
mecenasów łaskawość, 
która nas tu chroni. 

Pereat tristitia, 
Pereant osores! 
Pereat diabulus, 
Quivis antibruschius, 
Atque irrisores. 

Niech przepadną smutki, 
I zginą wrogowie, 
Niech przepadnie diabeł, 
I anty-burschowie, 
A takŜe szydercy!  
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233 Podana bibliografia dotyczy jedynie pozycji w postaci papierowej. Oprócz nich wykorzystano ponad 200 

pozycji znalezionych w Internecie i podanych w tekście poradnika.  
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11. PODSUMOWANIE 
Z załoŜenia poradnik ten to kompendium wiedzy na temat poŜądanych umiejętności 
akademickich, rozumianych jako umiejętności pomagające i ułatwiające studiowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rysunek 72. Struktura poradnika 

Integralną częścią poradnika jest portal internetowy, zawierający testy komputerowe  
i uzupełnienia specjalistyczne, a w przyszłości dalsze uzupełnienia i ewentualną erratę.  

Istotnym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są opisy programów: uczącego szybkiego 
czytania i skutecznego zapamiętywania, sporządzania notatek nielinearnych –  
wspomagających zarządzanie czasem oraz wspierającego ochronę oryginalności tekstów.  

Autor w maksymalnym moŜliwym stopniu weryfikował zamieszczane w poradniku 
informacje oraz starał się je przedstawić w sposób wyczerpujący i jednoznaczny. 

EFEKTYWNE 
NOTOWANIE 

SKUTECZNE 
ZAPAMIĘTYWANIE 

SZYBKIE  
CZYTANIE 

ZARZĄDZANIE 
CZASEM 

ZDAWANIE 
EGZAMINÓW 

WYKONYWANIE 
PRAC PISEMNYCH 

KONCENTRACJA 
UWAGI 

ŚRODOWISKO AKADEMICKIE 

RADZENIE SOBIE  
ZE STRESEM 
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W razie potrzeby autor rekomenduje Czytelnikom rozszerzenie informacji na podstawie 
podanych pozycji piśmiennictwa, w tym z polecanych witryn internetowych 234.  

Poradnik adresowany jest przede wszystkim do osób rozpoczynających studia.  
W znaczącym stopniu powinien zwiększyć ich efektywność studiowania poprzez określenie 
drogowskazu w postaci najbardziej odpowiedniego postępowania w trakcie studiów 
złoŜonego z opisanych w poradniku „puzzli dydaktycznych”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor ma nadzieję, Ŝe odbiór informacji zawartych w niniejszym poradniku nie będzie 
zgodny z tzw. prawami dr. Dońdy.235 Stąd teŜ uwaŜa, Ŝe informacje te przyczynią się do 
uzyskania przez Czytelników wysokich wyników w nauce, co z kolei moŜe spowodować 
otrzymanie przez Nich listów gratulacyjnych od rektora.  
 

Za otrzymanie takich listów wypada podziękować. PoniŜej zamieszczono przykład takiego 
podziękowania: 236 

                                                
234 Punkt 6.8. 
235☺ Pierwsze prawo: Tego, co ktoś napisał, nikt nie czyta. 

Drugie prawo: Jeśli jednak czyta, to nie rozumie. 
Trzecie prawo: Jak rozumie, to nie pamięta. 

236 http://www.pwsz.konin.edu.pl/news.php?id=2897 

Jego Magnificencjo Rektorze, Wybitny Profesorze! 

W imieniu całej braci studenckiej, tej damskiej i tej męskiej, pragniemy podziękować 
Panu serdecznie, bo ten uścisk dłoni będziemy czuć wiecznie. 

Ten uścisk to poparcie, a takŜe uznanie za całe nasze uczciwe studiowanie, to dla nas jest 
bardzo waŜna rzecz, Ŝe Rektor dziś nie powie do nas precz, tylko zaprosi na uroczyste 
spotkanie, poklepie w ramię, okaŜe uznanie za nasz uczelniany wkład. 

Za to, Ŝe tworzyliśmy studencki ład, a takŜe porządek i klimat miły, choć niejeden 
problem był dla nas zawiły.  

Za to wszystko Rektor nam dziś dziękuje i bardzo miło się podśmiechuje, Ŝe tacy 
Ŝakowie mu się trafili, Ŝe są uprzejmi i Ŝe są mili. 

My ze swej strony składamy podziękowania i dla JM słowa uznania, Ŝe student dla 
Rektora jest zawsze podmiotem, a nie przedmiotem, czy teŜ kłopotem. 
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INNE PODRĘCZNIKI AUTORA 

 

 

Charakterystyka podręcznika  
pod adresem: 

WWW.TI.VIZJA.NET. PL 

Charakterystyka podręcznika  
pod adresem: 

WWW.MP.VIZJA.NET. PL 
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ANKIETA 

I. OCENA TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁÓW  
I PROPOZYCJE ZMIAN237 

Jakich informacji brakuje? 

Specyfikacja informacji 
Nr 

rozdziału 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Jakie informacje nie są potrzebne? 

Specyfikacja informacji 
Nr 

rozdziału 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Jakie informacje są zbyt ogólne? 

Specyfikacja informacji 
Nr 

rozdziału 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Jakie informacje są zbyt szczegółowe? 

Specyfikacja informacji 
Nr 

rozdziału 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                
237 Ankieta moŜe być wykorzystana w działalności dydaktycznej prowadzonej przez nauczycieli akademickich 

w sposób zorganizowany – jako przykład analizy pozycji piśmiennictwa lub/oraz opracowania streszczenia. 
Analogiczna ankieta znajduje się w portalu poradnika. 
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II. OCENA ZAWARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁÓW 

Skala rosnąca 1 – 5 (np. 5 oznacza bardzo trudny, bardzo ciekawy, bardzo przydatny) 

Wstawić cyfrę 1 -5 w kaŜde pole 
 

LP  TYTUŁ ROZDZIAŁU Trudny Ciekawy Przydatny 

1. 
CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA 

AKADEMICKIEGO I JEGO 
FUNKCJONOWANIE 

   

2. KSZTAŁTOWANIE PODSTAWOWYCH 
UMIEJĘTNOŚCI AKADEMICKICH    

3. ZDAWANIE EGZAMINÓW    

4. PLANOWANIE, WYKONYWANIE  
I PREZENTOWANIE PRAC PISEMNYCH    

5. PORTAL INTERNETOWY PODRĘCZNIKA    

6. DODATKI    

III. INNE UWAGI I PROPOZYCJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wypełniający ankietę:  


