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Szukasz informacji dotyczących rekrutacji na studia?
Zajrzyj na stronę www.up.krakow.pl/kandydat, znajdziesz 
tam wszystkie niezbędne informacje na temat:
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• kursów.
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ostatnie dwa miesiące ze względu na epidemię koronawirusa były dla nas wyjątkowo trudne, dlatego 
bardzo dziękuję za Państwa zaangażowanie i  chęć współpracy. Od 12  marca 2020  roku odwołałem 
wszystkie zajęcia prowadzone w budynkach Uniwersytetu Pedagogicznego. Zastosowaliśmy się również 
do wszystkich zaleceń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących pracy zdalnej, wprowadzi-
liśmy dyżury, tak aby ograniczyć kontakt i zachować bezpieczeństwo pracowników, ale także utrzymać 
ciągłość pracy. Nadal na bieżąco informujemy na stronie UP i w mediach społecznościowych o wszelkich 
zmianach. Korzystamy z najnowszych technologii, dzięki czemu studenci mogą spotykać się z wykła-
dowcami, nie wychodząc z domu.

Trudna sytuacja pozwala nam nabyć nowe umiejętności i kompetencje, z których będziemy korzystali 
również w bardziej sprzyjających okolicznościach. Mimo tak trudnego okresu docierają do mnie pozy-
tywne informacje dotyczące tego, że ten czas staracie się Państwo wykorzystywać na dodatkowe szko-
lenia i nadrobienie wartościowych lektur. Naukowcy z UP po raz kolejny mogą się podzielić sukcesami, 
o czym przeczytacie Państwo w dziale Pracownicy.

Państwa praca znajduje odzwierciedlenie w najnowszym numerze „Commentarii Academici”. Polecam, 
jak zawsze, aby zajrzeli Państwo do działu Nowości wydawnicze. Zaproponowaliśmy aż sześć publikacji, 
których nie można przeoczyć. Szukając dobrej lektury, należy skorzystać również z materiału Patrycji 
Pancerz z Akademickiego Biura Karier UP,  w którym znajdziecie Państwo informacje o wydaniach książ-
kowych poświęconych kreatywności i bardzo modnemu obecnie myśleniu out of the box.

Zachęcam szczególnie do przeczytania wywiadu z Dyrektorem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Peda-
gogicznego, który opowiedział o jej działaniu. To interesująca lektura dla każdego, kto zastanawia się, 
czy rozpocząć kształcenie na trzecim stopniu studiów. Z perspektywy naukowca z wieloletnim doświad-
czeniem polecam szczególnie wnikliwą analizę kwestii rekrutacyjnych. Dr hab. Władysław Marek Kolasa, 
prof. UP,  objaśnił ten proces krok po kroku. Ułatwi to na pewno podjęcie decyzji o rozpoczęciu wyzwania 
związanego z przygotowaniem i obroną dysertacji doktorskiej. 

Polecam wszystkie artykuły z aktualnego wydania „Commentarii Academici”. Mam nadzieję, że każdy 
z Państwa znajdzie w nim interesujące treści dotyczące naszego uniwersytetu.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
(fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto)

Szanowni 
Państwo,
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W dniach 26–27 lutego 2020 roku odbyła się I Międzynarodowa 
Polsko-Ukraińska Konferencja pt. „Polska i Ukraina w obliczu ra-
dykalnych zmian społecznych. Diagnozy i  znaki zapytania”, zor-
ganizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii oraz Instytut Po-
litologii. Pomimo że była to pierwsza edycja, cieszyła się sporą 
popularnością w kraju i  za granicą. W konferencji wzięło udział 
58 naukowców, którzy reprezentowali 15 polskich oraz 9 ukraiń-
skich ośrodków akademickich. Duże zainteresowanie konferencją 
pokazało, że wśród uczonych z obu państw istnieje potrzeba orga-
nizacji wydarzeń naukowych, opartych na wzajemnej wymianie 
doświadczeń i wiedzy. Konferencja została objęta honorowym pa-
tronatem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Ka-
zimierza Karolczaka. Patronat nad wydarzeniem objęły również 
cztery uczelnie wyższe z  Ukrainy: Niżyński Państwowy Uniwer-
sytet im.  Mikołaja Gogola, Przykarpacki Uniwersytet Narodo-
wy im.  Wasyla Stefanyka, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy 
im.  Jurija Fedkowycza i  Lwowski Państwowy Uniwersytet Bez-
pieczeństwa Życia, a  także Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, 
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Krakowie oraz 
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego. Patrona-
mi medialnymi byli: Radio Kraków i Dziennik Kijowski.

Podczas otwarcia konferencji gości przywitali: Rektor  UP 
prof.  dr  hab.  Kazimierz Karolczak, Dyrektor Instytutu Politologii 
prof.  dr  hab.  Andrzej Jaeschke oraz Dyrektor Instytutu Filozofii 
i Socjologii prof. dr hab. Janusz A. Majcherek. Sesję plenarną otwo-
rzył prof. dr hab. Janusz A. Macherek wystąpieniem pt. „30-lecie 
polskiej transformacji społeczno-gospodarczej”. Kolejnym prele-
gentem był dr Marcin Frybes z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych 
w  Paryżu (CADIS-EHESS-Paris), który w  referacie pt.  „Promocja 
własnego kraju za granicą: doświadczenia polskie i  ukraińskie 

(czy Polska i  Ukraina mogą/powinny mieć wspólną dyplomację 
kulturalną?)” rozważał ciekawą koncepcję wspólnej promocji 
kultury Polski i Ukrainy. W dalszej części obrad plenarnych głos 
zabrał prof. dr hab. Oleksander Bojko z Niżyńskiego Państwowe-
go Uniwersytetu im. Mikołaja Gogola, autor najpopularniejszego 
na Ukrainie podręcznika do nauki historii kraju. W wystąpieniu 
pt.  „Rozwój społeczno-polityczny Ukrainy w  latach 2014–2019: 
główne trendy, problemy i  zagrożenia dla bezpieczeństwa pań-
stwa” przybliżył uczestnikom współczesne wyzwania instytucjo-
nalne Ukrainy. Sesję plenarną zamknął referat dr. hab. Krzysztofa 
Czekaja, prof. UP,  który mówił o potrzebie wykorzystywania dia-
gnoz społecznych do prowadzenia inżynierii społecznej w  obu 
krajach.

W  siedmiu sesjach plenarnych w  pierwszym dniu konferencji 
wzięło udział 40 naukowców z Polski i Ukrainy. Panele, w których 
toczyły się obrady, zatytułowano: „Emigracja ze wschodu – szanse 
i wyzwania”, „Młode pokolenia a transformacja”, „Europa w cie-
niu wojny hybrydowej”, „Stare problemy, nowe wyzwania”, „Wy-
zwania instytucjonalne Ukrainy”, „Polsko-ukraińska współpraca 
transgraniczna” oraz „Historia polsko-ukraińska – pole konfliktu 
czy źródło porozumienia”. Pierwszy dzień obrad zakończyła sesja 
plenarna pt.  „Stare zagrożenia, nowe problemy środkowoeuro-
pejskich demokracji”, której moderatorem był dr hab.  Radosław 
Marzęcki, prof.  UP,  a  uczestniczyli w  niej dr  hab.  Tomasz Słom-
ka z  Uniwersytetu Warszawskiego; dr  hab.   Sebastian Kubas, 
prof. UŚ; dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UP,  oraz dr Bogusław Kotar-
ba z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W  drugim dniu konferencji odbyły się dwa panele: „Nauczanie 
języka polskiego jako obcego” oraz „Migracje i  ich socjokulturo-
we aspekty”. W  czasie podsumowania i  zamknięcia konferencji 
głos zabrali organizatorzy – dr hab.  Piotr Długosz, prof. UP,  oraz 
mgr Mateusz Kamionka – dziękując w imieniu Komitetu Organi-
zacyjnego wszystkim prelegentom, patronom, Biuru Współpracy 
Międzynarodowej UP oraz studentom Instytutu Politologii, którzy 
wsparli organizacyjnie obsługę konferencji. Konferencję zakoń-
czyło wystąpienie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w  Krakowie dr.  hab. Grzegorza Forysia, 
prof.  UP,  który podziękował wszystkim uczestnikom i  wyraził 
nadzieję na organizację kolejnych wspólnych polsko-ukraińskich 
wydarzeń naukowych.

Mateusz Kamionka, doktorant w Instytucie Politologii UP

Jak polsko-ukraińska historia wpływa dziś na życie obu 
narodowości? Czy Polska i Ukraina mają takie same do-
świadczenia w promocji kraju? Jak skutecznie uczyć się 
języka polskiego, jeżeli jest on dla nas językiem obcym? 
Jakie są socjokulturowe aspekty migracji? To tylko kil-
ka tematów z  szerokiego spektrum zaprezentowanego 
podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej 
na Uniwersytecie Pedagogicznym pod koniec lutego. 
Warto przeczytać o wszystkich.

w obliczu radykalnych zmian społecznych

POLSKA I UKRAINA 
Fotografia udostępniona przez organizatorów konferencji



W marcu 2019 roku, w imieniu Studenckie-
go Koła Naukowego Wzornictwa PROTOTYP, 
Adrianna Arabska nawiązała współpracę 
z Teatrem im. Juliusza Słowackiego, której 
efektem było stworzenie grupy projektowej 
w składzie: Adrianna Arabska, Kaja Jałoza, 
Zuzanna Krzemień, Izabela Pawluśkiewicz, 
Zuzanna Wdowik. Wszystkie członkinie 
grupy projektowej były w  tym czasie stu-
dentkami Uniwersytetu Pedagogicznego 
i  aktywnie działały w  kole naukowym. 
W  ramach współpracy powstała makieta 
wnętrza teatru oraz dwie tyflografiki, czy-
li graficzne przedstawienia rzeczywistości 
umożliwiające przełożenie doznań wzroko-
wych na dotykowe, tak by były zrozumiałe 
dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 

Makieta wnętrza teatru składa się z pod-
stawy o wymiarach 100 na 50 cm, w któ-
rą wkładane są kolejne jej części – scena, 
orkiestron, widownia, loża, kurtyna. Każdy 
z  tych elementów został dokładnie prze-
skalowany na podstawie udostępnionych 
przez teatr rzutów i  przekrojów budynku 
oraz uproszczony i  zgeometryzowany, co 
zapewnia całości czytelność. Makieta za-
stała wykonana z  MDF  – płyty pilśniowej 
o  średniej gęstości włókien drzewnych. 
Materiał ten wyróżnia łatwość obróbki 
oraz parametry pozwalające na stworzenie 
makiety, która będzie wielokrotnie doty-
kana i narażana na fizyczne uszkodzenia. 
Materiał został dodatkowo pomalowany 
na biały, czarny i szary kolor oraz polakiero-
wany. Na elemencie przedstawiającym wi-
downię zaznaczone są linie krzeseł pokryte 
czerwonym aksamitem, aby oddać ich cha-
rakter. Kurtyna również została dodatkowo 
pokryta warstwą tkaniny imitującej właści-

wy materiał. Wszystkie elementy są opisa-
ne w czarnodruku i alfabecie Braille’a.

Dodatkowo do makiety powstały dwie ty-
flografiki przedstawiające kurtyny według 
projektów Henryka Siemiradzkiego oraz 
Stanisława Wyspiańskiego. Obie oryginal-
ne kurtyny są aktualnie w użyciu i stano-
wią jeden z ważniejszych elementów wnę-
trza teatru. Tyflografiki zostały wykonane 
z  pleksi w  kolorze czarnym oraz białym. 
Kontrastujące kolory są łatwiejsze do od-
czytu przez osoby niedowidzące, a  samo 
pleksi pozwala na precyzyjne odwzoro-
wanie kształtów i  elementów. Kurtyny 
składają się z  podstawy oraz mniejszych 
elementów, które są dodawane stopniowo 
w trakcie zapoznawania się z nimi.

Wykonywanie badań oraz zbieranie mate-
riałów do tego projektu trwało od marca 
2019  roku. Po ustaleniu z  koordynatorką 
dostępności teatru, Dominiką Feiglewicz, 
zakresu adaptacji  – sceny, widowni, loży 
oraz kurtyn – skonsultowałyśmy się z pre-
zesem małopolskiego okręgu Polskiego 
Związku Niewidomych Tomaszem Koźmiń-
skim oraz przedstawicielką krakowskiego 
oddziału Fundacji Szansa Dla Niewido-
mych Paulą Cupryan i współpracownikami 
fundacji. W  kwietniu złożyłyśmy wniosek 
o grant, pod opieką Malwiny Antoniszczak, 
w ramach otwartego konkursu na realiza-
cję zadań publicznych Województwa Ma-
łopolskiego pt. „Naukowe Inspiracje – Cie-
kawe i Kreatywne”. Grant został przyznany 
Fundacji Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pe-
dagogicznego z przeznaczeniem na wyko-
nanie tego projektu przez Studenckie Koło 
Naukowe Wzornictwa. 

Między czerwcem a  wrześniem 2019 
roku określiłyśmy gabaryt modelu i  wy-
konałyśmy pierwsze próbne makiety. 
W  październiku modele próbne zostały 
przetestowane przez osobę niewidomą 
w  Fundacji Szansa Dla Niewidomych. 
Między listopadem a  styczniem makieta 
oraz tyflografiki kurtyn zostały wykonane 
już w materiałach docelowych i ponownie 
przetestowane. W styczniu i  lutym trwa-
ły prace nad wykonaniem i dodaniem do 
gotowej makiety tabliczek z  podpisami 
w  czarnodruku i  alfabecie Braille’a. Cały 
proces powstawania został udokumen-
towany na filmie z audiodeskrypcją, któ-
ry jest dostępny do obejrzenia na stronie 
https://teatrwkrakowie.pl/aktualnosci/
jak-powstawala-makieta-teatru-im-juliu-
sza%20slowackiego. 
Makieta oraz tyflografiki są eksponowane na 
czas spektakli we foyer Gmachu Głównego 
Teatru. Będą wykorzystywane również pod-
czas warsztatów dla osób z niepełnospraw-
nością wzroku, które poprowadzi Izabela 
Pawluśkiewicz. Warsztaty mają za zadanie 
przekazać osobom niedowidzącym oraz nie-
widomym, w jaki sposób działa teatr.

Literatura:

Instrukcja tworzenia i  adaptowania ilu-
stracji i  materiałów tyflograficznych dla 
uczniów niewidomych, opracowana na 
zlecenie Departamentu Zwiększania Szans 
Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej przez zespół tyflopedagogów ze 
Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wycho-
wawczych w  Polsce, red. E.  Więckowska, 
Bydgoszcz–Kraków–Laski–Owińska 2011.
Majewski T., Niewidomi wśród widzących, 
Państwowy Zakład Wydawnictw Lekar-
skich, Warszawa 1973.
Sękowska Z., Kształcenie dzieci niewido-
mych, Państwowe Wydawnictwo Nauko-
we, Warszawa 1974.
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PROJEKTOWANIE POMOCY DOTYKOWYCH

Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa PROTOTYP może pochwalić się wieloma 
realizacjami na rzecz udostępniania szeroko pojętej sztuki osobom niewido-
mym i niedowidzącym. Wśród nich warto wspomnieć chociażby współpracę 
z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Fundacją Szansa dla Nie-
widomych czy Biurem Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fotografie udostępnione przez autorki tekstu

Adrianna Arabska, Izabela Pawluśkiewicz, Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa PROTOTYP

dla osób z niepełnosprawnością wzroku

https://teatrwkrakowie.pl/aktualnosci/jak-powstawala-makieta-teatru-im-juliusza%20slowackiego
https://teatrwkrakowie.pl/aktualnosci/jak-powstawala-makieta-teatru-im-juliusza%20slowackiego
https://teatrwkrakowie.pl/aktualnosci/jak-powstawala-makieta-teatru-im-juliusza%20slowackiego
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
Polecane lektury
Aleksandra Knych, Henryk Noga

Technologie informacyjne a kreatywność ucznia

Technologie informacyjne są obecne niemal we wszystkich dziedzinach życia współ-
czesnego człowieka, często decydują o  ich rozwoju. Istotne jest wykorzystywanie 
multimediów w procesie kształcenia dzieci i młodzieży. Użytkowanie sprzętu kom-
puterowego w procesie edukacji ma na celu nie tylko usprawnienie procesu naucza-
nia i wspieranie rozwoju ucznia, ale także przygotowanie młodego człowieka do ży-
cia w społeczeństwie informacyjnym i wyzwań z tym związanych. Publikacja ukazuje 
wykorzystanie technologii w edukacji.

Zawartość: Wstęp; Rozdział 1. Analiza treści nauczania na zajęciach przedmiotów 
techniczno-informatycznych; Rozdział  2. Uwarunkowania twórczości technicznej; 
Rozdział  3. Technologie informacyjne i  ich wykorzystanie w  edukacji technicznej; 
Rozdział 4. Przedmiot, podstawa empiryczna i metoda badań; Rozdział 5. Techno-
logie informacyjne wobec rozwoju twórczości technicznej uczniów – na podstawie 
badań; Podsumowanie.

Agnieszka Lasota, Katarzyna Tomaszek (red.)

Dynamizacja rozwoju człowieka od dzieciństwa do starości

Publikacja jest próbą całościowego, holistycznego ujęcia uczenia się i rozwoju czło-
wieka w biegu życia. Składa się z dziesięciu rozdziałów powiązanych ze sobą proble-
mami pojawiającymi się od dzieciństwa do starości.

Zawartość (wybór): Alicja Kozłowska-Lewna, Znaczenie stymulacji muzycznej dla 
prawidłowego rozwoju dzieci; Agnieszka Lasota, Deklarowana wiedza o dziecięcych 
zaburzeniach rozwojowych i postrzegany obraz dziecka przez rodziców zastępczych 
i biologicznych; Katarzyna Tomaszek, Przegląd narzędzi do pomiaru gelotofobii; Ewa 
Zawisza-Wilk, Dorośli z zespołem Aspergera – życie bez diagnozy.

Iwona Pietrzkiewicz

Kultura książki w zakonach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego  
XV–XVIII wieku

Praca nie tylko podsumowuje dotychczasowe analizy kultury piśmienniczej i literac-
kiej Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale także stanowi duże osiągnięcie badawcze, 
które wzbogaca wiedzę o kulturze zakonnej epok dawnych.

Zawartość: Wstęp; Rozdział 1. Religie i religijność w Wielkim Księstwie Litewskim; 
Rozdział 2. Nulla dies sine linea. Tekst w klasztorze jako odzwierciedlenie ideałów 
życia i duchowości zakonnej; Rozdział 3. Docta et eloquens pietas. Klasztor jako in-
stytucja kultury literackiej i pracy naukowej; Rozdział 4. Multitudo librorum. Księgo-
zbiory w społeczności zakonnej; Zakończenie.

Opracowanie: Natalia Majoch, Wydawnictwo Naukowe UP 
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Katarzyna Plutecka, Anna Gagat-Matuła (red.)

Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacją. Konteksty 
teoretyczne i praktyczne rozwiązania

Autorzy w sposób pogłębiony, z perspektywy pedagogicznej oraz psychologicznej, ukazu-
ją nam z jednej strony uwarunkowania, z drugiej dobrodziejstwa komunikacji społecznej 
osób z niepełnosprawnością. Akcentują przy tym bardzo wyraźnie kluczową rolę komu-
nikacji społecznej tych, których rozwój jest zakłócony lub zaburzony, w przeciwdziałaniu 
ich marginalizacji.

Zawartość (wybór): Katarzyna Plutecka, Komunikowanie się społeczne człowieka w prze-
strzeni niszy rozwojowej; Bożena Frączek, Sytuacja ekonomiczno-finansowa rodziny 
a  zaburzenia komunikacyjne jej członków; Magdalena Skalny, Rozwój społeczny osób 
głuchych w kontekście komunikacji społecznej; Anna Michalczyk, Muzyka w komunikacji, 
komunikacja w muzyce.

Katarzyna Sedivy-Mączka

Stymulacja komunikacji językowej dzieci z autyzmem

Celem monografii było ukazanie, w jaki sposób terapia językowa wpływa na całościowe 
funkcjonowanie dzieci z autyzmem. W osiągnięciu zamierzonego celu pomogło oparcie 
się na wiedzy neurologopedycznej, językoznawczej oraz psychologicznej oraz zastosowa-
nie metody całościowej, odnoszącej się do naśladowania/powtórzenia rozwoju poznaw-
czego i  językowego dziecka zdrowego. Książka skierowana do terapeutów, logopedów, 
neurologopedów pracujących z dziećmi z autyzmem.

Zawartość: Wstęp; Rozdział 1. Wpływ języka na kształtowanie się funkcji poznawczych; 
Rozdział 2. Przetwarzanie informacji językowych przez prawą i lewą półkulę mózgu; Roz-
dział 3. Diagnoza i terapia autyzmu; Rozdział 4. Badania własne; Rozdział 5. Analiza wy-
ników badań; Podsumowanie badań; Zakończenie.

Sylwester Bębas

Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie

Książka stanowi naukową refleksję nad zagadnieniem patologii społecznych i  zagrożeń 
w rodzinie. Problematyka pracy pozwala wskazać jej cele – analizę patologii i zagrożeń wy-
stępujących we współczesnych rodzinach.

Zawartość: Wstęp; Rozdział 1. Rodzina jako przedmiot poznania naukowego; Rozdział 2. 
Przemoc w rodzinie; Rozdział 3. Uzależnienia i współuzależnienia w rodzinie; Rozdział 4. 
Sekty w  rodzinie; Rozdział 5. Rozwód w  rodzinie; Rozdział 6. Bezdomność w  rodzinie; 
Rozdział 7. Samobójstwa w rodzinie; Rozdział 8. Patologie seksualne w rodzinie; Zakoń-
czenie.

Więcej informacji o publikacjach można znaleźć na stronie internetowej www.wydawnictwoup.pl  oraz 
na facebooku wydawnictwa.



8   WYWIADY, REPORTAŻE I FELIETONY COMMENTARII ACADEMICI

 O KSZTAŁCENIU DOKTORANTÓW

Co zmieniło się w kształceniu doktorantów po wprowadzeniu 
Szkoły Doktorskiej?
To zależy, dla której grupy doktorantów… Na wstępie trzeba za-
znaczyć, że obecnie na Uniwersytecie Pedagogicznym kształcimy 
jeszcze słuchaczy, którzy rozpoczęli edukację na trzecim stopniu 
studiów w oparciu o poprzednie unormowania. Zgodnie z  zało-
żeniami Konstytucji dla Nauki przygotowują oni rozprawę na do-
tychczasowych zasadach i mają na to czas do grudnia 2023 roku. 
Oczywiście należy podkreślić, że ten okres jest inny dla tych, którzy 
wszczęli już przewody, niż dla tych, którzy jeszcze tego nie uczy-
nili. Od 1 października 2019 roku zmieniło się dla nich niewiele, 
ponieważ opiekę nad nimi wciąż sprawują Kierownicy Studiów 
Doktoranckich. Zmiana dotyczy jedynie organów zwierzchnich 
(w szczególności dawne kompetencje dziekanów przejął Dyrektor 
Szkoły Doktorskiej) oraz administracji, która została przeniesio-
na do Biura Szkoły Doktorskiej. Inaczej prezentuje się sytuacja 
słuchaczy rozpoczynających studia trzeciego stopnia w  nowym 
systemie. Szkoła Doktorska UP jest zupełnie odrębną jednostką. 
Zgodnie z wytycznymi nowej ustawy jest ona po pierwsze inter-
dyscyplinarna (z czego wynika szereg konsekwencji, np. program), 
po drugie kształcenie jest zindywidualizowane (co znajduje odbi-
cie w Indywidualnym Planie Badawczym), po trzecie gwarantuje 
doktorantom stypendium powszechne.

W ramach jakich dyscyplin kształceni są doktoranci rozpoczy-
nający studia od roku akademickiego 2019/2020?
To dwanaście dyscyplin. W  pierwszym roku działalności Szkoły 
Doktorskiej przeprowadziliśmy nabór na: filozofię, geografię spo-
łeczno-ekonomiczną i  gospodarkę przestrzenną, historię, języko-
znawstwo, literaturoznawstwo, matematykę, nauki biologiczne, 
nauki fizyczne, nauki o polityce i administracji, pedagogikę, sztuki 
plastyczne i konserwację dzieł sztuki, a także nauki o bezpieczeń-
stwie. W roku akademickim 2020/2021 poszerzamy naszą ofertę 
o nauki o Ziemi i środowisku. 

Na czym polega rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UP?
To wieloetapowy proces, w którym najważniejsze jest wyłonienie 
najlepszych spośród wszystkich kandydatów. Najpierw chętni re-
jestrują się w systemie elektronicznym i składają dokumenty. Na-
stępnie oceniany jest projekt przekazany przez osoby ubiegające 
się o przyjęcie na studia. Komisja zleca przygotowanie dwóch eks-
perckich recenzji, które mają w tym pomóc. Wówczas kandydat 
może uzyskać piętnaście punktów, a  warunkiem dopuszczenia 
do drugiego etapu jest otrzymanie minimum ośmiu. Ocena jest 
ustrukturalizowana, ale to stwierdzenie niewiele mówi. Podam 
przykład z nauk biologicznych. Koncept w tym przypadku może 
uzyskać od zera do trzech punktów za sformułowanie celu bada-
nia, znajomość aktualnego stanu badań, proponowaną metodolo-
gię, nowatorstwo i wartość poznawczą oraz możliwości realizacji, 
a  także zasadność proponowanego projektu badawczego. Jeżeli 
kandydat przejdzie ten etap pozytywnie, to spotyka się z komisją 
podczas rozmowy. Na tym etapie może uzyskać dwadzieścia punk-
tów, a jego wiedza i umiejętności są oceniane w oparciu o cztery 
kryteria. Bierzemy pod uwagę umiejętności: ustnej prezentacji 
projektu badawczego, uzasadnienia lub – jak to bywa nazywane – 
obrony swojego projektu, prowadzenia dyskusji naukowej i oczy-
wiście ogólną wiedzę w zakresie danej dyscypliny. To jednak nie 
koniec. Następnym elementem weryfikacji kandydatów jest zapo-
znanie się z ich dotychczasowym dorobkiem naukowym, za który 
mogą otrzymać maksymalnie siedem punktów. Warto w tym mo-
mencie podkreślić, że aby zostać przyjętym do Szkoły Doktorskiej 
na naszym uniwersytecie, należy uzyskać minimum dwadzieścia 
dwa punkty na czterdzieści dwa możliwe do osiągnięcia w całym 
procesie rekrutacyjnym.

Czy w związku z tak wysokimi wymaganiami były dyscypliny, 
w których nie wypełniono limitów przyjęć podczas pierwszej 
rekrutacji?
W  ubiegłym roku akademickim w  przypadku większości dyscy-
plin zakładaliśmy przyjęcie maksymalnie trzech osób. Wyjątkiem 
były pedagogika i  nauki o  bezpieczeństwie, w  przypadku których 
zakładaliśmy przyjęcie po jednym kandydacie. Tak, muszę przy-
znać, że nie wszystkie limity zostały wypełnione, ale świadczy to 
jedynie o  stawianiu na najwyższą jakość kształcenia. Słuchacz, 
który jest gotowy na podjęcie kształcenia w  szkole doktorskiej, 
posiada wiedzę i dorobek w dyscyplinie, którą chce się zajmować, 
oraz przemyślał cel i  temat dysertacji. Dzięki temu ma większą 
szansę na ukończenie kształcenia i  przygotowanie takiej rozpra-
wy, która będzie stanowiła istotny wkład w  rozwój nauki. Takie 
są cele powoływania szkół doktorskich. W  tym kontekście war-
to również sięgnąć do informacji o  wynikach kontroli Kształce-
nie na studiach doktoranckich przygotowanej przez Najwyższą 
Izbę Kontroli (https://www.nik.gov.pl/plik/id,9897,vp,12191.pdf). 
NIK zbadał, jak poprzedni system rekrutacji wpływał na jakość 
kształcenia. Raport z tej ewaluacji pomaga w wyciągnięciu wnio-
sków na przyszłość i wdrożeniu lepszych rozwiązań. To prawda, 
że aktualny system rekrutacji jest bardziej wymagający, jednak 
w  mojej opinii to dobre rozwiązanie zarówno dla środowiska 
akademickiego, jak i  dla kandydatów na studia doktoranckie. 

Czy podczas najbliższej rekrutacji kandydaci, którzy startowali 
w ubiegłym roku lub zapoznali się już z kryteriami, mogą się 
spodziewać zmian? 
Zasadniczo nie zmieniliśmy kryteriów. Wprowadziliśmy tylko 
drobne korekty. Obecnie na filozofię aplikować mogą absolwen-
ci wszystkich kierunków, a  w  ubiegłym roku tylko absolwenci 

Co zmieniło się w  kształceniu doktorantów po wpro-
wadzeniu Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Peda-
gogicznym? Jakie elementy są najważniejsze podczas 
rekrutowania kandydatów? W  ramach jakich dyscyplin 
są obecnie kształceni słuchacze? Czy doktoranci na UP 
mają możliwość korzystania z kursów oferowanych przez 
podobne jednostki działające w  Polsce? Na te i  inne 
pytania podczas rozmowy z  Moniką Wąs odpowiedział 
dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP,  Dyrektor Szko-
ły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

https://www.nik.gov.pl/plik/id,9897,vp,12191.pdf
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filozofii. Natomiast na pedagogikę odwrotnie. Aktualnie doku-
menty mogą składać tylko absolwenci pedagogiki, a w pierwszej 
rekrutacji nie określimy rodzaju ukończonych studiów. Zastoso-
waliśmy ponadto drobne zmiany w procedurze rekrutacji. Doda-
liśmy osobny paragraf na temat rekrutacji z grantów i znacząco 
uprościliśmy weryfikację dyplomów kandydatów z  zagranicy. 
Muszę przyznać, że to zasługa dr. hab. Tomasza Sikory, prof. UP, 
który pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Szkoły Doktorskiej na na-
szym uniwersytecie. Oprócz tego, że dba o kwestie dydaktyczne, 
to przygotował również dokumentację i stronę w języku polskim 
oraz angielskim. Dwujęzyczność pozwala na pozyskiwanie i efek-
tywne kształcenie studentów zagranicznych. Zależy nam na jesz-
cze większym umiędzynarodowieniu badań na UP. 

W regulaminie Szkoły Doktorskiej wspomniano o możliwości 
kształcenia w ramach sekcji…
Zapisy dotyczące możliwości pracy w  Szkole Doktorskiej w  ra-
mach sekcji wprowadzono zarówno w  paragrafie  96 Statutu 
Uniwersytetu Pedagogicznego, jak i  w  paragrafie  8 Regulaminu 
Szkoły Doktorskiej. Geneza takiego rozwiązania wiąże się jeszcze 
z pierwszym okresem dyskusji nad koncepcją szkoły doktorskiej 
i dokumentem, który wówczas opracował zespół pod moim kie-
rownictwem. Można się z nim zapoznać na stronie UP w zakład-
ce Konstytucja dla Nauki (https://www.up.krakow.pl/images/
aktualnosci/aktualnosci-2019/KDN/koncepcja-v2-7.pdf). Roz-
ważaliśmy wtedy różne możliwości, na przykład powołanie kilku 
szkół doktorskich lub kilku sekcji. Ciekawym rozwiązaniem z per-
spektywy uczelni pedagogicznej byłoby powołanie sekcji dydak-
tycznej, w której kształcilibyśmy dydaktyków w ramach poszcze-
gólnych dyscyplin. Dotychczas pomysłu nie udało się zrealizować 
z  powodu małej liczby osób zainteresowanych badaniami z  za-
kresu dydaktyk szczegółowych. Obecnie kształcimy dwie osoby 
o wspomnianych zainteresowaniach naukowych, ale nie oznacza 
to, że w przyszłości sytuacja się nie zmieni. 

W okresie od maja do lipca 2019 roku podjęliśmy także próbę 
powołania sekcji włoskiej lub włosko-polskiej. Rozmowy w tym 
zakresie prowadziliśmy z Università Telematica eCampus (Nove-
drate, Italy). Mimo zaawansowanych prac umowy nie udało się 
podpisać ze względów formalnych. Aktualnie nie wykluczamy, że 
być może za jakiś czas powołamy sekcję anglojęzyczną. To jed-
nak zależy od liczby doktorantów zagranicznych. Obecnie jest 
ich pięciu. 

We wspomnianym regulaminie można również znaleźć dwa 
pojęcia, które są kluczowe dla pracy słuchacza Szkoły Doktor-
skiej. Czym różni się Indywidualny Plan Badawczy od Indywi-
dualnego Planu Kształcenia?
Indywidualny Plan Badawczy (IPB) nie występował w dotychcza-
sowym systemie kształcenia doktorantów, czyli w wydziałowych 
studiach doktorskich. Aktualnie jest filarem nowej formy kształ-
cenia słuchaczy w szkołach doktorskich. IPB jest swego rodzaju 
kontraktem zawartym pomiędzy doktorantem a  szkoła doktor-
ską. Doktorant zapisuje w nim szczegółowy plan swego rozwoju 
naukowego, a następnie jest rozliczany z  jego realizacji. IPB za-
wiera wiele informacji, m.in. dotyczących rozprawy doktorskiej, 
terminu jej złożenia, a  także dokładny harmonogram osiągania 
innych celów przez słuchacza, np. zaliczenia egzaminu kierunko-
wego, publikacji, referatów, staży zagranicznych itp. Sprawę do-
kładnie regulują paragrafy 17 i 18 Regulaminu Szkoły Doktorskiej.

W praktyce podczas pierwszego roku kształcenia doktorant wraz 
z promotorem opracowuje IPB. Zgodnie z przepisami dokument 
ten powinien złożyć w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczę-
cia kształcenia. Zależy nam, aby IPB był możliwie najlepszy, dla-
tego Szkoła Doktorska UP zaplanowała kilka etapów kontrolnych 

jeszcze przed jego oddaniem. Cztery miesiące wcześniej (w prak-
tyce w  czerwcu) zorganizujemy sesję sprawozdawczą (swoistą 
konferencję), podczas której każdy doktorant publicznie zaprezen-
tuje projekt swego IPB, a następnie wysłucha uwag dyskutantów. 
Równolegle projekt będzie przedstawiany na forum odpowiednich 
katedr lub instytutów oraz recenzowany przez dwóch specjali-
stów wyznaczonych przez Radę Dyscypliny. Po zakończeniu dru-
giego roku IPB będzie podstawą oceny śródokresowej, co też zo-
stało wprowadzone zapisami Konstytucji dla Nauki. Ocena ta jest 
dokonywana przez niezależną komisję, w której jeden z członków 
pochodzi spoza UP. Jeśli doktorant pomyślnie przejdzie ten etap, 
będzie kształcił się dalej i otrzyma wyższe stypendium, jeśli nie, to 
zostanie skreślony z listy doktorantów. Ponadto na każdym roku 
doktorant ma obowiązek złożyć co najmniej jedno sprawozdanie 
z realizacji IPB. 

Indywidualny Plan Kształcenia to nasze rozwiązanie, które pełni 
rolę analogiczną do indywidualnego toku studiów. Stosujemy je 
przede wszystkim w  przypadku doktorantów anglojęzycznych, 
aby ułatwić im zaliczanie kursów prowadzonych w  języku pol-
skim, oraz w  przypadku doktorantów realizujących granty lub 
wyjeżdżających na długotrwałe staże.

Czy Szkoła Doktorska UP współpracuje z innymi szkołami dok-
torskimi?
Nasi słuchacze mogą uczęszczać na kursy do dowolnej jednost-
ki oferującej wykłady na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

(w kraju lub za grani-
cą), a uzyskane w ten 
sposób zaliczenia 
uwzględniamy jako 
fakultety zewnętrzne. 
Kilkoro naszych dok-
torantów wyjedzie 
niebawem na staże 
n a u ko w o - b a d aw -
cze, m.in. do Belgii, 
Szwajcarii, Stanów 
Zjednoczonych i  Nie-
miec. Aktualnie nie 
realizujemy jeszcze 
takiego sposobu 
kształcenia w  for-
mie zorganizowanej. 
Planujemy współ-
pracę z  kilkoma kra-
kowskim szkołami, 

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto
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szczególnie ze Szkołą Doktorską Akademii Sztuk Pięknych 
w  Krakowie, Krakowską Interdyscyplinarną Szkołą Doktorską 
(AGH, PAN), Szkołą Doktorską Anthropos (PAN) oraz szkoła-
mi doktorskim Uniwersytetu Jagiellońskiego (Szkołą Doktor-
ską Nauk Humanistycznych, Szkołą Doktorską Nauk Społecz-
nych oraz Szkołą Doktorską Nauk Ścisłych i  Przyrodniczych). 

Jak wygląda zarządzanie Szkołą Doktorską z  perspektywy 
pierwszego roku pracy? 
Kierowanie Szkołą Doktorską jest zajęciem bardzo wymaga-
jącym, bo w  pewien sposób jako zespół przecieramy szlaki. To 
nowy rodzaj jednostki. Większość zapisów ustawowych musimy 
interpretować i wprowadzać w życie jako pierwsi, nie ma goto-
wych wzorów, wiele spraw wymaga konsultowania z prawnika-

mi. Przed podjęciem decyzji chętnie zasięgam opinii, ale odpo-
wiedzialność spoczywa na mnie i na moim zastępcy. Dostrzegam 
również pozytywne elementy tej pracy. Tworząc nowe rozwiąza-
nia, mam wpływ na ich ostateczny kształt, mogę wprowadzać 
własne pomysły wynikające ze znajomości mocnych i  słabych 
stron poprzedniego systemu kształcenia doktorantów. W  pracy 
badawczej zajmuję się statystyką, zatem posiadam umiejętności 
analizowania danych i wyciągania wniosków. Te kompetencje po-
magają w zarządzaniu Szkołą Doktorską. Muszę również stwier-
dzić, że mam bardzo dobry zespół. Wspomniałem już o roli i wkła-
dzie pracy dr. hab. Tomasza Sikory, prof. UP. Działania w ramach 
Szkoły Doktorskiej to także obsługa administracyjna słuchaczy. 
Przyznaję, że zawsze mogę liczyć na profesjonalizm pracowników 
Biura Szkoły Doktorskiej.

Janka jest studentką drugiego roku ochro-
ny środowiska. Kolejne egzaminy zdaje 
całkiem dobrze, ale wie, że studia nie po-
legają wyłącznie na zdobywaniu kolejnych 
zaliczeń. Już teraz myśli więc, gdzie w przy-
szłości będzie pracować, i stara się nabyć 
w  trakcie studiów te umiejętności, które 
pozwolą jej dostać dobrą pracę i  dobrze 
się w  niej rozwijać. Dlatego uczestniczy 
w pracach koła naukowego oraz zaanga-
żowała się w kilka projektów naukowych 
prowadzonych na uczelni, żeby móc pra-
cować w laboratorium i analizować dane. 
Ciągle też uczy się języka angielskiego 
i uczestniczy w kursach zdalnych oferowa-
nych przez platformy edukacyjne. Oczywi-
ście wszystkie te aktywności skutkują jej 
szybkim rozwojem, dobrymi wynikami na 
uczelni i uznaniem wśród nauczycieli. Je-
den z  nich już teraz zaproponował, żeby 
przygotowała plan badawczy projektu na-
ukowego, który będzie mogła samodziel-
nie prowadzić w  jego laboratorium. Poza 
pracą Janka jest zafascynowana Krako-
wem. Od zawsze interesowała ją historia 
i sztuka, a teraz mieszka w miejscu, gdzie 
wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Orga-
nizuje więc swoją codzienną pracę w taki 
sposób, żeby przynajmniej raz w tygodniu 
odwiedzić muzeum, teatr lub kilka godzin 
pospacerować między starymi kamienica-
mi miasta.

Janek jest starszy i ma 35 lat. Minęło już 
5 lat od obrony doktoratu, po której uda-
ło mu się znaleźć pracę w  pełni zgodną 
z  jego naukowymi zainteresowaniami. 
Janek szybko wdrożył się do pracy i  do-
brze wykorzystał ten czas, więc poważ-
nie myśli już o habilitacji. Jest biologiem 
i jego projekty naukowe zazwyczaj zwień-
czają anglojęzyczne publikacje w czasopi-
smach naukowych. Prowadzenie badań 
biologicznych jest bardzo kosztowne, 
więc i  aplikacje o  pieniądze na badania 
z  czasem stały się koniecznością. Zacho-
wanie ciągłości pracy naukowej wymaga 
nieustannego przełączania się między 
projektami, bo niektóre są na etapie ba-
dań, niektóre na etapie przygotowania 
publikacji, a kilka na etapie recenzowania 
artykułów w  czasopismach. Do tego do-
chodzą jeszcze projekty, o których finan-
sowanie Janek dopiero się stara poprzez 
aplikacje o granty. W ciągu kilku lat pracy 
udało mu się także nawiązać współpracę 
naukową, stąd do całości dochodzi jesz-
cze kilka projektów innych naukowców, 
w których bierze udział. Sumarycznie daje 
to 10 i więcej projektów, nad którymi pra-
cuje w zasadzie jednocześnie. Janek, żeby 
ciągle się rozwijać, aplikuje o zagraniczne 
staże i  stypendia, a  także jest aktywny 
w  społeczności naukowej: bierze udział 
w pracach redakcji czasopism naukowych, 

recenzuje artykuły i występuje na konfe-
rencjach. Jest także nauczycielem akade-
mickim i prowadzi zajęcia ze studentami 
– zarówno wykłady, jak i ćwiczenia – oraz 
regularnie promuje studentów różnych 
kierunków i stopni. W ramach działalności 
organizacyjnej bierze udział w pracach kil-
ku zespołów administracyjnych i  komisji 
rekrutacyjnej. Do tego dochodzą jeszcze 
posiedzenia rad i zebrania, czasami nawet 
kilka w tygodniu. Takie tempo pracy oczy-
wiście wymaga dbania przede wszystkim 
o życie prywatne i własne zdrowie. Musi 
więc w tym natłoku obowiązków znajdo-
wać czas dla rodziny i  na treningi  – sie-
dzący tryb pracy trzeba zbalansować sys-
tematycznym wysiłkiem fizycznym. 

Oba przykłady, choć różne, sprowadza-
ją się do jednego wniosku. Janek i  Janka 
są bardzo zajętymi osobami, które mimo 
pełnej motywacji do działania ciągle ba-
lansują czasem i  projektami, żeby odno-
sić sukcesy. Sceptycy jednak powiedzą, 
że tak w dłuższej perspektywie nie da się 
żyć, a  problemy i  przemęczenie są tylko 
kwestią czasu. Okazuje się jednak, że za-
równo teoria zarządzania, jak i  praktyka 
wielu osób pokazuje, że to sceptycy się 
mylą. Patrząc na osiągnięcia Janka i Janki, 
możemy być pewni, że już dawno wdroży-
li odpowiadający im system zarządzania 
zadaniami w czasie oparty o priorytetyza-
cję zadań i pracę z kalendarzem. To dzię-
ki niemu ciągle brną do przodu, osiągają 
kolejne sukcesy, a po pracy znajdują czas 
na spacer czy dobrą książkę. Każdego czy-
telnika zapewne intryguje ten system i za-
stanawia się, czym on właściwie jest i czy 
zadziała u każdego. 

Takich systemów jest wiele, ale prawdo-
podobnie jednym z  najbardziej znanych 

CZYM JEST PRODUKTYWNOŚĆ

Dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP, Instytut Biologii UP

na uniwersytecie?
W dzisiejszych czasach naukowcy i studenci prowadzą bardzo aktywne ży-
cie, w którym nie tylko muszą łączyć cele prywatne i zawodowe, ale także 
panować nad ogromną liczbą zobowiązań w ramach każdego z nich. Przeana-
lizujmy to na przykładach studenta i naukowca, żeby zobaczyć, że sposoby 
radzenia sobie z takimi sytuacjami są uniwersalne i wszyscy z powodzeniem 
mogą z nich korzystać. Są też znane od dość dawna i zaliczane do zupełnych 
podstaw produktywności. 
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jest system GTD, czyli Getting Things Done, 
opracowany wiele lat temu przez Davida 
Allena. W dużym skrócie polega on na tym, 
że każde działanie powinno zostać zakla-
syfikowane do jednej z trzech grup: zadań 
do delegowania, zadań do zaniechania lub 
zadań do zrobienia, ale w konkretnie usta-
lonym czasie. Wykonanie zadania powin-
no być tak planowane, by nie zostawiać 
go na ostatnią chwilę, zmuszając się tym 
samym do odstawienia innych projektów 
z powodu zbliżającego się terminu. Istotą 
systemu GTD jest prowadzenie list zadań 
i ich regularne przeglądanie. Po wdrożeniu 
systemu jesteśmy w  stanie kontrolować 
wszystkie zadania i  mieć bufor czasowy 
na te, które pojawiają się nagle i  wyma-
gają szybkiej reakcji, nie paraliżując przy 
tym całego naszego planu. Taka całościo-
wa postawa, niezależnie od systemu za-
rządzania czasem i  zadaniami, nazywa 
się postawą proaktywną, ponieważ to my 
wychodzimy z  inicjatywą i planem wyko-
nania zadań, i  to my decydujemy, kiedy 
je zrobimy. Jej przeciwieństwem jest tzw. 
postawa reaktywna, która zrzuca nas do 
pozycji, gdzie musimy odpowiadać na za-
dania i  czas narzucany nam przez naszą 
pracę i  otoczenie. To ciągła walka z  ter-
minami i  robienie wszystkiego „na wczo-
raj”. Z czasem powoduje to ogromny stres 
i  kompletny brak poczucia kontroli nad 
wykonywaną przez siebie pracą. 

Warto podkreślić, że system GTD nie ma 
na celu wprowadzenia nas w świetnie zor-
ganizowany kierat. Wręcz przeciwnie, po 
jego wdrożeniu możemy uzyskiwać dosko-
nałe wyniki w pracy, jednocześnie zwalnia-
jąc jej tempo, o  ile to jest naszym celem. 
Podstawę tego systemu często sprowadza 
się do stwierdzenia, że nie chodzi głów-
nie o  to, by robić rzeczy właściwie, ale 
o to, by robić rzeczy właściwe. To właśnie 
takie podejście pozwoli nam świadomie 
rezygnować z pewnych projektów, których 
efekty w stosunku do czasu, który będzie-
my musieli na nie poświęcić, będą bardzo 
słabe lub z perspektywy naszego rozwoju 
zawodowego zupełnie nie będą nam po-
trzebne. W  rezultacie uzyskamy więcej 
czasu, który będziemy mogli poświęcić na 
projekty dla nas kluczowe, a nawet na od-
poczynek czy hobby. 

System GTD oryginalnie był systemem 
prowadzonym w  papierowym kalendarzu 
i  zestawie teczek poszczególnych pro-
jektów czy obszarów działalności. Sporo 
osób nadal go używa w taki sposób, choć 
w wielu profesjach nie będzie to wygodne. 
Dwiema z nich są właśnie studenci i  na-
ukowcy, którzy w zasadzie permanentnie 
pracują z komputerami. Dla nich więc naj-
lepszym rozwiązaniem będzie aplikacja, 
która pozwoli na prowadzenie list zadań, 

notatek i  kalendarza. Takie rozwiązania 
od dawna są już dostępne, a wśród nich 
dominują aplikacje Omnifocus i Nozbe (ta 
druga rozwijana jest przez Polaków). Oczy-
wiście prawie wszystkie elektroniczne 
systemy zarządzania czasem i  zadaniami 
mają swoje aplikacje dostępne na urzą-
dzenia mobilne – tablety i smartfony. 

Praca z  systemem GTD na komputerze 
czy urządzeniach mobilnych jest znacz-
nie wygodniejsza, gdy obok aplikacji do 
zarządzania zadaniami uzbroimy się 
jeszcze w  kilka innych wspomagających 
naszą pracę. Do takich należy na pewno 
zaliczyć aplikacje do prowadzenia nota-
tek (Evernote, Notes czy nawet Notepad), 
kontenery treści (najbardziej znanym jest 
DevonThink), kalendarz (Fantastical czy 
Microsoft Outlook), nierozpraszające edy-
tory tekstu (Ulysses) czy profesjonalne 
aplikacje wspomagające pisanie książek 
i  rozbudowanych dysertacji (Scrivener 
i Mendeley). Do tego dochodzą aplikacje 
usprawniające obsługę komputera i  po-
zwalające na proste tworzenie skryptów 
automatyzacyjnych (Keyboard Maestro 
i  Textexpander). Na początku liczba 
tych programów może onieśmielać, ale 
wszystkie są bardzo intuicyjne i  już po 
kilku tygodniach użytkowania nie będzie-
my sobie wyobrażać wygodnej pracy bez 
nich. Praca z  systemem GTD w  oparciu 
o  urządzenia elektroniczne ma jeszcze 
jedną zaletę – do efektywnej pracy przez 
większą część dnia będzie nam potrzebny 
wyłącznie komputer, co oznacza, że wy-

jazdy naukowe czy nawet poranna kawa 
w  kawiarni będzie miłym akompania-
mentem do pracy, jeżeli właśnie w  tym 
momencie będziemy chcieli popracować. 

System GTD wdraża się do własnej pracy 
zazwyczaj przez kilka czy kilkanaście dni, 
a potem stopniowo dopracowuje się kolej-
ne rozwiązania. Na pewno zacząć należy 
od dokładnego poznania całego systemu, 
co najlepiej zrobić w oparciu o oryginalną 
książkę autorstwa wspomnianego Davida 
Allena (Getting Things Done, czyli sztuka 
bezstresowej efektywności, Wydawnictwo 
Helion, 2015). Tam też znajdują się wy-
tyczne, jak wdrożyć system do własnej 
pracy. Warto też w  międzyczasie sięgnąć 
po kilka książek Stephena Covey’a  (np. 7 
nawyków skutecznego działania, Rebis, 
2006). Wdrażanie systemu zarządzania 
czasem i  zadaniami jest świetną okazją 
do pełnego zweryfikowania sposobu swo-
jej pracy i przemyślenia jej słabych stron. 
Jest też całkiem satysfakcjonującą przygo-
dą, której efekty będziemy doceniać przez 
wiele kolejnych lat naszego życia. Na pew-
no warto spróbować! 

Studenci naszej uczelni mogą poznać pod-
stawy produktywności wraz z  systemem 
GTD w  ramach wykładu ogólnouczelnia-
nego „Wyznaczanie Celów i  Organizacja 
Pracy”, który poświęcony jest tej tematyce. 
Studenci Instytutu Biologii z  kolei znajdą 
informacje z  tego zakresu w  kursie „Pro-
duktywność Akademicka” w  toku swoich 
studiów. 

Podstawowe elementy pracy w systemie Getting Things Done (grafika wykonana przez autora tekstu)
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DUŃSKIE INSPIRACJE

System nauczania
W systemie nauczania w Aalborg University dominują zajęcia pro-
jektowe. Połowę procesu edukacyjnego stanowi realizacja projek-
tów pod nadzorem opiekuna (mentora). Standardowy semestr 
został przedstawiony na wykresie 1.

50% punktów ECTS studenci uzyskują, realizując projekt w  for-
mule Project Based Learning (PBL). Rozwiązywane przez studen-
tów problemy mogą mieć charakter akademicki, badawczy lub 
być odpowiedzią na potrzeby gospodarki i społeczeństwa na po-
ziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i  międzynarodowym. 
Tematyka projektu jest interdyscyplinarna oraz uzależniona od 
kursów realizowanych w danym semestrze. 

Studenci w grupach projektowych muszą zdefiniować rozwiązanie 
problemu, skonstruować metodę i  narzędzia. Na realizację celu 
projektowego mają do dyspozycji wydzieloną przestrzeń, z której 
mogą swobodnie korzystać przez cały semestr. Jest to duże wnę-
trze typu open space z ruchomymi ściankami, tablicami i dostępem 
do wspólnego aneksu kuchennego. Zaliczenie końcowe projektu to 
godzinny egzamin ustny z udziałem opiekuna (mentora) i dwóch 
egzaminatorów. Obligatoryjnie jeden z nich nie pochodzi z uczelni, 
aby zapewnić obiektywność oceny. W czasie egzaminu cała grupa 
(5–6 osób) prezentuje rozwiązanie problemu. Studenci otrzymują 
wyczerpującą ocenę w postaci opinii i wniosków każdego członka 
komisji egzaminującej. Zaliczenie projektu przypomina obronę pra-
cy dyplomowej w Polsce, z tą różnicą, iż odpowiada grupa, a cały 
egzamin wraz z oceną trwa znacznie dłużej (3–4 godziny).

Organizacja pracy
Sposób organizacji pracy w Aalborg University jest uzależniony 
od przyjętego modelu. Istnieją tu zatem wydziały z zarządzaniem 
scentralizowanym w klasycznej strukturze hierarchicznej, lecz nie 
brakuje jednostek z modelem zarządzania organizacji turkusowej 
z dużą swobodą działania i minimalną sprawozdawczością. Dzie-

kan jest menadżerem, który wprowadza swój model zarządzania, 
a rozliczany jest z rezultatów finansowych, naukowych i wyników 
ankiet pracowniczych.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni poświęcają od 800 do 1200 go-
dzin rocznie na działania związane z nauczaniem. Podkreślić jed-
nak należy, iż liczba ta uwzględnia wszystkie aktywności związane 
z  procesem dydaktycznym: przygotowanie zajęć, ich realizowa-
nie, konsultacje, zaliczenia, egzaminy, proces oceniania efektów 
uczenia i  inne. Ocena pracownika odbywa się w kilku etapach. 
W okresie luty–marzec odbywa się rozmowa z przełożonym na te-
mat wyników pracy, planów na przyszłość oraz zadowolenia z wa-
runków pracy. W kwietniu ma miejsce obligatoryjna renegocja-
cja wysokości wynagrodzenia (na podstawie efektu poprzedniej 
rozmowy każda ze stron może przedstawić argumenty). W maju 

Wizyta studyjna w  Aalborg University miała miejsce 
w ramach programu „Liderzy w Zarządzaniu Uczelnią” 
organizowanego przez MNiSW. Sukces duńskiej uczelni 
jest spektakularny. Uniwersytet powstał w 1974 roku, 
a niedawno został uznany w Raporcie MIT za czwarte 
najlepsze miejsce na świecie do studiowania kierun-
ków inżynierskich. Kadra menadżerska, naukowo-dy-
daktyczna oraz przedstawiciele urzędu miasta Aalborg 
przygotowali dla wizytujących gości blisko 30 warszta-
tów. Uczestnicy mieli okazję poznać przestrzeń pracy 
dydaktycznej, laboratoryjnej i projektowej. 

Dr Małgorzata Kmak, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP Fotografie udostępnione przez dr Małgorzatę Kmak

Projekt (15 ECTS)

Przedmiot (5 ECTS)

Przedmiot (5 ECTS)

Przedmiot (5 ECTS)

Wykres 1. Schemat obrazujący semestr w AAU 
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realizowane są badania ankietowe. Celem ankiety (on-line) jest 
zbadanie stopnia zadowolenia pracownika. Ankieta jest prze-
syłana bezpośrednio z poziomu centralnego uczelni. W czerwcu 
kierownik jednostki otrzymuje zanonimizowany raport na temat 
stopnia zadowolenia całej grupy. Jest zobowiązany przedstawić go 
przed całym zespołem i zainicjować dyskusję na jego temat.

Blisko 50% finansowania uczelni pochodzi z krajowej subwencji. 
Druga połowa jest uzyskana z grantów oraz z kapitału prywatne-
go. Projekty są składane, by móc zapewnić wysoką jakość reali-
zowanych badań, ale również by utrzymać poziom zatrudnienia. 
Czas zatrudnienia części pracowników (w większości administra-
cyjnych) jest powiązany z okresem trwania danego projektu.

Sieć innowacji
W  Aalborg University stworzono system innowacji promujących 
uczelnię i studentów. Uczelnia prowadzi przestrzeń inkubacyjną dla 
startupów. Wszyscy uczestnicy AAU Startup Program1 lub Innovative 
Growth2 otrzymują w pakiecie dostęp do tej przestrzeni. W rozwój 
i promocję ekosystemu innowacji angażują się władze miejskie Aal-
borg. Miasto prowadzi przestrzeń coworkingową – Startup Cafe3. 
Obiekt ulokowany jest w centrum, a dostęp do niego jest bezpłat-
ny. Startup Cafe promuje przedsiębiorczość i oferuje indywidualne 
wsparcie. Ściśle współpracuje również z innymi programami.

Centralnym punktem ekosystemu innowacji AAU jest NOVI4 – 
imponujących rozmiarów park naukowo-technologiczny. Park 
jest ulokowany na obrzeżach miasta. Rolę satelit NOVI pełnią 
jednak przestrzenie coworkingowe. Pierwsza jest zlokalizowana 
w centrum miasta (piętro wyżej niż Startup Cafe), druga w ser-
cu kampusu uczelnianego. Pomimo satelit i  zaangażowania 
władz miejskich park technologiczny NOVI boryka się z ciągłym 
brakiem wolnych przestrzeni. Wiele firm wynajmuje całe piętra 
NOVI. Przestrzeń NOVI ściśle współpracuje z sąsiadującym szpita-
lem, a uczelnia wynajmuje jej znaczną część. Naukowcy obawiają 

1  https://www.sea.aau.dk/students/startup-program/about-the-startup- 
program/ /

2  https://www.karriere.aau.dk/studerende/arrangementer/aalborg/ar-
rangement/innovative-growth.cid373450

3  https://www.aalborg.dk/business/ivaerksaetteri/tilbud-til-ivaerksaettere/
startup-cafe-aalborg

4   https://novi.dk/en/grow-aal-east

się sytuacji, w  której w  końcu 
zabraknie lokalizacji na nowe 
budynki. Warto wspomnieć, 
że technologia Bluetooth była 
inkubowana w  NOVI. Główne 
źródła innowacji zlokalizowane 
są w  centrum miasta 
oraz kampusie AAU, gdzie 

agregowane i rozwijane są innowacje powstające w ekosystemie. 
Wszystkie innowacje wytworzone w  ekosystemie zostały 
wchłonięte, akcelerowane przez NOVI.

„Szaleństwem jest robić ciągle to samo i  oczekiwać innych re-
zultatów” (A. Einstein). W czasie wyjazdu studyjnego do Aalborg 
University poznałam szczegółowo metodę PBL, którą zastoso-
wałam podczas realizacji jednego z przydzielonych mi w bieżą-
cym semestrze kursów. Każdy wyjazd naukowy i  studyjny jest 
dla mnie inspiracją zachęcającą do działania. Poznane osoby, 
wypracowane kontakty, różnorodność doświadczeń procentują 
wspólnymi projektami, analizami, artykułami… Realizując zajęcia 
dydaktyczne, przedstawiam rzeczywiste przykłady zobrazowane 
zdjęciami, które sama wykonałam. Odpowiadam na pytania, któ-
re sama zadałam w Aalborg lub w innym ośrodkach uniwersytec-
kich. Jeśli czegoś nie rozumiem, mogę zapytać eksperta, z którym 
utrzymuję stały kontakt. Zarówno mój przekaz, jak i odbiór jest 
bardziej efektywny.

NIEBO w maju i czerwcu 2020 roku

Maj i czerwiec to miesiące, gdy przyroda w pełni rozkwita po zi-
mowym odpoczynku. Ciepłe wieczory, mimo coraz późniejszych 
zachodów Słońca, są dobrą okazją do poszukania ciekawych zja-
wisk astronomicznych na niebie.

Najlepsze warunki do obserwacji Księżyca w  porze wieczornej 
będą tym razem w pierwszym i ostatnim tygodniu obydwu mie-
sięcy. W okolicy połowy maja i  czerwca Srebrny Glob będzie po 
zachodzie Słońca niewidoczny. Wtedy warto szukać innych cieka-
wych obiektów, gdyż nie będzie ich przyćmiewać światło Księżyca. 

Wenus po zmroku jest obecna na niebie już od kilku miesięcy, jed-
nak warunki jej widoczności będą się dość szybko pogarszać. Pod 
koniec maja planeta ta zbliży się do Słońca na tyle, że przestanie 
być widoczna na wieczornym niebie, aby w połowie czerwca po-
jawić się ponownie przed wschodem Słońca. Na przełomie maja 
i  czerwca będzie miał miejsce krótki okres dobrej widoczności 
Merkurego. Ze względu na stosunkowo mały promień orbity pla-
neta ta jest dość trudna do znalezienia. Tym razem warto sko-
rzystać z  okazji, że 22  maja Merkury znajdzie się bardzo blisko 
znacznie jaśniejszej Wenus. Dzięki temu odnalezienie ich może 
być łatwiejsze. Poszukiwania można zacząć około godziny 21.15. 
Niestety, w  chwili gdy zrobi się wystarczająco ciemno, obydwie 
planety będą już bardzo nisko, zaledwie 10 stopni nad północno-
-zachodnim horyzontem. Pod koniec czerwca rozpocznie się okres 
dobrej widoczności Jowisza i Saturna. Planety te będą ozdobą wie-
czornego nieba w ciągu następnych kilku miesięcy. 

Bartłomiej Zakrzewski, Instytut Fizyki UP

Już naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga
Błysnęła; już ich tysiąc, już milĳon mruga.
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga VIII

„Szaleństwem jest 
robić ciągle to samo 
i oczekiwać innych 
rezultatów”  
(A. Einstein)

https://www.sea.aau.dk/students/startup-program/about-the-startup-program/
https://www.karriere.aau.dk/studerende/arrangementer/aalborg/arrangement/innovative-growth.cid373450
https://www.karriere.aau.dk/studerende/arrangementer/aalborg/arrangement/innovative-growth.cid373450
https://novi.dk/en/grow-aal-east
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Obiekty astronomiczne to nie tylko przedmiot zainteresowań 
profesjonalistów oraz zaawansowanych astronomów-amato-
rów. Informacje o  najciekawszych zjawiskach pojawiających 
się na niebie można coraz częściej znaleźć w mediach. Niestety 
z coraz większą liczbą artykułów, notatek i „newsów” nie idzie 
w parze rzetelność i precyzja wypowiedzi. Artykuły najczęściej 
pojawiają się jako zapowiedzi spektakularnych zjawisk astrono-
micznych. Tematem chyba najbardziej lubianym i eksploatowa-
nym jest Księżyc.

W ostatnich latach pojawiły się (właśnie za pośrednictwem me-
diów) określenia do niedawna jeszcze niemal nieznane. Mowa 
o  pełni Księżyca w  kolejnych miesiącach roku. Na przykład 
w styczniu jest to pełnia Wilczego Księ-
życa, w  lutym – pełnia Księżyca Burzy, 
w  marcu mamy pełnię Robaczego Księ-
życa itd. Hasła te, zaczerpnięte z kultury 
anglosaskiej, nie mają swojego odpo-
wiednika w  polskiej tradycji. Mimo to 
robią w popularnych artykułach w prasie 
oraz Internecie sporą karierę. 

Określenie, które ekscytuje wielu auto-
rów i czytelników, to niewątpliwie krwa-
wy Księżyc. Nazwa ta jest używana na 
określenie barwy tarczy Srebrnego Glo-
bu podczas jego całkowitego zaćmienia. 
Jedynym, co go rozjaśnia w  chwili, gdy 
wejdzie w cień Ziemi, jest światło, jakie 
przeszło przez ziemską atmosferę. Jego 
niebieska część zostaje wtedy w  znacz-
nej mierze rozproszona (dlatego niebo 
jest koloru błękitnego), a  do Księżyca 
dochodzi głównie część żółta i  czerwo-
na. Zależnie od tego, jak głęboko Księżyc 
schowa się w cieniu Ziemi, a także od ak-
tualnego stanu ziemskiej atmosfery (np. większego lub mniej-
szego zachmurzenia) kolor tarczy Księżyca może być różny: od 
pomarańczowego poprzez czerwonawy do ciemnobrązowego. 
Tylko w  niektórych przypadkach można by go uznać za kolor 
zbliżony do tego, jaki ma krew. Jeszcze trudniej jest określić sto-
pień „krwistości” przed zaćmieniem.

Z  kolorem Księżyca związany jest 
modny ostatnio termin blue moon 
(tłum. niebieski Księżyc). Zjawisko 
to oznacza drugą pełnię Księżyca 
w ciągu miesiąca kalendarzowego 
i  nie ma nic wspólnego ze zmia-
ną koloru tarczy Srebrnego Globu. 
W  języku angielskim blue moon 
określa również jakieś wyjątkowo 
rzadkie zdarzenie – w  języku pol-
skim fraza ta nie ma dosłownego 
odpowiednika.

Kolejnym tematem, często eks-
ploatowanym przez dziennikarzy, 
jest tzw. superksiężyc. Wiadomo, 
że co 29,5  dnia przypada pełnia 
Księżyca. Ponieważ jego orbita jest 
elipsą, to średnio raz na rok taka 
pełnia przypada w  pobliżu pery-
geum – punktu na orbicie najbliż-
szego Ziemi. Taką pełnię jeden 
z  amerykańskich astrologów (nie 
astronomów) nazwał superksię-
życem, a  niektórzy dziennikarze 

(zapewne nieświadomie) traktują jako zagadnienie z  pograni-
cza astronomii i psychologii. W Internecie gromadzone są opisy 
i komentarze zamieszczane przez osoby, na których oglądanie 
superksiężyca zrobiło wyjątkowe wrażenie. Jednak zjawisko 
„mocy” supermoon można by jednoznacznie ocenić dopiero 
wtedy, gdyby porównać go z micromoon. Oznacza to, że obser-
wowane parametry (średnicę i jasność tarczy Srebrnego Globu) 
w perygeum należy skonfrontować z tymi samymi wielkościami 
zmierzonymi w apogeum – punkcie najbardziej oddalonym od 
Ziemi. Z takiego zestawienia wynika, że różnica średnicy tarczy 
Księżyca w  skrajnych położeniach to zaledwie 14%1. Wyraź-
nie więcej, bo aż 30%, wynosi różnica jasności. Najważniejszy 

w  tych rozważaniach jest jednak 
duży (liczony w  miesiącach) śred-
ni odstęp czasu pomiędzy pełnią 
w  perygeum i  w  apogeum. Mózg 
człowieka ma problem z zapamię-
taniem rozmiarów i jasności tarczy 
Księżyca na tle nieba tak, by móc 
porównać te wielkości. Dopiero 
użycie jakiejkolwiek obiektywnej 
skali pozwala na poprawne osza-
cowanie jego względnej średnicy 
lub jasności. Precyzyjnym sposo-
bem oceny jest porównanie foto-
grafii Srebrnego Globu wykona-
nych w  skrajnych oraz pośrednich 
położeniach. Natomiast czytelnicy, 
z  wyobraźnią rozbudzoną przez 
sensacyjnie zatytułowane artykuły, 
niewątpliwie zobaczą ogromny su-
perksiężyc i  długo pozostaną pod 
jego wrażeniem.

1  W niniejszych rozważaniach należy pamiętać jeszcze o zjawi-
sku tzw. księżycowej iluzji, która powoduje, że Księżyc (a  także 
Słońce) nisko nad horyzontem wydają się znacznie większe niż na 
dużych wysokościach, co jeszcze bardziej może podkreślać efekt 
superksiężyca.

W ostatnich latach pojawiły się 
(właśnie za pośrednictwem me-
diów) określenia do niedawna 
jeszcze niemal nieznane. Mowa 
o pełni Księżyca w kolejnych 
miesiącach roku. Na przykład 
w styczniu jest to pełnia Wilczego 
Księżyca, w lutym – pełnia Księżyca 
Burzy, w marcu mamy pełnię 
Robaczego Księżyca itd. Hasła te, 
zaczerpnięte z kultury anglosaskiej, 
nie mają swojego odpowiednika 
w polskiej tradycji. Mimo to robią 
w popularnych artykułach w prasie 
oraz Internecie sporą karierę. 

Porównanie wielkości tarczy Srebrnego Globu w wersjach micromoon i supermoon.  
W obu przypadkach zachodzi również całkowite zaćmienie Księżyca.  
Zdjęcia wykonane 4 kwietnia i 28 września 2015 roku.
Autor: Tom Ruen, CC BY-SA 4.0, http://en.wikipedia.org/wiki/User:Tomruen
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Badania nad historią Polski są o  tyle waż-
ne, także w kontekście polityki zagranicznej, 
że poszerzają wiedzę o  naszym państwie 
nie tylko wśród Polaków, ale także wśród 
naszych sąsiadów i  partnerów zagranicz-
nych  – zaznaczył minister Jacek Czaputo-
wicz podczas uroczystości wręczenia na-
gród i wyróżnień. Taki jest również główny 
cel konkursu wskazany w Zarządzeniu Mi-
nistra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 
2017 roku. 

Do Konkursu Ministra Spraw Zagranicz-
nych można zgłaszać monografie nauko-
we, publikacje popularno-naukowe, edycje 
źródeł, a także wspomnienia. To już trzecia 
edycja, w której nagrodzono autorów prac 
naukowych i  popularnonaukowych, tym 
razem wydanych w  2018  roku. Jury kon-
kursowe wybrało najlepsze prace w dwóch 
kategoriach: publikacji obcojęzycznych, 
których tematem jest historia Polski, oraz 
prac polskojęzycznych poświęconych hi-
storii polskiej dyplomacji. Nagrody główne 
otrzymali: Jacques Wiacek za pracę „Hi-
stoire de la 1re division blindée polonaise 
(1939–1945): L’odyssée du  phénix” oraz 
dr Krzysztof Kloc za pracę „Michał Sokol-
nicki 1880–1967. Piłsudczyk  – historyk  – 
dyplomata”. Ponadto wyróżniono cztery 
publikacje.

Gratulujemy!

NAGRODA W KONKURSIE HISTORYCZNYM

Ministra Spraw Zagranicznych
Tegoroczną nagrodę główną w Konkursie Historycznym Ministra Spraw Zagra-
nicznych otrzymał dr Krzysztof Kloc, adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki 
Uniwersytetu Pedagogicznego. Zainteresowania naukowca prócz historii dyplo-
macji pierwszej połowy XX wieku obejmują między innymi dzieje polskiej irre-
denty XIX i XX wieku, historię Drugiej Rzeczypospolitej, losy obozu piłsudczy-
kowskiego, historię międzywojennego Krakowa.

Monika Wąs

Fot. Tymon Markowski/MSZ

NOMINACJE PROFESORSKIE 
4 marca 2020 roku Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda wręczył akty nominacyjne 
76  nauczycielom akademickim 
oraz pracownikom nauki i  sztuki. 
Wśród wyróżnionych znalazła 
się prof.  dr  hab.  Jolanta Zielińska 
z Instytutu Pedagogiki Specjalnej.

Serdecznie gratulujemy!

Fot. Igor Smirnow/KPRP
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Słowa jednego z najwybitniejszych badaczy pro-
cesów zarządzania w organizacjach, Petera Druc-
kera, brzmią: „Jeśli całe swoje życie zawodowe ro-
biłeś jedno, to znaczy, że nigdy nie dowiedziałeś 
się, kim byłeś”. Z  tego cytatu wynikają przynaj-
mniej dwie niezwykle istotne refleksje – najważ-
niejszym obszarem w życiu jest poznanie siebie, 
a  droga do tego procesu wiedzie poprzez róż-
norodne doświadczenia. Niewątpliwie zaprasza 
nas do tego dzisiejszy świat, w którym dominują 
pracownicy wiedzy oraz gospodarka oparta na 
wiedzy. Do złożonej aktywności poznawczej pole-
gającej na odkrywaniu siebie zachęcamy swoich 
studentów, a czas wakacji może sprzyjać zarów-
no podejmowaniu różnych działań, jak i skłaniać 
do refleksji.

Rozbudź swoją kreatywność

Nie uda nam się w  pełni odpowiedzieć na py-
tanie, co jest naszą preferencją zawodową, jeśli 
nie będziemy eksperymentować, oczywiście akceptując, że ten 
proces może również zakończyć się porażką. Trzeba tylko umieć 
dostrzec w tym doświadczeniu wartość. W raporcie Kompeten-
cje przyszłości. Jak je kształtować w elastycz-
nym systemie edukacyjnym z 2019 roku kre-
atywność stanowi jedną z  najważniejszych 
kompetencji w  dzisiejszym świecie. Chcemy 
zachęcić wszystkich studentów do tego, by 
kreatywny sposób myślenia towarzyszył im 
na co dzień. Wielu studentów w wakacje ma 
przestrzeń do tego, aby spróbować odpowie-
dzieć na pytania: Co jest moją wartością? Co 
lubię robić? Jakie są moje zainteresowania? 
A rozbudzanie kreatywności może być odpo-
wiednim narzędziem, które może im w  tym 
pomóc. Bez względu na to, jaki kierunek dana 
osoba studiuje lub jaką dyscyplinę reprezen-
tuje, każdy ma w sobie kreatywny potencjał! Jak 
przekonują nas Tom Kelley i  David Kelley, auto-
rzy książki Twórcza odwaga, potrzebna jest nam 
właśnie odwaga dziecka do eksperymentowania 
i twórczego generowania pomysłów oraz działa-
nie z innymi ludźmi. Jeśli chcesz rozpocząć swoją 
przygodę z kreatywnym myśleniem, to oczywiście 
zachęcamy do lektury tej książki. Jednakże przede 
wszystkim warto poznać metodologię myślenia 
projektowego – Design Thinking, która powstała 
przy Uniwersytecie Stanforda. Jest ona obecnie 
najbardziej efektywną metodą rozwiązywania 
problemów oraz tworzenia innowacyjnych pomy-
słów. W Krakowie prężnie działa Instytut Design 
Thinking, który oferuje warsztaty z tego zakresu. 
Raz w roku studenci różnych kierunków mają tak-
że możliwość uczestniczenia w bezpłatnych dwu-
dniowych warsztatach z  tego zakresu. Dlatego 
warto śledzić stronę www.designthinking.pl, na 
której zamieszczane są wszystkie aktualne wyda-

rzenia oraz ciekawostki z tej dziedziny. Akademickie Biuro Karier 
Uniwersytetu Pedagogicznego również dokłada symboliczną ce-
giełkę do procesu kształtowania kompetencji przyszłości wśród 

naszych studentów. W  ramach projektu 
„UProgu kariery” realizujemy warsztaty 
m.in. z metodologii Design Thinking oraz 
twórczego i kreatywnego myślenia. Warto 
również wspomnieć, że jako doradczynie 
zawodowe bierzemy udział w  30-godzin-
nym kursie mającym na celu poznanie 
metodologii Design Thinking, SCRUM oraz 
Agile, organizowanym w  ramach Uniwer-
sytetu Drugiego Wieku UP. Chcemy w ten 
sposób rozwinąć swoją wiedzę oraz kom-
petencje, aby podczas konsultacji dorad-
czych podzielić się tym z Wami. 

Justyna Chyla, Dagmara Romanowska-Dworak, Akademickie Biuro Karier UP

Wakacje – czas wytchnienia czy refleksji?

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Obecnie w zróżnicowanych, 
wielokul turowych 
społeczeństwach, 
w których zanikają 
zawody, a coraz większego 
zna czenia nabierają 
obszary kompetencyjne 
i zadaniowe, studenci oraz 
absolwenci powinni wziąć 
odpowiedzialność za swo ją 
przyszłość.

Fot. Adobe Stock

http://www.designthinking.pl


Ci, którzy nauczyli się myśleć twórczo, potrafią w  ciekawy, nie-
oczywisty sposób rozwiązać dany problem. A może to, co wszyscy 
uważają za wadę, tak naprawdę jest zaletą? Nieudana kampania 
czy błąd wizerunkowy może się zamienić w niespodziewaną ko-
rzyść dla firmy za sprawą sztabu kreatywnego. Nawet codzienne 
sytuacje narzucają nam twórcze myślenie, a wykorzystanie w peł-
ni naszego potencjału pozwala odnieść sukces na wielu polach. 

Zawsze warto nauczyć się kreatywności, albo by zadziwić poten-
cjalnego pracodawcę, albo dla samego siebie. Taka umiejętność 
przyda się nie raz! Od czego zacząć? Najlepiej dowiedzieć się 
wszystkiego od mistrzów. Od tych, którzy wykorzystali nieszablo-
nowy sposób patrzenia na świat i osiągnęli sukces. 

Poniżej przedstawiam listę czterech książek, które warto przeczy-
tać. Autorzy są ekspertami z myślenia out of the box. Niektórzy 

z nich podadzą przydatne wskazówki i ćwiczenia, inni opowiedzą, 
jakie trudności stawiało przed nimi życie i jak sobie z nimi pora-
dzili, a jeszcze inni zainspirują i zmotywują do działania.

Zapraszam do lektury!

Kreatywność S.A.: droga do prawdziwej inspiracji

Kto w dzieciństwie nie oglądał takich bajek jak Toy Story, Dawno 
temu w trawie czy Potwory i spółka? A kto nie kojarzy skaczącej 
lampki po literze I  w  słowie PIXAR? Za wielomilionowy sukces 
i stały wkład w popkulturę dziecięcą odpowiada wytwórnia kom-
puterowych filmów animowanych Graphics Group.

Początkowo niewielkie przedsiębiorstwo, założone w 1979 roku, 
odniosło ogromny sukces na rynku światowym, za klucz podając 
kreatywność. Jeden z założycieli studia PIXAR, a zarazem człowiek 
mający ogromny wkład w rozwój trójwymiarowej grafiki kompu-
terowej – Edwin Catmull – postanowił uchylić rąbka tajemnicy.

W  książce została zawarta historia Edwina. Opowiada on, jak 
dzięki kreatywności udało mu się zdobyć uznanie w branży i jakie 
trudności napotykał na drodze. Jest to również doskonały mate-
riał dla tych, którzy chcą pracować w zespole kreatywnym. Au-
tor poucza, jakich błędów nie popełniać we współpracy z grupą, 
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Przez kilka ostatnich lat na rynku pracy nasila się pewien 
wymóg w stosunku do pracownika. Coraz bardziej liczą 
się kompetencje miękkie, w  tym kreatywne myślenie. 
Dlaczego to jest tak bardzo istotne w pracy? Każda funk-
cja wiąże się z rozwiązywaniem mniej lub bardziej skom-
plikowanych problemów, a te nie zawsze mają już wypra-
cowany szablon. Sam schemat też może nie być idealny.

MISTRZOWIE o kreatywności
Patrycja Pancerz, Akademickie Biuro Karier UP

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Pamiętajmy, że pierwszym krokiem w określaniu własnej ścieżki 
zawodowej jest poszukiwanie inspiracji. W procesie tym może 
nam pomóc kształtowanie kreatywności, nie tylko dlatego, że 
jest to kompetencja przyszłości. Przede wszystkim z uwagi na to, 
że to styl myślenia out of the box, który pozwala nam wyjść poza 
schemat. Jak twierdzą wspomniani już autorzy książki Twórcza 
odwaga: „Przedefiniowanie własnej roli zawodowej może nawet 
wymagać intensywniejszej pracy i  zwiększonego wysiłku”, niż 
podjęcie pierwszej aktywności zawodowej.

Kilka słów dla tych, którzy sceptycznie podchodzą  
do doradztwa zawodowego
Obecnie w zróżnicowanych, wielokulturowych społeczeństwach, 
w  których zanikają zawody, a  coraz większego znaczenia na-
bierają obszary kompetencyjne i  zadaniowe, studenci oraz ab-

solwenci powinni wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość. 
Poradnictwo zawodowe stawia sobie dzisiaj wyzwanie podej-
mowania działań w  niejednoznacznym i  niepewnym środowi-
sku pracy. My z niepewnością studentów mierzymy się niemal 
codziennie w Akademickim Biurze Karier. Jako doradczynie za-
chęcamy do korzystania ze wsparcia w budowaniu własnej toż-
samości zawodowej. Doradztwo zawodowe prowadzone w Aka-
demickim Biurze Karier UP jest formą pomagania „skrojoną na 
miarę” w rzeczywistości, która zmienia się bardzo dynamicznie.

Podczas wakacji szczególnie zapraszamy wszystkie osoby, 
które zainteresował temat kreatywności, gdyż w swojej pra-
cy doradczej sięgamy po wspomniane w artykule najnowsze 
i najbardziej efektywne techniki. Poza tym zachęcamy do szu-
kania inspiracji u nas w Biurze Karier!

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto
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a także uświadamia, na co szczególnie warto zwracać uwagę przy 
tworzeniu projektów za pomocą kreatywności.

Dodatkowym smaczkiem są tutaj ciekawostki dotyczące powsta-
wania znanych i uwielbianych przez pokolenia bajek. 

Twórcza odwaga

Tę książkę szczególnie poleca nasza doradczyni zawodowa, Justy-
na Chyla. Lektura pozwala poznać Design Thinking od podstaw 
i  dowiedzieć się, jak ważne jest wykorzystywanie tej metody 
w życiu.

„To obowiązkowa pozycja dla każdej osoby, 
która chce rozbudzić w  sobie postawę out 
of the box i  zacząć myśleć nieszablonowo. 
Autorzy przekonują nas, że każdy ma pre-
dyspozycje do myślenia kreatywnego. David 
Kelley i  Tom Kelley zachęcają do podróży 
w świat dziecięcy, gdzie mieszka odwaga do 
eksperymentowania i ciekawość poznawcza. 
Takiej postawy możemy się uczyć właśnie od 
najmłodszych. Bracia Kelley są zatrudnieni  
w  d.school. Celem tego ośrodka jest kształ-
towanie kreatywnego myślenia wśród stu-
dentów każdego kierunku oraz nauka meto-
dologii rozbudzającej kreatywność – Design 
Thinking. Jest to metoda myślenia projekto-
wego, która pozwala ukierunkować kreatywny styl myślenia na 
rozwiązania konkretnych problemów. 

Książka uświadamia, jak szerokie i  skuteczne może być wyko-
rzystanie obecnie najbardziej popularnej metody myślenia pro-
jektowego. Podczas czytania poznaje się liczne przykłady ini-
cjatyw, usług i  produktów, zaprojektowanych właśnie dzięki tej 
metodologii”.

Kreatywność i nienawiść. Twórz jak ludzie sukcesu

Dan Norris w wieku 33 lat miał już za sobą upadek własnej firmy, 
której poświęcił siedem lat swojego życia. Zdruzgotany próbował 
przedsięwziąć cokolwiek, za każdym razem odnosząc porażkę. 
Wreszcie, mając 36 lat, zdesperowany, założył start-up i rozkręcił 
go w zaledwie siedem dni. Za sprawą tego projektu został milio-
nerem i guru przedsiębiorców.

Jak udało mu się w  tydzień stworzyć 
biznes, który przyniósł mu niepraw-
dopodobny zysk? W  jedynie stustro-
nicowej książce Dan Norris obnaża 
prawdę na temat ludzkich schematów 
myślenia. Udowadnia, jak ważne jest 
kreatywne myślenie w podejmowaniu 
decyzji, a także dlaczego warto więcej 
tworzyć niż konsumować.

Tytułowa nienawiść pełni kluczową 
rolę w rozwoju własnego nieszablono-
wego myślenia. Jak można ją przekuć 
w  działanie? Założyciel grupy na Fa-
cebooku „The 7 Day Startup” stawia 
przed sobą trudne pytania, próbując 
zdefiniować to, co nas blokuje przed 
tworzeniem, oraz znaleźć rozwiązanie 
tego problemu. 

Cała książka inspiruje czytelnika do 
wzięcia odpowiedzialności za własne wy-

bory, tak aby każdy z nas znalazł w sobie twórczą chęć działania.

Creativity and problem solving

Niedawne badania ujawniły bezpośredni związek między pomy-
słami a ich opłacalnością. We współczesnym świecie, obfitującym 
w wykwalifikowaną kadrę oraz wysoce zaawansowane narzędzia 
pracy, najbardziej kluczowym elementem, który pozwala zająć 
znaczną pozycję w wielu branżach, są umiejętności kreatywnego 
myślenia.

To właśnie one pomogą utrzymać się na wiecznie zmieniającym 
się rynku pracy, rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy czy 

wprowadzać innowacyjne pomysły w życie. 
Trzeba jednak wypracować w sobie myśle-
nie poza schematami. Czemu nie miałby 
w tym pomóc Brian Tracy – światowej sławy 
ekspert rozwoju osobistego i  psychologii 
sukcesu?

W  książce ujawnia 21 praktycznych tech-
nik wzmagających niesztampowe myślenie 
oraz pomagających wypracować w sobie in-
nowacyjność. Autor rozkłada kreatywność 
na czynniki pierwsze, uczy, jak stymulować 
swoje szare komórki, a  także przedstawia 
metody (między innymi burzę mózgów), 
z których korzysta wiele firm na świecie, by 

zwiększyć produktywność myślenia.

W biblioteczce Akademickiego Biura Karier książka jest dostępna 
w języku angielskim, można więc upiec dwie pieczenie na jednym 
ogniu – nauczyć się kreatywnego myślenia, a przy okazji podnieść 
umiejętności językowe!

Moda na kreatywność nie wzięła się znikąd. Wieloma badaniami 
poparto przydatność tej umiejętności zarówno w życiu prywat-
nym, jak i zawodowym. Warto poświęcić kilka godzin, by przyjrzeć 
się bliżej myśleniu poza schematami. Być może po przyswojeniu 
podanych powyżej materiałów uda się rozwinąć w sobie niepraw-
dopodobne pokłady kreatywności, a wtedy – żaden problem nie 
będzie straszny!

Zapraszamy do biblioteczki ABK!

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Nieudana kampania czy 
błąd wizerunkowy może się 
zamienić w niespodziewaną 
ko rzyść dla firmy za sprawą 
sztabu kreatywnego. Nawet 
codzienne sytuacje narzucają 
nam twórcze myślenie, 
a wykorzystanie w peł ni 
naszego potencjału pozwala 
odnieść sukces na wielu 
polach. 
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Projekt edukacyjny „Poszukiwacze wiedzy” to projekt integru-
jący środowisko akademickie i młodzież poprzez udział  
w pozaszkolnych warsztatach edukacyjnych, zorganizowanych 
w Instytucie Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie.

Celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji i  uniwersal-
nych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu 
rozwijane są między innymi umiejętności rozwiązywania proble-
mów, krytycznego myślenia, uczenia się i kreatywności.

Poprzez zorganizowane 
warsztaty kreatywno-
-technologiczne rozbudza-
my ciekawość poznawczą 
uczniów, stymulujemy 
intelektualny rozwój oraz 
inspirujemy do twórcze-
go myślenia. Beneficjen-
ci projektu uczestniczą 
w  zajęciach prowadzo-
nych przez dr  Renatę 
Staśko, dr  Natalię Ryłko, 
dr.  inż.  Wiktora Hudego 
oraz dr.  inż.  Marcina Ko-
walskiego.

Tematy warsztatów 
kreatywno-technolo-
gicznych:
1. Weź los w  swoje 

ręce.
2. Kompetencje na 

START UP!
3. Drukarka 3D 

w zastosowaniach domowych.
4. Robotyka dla dzieci.
5. Pudełko na skarby – zajęcia konstrukcyjne.
6. Zasady zachowania podczas zagrożeń, pomoc osobom poszko-

dowanym (warsztaty realizowane są na poligonie szkoleniowym 
w Kościelcu ze względu na profesjonalne obiekty przygotowane 
do ćwiczeń z użyciem zadymienia oraz możliwość przeprowadze-
nia symulacji ewakuacji ze środków komunikacji publicznej).

7. „Szkatułka dobroci” i „woreczki na rysuneczki”.

Dla zwiększenia efektywności pracy i podwyższenia jakości prowa-
dzonych zajęć warsztaty  odbywają się w małych siedmioosobo-
wych grupach, umożliwiających indywidualne podejście do uczest-
ników. 

Trwa już druga edycja zajęć. Pierwsza edycja projektu „Poszuki-
wacze wiedzy” zakończyła się sukcesem, czego wyrazem są m.in. 
podziękowania przekazane przez uczniów z  Katolickiej Szkoły 
im.  św.  Joanny Beretty Molli (autor tekstu podziękowań: Kamila 
Urbanik, kl. 5a):
Zajęcia na UP to był super czas,
a nauka z nich nie poszła w las.
To są nasze podziękowania.
Skrzynki budować już umiemy
i roboty programujemy.
W „Dixit” lepiej teraz gramy
i drukarki 3D używamy.
Na poligonie wodą się laliśmy i z dymu uciekaliśmy.
A to są nasze życzenia, wszystkie na pewno do spełnienia.
Życzymy szczęścia, radości,
spełnienia marzeń i pomyślności.
Wielkiego uśmiechu cały czas
i żebyście nie zapomnieli nas.

SZKOŁA MISTRZÓW
Dr Renata Staśko, Instytut Nauk Technicznych UP

Poszukiwacze wiedzy

Zdjęcia: Renata Staśko
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