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pion Proces Boloński
prorektora Działania w obszarze ciągłej poprawy jakości
ds. jakości kształcenia są jednymi z wytycznych Procesu
kształcenia Bolońskiego. Wysoki poziom jakości kształ-

cenia w rozumieniu europejskim sprzyja międzynarodowej mobilności studentów i nauczycieli, uznawalności dyplomów oraz sumowaniu okresów studiów.
Niezaprzeczalnie też buduje prestiż uczelni oferując
pracodawcom rzetelnie wykształconego absolwenta
zgodnie z najnowszymi zdobyczami wiedzy praktycznej. Jednakże budowanie wysokiego poziomu jakości
kształcenia wymaga współdziałania wszystkich - biorących udział w procesie nauczania, czyli kadry uniwersyteckiej oraz samych studentów.
Realizacja wytycznych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego zakłada oparte na nowych standardach współopiniowanie przez grono studenckie programów studiów oraz pozostałych wytycznych dotyczących
procesu kształcenia. To właśnie studenci są wiarygodnym źródłem danych na temat nakładu pracy włożonego w proces opanowywania wiedzy z danego przedmiotu. Opinia w tym zakresie może pomóc prawidłowo
oszacować obciążenie przedmiotu punktami ECTS,
nie opierając się jedynie na randze przedmiotu i ilości
godzin wykładowych. Ankieta badająca opinię studentów powinna zawierać ocenę jakości i warunków zajęć
a także umożliwiać wypowiedzenie się w temacie doboru przedmiotów. Stałe i klarowne wytyczne powinny
obowiązywać wykładowców, których studenci powinni
być oceniani według opublikowanych i konsekwentnie
stosowanych kryteriów. Kluczowe miejsce zajmują tutaj:
dostęp do informacji oraz skuteczne i sprawne struktury
organizacyjne.
W kulturze polskich uniwersytetów chęć do poddawania się samoocenie nie jest postawą popularną,
odzwierciedlającą podejście kontynentalne w jakości
kształcenia. Opiera się ono na ocenie zewnętrznych
agencji akredytacyjnych, jak Państwowa Komisja
Akredytacyjna. W ujęciu brytyjskim natomiast budowanie wysokiej jakości kształcenia opiera się na wewnętrznych uregulowaniach. Obrazuje to system, w
którym jakość odnosi się - do procesu kształcenia, a
standardy - do jej wyników.
Zamierzeniem Uniwersytetu Zielonogórskiego jest wykształcenie studentów łatwo znajdujących zatrudnienie
na możliwie zróżnicowanych rynkach pracy. Narzędziami budującymi wysoką jakość programów studiów oraz
wykwaliﬁkowanej kadry dydaktycznej powinny być zatem coraz popularniejsze ankiety przeprowadzane w
trakcie trwanie studiów, ankiety absolwenckie oraz regularne opinie od pracodawców. Nad ich przebiegiem
powinny czuwać regularne komisje ds. kształcenia,
których powołanie, jest zadaniem priorytetowym. Opracowane wytyczne w dziedzinie jakości kształcenia powinny być następnie okresowo monitorowane, tak aby
uczelnia mogła dążyć do perfekcji w ciągłym rozwoju.
Niech studencki wkład w rozwój uczelni poprzez rzetelne i szczere wypełnienie ankiety przybliży nasz uniwersytet w stronę modelu brytyjskich uczelni, które samodzielnie dążą do doskonałości. Niech potwierdzeniem
tej postawy będzie świadomość wartości na rynku pracy
absolwenta uniwersytetu w Oxfordzie czy Cambridge.
Olga Moralska
Pełnomocnik Rektora ds. Procesu Bolońskiego
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„Zielona”
Dolina Krzemowa
Rozmowa z dr. Markiem Kurzawą,
współwłaścicielem ﬁrmy RECTOR
Czy słusznie nazywamy nasz region „Doliną Krzemową”?
To chyba jednak przesada. Nie wystarczy mieć jedną
uczelnię i kilka ﬁrm – nawet jeżeli są to ﬁrmy na światowym poziomie. Powiem tak – prof. Marian Eckert miał
kiedyś wykład dotyczący rozwoju naszego regionu, na
którym stwierdził, że ten region zawsze był regionem
typu B. I ja się z tym zgadzam. Zawsze były to tereny
gorzej uprzemysłowione. Być może przyczyną jest to, że
w lubuskiem mamy do czynienia z ludnością napływową, która nie ma poczucia więzi z tą ziemią. Być może
to właśnie jest przyczyną kiepskiego rozwoju przedsiębiorczości w tym regionie? Być może rzeczywiście nasi
ojcowie mieli tymczasowy stosunek do zamieszkiwania
na tym terenie, ale ja urodziłem się w Zielonej Górze. I
to jest już moje miejsce na ziemi.
Co w takim razie należy robić według Pana, żeby ta
„Dolina Krzemowa” stała się faktem?
Muszą zostać spełnione pewne warunki, jak chociażby kapitał. W Polsce dopiero powstają fundusze inwestycyjne, tzw. wysokiego ryzyka. To znaczy fundusze
udzielające kredytów ludziom, którzy mają tylko pomysł,
a nie mają pieniędzy. Nasza ﬁrma funkcjonuje od 12 lat,
a dopiero od kilku mamy zdolność kredytową. Niestety,
najpierw musieliśmy zarobić, a dopiero później mogliśmy się rozwijać. W naszym kraju nie zdarza się, żeby
nowopowstała ﬁrma na przykład weszła na giełdę i stąd
czerpała pieniądze na rozwój. To tak jak z budowaniem
„drugiej Japonii”. Żeby zrozumieć, że to się nie uda trzeba pojechać do Kraju Kwitnącej Wiśni. I dopiero tam na
miejscu się okaże, że nie można zbudować drugiego
takiego samego kraju. Japonia to tradycja, kilkusetletnie
kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, itp. A my to widzimy wyłącznie przez pryzmat
samochodów czy innych nowinek technicznych. A to
wcale nie jest tak. Byłem tam kiedyś dwa tygodnie, na
wycieczce. Nie mogę powiedzieć, że znam Japonię,
ale tam na każdym kroku widać jak Japończycy czerpią
z wielowiekowej tradycji. To samo dotyczy Ameryki. A
my? My kapitalizmu uczymy się dopiero od kilkunastu
lat. Dolina Krzemowa? Może, ale dopiero wtedy kiedy
zostaną spełnione warunki od ﬁnansowania po wspomaganie ﬁrm wytwórczych. Na pewno w tym właśnie
kontekście, ciekawym pomysłem jest Lubuskie Trójmiasto: Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów.
Czy Pana ﬁrma korzysta w tym zakresie z badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie?
Nasza działalność jest, można powiedzieć, niszowa,
więc do tej pory nie podejmowaliśmy współpracy w zakresie badań naukowych. Ale podjęliśmy współpracę
przy projekcie unijnym. Myślę, że w tym przypadku będziemy mogli wykorzystać badania przeprowadzone na
Uniwersytecie. To jest tak, że od badania naukowego
do jego wykorzystania w przemyśle droga jest bardzo
długa, no i kosztowna. Na taką współpracę stać tylko
bogate ﬁrmy. My zajmujemy się dziedziną, w której tech-
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