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REFORMY
W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
Kształcić ludzi, którzy potrafią
wszystkiego się nauczyć
W yw iad z tw órcam i Szkoły N auk Ścisłych,
prof. dr hab. Janem M ostow skim i prof. dr hab. T om aszem D ietlem

„W spółczesny św iat rozw ija się tak szybko, że w trakcie naszego życia będziem y
św iadkam i zaniku w ielu uznanych zaw odów i pow stania w ielu now ych.
N ie jesteśm y w stanie przew idzieć wszystkich niespodzianek, jakie niesie dzisiejszy rozwój
cyw ilizacji, ale w iem y na pew no, że w iedza zdobytą na studiach interdyscyplinarnych
najlepiej przygotow uje nas na spotkanie ju tra ”- t o słowa prof. dr. hab. Jana
M ostow skiego, rektora nowo pow stałej niepaństw ow ej uczelni: Szkoły N auk Ścisłych,
w spieranej przez instytuty Polskiej A kadem ii Nauk.
U czelnia rozpoczyna działalność w roku akadem ickim 1993/1994, a jej hasłem jest
- K ształcim y ludzi, którzy potrafią wszystkiego się nauczyć.

E. Św ierzbow ska-K ow alik: J a k doszło do tego, że w Instytucie Fizyki, placów ce
PA N nie prow adzącej dotychczas działalności dydaktycznej, pow stał zam ysł utw orze
nia uczelni - instytucji kształcącej studentów ?
J. M ostow ski: H istoria jest bardzo długa. Profesor H enryk Szym czak, obecny dyrektor
Instytutu, od w ielu łat sugerow ał utw orzenie takiej niezależnej uczelni. A kcje, które podej
m ował, były różnorodne, próbow ał także naw iązać w spółpracę z U niw ersytetem . Trw ało to
kilka lat, doszło w reszcie do etapu, w którym trzeba było przestać projektow ać, zakończyć
rozm ow y na ten tem at, podjąć konkretne kroki prow adzące do organizow ania takiej uczel
ni. D ość szybko przy tym naw iązaliśm y kontakt z Instytutem Chem ii Fizycznej i innym i
instytutam i. M oże w ym ienię tu kilka nazw isk pracow ników naukow ych instytutów PA N
najbardziej zaangażow anych w pom ysł organizow ania Szkoły: profesorow ie H. Szym czak,
I. Białynicki-B irula, Z.R. Grabow ski, M. Kolwas, J. Kijowski.
- W ja k im stopniu o podjęciu tego przedsięw zięcia przesądziło przekonanie, że
trzeba i w arto kształcić studentów inaczej niż dotychczas, w jak im zaś - chęć sp rób o
w ania w łasnych sił w dydaktyce?
T. Dietl: Sytuacja jest taka: uniw ersytet kształci przede w szystkim dw ie grupy absol
w entów —osoby przygotow ane do podjęcia roli nauczycieli bądź do pracy naukow ej. N ie
kształci się natom iast fizyków w ystarczająco dobrze przygotow anych do pracy w przem y
śle. Na całym św iecie natom iast kształci się takich ludzi. W yobrażaliśm y sobie, że tw orząc
naszą szkołę - w przeciw ieństw ie do uniw ersytetu lub obok uniw ersytetu - bylibyśm y w
stanie zapełnić tę lukę.
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D ruga spraw a to chęć udziału w kształceniu kadry, która w przyszłości byłaby w stanie
podjąć pracę w instytucie. Ponadto nie wszyscy zdają sobie spraw ę z tego, że instytuty n a
ukowe na świecie z wielkim pow odzeniem prow adzą zajęcia dydaktyczne. D zieje się tak z
pożytkiem dla studentów , instytutów naukowych i przemysłu, który w przyszłości będzie
mógł ich zatrudnić, wreszcie - dla samych pracowników naukowych.
- Powiedział Pan Profesor: „z pożytkiem dla nauki i pracowników naukowych”. Jakie
korzyści mogą osiągnąć pracownicy naukowi instytutu, którzy podejmą się prowadzenia
zajęć dydaktycznych?
T. D ietl: Jest taka znana praw da, że studenci m ają zwyczaj zadawania pytań, prostych
pytań. Szukanie odpow iedzi na te pytania nie zawsze jest proste, często zaś - płodne dla
własnej pracy naukowej; ponadto zajęcia dydaktyczne zmuszają do pewnej system atyczno
ści, ciągłości pracy naukowej, kontakt ze studentam i jest zatem pozytywnym bodźcem .
- Czy przystępując do tworzenia Szkoły mieli Panowie kontakt z przemysłem, który to
kontakt wskazywałby na to, że istnieje zapotrzebowanie na fizyków kształconych inaczej
niż dzieje się to w uniwersytetach czy politechnikach? Czy rynek pracy potrzebuje specja
listów przygotowywanych właśnie tak, jak będzie się to robić w Szkole Nauk Ścisłych?
T. D ietl: Nawet gdyby kształcenie w naszej Szkole było identyczne jak w innych uczel
niach, to biorąc pod uwagę zapotrzebow anie i prawa konkurencji - nie byłoby źle. Trzeba
jed n ak zdawać sobie spraw ę z niezm iernie dynamicznego charakteru wzajem nych k o n ta 
któw nauki z przemysłem. Pow stają w Polsce ponadnarodow e firmy, których dotychczas
nie było. I od nas zależy, czy przedsiębiorstw a te będą powstawać i funkcjonow ać. Jeżeli
potrafim y stworzyć rynek pracy dobrze wykształconych ludzi, jeżeli tacy ludzie będą istnieć,
firmy te będą w Polsce powstawać i rozwijać swoją produkcję.
Sytuacja w tej dziedzinie zm ienia się tak szybko, że trudno przewidzieć, jak będzie wy
glądała za dwa czy trzy lata. W iadom o jednak, że możliwość zatrudnienia doskonale wy
kształconych absolw entów jest jednym z w arunków pow stania i rozw oju tych nowych
jakościow o, nowoczesnych firm. Jeżeli w Polsce nie będzie znakom icie wykształconych lu
dzi, nie będzie też tej nowoczesnej, potrzebnej produkcji.
J. M ostow ski: W Polsce panuje przekonanie, że mamy dużo ludzi wykształconych.
Tymczasem osób napraw dę dobrze wykształconych jest mało, śm iesznie mało. T rzeba za
tem ich kształcić. Pewnego rodzaju paradoksem jest fakt, że instytuty A kadem ii, k tó re z
zasady m ają być i często są najnowocześniejszym i instytucjami uprawiającymi naukę, do tej
pory nie włączyły się w n u rt kształcenia. Nasza Szkoła jest odpow iedzią na isto tn e zapo
trzebow anie społeczne na ludzi wykształconych, zapotrzebow anie m oże niezbyt silnie
uśw iadam iane, ale realne.
- Dlaczego właśnie teraz Instytut Akademii podejmuje trud tworzenia uczelni?
J. M ostow ski: P rzez w iele lat, od lat sześćdziesiątych, nie było m ożliw ości, aby A k a 
dem ia prow adziła kształcenie, z wyjątkiem poziom u doktorskiego. D o p iero od n ie
daw na obow iązująca ustawa o szkolnictwie wyższym stworzyła m ożliwość tw orzenia szkół
niepaństw ow ych, to je st świeża spraw a i nasza Szkoła jest właśnie taką niepaństw ow ą
uczelnią wyższą.
Jest jeszcze drugi pow ód - natury psychologicznej - wielu pracow ników naukowych,
także pracow ników A kadem ii, nie chciało sobie zawracać głowy kształceniem , w oleli k o n 
centrow ać się na tw orzeniu własnych prac naukowych. W ielu robiło to ze znacznym pow o
dzeniem . Oczywiście, średni poziom naukowy A kadem ii jest dość wysoki. N iektórzy jej
pracownicy jed n ak dość cynicznie wykorzystywali to dla robienia pieniędzy. Pewna doza
psychologicznej niechęci do dydaktyki - a także wygodnictwa - istniała, istnieje i będzie
istnieć.
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- P ow iedział Pan Profesor: „szkoła niepaństw ow a”. Kto więc tę szkołę finansuje,
skąd biorą się środki na je j organizację, co w tym konkretnym przypadku znaczy
„szkoła niepaństw ow a”?
J. M ostow ski: „Szkoła niepaństw ow a” to pojęcie prawne, w łaściciela w przypadku
szkolnictw a nie ma i być nie m oże. Z punktu w idzenia praw nego istnieje założyciel w y
ższej uczelni, w naszym w ypadku jest to Fundacja imienia Stanisława U lam a, która w pew 
nym sensie pełni rolę w łaściciela. D ziałalność uczelni będzie się opierać na instytutach
A kadem ii: Instytucie Fizyki, Instytucie Chemii Fizycznej, Instytucie M atem atycznym ,
C entrum Fizyki Teoretycznej i Instytucie Techniki Elektronowej. Finansow anie Szkoły jest
do pew nego stopnia spraw ą tajną, ale trochę szczegółów m ożem y tu ujaw nić.
Fundusze częściow o pochodzą z instytutów poprzez udostępnienie sal, laboratoriów ,
aparatury, w yposażenia i, do pew nego stopnia, kadry. To jest bardzo znaczący i realny
w kład instytutów . O prócz tego Fundacja stara się o zapew nienie środków . To pozw ala
w yjść poza zaklęty trójkąt - PA N , M EN, KBN.
- Czy K om itet Badań N aukow ych także partycypuje w finansow aniu Szkoły?
J. M ostow ski: K B N partycypuje poprzez granty przydzielane na działalność ogólnote
chniczną, w części w ykorzystyw ane także na funkcjonowanie Szkoły.
- N auka w Szkole będzie odpłatna. Czy m ożna ju ż w tej chw ili oszacow ać, ja k ą
część je j kosztów będą ponosić studenci?
J. M ostow ski: Około 10%.
- Jaką rolę będą pełnić opłaty za studia?
J. M ostow ski: O prócz tego, że opłaty w noszą część pieniędzy - i to takich czystych, ży
w ych pieniędzy, nie obciążonych rozm aitym i restrykcjam i - płatność ma pełnić rolę psy
chologiczną. U w ażam y, że studenci znacznie wyżej cenią to, co kosztuje niż naukę
całkow icie bezpłatną. M ógłbym tu odpow iedzieć słowam i profesora A ndrzeja Kajetana
W róblew skiego, który - pytany w w yw iadzie zam ieszczonym w poprzednim num erze W a
szego czasopism a o to, co najbardziej przeszkadza w funkcjonowaniu U niw ersytetu W ar
szaw skiego - pow iedział: „Bezpłatność edukacji. W odbiorze społecznym to, co nie
kosztuje, je st m ało w arte, to, co kosztuje, m usi być więcej w arte”. Opłata za studia m a m ię
dzy innym i uśw iadam iać studentom , że nauka kosztuje. W tej czy w innej form ie społe
czeństw o ponosi koszty kształcenia. Lepiej jest fakt ten uśw iadam iać sobie płacąc raz na
m iesiąc czesne, niż trw ać w przekonaniu, że oświata jest dobrem darm ow ym .
T. Dietl: W arto tu przypom nieć, że pom im o pobierania opłat za czesne, o m ożliw ości
studiow ania w naszej Szkole nie będzie decydow ał status m aterialny studentów . B ędą oni
m ieli m ożliw ość częściow ego lub całkow itego odpracowam a kwot czesnego.
- Z tym w łaśnie w iąże się m oje kolejne pytanie - jakiego rodzaju prace Szkoła m o
że zaproponow ać studentom ?
T. D ietl: N a pierw szym roku będ ą to przede w szystkim prace techniczne na rzecz uczel
ni: udział w przygotow yw aniu pom ocy naukow ych, w ydaw aniu skryptów . Studenci b ęd ą
też m ogli pracow ać w laboratoriach instytutów przy pom ocniczych pracach niezbędnych
dla prow adzenia badań.
- Czy zaplanow ano ja k ą ś gradację kw alifikacji, których będzie w ym agała praca
pow ierzana studentom na kolejnych latach studiów?
T. Dietl: B ędą tu decydować indywidualne zdolności, możliwości, predyspozycje studen
tów. Myślimy, że —w miarę nabywania przez studentów wiedzy - będzie można powierzać im
prace w ym agające coraz w yższych kw alifikacji, z pożytkiem dla nich i dla instytutów .
- W ja k im stopniu program studiów przygotow any w Szkole N auk Ścisłych je st
elastyczny, czy będzie w przyszłości m odyfikow any, a jeśli tak, ja k ie przyjm ie się kry
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teria przyszłych zm ian? C zy decydow ać będzie rozwój w iedzy, pow staw anie now ego
zapotrzebow ania rynku pracy, wreszcie - oczekiw ania studentów? C zy program bę
dzie korygow any, m odelow any w trakcie funkcjonow ania Szkoły?
J. M ostow ski: O czyw iście będziem y go korygować. W tej chwili m amy opracow any w
m iarę sztyw ny program na pierw sze dwa lata. B ędą one w spólne dla w szystkich studentów .
N auczą się oni w tedy m atem atyki, fizyki, chem ii i inform atyki w podstaw ow ym zakresie.
N a trzecim roku przew idzianych jest sporo zajęć specjalistycznych, będzie on bardziej
indyw idualny, z dużą liczbą zajęć do w yboru. Daliśm y tu pew ne propozycje - być m oże
zm ienią się one w ciągu dw óch lat. U czelnia nasza jest mała, nowa, nie obciążona tradycją,
będziem y zatem się starali odpow iadać na zapotrzebowanie.
W ciągu całych studiów zasadniczy nacisk będzie położony na zajęcia dośw iadczalne w
pracow niach i praktyczne rozw iązyw anie problem ów. W ten sposób chcem y przygotow ać
absolw entów do sam odzielnego rozw iązyw ania zadań, z jakim i spotkają się w życiu zaw o
dow ym . O prócz zajęć m erytorycznych plan studiów przew iduje kilka przedm iotów uzupeł
niających. Przez trzy lata trw ać będzie lektorat języka angielskiego. Na drugim roku
przew idziane są zajęcia z ekonom ii, m ające dać podstawy zarządzania m ałym i przedsię
biorstw am i. Będziem y też w ym agać od studentów , by w ysłuchali jednorocznego w ykładu
z dziedziny bezpośrednio nie zw iązanej z kierunkiem studiów, np. z socjologii lub historii.
Planujem y w reszcie zajęcia sportow e.
- W ja k im stopniu uczelnia będzie niezależna? Środki na jej prow adzenie p ocho
dzą w znacznej m ierze z Fundacji. Czy otrzym ując te środki Szkoła będzie m usiała
dostosow yw ać program do oczekiw ań sponsora?
J. M ostow ski: Zw iązki m iędzy sponsorem a Szkołą są dość ścisłe, personalne. Ci sam i
ludzie, którzy pow ołali Fundację, tw orzą uczelnię i jej program . O czyw iście, gdyby poja
w ił się jed en bogaty, akceptow any przez tw órców Szkoły sponsor, który byłby w stanie w
pow ażnym stopniu finansow ać jej funkcjonow anie - trzeba byłoby rozpatrzyć m ożliw ość
dostosow ania się do jego w ym agań. M yślę jednak, że na razie taka sytuacja nam nie grozi.
T. Dietl: Sądzę, że uczelni nie zagrażają szczególne naciski prow adzące do ukierunko
w ania program u. Jest natom iast jedno ograniczenie - dotyczy to zresztą w szystkich uczelni
- trzeba unikać tendencji do uczenia tego, na czym znają się najlepiej tw órcy Szkoły. To
bardzo silna tendencja ograniczająca innow acyjność. Trzeba tw orzyć program z m yślą o
rozw oju nauki, o oczekiw aniach studentów , potrzebach rynku pracy, a nie o tym , co się sa
m em u um ie.
M ogą też b y ć inne ograniczenia program ow e, to też dotyczy w szystkich uczelni. O gra
niczenia te zw iązane są z m ożliw ościam i aparaturowym i, technicznym i. Nasza uczelnia ma
w yjątkow o bogate w yposażenie techniczne i laboratoryjne w porów naniu z innym i szkoła
mi, choć oczyw iście nie m am y w szystkiego. To bogate w yposażenie pozw ala na prow adze
nie różnorodnych prac i określa charakter program u.
- J a k w ielu studentów Szkoła zam ierza przyjąć na pierwszy rok studiów ?
T. Dietl: Około 30-40 studentów . U w ażam y, że jest to grupa niezbyt w ielka, ale stanow i
ju ż pew n ą społeczność studencką, co w ydaje się nam bardzo w ażne. Z drugiej zaś strony —
jest to grupa na tyle mała, abyśm y w pierw szym okresie funkcjonow ania Szkoły m ogli się
zorientow ać, co należy zm ienić, jakie są słabe punkty organizacji czy program u.
- C zy w przyszłości Szkoła zam ierza przyjm ow ać więcej studentów ? Od czego to
będzie zależało, od liczby zgłaszających się kandydatów , od chłonności rynku pracy,
od m ożliw ości instytutów zaangażow anych w organizację uczelni?
J. M ostow ski: M yślę, że liczba studentów zależy przede wszystkim od możliwości labo
ratoryjnych i stanu kadry. Chcem y w ykorzystać to, co mamy najlepszego. Laboratoria m o
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gą być odpow iednio wykorzystane przez studentów , jeśli nie jest ich zbyt wielu. N ie mamy
typowo studenckich laboratoriów . Z naczne zwiększenie liczby studentów nie jest w tej
chwili możliwe.
- Interesuje mnie problem rekrutacji kandydatów na studia. Szkoła Nauk Ścisłych jest
nową uczelnią, uczelnią płatną. Na kierunki objęte jej programem w innych państwowych
bezpłatnych uczelniach nie ma zbyt wielu kandydatów. Jak już mówiliśmy poprzednio odpłatność za studia dla jednych kandydatów może być czynnikiem zachęcającym do ich
podejmowania, dla innych jednak może stanowić pewną barierę. Zamierzają Państwo
kształcić inaczej, specyficzne powinny być zatem wymagania wobec kandydatów. Czy syl
wetka pożądanego kandydata jest jakoś zarysowana, jak zamierza się dążyć do wyselekcjo
nowania takich studentów, na jakich uczelni szczególnie zależy?
T. D ietl: O ferta naszej Szkoły jest dla wielu kandydatów szczególnie atrakcyjna. S tu 
denci w trakcie nauki będą mieli do dyspozycji św ietnie wyposażone lab o rato ria i zagwa
rantow any kontakt z w ielom a pracow nikam i naukowymi. Każdy będzie m iał opiekuna,
każdy będzie m ógł wiele godzin spędzać w laboratoriach. D aje to studentom szansę, że przy odpow iednim nastaw ieniu - dzięki tak zaprogram ow anem u procesowi kształcenia bę
dą mogli szybciej i lepiej nauczyć się tego, czego chcą się nauczyć.
- Tak, ale jak wśród kandydatów na studia rozpoznać tych, którzy najlepiej nadają się
do tego szczególnego toku kształcenia? O przyjęciu do Szkoły ma decydować świadectwo
m aturalne i rozmowa kwalifikacyjna. Jaka to będzie rozmowa, do czego przede wszystkim
ma prowadzić?
J. M ostowski: M oże spojrzymy na tę spraw ę od innej strony. W ubiegłych latach o przy
jęcie na studia ubiegało się około 130 tys. kandydatów. Przyjęto połowę. W ydaje się strasz
ne, że tak w ielu młodych ludzi, którzy chcą się uczyć, nie znajduje dla siebie miejsca. Każda
uczelnia stara się wybrać najlepszych, my też będziemy się starali wybrać najlepszych dla
siebie. W chodzimy tutaj na prawdziwy rynek, jest konkurencja na terenie Polski i na te re 
nie Warszawy. Będziemy z tymi istniejącymi uczelniam i konkurow ać; czy nam się to uda zobaczymy.
- Wydaje się to proste po kilku latach funkcjonowania uczelni. Szczególnie wtedy, gdy
okaże się ona znakomita, a przynajmniej bardzo dobra. Ma wtedy „markę”, zaczyna się li
czyć w rankingu wśród innych konkurencyjnych uczelni. O przyjęcie do niej ubiegają się
kandydaci, często bez względu na to, ile kosztuje nauka. Na początku, gdy tylko hasłowo
zaanonsowane są walory przyjętego programu i metod kształcenia, nie można liczyć na
zbyt wielu kandydatów. To jedno. Po drugie - trzeba spośród nie znanej liczby kandyda
tów, poprzez rozmowę kwalifikacyjną, wybrać najlepszych, najlepiej rokujących. Jak to
zrobić?
J. M ostowski: Podejm ujem y tu w ielkie ryzyko. N ie m a dobrej odpow iedzi na to pyta
nie. Jeżeli zgłosi się nam niewielu kandydatów, może przyjmiemy wszystkich, aby w trakcie
studiów z niektórych z nich zrezygnować, a kształcić tych, którzy swym poziom em dają
Szkole szansę w yrobienia sobie marki.
T. D ietl: Uważamy, że jest to sprawa bardzo ważna i trudna. Sądzimy, że w czasie um ie
ję tn ie przeprow adzonej rozmowy kwalifikacyjnej uda się nam lepiej poznać kandydatów
niż podczas typowego egzam inu w stępnego.
A le odpow iadając na pierwszą część Pani pytania: czy pojawią się kandydaci n a pożąda
nym przez nas poziom ie? Nasza Szkoła nie jest nowa w powszechnym sposobie rozum ie
nia. Stoi za nam i tradycja i kadra instytutów PAN. To nie jest coś, co się d o p iero tworzy.
Niew iele jest takich szkół. Najczęściej nowo pow stające szkoły niepaństw ow e nie są pow ią
zane z ośrodkam i naukowymi o określonej renom ie. Instytuty PA N, partycypujące w orga
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nizacji naszej uczelni - chyba to, co powiem, nie jest żadną przesadą - są instytucjam i o
najwyższym poziom ie naukowym, stoi za nam i autorytet osiągnięć tych instytutów .
J. M ostow ski: Trzeba też dodać, że nasz Instytut od wielu lat prow adzi działalność
popularyzatorską.
T. D ietl: Nasi koledzy są w spółorganizatoram i olim piad przedm iotow ych, m ają k o n ta 
kty z nauczycielam i szkół średnich, z młodzieżą. D o tej pory nie kształciliśmy nigdy na p o 
ziom ie wyższym, ale zawsze przy instytutach prow adzone były studia d o k toranckie - są to
dośw iadczenia bardzo przydatne.
- Zgodnie z przyjętymi założeniami studenci będą mieli możliwość stałego wykorzysty
wania laboratoriów. Czy program studiów przewiduje ewentualność indywidualizowania
toku kształcenia, w jakim stopniu będzie on zależał od indywidualnych zainteresowań i
możliwości studentów?
T. D ietl: To dość skom plikow ana sprawa. O kazuje się, że zbytnie indyw idualizow anie
studiów nie jest szczególnie korzystne dla studentów . Jeśli są zbyt wyizolowani, o d sep a ro 
w ani od kolegów, b rakuje im k o n tak tu z grupą, rywalizacji, współzawodnictwa. N a p ie r
wszych dwóch latach nie planujem y zbytniego indywidualizowania studiów . W yobrażam y
sobie, że każdy stu d en t będzie m ial swego opiekuna, który będzie m u pom agał we wszel
kich problem ach naukowych, w wyborze przyszłej specjalizacji, będzie także m iał grono
osób, z którym i będzie mógł się konsultow ać.
J. M ostow ski: Przew idujem y w iele zajęć laboratoryjnych do wyboru. Z ajęcia na trzecim
ro k u będą ju ż w znacznym sto p n iu zindywidualizowane.
- Czy Szkoła Nauk Ścisłych ma prawo nadawania dyplomu uznawanego przez MEN?
J. M ostow ski: W tej chwili szkoła ma prawo wydawania dyplom u wyższej uczelni o sta
tusie zawodowym - dyplom u licencjata. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie, w ciągu
roku czy dwóch, Szkoła uzyska praw o nadawania tytułu magistra.
- Czy dla osób, które będą chciały kontynuować studia, Szkoła Nauk Ścisłych stworzy
możliwość podjęcia studiów doktoranckich?
J. M ostow ski: Tak, instytuty partycypujące w organizow aniu Szkoły m ają praw o n ad a
w ania sto p n i naukowych. N ie będzie to oczywiście dotyczyło wszystkich absolw entów .
Przepisy pozw alają naw et w pewnych wypadkach pom inąć stopień m agistra.
T. D ietl: W tej chwili wiele, uczelni myśli o w prowadzeniu studiów dwustopniowych.
W ydaje się dość n atu raln e (gdyby ta dw ustopniowość rzeczywiście istniała), aby po uzyska
niu stopnia licencjata w jednej uczelni, po konkursie lub odpow iednio zaprogram ow anych
egzam inach kontynuow ać studia drugiego stopnia w innej szkole wyższej. R u ch między
uczelniam i - myślę, że z pożytkiem i dla nich, i dla studentów - byłby czymś naturalnym .
- Czy program studiów Szkoły Nauk Ścisłych jest na tyle porównywalny z programem
podobnych uczelni w innych krajach, aby student chcący specjalizować się w dziedzinie, w
której szczególne osiągnięcia ma jakaś uczelnia poza Polską, mógł podjąć takie studia?
T. D ietl: Tak; myślę, że będzie to możliwe. A le - je ż e li inaczej rozum ieć P ani pytanie czy w innych krajach istnieją uczelnie o podobnych założeniach i program ach, to trzeba
pow iedzieć, że w A ustrii i w Niem czech istnieją uczelnie jednostopniow e, ale silna jest
tendencja do tw orzenia szkół dwustopniowych. Pierwszy stopień, podobnie ja k to będzie w
naszej Szkole, miałby przygotowywać studentów do pracy lub do dalszego kształcenia p o 
przez pracę w przedsiębiorstw ach. N atom iast we Francji istnieje specjalny typ uniw ersyte
tu technologicznego, który jest bardzo bliski tem u, co my robimy. U niw ersytety
technologiczne we Francji m ają wielu kandydatów ubiegających się o przyjęcie, poniew aż
przygotow ują do oczekiwań rynku pracy.
J. Mostowski: Podobnie dzieje się w amerykańskich uczelniach o poziom ie zawodowym.

K ształcić ludzi, którzy p o trafią w szystkiego się n auczyć
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T. D ietl: I pod tym względem nasza Szkoła będzie bardziej spójna ze szkolnictw em
światowym niż tradycyjne polskie uczelnie.
- Czy tworząc projekt programu i funkcjonowania Szkoły myśleli Panowie o tym, co
niejednokrotnie decyduje o poziomie, a zatem o powodzeniu uczelni - o mechanizmie, nie
chcę tu użyć słowa „kontrola”, ale o mechanizmie samoregulującym poziom zajęć dyda
ktycznych? Czy ciało kolegialne zarządzające Szkołą będzie miało zarówno wgląd, jak i
wpływ na poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych przez poszczególnych pracowników
naukowych?
J. M ostow ski: Tak, to bardzo ważne. Środow isko pracowników naukow ych jest śro d o 
wiskiem indywidualistów, z trudem poddających się kontroli. Myśleliśmy o tym pow ażnie i
istnieje scenariusz kontroli sposobu prow adzenia zajęć oraz ich program u. W trakcie przy
gotow ań wszystkie program y zostały pow ażnie przedyskutow ane i zrecenzow ane.
- W łaśnie - czy programy, scenariusze zajęć zostały poddane recenzjom innych placó
wek naukowych, nie uczestniczących w organizowaniu Szkoły?
J. M ostow ski: Nie, takich recenzji nie było. A le tutaj wszyscy tak strasznie się kłócą,
dyskutując nad program em , że lo chyba wystarczy za recenzje. Z am ierzenia i program y są
napraw dę solidnie przem yślane i przedyskutow ane. W przyszłości oczywiście senat będzie
kontrolow ał poziom ; częściowo poprzez dobór ludzi, do których ma zaufanie, na p o d sta 
wie efektów ich dotychczasowej działalności, także poprzez kontrolę tego, co napraw dę
dzieje się na zajęciach.
T. D ietl: Jest jeszcze jedna sprawa. Są koledzy, którzy, m ając spore osiągnięcia n a u k o 
we, nie chcą lub nie um ieją podjąć zajęć dydaktycznych. Jednak wielu z nas, nie prow adząc
zajęć w polskich uczelniach, czyniło to w uczelniach zagranicznych, przyniosło im to d o 
św iadczenia i - z drugiej strony - pozwoliło docenić rolę dydaktyki we własnej pracy n a 
ukowej.
- Badania prowadzone wśród studentów wskazują, że młodzi ludzie, podejmując stu 
dia, mają nadzieję na uczestnictwo, oczywiście w dostępnym dla nich zakresie, w realizacji
badań naukowych prowadzonych przez uczelnię. Te same badania świadczą jednak, że
szansę uczestnictwa w nich stworzono tylko bardzo nielicznym studentom. Uczelnie na
ogół nie dbają o wykorzystanie zainteresowania werbalizowanego przez studentów - my
ślę, że ze szkodą dla procesu kształcenia i toku badań naukowych. Inne badania - prowa
dzone wśród pracowników naukowych - pozwalają sądzić, że wdrożenie studentów do
początkowo pomocniczych, później zaś - coraz bardziej skomplikowanych prac badaw
czych, przynosi uczelni wymierne korzyści, szczególnie w warunkach znacznie ograniczo
nego zatrudnienia pracowników technicznych. Czy w uczelni tworzonej przez instytuty
uda się pogodzić zainteresowania studentów z potrzebami pracowników prowadzących ba
dania?
J. M ostow ski: Tak, to bardzo ważne, zarów no dla Szkoły, jak i dla studentów . M ów iłem
ju ż o tym, że pierw szoplanow ą zasadą naszej uczelni jest dopingow anie studentów do sa
m odzielności, osw ajanie z w arsztatem , z laboratorium , co m ożna osiągnąć przez stopniow e
wykorzystywanie aktywności studentów w udziale w pracach pom ocniczych związanych z
badaniam i naukowymi.
T. D ietl: K ształcenie w laboratoriach jest w świecie startem do sam odzielności. Choć,
oczywiście, w iążą się z tym pewne problem y. M ożna sobie wyobrazić pracow ników dyspo
nujących św ietną a p aratu rą i bardzo dobrym i przyrządami, którzy w trosce o tę a p a ra tu rę
boją się pracow ać z młodymi, niedoświadczonymi studentam i. N a szczęście problem ten
dziś nie jest ju ż tak znaczący - jeszcze kilka lat tem u uszkodzenie jakiegoś przyrządu było
całkow itą klęską. T eraz nie ma już takich obaw, możliwe jest odkupienie uszkodzonych
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części. A le nadal, z różnych względów, także merytorycznych, należy rozw ażnie dostosow y
wać sto p ień trudności ćwiczeń do poziom u i możliwości studentów . T ak sam o przy pracy
teoretycznej: p otrzebne jest m inim um wiadom ości, aby mówić o poważnej pracy n au k o 
wej. I dlatego nie od razu studenci m ogą być włączani do poważniejszych zadań.
J. M ostow ski: Jeśli m ożna coś dodać... Bardzo ważna jest sam odzielność studentów .
M uszą oni zacząć od sam odzielnego rozwiązywania choćby małych problem ów . P otem
trzeba im zadania utrudniać, kom plikow ać i wreszcie niektórzy sami dojdą do etap u sta
w iania poważnych problem ów naukowych.
- Sform ułow ali Panow ie frap u jące hasło charakteryzujące cel i, ja k myślę, także m eto
dę kształcenia w W aszej uczelni - „Z am ierzam y kształcić ludzi, którzy po trafią się wszy
stkiego nauczyć” . J a k Szkoła będzie dążyć do tego celu?
T. D ietl: Istnieje w tej dziedzinie już w ieloletnie doświadczenie. A bsolw enci fizyki p o 
trafią sobie znakom icie radzić w wielu skom plikowanych, niekoniecznie bezpośrednio p o 
wiązanych z fizyką, dziedzinach działalności. Potrafią się łatwo przekwalifikowywać, są
cenieni w w ielu instytucjach. W ykorzystują swoją wiedzę m atem atyczną i inform atyczną w
bankach, instytucjach ubezpieczeniowych. R obią to z większym pow odzeniem niż absol
wenci w ielu innych kierunków .
I druga sprawa: kieruje nam i brak wiary w kształcenie specjalistów o bardzo wąskim
profilu. T akie p rzekonanie jest dziś dość powszechne na świecie. N ie m amy am bicji przy
gotow yw ania ściśle ukierunkow anych specjalistów - fizyków czy chemików. N ie chcemy
przysposabiać studentów do wykonywania wąskich specjalności, naw et takich, k tó re dziś
wydają się niezbędne.
J. M ostow ski: W spółczesny świat zm ienia się bardzo szybko. T rudno przewidzieć, jakie
wykształcenie będzie p otrzebne za 10 czy 15 lat. D latego uważamy, że najlepiej będą sobie
radzić w życiu zawodowym osoby o szerokim wykształceniu. Chcemy wyrobić u naszych
studen tó w nawyk sam odzielnego uczenia się i rozwiązywania problem ów . Chcemy, by nasi
absolw enci um ieli staw iać czoło problem om i sam odzielnie dawali sobie z nim i radę. Stąd
nasze hasło: „kształcimy ludzi, którzy potrafią wszystkiego się nauczyć”. Uważamy, że nasi a b 
solwenci przez w iele lat będą w stanie utrzym ać dobrą pozycję na rynku pracy w łaśnie dzię
ki sam odzielności i w szechstronności.
- B ardzo dziękuję za rozmowę.
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