Szkolnictwo wy¿sze w województwie pomorskim
Szkolnictwo wy¿sze regionu przez II wojn¹ wiatow¹
anim przyst¹piê do prezentacji szkolnictwa wy¿szego wo
jewództwa pomorskiego, chcia³bym krótko przypomnieæ
jego historiê. Ma³o kto zdaje sobie sprawê z tego, ¿e najstarsz¹
wy¿sz¹ szko³¹ dzia³aj¹c¹ do dzisiaj w naszym regionie jest Wy¿sze Seminarium Duchowne w Pelplinie. Zosta³o ono za³o¿one
w 1651 roku w Che³mnie, a od 1829 r. dzia³a w Pelplinie. Natomiast Uniwersytet Gdañski powo³uje siê na tradycje Gdañskiego Liceum Akademickiego, które powsta³o w 1558 r., a w roku
1580 otrzyma³o prawo prowadzenia kursów akademickich.
Szko³a ta zdoby³a miêdzynarodowe uznanie. Niestety, nie dotrwa³a do dzisiejszych czasów - istnia³a do 1817 r. Pierwsz¹
wieck¹ szko³¹ akademick¹ powo³an¹ do ¿ycia na wybrze¿u
Ba³tyku nale¿¹cym dzi do Polski by³a Politechnika Gdañska,
utworzona 6 padziernika 1904 r., jako Keniglische Technische
Hochschule. Drug¹ z kolei by³a obecna Wy¿sza Szko³a Morska, która jako Pañstwowa Szko³a Morska rozpoczê³a dzia³alnoæ w 1920 r. w Tczewie, po czym w 1930 roku zosta³a przeniesiona do Gdyni. Prawie równolegle, chocia¿ z dala od Trójmiasta, tworzy³a siê obecna Akademia Marynarki Wojennej.
W 1921 r. rozpoczêto w Toruniu tymczasowe kursy instrukta¿owe dla oficerów Marynarki Wojennej, które sta³y siê zacz¹tkiem Szko³y Oficerów Marynarki, utworzonej w tym samym
miecie w 1922 r. Bardzo skomplikowane by³y jej dalsze losy,
bowiem siedzibê szko³y przeniesiono najpierw do Bydgoszczy,
nastêpnie do Piñska, a po 1939 r. tu³a³a siê na obczynie, by
w koñcu po wojnie na sta³e zakotwiczyæ w Gdyni.
Zmiany powojenne
Po drugiej wojnie wiatowej nast¹pi³ szybki rozwój szkolnictwa wy¿szego w Gdañsku. Technische Hochschule zosta³a
przekszta³cona w polsk¹ Politechnikê Gdañsk¹. Powo³ano nowe
uczelnie, które w obecnej postaci s¹ znane jako: Akademia
Medyczna, Akademia Muzyczna, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Sztuk Piêknych i Wy¿sze Seminarium
Duchowne w Oliwie. Powsta³a tak¿e Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna, która po po³¹czeniu z Wy¿sz¹ Szko³¹ Ekonomiczn¹ z s¹siedniego Sopotu da³a w 1970 r. pocz¹tek Uniwersytetowi Gdañskiemu. W ramach obecnego województwa pomorskiego jedynym, oprócz Trójmiasta, orodkiem akademickim jest S³upsk,
gdzie w 1969 r. zosta³a utworzona Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna, a w 1995 r. powsta³a tam prywatna Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania. Za orodek akademicki uwa¿am siedzibê co najmniej
dwóch wy¿szych uczelni. W kilku miastach województwa pomorskiego dzia³aj¹ filie i pozamiejscowe wydzia³y znanych
szkó³ wy¿szych.

Z

Lata 90. okaza³y siê okresem gwa³townego rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce. Ten proces nie omin¹³ naszego województwa, a szczególnie Trójmiasta. Prawie dwukrotnie wzros³a liczba studentów w szko³ach publicznych, pojawi³y siê ponadto pierwsze w tym rejonie wy¿sze szko³y prywatne, zaliczane do szkó³ niepublicznych. W powszechnym odczuciu trójmiejski orodek akademicki wydawa³ siê jednym z najsilniejszych w kraju. Mit rozwia³ siê, gdy w 1998 r. ukaza³ siê raport
Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ (IBnGR). Raport
wykaza³, ¿e poród 19 polskich orodków akademickich, orodek trójmiejski, pomimo znacznego przyrostu liczby studentów w ostatnich latach, znajduje siê na 15 miejscu pod wzglêdem tzw. zagêszczenia studentów (LS/LM), czyli liczby studentów (LS) do liczby mieszkañców (LM).
Poród danych zawartych w tabeli 1. zwraca uwagê znaczny
spadek liczby studentów Akademii Medycznej. Jest to zjawisko ogólnopolskie, wywo³ane wprowadzeniem limitów przyjêæ
na pierwszy rok wydzia³ów lekarskich, jako sposobu na zmniejszenie nadprodukcji absolwentów w tych uczelniach. Spadek
liczby studentów w Gdañskiej Akademii Medycznej jest jednak mniejszy ni¿ w innych krajowych uczelniach medycznych.
W Trójmiecie najwiêkszy wzglêdny przyrost studentów nast¹pi³ w Wy¿szej Szkole Morskiej, przy czym tylko 43% stanowi¹
w niej studenci studiów dziennych, a 1/3 ogó³u studentów studiuje na kierunku Zarz¹dzanie i marketing. Struktura ta dobitnie wiadczy o umiejêtnociach dopasowania siê uczelni publicznych, pod prê¿nym kierownictwem, do wymogów wolnego rynku. Chocia¿ osobicie nie jestem przekonany, ¿e jest to
w³aciwy trend. Wolny rynek prowadzi do znacznego przerostu
liczby studentów na czasowo najbardziej atrakcyjnych kierunkach oraz w tych uczelniach, do których dostêp jest naj³atwiejszy, natomiast zniechêca kandydatów do podejmowania studiów
na kierunkach potrzebnych, jednak trudnych i nie daj¹cych w ¿yciu zawodowym wysokich profitów. Dwie najwiêksze uczelnie
w województwie, a mianowicie UG i PG, mog³yby znacznie
zwiêkszyæ liczbê studentów, jako ¿e ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem poród kandydatów, jednak ze wzglêdu na ograniczenia lokalowe i aparaturowe znaczna czêæ kandydatów nie
otrzymuje wymarzonych indeksów. Zarówno Akademia Sztuk
Piêknych, jak i Akademia Muzyczna s¹ uczelniami elitarnymi
i liczba osób pobieraj¹cych w nich naukê jest od lat w przybli¿eniu sta³a. Do elitarnych uczelni nale¿¹ równie¿ wy¿sze seminaria duchowne (tab. 2). Znaczne zmniejszenie liczby alumnów w WSD w Pelplinie jest rezultatem nie spadku powo³añ,

Tabela 1. Liczba studentów uczelni publicznych województwa pomorskiego
Lp. Uczelnia1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uniwersytet Gdañski
Politechnika Gdaºska
Akademia Medyczna
Wy¿sza Szko³a Morska
Akad. Wychowania Fiz.
Akad. Sztuk Piêknych
Akademia Muzyczna
Akad. Marynarki Wojennej w Gdyni
WSP w S³upsku
Razem

Liczba studentów ogó³em w poszczególnych latach2
1981
12 267
7 183
2 785
2 161
1 120
591
432
595
2 533
29 072

1990
12 604
5 561
3 257
1 406
1 619
402
451
365
2 843
28 143

1993
15 443
8 654
2 691
2 708
2 199
415
472
442
3 897
36 479

1996
18 864
12 830
2 389
4 004
2 831
459
444
345
4 552
46 373

1998
23 052
14 901
2 349
5 122
3 111
664
433
708
5 212
54 844

98/90
1.8
2.7
0,7
3,7
1,9
1,7
0,96
1,9
1,8
1,9

19993
25 000
16 000
2 400
5 600
3 000
630
453
850
5 900
59 833

1- nazwa aktualna; 2- dane z 31 grudnia lub 30 listopada; 3- dane szacunkowe
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Tabela 2. Wy¿sze seminaria duchowne województwa
Uczelnia
Wy¿sze Seminarium
Duchowne w Pelplinie
Wy¿sze Seminarium
Duchowne w Oliwie

Liczba alumnów w poszczególnych latach
1981
1990
1993
1996
1998 1999
230

250

120

128

137

122

105

103

115

109

110

109

ale nowego podzia³u administracyjnego diecezji w Polsce, w wyniku czego liczba wiernych diecezji pelpliñskiej uleg³a ponad
dwukrotnej redukcji.
Lata 90. okresem szybkiego wzrostu liczby studentów
Dla u³atwienia oceny sytuacji w szkolnictwie wy¿szym województwa pomorskiego warto zapoznaæ siê z danymi ogólnopolskimi. W latach 90. liczba studentów polskich uczelni publicznych wzros³a z 381 857 w 1990 r. do 928 893 w 1998 r., tj.
2,4 razy, przy czym w województwie pomorskim, razem z WSP
w S³upsku, z poziomu 28 143 do 54 844 osób (1,9x). W rzeczywistoci liczba studentów w tym okresie wzros³a znaczniej, a to
za spraw¹ uczelni niepublicznych, których na pocz¹tku lat 90.
by³o niewiele, a w 1998 w ca³ym kraju dzia³a³o ich ju¿ 150
i ci¹gle przybywa nowych. Ca³kowita liczba studentów w Polsce w latach 1990 - 98 wzros³a ponad trzykrotnie (3,2x) z 386
171 do 1 247 630, natomiast w województwie pomorskim jedynie 2,1 razy, z poziomu 28 143 do 60 311.
Zmniejszenie liczby studentów w trójmiejskim orodku akademickim zanotowano w latach 80. Jedn¹ z przyczyn tego zjawiska by³o szykanowanie Gdañska, zreszt¹ nie tylko w tej dziedzinie, za aktywnoæ antysocjalistyczn¹. W latach 90. liczba
studentów w naszych uczelniach zaczê³a wzrastaæ, ale nie tak
szybko, jak w rejonach bardziej ambitnych, np. w Czêstochowie, Kielcach, Koszalinie, czy Zielonej Górze, które w silnym
szkolnictwie wy¿szym widzia³y szanse szerokiego rozwoju. We
wzmiankowanym powy¿ej raporcie IBnGR zwrócono równie¿
uwagê na ni¿szy w Trójmiecie, w porównaniu z innymi regionami, odsetek wysoko wykwalifikowanej kadry akademickiej.
Przedstawiciele rodowiska akademickiego wiedzieli i publicznie mówili o tym od dawna, jednak ich g³os nie trafia³ ani do

opinii publicznej, ani do wiadomoci decydentów. Ten brak
w³aciwej reakcji wynika³ byæ mo¿e z obserwowanego faktu
szybkiego przyrostu liczby studentów w trójmiejskich uczelniach, jednak nie podjêto próby porównania go z tempem rozwoju innych orodków. Z danych zawartych w tabeli 1. wynika,
¿e w latach 90. faktycznie nast¹pi³ na Wybrze¿u Gdañskim
gwa³towny przyrost liczby studentów.
Najwiêksze polskie orodki akademickie
Chocia¿ w wiêkszoci akademickich orodków krajowych
przyrost liczby studentów w latach 90-98 by³ wiêkszy ni¿ w Trójmiecie, pozycja tego ostatniego orodka na krajowej licie rankingowej nie wygl¹da le, kiedy porówna siê wartoci bezwzglêdne, tzn. liczbê studentów w poszczególnych orodkach
akademickich (tab. 3). Orodek trójmiejski plasuje siê wówczas na ósmym miejscu, co mimo wszystko wi¹¿e siê z przesuniêciem w dó³ tabeli o dwa miejsca w porównaniu z sytuacj¹
z 1990 r. Niew¹tpliwie oznacza to degradacjê Trójmiasta jako
orodka akademickiego, chocia¿ nie a¿ tak znaczn¹, jak to wynika³o z raportu IBnGR, tym bardziej, ¿e £ód i Katowice wyprzedzi³y nasz orodek, g³ównie za spraw¹ wiêkszej liczby studentów w szko³ach prywatnych. Mylê, ¿e porównywanie zagêszczenia studentów nie jest najbardziej miarodajnym kryterium oceny wielkoci akademickich orodków. Wa¿niejsz¹ rolê
odgrywa ca³kowita liczba studentów na danym terenie. Bliskoæ
innych du¿ych orodków akademickich wp³ywa wyranie na
zmniejszenie wspó³czynnika LS/LM, co prowadzi do zafa³szowania oceny rzeczywistego udzia³u w studiach m³odzie¿y z okrelonego regionu .
W tabeli 4. przedstawiony jest przyrost liczby studentów
w uczelniach wiod¹cych w swoich grupach i tych, w których
nast¹pi³ najwiêkszy wzrost ilociowy. Kuriozum stanowi fakt,
¿e najwiêkszy wzglêdny przyrost zanotowano w uczelniach technicznych, w których studia uwa¿ane s¹ za najtrudniejsze. Niew¹tpliwym liderem jest Politechnika Koszaliñska, w której zanotowano ponad 12-krotny wzrost. Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ Politechniki: Czêstochowska (8x), Rzeszowska (5,7x) oraz
Zielonogórska (5,4x). Tak du¿y przyrost liczbowy studentów
by³ rezultatem wspó³dzia³ania prê¿nych w³adz uczelni i sku-

Tabela 3. Liczba studentów w g³ównych polskich orodkach akademickich
Lp.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Orodek

Warszawa
Kraków
Poznaº
Wroc³aw
Lublin
Trójmiasto
Katowice,
Mys³owice,
Sosnowiec,
Tychy
£ód
Szczecin
Biaûystok
Olsztyn
Rzeszów
Bydgoszcz
Kielce
Opole
Czêstochowa
Zielona Góra
Koszalin
Bielsko- Bia³a
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Liczba szkó³
w 1998
publ. npubl. Razem

w 1990
publ.

Liczba studentów
w 1998
publ.
npubl.

Razem

Pozycja Przyrost
w 1998 l. stud.
98/90

14
11
7
8
5
8

14
11
8
8
5
8

35
3
9
6
1
7

49
14
17
14
6
15

60
47
33
33
28
23

121 639
103 611
80 403
80 629
59 353
50 340

87 712
4 426
16 498
8 543
409
4 333

209 351
108 037
96 901
89 272
59 762
54 673

1
2
3
4
7
8

3,5
2,3
2,8
2,7
2,1
2,3

6
7
6
4
2
4
5
2
2
2
2
1
1

5
7
6
4
2
4
5
2
2
2
2
1
1

8
9
4
5
3
2
1
4
1
3
0
1
5

13
16
10
9
5
6
6
6
3
5
2
2
6

22 804
21 846
16 007
10 459
10 351
9 493
9 365
8 837
7 699
5 841
5 162
1 061
753

49 487
50 922
48 336
24 089
21 922
29 156
27 881
25 052
19 690
26 672
23 051
13 198
3 568

14 033
11 894
4 619
9 072
3 337
6 960
226
11 614
4 411
3 000
0
18 138
3 872

65 156
62 816
52 955
33 161
25 259
36 116
28 147
36 666
24 101
31 672
23 051
31 336
7 440

5
6
9
12
16
11
15
10
17
13
18
14
19

2.9
2,9
3,3
3,2
2,4
3,8
3,0
4,1
3,1
5,4
4,7
29
9.9

w 1990
publ.

305
121
995
527
712
894
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Tabela 4. Przyrost liczby studentów wybranych polskich
uczelni publicznych w latach 1990-1998

Uczelnia

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Szczeciºski
Politechnika Warszawska
Politechnika Koszaliºska
Politechnika Czêstochowska
Politechnika Rzeszowska
Politechnika Zielonogórska
Akad. Rol. w Szczecinie
Wy¿sza Szko³a RolniczoPedagogiczna w Siedlcach
Akad. Ekon. w Poznaniu
Akad. Ekon. w Krakowie

Liczba studentów
1990
1998
12 199
46 752
8 474
26 745
12 199
26 585
1 061
13 198
1 907
15 344
1 987
11 320
1 475
8 023
1 988
6 941
2 628
3 377
4 448

8 339
15 356
17 540

Przyrost
98/90
3,8
3,2
2,2
12,4
8,0
5,7
5,4
3,5
3,2
4,5
3,9

tecznej pomocy, nie tylko finansowej, udzielanej przez w³adze
lokalne.
Studenci prywatnych szkó³ wy¿szych
Niepubliczne wy¿sze szko³y województwa pomorskiego
wnios³y zauwa¿alny wk³ad w proces zwiêkszania liczby studentów. Obecnie w naszym województwie funkcjonuje 8 wy¿szych szkó³ prywatnych.
Dwie ostatnie szko³y wy¿sze zosta³y powo³ane nied³ugo przed
rozpoczêciem roku akademickiego 1999/2000 i nie mam jeszcze danych dotycz¹cych liczby przyjêtych przez nie studentów
(BD  brak danych).
Jak wynika z porównania tabel 5. i 6., prywatne szko³y województwa pomorskiego nale¿¹ do rednich jednostek tego typu
dzia³aj¹cych w Polsce. Przy porównaniu wielkoci szkó³ pry-

watnych rodzi siê pytanie dotycz¹ce przyczyn tak zró¿nicowanej szybkoci ich rozwoju. Na pewno jednym z decyduj¹cych
czynników jest wysokoæ czesnego. Do innych nale¿¹ zapewne: jakoæ kadry, miejsce dzia³ania, atrakcyjnoæ programu czy
aktywnoæ kierownictwa. Najwiêksze wy¿sze szko³y prywatne
dzia³aj¹ poza du¿ymi orodkami akademickimi.
We wszystkich wy¿szych szko³ach niepublicznych, których
w 1998 by³o prawie 150, studiowa³o 301 801 osób, z czego
w tych piêciu najwiêkszych by³o 57 318 osób, co stanowi prawie 1/5 studentów uczelni niepublicznych.
Po przedstawieniu liczb i faktów potrzebny jest pewien komentarz, który pomimo starañ zachowania obiektywnoci bêdzie zawiera³ elementy subiektywne, ze wzglêdu na zajmowane przez autora stanowisko akademickie.
Trójmiejski orodek akademicki
G³ównym orodkiem akademickim województwa pomorskiego jest Trójmiasto, które skupia ponad 90% studentów województwa. Jak ju¿ stwierdzi³em, sytuacja szkolnictwa wy¿-szego w tym orodku nie jest tak z³a, jak to wynika z raportu IBnGR,
chocia¿ po przy³¹czeniu ziemi s³upskiej nast¹pi³o dodatkowe
zmniejszenie wspó³czynnika LS/LM. S³upsk pod wzglêdem
wspó³czynnika skolaryzacji jest wyranie zaniedbany i potrzebuje szczególnej pomocy ze strony w³adz wojewódzkich, co
nie oznacza, ¿e lokalne w³adze samorz¹dowe nie ponosz¹ odpowiedzialnoci zarówno za dotychczasowy stan, jak i perspektywy. Wracaj¹c do orodka trójmiejskiego, trzeba z ca³¹ stanowczoci¹ stwierdziæ, ¿e chocia¿ sytuacja szkolnictwa wy¿szego nie jest tragiczna, nie daje jednak powodu do zadowolenia.

Tabela 5. Wy¿sze szko³y niepubliczne województwa pomorskiego
Lp.
1

Uczelnia

Rok
za³o¿enia

Liczba studentów
w roku za³o¿enia

w 1998 r.

Czesne w 1999 r. (w z³ za semestr)

1993
1995

183
259

759
1 134

wpisowe 600, dz. 4 440, z-czne 3 200
dz. 1 920, z-czne 1 300, ekst. 950

1996

640 (97)

1 133

dz. 2 500, z-czne 1 850

5
6

Wy¿sza Szko³a Administracji
i Biznesu w Gdyni
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania w S³upsku
Wy¿sza Szko³a Turystyki
i Hotelarstwa w Gdañsku
Wy¿sza Szko³a Miêdzynarodowych
Stosunków Gospodarczych
i Politycznych w Gdyni
Wy¿sza Szko³a Bankowa w Gdañsku
Gdañska Wy¿sza Szko³a Humanistyczna

1996
1998
1999

54
1 117
300

190
1 350
BD

7
8

Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania w Gdyni
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania w Kwidzynie

1999
1999

BD
BD

BD
BD

dz. 4 000
dz. 2 150, z-czne 2 125
wpisowe 350, dz. 1 100-1 800,
z-czne 1 600- 2 200
dz. 2 100, z-czne 2 000
BD

2
3
4

Tabela 6. Najwiêksze i najmniejsze wy¿sze szko³y niepubliczne, wg stanu z 30. 11. 1998 r.
Uczelnia

Rok
za³o¿enia

Liczba studentów
w roku za³o¿enia

w1998 r.

959
2 191

18 138
12 480

dz. 1 350-1 650, z-czne 1 000
licencjackie: dz. 1 365-1 705, z-czne 1 045-1 400;
magisterskie: dz. 1 320-1750, z-czne 1 130-1 480

1993
1993
1993

399
650

9 258
8 963
8 479

dz. 1 680-2580, z-czne 850-1920
wpisowe - 300, 2 000
dz. 1 450-2 100

1998
1993

23
19

23
93

2 700 - 3 420
1 030

1998

99

99

BD

1996
1995

27

101
132

dz. - 1 400, z-czne 1 300
3 000

Najwiêksze
Ba³tycka Wy¿sza Szko³a Humanistyczna - Koszalin 1994
Wy¿sza Szko³a Humanistyczna - Pu³tusk
1994
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej - Warszawa
Wy¿sza Szko³a Handlu i Prawa - Warszawa
Szko³a Wy¿sza im. Paw³a W³odkowica - P³ock
Najmniejsze
Wy¿sza Szko³a Sztuki i Projektowania w £odzi
Szko³a Nauk cis³ych w Warszawie
Wy¿sza Szko³a Marketingu i Zarz¹dzania
w Kutnie
Niepañstwowa Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna
w Bia³ymstoku
Wy¿sza Szko³a Sztuki U¿ytkowej w Szczecinie
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Czesne w 1999 r. (w z³ za semestr)
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Tabela 7. Zestawienie kwot przeznaczonych na inwestycje w wybranych uczelniach MEN
Uczelnia
Uniwersytet Gdañski
Uniwersytet l¹ski
Uniwersytet Jagielloñski
UMCS
Uniwersytet £ódzki
U AM w Poznaniu
U. Eur. VIADRINA
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocûawski
ATK w Warszawie

Dotacja w latach 91-96 (w tys. z³)
5 346
1 291
10 839
9 029
9 120
12 832
26 450
18 255
6 581
4 825

W rankingu ca³kowitej liczby studentów orodek nasz przesun¹³ siê z 6. miejsca na 8., co powinno byæ sygna³em alarmuj¹cym dla wszystkich, którym rozwój szkolnictwa wy¿szego, a tym
samym regionu, le¿y na sercu. Przed podjêciem jakichkolwiek
inicjatyw nale¿y siê zastanowiæ nad przyczynami, które spowodowa³y zaistnia³¹ sytuacjê. Porównuj¹c przyrost liczby studentów w poszczególnych orodkach akademic- kich kraju, trudno nie zauwa¿yæ, ¿e Lublin i Trójmiasto nale¿¹ do tych rejonów, w których przyrost liczby studentów w latach 1990-98 by³
najmniejszy  wspó³czynniki wzrostu wynosz¹ odpowiednio 2,1
i 2,3. Bior¹c pod uwagê liczbê studentów w Lublinie w 1990 r.
i populacjê m³odzie¿y w tej czêci kraju, trzeba stwierdziæ, ¿e
Lublin ju¿ wtedy osi¹gn¹³ wysoki wspó³czynnik skolaryzacji,
co utrudnia³o dalszy ilociowy rozwój. Dodatkowo bliskoæ stolicy oddzia³uje na ambitnych kandydatów i ich rodziców, zachêcaj¹c do podejmowania studiów w tym najwiêkszym orodku akademickim kraju. Natomiast Trójmiasto nie wykorzysta³o
ca³kowicie mo¿liwoci spowodowanych nag³ym wzrostem zainteresowania polskiej m³odzie¿y studiami wy¿szymi.
Rozwój orodków akademickich zale¿y od wielu czynników,
przy czym decyduj¹ce znaczenie ma inicjatywa w³adz uczelni,
a tak¿e wsparcie legislacyjne i finansowe w³adz centralnych oraz
lokalnych. O wysi³ku samych uczelni Trójmiasta wiadczy
znaczny przyrost liczby studentów w uczelniach publicznych,
pomimo systematycznie zmniejszanej realnej dotacji bud¿etowej na szkolnictwo wy¿sze na przestrzeni lat 90. Dlaczego jednak w tych samych warunkach w innych orodkach rozwój szkolnictwa wy¿szego by³ szybszy? Otó¿ w Trójmiecie przyrost liczby studentów w pierwszej po³owie lat 90. zosta³ osi¹gniêty prawie bezinwestycyjnie. Pierwsze znacz¹ce inwestycje zosta³y
rozpoczête w minionej kadencji (1996-99), chocia¿ przygotowania do wiêkszoci z nich zosta³y podjête w kadencji 1993/
96. Do tych inwestycji nale¿¹: Hala Sportowa AWF, gmach
Wydzia³u Prawa i Administracji UG (w realizacji), nowy kampus Akademii Muzycznej przy ul. £¹kowej, rozbudowa Instytutu Kardiologii oraz Instytutu Radiologii i Radioterapii AMG,
Auditorium Novum PG i Horyzont II  statek badawczo-szkoleniowy WSM. Kwoty przeznaczone przez MEN i inne resorty
sprawuj¹ce opiekê nad trójmiejskimi uczelniami w latach 199098 by³y znacznie poni¿ej odpowiednich rednich krajowych.
Rodzi siê pytanie, czy zosta³o to spowodowane opiesza³oci¹ i
zaniedbaniami ze strony w³adz uczelni, czy raczej nastawieniem w³adz centralnych do Trójmiasta? Za t¹ drug¹ koncepcj¹
przemawiaj¹ inne, powszechnie znane fakty, jak chocia¿by zani¿ane w tym okresie dotacje na ochronê zdrowia, czy na komunikacjê dla województwa gdañskiego.
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Uczelnia
Dotacja w latach 91-96 (tys. z³)
WSPS w Warszawie
8 977
WSP w Czêstochowie
5 339
WSP w Kielcach
8 220
WSP w Rzeszowie
7 471
Politechnika Bia³ostocka
2 813
Politechnika Czêstoch.
300
Politechnika Gdañska
414
Politechnika Krakowska
7 731
Politechnika l¹ska
5 749
Politechnika Koszaliñska
4 725
Politechnika Warszawska
596
Politechnika Wroc³awska
2 270
Z danych zawartych w tabeli 7. widaæ wyrane ró¿nice
w wielkoci nak³adów inwestycyjnych w poszczególnych uczelniach. Zdecydowanie wiêksze dotacje otrzyma³y uniwersytety
i wy¿sze szko³y pedagogiczne ni¿ politechniki. Dotacja bud¿etowa na inwestycje nie jest przyznawana wg okrelonego algorytmu i w du¿ym stopniu zale¿y od wsparcia wysi³ków w³adz
rektorskich przez parlametarzystów oraz w³adze wojewódzkie.
To dzia³anie lobbingowe widaæ na przyk³adzie osi¹gniêæ inwestycyjnych poszczególnych orodków. Do niew¹tpli- wych liderów w zdobywaniu dotacji nale¿¹ Poznañ i Warszawa, a zaraz za nimi  Kraków i Wroc³aw. W latach 1990-98 orodek
warszawski otrzyma³ z MEN na inwestycje 85 473 mln z³, z czego w latach 1997 i 1998  48 948 mln z³. Odpowiednio  orodek poznañski 87 401 mln z³ i 33 715 mln z³, orodek krakowski - 61 397 mln z³ i 27 130 mln z³, a wroc³awski  31 331mln
z³ i 13 734 mln z³. Trójmiasto na ten sam cel w latach 1990-98
otrzyma³o 14 936 mln z³, a w ostatnich dwóch latach  8 645
mln z³. W latach 1996-99 wzros³y wydatki inwestycyjne w trójmiejskich uczelniach, co zaowocowa³o uprzednio wspomnianymi obiektami. Mimo to uczelnie naszego rejonu nadal nie
osi¹gnê³y dotacji inwestycyjnej zbli¿onej do redniej krajowej.
Jestemy wiadkami ogromnej determinacji elit prawie
wszystkich ugrupowañ politycznych w staraniach o jak najszybsze przyjêcie Polski do Unii Europejskiej. Jednak same chêci
nie wystarcz¹. Powinny zostaæ podjête dzia³ania, ¿ebymy nie
weszli tam jako bardzo ubodzy krewni. W czasie tegorocznej
podró¿y studyjnej po niemieckich orodkach akademickich
mia³em mo¿liwoæ poczynienia wielu obserwacji i porównañ.
Na ka¿dym kroku widoczne s¹ wysi³ki w³adz federalnych i regionalnych maj¹ce na celu likwidacjê zapónieñ uniwersytetów w nowych landach w stosunku do starych. O dziel¹cym nas
dystansie niech wiadczy porównanie rodków przeznaczanych
na inwestycje. W 1998 r. w Saksonii, w której liczba studentów
wynosi 65 tysiêcy, a wiêc zbli¿ona jest do liczby studentów
w Trójmiecie, na inwestycje w szkolnictwie wy¿szym przeznaczono 250 mln DM. Kwota ta ponad 100 razy przewy¿sza dotacjê, jak¹ w ubieg³ym roku otrzyma³y uczelnie trójmiejskie.
Nale¿y przy tym mieæ na uwadze fakt, ¿e koszty zakupu aparatury naukowej w Polsce s¹ czêsto wy¿sze ni¿ w Niemczech. To
porównanie pozostawiam bez komentarza.
Pomoc w³adz lokalnych
Jeszcze gorzej przedstawia siê pomoc przekazywana uczelniom przez trójmiejskie w³adze lokalne. Wymowny jest Raport o stanie miasta Gdañska z 1999 r., w którym na 225 stronach zabrak³o miejsca na chocia¿by wymienienie gdañskich
uczelni. Co prawda instytucje te nie podlegaj¹ miastu, ale inne,
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które maj¹ podobny status, zosta³y wymienione  chocia¿by
policja czy orodki zdrowia. Z moich dowiadczeñ wynika, ¿e
zarówno w kraju, jak i za granic¹ uczelnie stanowi¹ cenne wizytówki miast i s¹ powodem do dumy w³adz lokalnych. Dlaczego w Gdañsku jest inaczej?
Gromadz¹c materia³ do tego opracowania poprosi³em rektorów trójmiejskich uczelni publicznych o przes³anie informacji
nt. pomocy, jak¹ uzyskali ze strony w³adz miast Gdañska, Gdyni i Sopotu w ostatnich trzech latach. Okaza³o siê, ¿e jednym
z nielicznych beneficjentów w tym okresie by³ UG, który otrzyma³ na cele dydaktyczne bursê nr 4 od m. Gdañska i parcelê
pod budowê budynku od m. Sopotu. AMG potwierdzi³a niewielkie wsparcie finansowe uczelni ze strony m. Gdañska. Wiêkszoæ rektorów odpowiedzia³a, ¿e w trakcie ubieg³ej kadencji
nic nie otrzyma³a. Jako przyk³ad cytujê charakterystyczn¹ wypowied jednego z rektorów: W odpowiedzi na list Pana Profesora w sprawie Stowarzyszenia Lobbingu Pomorza Gdañskiego informujê, ¿e ......... nie otrzyma³a ¿adnej pomocy materialnej lub finansowej od w³adz lokalnych w okresie ostatnich trzech
lat. Jednoczenie pragnê stwierdziæ, ¿e oczekiwalibymy od
w³adz lokalnych wsparcia finansowego, szczególnie w zakresie
remontów kompleksu budynków pochodz¹cych z .... roku. Budynki uznane zosta³y za wartoæ historyczn¹ i znajduj¹ siê pod
ochron¹ konserwatora zabytków......
Brak materialnej pomocy nie jest jeszcze rzecz¹ najgorsz¹.
Znacznie dotkliwsze jest przymuszanie uczelni do finansowych
wiadczeñ na korzyæ miasta. I tak, miasto Gdañsk nak³ada na
uczelnie dzia³aj¹ce na terenie miasta podatek za wynajem lokali. Na liczne proby, odwo³ania i interwencje us³ysza³em z ust
prezydenta odpowied, ¿e obci¹¿a uczelnie podatkami, poniewa¿ potrzebuje pieniêdzy na remont mieszkañ komunalnych.
Chcia³bym w tym miejscu podkreliæ, ¿e opodatkowanie uczelni ze strony miasta jest wbrew obowi¹zuj¹cemu prawu, co jasno okrela pismo dyrektora Departamentu Podatków Lokalowych i Katastru Ministerstwa Finansów: ....Bior¹c pod uwagê,
¿e przychody z najmu rozliczane s¹ w ramach dzia³alnoci ogólnej, brak jest podstaw prawnych do przypisania uczelni prowadzenia wyodrêbnionej dzia³alnoci gospodarczej. Uznaæ
zatem nale¿y, i¿ uczelnia korzysta ze zwolnienia z podatku od
nieruchomoci z mocy przepisów szczególnych, równie¿ gdy
oddaje w najem lokale znajduj¹ce siê w budynkach szko³y.
Dodam, ¿e nawet gdyby ten podatek obowi¹zywa³, miasto ma
prawo zwolniæ z niego uczelnie, co czyni³o do niedawna. Czym
wyt³umaczyæ zmianê stanowiska na bardziej nieprzychylne?
Jeszcze bardziej bulwersuj¹ca jest sprawa zajêcia przez Zarz¹d m. Gdañska budynku nale¿¹cego do PG. Budynek ten jest
wydzier¿awiany innym podmiotom, z czego miasto czerpie
korzyci finansowe. Nawet prawomocne wyroki s¹dowe, w tym
s¹du apelacyjnego, nie sk³oni³y Zarz¹du Miasta do przekazania
budynku prawowitemu w³acicielowi. W takiej sytuacji nie dziwi
brak dobrego klimatu do rozwoju szkolnictwa wy¿szego w miecie o tysi¹cletniej tradycji.
A jak wygl¹da sytuacja w innych orodkach? Mo¿e jest to
powszechna postawa w³adz lokalnych Polski lat 90. w stosunku
do wy¿szych uczelni? Z zadowoleniem mogê powiedzieæ, ¿e
nie. Podkrelam z zadowoleniem poniewa¿ istnieje nadzieja, i¿
i w Trójmiecie nast¹pi zmiana postaw. Niech przyk³ady z innych miast podbuduj¹ tê nadziejê. Prezydent m. Rzeszowa na
spotkaniu z rektorami polskich uczelni technicznych w 1998 r.
z dum¹ mówi³ o pomocy, jakiej miasto udziela swoim uczelniom. Wymieni³ miêdzy innymi: dotacjê finansow¹ w wysokoci 7 mln z³, przekazanie nieodp³atnie gruntu o powierzchni 26
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200 m2 i budynków o powierzchni ponad 2 000 m2, zafundowanie 15 du¿ych mieszkañ pe³nokomfortowych oraz zakupienie 21 domków jednorodzinnych dla kadry profesorskiej. Na
podobnym spotkaniu, równie¿ w 1998 r., tym razem w Koszalinie, s³uchalimy z nieukrywan¹ zazdroci¹, jak pani wojewodzina poinformowa³a, ¿e województwo, poprzez miasto, przekazuje rocznie Politechnice Koszaliñskiej pomoc w wielkoci
1% bud¿etu województwa. Rektor Politechniki l¹skiej systematycznie informuje w uczelnianym czasopimie o pomocy, jak¹
otrzymuje uczelnia ze strony administracji lokalnej. Zarz¹dy
miast Gliwic, Zabrza i Knurowa wraz z wojewod¹ katowickim
wziê³y udzia³ w finansowaniu budowy uczelnianego kompleksu sportowego, przekaza³y nieodp³atnie dzia³ki budowlane oraz
szereg nieruchomoci i wspar³y uczelniê wielomilionow¹ kwot¹. W 1997 r. wojewoda olsztyñski utworzy³ specjaln¹ fundacjê
maj¹c¹ za zadanie wykup kilkudziesiêciu mieszkañ dla kadry
profesorskiej tworz¹cego siê uniwersy- tetu. Obietnicy dotrzyma³, czym pokanie przyczyni³ siê do utworzenia Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego. Mylê, ¿e tych kilka przyk³adów
wystarczy jako dowód, ¿e mecenat w³adz lokalnych nad uczelniami wy¿szymi mo¿e byæ korzystny dla obu stron.
Powy¿sze dane wiadcz¹ dobitnie o ogromnych mo¿liwociach w³adz lokalnych w przyspieszaniu rozwoju szkolnictwa
wy¿szego. Najcenniejszej pomocy rodowisku akademickiemu
Trójmiasta, a konkretnie Akademii Muzycznej, udzieli³ w latach 90. wojewoda Maciej P³a¿yñski. Mylê, ¿e jest to wzór do
naladowania dla wszystkich, którym dobro regionu le¿y na
sercu. Bez pomocy w³adz lokalnych wiêkszoæ uczelni jest skazana na stagnacjê, gdy¿ dotacje centralne s¹ niewystarczaj¹ce,
a wsparcie ze strony przemys³u i innych przedsiêbiorstw w³aciwie zanik³o. Dodatkowym utrudnieniem w dzia³aniu orodków akademickich pozbawionych wsparcia lokalnego jest odp³yw najwy¿ej kwalifikowanej kadry do miejscowoci, w których otrzymuje mieszkania, a nawet domki jednorodzinne. Dotkliwie dowiadczy³y tego uczelnie trójmiejskie.
Wp³yw szkolnictwa prywatnego
Omawiaj¹c rozwój polskiego szkolnictwa wy¿szego w latach 90., nie mo¿na pomin¹æ istotnego udzia³u szkolnictwa niepublicznego, które gwa³townie, na niespotykan¹ w wiecie skalê, rozwinê³o siê w Polsce. Jednak rozwój ten jest nierównomierny. Tylko w trzech du¿ych orodkach akademickich szko³y
niepubliczne odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê. S¹ to  Warszawa, gdzie
w 1998 roku w szko³ach niepublicznych studiowa³o 87 712 osób,
co stanowi³o 42% ogó³u warszawskich studentów; Poznañ 
odpowiednio 16 498, 17%, oraz Katowice z s¹siaduj¹cymi miastami  14 033, 21%. Razem w szko³ach prywatnych tych trzech
orodków studiuje ponad 118 tys. osób, co stanowi prawie 40%
ogó³u studentów uczelni niepublicznych. W Trójmiecie by³o
w 1998 r. 3 432 studentów szkó³ prywatnych, czyli 6% wszystkich studentów.
Jestem przekonany, ¿e szko³y niepubliczne s¹ trwa³ym i potrzebnym filarem szkolnictwa wy¿szego w Polsce, mimo ¿e przy
ich powo³ywaniu pope³niono wiele b³êdów. Niestety, b³êdy te
spowodowa³y szkody w ca³ym polskim szkolnictwie wy¿szym.
Najtragiczniejsza w skutkach jest posuniêta do absurdu wieloetatowoæ profesorów. MEN utrzymuje dane na ten temat w tajemnicy, ale z dostêpnych informacji wynika, ¿e rekordzici
pracuj¹ na kilkunastu etatach, przy czym jeden z profesorów
jest zatrudniony u ponad 20 pracodawców. Wed³ug danych KBN
60% profesorów, 70% adiunktów i 73% asystentów podejmuje
pracê na dwóch i wiêcej etatach. Wieloetatowoæ profesorów
jest szkodliwa nie tylko dlatego, ¿e nie s¹ w stanie dobrze wyPISMO PG

pe³niaæ przyjêtych zbyt licznych obowi¹zków, ale g³ównie dlatego, i¿ zaniedbuj¹ swój rozwój i ustawowy obowi¹zek kszta³cenia m³odej kadry. Ponadto szko³y wy¿sze konkuruj¹ miêdzy
sob¹, a ich interesy czêsto s¹ sprzeczne, co nieraz stawia pracownika w trudnej sytuacji. Konkuruj¹, miêdzy innymi, w pozyskiwaniu kandydatów na studia i wysoko kwalifikowanych
pracowników, w zdobywaniu grantów oraz dotacji. Jak ma post¹piæ pracownik bêd¹cy w podleg³oci s³u¿bowej wobec dwóch
lub wiêcej uczelni w przypadku zaistnienia sprzecznoci interesów? Po stronie której uczelni siê opowie?
Innym czynnikiem wp³ywaj¹cym na obni¿enie poziomu kszta³cenia, a zwi¹zanym z gwa³townym rozwojem szkolnictwa prywatnego, jest nagminne oszukiwanie studentów poprzez zatrudnianie samodzielnych pracowników nauki niezgodnie z ich specjalnociami. Potrzebni s¹ oni szkole do otrzymania uprawnieñ
na prowadzenie okrelonego kierunku studiów. Trwa wiêc nieustanne polowanie na osoby z tytu³em naukowym lub habilitacj¹,
a nie na pracowników reprezentuj¹cych specjalnoci wymagane
do prowadzenia kierunku. Wiadomo natomiast, ¿e ka¿dy stopieñ
i tytu³ naukowy zwi¹zany jest z okrelon¹ specjalnoci¹ i wa¿ny
jest w zakresie tej specjalnoci. ¯eby zostaæ profesorem w nowej
specjalnoci, pracownik musi zrobiæ kolejny doktorat, habilitacjê
i przejæ postêpowanie wymagane do otrzymania drugiego tytu³u
profesora.
Kolejnym problemem, który sta³ siê aktualny w wyniku rozwoju prywatnego szkolnictwa wy¿szego, jest pe³nienie funkcji
akademickich przez te same osoby w ró¿nych uczelniach. Znane
s¹ przypadki pe³nienia funkcji dziekana i rektora w ró¿nych uczelniach przez tê sam¹ osobê. Interesów której uczelni bêdzie broniæ
taki pracownik?
Powa¿n¹ niedogodnoci¹, g³ównie dla opuszczaj¹cych mury
absolwentów, jest wysoka jednorodnoæ specjalistyczna prywatnych uczelni. A¿ 4 pomorskie prywatne szko³y wy¿sze maj¹ w swej
nazwie zarz¹dzanie lub administracjê, a w znacznej czêci pozosta³ych równie¿ prowadzone s¹ studia na zbli¿onych kierunkach.
Gdzie znajdzie zatrudnienie ogromna rzesza ludzi tak jednostronnie wykszta³conych na poziomie zawodowym?
Pojawiaj¹ siê pogl¹dy, ¿e szko³y prywatne kszta³c¹ taniej. Patrz¹c na podane przyk³adowo czesne niektórych prywatnych szkó³
wy¿szych, trudno dojæ do takiego wniosku. Nawet, je¿eli w niektórych szko³ach wysokoæ czesnego jest ni¿sza ni¿ koszty kszta³cenia w szko³ach publicznych na zbli¿onych kierunkach, a dydaktyka prowadzona jest na podobnym poziomie, to trzeba jeszcze uwzglêdniæ wysokie koszty utrzymywania bibliotek, a przede
wszystkim wydatki zwi¹zane z kszta³ceniem kadry, które jak
do tej pory obci¹¿aj¹ prawie wy³¹cznie uczelnie publiczne.
Wzór nie za bardzo do naladowania
Gwa³towny, ilociowy rozwój prywatnego szkolnictwa wy¿szego w Polsce na pewno jest ewenementem w skali wiatowej. S¹ ju¿ naladowcy, którzy  korzystaj¹c z polskich osi¹gniêæ  staraj¹ siê unikn¹æ pope³nionych przez nas b³êdów. W s¹siednich Niemczech, gdzie do niedawna nie by³o wy¿szych szkó³
prywatnych, a konstytucja zapewnia bezp³atne studia wszystkim obywatelom niemieckim, podjêto równie¿ próby tworzenia komercyjnych wy¿szych szkó³ prywatnych. Jedyny do niedawna prywatny uniwersytet dzia³aj¹cy w Witten/Herdecke by³
i jest uczelni¹ niekomercyjn¹ utrzymywan¹ w g³ównej mierze
przez przedsiêbiorstwa. Poniewa¿ pobieraj¹cych naukê nie
mo¿na obci¹¿aæ kosztami studiów, studenci tego uniwersytetu
p³ac¹ jedynie za pomoce dydaktyczne. Pomimo tych ograniczeñ, ostatnio w RFN powsta³y uczelnie prywatnie finansowane przez studiuj¹cych. Prawodawstwo niemieckie postawi³o
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jednak wysokie wymagania wymuszaj¹ce przygotowanie uczelni
jeszcze przed rozpoczêciem zajêæ do ich prowadzenia na wysokim poziomie. Dotyczy to przede wszystkim kadry. Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ International University in Germany w Bruchsal. Zdziwienie budzi sama nazwa uczelni w jêzyku angielskim
i z przymiotnikiem miêdzynarodowy. Ta formu³a zapewnia
mo¿liwoæ pobierania czesnego, jako ¿e nie jest to formalnie
uniwersytet niemiecki, ale miêdzynarodowy, dzia³aj¹cy w Niemczech. Roczne czesne wynosi dwadziecia kilka tysiêcy DM.
Przed uzyskaniem pozwolenia na rozpoczêcie zajêæ, organizatorzy uniwersytetu musieli przygotowaæ i wyposa¿yæ na najwy¿szym poziomie sale wyk³adowe, laboratoria i zgromadziæ
wymagan¹ kadrê. Pomieszczeniami uniwersytetu sta³y siê budynki dawnych koszar, które poddano kapitalnemu remontowi.
Rozpoczêto te¿ budowê nowych budynków. W roku akademickim 1998/99 uczelnia zatrudnia³a 25 profesorów dla 30 studentów, bo tylu podjê³o studia w pierwszym roku dzia³ania uczelni. Ka¿dy pracownik dydaktyczny mo¿e mieæ etat akademicki
tylko w tej szkole; pani rektor, bêd¹c profesorem uczelni pañstwowej w Stuttgarcie, wziê³a trzyletni urlop bezp³atny z tej
placówki. Nie mo¿e byæ innych zasad, je¿eli wy¿sze wykszta³cenie traktuje siê powa¿nie i istotny jest nie tylko wspó³czynnik
skolaryzacji, ale tak¿e, a w³aciwie przede wszystkim - poziom
kszta³cenia.
Poziom kszta³cenia
Zdajê sobie sprawê, ¿e w tym wyst¹pieniu brakuje oceny poziomu kszta³cenia w uczelniach województwa pomorskiego. Ocena
taka wymaga jednak g³êbokich i gruntownych studiów. Jedno jest
pewne: nawet bez tych badañ widaæ wyrane obni¿enie poziomu
nauczania. W warunkach, kiedy dwukrotnie wzros³a liczba studentów, a równoczenie zmala³y nak³ady na studia, niemo¿liwe
jest prowadzenie zajêæ na dotychczasowym poziomie. Tym bardziej, ¿e w okresie szybkiego wzrostu liczby studentów nie uleg³a
zmianie kadra nauczaj¹ca, i to zarówno pod wzglêdem ilociowym, jak i jakociowym. Rozwój kadry akademickiej jest procesem d³ugotrwa³ym i wymaga znacznych nak³adów finansowych.
Kiedy brakuje czasu i pieniêdzy, nie mo¿na spodziewaæ siê polepszenia sytuacji. Wrêcz przeciwnie, obserwowana ju¿ obecnie
g³êboka luka pokoleniowa w kadrze nauczaj¹cej wywo³a nied³ugo tragediê. Wiele jednostek dydaktycznych i naukowych utrzymuje swoje uprawnienia wy³¹cznie dlatego, ¿e zatrudnia emerytowanych profesorów. Te uprawnienia prêdzej czy póniej zostan¹ utracone. Ponadto, w ci¹gu najbli¿szych kilku lat 60% profesorów osi¹gnie wiek emerytalny. Pojawiaj¹ siê g³osy, ¿eby profesorów zast¹piæ ludmi z doktoratem. Kiedy to nast¹pi, mo¿emy
byæ pewni katastrofy. Podobny skutek, acz znacznie taniej, osi¹gn¹æ mo¿na przez przemianowanie liceów w wy¿sze szko³y. Pog³êbianie luki pokoleniowej poród nauczycieli akademickich
powoduj¹ skandalicznie niskie wynagrodzenia. Ktokolwiek mo¿e,
ucieka z uczelni, a ci, którzy pozostaj¹, zostaj¹ przyt³oczeni dodatkowymi obowi¹zkami, co uruchamia negatywne sprzê¿enie
zwrotne. Oferty z biznesu wielokrotnie przewy¿szaj¹ce stawki
uczelniane wysysaj¹ nie tylko najzdolniejszych absolwentów, ale
te¿ najbardziej prê¿nych asystentów i adiunktów. Je¿eli do tej sytuacji dodamy coraz s³absze przygotowanie kandydatów na studia, obraz, który rysuje siê, nie mo¿e byæ optymistyczny. A usilne
starania uczelni o utrzymanie wysokiego poziomu studiów bez
wspó³dzia³ania i pomocy innych instytucji zostan¹ zmarnowane.
Prof. Aleksander Ko³odziejczyk
Rektor Politechniki Gdañskiej
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POWSTA£A RADA REKTORÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

odczas spotkania rektorów uczelni
Trójmiasta, Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w S³upsku oraz Wy¿szego Seminarium Duchownego w Pelplinie, maj¹cego miejsce 19 listopada 1999 r.
w siedzibie WSD w Pelplinie, zapad³a
decyzja uwzglêdniaj¹ca nowy podzia³ terytorialny kraju, o powo³aniu Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. W
jej sk³ad weszli rektorzy wy¿szych uczelni Trójmiasta, S³upska i Pelplina - za³o¿yciele by³ej Rady Rektorów Pomorza
Nadwilañskiego - a mianowicie: Uniwersytetu Gdañskiego, Politechniki
Gdañskiej, Akademii Medycznej, Akademii Wychowania Fizycznego, Wy¿szej Szko³y Morskiej, Akademii Sztuk
Piêknych, Akademii Muzycznej, Akademii Marynarki Wojennej, Gdañskiego
Seminarium Duchownego, Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w S³upsku i Wy¿szego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Zgodnie z przyjêtymi Zasadami Dzia³ania RRWP w sk³ad
tego organu wchodz¹ równie¿ - z g³osem doradczym - marsza³ek województwa pomorskiego, wojewoda pomorski oraz pre-

zes Oddzia³u Gdañskiego Polskiej Akademii Nauk.
Jak czytamy w preambule przyjêtego
dokumentu celem Rady jest wspó³praca
miêdzy uczelniami wy¿szymi wchodz¹cymi w jej sk³ad i prezentowanie wspólnego stanowiska w istotnych sprawach dotycz¹cych szkolnictwa wy¿szego.
W pelpliñskim spotkaniu wzi¹³ udzia³
Tomasz Sowiñski, wojewoda pomorski,
który podj¹³ siê przeprowadzenia demokratycznego wyboru przewodnicz¹cego
Rady na kadencjê 1999 - 2002. Zosta³ nim
jednog³onie prof. Aleksander KO£ODZIEJCZYK, rektor Politechniki Gdañskiej, który w kadencji 1996-1999 przewodniczy³ Radzie Rektorów Pomorza
Nadwilañskiego. Takim samym wynikiem zakoñczy³ siê wybór wiceprzewodnicz¹cego. Funkcjê tê obj¹³ prof. Marcin PLIÑSKI, rektor Uniwersytetu
Gdañskiego.
Mi³ym akcentem posiedzenia by³o wrêczenie prof. Aleksandrowi Ko³odziejczykowi MEDALU WOJEWODY POMORSKIEGO za owocn¹ dotychczasow¹ wspó³pracê.
Jerzy Kulas
Biuro Rektora Politechniki Gdañskiej
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Promocje doktorskie 17.11.1999 r.

zisiejsze promocje doktorskie, jak zwykle bardzo uroczy
ste, ró¿ni¹ siê jednak od tych z lat poprzednich nie tylko
wiêksz¹ liczb¹ promowanych doktorów, ale przede wszystkim
ponownym wprowadzeniem lubowania do ceremonii. Mówiê
ponownym, poniewa¿ w czasach PRL lubowania by³y nieod³¹czn¹ czêci¹ tego typu uroczystoci, ale kiedy tylko by³o to
mo¿liwe, odst¹piono od nich, poniewa¿ wymaga³y od promowanych przyrzeczenia na wiernoæ socjalizmowi. Jednak tradycja lubowañ doktorskich jest znacznie starsza od ustroju socjalistycznego i w wielu polskich uczelniach by³a nadal kultywowana w ostatnim okresie. Równie¿ w naszej uczelni osoby
przywi¹zuj¹ce uwagê do tradycji akademickiej, wskazuj¹c na
brak lubowañ doktorskich, uwa¿a³y, ¿e bez nich promocje doktorskie s¹ niepe³ne. I chocia¿ powrót do tradycji jest uzasadniony, w naszym rodowisku spotyka siê ludzi, którzy wyra¿aj¹
w¹tpliwoci co do sensu tego typu lubowañ, a tak¿e zadaj¹
pytania, nie pozbawione zreszt¹ ironii, czy doktorat bez lubowania jest mniej wa¿ny, albo czy nabiera mocy dopiero po akcie lubowania. Niew¹tpliwie tym pytaniom nie mo¿na odmówiæ racji, ale nie zawsze szkie³ko i oko odgrywaj¹ decyduj¹c¹
rolê. Nikt nie ma w¹tpliwoci, ¿e doktorat staje siê wa¿ny od
chwili podjêcia odpowiedniej uchwa³y przez Radê Wydzia³u, a
habilitacja - po zatwierdzeniu podobnej uchwa³y przez Centraln¹ Komisjê. Po co wiêc tracimy czas na uroczyste promocje
i wzbogacamy je dodatkowo o lubowanie? Otó¿ istot¹ takich
uroczystoci, jak dzisiejsza, jest zacienianie wiêzi pomiêdzy
uczelni¹ a jej najwy¿ej wykwalifikowanymi absolwentami. Maj¹
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one na celu uwiadomienie zarówno bohaterom uroczystoci,
jak i innym cz³onkom spo³ecznoci akademickiej, a tak¿e licznie zebranym znajomym, przyjacio³om i cz³onkom rodzin zmianê statusu promowanych, ich nobilitacjê i promowanie na wy¿szy szczebel w hierarchii akademickiej czy zawodowej. Doktorat jest niezmiernie wa¿nym wydarzeniem w karierze naukowej. W biogramach wybitnych naukowców, w tym laureatów
Nagrody Nobla, pomija siê wiele czêsto nader istotnych informacji, ale zazwyczaj podaje siê nazwê uczelni, w której otrzymali doktorat.
Nie do przecenienia jest wiê absolwenta ze swoj¹ uczelni¹.
Dlatego w pierwszych s³owach lubowania, które za chwilê z³o¿ycie, obok zobowi¹zania siê do uczciwego i godnego ¿ycia,
co powinno byæ zasad¹ ka¿dego cz³onka ludzkiej rodziny, a nie
w¹tpiê, ¿e dotychczas Pañstwo wg tej zasady postêpowali, znajduje siê przyrzeczenie rozs³awiania dobrego imienia PG. Tych
s³ów nie bierzcie wy³¹cznie dos³ownie, ale postarajcie siê wnikn¹æ w ukryt¹ w nich znacznie g³êbsz¹ treæ. Zobowi¹zanie do
rozs³awiania dobrego imienia uczelni oznacza utrzymywanie z
ni¹ cis³ego kontaktu, pracê dla jej dobra na miarê swoich mo¿liwoci i nieszczêdzenie wysi³ków zmierzaj¹cych do podnoszenia jej presti¿u. Uczelnia, której dyplomy doktorów i dok-torów habilitowanych odbierzecie za chwilê, nie koñczy swojej
dzia³alnoci - ma s³u¿yæ nastêpnym pokoleniom, w tym - Waszym potomkom. Ogromne wzruszenie budzi zawsze widok
dziadków - absolwentów Politechniki przyprowadzaj¹cych tu
swoje wnuki jako kandydatów na studia. Nasza Politechnika
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musi byæ wiêc coraz lepsza, a stanie siê taka, je¿eli po³¹czymy
wysi³ki - pracowników i wszystkich absolwentów, niezale¿ne
od stopnia ukoñczonych studiów: in¿ynierów, magistrów, doktorów, absolwentów studiów podyplomowych i doktorów habilitowanych, którzy z racji statusu przyjmuj¹ na siebie szczególn¹ odpowiedzialnoæ za losy promuj¹cej ich uczelni. Spraw¹
honoru nas wszystkich, a wiêc i Pañstwa, jest dbanie o jej dobro. Wasze sukcesy bêd¹ sukcesami Politechniki, a Wasze pora¿ki, oby jak najrzadsze, równie¿ stan¹ siê jej udzia³em.
W nastêpnych s³owach lubowania zobowi¹¿ecie siê do niewykorzystywania swojej wiedzy i umiejêtnoci przeciwko ludzkoci, ojczynie oraz rodowisku, w którym ¿yjemy i pracujemy. Niech nie bêd¹ to tylko puste s³owa. Jest w nich zawarty
g³êboki humanizm i troska o nas wszystkich, o ludzi, o przyrodê, o ojczyznê, o Glob i ca³y Wszechwiat. Wiemy z historii, ¿e
wielu doktorów oraz profesorów nieraz anga¿owa³o siê w dzia³anie przeciwko ludzkoci, pomimo i¿ mo¿na przypuszczaæ, ¿e
sk³adali podobne przyrzeczenia do tych, jakie dzisiaj i Pañstwo
z³o¿ycie. Ich postawa nie mo¿e jednak zniechêcaæ do sk³adania
lubowañ, powinna byæ raczej przestrog¹, a nie usprawiedliwieniem, kiedy pokusa materialna czy presti¿owa bêdzie stara-
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Aleksander Ko³odziejczyk
Rektor Politechniki Gdañskiej

Wielki sukces profesora Zdzis³awa Kowalczuka
z Katedry Systemów Automatyki Wydzia³u Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdañskiej

asz kolega, dr hab. in¿. Zdzis³aw Kowalczuk, profesor nadzwyczajny PG, odniós³ bezprecedensowy sukces: otrzymuj¹c
Nagrodê Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
1999, zosta³ pierwszym laureatem tej nagrody na naszej Uczelni.
Urodzony w 1953 r. dzisiejszy Laureat
zwi¹za³ ca³¹ swoj¹ dotychczasow¹ karierê
zawodow¹ z Politechnik¹ Gdañsk¹, a na niej
z Wydzia- ³em Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki. Na tym Wydziale (nosz¹cym
wówczas nazwê Wydzia³u Elektroniki) ukoñczy³ studia wy¿sze magisterskie w 1978 r.,
podejmuj¹c bezporednio po tym pracê dydaktyczn¹ i naukow¹ w Instytucie Informatyki, z którego wywodzi siê dzisiejsza Katedra
Systemów Automatyki. W tej Katedrze powo³any zosta³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego ju¿
w 1996 r., a wiêc zaledwie w 18 lat po ukoñczeniu studiów.
Rada Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przyzna³a Mu tê
wysoce presti¿ow¹ Nagrodê za wybitny dorobek badawczy w
zakresie automatyki, dotycz¹cy projektowania adaptacyjnych
uk³adów sterowania procesami czasu ci¹g³ego.
Je¿eli problemy, którymi zajmuje siê automatyka wspó³czesna, mo¿na sprowadziæ do poszukiwania odpowiedzi na nastêpuj¹ce trzy podstawowe pytania:
 co sterujemy? - jest to pytanie o model matematyczny obiektu (-procesu) sterowania, a wyznaczanie tego modelu przydatnego do sterowania zwie siê identyfikacj¹,
 jak sterujemy? - jest to problem poszukiwania algorytmu
sterowania, który optymalnie wype³nia wymagania stawiane
przez u¿ytkownika obiektu sterowanego,
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³a siê przes³oniæ kryteria moralne i sprowadziæ na z³¹ drogê.
S³owa lubowania odnosz¹ siê równie¿ do ojczyzny. Jak w tym
momencie maj¹ zachowaæ siê obcokrajowcy, których niema³o
uzyskuje dyplomy PG? Oczywicie ka¿dy z nich ma swoj¹ ojczyznê i o niej powinien myleæ w chwili sk³adania lubowania, a Polska, kraj, w którym zostaj¹ promowani, niech dla nich
stanie siê drug¹ ojczyzn¹.
W koñcowym fragmencie lubowania zobowi¹¿ecie siê Pañstwo s³u¿yæ nauce i edukacji. Oczywicie, nie muszê uzasadniaæ, ¿e zdobywaj¹c kolejne stopnie naukowe, nie mo¿ecie zaprzestaæ dalszego w³asnego rozwoju, i nie braæ udzia³u w przekazywaniu wiedzy innym, sp³acaj¹c w ten sposób d³ug wdziêcznoci zaci¹gniêty wobec swoich nauczycieli i mistrzów.
W imieniu Senatu PG, ca³ej spo³ecznoci naszej Alma Mater i w swoim w³asnym serdecznie gratulujê pañstwu osi¹gniêæ,
z ca³ego serca ¿ycz¹c dalszych sukcesów i satysfakcji w ¿yciu
osobistym oraz zawodowym. Niech ten dzieñ bêdzie dla Was
tak radosnym wydarzeniem, ¿eby nie sposób by³o o nim zapomnieæ.

 czym sterujemy? - jest to problem realizacji optymalnego systemu sterowania, która
na dzisiejszym etapie automatyzacji sprowadza siê do implementacji komputerowej algorytmu sterowania,
to stwierdziæ mo¿na, ¿e Laureat legitymuje
siê imponuj¹c¹ list¹ znacz¹cych przyczynków
do znalezienia odpowiedzi na ka¿de z tych
pytañ.
Przyjmuj¹c jako naczeln¹ zasadê swojej
metodologii badawczej rozwi¹zywanie problemów identyfikacji i sterowania na bazie
modeli procesów, dane w dziedzinie czasu
ci¹g³ego, prof.Kowalczuk koncentruje siê na
problemach komputerowych realizacji uk³adów sterowania, zw³aszcza uk³adów adaptacyjnych, pracuj¹c wraz z Zespo³em Teorii Sterowania, który utworzy³ w Katedrze Systemów Automatyki.
Nale¿y tu odnotowaæ efektywne dzia³ania tego Zespo³u,
wyrazem których s¹ liczne publikacje i wyst¹pienia konferencyjne, znajduj¹ce coraz wiêksze uznanie w kraju i za granic¹.
W dziedzinie tzw. sterowania predykcyjnego, które równie¿
nale¿y do obszaru zainteresowañ Laureata i Jego Zespo³u, mo¿na
mówiæ o wiod¹cej pozycji w kraju.
Prof. Zdzis³aw Kowalczuk legitymuje siê ró¿norodnym dorobkiem naukowym; lista Jego publikacji obejmuje oko³o 150
artyku³ów i referatów konferencyjnych, z których po³owa ukaza³a siê w wydawnictwach o zasiêgu miêdzynarodowym. W tej
liczbie zawiera siê 36 prac indywidualnych z 24 publikacjami
zagranicznymi; te ostatnie ukazywa³y siê w najbardziej renomowanych czasopismach z zakresu automatyki lub prezentowane by³y na konferencjach o najwy¿szej renomie.
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Podkrelenia domagaj¹ siê tak¿e liczne praktyczne wdro¿enia rezultatów badañ, jakie odnotowa³ w swym dorobku Laureat, a równie¿ to, co na uczelni powinno siê zawsze wysoko ceniæ ogromne zaanga¿owanie prof. Kowalczuka w wype³nianie
obowi¹zków dydaktycznych. Zaanga¿owanie to by³o wielokrotnie wysoko oceniane i nagradzane przez w³adze Uczelni, jak i
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wyró¿nienie naszego Kolegi dla znaj¹cych Jego ogromn¹
pracowitoæ, zaanga¿owanie w pracê naukow¹ i rezultaty tej
pracy  nie by³o zaskoczeniem.

Odczuwaj¹c wielk¹ satysfakcjê, ¿e to z naszego grona automatyków wyszed³ pierwszy Laureat Nagrody Fundacji na Rzecz
Nauki Polskiej, na Politechnice Gdañskiej, wraz z ca³¹ spo³ecznoci¹ akademick¹ Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki serdecznie Mu gratulujemy i ¿yczymy dalszych
naukowych sukcesów.
Janusz Nowakowski
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

NOMINACJE PROFESORSKIE I HABILITACJE
Krzysztof GOCZY£A urodzi³ siê w 1953 r. we W³oc³awku.
Tam te¿ ukoñczy³ (ze z³otym medalem) szko³ê redni¹ i w roku
1971 podj¹³ studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdañskiej. Studia ukoñczy³ w roku 1976, otrzymuj¹c tytu³ magistra
in¿yniera informatyka. Bezporednio po studiach, w listopadzie
1976, rozpocz¹³ pracê jako asystent sta¿ysta w Instytucie Informatyki Wydzia³u Elektroniki Politechniki Gdañskiej, w Zak³adzie Maszyn Matematycznych. Pracê w Instytucie Informatyki PG kontynuowa³ na stanowiskach: asystenta (od 1977 r.) i
starszego asystenta (od 1978 r.). W 1982 r. obroni³ pracê doktorsk¹ z dziedziny poziomu fizycznego baz danych (promotorem by³ prof. Jan Wêglarz z Politechniki Poznañskiej) i otrzyma³ tytu³ doktora nauk technicznych. Od 1983 r. pracuje jako
adiunkt na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, obecnie w Katedrze Zastosowañ Informatyki.
W pierwszym okresie pracy zainteresowania badawcze dr.
Goczy³y zwi¹zane by³y z projektem Telex-M, realizowanym
w Instytucie Informatyki PG pod kierunkiem prof. Janusza Górskiego. Projekt Telex-M dotyczy³ konstrukcji systemu operacyjnego dla elektronicznej centrali telegraficzno-teleinformatycznej. W ramach tego projektu zajmowa³ siê konstrukcj¹ i implementacj¹ podsystemu obs³ugi pamiêci dyskowej i systemu
plików. Umiejêtnoci nabyte w ramach tego projektu leg³y u podstaw g³êbszego zainteresowania siê in¿ynieri¹ oprogramowania w póniejszym okresie jego pracy naukowej.
Umiejêtnoci i wiedzê nabyt¹ w czasie realizacji projektu
Telex-M rozwija³ w kolejnej pracy zwi¹zanej z systemami czasu rzeczywistego dla potrzeb telekomunikacji. Prac¹ t¹ by³ projekt dedykowanej bazy danych dla potrzeb elektronicznej centrali transmisji danych, przedsiêwziêcie realizowane wspólnie
z Instytutem Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. W tym
te¿ okresie prowadzi³ dalsze badania z dziedziny poziomu fizycznego baz danych. W pracach naukowych z tego okresu prezentowa³ ró¿ne koncepcje zwi¹zane z konstrukcj¹ baz danych
dla systemów czasu rzeczywistego, a tak¿e metody oceny efektywnoci czasowej i pamiêciowej przyjêtych rozwi¹zañ. Praktycznym przejawem tych koncepcji by³a realizacja pakietu do
obs³ugi fizycznego i logicznego poziomu baz danych o nazwie
SPBaza. Pakiet SPBaza znalaz³ zastosowanie praktyczne w systemach prze- twarzania danych i systemach informacyjnych.
W koñcu lat osiemdziesi¹tych zainteresowania dr. Goczy³y
skoncentrowa³y siê na szybko rozwijaj¹cej siê nowej technologii informa- tycznej wywodz¹cej siê z paradygmatu obiektowego. Technologia obiektowa proponuje nowe podejcie do rozwi¹zywania skomplikowanych zagadnieñ zwi¹zanych ze stosowaniem informatyki w coraz liczniejszych dziedzinach techniki i ¿ycia codziennego. Podejcie to opiera siê nie na sztucznie
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tworzonych tworach informatycznych, takich jak np. procedury, zmienne czy sta³e, ale na obiektywnie istniej¹cych i naturalnie postrzeganych przez cz³owieka obiektach, o w³asnej, niezale¿nej od innych obiektów to¿samoci, pamiêci i zachowaniu. Obiektowoæ najwydatniej przejawia siê w programowaniu, w analizie systemów i w technologii baz danych. Z racji
swoich wczeniejszych prac, najwiêksze zainteresowanie dr.
Goczy³y wzbudzi³ ten trzeci aspekt: technologia obiektowych
baz danych.
Pocz¹tki pracy naukowej dr. Goczy³y nad obiektowoci¹ w
dziedzinie baz danych siêgaj¹ 1991 r., kiedy to odby³ pó³roczny sta¿ naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie w Oulu (Finlandia). Po powrocie ze sta¿u w Finlandii kontynuowa³ badania
w dziedzinie obiektowych baz danych i obiektowych metod w
in¿ynierii oprogramowania. Sprzyja³o temu inspirowane i zrealizowane przez niego pozyskanie przez Wydzia³ Elektroniki
PG systemu O2, jednego z pierwszych dojrza³ych, komercyjnych systemów zarz¹dzania obiektowymi bazami danych. Szczegó³owa analiza systemu O2 pozwoli³a skonfrontowaæ zainteresowania naukowe i badania z praktycznie dzia³aj¹cym systemem, co w wypadku tak utylitarnej dziedziny informatyki, jak
bazy danych, by³o nieodzowne. Analiza dzia³ania systemu O2,
a tak¿e wczeniejsze badania i dowiadczenia z zakresu poziomu fizycznego baz danych, zorientowa³y zainteresowania badawcze dr. Goczy³y w kierunku metod zwiêkszania efektywnoci systemów zarz¹dzania obiektami. Jedn¹ z takich metod jest
indeksowanie. Z uwagi na wieloæ typów danych, wystêpuj¹cych w obiektowym modelu danych, metody indeksowania stosowane w systemach relacyjnych jedynie w bardzo ograniczonym zakresie przenosz¹ siê do systemów obiektowych. W szczególnoci dotyczy to indeksowania obiektów wed³ug wartoci
atrybutów o typach kolekcyjnych (zbiorowych, listowych, tablicowych itp.), a tak¿e o innych typach z³o¿onych, nieobecnych w klasycznym modelu relacyjnym. W wyniku prowadzonych badañ dr Goczy³a zaproponowa³ ca³kowicie now¹ metodê
indeksowania opart¹ na strukturze danych reprezentuj¹cej relacjê czêciowego porz¹dku, zwanej diagramem Hassego, odpowiednio zmodyfikowanej celem zastosowania do konstrukcji
indeksów w obiektowych bazach danych. Korzyci z tej metody indeksowania polegaj¹ na radykalnym zwiêkszeniu efektywnoci przetwarzania okrelonych klas zapytañ odnosz¹cych siê
do atrybutów o typach z³o¿onych, a tak¿e z jej ogólnoci. Wyniki prac w tej dziedzinie sta³y siê podstaw¹ do napisania rozprawy habilitacyjnej pt. Metody indeksowania w obiektowych
bazach danych.
Równolegle z badaniami nad obiektowymi bazami danych
dr. Goczy³a prowadzi³, wraz z dr. in¿. Januszem Ciel¹tkowskim,
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badania w dziedzinie wytyczania optymalnych po³¹czeñ w sieciach transportowych. Celem tych prac by³o zrealizowanie ogólnodostêpnego systemu informacyjnego podaj¹cego po³¹czenia
w sieci kolejowej i w innych sieciach transportowych, optymalne w sensie okrelonych kryteriów czasowych. Prace te zosta³y
zapocz¹tkowane w koñcu lat 80., a impulsem do ich podjêcia
by³o pojawianie siê tego typu systemów na Zachodzie, w szczególnoci najbardziej zaawansowanego z nich holenderskiego
systemu Journey Planner. Prace by³y prowadzone od podstaw,
gdy¿ ze wzglêdu na komercyjny charakter tego typu systemów
dostêpne by³y jedynie informacje ogólne, o charakterze u¿ytkowym, a nie konstrukcyjnym lub analitycznym. W 1991 roku
przedsiêwziêciem zainteresowa³a siê Pó³nocna Dyrekcja Okrêgowa Kolei Pañstwowych, która zobowi¹za³a siê do przygotowania danych dla programu. W efekcie znacznego wysi³ku badawczego, implementacyjnego i organizacyjnego, pierwsza
wersja programu o nazwie Komputerowy Rozk³ad Jazdy (KRJ)
by³a gotowa ju¿ na pocz¹tku 1992 r. Wersja ta zosta³a wprowadzona do u¿ytku w maju 1992. By³ to wówczas pierwszy tego
typu system w tzw. bloku wschodnim. Od tego czasu co roku
ukazuj¹ siê kolejne edycje programu (obecnie wydawana jest
edycja 8.).
Istotnym elementem dzia³alnoci dr. Goczy³y na Uczelni jest
prowadzenie prac zwi¹zanych z komputeryzacj¹ dziekanatów.
Dzia³alnoæ ta wziê³a swoje ród³a we wspomnianym wczeniej
pobycie na Uniwersytecie w Oulu, gdzie uczestniczy³ w pracach nad rozwojem istniej¹cego tam systemu obs³ugi dydaktyki, a tak¿e opracowa³ program wspomagaj¹cy uk³adanie planu
zajêæ. Z inicjatywy ówczesnego dziekana Wydzia³u Elektroniki, prof. Henryka Krawczyka, dowiadczenia zdobyte na gruncie fiñskim dr Goczy³a przeniós³ na grunt Wydzia³u Elektroniki, tworz¹c koncepcjê, a nastêpnie kieruj¹c i uczestnicz¹c w projektowaniu i implementacji Systemu Obs³ugi Dziekanatu SOD.
Aktualnie system SOD jest eksploatowany w prawie wszystkich dziekanatach i w Dziale Kszta³cenia PG. System jest ustawicznie rozwijany i modernizowany. W tej pracy dr Goczy³a
szczególnie ceni sobie wspó³pracê z mgr. in¿. J. Czaj¹ z Katedry Zastosowañ Informatyki PG.
Oprócz opisanych powy¿ej przedsiêwziêæ, dr Goczy³a uczestniczy³ i uczestniczy w szeregu krajowych i europejskich projektaów naukowo-badawczych prowadzonych przez Wydzia³
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa oraz Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañskiej. Projekty te obejmuj¹ m.in. nastêpuj¹ce dziedziny informatyki: zastosowanie komputerowych
systemów wspó³bie¿nych w telekomunikacji, zastosowanie informatyki w przemyle okrêtowym, problemy odtwarzania
w systemach rozproszonych, systemy wspierania podejmowania decyzji, internetowe bazy danych naukowo-technicznych i
inne. Dotychczasowy dorobek naukowy dr. Goczy³y obejmuje
autorstwo lub wspó³autorstwo ponad 50 publikacji naukowych,
autorstwo szeregu ekspertyz i recenzji oraz licznych raportów
technicznych. Za pracê badawcz¹ by³ nagradzany: 16-krotnie
przez rektora PG, a tak¿e przez ministra NSzWiT i przewodnicz¹cego KBN (nagrody zespo³owe).
Na kierunku Informatyka Wydzia³u ETI PG dr Goczy³a prowadzi zajêcia dydaktyczne z tematyki baz danych, struktur danych i in¿ynierii oprogramowania. W latach 1992-1995 by³ lokalnym koordynatorem jednego z pierwszych na PG projektów
Tempus o nazwie Laboratorium jakoci w informatyce. U podstaw projektu leg³o przekonanie o koniecznoci wdra¿ania
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w kraju nowoczesnych metod projektowania i realizacji systemów informatycznych, ukierunkowanych na osi¹ganie wysokiej jakoci. W ramach prac tego projektu opracowano program
nowej specjalnoci informatycznej na Wydziale Elektroniki PG
pod nazw¹ In¿ynieria Systemów i Bazy Danych. Zadania dr.
Goczy³y w tym projekcie polega³y na koordynowaniu prac organizacyjnych i merytorycznych, a tak¿e uczestnictwie w opracowywaniu programów i materia³ów dydaktycznych do nastêpuj¹cych przedmiotów: Obiektowe Bazy Danych, Relacyjne
Bazy Danych, Analiza i Projektowanie Systemów Informatycznych. W ramach projektu Tempus dr Goczy³a zorganizowa³ te¿
od podstaw nowoczesne studenckie laboratorium komputerowe, ukierunkowane na nauczanie in¿ynierii oprogramowania
oraz relacyjnych i obiektowych baz danych. Dr Goczy³a prowadzi³ zajêcia dydaktyczne równie¿ za granic¹: w ramach pobytu na Uniwersytecie w Oulu (Finlandia), gdzie wyk³ada³ tematykê baz danych, oraz w ramach pobytu na Uniwersytecie
Autonomicznym w Barcelonie (Hiszpania), gdzie wyk³ada³
obiektowe metody wytwarzania oprogramowania. Za dzia³alnoæ dydaktyczn¹ zosta³ 3-krotnie nagrodzony przez rektora PG.
Spod swoich skrzyde³ wypuci³, jako kierownik pracy dyplomowej, blisko 40 in¿ynierów informatyków.
Poza prac¹ zawodow¹ interesuj¹ go jêzyki, g³ównie jêzyk
angielski (ma bardzo trudne do uzyskania wiadectwo Certificate of Proficiency in English), a tak¿e - jêzyk polski, który od
pewnego czasu sta³ siê jego prawdziwym hobby. W wolnych
chwilach odkrywa dla siebie ró¿ne tajniki jêzyka polskiego
i uwa¿a to za doskona³¹, humanistyczn¹ odskoczniê od informatyki, zarazem bardzo przydatn¹ nie tylko w ¿yciu codziennym, ale i w pracy. Lubi te¿ braæ udzia³ w ró¿nych teleturniejach i konkursach o charakterze intelektualnym (w tym roku
uda³o mu siê dotrzeæ a¿ do pó³fina³u ogólnopolskiego Dyktanda 99 oraz wygraæ jedn¹ edycjê telewizyjnych Zabaw jêzykiem polskim). Grywa w bryd¿a, szachy i tenis sto³owy. Jest
¿onaty, ma jedn¹, 20-letni¹ córkê.
Habilitacja Krzysztofa Goczy³y zosta³a zatwierdzona przez
Centraln¹ Komisjê ds. Tytu³u i Stopni Naukowych 25.10.1999 r.
Bogdan WISZNIEWSKI od rozpoczêcia studiów w 1972 roku
do chwili obecnej jest nieprzerwanie zwi¹zany z Wydzia³em
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdañskiej: dyplom ukoñczenia studiów z wyró¿nieniem otrzyma³
w 1977 roku, doktorat obroni³ w 1984 roku, a habilitowa³ siê
1998 roku. Pracê akademick¹ rozpocz¹³ w 1977 roku, w ówczesnym Instytucie Informatyki Wydzia³u Elektroniki Politechniki Gdañskiej na stanowisku asystenta, a po otrzymaniu stopnia doktora - na stanowisku adiunkta. W roku 1986 otrzyma³
zaproszenie od Wydzia³u Informatyki Uniwersytetu Alberty
w Edmonton w Kanadzie do podjêcia pracy naukowej i dydaktycznej w charakterze visiting professor przez dwa lata, gdzie
siê uda³ po uzyskaniu bezp³atnego urlopu naukowego od rektora PG. W trakcie swej pracy akademickiej w Kanadzie otrzyma³ propozycjê zatrudnienia na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Bradley w Peorii (Illinois, USA) na stanowisku associate professor. Po otrzymaniu przed³u¿enia urlopu naukowego
od rektora PG na nastêpne dwa lata, kontynuowa³ pracê akademick¹ w USA. Do kraju powróci³ w 1990 roku.
Od ukoñczenia studiów w 1977 roku zajmuje siê zagadnieniami in¿ynierii oprogramowania. Pierwsze dowiadczenia na
tym polu mia³ ju¿ okazjê zdobyæ w trakcie realizacji swego
dyplomu, który zaowocowa³ patentem i wdro¿eniami poza ma-
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cierzysta uczelni¹, m.in. w Orodku Obliczeniowym Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Swoje zainteresowania
naukowe, dotycz¹ce szczególnie zagadnieñ walidacji, weryfikacji i testowania oprogramowania, rozwija³ stopniowo w dwu
kolejnych projektach informatycznych realizowanych pod kierunkiem prof. Janusza Górskiego: w systemie sterowania próbami produkcyjnymi turbin gazowych dla Wytwórni Sprzêtu
Komunikacyjnego w Rzeszowie w latach 1978-1980, oraz w systemie TELEX-M do sterowania centralami telegraficzno-teleksowymi dla Instytutu £¹cznoci w latach 1980-1986. Uzyskane
dowiadczenia zaowocowa³y rozpraw¹ doktorsk¹, której promotorem by³ prof. Andrzej Mostowski. Po przyjedzie do Kanady kontynuowa³ badania nad testowalnoci¹ programów sekwencyjnych. Zastosowa³ opracowany w rozprawie doktorskiej
model do testowania cie¿ek, pokazuj¹c jak prze³amaæ dotychczasowe trudnoci w ich praktycznej realizacji. Zrealizowa³
narzêdzie przeznaczone do analizy cie¿ek programów sekwencyjnych napisanych w C opracowan¹ wczeniej metod¹, któr¹
zastosowa³ w rodowisku produkcyjnym firmy CATERPILLAR
Ltd. do usprawnienia procedur kontroli jakoci procesu testowania. Opracowana przez niego metoda testowania cie¿ek programu w obecnoci pêtli jest cytowana w literaturze wiatowej
z tego zakresu, w tym w jednej monografii i w jednej encyklopedii. Po powrocie do kraju kontynuowa³ prace podjête w Kanadzie i USA w kierowanym przez siebie grancie badawczym
KBN (1991-1993), oraz w serii projektów COPERNICUS i
ESPIRIT (1994-1998), realizowanych dla Unii Europejskiej pod
kierunkiem prof. Henryka Krawczyka. Projekty te zakoñczy³y
siê miêdzynarodowymi wdro¿eniami i licznymi publikacjami
na konferencjach zagranicznych i w czasopismach. Ten okres
pracy zaowocowa³ tak¿e habilitacj¹, oraz monografi¹ napisan¹
wspólnie z prof. Krawczykiem i wydan¹ w 1998 przez wydawnictwo Research Studies Press przy wspó³pracy z Wiley. Po
habilitacji dr Wiszniewski rozszerzy³ zakres swoich badañ o
zagadnienia oceny jakoci kodu programów w celu kompleksowej oceny produktów informatycznych. Oprócz zagadnieñ testowania, a wiêc dynamicznej analizy zachowañ programu, zajmuje siê on teraz równie¿ problemami weryfikacji i walidacji
kompletnych systemów, obejmuj¹cych zarówno dyna- miczn¹
analizê zachowañ kodu binarnego, jak i statyczn¹ analizê produktów poszczególnych faz cyklu ¿ycia. Najwa¿niejsze zagadnienia dotycz¹ce tych badañ przedstawi³ w rozdziale ksi¹¿ki
pod redakcj¹ prof. Janusza Górskiego, wydanej w 1999 roku
przez wydawnictwo MIKOM.
Rozszerzenie zakresu badañ prowadzonych przez dr. Wiszniewskiego po habilitacji nast¹pi³o w wyniku dowiadczeñ uzyskanych w toku serii wspomnianych projektów europejskich
COPERNICUS. Wspó³czesne oprogramowanie u¿ytkowe (aplikacje) osi¹gnê³o bowiem taki stopieñ z³o¿onoci, ¿e testowanie
kodu w samym tylko cyklu wytwarzania danego produktu nie
wystarcza do miarodajnej oceny jego jakoci. Dotyczy to
w szczególnoci aplikacji równoleg³ych i rozproszonych, charakteryzuj¹cych siê wzajemn¹ niezale¿noci¹ komponentów 
z których ka¿dy stanowi w istocie odrêbn¹ aplikacjê. Aplikacje
te s¹ budowane w ró¿nym czasie, przy czêsto krañcowo odmiennych za³o¿eniach i wymaganiach u¿ytkowych  nie mówi¹c ju¿ o rodowiskach programistycznych i sprzêtowych
umo¿liwiaj¹cych ich funkcjono- wanie. Tradycyjna in¿ynieria
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oprogramowania przybiera zatem formê ewolucji, gdzie zwyk³y cykl ¿ycia produktu ma charakter iteracyjny. Decyzje podejmowane w toku kolejnych iteracji bazuj¹ nie tylko na wynikach eksperymentów z konkretnymi danymi testowymi, ale równie¿ analizuj¹ tendencje zmieniaj¹cego siê produktu, reprezentowane przez jego poszczególne charakterystyki jakociowe.
Badania w tym zakresie s¹ intensywnie kontynuowane w ramach kolejnego kierowanego przez niego grantu KBN.
Dzia³alnoæ badawcza dr. Wiszniewskiego znajduje bezporednie prze³o¿enie na jego dzia³alnoc dydaktyczn¹. Jest on
autorem wielu oryginalnych opracowañ przedmiotów z zakresu in¿ynierii oprogramowania, w tym Jêzyków programowania, Technik uruchamiania programów i Obiektowego programowania graficznego, prowadzonych na Wydziale ETI od
kilku lat i corocznie gruntownie modernizowanych ze wzglêdu
na szybki rozwój dziedzin, jakich dotycz¹. Do tego do³¹czy³
ostatnio kilka nowych, jak Jêzyki programowania obiektowego (prowadzone wspólnie z doc. Wies³awem Porêbskim), Eksploracja multimedialnych baz danych czy Dialog cz³owieka
z komputerem.
Równolegle do pracy naukowej i dydaktycznej dr Wiszniewski aktywnie uczestniczy w dzia³alnoci organizacyjnej na rzecz
swojego macierzystego Wydzia³u. Od roku 1991 do chwili obecnej kieruje Komisj¹ Informatyzacji Wydzia³u ETI, nadzoruj¹c¹
proces nieustannej rozbudowy i modernizacji sieci wydzia³owej. W latach 1992-1995 koordynowa³ projekt TEMPUS zakoñczony wdro¿eniem na Wydziale ETI brytyjskiego systemu
kontroli jakoci procesu dydaktycznego. Uruchomione wówczas podyplomowe magisterium zastosowañ informatyki otrzyma³o walidacjê w³aciwych akademickich w³adz brytyjskich do
nadawania brytyjskiego dyplomu Master of Science. W trakcie
trwania tego studium ponad 70 polskich studentów otrzyma³o
brytyjskie dyplomy magisterskie. Udane wdro¿enie tego magisterium na PG otworzy³o nowe mo¿liwoci dzia³ania Wydzia³u
ETI. Wyrazem tych nowych mo¿liwoci by³o przygotowanie
przez zespó³ wyk³adowców WETI z inicjatywy dr. Wiszniewskiego cyklu wyk³adów telewizyjnych wyemitowanych dwukrotnie w 1996 roku i 1997 roku przez Polsk¹ Telewizjê Kablow¹,
a tak¿e opracowanie pod kierunkiem prof. Józefa Woniaka
propozycji dla MEN dot. systemu kontroli jakoci procesu dydaktycznego w trybie kszta³cenia ustawicznego na poziomie
studiów in¿ynierskich i magisterskich.
Dr Wiszniewski jest cz³onkiem Association for Computing
Machinery oraz sta³ym recenzentem w kilku pismach zagranicznych wydawanych przez IEEE. By³ wielokrotnie zapraszany do
uczestnictwa w komitetach organizacyjnych naukowych konferencji krajowych i miêdzynarodowych.
Dr Wiszniewski ma troje dzieci: syna £ukasza (13), córkê
Ma³gorzatê (10) i syna Micha³a (7). Jego hobby to lotnictwo
(licencja pilota samolotowego zdobyta w USA), a ulubione sporty to narciarstwo alpejskie i nurkowanie swobodne.
Habilitacja Bogdana Wiszniewskiego zosta³a zatwierdzona
przez Centraln¹ Komisjê ds. Tytu³u i Stopni Naukowych
26.10.1998 r.
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