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Krakowska Akademia wprowadziła innowacyjny program tutoringu

Edukacja „oxfordzka”
Sylwia Giersztyn

Krakowska Akademia im. An
drzej a Frycza Modrzewskiego, 
jako jedna z niewielu w kraju, 
realizuje program  tutoringu, 
w którym bierze udział grupa 
najlepszych studentów wydzia
łu prawa. Nowatorską metodę 
edukacji, zaczerpniętą z uczel
ni w Oxfordzie, zainaugurował 
oficjalnie prof. Jan Widacki, 29 
stycznia 2014 r. W inauguracji 
wzięło udział 15 utworzonych 
par tutorskich.

Na każdej uczelni istnieje 
grupa studentów, którzy potrze
bują czegoś, co wykracza ponad 
standardowy program naucza
nia. Wprowadzana metoda po
lega na regularnych spotka
niach (tutorialach) z zaintere
sowanymi i trw a przez cały 
okres studiów. Umożliwia traf
ne rozpoznanie potencjału mło
dego człowieka oraz wyznacze
nie ścieżki rozwoju naukowe
go, osobistego i społecznego.

-  Program tutoringu daje im 
przewagę. Metoda w dużej mie
rze opiera się na pracy własnej, 
jednak chodzi przede w szyst
kim o to, żeby ktoś wymyślił za
danie, następnie wysłuchał stu
denta i pokazał, gdzie jeszcze 
można coś uzupełnić. Podczas 
spotkań student zdobywa wie
dzę, której nie wyniesie z wy
kładów, na przykład praktycz
ną umiejętność redagowania 
różnego rodzaju pism  -  mówi dr 
Agnieszka Damasiewicz, koor
dynator programu.

AKTUALNOŚCI
Studenci chcą ratować 
ludzkie życie
9 i 10 kwietnia odbył się finał ogól

nopolskiej akcji studenckiej „Dla 
Ciebie to 5 minut, dla kogoś to ca
łe życie". Celem akcji było uświa

domienie i namówienie ludzi 
do zarejestrowania się w bazie po

tencjalnych dawców szpiku Fun
dacji DKMS (Baza Dawców Komó

rek Macierzystych Polska).
W przedsięwzięciu brało udział 

ponad 100 uczelni z całej Polski. 

Krakowska Akademia miała przy

jemność zorganizować tę akcję 
po raz drugi. Podczas tej edycji 
udało się zarejestrować 97 osób. 

W całej Polsce łącznie dołączyło 
do bazy 12 433 osób.

Kamil Łazorczyk wraz ze swoim tutorem mgr Igą Białos

Praktycy tutoringu przedsta
wiają jego efekty jako niezwy
kle skuteczne. Wykazano, że 
podczas egzaminów studenci 
objęci tym systemem osiągają 
lepsze wyniki niż ci, którzy z nie
go nie korzystają. Również 
w późniejszym życiu nauko
wym wykazują się większą ini
cjatywą i kreatywnością. W ra
mach nowego projektu studen
ci mają także możliwość później
szych praktyk w kancelariach.

Kamil Łazorczyk, student 
biorący udział w programie, za
pytany o korzyści płynące 
z uczestnictwa, odpowiada: -

Do tej pory odbyłem rozmowy 
z tutorem, otrzymałem dodat
kowe zadania oraz materiały 
do nauki. Na pewno program 
ten umożliwi mi rozwój zainte
resowań i będzie miał pozytyw
ny wpływ na moją karierę. Je
stem zadowolony, że mogę 
w nim uczestniczyć.

-  Z jednej strony tutoring da
je studentowi możliwość pozna
nia jego dobrych cech, z drugiej 
punktuje także i słabe strony, 
nad którymi trzeba po prostu po
pracować. Opiekun może zaw
sze coś podpowiedzieć, na przy
kład jaką  drogę prawniczą

obrać -  mówi tutor Iga Bałos. Co 
ważne, po zakończonym progra
mie uczelnia nie pozostawia stu
dentów samym sobie, ale nadal 
się nimi interesuje: mają solidny 
punkt odniesienia, wsparcie 
i przewagę na rynku pracy.

Pod koniec bieżącego seme
stru ma powstać program tele
wizyjny, dotyczący realizacji in
nowacyjnej metody. Zostanie 
on nagrany w studiu telewizyj
nym Akademii i będzie oparty 
na wywiadach ze studentami 
i tutorami. Przygotowanie au
dycji posłuży podsumowaniu 
wyników projektu.

Wstydliwy temat

Jaka jest różnica między 
tak zwanym Zachodem 
a Polską? Na Zachodzie 

praca jest oczywistością, 
w Polsce zaś tematem tabu,
0 którym prawie nikt nie 
umie mówić wprost. W ciągu 
ćwierćwiecza od upadku po
przedniego systemu nie do
czekaliśmy się w Polsce języ
ka, w którym praca byłaby 
czymś normalnym, a nie 
udręką lub obiektem kpin.

Właściwie moglibyśmy 
w ogóle darować sobie ten te
mat. Poziom używanego na co 
dzień słownictwa z roku 
na rok zbliża się coraz bar
dziej do dna, a może już na
wet to dno zostało osiągnięte
1 trwają intensywne prace 
nad jego pogłębieniem. I cho
ciaż ciągle mi się wydaje, że 
jest jeszcze kilka autorytetów, 
które mają coś do powiedze
nia w naszym pięknym języ
ku, nie mogę ich uświadczyć 
nawet na salonach, od bywal
ców których powinniśmy wy
magać kształtowania choćby 
w minimalnym stopniu sma
ku literackiego rozmów. Nad
chodzące Święto Pracy, nieod
miennie przypadające 1 maja, 
wpędziło mnie w nastrój re
fleksyjny i nakłoniło do napi
sania niniejszego szkicu.

Statystyczny bohater pol
skiej ulicy postrzega pracę 
w trojaki sposób. Po pierwsze, 
jako coś wstrętnego sobie al
bo najbliższym osobom („ty
rać”, „hetać”). Po drugie, jako 
wielkie nieszczęście mas pra
cujących, którym wyraża się 
współczucie, że muszą praco
wać. Tu można sypnąć przy
kładami rozmów, przeprowa-

Sielanka studenta, czyli jak wydłużyć majówkę

Przynajmniej dwa tygodnie 
z rzędu i najlepiej z dala od miej
sca zamieszkania -  to najchęt
niej przywoływany przez psy
chologów przepis na idealny 
wypoczynek.

Na przełomie kwietnia i maja 
wystarczyło tylko kilka dni do
datkowego wolnego, by z przed
łużonego weekendu zrobić kil
kanaście dni urlopu.

Tradycyjnie, rekordzistami 
pod względem długości umie
jętnie wykorzystywanych urlo
pów są studenci, którzy co ro
ku znacząco wydłużają okresy Poświąteczny wtorek na uczelni

wolne od nauki. Teoretycznie 
to właśnie studia są w życiu tym 
okresem, kiedy jest najwięcej 
czasu na wakacyjne wojaże. 
Część studentów pozwala so
bie na tak długi wypoczynek. 
-  Podczas studiów nigdy nie 
miałam dłuższej przerwy 
od akademickich obowiązków. 
Letnie wakacje poświęcałam  
na zdobywanie doświadczenia, 
przydatnego w przyszłej karie
rze. Dlatego w tym roku wygo
spodarowałam dwa tygodnie 
na przedłużoną majówkę -  mó
wi Paulina Wójcik, studentka 
V roku psychologii. To oznacza,

że końcówkę studiów w znacz
nej części spędzi poza uczelnią. 
Ale nie żałuje: -  To może być 
moja ostatnia szansa na wypo
czynek przed podjęciem stałej 
pracy -  dodaje.

Okazję do dłuższego wolne
go stworzyła bliskość Wielkiej 
Nocy i majówki. Ambitni „ur
lopowicze” mieli możliwość 
wydłużenia laby do 16 dni, 
za które musieli „zapłacić” 
siedmioma dniami nieobecnoś
ci na uczelni. Kolejna szansa 
na dodatkowe wolne już 
w czerwcu, przy okazji Bożego 
Ciała. (S)
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dzanych po „ciężkim” wee
kendzie (- Jak leci, mon?
-  Jak co poniedziałek, Dzień 
Konia), czy liryką litującą się 
nad pracownikami wykonują
cymi monotonną, niewdzięcz
ną pracę, przez długi czas, 
bez wsparcia ze strony przeło
żonych, bez możliwości awan
su („gibacze”). Po trzecie, jako 
coś głupiego, co należy wy
śmiać, wywyższając się swym 
luzactwem ponad dolę 
„korposzczurów”, czy „folk- 
sdojczów” -  osób wyjeżdżają
cych na Zachód za chlebem, 
pracujących w pocie czoła 
na zachodnioeuropejski do
brobyt.

Z pewnością można twier
dzić, że język jest wyrazem 
odwiecznego buntu przeciw
ko rzeczywistości. Tylko dla
czego ów bunt przejawia się 
wyłącznie nad Wisłą? Oczy
wiście trudno wymagać 
w trudnych czasach apoteozy 
kariery. Skoro jednak martwi 
nas ta  intelektualna papka, 
którą sączy nam codzien
ność, pamiętajmy o tym, że 
być może potrzebny jest no
wy język, nowe postrzeganie 
świata. Póki nie ma takiego 
języka -  może należałoby bło
gosławić socrealistyczną liry
kę spod znaku ludowego eto
su pracy.

WYRÓŻNIENIE
Prestiżową Nagrodę Stowarzy

szenia Architektów Polskich im. 

Zbyszka Zawistowskiego „Dy
plom Roku 2014" za najlepszą pra
cę magisterską wykonaną 

w ostatnim roku w polskich uczel
niach architektonicznych otrzy
mała mgr inż. arch. Zofia Bednar

czyk, absolwentka wydziału Ar
chitektury i Sztuk Pięknych Kra

kowskiej Akademii, za projekt 
nowego lotniska w Bielsku-Białej. 

Promotorem nagrodzonej pracy 

był dr inż. arch. Piotr Wróbel. Kie

runek Architektury uzyskał 
w ubiegłym roku notyfikację unij

ną. Dyplomy architekta Krakow

skiej Akademii są uznawane we 
wszystkich krajach UE.


