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Nie słabnie popularność kół naukowych -  organizacji aktywizujących studentów

Strefa studenta
Wojciech Trzeniec

Polityka, problemy związane 
z globalnym ociepleniem, bez
pieczeństwo energetyczne Unii 
Europejskiej, badania medycz
ne, a nawet program „podbo
ju” kosmosu -  to tylko niektóre 
z tematów podejmowanych 
na spotkaniach studenckich kół 
naukowych. Są one pozapro- 
gramowe i zrzeszają wszyst
kich, którzy poza wykładami 
chcą zgłębiać wiedzę i zapre
zentować szerszemu gronu 
własny punkt widzenia odnoś
nie poruszanych kwestii.

W środowisku studenckim 
koła naukowe zawsze cieszyły 
się dużym uznaniem. Każda 
-  zarówno polska, jak i zagra
niczna uczelnia -  posiada ich 
od kilku do kilkunastu na róż
nych wydziałach. Wiele z nich 
ma długoletnią historię, a nie
kiedy bywa nawet, że przeobra
żają się w prestiżowe stowarzy
szenia lub prężnie działające 
organizacje. Koło naukowe to 
nie tylko miejsce wymiany po
glądów i możliwość zdobycia 
dodatkowej wiedzy; to także in
stytucja, która organizuje róż
nego rodzaju spotkania ze spe
cjalistami w danej dziedzinie 
naukowej, specjalistyczne fora 
czy konferencje.

W czasach, kiedy w Krako
wie pojawia się coraz więcej stu
dentów z zagranicy -  w szcze
gólności z Ukrainy -  tego rodza
ju spotkania naukowe sprzyjają 
również integracji kulturowej.

Specjalistka HR Iwona Kirstein spotkała się z Kołem Naukowym Studentów Psychologii KA

-  Koło Naukowe Studentów Sto
sunków Międzynarodowych 
na Krakowskiej Akademii im. 
Frycza-Modrzewskiego daje mi 
możliwość zdobycia dodatkowej 
wiedzy, a także podjęcia kon
struktywnej dyskusji z kolegami 
z Polski. Udział w tego rodzaju 
spotkaniach sprawia również, 
że mogę nie tylko opowiedzieć 
o tym, co teraz dzieje się w regio
nie, z którego pochodzę (Don
bas), ale sama mogę się dowie
dzieć, co obecnie dzieje się 
na polskiej scenie politycznej. 
Co najważniejsze, na tego typu 
spotkaniach naukowych mogę

także podszkolić język polski, 
który jest dla mnie bardzo waż
ny -  mówi, pochodząca z Ukra
iny Irena Konoplina, studentka 
stosunków międzynarodowych 
na Krakowskiej Akademii.

-  Kiedy przyszedłem pierw
szy raz na spotkanie koła nau
kowego, byłem trochę zdziwio
ny, a wręcz rozczarowany. Usły
szałem bowiem, że „koła nie są 
przedłużeniem zajęć”. Zasta
nawiałem się w takim razie, 
czym są. Liczyłem, że dowiem 
się czegoś więcej. Teraz już  
wiem. Koła rozwijają kreatyw
ne myślenie, uczą pracy w gru

pie, są miejscem sprzyjającym 
rozmowom, na które nie ma 
czasu podczas zajęć, porusza
ją  tematykę wykraczającą po
za ramy programowe -  zauwa
ża Adrian Zdziech, studiujący 
w Wyższej Szkole Zarządzania 
i Bankowości w Krakowie.

Kto wie, ilu przyszłych poli
tyków, dyplomatów lub profe
sorów uczestniczy w studen
ckich spotkaniach naukowych? 
Najbardziej powinien cieszyć 
fakt, iż uczelnie wspierają 
i umożliwiają spotkania takich 
grup studentów, a im zwyczaj
nie się chce.

Literatura w  sieci

M
ożna usiąść wygodnie 
w fotelu, zapalić małą 
lampkę i wziąć do ręki 
powieść ulubionego pisarza 

lub, siedząc w czytelni uni
wersyteckiej, nerwowo wer
tować podręcznik z prawa 
handlowego; można też non
szalancko zasiąść w modnej 
kawiarni z książką znanego 
filozofa. Ale przecież można 
to zrobić inaczej: usiąść 
przed komputerem, połączyć 
z internetem -  chwilę poszu
kać i... czytać, czytać, czytać.

Jeśli zatem interesuje nas 
literatura w internecie, staje
my przed pytaniem, czego 
właściwie oczekujemy? Czy 
chcemy skorzystać z wielkiej 
biblioteki lub czytelni, a mo
że potrzebujemy katalogu, 
wielkiej księgi cytatów . Po
tencjalnie możliwa jest sytua
cja, w której internet zaspo
kajałby wszystkie te potrze
by naraz. Tak, niestety, się 
nie dzieje, ponieważ „wielka 
pajęczyna” nie stanowi speł
nienia marzeń wszystkich 
wielbicieli literatury.

Chodzi mi o najważniejszą 
wartość internetu: demokra- 
tyzm w sieci. Zgoda, sieć jest 
demokratyczna, a le .  
Wszystkie informacje są tu 
równorzędne i nie ma mowy 
o odczytaniu jakiejś hierar
chii tekstów, do których do
cieramy. Fenomen literatury 
w internecie nie opiera się 
wcale na obecności lub nieo
becności informacji na temat 
konkretnego twórcy, liczy się 
przede wszystkim jakość tej 
obecności. Strony mało zna
nego poety z Warszawy i Do
stojewskiego są do siebie
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zbliżone nie tylko pod wzglę
dem graficznym, ale również 
pod względem typu informa
cji oraz jej jakości. A ponie
waż przygotowane są przez 
pasjonatów, mówi się w nich 
dość jednorodnym językiem 
pasjonatów. Sieć wystrzega 
się choćby minimum etykie
towania, co sprawia wrażenie 
równości w ubóstwie, a nie 
w bogactwie.

Poza tym preferuje się tu 
wszystko, co współczesne, 
na czasie. Dlatego znajdzie
my więcej danych na temat 
tegorocznego Noblisty niż 
na temat Noblisty sprzed kil
ku lat. Ale przede wszystkim 
w internecie panuje kult ma
sowości, a miejsc, w których 
można odnaleźć mało znane
go a wspaniałego pisarza, 
jest wbrew pozorom mało. 
Dlatego w dziedzinie literatu
ry demokratyzm internetu 
jest pozorny.

Na koniec powiedzmy 
o rzeczy najistotniejszej: 
internet jest nieskończony.
W sieci można zawrzeć nie
skończoną ilość danych, 
przynajmniej teoretycznie. 
Dlatego sieć ma szansę stać 
się czytelniczym rajem, gdzie 
każdy będzie mógł znaleźć 
każdą książkę, gdzie literatu
ra będzie się nadal rozwijać.

AKTUALNOŚCI
Sukces studenta KA
Michał Skowronek -  student psy
chologii, w konkursie „Grasz 

o staż" wygrał staż w Biurze Peł

nomocnika Rządu ds. Osób Niepeł

nosprawnych. „Grasz o staż" jest 
ogólnopolskim konkursem organi

zowanym przez PwC oraz „Gazetę 

Wyborczą". Dzięki konkursowi, 
młodzi ludzie z całej Polski mają 

okazję spróbować swoich sił 
w grze o płatne praktyki w najbar

dziej renomowanych firmach oraz 

organizacjach rządowych i poza

rządowych. Oprócz tego na najlep
szych czekają atrakcyjne nagrody 

dodatkowe, których celem jest 
zwiększenie ich konkurencyjności 

na rynku pracy.

Rekrutacja na studia w Krakowskiej Akademii

Wśród studentów wciąż naj
większą popularnością cieszą  

się prawo, psychologia i pie
lęgniarstwo. W nadchodzą
cym roku akademickim  

do tych kierunków dołączą  
nowe, ciekawe propozycje.

W bogatej ofercie uczelni znaj
dą się bowiem atrakcyjne spe
cjalności: kryminologia oraz 
służby specjalne w systemie bez
pieczeństwa państwa. Nowością 
będzie również filologia angiel
ska z elementami języka chiń
skiego w komunikacji bizneso
wej. Na kierunku turystyka i re- Dział Rekrutacji KA

kreacja zostaną uruchomione 
dwie specjalności: gospodarka 
turystyczna oraz hotelarstwo 
i przemysł spotkań. Pojawia się 
także pedagogika inkluzyjna 
na kierunku pedagogika.

Ponadto, na podstawie decy
zji Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z 21 maja 2013 roku, 
Wydział Zdrowia i Nauk Me
dycznych Krakowskiej Akade
mii otrzymał uprawnienia 
do prowadzenia studiów pierw- 

_ szego stopnia o profilu praktycz- 
I nym na kierunku dietetyka. Jak 
£ mówi Dorota Limanówka-Bar- 

giel, kierownik działu rekruta-

cji, nowe specjalności są wyni
kiem badań rynku pracy i wy
nikaj ą z aktualnych zapotrzebo
wań pracodawców.

Zachętą do studiowania aku
rat na tej uczelni może być tak
że fundusz im. A. Kapiszew- 
skiego dla wybitnych maturzy
stów. Tym, którzy go otrzymają, 
pozwala na bezpłatne studiowa
nie przez pierwszy rok.

Z ofertą programową oraz 
aktualnościami związanymi 
z Krakowską Akademią można 
zapoznać się na internetowej 
stronie uczelni www.ka.edu.pl. 
Anna Maksymenko

OFERTA EDUKACYJNA KA
Logopedia -  podyplomowe studia 

kwalifikacyjne przeznaczone dla 
osób z wykształceniem pedago

gicznym, psychologicznym, socjo
logicznym, filologicznym, upraw

niające do pracy w placówkach 
oświatowych oraz służby zdrowia 
zainteresowanych problematyką 

rozwoju mowy, odstępstw od nor
my rozwojowej oraz zagadnienia

mi terapii zaburzeń mowy. 

Pedagogika przedszkolna i wczes- 

noszkolna -  studia podyplomowe 

nadające kwalifikacje nauczyciel

skie przeznaczone dla absolwen
tów studiów wyższych zawodo

wych lub studiów magisterskich 
kierunku pedagogika i pedagogika 

specjalna.

http://www.ka.edu.pl

