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M
łodość nie

wierzy do-

świadcze-

niu starych – ile prawdy
kryje się dzisiaj w sło-
wach Tadeusza Dołęgi-
Mostowicza? Może jed-
nak młodzi powinni
opierać się na opiniach
osób dojrzałych i do-

świadczonych? Może obie strony zyskałyby na wzajem-
nym słuchaniu i wymianie poglądów?

Wydaje się, że dyskusja to najwłaściwszy i najbar-
dziej efektywny model wykorzystania doświadczenia
oraz młodzieńczego entuzjazmu. Właśnie taka idea przy-
świeca Gdyńskim Debatom Młodych. Stanowić mają
one forum dyskusji ludzi młodych z ekspertami z róż-
nych dziedzin, których funkcjonowanie i rozwój jest
szczególnie istotny dla mieszkańców naszego miasta.

Pragniemy aby dwa razy w roku uczniowie gdyńskich
gimnazjów, szkół średnich oraz studenci i absolwenci

uczelni wyższych mogli spotkać się i wymienić pogląda-
mi na istotne dla nich i miasta, w którym mieszkają, te-
maty. Liczymy, że debaty spotkają się
z zainteresowaniem ludzi młodych, chcących wpływać
na otaczający ich świat. Jesteśmy przekonani, że spotka-
nia i dyskusje z osobami decydującymi o naszym mie-
ście i kierującymi instytucjami, które w nim działają
pozwoli na stworzenie cennego forum dialogu.

Nie chcemy, aby debaty stały się wykładem czy też
konferencją, podczas której eksperci będą wygłaszać
swoje przemówienia. Przyjęta przez nas forma modero-
wanej dyskusji ma sprowokować obie strony do meryto-
rycznej i twórczej rozmowy, w której najwyższą
wartością będzie interakcja. Jesteśmy przekonani, że ta
formuła spotka się z Państwa uznaniem. Pragniemy pod-
kreślić, że debaty są adresowane do wszystkich miesz-
kańców naszego miasta. Zapraszamy do udziału
w Gdyńskiej Debacie Młodych! Zapraszamy młodych
Gdynian do dyskusji o kwestiach szczególnie dla nich
ważnych!

Łukasz Wyszyński
Prezes Zarządu

Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych

Pomeranian Students’Coalition

Z przyjemnością
oddajemy
w Państwa ręce

pierwszy numer biulety-
nu „GdyńskaDebataMło-
dych”. Publikacja ta
stanowi swego rodzaju
suplement, do zorganizo-
wanej 27 maja 2011 ro-
ku, pierwszej w historii

Gdyńskiej Debaty Młodych.
Niniejszy biuletyn służyć ma utrwaleniu i rozpo-

wszechnieniu głównych myśli i opinii, które pojawiły się
przy okazji majowej debaty. Tak samo jak ona, nosi on ty-
tuł: „Wykształcenie przepustką do kariery?”. Znajdą
w nim Państwo wywiady z ekspertami, teksty publicy-

styczne oraz zdjęcia z debaty. Chcemy, aby podobna pu-
blikacja ukazywała się po każdej z planowanych
Gdyńskich Debat Młodych. Numer pierwszy dostępny
będzie tylko w formie elektronicznej na stronie interne-
towej : www.gdm.fundacjapsc.pl. Liczymy, że kolejne
ukażą się także w wersj i papierowej .

Jako redaktor biuletynu chciałbym serdecznie podzię-
kować wszystkim osobom, które przyczyniły się do po-
wstania niniejszej publikacji. Na myśli mam tu zarówno
ekspertów, którzy po zakończonej debacie znaleźli czas
na udzielnie wywiadów, jak i autorów tekstów publicy-
stycznych oraz członków zespołu redakcyjnego. Przy
okazji chciałbym zaprosić do współpracy wszystkich,
którzy chcieliby wziąć udział w organizacji kolejnej
Gdyńskiej Debaty Młodych lub pomóc przy tworzeniu
podobnych jak ta publikacji.

Paweł Kusiak
Redaktor biuletynu „ Gdyńska Debata Młodych”
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ROZMOWA Z EWĄ ANDZIULEWICZ KIEROWNIKIEM DZIAŁU

POŚREDNICTWA I PORADNICTWA ZAWODOWEGO POWIATOWEGO

URZĘDU PRACY W GDYNI

ROZMAWIA PAWEŁ KUSIAK

BEZ DYPLOMU
NIE MA

ROZMOWY

Czy w Gdyni jest duże bezrobocie?
Powiedziałabym tak: każdy zna kogoś bezrobotnego,
w zasadzie nie ma takiej rodziny żeby gdzieś tam się ci
bezrobotni nie przewijali – chociaż na chwilę. Gdynia
jest jednak jednym z lepszych miast do szukania pracy.
Miejsc, gdzie można pójść i spytać o pracę, jest wiele.
Nawet jeśli w stu dostaniemy odmowną odpowiedź, to
w sto dziesiątej firmie uda nam się coś znaleźć. Może nie

będzie to jeszcze to o czym marzymy ale najważniejsze,
że jest możliwość zaspokojenia bieżących potrzeb. Po-
tem można już szukać czegoś lepszego, zdobywając
równocześnie doświadczenie zawodowe. Młodzi ludzie,
jeżeli są aktywni, mogą znaleźć pracę dość szybko. Wi-
dać to po urzędowych rejestrach bezrobotnych: młodzi
się zgłaszają ale gdybyśmy sprawdzili ich historie, to
okazuje się, że są w rejestrze bardzo krótko. Jeśli trwa to
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dłużej niż pół roku, to przyczyną nie jest brak kwalifika-
cj i i brak chętnych do zatrudniania. Czasem mamy do
czynienia ze złożonymi historiami życiowymi, ktoś po-
trzebuje ubezpieczenia zdrowotnego itp. W takiej sytu-
acji rejestracja w Urzędzie bardzo pomaga.

Czy w Gdyni dużo się zarabia?
Myślę, że zarabia się więcej niż w niektórych miejscowo-
ściach w naszym województwie. Chociaż patrząc wstecz,
np. na ostatnie pięć lat, to pensje są niższe niż były jesz-
cze trzy czy cztery lata temu. Dotyczy to szczególnie sta-
nowisk technicznych, związanych z branżą stoczniową.
Mieliśmy do czynienia z „nakręcaniem się” spirali wyna-
grodzeń. Pracodawcy potrzebowali pracowników i płaci-
li coraz większe pieniądze, żeby ściągnąć ludzi do
swojego zakładu. Niewykonane kontrakty powodowały
ogromne straty dla firmy. Podobnie było w budownic-
twie. W tej chwili pensje się znormalizowały, uśredniły.
Jednak teraz wszystko znowu zaczyna powoli piąć się
w górę, przynajmniej w przypadku stanowisk wymagają-
cych konkretnych umiejęt-
ności. Jeżeli szukamy
dobrego dekarza to nieste-
ty 1500 zł go nie zadowo-
li. Osoby, które mają
konkretne zawody
i uprawnienia bardzo się
cenią. Ci ludzie mówią
wprost: jeżeli znajdziecie
mi pracę za trzy tysiące to
ja i tak do niej nie pójdę.
Już nawet nie dodajemy,
że chodzi o pensję brutto.

Jakie zawody należą w naszym regionie do deficyto-
wych, a jakie do nadwyżkowych?
Wydaje mi się, że nie wszyscy wiedzą w jaki sposób po-
wstają rankingi zawodów deficytowych i nadwyżko-
wych. Tworzone są one na podstawie rejestrów urzędów
pracy. Jeżeli rejestruje się wielu reprezentantów jakiegoś
zwodu a wpływa mało ofert to ten zawód uważa się za
nadwyżkowy. Istotny jest tu współczynnik. Załóżmy, że
do miasta przyjeżdża cyrk i potrzebuje ujeżdżacza koni.
Składa on ofertę do Urzędu Pracy. Jednak w rejestrze nie
ma ani jednego ujeżdżacza czyli jest 1 00% deficytu. Do-
póki ci, którzy tworzą te rankingi nie zaczną konstru-
ować ich na podstawie komentarza a nie procentów, nie
powinniśmy się do nich zbytnio przywiązywać. Wynika
z nich, że najbardziej deficytowe zawody to patroszacz
ryb, kurier albo przewoźnik, co nie do końca odpowiada
rzeczywistości. Wracając jednak do samych zawodów

nadwyżkowych i deficytowych: zdecydowanie łatwiej
jest znaleźć pracę ludziom, którzy mają zawody tech-
niczne. Nie chcę zasmucać osób, które kończą kierunki
humanistyczne, bo nie oznacza to wcale, że wpadną
w rejestr bezrobotnych. Patrząc jednak na wysokość wy-
nagrodzeń i szybkość znalezienia pracy należy stwier-
dzić, że łatwiej jest przedstawicielom kierunków
technicznych. Nawet na chwilę nie trafiają oni do Urzę-
du.

A jak wygląda sytuacja absolwentów kierunków hu-
manistycznych?
Jeśli chodzi o kierunki humanistyczne to fakt, że uczelni
niepublicznych powstało tak wiele, spowodował zwięk-
szenie liczby ich absolwentów. Chodzi głównie o takie
kierunki jak: politologia, stosunki międzynarodowe czy
pedagogika. W ich przypadku pojawia się dylemat, z ja-
kiej dziedziny są to specjaliści tzn. jaka oferta musi
wpłynąć do Urzędu, żeby móc uznać, że to najlepsi kan-
dydaci. Wszyscy ludzie, którzy wybierają te kierunki

powinni się zastanowić, na
jakie stanowiska chcą apli-
kować. Powinni pomyśleć
co jeszcze mogą zrobić za-
nim dostaną dyplom, co
dołączyć do łańcuszka
swoich umiejętności, żeby
pracodawca mógł powie-
dzieć: takiego człowieka
szukam, ma nie tylko dy-
plom ale także umiejętno-
ści, które są mi potrzebne.

A co jest ważne dla pracodawców?
Dyplom to wstęp, jeśli ktoś go nie ma to w ogóle nie za-
czyna się rozmowy. Jednakże dla pracodawców, którzy
do nas przychodzą, istotna jest również bardzo dobra
znajomość języków obcych oraz umiejętność swobodne-
go posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Pra-
codawcy cenią sobie też ludzi z wizją.

A jak wygląda sytuacja osób, które skończyły więcej
niż jeden kierunek studiów?
Powiem szczerze, ja osobiście nie widzę sensu robienia
kilku kierunków. Kandydaci, którzy mają skończone
dwa czy trzy kierunki mogą być dla pracodawcy na tym
samym poziomie jak absolwenci jednego. Osoba posia-
dająca umiejętności w zakresie obsługi różnych progra-
mów komputerowych (często zdarza się, że ich nabycie
nie miało nic wspólnego ze studiami) oraz znająca język
obcy na zadowalającym poziomie może być cenniejsza

OSOBY, KTÓRE MAJĄ KONKRET-
NE ZAWODY I UPRAWNIENIA BAR-
DZO SIĘ CENIĄ. CI LUDZIE

MÓWIĄ WPROST: JEŻELI ZNAJ-
DZIECIE MI PRACĘ ZA TRZY TY-
SIĄCE TO JA I TAK DO NIEJ NIE

PÓJDĘ
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dla pracodawcy niż ta, która skończyła marketing, zarzą-
dzanie i politologię. Warto czytać oferty pracy pod kątem
oczekiwań pracodawców i zakładać, że czasami jeden
kierunek kończy wiele osób. Jeżeli w naszym mieście
działa kilka ciekawych firm, które są w naszym obszarze
zainteresowań, musimy pamiętać, że aplikować może do
nich wielu chętnych. Każdy powinien zastanowić się co
napisze w CV kolega i te kilkadziesiąt innych osób, które
skończyły ten sam kierunek co my.

Czyli przede wszystkim praktyczne umiejętności i do-
świadczenie a nie wiedza teoretyczna?
Wiedza teoretyczna plus jeszcze coś. Poza ukończonymi
uczelniami wpiszmy do CV jakie mamy doświadczenie:
organizacje, w których działaliśmy i pełnione w nich
funkcje; opiszmy nasze praktyki, co tam robiliśmy. Nie
piszmy głupot, starajmy się ująć to, co jest istotne dla fir-
my. Spróbujmy postawić
się na miejscu właściciela,
zastanówmy się, co jest
dla niego ważne: czy to,
że na swoich praktykach
obsługiwałem ksero? Nie
piszmy takich rzeczy! Ob-
sługi ksera bardzo łatwo
jest się nauczyć. Osoby po
studiach nie zatrudniamy
po to, żeby obsługiwała
ksero.

Kiedy Pani mówi o znaczeniu praktycznych umiejęt-
ności i doświadczenia to wydaje się to oczywiste.
W praktyce jest to jednak problematyczne. Pośród
młodych panuje przekonanie, że studia same w sobie
oznaczają przepustkę do kariery. Pozostałe rzeczy są
często lekceważone.
Studia są pewnego rodzaju przepustką, ale ona nie jest
już samowystarczalna. Posiada ją dużo ludzi więc musi-
my coś do niej dodać. Wyższe wykształcenie to swego ro-
dzaju minimum, aby w ogóle zaproszono nas na
rozmowę.

Na co najczęściej narzekają pracodawcy?
Wiele osób nie potrafi się sprzedać. Ludzie myślą, że jak
już przyjdą na rozmowę to jakoś się ona sama ułoży. Czu-
ją się zagubieni, bo się do niej nie przygotowali. Idąc do
firmy powinniśmy coś o niej wiedzieć. Ładna buzia po-
maga zrobić dobre pierwsze wrażenie, ale jeśli ze słów
wynika zupełna ignorancja, dana osoba nie wie czym się
firma zajmuje, to przegrywa natychmiast. Warto więc
przygotować się do takiej rozmowy.

A później , już po znalezieniu pracy?
Częstym problemem jest nieumiejętność pracy w grupie.
Łatwiej jest tu chyba absolwentom kierunków technicz-
nych, na studiach mają oni innego rodzaju ćwiczenia.
Częściej są to projekty zespołowe, w których wykorzy-
stuje się umiejętności różnych członków grupy. Jest to
świetne, bo ludzie uczą się zadaniowego stylu pracy.

Problemem jest więc sposób i kultura pracy?
Umiemy pracować indywidualnie i być przedsiębiorczy
wobec swojej osoby. Problem pojawia się, kiedy mamy
być trybikiem w zespole. Kiedy firma oczekuje od nas
czegoś takiego to nagle okazuje się, że my zawsze chce-
my być liderem. Jeśli chcemy mieć dobrą pracę i awan-
sować, musimy się z tym uporać. Jeśli ktoś tego nie
potrafi to szybko wypada z jednej , drugiej , trzeciej fir-
my. Nie wygląda to dobrze w CV. Na rozmowach kwali-

fikacyjnych pojawiają się
pytania w rodzaju: „dla-
czego tak krótko pan tam
pracował?” czy „z jakiego
powodu stracił pan pra-
cę?”. Mogą być one kłopo-
tliwe.

A czy istnieje jakiś sys-
tem wymiany informacji
pomiędzy pracodawca-
mi?

W przypadkach kiedy nasz pracownik szedł do pracy
w innej firmie zdarzało się, że dzwoniono i o niego pyta-
no. Firmy, które decydują się w kogoś zainwestować
chcą wiedzieć z kim mają do czynienia.

Czyli opinie i polecenia (nawet te nieoficjalne) są
ważne?
Polecanie kogoś jest naturalne. Jeżeli w jakiejś firmie
zwalnia się miejsce to najpierw szuka się na nie kogoś ze
swojego środowiska. Poręczenie za pracownika stanowi
dla pracodawcy luksus. Nie dość, że osoba poręczana
czuje się zobowiązana wobec swojego znajomego, to
jeszcze ten który poręczył dodatkowo protegowanego
pilnuje.

Co PUP może zaoferować młodym ludziom?
Ustawa wskazuje kilka grup bezrobotnych, którym jest
najciężej na rynku pracy. Do jednej z nich należą osoby
do dwudziestego piątego roku życia lub, jeśli w ciągu
ostatniego roku skończyły studia, do dwudziestego siód-
mego. Mogą one skorzystać z większej ilości usług
Urzędu, z pakietów zagwarantowanych tylko dla wybra-

WARTO CZYTAĆ OFERTY PRACY

POD KĄTEM OCZEKIWAŃ PRACO-
DAWCÓW I ZAKŁADAĆ, ŻE CZASA-
MI JEDEN KIERUNEK KOŃCZY

WIELE OSÓB
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nych grup bezrobotnych. W zasadzie młodzi mogą sko-
rzystać ze wszystkiego. Problemem jest tylko to, żeby
Urząd miał na to pieniądze, bo gwarantowanie przez
przepisy to jedno a możliwości finansowe Urzędu to dru-
gie. Gdyni, jako powiatowi o bardzo niskiej stopie bezro-
bocia, przyznawane są bardzo niewielkie fundusze na
aktywizację zawodową. Im niższa stopa bezrobocia tym
mniejsze pieniądze, które dostaje Urząd. W Nowym
Dworze Gdańskim stopa bezrobocia jest w granicach
29%. Z naszymi 5% nie ma tu w ogóle porównania. Nie-
mniej , jeśli chodzi o ofertę Urzędu skierowaną do mło-
dych, to istotne są tu programy stażowe. Warto z nich
skorzystać, bo pozwalają w łatwiejszy sposób wejść do
firmy. Jeżeli mamy na oku jakieś przedsiębiorstwo,
w którym chcielibyśmy pracować to warto pójść tam i za-

pytać czy nie chcieliby stażysty. Zatrudnienie stażysty
jest dla firmy darmowe, wszystkie koszty bierze na sie-
bie Urząd. Zainteresowany może zaproponować firmie,
że pomorze w załatwieniu formalności. Bardzo często
taki stażysta zostaje później na stałe.

Czyli na koniec należałoby stwierdzić, że wiele zależy
przede wszystkim od nas samych?
Zdecydowanie. Dużo więcej szans ma osoba aktywna,
która sama nawiąże kontakt z pewną liczbą firm. Młodzi
są aktywni, dlatego tak krótko znajdują się w rejestrze
Urzędu.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Paweł Kusiak

SPRÓBUJMY POSTAWIĆ SIĘ NA MIEJSCU WŁAŚCICIELA, ZASTA-
NÓWMY SIĘ CO JEST DLA NIEGO WAŻNE: CZY TO, ŻE NA SWOICH
PRAKTYKACH OBSŁUGIWAŁEM KSERO?
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ROZMOWA Z DR HAB. JERZYM KOJKOŁEM PROF. AMW DZIEKANEM

WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH AKADEMII

MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

UCZELNIA MUSI
ODKRYWAĆ
PRAWDĘ

Jak Pan profesor widzi rolę uczelni wyższych we
współczesnej Polsce? Czy powinny być przede wszyst-
kim ośrodkami naukowymi, czy raczej koncentrować
się na przygotowywaniu studentów do podjęcia pra-
cy?
W pionie publicznym i niepublicznym mamy kilka rodza-
jów uczelni wyższych: zawodowe, akademie i uniwersy-
tety. Każdy typ determinuje określone role i zadania

realizowane w ramach ustawy prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 – przyp. red. ) .
Ograniczę się tylko do powiedzenia, co sądzę na temat
uczelni akademickich i uniwersytetów. Należy pamiętać,
że uczelnia powinna być tak skonstruowana, aby kiero-
wała się wyartykułowanymi w ustawie zasadami wolno-
ści nauczania. Powinna decydować, i nowa ustawa to
w części gwarantuje, jak i czego nauczać. Uczelnia musi

ROZMAWIA PAWEŁ KUSIAK
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też – powiem to może górnolotnie – odkrywać i przeka-
zywać prawdę. Oznacza to tyle, że będzie prezentowała
dane zjawisko, obojętnie czy w sferze nauk przyrodni-
czych, technicznych, humanistycznych czy społecznych,
z uwzględnieniem różnych perspektyw badawczych. To
samo dotyczy kształcenia studentów i badań naukowych.
Szkoła wyższa musi również współpracować z otocze-
niem społeczno-gospodarczym. Jest to ważne dlatego, że
nie może się ona zamykać na istniejącą obok rzeczywi-
stość. Uczelnie nie mogą być enklawami, które zamkną
się w sobie mówiąc: dalej kontynuujemy tradycje śre-
dniowiecznego uniwersytetu – świat się zmienił ale to
tym gorzej dla świata. W uczelni wyższej musi się też

rozwijać idea universitas. Ta średniowieczna idea mówi,
że w uczelni ma być powszechność różnorodności. To
jest moim zdaniem bardzo ważne. Szkoła wyższa powin-
na być miejscem napięć pomiędzy odmiennymi stanowi-
skami teoretycznymi i metodologicznymi, wiedzą
a wartościami, studentami a profesorami. Żeby się to uda-
ło, musi być uwzględnione to, co określamy terminem
„dialogiczność”. Dominującym sposobem rozmowy na-
ukowej musi być zasada dialogiczności. To właśnie ona
powoduje, że dziś spieramy się na płaszczyźnie teoretycz-
nej , a jutro współpracujemy.

Czy myśli Pan profesor, że jest możliwy kompromis
pomiędzy wymaganiami rynku a ideą uniwersytetu,
o której Pan mówi?
Sądzę, że tak. Pod warunkiem, że wszechobecny rynek

nie będzie tym, co w ostateczny sposób zdeterminuje
działanie uczelni. Chodzi głównie o wartości i ich wpi-
sanie w to, co rynkowe.

Czyli uczelnia powinna przede wszystkim funkcjono-
wać jako instytucja społeczna?
Tak, właśnie o to chodzi. Szkoła wyższa powinna być
nakierowana na wspólnotowość, a nie na interes jednost-
ki. Jeżeli będzie ona reprezentować taki kierunek, to
możliwym stanie się uwzględnienie potrzeb rynku, ale
także kształtowanie jego obrazu. Nie może być tak, że
tylko rynek kształtuje oblicze uczelni. Na płaszczyźnie
dialogu spotykać się mogą zarówno rzeczywistość ryn-
kowa jak i społeczna oraz wspólnotowa. W tym kontek-
ście bardzo ważną kwestią jest próba połączenia szeroko
rozumianego rynku z wiedzą i wartościami. Rynek i ka-
pitał to tak naprawdę tylko rzeczy – nie posiadają one
uczuć. Uczelnia zaś musi uwzględniać wartości i uczu-
cia, przez co wzbogaca też rynek.

A czym są Pana zdaniem studia dla przeciętnego,
współczesnego studenta? Czy stanowią one drogę do
osobistego rozwoju czy raczej konieczność społeczną,
wymóg czasów?
Jest to na pewno i konieczność społeczna i wymóg cza-
sów. Wiąże się to z rozpowszechnieniem globalizacji
i rozpatrywanego w tym kontekście rynku. Sama praca
w jego ramach powinna stać się czymś czego człowiek
będzie pragnął. Praca pozwala funkcjonować, żyć, osią-
gać pewien status społeczny. Powinna być nie tylko tru-
dem ale i przyjemnością, czymś co umożliwia duchowy
rozwój . We współczesny świecie, przynajmniej w ra-
mach cywilizacji zachodniej , jest to możliwe choć nie
realizowane. Sądzę, że może się to udać w ramach
uczelni. Studia powinny dawać młodemu człowiekowi
nie tylko kompetencje i umiejętności do wykonywania
określonych zawodów. Muszą one wzbogacać go rów-
nież duchowo, aby mógł później wykonywać swoją pra-
cę z przyjemnością i przenosić to na innych. Moim
zdaniem to jest zadanie uczelni i samych studiów.

Czy uważa Pan, że w związku z upowszechnieniem
się studiów wyższych spada ich prestiż?
Uważam, że studia pierwszego stopnia będą odgrywały
(a nawet już w pewnym sensie odgrywają) rolę dawnego
wykształcenia średniego. Staną się one powszechne,
a tym samym nie elitarne; dające raczej konkretne umie-
jętności, a nie szersze kompetencje z zakresu społeczne-
go. Jeśli zaś chodzi o studia drugiego i trzeciego stopnia
to sądzę, że staną się one tym, czym kiedyś były studia
w ogóle. Dawać one będą więcej kompetencji w sferze

UCZELNIA MUSI TEŻ – PO-
WIEM TO MOŻE GÓRNOLOTNIE

– ODKRYWAĆ I PRZEKAZYWAĆ
PRAWDĘ. OZNACZA TO TYLE,
ŻE BĘDZIE PREZENTOWAŁA

DANE ZJAWISKO, OBOJĘTNIE
CZY W SFERZE NAUK PRZY-
RODNICZYCH, TECHNICZNYCH,
HUMANISTYCZNYCH CZY SPO-
ŁECZNYCH, Z UWZGLĘDNIE-
NIEM RÓŻNYCH PERSPEKTYW

BADAWCZYCH
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społeczno-kulturowej , a mniej w zawodowej . Natomiast
sam fakt upowszechnienia się wyższej edukacji powodu-
je ogromny wzrost kapitału inteligencji, nawet jeśli po-
ziom studiów się troszeczkę obniża.

Jakie kierunki warto dziś studiować?
Wszystkie, które dają możliwość rozwoju. Nie radziłbym
studiować bardzo wąskich kierunków specjalistycznych,
a jeżeli już to razem z czymś dodatkowym. Jeżeli ma to
być kierunek zawodowy – jak informatyka, ekonomia, za-
rządzanie czy budownictwo – to jednak jeszcze z jakimś
kierunkiem, który pozwala się duchowo rozwijać. Same
uczelnie powinny zresztą uwzględniać to, że młody czło-
wiek potrzebuje nie tylko zawodowych umiejętności.
Bardzo szybko się one zmieniają i uczelnia nie jest w sta-
nie za tym nadążyć. Powinna przede wszystkim dawać
umiejętność samodzielnego kształcenia, czytania i anali-
zowania. Wtedy student sam będzie umiał zdobywać

kompetencje i umiejętności. Sądzę, że wciąż będą popu-
larne takie kierunki jak administracja i pedagogika.
Szczególnie pedagogika jest dzisiaj bardzo często ocenia-
na negatywnie. Nie uwzględnia się tego, że dążymy aby
człowiek uczył się przez całe życie, a ktoś przecież musi
mu w tym pomagać. Któż może być tutaj lepszy niż peda-
gog, który posiądzie jeszcze wiedzę specjalistyczną. Ten
kierunek na pewno będzie się rozwijał. Trudno mi jednak
powiedzieć, co dalej z kierunkami takimi jak politologia,
stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe
czy wewnętrzne. To są kierunki, których popularność mo-
że być chwilowa. Dają one człowiekowi wszechstronny
rozwój, ale ich popularność wynika z mody, a ta szybko
przemija.

Powszechnym zjawiskiem na polskich uczelniach jest
studiowanie przez jedną osobę na dwóch, a nawet
większej ilości kierunków. Od roku akademickiego
2011/2012 proceder ten ma być już jednak ograniczo-
ny. Nowa ustawa wprowadza zasadę, że drugi kieru-

nek bezpłatnie studiować będą mogli tylko ci, którzy
uzyskają stypendium rektora za wyniki w nauce. Jak
ocenia Pan to rozwiązanie?
Jestem dość krytycznym czytelnikiem Ustawy,
a w szczególności poprawek do niej . Uważam, że nie-
które zapisy są nietrafione. Część na pewno pomoże roz-
wijać się młodym ludziom, inne natomiast to ograniczą.
Bardzo krytycznie patrzę na zapis ograniczający możli-
wość studiowania drugiego kierunku. Uważam, że jest to
niepotrzebne. Oczywiście, w dobie kłopotów budżeto-
wych można liczyć na osiągnięcie jakichś krótkotrwa-
łych oszczędności. Najlepszą inwestycją jest jednak
inwestycja w młodego człowieka i możliwości jego inte-
lektualnego rozwoju. Nakłady na edukację zwrócą się,
nawet w sposób nieoczekiwany, ale nie za rok tylko za
10-1 5 lat. W związku z tym nie powinno się ograniczać
finansowania studiów. Powinno się raczej wykluczyć pa-
tologie, takie jak studiowanie na czterech, pięciu, dzie-

sięciu kierunkach i jeszcze pobieranie na każdym
stypendium socjalnego. Sądzę, że ustawowe zapisy bę-
dziemy w niedługim czasie zmieniać, by studenci mogli
w większej liczbie studiować dwa kierunki studiów.

Jak ocenia Pan ideę rezygnacji z prac dyplomowych
i zastąpienia ich egzaminem?
Jest to sprawa dość skomplikowana. Na pierwszym stop-
niu studiów technicznych i przyrodniczych jest to, być
może, do zrobienia. Na kierunkach społecznych i huma-
nistycznych musimy jednak nauczyć studenta nie tylko
pisać, ale i czytać. Szkoła średnia i gimnazjum absolut-
nie do tego nie przygotowują. Bardzo krytycznie oce-
niam poprzednią reformę oświatową. Uważam, że był to
kompletny niewypał, czego skutkiem jest wychowanie
„testowych” pokoleń, które nie potrafią napisać ani jed-
nego akapitu poprawną polszczyzną, a umieją jedynie
rozwiązywać testy. Pytanie jest takie: czy uczelnia wyż-
sza powinna uczyć pisać i czytać? Moim zdaniem na
pierwszym stopniu studiów humanistycznych i społecz-

NIE RADZIŁBYM STUDIOWAĆ BARDZO WĄSKICH KIERUNKÓW

SPECJALISTYCZNYCH A JEŻELI JUŻ TO RAZEM Z CZYMŚ DODAT-
KOWYM. JEŻELI MA TO BYĆ KIERUNEK ZAWODOWY – JAK INFOR-
MATYKA, EKONOMIA, ZARZĄDZANIE CZY BUDOWNICTWO – TO

JEDNAK JESZCZE Z JAKIMŚ KIERUNKIEM, KTÓRY POZWALA SIĘ
DUCHOWO ROZWIJAĆ
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nych powinno się pisać pracę licencjacką albo większy
nacisk położyć na pisemne prace semestralne. Natomiast
na drugim stopniu można by, już bez szkody dla studen-
ta, z nich zrezygnować lub dać mu wybór.

No i już ostatnie pytanie. Gdynia to jedno z najdyna-
miczniej rozwijających się polskich miast. Jak Pan są-
dzi, w jakim kierunku będą rozwijały się tutejsze
szkoły wyższe?
To ciekawe pytanie. Czytałem niedawno raport, który
mówił, że największy kryzys związany z niżem demogra-
ficznym będzie w 2024 r. W tym roku ludzi w przedziale
wiekowym 19-24, czyli tych, którzy najczęściej studiują,
ma być o 30% mniej niż obecnie. Musimy wziąć pod
uwagę, że to bardzo ograniczy rozwój uczelni. Problem
dla uczelni gdyńskich jest taki: czy są one w stanie zacho-
wać swoją morską specjalizację czy jednak muszą otwo-
rzyć się szerzej? Sądzę, że uczelnie Gdyni i całego
Trójmiasta nie mają żadnego wyboru, będą musiały być

otwarte na różne kierunki studiów. Powinny jednak za-
chować przewijającą się w tle morską specyfikę, nieza-
leżnie od tego czy to będzie administracja, politologia
czy stosunki międzynarodowe. Nie mogą się one ograni-
czać do regionu, bo tak nie można dzisiaj funkcjonować.
Związane to jest z finansowaniem uczelni. Uczelnie
w Polsce nie mogą liczyć na duży strumień pieniędzy
związanych z gospodarką, bo nie ma tutaj finansujących
naukę dużych przedsiębiorstw. Średnich firm nie stać na
badania. UE też w coraz mniejszym stopniu będzie nam
pomagała, z czasem będziemy się stawali raczej tymi,
którzy wpłacają więcej niż otrzymują. W tym kontekście
pojawia się poważany problem finansowania wyższych
uczelni. Uważam, że będzie to musiało być w niedługim
czasie bardzo poważnie przemyślane.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Kusiak
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Według danych GUS w roku akademickim 2009/2010
w Polsce studiowało ok. 1,9 mln ludzi, samych absol-
wentów było zaś prawie 440 tys. Liczby te powoli spa-
dają ze względu na niż demograficzny, niemniej
świadczą o tym, że dostępność studiów wyższych jest
w naszym kraju duża. Jak Pan sądzi, dlaczego studio-
wać chce tak wielu ludzi? Czy wykształcenie to rzeczy-
wiście droga do kariery?

Tak naprawdę trudno odpowiedzieć, jakie są motywacje.
Samo wykształcenie można różnie rozumieć: albo jako
posiadanie dyplomu albo jako posiadanie wiedzy. Jesz-
cze jakiś czas temu z samym dyplomem uczelni wyższej
potencjalni absolwenci wiązali bardzo duże nadzieje,
przede wszystkim na dobrą pracę. Myślę, że to powoli
się kończy. Pracodawcy coraz rzadziej zwracają uwagę
na sam dyplom, a coraz częściej interesują ich wiedza
i umiejętności, które za tym dyplomem stoją.

ROZMOWA Z DR TOMASZEM OWCZARKIEM PRODZIEKANEM DS.
KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA

AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WSZYSTKO
ZALEŻY OD

ZAANGAŻOWANIA
ROZMAWIA PAWEŁ KUSIAK
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Czyli należy obalać mit, że studia to automatyczny
awans społeczny.
Wielu ludzi wciąż tak myśli, stąd ciągła popularność
uczelni, które może nie kształcą, ale dają dyplom. Jednak
obecnie coraz większa liczba studentów zaczyna myśleć
o tym, czego się na studiach nauczy. Dyplom jest tylko
dodatkiem. Sam w sobie nie jest on przepustką do karie-
ry, nie jest jedyną rzeczą, która tą karierę zagwarantuje.
Według danych Urzędów Pracy jest coraz więcej bezro-
botnych z wyższym wykształceniem. Tylko pytanie jest
takie: czy to jest rzeczywiście wyższe wykształcenie czy

to są bezrobotni z dokumentem wyższego wykształce-
nia? Studenci, którzy studiują intensywnie, łączą pracę
na uczelni z jakimiś dodatkowymi zajęciami, nie mają
problemu ze znalezieniem pracy.

Często słyszy się o młodych, wykształconych w Polsce
ludziach, którzy wyjeżdżają do krajów UE i tam wy-
konują prace dużo poniżej swych teoretycznych kwali-
fikacji. Jakie wnioski powinny z tego dla nas płynąć?
Proszę jednak zauważyć, że jest też grupa ludzi, którzy
wyjeżdżają za granicę i robią tam karierę; są również ta-
cy, którzy jadą i nic z tego nie ma. Przyczyną samych wy-
jazdów jest, moim zdaniem, bardzo duża różnica
w wysokości płac. Z ekonomicznego punktu widzenia ko-
rzystniej jest wyjechać do Wielkiej Brytanii czy Niemiec
i tam pracować jako robotnik budowlany. Można zarobić
więcej niż pracując na stanowisku wymagającym wyższe-
go wykształcenia w Polsce. Nie traktowałbym jednak te-
go jako minusa. To nie jest złe zjawisko. Można je
rozumieć również w taki sposób, że ludzie posiadający
wyższe wykształcenie stają się bardziej kreatywni
i otwarci. Wiedzą, że ich przyszłe życie zależy tylko i wy-
łącznie od nich samych. Oni są w stanie szukać pracy
w różnych miejscach i nie mają problemu z pracą poni-
żej swych nominalnych możliwości.

W trakcie debaty zwracał Pan uwagę, że studia wyż-
sze zmieniają sposób rozumienia świata. Wielu niewąt-

pliwe się z tym zgodzi, trudno jednak rozmawiać
o tym z ludźmi, którzy tego nie doświadczyli. Jak
przekonywać, że studia to coś więcej niż tryb zdoby-
wania dyplomu?
Myślę, że uczelnie, które będą potrafiły przekonać do te-
go przyszłych kandydatów nie będą miały kłopotów
z rekrutacją. Te jednostki będą przyjmowały naprawdę
dobrych absolwentów szkół średnich. Istnieje tutaj swe-
go rodzaju mentalna blokada pomiędzy widzeniem dy-
plomu a wiedzą, która się z nim wiąże. Absolwenci
szkół średnich bardzo często nie widzą tej różnicy, una-
ocznienie jej to problem uczelni. Ja jednak nie mam po-
jęcia jak do tego przekonać.

Mówił Pan również, że uczelnia wyższa to nie instytu-
cja, która świadczy normalne usługi. Tutaj potrzebna
jest zarówno aktywność usługobiorcy jak i usługo-
dawcy. Jak Pan uważa, jak wiele w trakcie studiów
zależy od samego studenta, a ile od uczelni i profeso-
rów?
Wyważenie jest bardzo trudne. Wydaje mi się jednak, że
podmiotem ważniejszym jest w tym przypadku student.
To od niego zależy, czy będzie chciał i czy intelektualnie
będzie w stanie przyswoić wiedzę. Jeżeli ktoś się uprze,
że nie chce się nauczyć to się nie nauczy – nawet w naj-
lepszej uczelni, u najlepszych profesorów oraz przy jak
najkorzystniejszym trybie studiowania. Problem jest
mniejszy w sytuacji odwrotnej , to znaczy w przypadku

gdy uczelnia jest na słabym poziomie, ale student jest
bardzo zaangażowany. Zawsze można dotrzeć do ksią-
żek i „wycisnąć coś” nawet z marnych nauczycieli.

A czy zgodziłby się Pan z opinią, że człowiek, który
już znalazł się na uczelni wyższej , nawet nastawiony
bardzo opornie, zawsze coś z tego intelektualnie wy-
niesie?
Myślę, że tak. Być może nie dzięki samym wykładom
ale przebywając z inteligentnymi i zaangażowanymi
ludźmi, człowiek się w to mimowolnie, w taki czy inny
sposób włącza.

STUDENCI, KTÓRZY STUDIUJĄ
INTENSYWNIE, ŁĄCZĄ PRACĘ

NA UCZELNI Z JAKIMIŚ DO-
DATKOWYMI ZAJĘCIAMI, NIE
MAJĄ PROBLEMU ZE ZNALE-
ZIENIEM PRACY

ISTNIEJE TUTAJ SWEGO RO-
DZAJU MENTALNA BLOKADA

POMIĘDZY WIDZENIEM DY-
PLOMU A WIEDZĄ, KTÓRA SIĘ
Z NIMWIĄŻE
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Polskie uczelnie wyższe w międzynarodowych rankin-
gach wypadają słabo. W 2010 roku tyko dwie z nich
znalazły się w tzw. rankingu szanghajskim (Academic
Ranking ofWorld Universities) i to dopiero w czwar-
tej setce. Jak Pan uważa, jak powinniśmy te rankingi
czytać i jakie wyciągać z nich wnioski?
Osobiście jestem przeciwnikiem tego typu rankingów.
W większości przypadków, to na którym miejscu się znaj-
dziemy zależy od wcześniej przyjętych kryteriów. Mogą
być one bardzo różne i subiektywnie oceniane, np. we-
dług ilości anglojęzycznych publikacji. Jeżeli dla kogoś
angielski jest językiem narodowym to automatycznie
funkcjonuje w strefie, w której jego publikacje są bar-
dziej dostępne. W Polsce, abstrahując w ogóle od znajo-
mości języka angielskiego, naturalnym językiem jest
polski. Publikacja dopiero później może zostać ewentual-
nie przetłumaczona na inny język. Już tylko ten fakt po-
woduje, że musimy dokonać więcej żeby zaistnieć
w rankingach. Przyglądając się pozostałym kryteriom za-
uważymy, że podobnych niuansów jest więcej . W związ-
ku z tym powstaje pytanie: czy jest sens budowania
i zmieniania systemu edukacyjnego w taki sposób, aby
wypadać dobrze w rankingach? Wydaje mi się, że nie.
Weźmy przykład motoryzacji i budowania samochodów
w taki sposób aby, dobrze wypadały w crash testach.
Czy dzięki temu są one bezpieczniejsze? Niekoniecznie.
Z uczelniami jest dokładnie tak samo. Może gdybyśmy
jako kraj uparli się, żeby nasze uczelnie były wysoko
w tych rankingach, to udałoby się to zrobić. Tylko czy
dzięki temu będziemy lepiej kształcili studentów? Można
powiedzieć, że wcale nie albo nawet, że gorzej . Wydaje
mi się, że próba zbudowania systemu odpowiadającego
kryteriom, na podstawie których tworzone są rankingi
mogłaby się okazać zupełnie bezsensowna.

A jak pan ocenia te kilka lat funkcjonowania systemu
bolońskiego w Polsce?
System boloński ma bardzo wielu przeciwników, szcze-
gólnie narzekają na niego uczelnie techniczne. Podział
na studia pierwszego i drugiego stopnia jest dla nich bar-
dzo kłopotliwy. Kiedyś system był również dwustopnio-
wy z uzupełniającymi studiami magisterskimi. Bardziej
było jednak wiadomo, czym są studia drugiego stopnia.
Dzisiaj system boloński narzuca nie tylko podział na
dwa etapy, ale też umożliwia przenoszenie się pomiędzy
dwoma kierunkami, specjalnościami studiów…

Taka chyba była jego główna idea.
Tak, taka była idea, ale teraz jest kłopot. Jeżeli ktoś koń-
czy pierwszy stopień studiów na zarządzaniu a drugi na
chemii to czym są te studia drugiego stopnia? Czy mają

one przekazywać pełną wiedzę z chemii? Dwa lata to za
krótko. Mówi się, że studia drugiego stopnia mają być
studiami stanowiącymi pierwszy etap drogi naukowej .
W Polsce to się jednak w ogóle nie sprawdza. Ani stu-
denci, ani uczelnie nie bardzo chcą tak rozumieć studia
drugiego stopnia. Na Akademii Morskiej jest wielu stu-
dentów, którzy są na pierwszym stopniu np. na towaro-
znawstwie, a potem przechodzą na drugi na zarządzanie.
Są towaroznawcami, ale równocześnie mają rozszerzoną
wiedzę z zarządzania.

W tym przypadku wydaje się to bardzo logiczne.
To ma sens. Tylko jak ma wyglądać drugi stopień na stu-
diach technicznych i na innych uczelniach? Nie wiado-
mo. Tak naprawdę nikt w Polsce tego nie zdefiniował.

Myśli Pan, że z czasem się to jakoś wyklaruje?
Ministerstwo na to naciska. UE chce aby studia drugiego
stopnia były czymś elitarnym, w czym uczestniczy do
30% absolwentów studiów pierwszego stopnia. My jed-
nak tego nie chcemy. Osobiście jestem zwolennikiem
studiów dwustopniowych, pomimo tego, że mają wiele
wad natury technicznej np. podwójna rekrutacja. Dwu-

krotne przechodzenie przez etap dyplomowania i rekru-
tacj i wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jest to
szczególnie kłopotliwe w przypadku studiów kończą-
cych się w semestrze zimowym, na których mamy nie-
parzystą ilość semestrów. Ostatni semestr kończy się
w lutym, a już w połowie marca rozpoczynają się zajęcia
na drugim stopniu. Czas przeznaczony na obronę, złoże-
nie dyplomu i rekrutację skraca się do dwóch tygodni.
Technicznie trudno jest to zorganizować. Uczelnie nie są
też nigdy pewne, ilu ludzi będzie studiowało na drugim
stopniu. Zdarza się, że z powodu zbyt małej liczby stu-
dentów trzeba było zamknąć kierunki. Pracownicy jed-
nak pozostają, pojawia się problem z planowaniem
zatrudnienia.

JEŻELI KTOŚ SIĘ UPRZE, ŻE
NIE CHCE SIĘ NAUCZYĆ TO SIĘ

NIE NAUCZY – NAWET W NAJ-
LEPSZEJ UCZELNI, U NAJLEP-
SZYCH PROFESORÓW ORAZ

PRZY JAK NAJKORZYSTNIEJ-
SZYM TRYBIE STUDIOWANIA
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Przechodząc jeszcze do kwestii samych kierunków
studiów. Często można spotkać się z opinią, że w pol-
skich realiach perspektywiczne są tylko studia na kie-
runkach technicznych, bo właśnie w tego rodzaju
dziedzinach brakuje najwięcej fachowców. Czy Pan
się z tym zgadza?
To jest zbyt duże uproszczenie. Tak naprawdę zawsze bę-
dziemy potrzebowali lekarzy, specjalistów od zarządza-
nia, psychologów i inżynierów. Proporcje pomiędzy tymi
zawodami, jeżeli się zmieniają, to nie w sposób skokowy
ale raczej powolny i ciągły. Jeśli dzisiaj mówimy, że po-
trzebujemy inżynierów to dlatego, że przez długie lata
kształciliśmy ich zbyt mało. Nie znaczy to jednak, że
trzeba kształcić tylko inżynierów, bo zaraz się okaże, że
zacznie brakować historyków, polonistów itp. Potrzebni
są wszyscy. W Polsce był i jest kłopot z matematyką.
Zresztą, chyba w wielu krajach jest ten problem. Dziecia-
ki nie uczą się matematyki, a efekt jest taki, że boją się
później kierunków technicznych, bo tam jest matematy-
ka. Stąd braki na studiach technicznych.

Studenci często narzekają, że uczelnie nie przekazują
konkretnych umiejętności tylko wiedzę teoretyczną.
Jak pan sądzi, czy to wada?
Uważam, że paradoksalnie jest to zaleta. To nie jest wa-
da systemu. Studenci bardzo często chcieliby mieć pro-
ste rozwiązanie na wszystkie problemy nie rozumiejąc,
że to niemożliwe. Świat zmienia się bardzo dynamicz-
nie. Wiedza, którą student może zdobyć dziś, za cztery
czy pięć lat, kiedy skończy studia, może być już nieaktu-
alna. Studenci mówią: po co uczyć się statystyki, wzo-
rów i innych tego typu rzeczy – weźmy komputer
i używajmy go do tego wszystkiego. Dobrze, dzisiaj mo-
żemy tak zrobić, ale za pięć lat tego systemu czy progra-
mu na rynku może już nie być, będzie inny. Nie mając
podstaw ze statystyki nie będziemy potrafili go obsługi-
wać. Osobiście myślę, że uczenie praktycznych umiejęt-
ności powinno się zostawić kursom, to tam należy uczyć
się obsługi konkretnych rzeczy. Studia powinny rozwijać
umiejętność uczenia się, chłonność na wiedzę.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Kusiak
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ROZMOWA Z BARTOSZEM SIEK I DAMIANEM KLEINA Z GDYŃSKIEGO

CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ISTOTNY JEST
POMYSŁ

Czym jest Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsię-
biorczości?
Bartosz Siek: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsię-
biorczości to jednostka Urzędu Miasta w Gdyni, która
działa od 2007 roku. Centrum jest integralną częścią pro-
gramu realizowanego od 2001 roku pod nazwą „Przedsię-
biorcza Gdynia”. Nadrzędnym celem Centrum jest
promowanie idei przedsiębiorczości i zakładanie własnej
działalności gospodarczej .

Z kim współpracuje i jakimi projektami zajmuje się
GCWP?
B.S.: Współpracujemy z Instytucjami biznesu: Regional-

ną Izbą Gospodarczą Pomorza, Agencją Rozwoju
Pomorza S.A. czy Polską Agencją Rozwoju Przedsię-
biorczości. Jako Miasto Gdynia finansujemy działania
projektu „Pomorskie Miasteczko Zawodów”, dzięki któ-
remu Fundacja Gospodarcza w Gdyni organizuje bez-
płatne szkolenia oraz doradztwo dla osób pragnących
podnosić własne kwalifikacje. W porozumieniu z Powia-
towym Urzędem Pracy w Gdyni bierzemy udział w Tar-
gach Pracy i Otwartych Dniach Przedsiębiorczości.
Z podobnych inicjatyw warto tu też wymienić Światowy
Tydzień Przedsiębiorczości i Gdyński Tydzień Biznesu.
Wydajemy broszurę „Bądź innowacyjny” oraz informa-
tor „Jak rozpocząć działalność gospodarczą”. Dodatko-

ROZMAWIA PAWEŁ KUSIAK
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wo GCWP uczestniczy w inicjatywach uczelnianych ta-
kich jak „Project Management”. Współpracujemy też
z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości przy
Uniwersytecie Gdańskim. Aktywizujemy osoby niepełno-
sprawne pozyskując środki z Państwowego Funduszu Re-
habilitacj i Osób Niepełnosprawnych. Gdyńskie Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości posiada rozbudowany e-
portal (www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl), który zawiera
istotne informacje na temat prowadzenia własnej firmy.
W Centrum odbywają dyżury specjaliści z zakresu do-
radztwa prawnego, księgowego, pomagamy napisać biz-
nesplan, informujemy, jak rozpocząć działalność
gospodarczą, jak uzyskać dofinansowanie na działalność
oraz jak pozyskać preferencyjne pożyczki lub poręcze-
nia.

Damian Kleina: Do tego mamy swoich partnerów ta-
kich jak Pierwszy i Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni oraz
Główny Urząd Statystyczny.

Czy mogliby Panowie powiedzieć coś więcej na temat
współpracy z „Pomorskim Miasteczkiem Zawodów”?
B. S.: Fundacja Gospodarcza organizuje w jego ramach
bezpłatne szkolenia. Ich celem jest podnoszenie kwalifi-
kacji na rynku pracy. Dotyczą one m.in. zakładania dzia-
łalności gospodarczej , pisania biznesplanu, kursów
komputerowych i doradztwa zawodowego
D.K.: Reasumując. Jeśli coś dzieje się na terenie Gdyni
i Urząd Miasta jest z tym w jakiś sposób związany to na
pewno my – GCWP – bierzemy w tym udział.

A jak wygląda tutaj rola Pomorskiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego? Jak wyglądają wasze relacje
z tym podmiotem?
B. S.: Park jest przede wszystkim inkubatorem przedsię-
biorczości, który wspiera nowatorskie pomysły. Pomaga
on w rozwoju zaawansowanych technologii, szczególny
nacisk kładąc na branże IT. Współpracę naszą realizuje-
my chociażby dzięki konkursowi pod nazwą „Gdyński

Biznesplan”, który Gdynia organizuje od 2003 roku. Je-
go laureat może ubiegać się o lokal oraz otrzymać za-
plecze biznesowe.

A czy mogliby Panowie powiedzieć coś więcej na te-
mat wspomnianego konkursu „Gdyński Bizne-
splan”?
B. S.: W 2003 roku miała miejsce jego pierwsza edycja.
Z roku na rok bierze w nim udział coraz więcej osób.
Ogółem w projekcie uczestniczyło już ok. 2,5 tys. Ten
rok był jednak rekordowy, bo wpłynęło ponad 800 zgło-
szeń. Technicznie wygląda to tak: formularz składa się
do 31 stycznia każdego roku. Następnie organizowane są
specjalistyczne szkolenia, które nie są obligatoryjne, ale
przekazywana wiedza jest bardzo przydatna w prowa-

dzeniu biznesu.
D. K.: Szkolenia te trwają dwa ty-
godnie, codziennie po kilka godzin.
Faktycznie mnóstwo osób bierze
w nich udział.

Czy wygrywa tylko jeden najlep-
szy biznesplan? Kto decyduje
o zwycięzcy?
B. S.: Jak to w konkursach bywa,
zawsze wyłaniany jest najlepszy.
Skład Jury to przede wszystkim re-
prezentanci instytucji biznesowych.

Ponadto biznesplany oceniają prezesi, dyrektorzy firm
prężnie rozwijających się w naszym mieście.

Chyba jednym z najbardziej znanych projektów roz-
wijających się dzięki konkursowi na „Gdyński Bizne-
splan” jest popularny syntezator mowy „Ivona”?
B. S.: Tak, to jeden z laureatów poprzedniej edycji, jed-
nak są też inne ciekawe projekty, które dynamicznie się
rozwijają w PPNT.

Czy tylko mieszkaniec Gdyni może wziąć udział
w konkursie?
B. S.: Projekt jest kierowany do wszystkich mieszkań-
ców państw Unii Europejskiej . Niemniej laureat Kon-
kursu swą działalność prowadzić i rozwijać powinien na
terenie Gdyni.

Czy śledzicie państwo los osób/firm, które skorzystały
z waszej pomocy?
B. S.: Tak oczywiście, co roku zapraszamy laureatów
Konkursu z poprzednich lat. Ciekawi nas rozwój firmy
i na ile pomocne okazało się miasto Gdynia w drodze do
sukcesu biznesowego.

CECHY PRZEDSIĘBIORCZE TAKIE JAK: DE-
CYZYJNOŚĆ, ZDOLNOŚĆ DO PODEJMOWANIA
RYZYKA, ODPORNOŚĆ NA STRES, WSPÓŁ-
PRACA Z LUDŹMI, UMIEJĘTNOŚĆ NAWIĄZY-
WANIA KONTAKTÓW– MA SIĘ WSOBIE ALBO
NIE
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Firmy te są, jak rozumiem, głównie z branży IT?
D. K.: Zgłoszenia są naprawdę różne.
B. S.: W tym roku finał konkursu odbył się 31 maja. Wy-
grał projekt „Wiatrakowiec” z nowatorskimi rozwiązania-
mi technologicznymi.
D. K.: Coś w rodzaju paralotni ze śmigłem.
B. S.: Taki statek powietrzny ma zastosowanie przy
mniejszych lotniskach. Nie jest on duży, więc nie wyma-
ga dużych powierzchni do lądowania. Drugie miejsce za-
jęła firma zajmująca się projektowaniem w trójwymiarze
przy zastosowaniu okularów. Trzecie miejsce zajął z ko-
lei projekt dotyczący tworzenia ergonomicznych mebli
dla osób niepełnosprawnych. Warto zajrzeć na naszą stro-
nę, gdzie w zakładce „Gdyński Biznesplan” jest cała hi-
storia Konkursu.

Jakie kompetencje należy Panów zdaniem posiadać,
żeby prowadzić własną firmę?
D. K.: Z obserwacji i praktyki wydaje mi się, że nie ma
takich kryteriów, które przedsiębiorcy powinni jedno-
znacznie spełniać np. w zakresie wykształcenia. Nie-
mniej ludzie, którzy tu przychodzą mają zazwyczaj
wyższe wykształcenie. To jest naprawdę czynnik sprzyja-
jący. Zdarzają się oczywiście również osoby bez wyższe-
go wykształcenia. To jednak osoby, które prowadzą

troszeczkę inne formy działalności gospodarczej , typu
branża budowlana czy handel mniejszymi produktami.

Kiedy najlepiej podjąć decyzję co do swojej przyszłej
pracy? Czy od razu próbować z własną firmą czy mo-
że na początku warto popracować na umowę u ko-
goś?
B. S.: Cechy przedsiębiorcze takie jak: decyzyjność, zdol-
ność do podejmowania ryzyka, odporność na stres,
współpraca z ludźmi, umiejętność nawiązywania kontak-
tów – ma się w sobie albo nie. Są osoby z niższym wy-
kształceniem i świetnie radzą sobie na rynku, innym
konkretne wykształcenie pomaga. Trudno jednoznacznie
odpowiedzieć na pytanie: umowa o pracę czy działalność
gospodarcza? Myślę, że jedno i drugie jest potrzebne, po-
nieważ w obu przypadkach można zdobyć doświadcze-
nie. Na pewno na pierwszym etapie praca na umowę ma
sens; można osobiście uczestniczyć w procesie rozwoju

przedsiębiorstwa, zobaczyć jak jest zbudowana cała
struktura organizacyjna firmy, w której się pracuje. Po-
tem można rozpocząć działalność. Ale jeśli ma się świet-
ny pomysł i ma się głowę na karku…
D. K.: To tak naprawdę można i bez żadnej strategii.

Czy Gdynianie są przedsiębiorczy? Czy w Państwa
projektach biorą udział głównie Gdynianie, czy przy-
ciągają one także ludzi z innych miast?
B. S.: Gdynia – „miasto z morza i marzeń” – jest stosun-
kowo młode, lecz dynamicznie się rozwijające. Gdynia
jest jednym z najatrakcyjniejszych do inwestowania
miejsc w Europie. Mamy otwartą przestrzeń morską
i doskonałe połączenia lądowe. A czy Gdynianie są
przedsiębiorczy? Uważam, że tak. Proszę zauważyć, że
w Gdyni na 1000 osób w wieku produkcyjnym 203 pra-
cuje na własny rachunek (średnia w Polsce – 139).
D. K.: Ludzie, którzy do nas przychodzą często nie są
Gdynianami aczkolwiek jak już rozpoczną tu swoją
działalność to często się nimi stają. Dużo ludzi chce się
identyfikować z miastem. Potem często przenoszą się
dla wygody.

Co jest największym problemem młodych przedsię-
biorców, którzy przychodzą do Państwa?

D. K.: Myślę, że przede
wszystkim obawa przed
brakiem kapitału na start.
Nie ukrywajmy, że młodzi
ludzie w tej chwili nie ma-
ją jako takiego kapitału,
żeby rozpocząć działal-
ność gospodarczą. Jeśli

mają to są to zazwyczaj ciężko zarobione pieniądze, któ-
re czasami ciężko im od razu wydać i to bez gwarancji,
że coś osiągną. Poza tym – ale myślę, że to kwestia
z zadawnionych lat, może z opowieści ich rodziców –
obawa przed barierami administracyjnymi.

A jak Panowie na to patrzą, na te „bariery admini-
stracyjne”?
D. K.: Media często kreują administrację jako jakiegoś
kolosa, który chce zniszczyć ludzi. Według mnie jest to
duża niesprawiedliwość. Jeżeli zaś chodzi o przedsię-
biorstwo to przepisy tak się zmieniają, że rzeczywiście
idzie to w dobrym kierunku, w kierunku Zachodu, gdzie
firmę można założyć w 10 minut.

A jak Panowie oceniają słynny projekt „jednego
okienka”? Wielu zwraca uwagę, że w praktyce się on
nie udał.

PROSZĘ ZAUWAŻYĆ, ŻE WGDYNI NA 1000 OSÓB
W WIEKU PRODUKCYJNYM 203 PRACUJE NA

WŁASNYRACHUNEK (ŚREDNIA WPOLSCE – 139)
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B. S.: W Gdyni się udał.
D. K: W Gdyni projekt się udał, a w wielu mniejszych
miastach nie, ze względu na powstałe bariery. Projekt był
rzeczywiście świetny. Przedsiębiorca składa wniosek, na-
stępnie jest on przesyłany do Urzędu Skarbowego, ZUSu
oraz GUSu – wszystko w jednym okienku. No ale prakty-
ka okazała się jednak zupełnie inna. Wniosek, który zo-
stał stworzony przez Ministerstwo nie zawiera danych,
które są obligatoryjne w ZUSie i Urzędzie Skarbowym.
Więc tak czy inaczej przedsiębiorca musi się tam udać.
Powiem więcej , zaczynając działalność – już po rozpo-
częciu procedury, po złożeniu wniosku o wpis do ewiden-
cj i działalności gospodarczej – chcąc założyć sobie
konto lub telefon komórkowy, wymagany jest do tego
REGON. No i tutaj pojawia się bariera, przedsiębiorca
musi czekać na kolejne zaświadczenia, kolejne zgłosze-
nia. Natomiast w Gdyni rzeczywiście się to udało. Przed-
siębiorca do nas przychodzi, składa wniosek i od razu na
miejscu dostaje zaświadczenie o wpisie, REGON, zgło-
szenie do Urzędu Skarbowego i do ZUS.

Czyli można powiedzieć, że obaliliście Państwo mit
niedziałającego „jednego okienka”. To ciekawe. Sam
często uczestniczyłem w rozmowach, w których ludzie
byli przekonani, że projekt ten się nie udał. Powoływa-
li się przy tym głównie na informacje medialne.
B. S.: No właśnie, przekonania na ten temat w dużej mie-
rze kształtują media. Ludzie, którzy do nas przychodzą
są naprawdę pozytywnie zaskoczeni, że w 30 minut są
w stanie wszystko załatwić w jednym miejscu.
D. K.: To jest świetna sprawa, którą naprawdę chwalą
przedsiębiorstwa.

Czy orientujecie się Panowie ilu ludzi przewinęło się
przez GCWP przez cały okres jego działalności?
D. K.: Według naszych szacunków to jest ok. 1 5 tys.
osób rocznie. Często jednak osoby przychodzą po kilka
razy w roku z różnymi sprawami.

Jakie błędy popełniają najczęściej ludzie, którzy bez
niczyjej pomocy rozpoczynają prowadzenie działalno-
ści gospodarczej?
B. S.: Istotny jest pomysł i samo napisanie biznesplanu.
Nieważne, czy na konkurs czy w celu uzyskania dotacji,
ale przede wszystkim dla siebie. Trzeba wiedzieć, jakie
są silne i słabe strony przedsięwzięcia, które zamierza się
rozpocząć. Myślę, że tutaj jest największy kłopot. Dużo
ludzi przychodzi do nas nie mając pojęcia czym jest dzia-
łalność gospodarcza a myślą, że w 30 min. załatwi się
wszystko – tak, ale niektórzy nie wiedzą, z czym to się
później wiąże – wysokość podatków, ubezpieczenia itd.

Myślą, że założą działalność gospodarczą, będą działać
na swój rachunek i koniec. A przecież są jeszcze zobo-
wiązania. Samo rozpoczęcie działalności nie oznacza
jeszcze sukcesu.

Taką magiczną granicą dla firmy jest podobno okres
pierwszych dwóch lat działalności. W tym okresie sta-
tystycznie najwięcej firm upada.
B. S.: Nie zgadzam się z tym, inaczej musielibyśmy za-
przeczyć tezie, że Gdynianie są przedsiębiorczy. Przy
wyjątkowo niskim bezrobociu, które obecnie w Gdyni
wynosi 5,8% firmy naprawdę świetnie się rozwijają, ko-
rzystając z programów pomocowych z Unii Europejskiej
i Funduszu Pracy.

Czy pomagacie przedsiębiorcom również w uzyski-
waniu funduszy UE?
B. S.: Mamy punkt informacji dotyczący projektów UE.
Ja między innymi jestem odpowiedzialny za dotacje i za
informowanie o źródłach dofinansowania. Oprócz tego
mamy osoby dyżurujące, które pomagają np. napisać
biznesplan pod dany projekt. Pomagamy i pokazujemy,
gdzie i jak najłatwiej poszukać danego projektu. Staramy
się najpierw ustalić jaki pomysł, jaka branża, aby móc
dobrać odpowiedni projekt.

Do jakich branż należy przyszłość?
D. K.: Trudne pytanie. Z racji tego, że świat się rozwija
myślę, że przyszłością na pewno jest IT. Jesteśmy mia-
stem nadmorskim, więc istotna jest tutaj branża morska
plus wszelkie usługi związane z hotelarstwem. Dobrym

Z RACJI TEGO, ŻE ŚWIAT SIĘ

ROZWIJA MYŚLĘ, ŻE PRZY-
SZŁOŚCIĄ NA PEWNO JEST IT.
JESTEŚMY MIASTEM NADMOR-
SKIM WIĘC ISTOTNA JEST TU-
TAJ BRANŻA MORSKA PLUS

WSZELKIE USŁUGI ZWIĄZANE

Z HOTELARSTWEM. DOBRYM
POMYSŁEM JEST TEŻ JAKAŚ

MAŁA GASTRONOMIA. . .
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pomysłem jest też jakaś mała gastronomia, co prawda
jest tego sporo, ale wydaje się, że nadal zbyt mało.

Czyli, jako filary, przede wszystkim mała i średnia
przedsiębiorczość?
B. S.: Oczywiście, zauważmy, że 2/3 pracowników za-
trudnionych jest w mikroprzedsiębiorstwach, w firmach,
które rejestrowane są u nas w Centrum. W zasadzie tym
filarem, tą podstawą rozwoju gospodarczego państwa są
mikroprzedsiębiorstwa i na nich powinniśmy się skupiać.

No i ostatnie pytanie. Czy, aby uzyskać pomoc GCWP
trzeba mieć gotowy pomysł, czy można przyjść nawet
bez niego – zdobyć informacje, wziąć udział w szkole-
niach, które pomogą wykreować koncepcję, może coś

zasugerują?
B. S.: Pomysł rodzi się w głowie osoby zainteresowanej .
Organizujemy szkolenia i seminaria na uczelniach wyż-
szych i w szkołach średnich, gdzie próbujemy przekazać
wiedzę na temat przedsiębiorczości. W tej chwili jest du-
żo szkół, które mają takie przedmioty jak przedsiębior-
czość, są studia które ukierunkowują, wypuszczają na
rynek managerów. Podkreślić trzeba, że nasze działania
są bezpłatne. Nie odmawiamy też nikomu pomocy. Na-
stawiamy się na pomoc dla Gdynian, niemniej jeśli od-
wiedzi nas ktoś z Wejherowa, Gdańska czy Sopotu to
też, na miarę naszych możliwości, pomożemy.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Kusiak
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J eśli nie doświadczenie czy posiadanie twardych
kompetencji, to co decyduje o zatrudnieniu danej
osoby, co skłania pracodawców do przyjmowania

studentów i absolwentów uczelni wyższych? Odpowiedź
można zawrzeć w jednym zdaniu: jeśli nie mamy do-
świadczenia zawodowego to w znalezieniu pracy pomo-
że nam osobowość i posiadane umiejętności miękkie.

Pracodawca mając do wyboru kandydata bez doświad-
czenia, ale z pozytywnym nastawieniem do pracy i kan-
dydata z doświadczeniem zawodowym, ale bez
umiejętności pracy w zespole, pokory czy umiejętności
uczenia się, wybierze tego pierwszego. Dlaczego? Kandy-
dat bez doświadczenia to osoba bez na-
wyków i postaw z poprzedniej pracy.
Takiego pracownika można ukształto-
wać na potrzebę danej organizacji, na-
uczyć wszystkiego od podstaw i patrzeć
jak rozwija skrzydła.

JAK PRZEKONAĆ DO SIEBIE PRACODAWCĘ?
Rozmowa rekrutacyjna to zegarowa godzina dla kan-

dydata na zaprezentowanie swoich umiejętności. Jak wy-
korzystać ten czas? Przede wszystkim pokażmy, że
chcemy pracować, mamy w sobie pasję i zapał. Kandyda-
ci, którzy otwarcie przyznają się, że szukają byle jakiej ,
ale stabilnej pracy, czyli tak zwanej ciepłej posadki, za-
zwyczaj nie dostają oferty zatrudnienia. Pokora i umiejęt-
ność uczenia się to równie pożądane cechy jak
umiejętność pracy w grupie. Warto pokazać, że jest się
osobą otwartą, potrafiącą słuchać i przyjmującą informa-
cję zwrotną.

O CZYM NIE MÓWIĆ NA ROZMOWIE REKRUTACYJNEJ?
Na pewno należy unikać sloganów typu, że jest się

osobą ambitną czy taką, której zależy na rozwoju osobi-

stym. Takie stwierdzenia padają od wszystkich mniej do-
świadczonych osób. Co gorsza, przy pytaniach
pogłębiających okazuje się, że większość kandydatów
nie potrafi doprecyzować, czym konkretnie jest dla nich
rozwój a to, że są ambitni podpierają stwierdzeniem, że
za kilka lat chcieliby zajmować kierownicze stanowisko.
Kandydaci, którzy są roszczeniowi i wielokrotnie pod-
kreślają jak ważne są dla nich pieniądze są bez szans.

Pracę można dostać w ciągu jednego tygodnia, moż-
na też szukać jej przez parę miesięcy. Najważniejsza
w tym procesie jest analiza własnego zachowania. Czy
na pewno zaprezentowaliśmy się w odpowiedni sposób?

Czy przekonaliśmy pracodawcę, że jesteśmy osobą,
w którą warto inwestować? Zanim krytycznym okiem
ocenimy rynek pracy spójrzmy najpierw na siebie i swo-
ją postawę. Natomiast tych, którzy mają sporo nie spo-
żytkowanego czasu między uczelnią a imprezami
w akademiku, zachęcam do zdobywania cennych do-
świadczeń jeszcze w trakcie studiów.

OSOBOWOŚĆ
POTRZEBNA OD ZARAZ

URSZULA NOWAK

Wielu absolwentów Uczelni Wyższych z chwilą otrzymania dyplomu zaczyna proces szukania
pracy. Odpowiadając wysyłaniem aplikacji na wszystkie możliwe ogłoszenia pojawiające się
na portalach, absolwenci czekają na telefon i zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, najczę-
ściej bez oczekiwanego rezultatu – czyli zdobycia pracy. Czy opinia, że brak doświadczenia
zawodowego uniemożliwia znalezienie pracy jest nadal aktualna?

URSZULA NOWAK
Absolwentka stosunków międzynarodowych na Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni oraz zarządzania na Uniwersy-
tecie Szczecińskim. Obecnie specjalista ds. HR w firmie Oti-
con oraz specjalista ds. HR w Fundacji PSC, wcześniej
konsultant ds. rekrutacji w firmie Randstad Sp. z o.o. W cza-
sie studiów członek Prezydium Samorządu Studentów
AMW.

KANDYDACI, KTÓRZY SĄ ROSZCZENIOWI

(. . . ) SĄ BEZ SZANS
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O bserwując obecne trendy trudno nie ulec wra-
żeniu, że przysłowiowy sposób widzenia
spraw związanych z wykształceniem zależy

„od punktu siedzenia”. Mam tutaj na myśli oczekiwania
pracodawców wobec potencjalnych pracowników. Widzi-
my, że większość firm czy korporacji traktuje sformalizo-
waną wiedzę jedynie jako jeden z etapów rekrutacji,
przypisując mu coraz mniejsze znaczenie. Z drugiej stro-
ny mamy nadal rozrastający się sektor publiczny, w któ-
rym to ilość zaświadczeń, kursów, fakultetów etc.
w dużej mierze decyduje o przyjęciu do pracy.

DYLEMAT MŁODYCH
Na potrzeby niniejszego tekstu przyjmij-

my zatem, że wykształcenie jest wiedzą sfor-
malizowaną, nabytą w wyznaczonych do
tego ośrodkach. Natomiast wiedza będzie
dla nas połączeniem owych zdolności prak-
tycznych, sformalizowanych (czyli wy-
kształcenia) z tzw. kompetencjami miękkimi, jak praca
zespołowa, zdolności interpersonalne, asertywność, zdol-
ność zarządzania zespołem, czy też kreatywne rozwiązy-
wanie problemów.

Młodzi ludzie stają przed dylematem: na który z ele-
mentów położyć największy nacisk, żeby osiągnąć suk-
ces? Czy skupić swoją uwagę na zdobywaniu
wykształcenia formalnego, czy też więcej czasu poświę-
cić na nabywanie kompetencji miękkich? Moim zdaniem
– może zbyt idealistycznym – te dwie rzeczy nie tylko
się nie wykluczają, ale wręcz uzupełniają. Wynika to
z faktu, że zmianie uległy oczekiwania na rynku pracy.
W tym kontekście musimy zauważyć, że osoba zdobywa-
jąca określone wykształcenie, zawód lub umiejętność nie
ma zapewnionej pracy w jednym miejscu przez cały
okres kariery zawodowej . Obecnie zdolność do przebran-

żowienia, mobilność, chęć ciągłego doskonalenia i nauki
decydują o wartości pracownika nie tylko w krótko ale
i długoterminowej perspektywie czasu. Co więcej , sama
specjalistyczna wiedza pozbawiona umiejętności pracy
w grupie czy kreatywnego rozwiązywania problemów
traci na wartości. Pracownik taki staje się mniej użytecz-
ny. Należy zauważyć, że bardzo często więcej czasu wy-
maga zbudowanie pewnych postaw i zachowań niż
zdobycie określonej wiedzy z danej dziedziny. Tak więc
wykształcenie musi iść w parze z rozwojem cech osobo-
wych i kompetencji miękkich.

POLSKI STUDENT A POLSKA UCZELNIA
W takiej sytuacji powstaje pytanie o sposób kształce-

nia w uczelniach wyższych. W obecnej sytuacji profil
naukowy uczelni prywatnych i publicznych, państwo-
wych szkół zawodowych, akademii, uniwersytetów czy
politechnik staje się coraz trudniejszy do jednoznaczne-
go określenia. Wynika to z faktu coraz szerszej i bardziej
interdyscyplinarnej oferty dydaktycznej .

Nie można dokonać jednoznacznej analizy, wskazują-
cej czy polskie szkolnictwo wyższe tylko kształci czy
uczy jak zdobywać wiedzę, kształtując jednocześnie
kompetencje miękkie. Zależy to bowiem od szeregu
czynników. Pierwszym z nich jest profil uczelni i jej
charakter; drugim jakość kształcenia, która (w wielu
przypadkach rozumiana dość dowolnie) powoduje zna-

KAŻDE DOŚWIADCZENIE
POWINNO UCZYĆ

ŁUKASZ WYSZYŃSKI

„Wykształcenie przepustką do kariery?” – po I Gdyńskiej Debacie Młodych wydaje się, że
pytanie to można rozumieć na wiele sposobów. Czym jest bowiem wykształcenie? Czy jest
nim dyplom ukończenia szkoły, uczelni, kursu? Może jednak jest to wiedza, która nie dając
się ubrać w jakiekolwiek sformalizowane ramy, decyduje o wartości każdego z młodych ludzi
na rynku pracy? Wątpliwości można mnożyć.

PAMIĘTAJCIE JEDNAK, ŻE TO TYLKO

OD WAS ZALEŻY JAK WYKORZYSTACIE
DANYWAM CZAS I WIEDZĘ.
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czący spadek jakości usług dydaktycznych świadczo-
nych przez uczelnie, czego ofiarami z reguły padają stu-
denci. Kolejnym elementem – moim zdaniem
kluczowym dla całego procesu – jest podejście samych
absolwentów szkół średnich i studentów. To od Waszego
zaangażowania, zainteresowania i chęci nauki zależy bo-
wiem presja wywierana na uczelnię, na której studiujecie
lub pragniecie studiować. Będąc minimalistami w zakre-
sie wymagań nie motywujecie drugiej strony. Osoby ta-
kie, zostając absolwentami szkół wyższych, posiadają
ogólnikową i chaotyczną wiedzę z danej dziedziny. Nie
mają także umiejętności, którymi powinny legitymować
się osoby z wyższym wykształceniem. W tym miejscu
wystarczy odwołanie do Deklaracji Bolońskiej i systemu
kształcenia skierowanemu na efekty oraz umiejętności
przyszłych absolwentów. Czy nasze uczelnie realizują te
założenia? Odpowiedź na to pytanie pozwolę sobie pozo-
stawić otwartym.

Wracając do rozwoju kompetencji miękkich na stu-
diach: na tym polu uczelnie mają jeszcze dużo do zaofe-
rowania. Co prawda już teraz stwarzają wiele
możliwości jak np. działalność studencka, koła naukowe,
koła zainteresowań, rozwój sportowy, działalność w orga-
nach kolegialnych i praca w komisjach stypendialnych.
Są to jednak rodzaje aktywności, które studenci podejmu-
ją dość rzadko. Rodzi się tutaj pytanie o możliwe formy
zachęcania ich do tego. Zagospodarowanie niniejszego
obszaru może okazać się niejednokrotnie czynnikiem de-
cydującym o wyborze uczelni przez ewentualnego kandy-
data. Brak zainteresowania studentów taką działalnością
jest ewidentnym błędem gdyż kształtuje ona umiejętno-

ści, które przydadzą się w pracy zawodowej . Nie musi
być ona realizowana jedynie w murach naszej alma ma-

ter – może dotyczyć wolontariatu, praktyk, staży itp.
Wszystkie te elementy, choć nie dają nam gratyfikacji fi-
nansowych, pozwalają zdobyć cenne doświadczenie. Nie
traktujmy ich jedynie jako kolejnego wpisu do CV.

KILKA WNIOSKÓW I RAD

Jakie są wnioski dla młodych ludzi budujących swoją
karierę zawodową? Może to zabrzmieć banalnie, ale naj-
ważniejsze jest uczenie się i zbieranie doświadczeń. Po-
niesioną porażkę możemy obrócić w sukces jedynie
wtedy, gdy przyjmiemy krytykę, przemyślimy błędy
i podejmiemy działania naprawcze – uczymy się przez
całe życie i w każdej sytuacji.

Chciałbym też zwrócić uwagę uczniów szkół śred-
nich i studentów na pewną prawidłowość. Edukacja na
obu etapach ma wiele różnic, które dla Was oznaczają
z reguły inny stopień ingerencji w pracę, naukę i rozwój .
Pamiętajcie jednak, że to tylko od Was zależy jak wyko-
rzystacie dany Wam czas i wiedzę. Nie spędzajcie stu-
diów na analizowaniu rozkładów zajęć, licząc dni do
końca. Wykorzystajcie je do „uzbrojenia się” w wiedzę,
umiejętności i doświadczenia, które okażą się przepustką
do kariery, bez względu na to jaką karierę planujecie!

ŁUKASZ WYSZYŃSKI

Absolwent stosunków międzynarodowych na Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecnie wykładowca na
Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii
Marynarki Wojennej w Instytucie Politologii oraz Prezes
Zarządu Fundacji PSC.

F
o
to
/I
a
n
K
le
m
p



Opinie

www.gdm.fundacjapsc.pl 25

STUDIUJ…
ALE STUDIUJ NAPRAWDĘ

PAWEŁ KUSIAK

Studia wyższe są we współczesnej Polsce bardzo popularne. Nigdy jeszcze w historii naszego
kraju nie były one też tak dostępne. Tylko w ostatnim roku liczba absolwentów wyniosła pra-
we 430 tys. (wszystkie dane za GUS). Samych studiujących na wszelkiego typu uczelniach by-
ło zaś ok. 1,9 mln. Faktem jest, że liczby te od kilku lat powoli spadają. Przyczyną tego nie
jest bynajmniej niechęć do zdobycia dyplomu, a raczej coraz wyraźniejszy niż demograficz-
ny. Nic więc nie wskazuje, że społeczny odsetek ludzi z wyższym wykształceniem będzie malał
(dziś wynosi ok. 17,4%). Zwłaszcza, że sześć na dziesięć osób w wieku 19-24 lat jest na jakiejś
uczelni.

J aki wniosek z powyżej przedstawionych faktów po-
winien płynąć dla studentów, tudzież przyszłych
studentów? Odpowiedź jest przewrotna: idź na stu-

dia i… naprawdę na nich studiuj ! Nie przejmuj się, że po-
siadaczy dyplomów jest coraz więcej . Formalny dowód
poświadczający posiadanie wyższego wykształcenia nie
jest synonimem wiedzy. Tak naprawdę wszystko zależy
od ciebie.

W świadomości społecznej ukończenie studiów czę-
sto rozumiane jest jako automatyczny awans społeczny.
Pogląd taki charakterystyczny wydawać się może dla
przedstawicieli starszego pokolenia, którzy dorastali
w czasach kiedy niesamowity prestiż dawała już sama
matura. Reprezentuje go jednak także pewien odsetek lu-
dzi młodych. Trudno im przyjąć do wiadomości, że

w dzisiejszych realiach sam fakt posiadania dyplomu nie
gwarantuje ani kariery ani wysokich zarobków. Kiedy na
własnej skórze przekonują się jak wygląda sytuacja,
skłonni są do ocen radykalnych.

Popularny zarzut stawiany uczelniom dotyczy rzeko-
mo zbyt teoretycznego sposobu nauczania. Kierowany

jest on pod adresem wszelkiego typu szkół wyższych:
inżynierowie i mechanicy mają pretensję, że konkret-
nych umiejętności tak naprawdę musieli się uczyć pod-
czas pracy zawodowej; prawnicy mówią, że praktyczną
wiedzę nabyli dopiero podczas stażu; sfrustrowani hu-
maniści często skłonni są formułować opinie, że studia
nie przydały im się w pracy w ogóle, bo wszystkiego
musieli uczyć się od podstaw.

Zarzuty tego rodzaju świadczą o pewnym błędzie
w rozumowaniu. Osoby, które je formułują winą za
wszystkie kłopoty i trudności zawodowe obarczają
uczelnie, którą ukończyli. Dowodzi to kompletnego nie-
zrozumienia idei i funkcji uczelni wyższej . W żadnym
wypadku nie można traktować jej jako kilkuletniego
kursu zawodowego. Studia stanowić mają coś więcej niż

naukę konkretnych umiejętności,
a przekazywana w ich ramach abs-
trakcyjna wiedza ma mieć charakter
możliwie uniwersalny. Pozwolić ma
to przyszłemu absolwentowi na
przysposobienie do pracy w róż-
nych powiązanych z jego dziedziną
zawodach. Ponadto ma go rozwinąć
jako człowieka.

Oczekiwanie od studiów przeka-
zywania konkretnych umiejętności

i przysposabiania do zawodu wydaje się niesłuszne
z jeszcze jednego powodu. Uczelnie nie są w stanie na-
dążać za szybko zmieniającą się rzeczywistością. Trudno
wyobrazić sobie, aby szkoła wyższa otwierała trzyletni
kierunek poświęcony nauce obsługi programu kompute-
rowego albo uczący konkretnych procedur jakiejś insty-
tucji. Za dwa lata program może być już zastąpiony

NIE PRZEJMUJ SIĘ, ŻE POSIADACZY DYPLO-
MÓW JEST CORAZ WIĘCEJ. FORMALNY DO-
WÓD POŚWIADCZAJĄCY POSIADANIE

WYŻSZEGO WYKSZTAŁCENIA NIE JEST SYNO-
NIMEMWIEDZY
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przez inny a procedury zmienione. Dla człowieka
wszechstronnie wykształconego w zakresie ogólnej teorii
nie stanowić to będzie jednak problemu. Szybko nauczy
się nowych zasad.

Coraz powszechniejszym zjawiskiem jest też podcho-
dzenie do studiów jak do zakupów normalnej usługi. W
sensie technicznym wydawać się to może dobre, gdyż ob-
liguje uczelnie do jak najlepszej organizacji. Przenosze-
nie tej logiki na proces zdobywana wiedzy jest jednak
ślepą uliczką. Nauka to nie usługa jak np. naprawa samo-
chodu. Tego nie można kupić lub wgrać do głowy ni-
czym plików na pendrive’a. Aby móc przyswoić
prezentowane w ramach zajęć zagadnienia, student musi
wykazać się zaangażowaniem i samodzielną pracą. Nikt
tego za niego nie zrobi. Nie można też liczyć na jedno-
znacznie pozytywny efekt. Nie ma tu żadnej sprawiedli-
wości. Ktoś bardziej sprawny intelektualnie przyswoi i
zrozumie więcej .

Należy pamiętać, że celem studiów wyższych jest nie
tyle przekazanie określonej ilości materiału, a raczej na-
uka myślenia. To jest najcenniejsze, co możemy wynieść
ze studiów. Ci, którzy to posiedli doskonale rozumieją,
że ograniczanie swej aktywności tylko do wymagań na-

kładanych przez program nauczania może starczy do
ukończenia studiów, czasem nawet z przyzwoitym wyni-
kiem, ale może to być za mało, aby wygrać rywalizację
rynkową. Podobny dyplom jak oni, będą miały przecież
tysiące innych osób. Jedyną szansą jest więc w jakiś spo-
sób podnieść swoją wartość, najlepiej poprzez legitymo-
wanie się szeroką paletą umiejętności dodatkowych.
Rozwinąć je można jednak tylko dzięki własnemu zaan-
gażowaniu.

Ludzi legitymujących się wyższym wykształceniem
będzie w naszym kraju coraz więcej . Same studia nie bę-
dą już więc stanowić automatycznej „przepustki do ka-
riery”. Niemniej staną się one standardem. Społeczny
awans bez ich posiadania będzie praktycznie niemożli-
wy. Osobom, które nie potrafią kreatywnie myśleć bę-
dzie też coraz trudniej odnaleźć się w ciągle
ewoluującym społeczeństwie wiedzy.

Idźmy więc studiować, a nie zdobywać dyplom!
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PAWEŁ KUSIAK
Absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk
Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wo-
jennej w Gdyni.
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