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Postęp cywilizacyjny, stale poszerzająca się ilość nowych kierunków oraz metod
kształcenia, konkurencyjność, wzrost zainteresowania zdobyciem wykształcenia oraz
wiele innych jeszcze czynników sprawiło, że w ostatnim czasie w skali dotąd trudnej
do porównania ujawniła się konieczność podnoszenia jakości dydaktyki akademickiej,
a w szczególności jej modernizacji. Wydaje się bowiem, że edukacyjne potrzeby stu-
dentów wykroczyły poza tradycyjny schemat nauczania – przyjęty i, prawdę powie-
dziawszy, kultywowany na uniwersytetach od dawna. Do szkół wyższych przychodzi
obecnie młodzież lepiej przygotowana, ale też mająca wysokie oczekiwania, związane
nie tylko z poziomem dydaktyki. Potrzeby edukacyjne studentów łączą się także
z koniecznością praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej. Można
więc powiedzieć, że przed szkołami wyższymi stanęły nowe wyzwania związane
z modernizacją dydaktyki akademickiej, idące, z jednej strony, w kierunku podniesie-
nia poziomu przekazu wiedzy, z drugiej zaś – przygotowania studenta do podjęcia
w przyszłości konkretnej pracy zawodowej oraz nauczenia go umiejętności odnalezie-
nia się na nowym i bardzo trudnym rynku pracy.

Tak więc biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności oraz wyzwania, przed jakimi
w przyszłości stanie Uniwersytet, jego władze rektorskie zdały sobie sprawę z ko-
nieczności podniesienia rangi dydaktyki. Problematyka ta stała się przedmiotem szcze-
gólnej troski i zainteresowania Prorektora UJ prof. dra hab. Andrzeja Chwalby, który
z początkiem roku akademickiego 2001/2002 wystąpił z inicjatywą powołania specjal-
nej komisji zajmującej się kreowaniem nowej strategii w zakresie rozwoju dydaktyki.
Pracująca w kilkuosobowym zespole Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki (REKORD)
była, jak się wydaje, całkowicie nowym i nieznanym w historii Uniwersytetu pomy-
słem. Co prawda, wiele innych powołanych na UJ komisji zajmowało się w pośredni
sposób problemami dydaktycznymi, jednak w żadnej z nich kwestie te nie stanowiły
zagadnienia centralnego. Komisja REKORD miała pełnić zatem przede wszystkim
funkcje strategiczne i koordynujące różnorodne działania wspomagające rozwój dy-
daktyki. Jej zadaniem miała być głównie strategia kompleksowa oraz wskazywanie
najistotniejszych problemów oraz formułowanie wniosków i zaleceń. Zadaniem pierw-
szoplanowym było wydobycie problemów ważnych z punktu widzenia modernizacji
dydaktyki oraz takich, których niedostatki w procesie dydaktycznym Uniwersytetu
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okazały się być najbardziej widoczne i dokuczliwe. Wśród tych problemów za naj-
istotniejsze uznano podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich,
wspomaganie nowych metod dydaktycznych, wzrost znaczenia dydaktyki (w ocenie
okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych oraz poprzez wprowadzenie syste-
mu nagród).

Biorąc pod uwagę te zadania, Komisja podejmowała liczne inicjatywy z zakresu
między innymi promocji na UJ Procesu Bolońskiego oraz analizy implikacji tego
procesu dla problemów dydaktyki, doskonalenia umiejętności dydaktycznych kadry
UJ, a także wspomagania nowych metod dydaktycznych. Ponadto postulowaliśmy
uporządkowanie procedur związanych z tworzeniem nowych kierunków i specjalno-
ści, formułowaliśmy wnioski dotyczące reformy nauczania języków obcych, byliśmy
rzecznikami otwarcia na UJ procesu dydaktycznego dla osób niepełnosprawnych,
utworzenia tak zwanego Studium Generale (studium przygotowawczego dla roku
„zerowego”), a także wzbogacania oferty studiów poprzez proponowanie studentom
kierunków ścisłych kursów humanistycznych i odwrotnie. Komisja podejmowała
ponadto starania, aby studia na UJ dawały studentom nie tylko odpowiednią wiedzę
przedmiotową, ale też pozwalały na podnoszenie poziomu tak zwanych umiejętności
miękkich, takich jak dobra organizacja pracy, kreatywność, komunikatywność, my-
ślenie krytyczne. Komisja może odnotować na swoim koncie wiele konkretnych
osiągnięć, spośród których kilka na trwałe już wpisało się w model dydaktycznej
działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przede wszystkim mowa tu o ustanowio-
nej w 2003 roku nagrodzie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Pro Arte Docendi,
przyznawanej z okazji inauguracji roku akademickiego wybitnym nauczycielom
akademickim za szczególnie wysoką jakość ich pracy dydaktycznej. W bieżącym
roku nagrodę tę, pomysłodawcą oraz autorem regulaminu której była nasza Komisja,
przyznano już po raz trzeci, a każda następna edycja powoduje zwiększone nią zain-
teresowanie i coraz wyższy prestiż. Kolejnym osiągnięciem Komisji REKORD jest
powołanie do życia Małopolskiego Forum Edukacyjnego, którego celem jest wymia-
na doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych akcji w małopolskim środowisku aka-
demickim. Do zadań najczęściej podejmowanych przez uczestników Forum należy
zaliczyć między innymi takie jak: tworzenie wspólnych przedsięwzięć edukacyj-
nych i studiów międzyuczelnianych, promocja uczelni Krakowa i regionu oraz upo-
wszechnianie udziału uczelni małopolskich w europejskich procesach edukacyj-
nych. Inicjatywą i pomysłem Komisji REKORD jest ponadto utworzenie na Uniwer-
sytecie stanowiska specjalisty ds. kształcenia, którego zadaniem jest gromadzenie
informacji na temat procesów kluczowych dla kształcenia akademickiego oraz po-
dejmowanie inicjatyw służących rozwojowi dydaktyki. Konkretnym przejawem tej
działalności jest powołanie uchwałą Senatu UJ (z 23 lutego 2005 roku) Wszechnicy
Jagiellońskiej, której podstawowym zadaniem jest prowadzenie usług edukacyjnych
w zakresie krótkich form dydaktycznych, oferowanych w postaci kształcenia usta-
wicznego.

Utworzony w roku akademickim 2004/2005 Fundusz Rozwoju Dydaktyki był ko-
lejnym przedsięwzięciem Komisji REKORD wspomagającym wprowadzanie do pro-
cesu dydaktycznego nowych, ale i nowoczesnych metod kształcenia. Należy
z satysfakcją podkreślić, że postulat zawarty w raporcie nr 2 Komisji REKORD z roku
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2003, dotyczący konieczności określenia konkretnych środków w budżecie Uniwersy-
tetu na rozwój dydaktyki, został zrealizowany.

Można zatem powiedzieć, że dzięki życzliwości i zaangażowaniu władz Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego wiele pomysłów Komisji udało się wykonać. Jednak tym, co nale-
ży uznać za największy sukces – jest zrozumienie znaczenia dydaktyki oraz jej roli
w kształtowaniu się oblicza szkoły wyższej, zwłaszcza w nowych i coraz bardziej
zmieniających się warunkach. Wypada mieć nadzieję, że ten kierunek wytyczony przez
władze rektorskie dotychczasowej kadencji zostanie utrzymany i rozwijany także
w następnych latach.
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