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WSTĘP

Od Redakcji
Jak widać na okładce tego numeru, Spacerek na uniwerek, mimo deszczowej pogody,
cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Mieszkańcy Szczecina wychodzili z domów
i kawiarni, aby robić zdjęcia uczestnikom pochodu. Po raz pierwszy ubrani w togi rektorzy szczecińskich uczelni, wykładowcy i studenci wspólnie przemaszerowali przez
miasto. Na czele pochodu Spacerek na uniwerek szła maskotka Uniwersytetu Szczecińskiego. Uniwersytet ma powody do świętowania. Profesor Waldemar Tarczyński, Rektor
US, podczas inauguracji roku akademickiego podawał dane rekrutacyjne: o indeks uniwersytecki na studia stacjonarne ubiegało się 8 tysięcy 700 kandydatów, czyli o ponad
300 więcej niż w zeszłym roku, a na części kierunków, szczególnie drugiego stopnia,
procedura jeszcze się nie zakończyła. Naukę na Uniwersytecie chciało rozpocząć niemal tysiąc obcokrajowców. Średnio na jedno miejsce przypadało dwóch kandydatów, na
najbardziej oblegane kierunki – sześciu chętnych. Uczelnia jest silniejsza również ze
względu na wyniki ewaluacji działalności naukowej. „Główny wniosek jest taki, że udało
się przeprowadzić naszą Uczelnię suchą stopą przez to wzburzone morze. W wyniku
ewaluacji wzmocniliśmy się i zapewniliśmy bezpieczeństwo całej Uczelni. Zarysowały
się też wyraźne, nowe perspektywy rozwojowe” – zaznacza w wywiadzie dla „Przeglądu
Uniwersyteckiego” prof. Andrzej Skrendo, Prorektor ds. Nauki. Część instytutów zyskała
prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego, żadna jednostka takich uprawnień nie straciła. Oznacza to rozwój całego Uniwersytetu. Dyrektorzy najlepiej ocenionych instytutów powtarzają, że jest to wynik pracy zespołowej i niechętnie mówią,
kto wniósł do wspólnej puli najwięcej, bo każdy dodał swoją cegiełkę, przyczyniając się
do ostatecznego wyniku; nie ukrywają za to, że brakowało im stabilności reguł oceny
pracy naukowej. Planowanie jest podstawą skutecznych działań, a wszystko wskazuje
na to, że zasady ponownie będą się zmieniać w trakcie – mówią. Kilka instytutów, które
całościowo otrzymały kategorię B+, w pierwszym kryterium – najważniejszym, bo publikacyjnym – znajduje się w kategorii A. Instytuty te złożyły odwołania, czekamy na
ostateczne decyzje. Jak podkreślał podczas Spacerku na uniwerek Rektor Waldemar Tarczyński, Uniwersytet jest po to, aby służyć mieszkańcom. Teraz, silniejszy po ogłoszeniu
wyników ewaluacji, może służyć jeszcze efektywniej.
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Przemówienie prof. dr. hab. Waldemara
Tarczyńskiego, Rektora Uniwersytetu
Szczecińskiego, wygłoszone podczas
uroczystej inauguracji roku akademickiego
2022/2023
Szanowni Państwo, według precedencji, Drodzy Studenci.
Jest mi niezwykle miło powitać Was na naszej inauguracji
nowego roku akademickiego 2022/2023. Za nami 37 lat istnienia
Uniwersytetu Szczecińskiego, który zapisał niejedną piękną kartę
w historii naszego kraju i regionu. Jesteśmy dumni z osiągnięć
naszych absolwentów, jesteśmy dumni z naszej Uczelni.
Rozpoczynający się nowy rok akademicki jest wyjątkowy
z dwóch względów. Ogromny wpływ na jego przebieg będą miały
zakończona właśnie ewaluacja dyscyplin naukowych oraz sytuacja
gospodarcza w Polsce.
Wielce Szanowni Państwo! Podczas rekrutacji w 2022 roku
o indeks uniwersytecki na studia stacjonarne ubiegało się 8
tysięcy 700 kandydatów (o ponad 300 więcej niż w zeszłym
roku, cztery procent więcej), w tym 992 obcokrajowców (blisko
300 więcej niż w zeszłym roku, 42 procent więcej), co oznacza
w skali Uczelni około dwóch kandydatów na jedno miejsce.
Największym zainteresowaniem cieszyły się psychologia – sześciu kandydatów na jedno miejsce, filologia angielska – trzech
kandydatów na jedno miejsce, filologia norweska, global communication, prawo, komunikacja i psychologia w biznesie – po
dwóch kandydatów na jedno miejsce. Na pierwszy rok studiów
stacjonarnych przyjęliśmy 4 tysiące 500 studentów. Na studia
niestacjonarne zrekrutowano około tysiąca studentów. Bardzo
dobrze radzi sobie też nasza Szkoła Doktorska (przyjęto na studia
39 doktorantów, na potok angielskojęzyczny przyjęto jedenastu
doktorantów, w tym ośmiu obcokrajowców).
W roku 2022 Uczelnia kształci ponad dwanaście tysięcy
studentów na 88 kierunkach studiów oraz 292 doktorantów,
w tym w Szkole Doktorskiej – 145 doktorantów, a na studiach
trzeciego stopnia – 147 doktorantów. Uniwersytet Szczeciński
posiada osiemnaście Instytutów, siedem Wydziałów, piętnaście
jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych.
Ewaluacja dyscyplin Uniwersytetu Szczecińskiego wypadła
bardzo dobrze. Z osiemnastu ewaluowanych dyscyplin siedemnaście uzyskało pełne uprawnienia akademickie (dwanaście
dyscyplin posiadało już wcześniej takie uprawnienia). Kategorię
A uzyskały: nauki prawne, historia, nauki fizyczne oraz nauki
o polityce i administracji. Liczymy na poprawę tego dobrego
wyniku, w procedurze odwoławczej z dużymi szansami jest sześć
dyscyplin. To potwierdzenie wysokiej jakości badań naukowych
oraz działalności na rzecz otoczenia gospodarczego naszej Alma
Mater. Ogromny trud naszych prac został nagrodzony wysoką
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oceną. Dziękuję wszystkim, którzy na to zapracowali. To Wasz
trud i wysiłek doprowadził nas do tak wspaniałego wyniku.
Uczelnia musi tworzyć komfortowe warunki do pracy naukowej,
zarówno po względem wynagrodzeń, jak i infrastruktury. Niestety
wciąż zasadniczym źródłem finansowania w tym zakresie są środki
przekazywane w formie subwencji przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki. Z tego powodu jedyną szansą jest wspieranie przez władze
Uczelni – oraz jednostki organizacyjne do tego powołane – wszelkich działań, prowadzących do pozyskania środków finansowych
na badania naukowe, dydaktykę i inwestycje w ramach krajowych
i europejskich konkursów, grantów i projektów.
Potencjał młodej kadry jest imponujący, to ponad 500 doktorów, z których większość pracuje naukowo z dużymi szansami
na kolejny stopień naukowy doktora habilitowanego. To właśnie
ta kadra tworzy siłę naukową naszej Alma Mater. Dzięki młodym naukowcom możliwe jest budowanie przyszłości Uczelni
i stawianie coraz ambitniejszych celów. Zadanie władz Uczelni
to stworzenie warunków do pracy naukowej i dydaktycznej,
pozwalających wykorzystać potencjał naukowo-dydaktyczny
tej młodej kadry.
Nie możemy jednak zamykać się tylko w swojej społeczności.
Chcemy być potrzebni miastu i regionowi, służyć naszym potencjałem i sprawić, aby coraz lepiej przygotowani do pracy absolwenci
chcieli pozostać w Szczecinie i w naszym regionie. Z tego względu
rozszerzamy i intensyfikujemy naszą współpracę ze szkołami średnimi Szczecina, rozwijamy współpracę z przedsiębiorcami, reagujemy
na potrzeby środowiska, które nas otacza.
Te wszystkie działania i cele nie mogą być oczywiście realizowane
w oderwaniu od rozwoju bazy materialnej i dydaktycznej uczelni.
Oczekujemy zwiększenia nakładów na naukę, większego zrozumienia potrzeb środowiska akademickiego. Oczekujemy tego
w dobrze pojętym interesie naszego kraju. Tu przede wszystkim
liczymy na bardziej sprzyjającą środowisku akademickiemu politykę
państwa. Ale ta polityka musi się spotkać ze znacznie większą
niż do tej pory aktywnością naukową pracowników uczelni, także
naszego Uniwersytetu.
W strategii Uniwersytetu Szczecińskiego współpraca międzynarodowa stanowi ważny czynnik podwyższenia jakości badań
naukowych i kształcenia oraz promocji Szczecina i regionu
w świecie. Aktualnie realizowana jest współpraca na podstawie
57 umów dwustronnych z 230 uczelniami i instytucjami naukowymi w 43 krajach.
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GŁÓWNE ZAMIERZENIA WŁADZ UCZELNI W ROKU
AKADEMICKIM 2022-2023
Jesteśmy w trudnym okresie zarządzania Uczelnią. Wynika to
przede wszystkim z trzech zjawisk, którymi są: sytuacja gospodarcza
kraju, niż demograficzny oraz pandemia. Zarządzanie Uniwersytetem Szczecińskim wymaga od władz rektorskich przede wszystkim
kreowania nowych źródeł finansowania działalności naukowej
i dydaktycznej.
Misja Uniwersytetu pozostaje niezmienna i niewiele zmieniła
się od czasu jego założenia. Uniwersytety były, są i będą dzięki
nam głównymi ośrodkami myśli naukowej i ośrodkami kształcenia ludzi wszechstronnych, posiadających jednocześnie dobre
przygotowanie zawodowe.
Uniwersytet jest wspólnotą myśl, wiedzy, słowa. Wspólnotą
ludzi zaangażowanych w jego tworzenie i rozwój. Dziś Uniwersytet
należy traktować jako złożony kompleks składników materialnych
i niematerialnych, bowiem oprócz tak ważnego czynnika ludzkiego
– naukowców, studentów, pracowników administracyjnych – pojawia
się czynnik zasobów rzeczowych i infrastrukturalnych. On stanowi
o materialnych podstawach działania struktur Uniwersytetu: instytutach, katedrach, wydziałach oraz innych jednostkach współkształtujących jego funkcjonowanie. W tych jednostkach skupione jest
życie naukowe, akademickie czy administracyjne. Taką złożoną,
wymagającą wielu nakładów, organizacją jest również Uniwersytet
Szczeciński. Dzięki tym zasobom utrzymuje się i rozwija nauka,
której na drodze rozwoju powinna przyświecać idea jedności, chęć
poszerzania wiedzy, chęć budowania i tworzenia fundamentów
nauki. A tam, gdzie są fundamenty, dobre fundamenty, a takie są
w naszej Alma Mater, tam właśnie można budować przyszłość.
Zrobimy wszystko, aby Uniwersytet Szczeciński utrzymał pozycję
ośrodka myśli naukowej oraz kształcenia ludzi wszechstronnych,
posiadających zdolność samodzielnego myślenia i dobrego, uniwersalnego przygotowania zawodowego. Wysoka jakość kształcenia
jest dewizą naczelną. Chcemy dostosowywać się do zmieniających
się warunków działania, wyczuwać zapotrzebowanie społeczne
i gospodarcze oraz starać się nie tylko nadążać za rozwojem nauki,
ale w miarę możliwości przyczyniać się istotnie do jej rozwoju.
W obliczu narastających zagrożeń, konieczne staje się jasne
i jednoznaczne przypomnienie podstawowych wartości obyczajowych i etycznych, które – ukształtowane przez wielowiekową
tradycję – tworzyły autorytet nauki, wyrażając siłę moralną akademickiego świata oraz sens posłannictwa uczonych w promocji
etycznych i obywatelskich cnót i wartości. Chcemy:
• spełniać rolę najważniejszego ośrodka naukowo-dydaktycznego
na obszarze północno-zachodniej Polski;
• być wszechnicą wiedzy, źródłem, w którym kształtują się autorytety moralne i merytoryczne oraz miejscem, gdzie można
uzyskać pomoc i wsparcie w sprawach najważniejszych dla
miasta i regionu;
• stwarzać wszystkim pracownikom Uniwersytetu możliwości, ale
też wzmacniać obowiązek rozwoju naukowego, tak aby byli oni
znaczącą siłą intelektualną na skalę europejską.
Chcemy, by Uniwersytet był ośrodkiem myśli naukowej, miejscem twórczych poszukiwań, intelektualnych sporów, naukowej
konkurencji. Uniwersytet ma oddziaływać na swoje otoczenie.
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Nasza Uczelnia współpracuje z władzami miejskimi, samorządowymi, z przedsiębiorcami oraz z innymi zachodniopomorskimi
uczelniami. Misja Uniwersytetu to już nie tylko nauka, budowanie
i rozwój wiedzy, to również symbioza życia jednostki akademickiej
z regionem, z miastem, miejscem, w którym się rozwija. Nie bójmy się
takich działań, stwórzmy warunki dla współpracy, włączmy się jako
społeczność akademicka do współtworzenia kulturowego i gospodarczego oblicza Szczecina, regionu, a także Pomorza Zachodniego.
My, jako Uniwersytet, jesteśmy otwarci i gotowi na taką współpracę.
Pamiętajmy jednak, że najważniejszy jest człowiek. To stwierdzenie uzmysławia nam, jak ważny jest byt jednostki, jego egzystencja,
ochrona jego praw i wolności, zachowanie indywidualizmu. Z życiem
człowieka wiąże się wiele obszarów natury materialnej i duchowej (wymiernej i niewymiernej), które wzajemnie się przenikają
i uzupełniają, kształtując komfort jego życia. Dlatego stwarzamy
naszym pracownikom i studentom warunki, aby to co najlepsze
w nich i w nas wzbogaciło życie akademickie i przygotowało tych
młodych ludzi do sukcesów zawodowych i przyjęcia odpowiedzialności za przyszłość. Wartości takie jak prawda, odpowiedzialność,
rzetelność, konsekwencja, są niezależne od upływu czasu i przemijania ludzi i powinny pokazywać czym prawdziwy uniwersytet
jest i zawsze będzie.

JAKI BĘDZIE UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 2022/2023?
•
•
•
•
•
•
•

Uniwersytet aktywny i innowacyjny
Uniwersytet bez barier
Uniwersytet wspierający otoczenie
Uniwersytet bez granic
Uniwersytet czystej energii
Uniwersytet dla środowiska
Uniwersytet otwarty
Drodzy Studenci, zwracam się teraz do Was. Dziś pierwszy
raz wkroczyliście w mury naszej Uczelni. W symbolicznym akcie
immatrykulacji, w imieniu wszystkich studentów pierwszego roku,
będziecie pasowani na studentów uczących się w Uniwersytecie
Szczecińskim. To jest przede wszystkim Wasze święto, to dla Was
jest ta uroczystość, to dla Was zabrzmi uroczyste Gaudeamus – dla
Was, abyście wiedzieli, jak ważny jest akt wstąpienia w szeregi
społeczności akademickiej z jej tradycją, jej wartościami, jej dobrym
imieniem. To akt, który jest nie tylko zaszczytem, ale niesie również
brzemię odpowiedzialności za postawę godną studenta Uniwersytetu Szczecińskiego.
Naszym zadaniem wobec Was jest nie tylko uczyć i wymagać, ale
także pomagać w pokonywaniu codziennych trudności i zapewniać
jak najlepsze warunki do rozwoju. Postaramy się szerzej uwzględnić
interesy studentów w przedsięwzięciach organizacyjnych i inwestycyjnych.
Szczególną wagę przykładamy do jakości kształcenia. Procedury
w tym zakresie są już wdrażane. W Uniwersytecie Szczecińskim
są prowadzone w tej chwili akredytowane przez Polską Komisję
Akredytacyjną 32 kierunki studiów.
Życzę Wam, drodzy Studenci, abyście dobrze wykorzystali lata
studiów, abyście wykazywali się inwencją edukacyjną, abyście nie
ograniczali się do zadań wyznaczanych przez nauczycieli akademickich. Abyście nam, nauczycielom, stawiali jak najwyższe
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wymagania. Pamiętajcie też, że studia to nie tylko nauka, ale to
także czas kształtowania Waszej osobowości, abyście jak najlepiej
byli przygotowani do tworzenia przyszłości naszego kraju.
Uruchamiamy dla Was nowoczesną międzynarodową platformę
rekrutacyjną Career Center w ramach partnerstwa z JobTeaser, obsługiwaną przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego.
Równolegle, we współpracy z firmą doradczą Profi Competence
Europe, udostępnione zostaną bezpłatne dla studentów profesjonalne
badania osobowości, predyspozycji i kompetencji zawodowych.
Za chwilę dostąpicie uroczystego aktu immatrykulacji, pasowania
na studenta, złożycie też przysięgę na sztandar Uczelni. Jestem
przekonany, że przeżywacie dziś swój wielki dzień, wydaje się wam,
że jesteście u szczytu, a tak naprawdę jesteście na początku drogi.
Wiedza, którą otrzymacie w murach naszej uczelni, choć nowocześnie
przekazywana i zgodna z najnowszymi trendami w poszczególnych
dyscyplinach naukowych, nie wystarczy Wam na całe życie, bo świat
wokół nas zmienia się dynamicznie. Będziecie ją musieli odnawiać
wiele razy, a nasza Uczelnia stwarza Wam taką możliwość. Wasze
ślubowanie studenckie stanowi pierwszy, ważny krok na drodze
prowadzącej do otrzymania dyplomu. Życzę Wam, by czas spędzony
w murach naszego Uniwersytetu był nie tylko wypełniony pracą, ale
także radością i rozrywką, poszukiwaniem i znajdowaniem nowych
przyjaciół, nieraz na całe życie. Bądźcie rozważni i mądrzy, szanujcie
swoje osiągnięcia, ale i osiągnięcia Waszych nauczycieli, pamiętajcie
o trudzie, jaki w Wasze wychowanie włożyli Wasi rodzice.
Życząc studentom sukcesów w nauce, a pracownikom sukcesów
naukowych i dydaktycznych, życzę jednocześnie wszystkim Pań-

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

stwu, by ideały i marzenia, których spełnienia przecież w skrytości
ducha pragniemy, były także na co dzień głównym napędem naszej
pracy i aktywności.
Serdeczne podziękowania pragnę przekazać nauczycielom
akademickim i wszystkim pracownikom naszej Uczelni za ich
wytężoną pracę i oddanie sprawom Uniwersytetu. Ten nowy rok
akademicki rozpoczynamy, tak jak wiele innych uczelni, z troską o przyszłość nauki i edukacji w naszym regionie i w Polsce.
Bądźmy ambitni, a Naszym wspólnym celem niech będzie budowa
i rozwój silnego Uniwersytetu Szczecińskiego – wszechnicy wiedzy, instytucji o ponadczasowym znaczeniu. Tylko wspólna praca,
oparta na porozumieniu i poszanowaniu wartości istotnych dla
społeczności akademickiej jako niepowtarzalnej wspólnoty, może
nam przynieść sukces.
Z okazji inauguracji 37. roku akademickiego na Uniwersytecie
Szczecińskim składam najserdeczniejsze życzenia pracownikom,
profesorom i młodszym nauczycielom akademickim, pracownikom
obsługi technicznej i administracyjnej – całej społeczności akademickiej. Szczególne słowa szacunku i ukłony składam naszym
seniorom i pionierom, których życie dla Uniwersytetu Szczecińskiego
niech będzie przykładem dla nas wszystkich.
Życzę nam wszystkim wytrwałości, satysfakcji i dalszych sukcesów w nowym roku akademickim. Quod felix faustum fortunatumque sit.
Rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Szczecińskim, Uniwersytecie innowacyjnym z dużymi możliwościami i perspektywami
rozwojowymi, ogłaszam za otwarty.
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Fotorelacja z uroczystej inauguracji roku akademickiego
2022/2023 na Uniwersytecie Szczecińskim

Fot. Filip Kacalski

Immatrykulacja jest doniosłym wydarzeniem w tradycji akademickiej, to akt dołączenia do Wspólnoty Uczelni. Witamy serdecznie nowych studentów i życzymy, by Uniwersytet Szczeciński
jako Alma Mater stał się dla nich miejscem zdobywania wiedzy,
doskonalenia umiejętności i kształtowania charakteru. Rok akademicki 2022/2023 na Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczął się
30 września uroczystością w auli przy ul. Krakowskiej.
Na zaproszenie Rektora oraz Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego
na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych,
rektorzy szczecińskich uczelni, a także przedstawiciele oświaty,
kultury i sportu oraz służb dyplomatycznych i mundurowych.
W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego nadał złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego prof. dr. hab. Waldemarowi
Tarczyńskiemu, Rektorowi Uniwersytetu Szczecińskiego. O przyznanie odznaki wystąpił Związek Ukraińców w Polsce, Oddział
w Szczecinie, chcąc podziękować za zaangażowanie na rzecz
wspierania obywateli i studentów z Ukrainy. Jego Magnificencja
otrzymał także z rąk dr. Dominika Rozkruta, Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, Odznakę Honorową Zasłużony dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej.
Zarząd Województwa nadał złote Odznaki Honorowe Gryfa
Zachodniopomorskiego prof. dr hab. Agnieszce Szewczyk oraz prof.
dr hab. Aurelii Bielawskiej z Instytutu Ekonomii i Finansów US,
które swoją działalnością zawodową wybitnie przyczyniły się do
rozwoju Pomorza Zachodniego. Podczas ceremonii miało miejsce
wręczenie medali i odznaczeń państwowych. Aktu dekoracji w imieniu władz państwowych dokonał Tomasz Wójcik, Wicewojewoda
Zachodniopomorski oraz prof. Waldemar Tarczyński. Następnie
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listy gratulacyjne odebrali zdobywcy medali podczas Integracyjnych
Mistrzostw Polski w pływaniu: Krzysztof Berent, Elżbieta Lisiecka
oraz Weronika Apolinarek. Specjalne gratulacje zostały skierowane
dla dr. Marka Kolbowicza, złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie, w związku z wyróżnieniem Fair Play, przyznawanym
przez Polski Komitet Olimpijski.
W uroczystej immatrykulacji, którą poprowadziła dr hab. Katarzyna
Kotarska, prof. US, Prorektor ds. Studenckich, wzięły udział osoby,
które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym na
poszczególnych kierunkach studiów. Uroczyste ślubowanie złożyli
również przyszli doktoranci Szkoły Doktorskiej US, przysięgając
uroczyście między innymi niestrudzenie dążyć do prawdy oraz
sumiennie zdobywać wiedzę, by dobrze służyć ludziom i Ojczyźnie.
Wyróżnienia w konkursie na Naukowca Roku US otrzymali: dr
hab. Jarosław Wątróbski, prof. US (Instytut Zarządzania US), dr
hab. Maciej Kowalewski, prof. US (Instytut Socjologii US) oraz prof.
dr hab. Andrzej Witkowski (Instytut Nauk o Morzu i Środowisku
US). Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych
naukowców otrzymali również: dr Ewa Maria Kruszyńska (Instytut
Nauk o Kulturze Fizycznej US), dr Ewa Joanna Rojewska (Instytut
Pedagogiki US) oraz mgr Stanisław Boridczenko.
Wykład inauguracyjny zatytułowany Miasto: obietnica i przestroga
wygłosił dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US, Dyrektor Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Tekst nawiązujący do tematyki
wykładu znajduje się w dalszej części numer „Przeglądu Uniwersyteckiego”. Podczas ceremonii słowo do studentów i doktorantów
wygłosili również Piotr Zaremba – przewodniczący Samorządu Studenckiego US oraz Artur Łabuz – przewodniczący Uczelnianej Rady
Samorządu Doktorantów US. 
źródło: www.usz.edu.pl
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TEMAT NUMERU

Sukces Uniwersytetu Szczecińskiego
to sukces całej społeczności naszej Uczelni
Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Skrendą,
Prorektorem ds. Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego
Przegląd Uniwersytecki: Co zmieniły nowe zasady ewaluacji
jednostek naukowych?
Andrzej Skrendo: Raz na cztery lata – w tym wypadku okres ten
ze względu na pandemię został wydłużony do pięciu lat – dokonywana jest ocena jakości działalności naukowej wszystkich polskich
uczelni. W nowej ustawie ocena ta bardzo zyskała na znaczeniu.
O wiele więcej czynników rozwoju uczelni uzależnionych jest od
wyników ewaluacji. Innymi słowy, wynik ten ma bezpośrednie
przełożenie na działalność uniwersytetów w zakresie kształcenia,
również – doktorantów, otwieranie nowych kierunków, wysokość
subwencji, którą otrzymujemy z ministerstwa, możliwości nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Wynik
ewaluacyjny – oraz konstrukcje, które wprowadziła ustawa – jest
decydującym faktorem określającym możliwości rozwojowe uczelni
we wszystkich sferach działalności, nie tylko w kontekście nauki.

W pierwszym, stricte naukowym, publikacyjnym kryterium, tym które ma zdecydowanie najważniejsze znaczenie w całym modelu ewaluacyjnym – siedem dyscyplin na
Uniwersytecie Szczecińskim zostało zakwalifikowanych
do kategorii A, czyli uznanych za jednostki prowadzące
działalność naukową na wysokim poziomie.
PU: Jak podsumowałby Pan wynik Uczelni?
AS: Startowaliśmy z dość niskiego pułapu. Warunki ewaluacji
zmieniały się w trakcie. Sam proces był bardzo skomplikowany
i wymagający. Ostatecznie otrzymaliśmy wynik lepszy niż się spodziewaliśmy. Główny wniosek jest taki, że udało się przeprowadzić
naszą Uczelnię suchą stopą przez to wzburzone morze. W wyniku
ewaluacji wzmocniliśmy się i zapewniliśmy bezpieczeństwo całej
Uczelni. Zarysowały się też wyraźne, nowe perspektywy rozwojowe.
Ocena, którą otrzymaliśmy stawia nas w rzędzie dobrej klasy polskich uniwersytetów. To sukces całej społeczności Uniwersytetu
Szczecińskiego, i całej społeczności należą się gratulacje. Myślę,
że uczelnie potrzebowały tej ewaluacji. Musieliśmy zobaczyć,
w którym miejscu jesteśmy na tle innych uniwersytetów w kraju.
To fundamentalna i bardzo ważna dla nas informacja. To, że udało
się przejść bezpiecznie przez ten trudny proces jest bardzo istotne,
ale ważne jest również, że opierając się na wynikach możemy
budować plany na przyszłość.
PU: Jak Uniwersytet jako całość został oceniony w najważniejszym, pierwszym kryterium?
AS: W ewaluacji bierze się pod uwagę trzy kryteria, a ostateczna
ocena jest ich wypadkową. Oczywiście cieszymy się ze wszystkich
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kategorii B+, bo one zapewniają nam bezpieczeństwo i stabilność pracy oraz perspektywę rozwojową. Jednak bardzo wyraźnie
chciałbym podkreślić, że w pierwszym, stricte naukowym, publikacyjnym kryterium, tym które ma zdecydowanie najważniejsze
znaczenie w całym modelu ewaluacyjnym – siedem dyscyplin
na Uniwersytecie Szczecińskim zostało zakwalifikowanych do
kategorii A. I to jest najbardziej optymistyczny wynik. Uważam,
że to jest miarą naszego sukcesu ewaluacyjnego.
PU: Co się zmieniło w wyniku ewaluacji na Uniwersytecie
Szczecińskim?
AS: Zmieniło się wiele i wszystko na lepsze. Po pierwsze, otrzymaliśmy cztery kategorie A – to są bardzo wysokie oceny, najwyższą
A+ uzyskało niewiele dyscyplin w skali całego kraju, trzynaście
kategorii B+ i tylko jedną B. To jest z całą pewnością sukces Uniwersytetu. Zwiększyliśmy liczbę uprawnień do nadawania tytułu
naukowego doktora habilitowanego. Wcześniej uprawnienia te
lipiec • wrzesień 2022
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Liczba uprawnień habilitacyjnych zwiększyła się z dwunastu do siedemnastu, przy czym tylko jedna dyscyplina
otrzymała kategorię B. Ci, którzy mogli – zyskali, ale
żadna z dyscyplin na Uniwersytecie nie straciła swoich
uprawnień.
miało dwanaście dyscyplin, teraz – siedemnaście. To jest znaczący
wzrost. Ten wynik pozwoli nam również rozszerzać działalność
Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, ponieważ możliwość kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie uzależniona
jest od otrzymania co najmniej kategorii B+.
PU: Któraś z dyscyplin straciła uprawnienia?
AS: Nie. Ci, którzy mogli zyskać – zyskali, ale nikt nie stracił. Tylko
jedna dyscyplina otrzymała kategorię B, ale również wcześniej ten
instytut nie miał uprawnień do przyznawania stopni naukowych.
Nie było przypadku, żebyśmy stracili prawa do nadawania stopni
doktora lub doktora habilitowanego.
PU: Uczelnia wprowadziła system motywacyjny dla badaczy.
Jakie były jego założenia?
AS: Każda uczelnia musi posiadać wewnętrzny system projakościowy. Bez wątpienia to jest jeden z głównych czynników, które
wpływają na ostateczny wynik ewaluacji. Ocena końcowa jest
oczywiście pochodną wielu procesów, w tym, po pierwsze – uwarunkowań prawnych, które przyjmują uczelnie w swoim własnym
zakresie, a które powinny sprzyjać rozwijaniu inicjatyw naukowych,
po drugie – uwarunkowań instytucjonalnych oraz, po trzecie –
równie istotnego modelu finansowania. System projakościowy
ujęty w tym modelu ma sprzyjać utrwalaniu właściwych nawyków
i zachowań, pozwalających całej Uczelni na rozwój naukowy.
Musimy premiować określone inicjatywy i sposób uprawiania
nauki i prowadzenia badań, aby maksymalizować nasz wynik
ewaluacyjny. System wynagradzania za osiągnięcia naukowe jest
bardzo ważnym elementem rozwojowym.

Udało się przeprowadzić uczelnię suchą stopą przez to
wzburzone morze, co oznacza, że w wyniku tej ewaluacji
wzmocniliśmy się, ale też zapewniliśmy bezpieczeństwo
całej Uczelni, nie tylko w sferze nauki, ale podkreślam
– Uniwersytetowi jako całości.
PU: To nie była jedyna zmiana na Uniwersytecie.
AS: Oczywiście ważne jest nie tylko to, jak obracamy pieniędzmi.
Istotne jest również to, jak zbudowana jest cała struktura instytucjonalna. Ważną rolę odegrała specjalna komisja rektorska
do spraw ewaluacji z drem Jarosławem Woźniakiem na czele,
której chciałbym w tym miejscu podziękować za ogromną pracę.
Oczywiście ogromna była rola dyrektorów, ich zastępców ds.
ewaluacji, pełnomocników zajmujących się ewaluacją, komisji
instytutowych ds. ewaluacji, kierowniczek i pracownic sekcji ds.
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nauki, pracownic oraz pani Kierownik Działu Nauki. Dobry wynik
ewaluacyjny to rzecz jasna również i przede wszystkim osiągnięcie
pracowników naukowych, osiągnięcie prawdziwie wspólnotowe.
Słowem – wszyscy mamy powody do satysfakcji.
PU: Jak oceniłby Pan ewaluację jednostek naukowych jako
całościowy proces?
AS: Jak mówiłem wcześniej, dzięki danym ostateczne wyniki
pozwoliły nam spojrzeć na Uniwersytet na tle innych uczelni
w Polsce. Z moich rozmów z prorektorami do spraw nauki z innych
uczelni w kraju wynika, że wszyscy narzekają na brak stabilności
w tym systemie. Teraz ponownie okazuje się, że reguły naszej
oceny zostaną ogłoszone już w trakcie okresu ewaluacyjnego.
Trudno planować działalność, jeżeli nie wiemy, jak będziemy
oceniani. Liczymy na to, że szybko uda się ustalić nowe, stałe
reguły ewaluacji i że system ten będzie pozbawiony wad, które
zauważyliśmy wcześniej. O tych wadach mówi również ministerstwo. Mamy nadzieję, że uda się te elementy zmienić, że nowy
system będzie prostszy, efektywniejszy i bardziej sprawiedliwy.

Wewnętrzny system projakościowy, ujęty w modelu
finansowania, ma sprzyjać utrwalaniu właściwych
nawyków i zachowań, pozwalających całej Uczelni na
rozwój naukowy. System wynagradzania za osiągnięcia
naukowe jest bardzo ważnym elementem rozwojowym.
PU: Czy wyniki ewaluacji są ostateczne?
AS: Są dyscypliny, które otrzymały kategorię, naszym zdaniem,
zbyt niską. Niektórym zabrakło naprawdę bardzo niewiele do
osiągnięcia wyższej oceny. Trwa procedura odwoławcza, która
– zgodnie z terminami, wynikającymi z przepisów – powinna
rozstrzygnąć się do końca roku.
PU: Jakie są plany Uniwersytetu, związane z ewaluacją?
AS: Musimy pamiętać o tym, że ewaluacja trwa cały czas – jedna się
kończy, kolejna zaczyna. Teraz przed nami cztery lata pracy. Wynik
ewaluacyjny jest dla nas impulsem, by jeszcze ciężej, energiczniej
i jeszcze bardziej efektywnie pracować, ponieważ w dalszym ciągu
jest bardzo dużo do zrobienia. To trampolina do tego, aby rozwijać
się już w oparciu o miarodajne dane. Na ich podstawie skonstruujemy
strategie rozwoju poszczególnych dyscyplin naukowych na Uniwersytecie Szczecińskim, których realizacja powinna nam zapewnić
naprawdę dobry wynik ewaluacyjny w 2026 roku, tak aby za cztery
lata rzeczywiście osiągnąć sukces na miarę naszego potencjału i na
miarę naszych marzeń. W skrócie ująłbym to tak, że jest dobrze, ale
my na tym nie poprzestajemy. Wyniki, które otrzymaliśmy w ocenach
eksperckich w kryterium trzecim pozostawiają pewien niedosyt.
Mamy wrażenie, że wpływ, mierzony opisami przedstawionymi
w dokumentacji ewaluacyjnej, który wywieramy na otoczenie społeczno-gospodarcze jest większy, niżby wynikało to z ocen.

Rozmawiał Krzysztof Flasiński
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Uważam, że obiektywnie reprezentujemy
wysoki poziom
Rozmowa z dr. hab. inż. Marcinem Buchowieckim, prof. US, dyrektorem Instytutu Fizyki US
Przegląd Uniwersytecki: Kategoria A to znaczące osiągnięcie naukowe. Spodziewaliście się Państwo takiej oceny?
Marcin Buchowiecki: Mówiąc żartem, wiedzieliśmy, że nam
się należy. Ale już na poważnie, zdawaliśmy sobie sprawę, że
nasz obiektywny poziom naukowy jest bardzo dobry, z drugiej
strony denerwowaliśmy się, jak uplasujemy się na tle wszystkich pokrewnych instytutów w kraju. My zawsze trzymamy się
tego, że najważniejsze są jak najlepsze publikacje oraz efektywna
praca naukowa. To nie zmieniło się przez lata. Jednak ewaluacja
to skomplikowana i trudna kwestia. To pewnego rodzaju procedura biurokratyczna. Liczyło się mnóstwo szczegółów, których
być może wcześniej nie braliśmy pod uwagę tak bardzo, jak teraz
jest to konieczne. Już teraz wiemy, że przyszła ewaluacja będzie
inna niż poprzednia. Wiele zależy też nie tylko od naszej indywidualnej i zespołowej pracy. Bardzo ważne jest to, jak wypadną
inne jednostki w Polsce. Ocena jest więc zawsze względna.
PU: Mówił Pan o publikacjach. Jak byliście Państwo ocenieni
pod względem pierwszego kryterium?
MB: Wypadliśmy bardzo dobrze. Trudno przytaczać dokładne
punktowe wyliczenia, choćby ze względu na zmianę całego systemu punktacji czasopism, a także z powodu poziomu skomplikowania algorytmu oceniającego to kryterium. Ogólnie mogę
powiedzieć, że większość naszych pracowników dostarczyła
publikacje o wartości stu czterdziestu punktów, tekst za sto lub
sto czterdzieści punktów to dla nas norma. Oczywiście, trzeba
brać pod uwagę specyfikę dyscypliny i możliwości publikacyjne,
więc nie powinniśmy porównywać między sobą różnych dyscyplin. Przykładowo, biolodzy w Polsce mają jeszcze bardziej
wyśrubowaną punktację. W naszym Instytucie każdy wie, gdzie
powinien i gdzie chciałby publikować. Mamy nasze czasopisma
marzeń, ale bierzemy pod uwagę również biurokratyczne wymogi
procesu ewaluacyjnego i staramy się publikować w czasopismach
wysoko punktowanych, nawet jeżeli inne czasopisma uważamy
za najwłaściwsze. Niestety, czasami biurokracja ministerialna
musi wygrać z prawdziwą nauką.
PU: Czy mieliście Państwo również granty marzeń?
MB: Najważniejsze są jak największe granty (ponownie – dla
ewaluacji, niekoniecznie dla nauki), ponieważ zasady ewaluacji premiują sumę przyznanych kwot, a nie liczbę wybranych
projektów. Naszą pozycją wzmocnił, uzyskany przez naszego
pracownika, eksperymentalny grant, podczas realizacji którego
współpracujemy z licznymi innymi instytucjami. To sprawiło, że
w grę wchodziły naprawdę poważne kwoty. Był to grant europejski na temat fuzji jądrowej prowadzony przez prof. dr. hab.
Konrada Czerskiego, co spowodowało przyznanie przez algorytm
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ewaluacyjny dodatkowe premii. Jednak pod względem liczby
grantów w przeliczeniu na pracownika również znaleźlibyśmy
się wysoko.
PU: Czy można było wykorzystać wyniki tych grantów
przy opisach wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze
w trzecim kryterium?
MB: Tu wypadliśmy najsłabiej spośród wszystkich trzech kryteriów. Myślę, że w przyszłej ewaluacji pójdzie nam lepiej, chociaż
zawsze podkreślam, że zajmujemy się naukami podstawowymi.
Naszym obowiązkiem jest odkrywanie praw rządzących światem,
a nie uzyskiwanie wpływu. Sądzę, że trzecie kryterium jest odpowiednie dla politechnik, które mają za zadanie wprowadzanie
praktycznych zastosowań.
PU: Jak Pan ocenia obecne procedury ewaluacyjne?
MB: Jak mówiłem wcześniej, planowane są zmiany. W tej chwili
nie znamy szczegółów i trudno coś konkretnego na ten temat
powiedzieć. Na pewno, tak jak wszyscy, mogę narzekać na zmiany
punktacji czasopism i to jeszcze z datą wsteczną. Jeszcze wcześniej ocenie podlegały wydziały, teraz procedura dotyczy dyscyplin. Myślę, że to lepszy system. Widać, która dyscyplina i na
jakim polu się wyróżnia na tle innych uczelni w Polsce. Wcześniej
wynik ten był bardziej rozmyty. Jednak tu też pojawiają się głosy
krytyczne. W ramach jednej dyscypliny, są różne specjalności.
Chyba nie jest możliwe opracowanie ewaluacji w pełni obiektywnej i zadowalającej wszystkich.
PU: Kwestia specjalności jest istotna w dyscyplinie fizyka?
MB: Ma ogromne znaczenie! W naszym przypadku, czy też ogólnie w naukach ścisłych, widać pewne trendy, mody. Niektóre
specjalności zyskują na popularności, inne tracą. Za tym procesem idzie również liczba czasopism i ich punktacja. Można sobie
wyobrazić sytuację, kiedy jakiś instytut w Polsce ma akurat specjalistów w zakresie tematycznym, który jest popularny. Dzięki
temu taki zespół może swoimi publikacjami zdobyć o wiele
więcej punktów niż instytut, w którym pracują również wybitni
badacze, ale specjalizujący się w obecnie mniej nośnych problemach. To nie jest niczyja wina, a raczej kwestia przypadku. Nie
wydaje się, że powinno się zmieniać profil instytutu co cztery
lata, aby dostosować się do aktualnej ewaluacji, i tak nie jest to
możliwe. Za kilka lat sytuacja może się odwrócić i ci, którzy w tej
ewaluacji uzyskali niskie noty mogą być najlepsi, mimo że obiektywnie patrząc poziom będzie tak samo wysoki. Chociaż muszę
przyznać, że punktacja w czasopismach z dyscypliny fizyka nie
zmieniała się tak bardzo. Można powiedzieć, że byliśmy raczej
na uboczu.
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PU: Jakie plany ma Instytut Fizyki US w związku z przyznaniem kategorii A?
MB: Dla nas taka ocena wiąże się przede wszystkim z uzyskaniem
praw do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie fizyka. To jest wyraźna zmiana. Do tego dochodzi poczucie
docenienia naszej pracy i pozycji w świecie naukowym. Mówimy
tu o swego rodzaju prestiżu. Natomiast należy podkreślić, że
oceną graniczną, której nieuzyskanie grozi poważnymi konsekwencjami – nie tylko dla instytutów, ale również dla uczelni
– jest kategoria B+. Między B+ oraz A jest już mniejsza różnica
techniczna, ale oczywiście ogromna wizerunkowa. Mimo to, tak
jak mówiłem na początku naszej rozmowy, ja wiem, że prowadzimy wartościowe badania i publikujemy dobre teksty w najlepszych czasopismach. Chcemy utrzymać ten poziom i co za tym
idzie – wysoką ocenę ministerstwa. Oprócz tego, na pewno przyjrzymy się dokładniej naszym możliwościom poprawy w ramach
kryterium trzeciego. Cały czas rozwijamy również dydaktykę.
Fizyka jako kierunek uchodzi za stosunkowo trudny. Dlatego
przygotowujemy program tak, aby studenci mieli jak najwięcej
bloków przedmiotów do wyboru i mogli dostosować tok studiów
do swoich zainteresowań czy planów na przyszłość.
PU: Jest coś, co Pana zdaniem należałoby zmienić w zasadach ewaluacji?
MB: Jak mówiłem wcześniej, nas nie dotknęły zmiany punktacji czasopism w trakcie okresu ewaluacyjnego, ale wiem, że
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niektóre dyscypliny zmagały się z tym problemem. Czytałem
opinie naukowców, którzy mówią, że zauważają rozwarstwienie celów: prowadzenia badań naukowych oraz dostosowania się do wymogów ewaluacji. Przedstawiciele nauk ścisłych
z całego kraju zauważają, że w grupie dość wysoko punktowanych tytułów zdarzają się periodyki, które mogą mieć pewne
cechy tak zwanych czasopism drapieżnych. Proceder ten polega
na łagodniejszym traktowaniu tekstów w zamian za wpłaty
pieniężne i nie można wybrać między publikacją płatną i bezpłatną, tak jak w renomowanych czasopismach. Powszechna
jest opinia, że czasopisma takie założone zostały dla zysku. To
może być wykorzystywane dla podbicia wyników punktowych
jednostki badawczej. Nasz instytut może pochwalić się tym,
że nie musiał ratować się takimi publikacjami, bo nasz poziom
naukowy pozwalał uzyskać równie dobrą punktację publikowaniem w renomowanych czasopismach bez „marnowania” środków z subwencji naukowej na płacenie za publikacje; mówię tu
o obowiązkowych opłatach, a nie dobrowolnym wyborze open
access w renomowanym czasopiśmie dla zwiększenia widoczności badań lub spowodowanym wymogiem instytucji przyznającej granty. Na szkoleniu NCN w którym uczestniczyłem, nie
padła także jasna deklaracja, że publikacjami w takich czasopismach można rozliczyć grant, zatem status czasopism pewnych dobrze znanych wydawnictw jest w chwili obecnej bardzo
niejasny.

Rozmawiał Krzysztof Flasiński

Sukces oparty na potencjale i tradycji
Rozmowa z dr hab. Agnieszką Szudarek, prof. US, dyrektorką Instytutu Historycznego US
Przegląd Uniwersytecki: Badacze z Uniwersytetu Szczecińskiego związani z historią jako dyscypliną naukową zawsze
byli rozpoznawalni w swoim środowisku.
Agnieszka Szudarek: Z Instytutem Historycznym, wówczas
Instytutem Historii, jestem związana od 1991 roku, początkowo
jako studentka, później pracowniczka. Z tej perspektywy już
ponad trzydziestu lat mogę więc pokusić się o pewne refleksje
i odpowiedzieć twierdząco na to pytanie. Podczas studiów miałam
przyjemność uczęszczać na wykłady między innymi prof. Henryka
Lesińskiego, prof. Janusza Farysia, prof. Tadeusza Białeckiego, czy
prof. Jana M. Piskorskiego i prof. Marka Baumgarta. Swój warsztat naukowy doskonaliłam pod okiem prof. Edwarda Włodarczyka
i prof. Mieczysława Stelmacha, współpracując również z prof.
Włodzimierzem Stępińskim. W środowisku historycznym badacze
ci są uznanymi autorytetami naukowymi w swoich dziedzinach.
Zresztą nie tylko oni, bo Instytut miał zawsze relatywnie liczne
grono naukowców, którzy – jak dziś moglibyśmy powiedzieć –
budowali jego markę, utrwalając przekonanie, że z Uniwersytetem Szczecińskim są związani historycy mający znaczący wkład
w rozwój pomorskiej i polskiej historiografii. Publikacje badaczy
z naszego Instytutu są regularnie nagradzane w prestiżowych
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

konkursach. W tym roku jedna z książek została uhonorowana
Nagrodą im. Stanisław Sawickiego, trzy kolejne uzyskały nominacje do prestiżowych konkursów, które niebawem będą rozstrzygnięte, to jest Książka Historyczna Roku i Nagroda im. Jerzego Giedroycia. Wynik ewaluacji, czyli przyznanie dyscyplinie kategorii
naukowej A, a zwłaszcza skierowanie dorobku szczecińskiej historii do oceny eksperckiej na kategorię A+, to sukces, który dowodzi,
że uczniowie i następcy wspomnianych profesorów z powodzeniem kontynuują ich dzieło. Sukces ten widoczny jest zwłaszcza,
jeżeli weźmiemy pod uwagę, że do wspomnianej specjalnej oceny
eksperckiej na kategorię A+ zostało skierowanych przez Komisję
Ewaluacji Nauki tylko sześć ośrodków na trzydzieści, które zgłosiły historię do ewaluacji działalności naukowej.
PU: Czy można wskazać element, który zadecydował o wysokiej ocenie Instytutu Historycznego?
ASz: Ewaluacja, jak wiemy, była przeprowadzana w ramach trzech
kryteriów. Oceniano publikacje, wysokość środków finansowych
pozyskanych na badania w ramach konkursów wskazanych przez
ministerstwo oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. We wszystkich trzech kryteriach
lipiec • wrzesień 2022
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historia na Uniwersytecie Szczecińskim wypadła bardzo dobrze,
dystansując szereg renomowanych ośrodków. Podkreślić należy
jednak szczególnie wynik, jaki uzyskała dyscyplina w kryterium
pierwszym. Mam tu na myśli nie tylko liczbę punktów zgromadzonych za publikacje, ale także zakres ich umiędzynarodowienia.
Ponad połowa zgłoszonych do ewaluacji artykułów i rozdziałów
w monografiach opublikowana została w języku angielskim, między innymi w renomowanych czasopismach naukowych, takich
jak „Antiquity”, „American Historical Review”, „Arts”, „Prähistorische Zeitschrift”, „Social History of Medicine”, „Women’s
History Review”, czy „Acta Poloniae Historica” i „Eos”. Niektóre
z rozdziałów w monografiach pod redakcją ukazały się w wysoko
punktowanych, prestiżowych wydawnictwach Harrassowitz
Verlag i Bloomsbury Publishing. Ostateczny wynik w kryterium
pierwszym podwyższyła nam monografia za trzysta punktów,
redakcje prac zbiorowych z tak zwanego drugiego poziomu oraz
wysoko punktowane artykuły naszych doktorantów ze Szkoły
Doktorskiej. Oznacza to, po pierwsze, iż badania prowadzone
w Instytucie Historycznym są atrakcyjne pod względem poznawczym dla redakcji zagranicznych periodyków naukowych. Po drugie, wysoki poziom merytoryczny i metodologiczny artykułów
pozwala przechodzić im przez surowy proces recenzyjny. Po trzecie zaś, przez ostatnie lata dokonała się znacząca zmiana praktyk
publikacyjnych badaczy z Instytutu Historycznego, którzy z sukcesem podjęli wyzwanie włączenia się w międzynarodowy dyskurs
historyczny, nie zaniedbując przy tym swojej obecności w krajowej
debacie naukowej.
PU: Długo musieliście Państwo przekonywać pracowników
do tych zmian?
ASz: To był długi proces. Wymagał przede wszystkim upowszechnienia wśród pracowników Instytutu Historycznego wiedzy na
temat reguł, według których miała być przeprowadzana ewaluacja
i tym samym odpowiedzialności każdego pracownika za przyszłość Instytutu. Była to swego rodzaju praca u podstaw, którą
zapoczątkował poprzedni dyrektor Instytutu Historycznego prof.
Adam Makowski. Od początku również położony był duży nacisk
na umiędzynarodowienie wyników badań i priorytetowe finansowanie tych, które publikowane są w prestiżowych czasopismach
i wydawnictwach. W ostatnim okresie uwzględnianym w ewaluacji
doszło do tego również szereg innych działań, z których sądzę, że
największe znaczenie miało uświadomienie roli czasopism indeksowanych w bazach, zwłaszcza w bazie Scopus. Zresztą wciąż
nad tym pracujemy w Instytucie Historycznym i cieszymy się, że
widoczne są już na tym polu pewne sukcesy, czyli wzrost wskaźników cytowalności naszych publikacji oraz znaczący awans historii
w rankingu kierunków studiów Perspektywy 2022. Tu jesteśmy
liderem na Uniwersytecie Szczecińskim.
PU: Podkreśla Pani ciągłość polityki proewaluacyjnej w Instytucie.
ASz: W pewnym zakresie tak, gdyż stabilizacja kluczowych zasad,
według których można planować indywidualne strategie publikacyjne jest niezwykle potrzebna. Prowadzenie badań, jak każdy proces twórczy, wymaga spełnienia określonych warunków, pozwaPRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

lających na skupienie się na pisarstwie naukowym. W strategii
rozwoju Instytutu Historycznego, z jaką obejmowałam stanowisko
dyrektorki, położyłam więc duży nacisk na stworzenie pracownikom naszej jednostki – oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe
– komfortowych warunków do pracy badawczej. Jednym z posunięć zmierzających do osiągnięcia tego celu było oparcie struktury
wewnętrznej Instytutu na zespołach badawczych. Pozwoliły one
naukowcom zintegrować się wokół jednego lub kilku pól badawczych, co szybko zaowocowało konferencjami naukowymi i podejmowanymi w ramach zespołów projektami grantowymi. W ostatnim roku ewaluacji położyliśmy szczególny nacisk właśnie na tę
ostatnią kwestię, czyli pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na
badania. Powołany został zespół organizacyjny do spraw drugiego
kryterium, z zadaniem wspierania pracowników w procesie aplikowania o granty. Pracownicy wzięli również udział w szkoleniu
dla wnioskodawców, przeprowadzonym przez Narodowe Centrum
Nauki, odbywały się spotkania informacyjne, dotyczące różnych
programów finansujących badania. Zwykle okres pandemii jest
oceniany negatywnie, ja jednak muszę przyznać, że podejmowanie
tych wielokierunkowych działań nie byłoby możliwe w dotychczasowych warunkach. Z jednej strony przejście na zdalne nauczanie
wymusiło przyspieszone rozszerzenie naszych kompetencji informatycznych, co umożliwiało organizowanie spotkań, czy indywidualnych konsultacji za pośrednictwem MS Teams, z drugiej
lipiec • wrzesień 2022
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strony zwiększyła się oferta szkoleń dostępnych online. W efekcie
w ostatnim roku ewaluacyjnym pracownicy Instytutu Historycznego otrzymali kolejne dwa granty w konkursach Narodowego
Centrum Nauki – MINIATURA i OPUS 21.
PU: Jak ocenione zostały granty uzyskane przez pracowników
Instytutu Historycznego?
ASz: Liczba grantów, które mogliśmy wykazać w ewaluacji nie
była dla nas satysfakcjonująca, co nie znaczy, że pracownicy Instytutu Historycznego nie mają sukcesów na tym polu. Część programów finansujących badania pozostawała poza oceną, gdyż nie
były uwzględniane w ministerialnym rozporządzeniu, określającym zasady ewaluacji działalności naukowej. Chciałabym zwrócić
uwagę, że z takich właśnie konkursowych programów prowadzone
były badania, które wybraliśmy jako mające największy wpływ
na otoczenie i wykazywaliśmy w ramach kryterium trzeciego.
Był to program Ochrona zabytków archeologicznych Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Konkurs
„Szlakami Polski Niepodległej” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na sumę prawie 1 mln 100 tys. złotych. Tej kwoty ze
względów formalnych nie mogliśmy wykazać. Mając świadomość,
że w trwającym już kolejnym okresie ewaluacyjnym musimy zintensyfikować prace nad pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych
na badania, możemy jednak ocenę dyscypliny w ramach kryterium
drugiego uznać za dobrą, a nawet bardzo dobrą. Z recenzji ekspertów wynika bowiem, że tylko dwóm ośrodkom w Polsce udało
się otrzymać granty europejskie na badania w dyscyplinie historia. Pierwszym był Uniwersytet Warszawski, a drugim Uniwersytet
Szczeciński. Projekt, który zapewnił nam ten sukces i jest naszym
największym osiągnięciem w drugim kryterium, nosi tytuł: „Morze
– Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu.
Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej
Nadodrza i strefy bałtyckiej. / Das Meer – Pommern – die Grenzregion als Orte des deutsch-polnischen Dialogs. Grenzübergreifendes Netzwerk zur wissenschaftlichen Kooperation und historischen Bildung über Ostsee und Odergebiet“. Jego kierownikiem
jest dr Paweł Migdalski.
PU: Praca nad pozyskiwaniem grantów jest głównym celem
na kolejny okres ewaluacyjny?
ASz: Nie jedynym, ale jednym z ważniejszych i już rozpoczęliśmy
prace nad poprawą skuteczności w aplikowaniu o zewnętrzne
środki na badania. Najważniejsze jest zrozumienie, jak działa
mechanizm przyznawania grantów, czego oczekują recenzenci
i jakie należy spełnić warunki, by wniosek został zakwalifikowany
do finansowania. Na przykład w programie OPUS Narodowego
Centrum Nauki kluczem do sukcesu jest wykazanie przez kierownika projektu publikacji w obiegu międzynarodowym. I to jest nasz
kolejny priorytetowy cel, to jest utrzymanie wysokiego wskaźnika
umiędzynarodowiania wyników badań.
PU: Wspominała Pani o trzecim kryterium, nie sprawiło ono
Instytutowi problemów?
ASz: Mieliśmy do wyboru kilka projektów, które miały tak zwane
oddziaływanie społeczne. Wybraliśmy te, które odbiły się szeroPRZEGLĄD UNIWERSYTECKI
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kim echem nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim poza jej granicami. Projekty te nabrały szczególnego znaczenia w obecnej
sytuacji międzynarodowej. Pierwszy wiązał się z interdyscyplinarnymi badaniami prof. Grzegorza Kiarszysa nad zagrożeniami
związanymi z konfliktem jądrowym w czasie Zimnej Wojny, drugi,
realizowany przez prof. Ryszarda Tomczyka i dr Barbarę Patlewicz,
dotyczył Cmentarza Janowskiego we Lwowie jako części polskiego
dziedzictwa narodowego. W obu przypadkach musieliśmy zgromadzić dowody oddziaływania wyników badań na świadomość
społeczną, co było niezwykle trudne, podobnie jak przygotowanie
samych opisów wpływu zgodnie z ministerialnymi wytycznymi.
Obie trudności udało się z sukcesem przezwyciężyć i uzyskać
w sumie wysoką ocenę w trzecim kryterium. Zwłaszcza projekt
pierwszy, związany z badaniami nad zagrożeniem konfliktem
jądrowym w okresie Zimnej Wojny, został doceniony przez ekspertów. Było to możliwe przede wszystkim dzięki temu, że wynikami badań prowadzonych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego zainteresowały się najbardziej rozpoznawalne
portale popularnonaukowe na świecie, takie jak „Science Channel”, czy „Discovery Science” i „National Geographic”.
PU: Wysoka ocena jest wynikiem pracy całego Instytutu.
ASz: Zdecydowanie tak. To sukces nasz wszystkich, świadectwo,
że jesteśmy zespołem, który czuje się odpowiedzialny na przyszłość Instytutu i ma ogromny potencjał naukowy, ale i tradycje
prowadzenia badań na wysokim poziomie.
PU: Jak ocenia Pani proces ewaluacji?
ASz: Ewaluacja wywoływała i wciąż wywołuje dyskusje. Kwestionowane są jej zasady, sens, zmiany wprowadzane w czasie jej trwania, czy pogoń za punktami, w której gubi się istotę prowadzenia
badań i marginalizuje znaczenie debaty naukowej. Rozpoczęliśmy
kolejny okres ewaluacyjny nie znając kryteriów oceny. Sytuacja
się więc powtarza. Gra trwa już prawie od roku, a my wciąż nie
znamy jej ostatecznych reguł. To wysoce niekomfortowe. Pod
tym względem można zgłosić szereg uwag krytycznych i nie będę
w ich formułowaniu odosobniona. Ewaluacja jako taka jest jednak
potrzebna. Pozwala ocenić jakość prowadzonych badań, budować
prestiż jednostek, ma także znaczenie administracyjne. Wydaje
się, że nie można jej uniknąć. Można jednak i należy domagać
się, aby jej zasady były jasne, klarowne, zracjonalizowane i przede
wszystkim stabilne i ustalone przed początkiem kolejnego okresu
ewaluacyjnego.
PU: Jakie plany ma Instytut na obecny okres ewaluacyjny?
ASz: Kategoria A potwierdziła wysoką jakość badań historycznych
prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim i tym samym prawa
do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Chcemy
utrzymać ten poziom i umacniać silną pozycję Instytutu. Będziemy
na pewno rozwijać naszą współpracę międzynarodową i intensywniej zaznaczać swoją obecność, zwłaszcza na polsko-niemieckim
pograniczu, aplikować o granty i upowszechniać wyniki badań.
Zresztą podejmujemy już takie działania i informujemy co miesiąc
o nich na łamach wydawanego online od niespełna dwóch lat newslettera Instytutu Historycznego, dostępnego między innymi na
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naszej stronie internetowej. Ważnym jest jednak przede wszystkim to, aby w tym wyścigu ewaluacyjnym nie zgubić istoty nauki,
nie zaniechać debat, czy konfrontowania wyników badań podczas
konferencji. Myślę, że pracownicy Instytutu Historycznego znaleźli złoty środek, klucz do tego, aby pogodzić potrzeby ewaluacji
i indywidulanego rozwoju naukowego.
PU: A plany związane z dydaktyką?
ASz: Nie ukrywam, że jakość kształcenia to bardzo istotna kwestia dla przyszłości Instytutu. Wciąż ulepszamy programy studiów,

konsultujemy je z interesariuszami zewnętrznymi, by odpowiadały potrzebom rynku pracy, unowocześniamy naszą infrastrukturę dydaktyczną. Pracujemy także nad poszerzeniem i uatrakcyjnieniem naszej oferty dydaktycznej, wykorzystując potencjał
naukowy pracowników, zgodnie z tezą o jedności dydaktyki i nauki.
W kolejnym roku akademickim planujemy uruchomienie studiów
na dwóch kierunkach anglojęzycznych – Baltic Region Studies oraz
Borders and Boundaries Studies. Mamy nadzieję, że nasza nowa
oferta spotka się z zainteresowaniem kandydatów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.
Rozmawiał Krzysztof Flasiński

Zasady ewaluacji wpłynęły nie tylko na
instytuty, ale także na indywidualną pracę
każdego z nas
Rozmowa z dr. hab. Tomaszem Czapiewskim, prof. US, dyrektorem Instytutu Nauk
o Polityce i Bezpieczeństwie US
Przegląd Uniwersytecki: Jak zasady ewaluacji wpłynęły na
pracę Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US?
Tomasz Czapiewski: Uważam, że sukces Instytutu to sukces całego zespołu. Innej możliwości przy obecnych zasadach
nie było. Idea tej ewaluacji była zupełnie inna niż poprzedniej. Obecnie bardziej niż liczba wielkich gwiazd naukowych,
publikujących w doskonałych czasopismach ważny był, paradoksalnie, odsetek pracowników, którzy nie prowadzą badań
i niczego nie publikują. Możliwości ratowania osób, które nie
publikują były bardzo ograniczone. Każdy członek zespołu,
który nie wniósł wartościowych publikacji do puli obniżał
ocenę dyscypliny i przyczyniał się do wzrostu ryzyka przyznania słabszej kategorii. Ta zasada była bardzo istotna i dlatego
mówię o sukcesie całego Instytutu i wszystkich jego pracowników jako zespołu. Przede wszystkim u nas odsetek pracowników, którzy nie wykonali swoich zobowiązań w zakresie pracy
publikacyjnej, był bardzo niewielki. Z podsumowania, które
wykonałem na koniec okresu ewaluacyjnego wynikało, że
ponad dziewięćdziesiąt procent pracowników wykonało swoje
założenia i plany przygotowane z myślą o ewaluacji i całościowo miało pozytywny wkład, czyli podwyższało ogólny
wynik.
PU: Jakie to były plany?
TCz: Nasz punkt odcięcia – czyli punktacja, poniżej której nie
chcieliśmy schodzić i zgłaszać publikacji – wynosił sto. Udało się
ten cel osiągnąć. Znalazło się kilka artykułów za siedemdziesiąt,
jednak wszystkie pozostałe wniosły do puli sto lub więcej punktów. Do ewaluacji nie zmieściło się ponad trzydzieści artykułów
siedemdziesięciopunktowych.
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PU: Czy takie cele wpłynęły na Pana rolę w zespole jako
dyrektora Instytutu?
TCz: Ewaluacja jest bardzo skomplikowanym procesem, ale
jeżeli chcieliśmy osiągnąć wysoki wynik, musieliśmy się bardzo
dobrze orientować w jej zasadach. Najpierw spędziliśmy dużo
czasu, aby poznać reguły gry. Później staraliśmy się je przełożyć na bardzo praktyczne wskazówki dla pracowników. Nie
chciałem, aby moja rola ograniczyła się do ogólnego „Piszcie!”.
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W rozmowach mówiliśmy konkretnie o liczbie tekstów, obszarach badawczych, terminach. Myślę, że istotne było też zdjęcie
z pracowników blokady, że coś się musi koniecznie udać. To
może paraliżować i demotywować. Moim celem było pobudzenie
pracowników do tego, że będą pisali i podejmowali próby. Zdawałem sobie sprawę, że nie zawsze – szczególnie w kontekście
krótkiego czasu, jaki został na początku mojej kadencji do końca
okresu ewaluacyjnego – działania te przyniosą wymierny efekt.
I myślę, że to pomogło, bo w większości przypadków jednak te
cele zostały osiągnięte.
PU: Co Pan sądzi o ewaluacji w tym kształcie, w którym
przeprowadzono ją ostatnio?
TCz: Początkowo, z jednej strony stosowano zasady konkurencyjności, rywalizacji przypominającej zawody sportowe na
punkty w tabeli. Z drugiej jednak wprowadzono kategorię tak
zwanych uczelni badawczych, które otrzymywały dodatkowe
wielomilionowe środki na badania, bonus na starcie, którego
pozostałe jednostki nie miały. Trudno w tej sytuacji mówić
o zdrowej, sprawiedliwej rywalizacji. Każda kolejna zmiana,
która była próbą odkręcania wcześniejszych założeń, mnie osobiście, jako dyrektora Instytutu, cieszyła. Wielką zmianą reguł
był wykaz czasopism, który był o tyle rewolucyjny, gdyż działał wstecz. Gdy słuchaliśmy wypowiedzi ministerstwa, wyraźnie wyczuwaliśmy, że chodzi o dowartościowanie rodzimych
czasopism. Zasadniczo, punktacje zostały podniesione. Niektórzy pracownicy pytali, po co wysyłać teksty, skoro i tak nie
wiadomo gdzie. Jednak ci, którzy publikowali dużo, otrzymali
premię – bo przynajmniej część ich tekstów otrzymała więcej
punktów. Okazało się, że mimo tego, że do zmian dochodziło
w trakcie okresu ewaluacyjnego, były one korzystne dla badaczy aktywnych naukowo i publikujących. Choć rzeczywiście,
mogło się okazać, że ta pierwotna idea wprowadzenia polskich
naukowców do periodyków z najwyższej półki światowej może
nie być najlepszą strategią dla jednostek, a lepiej było jednak
szukać czasopism polskich, które później zyskały na wartości
punktowej.
PU: Ewaluacja jest bardziej łaskawa dla mniejszych instytutów?
TCz: Jak wspominałem na początku, liczył się procent pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, którzy nie publikują. Taki system zachęca do manipulacji liczbą N, na przykład
masowego przenoszenia pracowników na etaty dydaktyczne.
Podkreślam, że chodzi mi o działania na skalę masową. Z drugiej strony, zasady te w mniejszym stopniu faworyzują największe jednostki, zatrudniające nawet kilkuset badaczy, gdzie są
oczywiście naukowcy o wielkich nazwiskach, których wszyscy
w naszych dyscyplinach znamy. Jednak jest tam również większe ryzyko pojawienia się osób, które nie przynoszą punktów do
wspólnej puli. Ostatnio ukazało się jednak zbiorcze zestawienie
danych liczbowych z całej ewaluacji, które wbrew intuicyjnym
ocenom wykazało, że wielkie instytuty (powyżej stu pracowników) radziły sobie zazwyczaj lepiej niż małe (poniżej dwudziestu
pracowników).
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PU: Wpłynęło to, Pana zdaniem, na zmiany w czołówce
naukowej?
TCz: W części dyscyplin wyniki były sensacyjne, a chyba najbardziej sensacyjne właśnie w naszej dyscyplinie. W tym przypadku
na trzydzieści cztery jednostki zgłoszone do ewaluacji tylko
sześć otrzymało kategorię A lub A+, i wśród tych sześciu nie było
przedstawicieli wielkich uczelni z Warszawy, Krakowa, Poznania
czy Wrocławia. Kategorię A+ otrzymał Uniwersytet Śląski z Katowic, natomiast A – Bydgoszcz, Toruń, SWPS, Zielona Góra i my.
Na jednej z tych uczelni liczba N wynosiła 12,5, czyli właściwie
minimum konieczne do zgłoszenia dyscypliny do oceny. Ta ewaluacja przypominała grę strategiczną, w której równie ważne co
prowadzenie badań, było wyszukiwanie luk w systemie, czy też
szans, pozwalających powiększyć punktację. Znam przypadek,
gdzie decydujące dla wysokiej oceny było opublikowanie kilku
monografii w wydawnictwie drugiego poziomu. Przy niskiej liczbie N kilka takich książek zmienia drastycznie ostateczną punktację.
PU: System punktowy miał również konsekwencje nie tylko
dla Instytutów, ale także indywidualnie dla pracowników.
TCz: Tak, konsekwencje były znaczące. Wokół wymogów ewaluacyjnych zbudowano system oceny pracowniczej oraz system
motywacyjny. To sprawiło, że coraz częściej to nie dyrektorzy
apelowali do pracowników o wywiązywanie się ze swoich planów, ale to sami badacze szukali ścieżek, które mogłyby prowadzić do publikacji wyników badań w wysoko punktowanych czasopismach. Dzięki takiemu podejściu zyskiwali nie tylko spokój
i stabilność zatrudnienia, ale również premię finansową.
PU: Jak Pan ocenia system motywacyjny na Uniwersytecie
Szczecińskim?
TCz: Bardzo dobrze. Przede wszystkim, zmieniła się filozofia
podejścia do wykonywania naszych obowiązków. Naukowcy
zaczęli bardziej zabiegać o prestiżowe, a co za tym idzie – lepiej
punktowane miejsca publikacji wyników swoich badań. Uważam,
że trafionym rozwiązaniem było skonstruowanie systemu motywacyjnego w oparciu o kryterium jakościowe, a nie ilościowe.
Dzięki temu można było skupić się bardziej na jednym, ale wybitnym tekście w ciągu roku. Nie możemy też pomijać wymiernego
aspektu materialnego. W moim Instytucie są pracownicy, którzy
otrzymali znaczący, jak na nas – akademików, bonus finansowy.
To również motywuje do pracy.
PU: Wyszukiwanie odpowiednich miejsc do publikacji wyników badań mogło być kluczowe?
TCz: Tak, dlatego wraz z pełnomocnik do spraw ewaluacji
w naszym Instytucie przeglądaliśmy wysoko punktowane czasopisma, w których ukazywały się teksty polskich politologów.
Szukaliśmy takich periodyków, w których znajdowały się materiały tematycznie zbieżne z zainteresowaniami naukowymi
naszych pracowników, którzy później otrzymywali sugestie tytułów, do których mogliby zgłosić swoje teksty. Nie ograniczaliśmy
się jedynie do tytułów z dyscyplin ściśle związanych z naszym
Instytutem, ponieważ pracownicy prowadzą również badania
lipiec • wrzesień 2022

18

TEMAT NUMERU

z zakresów zazębiających się z innymi dyscyplinami, a ustawa
nie karała za publikowanie w czasopismach spoza deklarowanej
dyscypliny. Pierwotnie w rozporządzeniu wskazano, co prawda,
dość restrykcyjny limit dwudziestu procent artykułów opublikowanych w periodykach nieprzypisanych do wskazanej dyscypliny, ale w ostatecznej wersji z tego zrezygnowano. Z rozmów
z innymi dyrektorami instytutów wnoszę, że nie było przypadków zakwestionowania publikacji na tej podstawie. Zdarzały się
natomiast kłopoty z artykułami nowych pracowników, pracujących tylko w ostatnim roku. Osoby te były wliczane do liczby
N, ale eksperci odrzucali ich publikacje, argumentując, że nie
powstały w związku z pracą badawczą prowadzoną w ocenianej
jednostce. Z jednej strony jest to sensowne i ma logiczne uzasadnienie, z drugiej – może jednak prowadzić do niechęci do zatrudniania nowych osób w drugiej połowie okresu ewaluacyjnego.
Oczywiście, jeśli ta przyjęta przez ekspertów zasada zostanie
utrzymana.
PU: Oprócz działalności stricte naukowej, jak Instytut został
oceniony w trzecim kryterium wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze?
TCz: Bardzo wysoko, co było dla nas miłą niespodzianką. Przygotowaliśmy trzy projekty, powołaliśmy zespoły i mianowaliśmy

kierowników. Z czasem wybraliśmy dwa z nich. Pierwszy wynikał
z zainteresowań znaczącej części pracowników, którzy badają
mniejszości w naszym województwie. W dużej mierze zajmujemy
się kwestiami powiązanymi z różnorodnością etniczno-kulturową regionu. Drugi skupiał się na europeistyce i wyróżniał się
wydarzeniami o zasięgu międzynarodowym. Opisy te uzyskały
bardzo dobre oceny, uzyskując też wyniki powyżej wartości referencyjnej kategorii A.
PU: Czy pozyskiwanie grantów zostało ocenione równie
wysoko?
TCz: Niestety nie. Myślę, że znaczącą rolę odegrała tu specyfika
dyscypliny. Porównując do innych dyscyplin w obrębie Uczelni,
nasz rezultat był dobry, ale to co w innych dyscyplinach dawało
nawet kategorię A, w naszym przypadku na to nie pozwoliło. Nie
jesteśmy tutaj pewnie obiektywni, ale w naszej opinii ukazuje to
największą wadę ostatniego etapu tej ewaluacji – swoistą loteryjność wartości referencyjnych budowanych w oparciu o pojedyncze wyniki najlepszych jednostek w dyscyplinie. Z tego powodu
w niektórych dyscyplinach (takich jak nasza) liczba kategorii
A wynosiła szesnaście, siedemnaście procent wszystkich zgłoszonych jednostek, a w innych czterdzieści procent lub nawet
więcej.
Rozmawiał Krzysztof Flasiński

Naszym celem była obecność
w międzynarodowej nauce
Rozmowa z dr hab. Eweliną Cała-Wacinkiewicz, prof. US, dziekan Wydziału Prawa i
Administracji US oraz dyrektor Instytutu Nauk Prawnych US
Przegląd Uniwersytecki: Co zadecydowało o sukcesie dyscypliny nauki prawne na Uniwersytecie Szczecińskim?
Ewelina Cała-Wacinkiewicz: Uzyskana kategoria A w zakresie
dyscypliny nauki prawne to pochodna wielu czynników. Przede
wszystkim zaraz po objęciu funkcji dziekana i prodziekana do
spraw ewaluacji – bo wypowiadam się także w imieniu doktora
Wojciecha Bożka, który pełni tę funkcję – niemal natychmiast
przystąpiliśmy do intensyfikacji prac, zmierzających do uzyskania wysokiej oceny ewaluacyjnej. U podstaw naszych działań
legła nie tylko troska o przyszłość Wydziału, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność, bowiem Wydział w poprzedniej
ocenie parametrycznej miał kategorię B. Pierwszoplanowo stworzyliśmy wydziałowy system wsparcia pracowników, tak by mogli
oni koncentrować się na publikowaniu. Wprowadziliśmy system
premiowania, utworzyliśmy zespół do spraw kontaktu z zagranicznymi czasopismami, ale przede wszystkim zastosowaliśmy
indywidualne podejście do każdego pracownika, precyzyjnie
formułując nasze oczekiwania i to, co Wydziałowi jest potrzebne
w kontekście ewaluacji.
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PU: Taki system wymaga wiele czasu?
EC-W: Ten sukces, tak po ludzku, składa się z niepoliczalnych
godzin naszej naukowej pracy, z tysięcy maili, setek rozmów
i spotkań odbytych z pracownikami, dziesiątek tłumaczeń,
a i często z nieprzespanych nocy. Składa się on z ciążącej na nas
presji i – tak jak wspomniałam – z poczucia odpowiedzialności.
Dla nas ma on w pewnym sensie włókna duszy, bo zbudowaliśmy go z tego co jest w nas samych – z potęgi naszych umysłów,
poświęcenia i zaangażowania. W osiągniętym sukcesie chcemy
widzieć jednak coś więcej. Chcemy widzieć poszerzoną wiedzę,
rozwiniętą naukę i w większym stopniu poznaną prawdę o fenomenie, jakim dla nas jest prawo. Dzięki ogromnemu wysiłkowi
udało nam się w kropli atramentu, bądź w każdej literze wystukanej na klawiaturze, zawrzeć istotne pytania, odpowiedzi,
twierdzenia oraz ulotne myśli. Bez względu na zmienne reguły
świata nauki i ewaluacji, ten dorobek pozostanie.
PU: Co, przede wszystkim, wpłynęło na tak wysoką ocenę?
EC-W: Zasadnicze znaczenie dla powodzenia tego procesu – za
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co należą się podziękowania Jego Magnificencji, Profesorowi
Waldemarowi Tarczyńskiemu, Rektorowi Uniwersytetu Szczecińskiego – miał nowatorski i efektywny system motywacyjny,
który obudził drzemiący w nas potencjał. Bezgraniczna życzliwość, otwartość i pozytywne nastawienie Jego Magnificencji oraz
Kolegium Rektorskiego – w tym odpowiadającego za ewaluację
Pana Prorektora prof. Andrzeja Skrendę – sprawiły, że Uniwersytet Szczeciński osiągnął sukces. Nie ukrywam również, że sukces
ten wymagał nie tylko zmiany nas samych i naszego podejścia do
wykonywania obowiązków, ale z mojej perspektywy, także podjęcia wielu trudnych i niepopularnych decyzji, które być może nie
zawsze budziły zrozumienie. Podejmowałam je jednak zawsze
z wiarą, że przyniosą korzyść, a duch przemian poprowadzi nas
właśnie w kierunku wysokiej kategorii w procesie ewaluacji.
PU: Najważniejszym było pierwsze kryterium, obejmujące
publikacje. Jakie były cele pracowników?
EC-W: W ramach pierwszego kryterium ewaluacji – przy czym
dotyczy to osiągnięć z lat 2019-2021 – w dorobku naukowym
Wydziału Prawa i Administracji uwzględniono wyłącznie artykuły naukowe opublikowane w czasopismach, którym przypisano co najmniej sto punktów. Zależało nam na tym, by znacząca część tych publikacji ukazała się w wersji obcojęzycznej,
co w sposób istotny wpływało na umiędzynarodowienie prowadzonych przez naszych pracowników badań naukowych,
a jednocześnie stanowiło realizację celów reformy szkolnictwa
wyższego. Założeniem było to, aby jakość i efekty działalności naukowej pracowników Wydziału mogły być porównywane do jakości i efektów działalności naukowej prowadzonej
w ramach dyscypliny nauki prawne przez wiodące europejskie
ośrodki naukowe – co ważne – o zbliżonym potencjale naukowym. U podłoża podejmowanych działań leżało konsekwentnie
realizowane założenie, że osiągnięcia naukowe pracowników
badawczo-dydaktycznych i badawczych WPiA US mają wartość
dla rozwoju dyscypliny nauki prawne in genere, wpływają na rozwój gospodarczy i społeczny nie tylko kraju, ale także otoczenia
międzynarodowego. Warto zaznaczyć, że w obrębie pierwszego
kryterium dorobek naukowy Pana Profesora Zbigniewa Ofiarskiego uzyskał najwyższą wartość punktową, przyczyniając się
do ewaluacyjnego sukcesu. Skromność i pracowitość Pana Profesora winny wyznaczać kierunek rozwoju innym pracownikom
nauki.
PU: Kolejny obszar to szeroko rozumiane granty. Udało się
Państwu przełożyć działalność naukową na finanse?
EC-W: W ramach drugiego kryterium ewaluacji zgłoszono kilkanaście projektów naukowych, jak również wykazano przychody z usług badawczych, świadczonych przez Centrum Analiz Eksperckich działające przy Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego (aktualnie jest to Centrum Analiz
Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego). Mieliśmy świadomość
tego, że aktywność na polu badawczym pracowników WPiA US
musi łączyć się z konkretnymi efektami finansowymi. Dlatego
za istotne uznaliśmy dążenie do zintensyfikowania współpracy
z otoczeniem społecznym i gospodarczym.
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PU: Co z kolei łączy się z trzecim kryterium.
EC-W: W ramach trzeciego kryterium ewaluacji Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zgłosił dwa opisy
wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Jednym z nich jest opis wpływu pod nazwą
„Wpływ koncepcji obywatelstwa transnarodowego i ochrony
biosfery na działalność instytucji oraz społeczeństwa w zakresie
ochrony środowiska naturalnego”, który dotyczył badań prowadzonych przez dr. hab. Pasquale Policastro, prof. US. W badaniach Pana Profesora za szczególnie cenne uznaliśmy dążenie
do nadania obywatelstwu transnarodowemu i ochronie biosfery
wymiaru prawnego, gdyż wiązało się to z potrzebą ustalenia
pożądanych proobywatelskich postaw w przestrzeni publicznej, do których zalicza się aktywności związane między innymi
z zalesianiem. Nad opisem wpływu pracował zespół, w skład
którego – oprócz Pana Profesora – weszła także dr hab. Anna
Kosińska, prof. US oraz mgr Agata Szwed. Cieszymy się, że efekt
ich pracy, ale przede wszystkim badania Pana Profesora, znalazły odzwierciedlenie w sukcesie naszej dyscypliny, tym bardziej,
że Pan Profesor wykreował wzór pożądanej postawy społecznej
i wzorca normatywnego, które powinny być uwzględniane między innymi w działaniach organów administracji publicznej.
Drugi z przedłożonych do oceny ewaluacyjnej opisów wpływu,
zatytułowany „Zmiana sposobu postępowania interpretacyjnego
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w praktyce sądowego stosowania prawa” oparty był na badaniach naukowych prof. Macieja Zielińskiego, a przygotowany
został przez dr hab. Agnieszkę Choduń, prof. US oraz dr Karolinę
Gmerek. Wykładnia prawa jest kluczowym zagadnieniem nauki
i praktyki prawniczej, zaś problemy dotyczące wykładni prawa
stanowią centralne zagadnienia prawoznawstwa. Ze względu na
to, że wyniki badań Pana Profesora wpłynęły na zmianę praktyki stosowania prawa przez liczne organy, zwłaszcza zaś miały
fundamentalne znaczenie dla sędziowskiej praktyki stosowania
prawa, przedłożenie w ocenie tego opisu wpływu nie budziło
wątpliwości. Sformułowana przez Pana Profesora dyrektywa
omnia sunt interpretanda (wszystko podlega interpretacji) jest
opozycyjna w stosunku do dyrektywy clara non sunt interpretanda (jasne nie wymaga wykładni). Wyniki badań umożliwiły
Panu Profesorowi obalenie mitu o bezpośrednim rozumieniu
tekstu prawnego, dzięki czemu możliwe było przyjęcie jako adekwatne dla poznania treści prawa tego, że każdy tekst aktu prawnego podlega wykładni.
PU: Czy zarządzanie Instytutem podczas „ostatniej prostej”
bardzo różniło się od wcześniejszej pracy?
EC-W: Właściwie na ostatniej prostej niewiele się zmieniło, gdyż
ciężko pracowaliśmy już wcześniej, zwłaszcza przez ostatnie
dwa i poł roku. Spotkania z pracownikami odbywały się cyklicznie i chyba do historii wydziałowej przejdą tak zwane płachty
dziekana, kiedy to otwieraliśmy tabele i weryfikowaliśmy stan
zapełnienia slotami kalkulatora slotów, który został zbudowany
na nasze potrzeby. Nie dokonywało się to w zespole. Nie zdecydowaliśmy się bowiem z Dziekanem Bożkiem, by kompetencje
w zakresie ewaluacji scedować na powołany w tym celu zespół.
PU: Jakie plany ma Instytut na przyszłość?
EC-W: Stale się zmieniamy; realizujemy inwestycje i rozwijamy
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naszą infrastrukturę – odpowiadamy na wyzwania współczesności. Zabiegamy o naukowe granty i efektywnie wykorzystujemy
przyznane nam finansowanie. Gościmy wybitnych naukowców
z zagranicy, którzy zachwycają się naszymi działaniami. Nasze
badania naukowe mają przełożenie na funkcjonowanie społeczeństwa. Promieniujemy bowiem na całe otoczenie przez kształcenie odpowiedniej kadry wymiaru sprawiedliwości, przedsiębiorców i managerów. Nasze działania angażują społeczeństwo,
bowiem zwracamy uwagę na rudymentarne zagadnienia. Zabieramy głos w sprawach istotnych dla miasta, kraju i zjednoczonej
Europy, a nasze zdanie ma olbrzymią wagę w debacie publicznej.
PU: Jak oceniłaby Pani efekty ewaluacji w Instytucie Nauk
Prawnych US?
EC-W: Do uzyskania najwyższej noty A+, symplifikując, zabrakło
nam jedynie pięć punktów na pracownika. Fakt, że potrzebowaliśmy tylko tak niewiele utwierdza mnie w przekonaniu o naszych
niezwykłych możliwościach. Patrzę na ostatnie lata z poczuciem
dobrze wykonanej pracy, bowiem poza osiągnięciami w sferze
naukowej, osiągnęliśmy sukces także w wielu innych dziedzinach. Otworzyliśmy się na otoczenie społeczne i gospodarcze.
Sędziowie, adwokaci, radcowie prawni i komornicy stale goszczą
na naszym Wydziale. Dzielą się oni z nami swoimi doświadczeniami, dzięki czemu możemy konfrontować wypracowane przez
nas teoretyczne modele z praktycznymi aspektami ich stosowania. Choć kategoria A daje ogromną radość – osiągnięta pozycja nie jest granicą moich marzeń. Wybitny polityk Winston
Churchill napisał, że poprawa wymaga zmiany, lecz doskonałość wymaga ciągłych zmian. Podążając za tą myślą, dalszy rozwój Wydziału stanowi zobowiązanie. Wiem jednak, że jesteśmy
w stanie osiągnąć każdy cel – działając razem, działając jako
wspólnota Wydziału Prawa i Administracji.

Rozmawiał Krzysztof Flasiński
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„Zachodniopomorski Nobel 2021”
w kategorii nauk o morzu dla zespołu
badawczego z Instytutu Nauk o Morzu
i Środowisku US

Zmiana klimatu i coraz większy wpływ człowieka
poprzez industrializację i bezwzględne traktowanie
naszego środowiska naturalnego zagrażają kontynentom
i oceanom. Podnoszący się poziom mórz, erozja wybrzeża
w wyniku nasilenia się sztormów i innych katastrofalnych zdarzeń dotyka szczególnie wrażliwe obszary
przejściowe między lądem a morzem, czyli zazwyczaj
gęsto zaludnione wybrzeża. W celu zminimalizowania
tych zagrożeń, niezbędne jest umiejętne zrównoważone
zarządzanie strefami przybrzeżnymi. Taka strategia
wymaga dogłębnego zrozumienia skomplikowanych
procesów zachodzących w takich obszarach.
Ramy czasowe omawianych procesów znacznie przekraczają dostępny dla ludzkości okres obserwacji, dlatego też
nauka musi sięgać do pośrednich dowodów z historii Ziemi.
W przypadku obszarów lądowych, cennych danych dostarczają
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

między innymi rdzenie lodowe pobrane z lodowców Grenlandii i Antarktydy, w których zapisane są wszelkie zmiany środowiskowe. W obszarach morskich najistotniejszych danych
odzwierciedlających zmiany środowiska należy szukać w osadach, szczególnie w osadach tworzących się na szelfie kontynentalnym, czyli zatopionych w okresie polodowcowym części
kontynentów.
Szczególnie obiecującym źródłem takich danych są takie
morza marginalne, czyli akweny oceaniczne w pobliżu kontynentu, w których obserwuje się wyjątkowo duże tempo sedymentacji. Jednym z nich jest, będące częścią Oceanu Spokojnego, Morze Południowochińskie. Dlatego też, już w 2012 roku
kilku pracowników naukowych Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego, których zainteresował
ten temat, podjęło współpracę z Morskim Odziałem Chińskiej
Służby Geologicznej z siedzibą w Guangzhou (Kantonie). Efektem tej współpracy była realizacja dwóch dużych projektów
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badawczych: Sedimentary environment and climate evolution
since the Late Pleistocene in the Beibu-Gulf and its adjacent area
(SECEB) oraz Evolution of the “Hainan Delta” as response to the
paleoenvironment since the late Pleistocene at the South Chines
Sea northwestern shelf (ERES).
Wieloletnia współpraca badawcza zaowocowała nie tylko
artykułami w renomowanych czasopismach naukowych, ale
także otrzymaniem w bieżącym roku zespołowej nagrody
„Zachodniopomorskiego Nobla 2021” w kategorii nauk o morzu.
Zespół badawczy z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku
Uniwersytetu Szczecińskiego został uhonorowany tym
wyróżnieniem za odkrycie pradawnej delty rzecznej na Morzu
Południowochińskim oraz udokumentowanie jej ewolucji

Ważność odkrycia badaczy z Uniwersytetu Szczecińskiego polega na tym, że uzyskane wyniki badań powinny
dostarczyć danych do kalibracji modeli atmosferycznych
i oceanograficznych, a te z kolei mogą być przydatne
w wyjaśnieniu globalnej dynamiki klimatu w przeszłości oraz opracowaniu scenariuszy zmian klimatycznych i środowiskowych w najbliższej przyszłości.
Różne aspekty wyników badań uzyskanych przez zespół
zostały opublikowane w kilku artykułach w renomowanych czasopismach naukowych o wysokim wskaźniku
impact factor: specjalnym wydaniu Journal of Asian
Earth Sciences (IF 3.449), Marine Geology (IF 3.548),
Marine and Petroleum Geology (IF 4.348).
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w świetle kompleksowej analizy danych geologicznych,
geofizycznych i paleoekologicznych. Zespołem kierował
dr hab. Jan Harff, prof. US, a nagrodzonymi oprócz niego
członkami zespołu byli pracownicy Instytutu Nauk o Morzu
i Środowisku US: dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US,
mgr Jakub Miluch, prof. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka,
mgr inż. Łukasz Maciąg, prof. dr hab. Andrzej Witkowski oraz
dr Michał Tomczak z Oddziału Pomorskiego Państwowego
Instytutu Geologicznego – PIB i dr Jinpeng Zhang (doktorant
US, pracownik Guangzhou Marine Geological Survey, Chiny).
Oprócz wyżej wymienionych osób, członkami zespołu
badawczego były także dr inż. Krystyna Osadczuk oraz dr
hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US (obie z INoMiŚ US)
a także dr Karolina Bloom (była pracownica naukowa Instytutu,
obecnie w Morskim Centrum Nauki). Tylko względy formalne
zadecydowały, że te trzy osoby nie mogły zostać laureatami,
gdyż publikacje, których były współautorkami ukazały się nie
w 2021, ale w 2020 roku. Partnerami kooperacyjnymi w tych
badaniach byli także badacze z dwóch niemieckich instytutów:
Leibniz Institute for Baltic Sea Research w Warnemünde
i Helmholtz Research Center HEREON w Geesthacht oraz China
University of Geoscience w Wuhan.
Odkrycia delty – obecnie ukrytej pod kilkudziesięciometrową warstwą osadów gromadzących się na dnie morskim
od kilkudziesięciu tysięcy lat – dokonano na podstawie analizy wyników profilowań sejsmicznych wykonanych na morskim szelfie po południowo-zachodniej stronie wyspy Hainan.
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Następnie w ramach dwóch dużych, wymienionych wyżej, projektów badawczych (o akronimach SECEB i ERES) dokonano
kompleksowej analizy próbek osadów pochodzących z trzech
głębokich wierceń w dnie morskim (rdzenie osadów o długości:
70 m, 88 m oraz 101 m). Pobrany materiał osadowy posłużył do
szeregu analiz laboratoryjnych, takich jak: analiza uziarnienia
metodą laserową, analizy geochemiczne i izotopowe, datowania radiowęglowe 14C i optoluminescencyjne OSL, skanowanie
rdzenia z wykorzystaniem fluorescencji rentgenowskiej XRF
oraz analizy paleobiologiczne i paleoekologiczne okrzemek,
otwornic i pyłków roślin. Badania były prowadzone także podczas dwóch ekspedycji na wyspie Hainan.
Badania wykazały, że głównym źródłem osadów tworzących
deltę były produkty intensywnego wietrzenia skał wyspy Hajnan spowodowane olbrzymią erozją wywołaną ekstremalnymi
wahaniami warunków klimatycznych w okresie 65-56 tysięcy lat
temu. Powstała olbrzymia forma osadowa o charakterze delty,
o powierzchni wynoszącej ponad 44 tysięcy km kw. (dwukrotnie
większej niż powierzchnia województwa zachodniopomorskiego)
i miąższości osadów dochodzącej do 50 metrów. Istotny wpływ
na powstawanie tej struktury miały nie tylko globalne i lokalne
zmiany klimatyczne, ale również wahania poziomu morza.
Ważność odkrycia polega na tym, że uzyskane wyniki badań
powinny dostarczyć danych do kalibracji modeli atmosferycznych i oceanograficznych, a te z kolei mogą być przydatne
w wyjaśnieniu globalnej dynamiki klimatu w przeszłości oraz
opracowaniu scenariuszy zmian klimatycznych i środowiskowych w najbliższej przyszłości. Różne aspekty wyników badań
uzyskanych przez nasz zespół zostały opublikowane w kilku
artykułach w renomowanych czasopismach naukowych: specjalnym wydaniu Journal of Asian Earth Sciences (IF 3.449),
Marine Geology (IF 3.548), Marine and Petroleum Geology (IF
4.348).
Dodatkowym efektem współpracy z partnerami chińskimi
i niemieckimi była inicjatywa międzynarodowego projektu
badawczego pod roboczą nazwą Eurasian Marginal Seas – Past
and Future, która została zgłoszona przez nasz Instytut na konferencji International Association for Mathematical Geosciences
„IAMG 2019”, która odbyła się w State College, Pennsylvania
(USA). Kilka miesięcy później podczas międzynarodowej konferencji „Marine Geology and Deep Sea Exploration”, odbywającej się w chińskim Kantonie (Guangzhou) odbyło się robocze
spotkanie ekspertów z kilku krajów zainteresowanych tą inicjatywą. W efekcie tej inicjatywy, komitet wykonawczy „DeepTime Digital Earth (DDE) Big Science” (program firmowany przez
International Union of Geological Sciences i wspierany przez
International Association for Mathematical Geo-Sciences)
powołał zespół pod nazwą Marginal Seas Task Group. Zespołem roboczym złożonym z dwunastu naukowców z dziewięciu
krajów, kieruje dr hab. Jan Harff, prof. US, przy współpracy
z dr hab. Joanną Dudzińską-Nowak, prof. US (oboje z Instytutu
Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego) i dr
Wenyan Zhang z Helmholtz Zentrum Geesthacht w Niemczech.
Zadaniem Marginal Seas Task Group jest wypracowanie
metodologii opartej na analizach big data i modelowaniu numePRZEGLĄD UNIWERSYTECKI
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Trzy Zachodniopomorskie Noble
dla naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego
24 czerwca podczas uroczystej gali zostali ogłoszeni zwycięscy konkursu naukowego – Zachodniopomorskie Noble.
Celem konkursu jest wyłonienie najważniejszych osiągnięć
naukowych dokonywanych przez naukowców województwa
zachodniopomorskiego. Podstawowym kryterium w konkursie są publikacje w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.
Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele naszej
Uczelni:
dr hab. Jan Harff, prof. US – kierownik zespołu, który
tworzą: dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US, mgr Jakub
Miluch, prof. dr hab. Ryszard Borówka, mgr inż. Łukasz
Maciąg, prof. dr hab. Andrzej Witkowski, dr Jinpeng Zhang z
Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr Michał Tomczak z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego,
Oddział Pomorski w Szczecinie. Nagrodę przyznano za
udokumentowanie rozwoju delty Hajnan na Morzu Południowochińskim. Uzyskane wyniki dostarczą danych do
kalibracji modeli atmosferycznych i oceanograficznych
wyjaśniających globalną dynamikę klimatu w przeszłości i
opracowania scenariuszy zmian klimatycznych w przyszłości;
dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US z Katedry Logistyki,
Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego za
prace poświęcone nowym aspektom zarządzania magazynami energii, elektromobilności, wykorzystaniu wodoru dla
potrzeb mobilności oraz dekarbonizacji gospodarki w oparciu o odnawialne źródła energii;
dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US za prace poświęcone
zmieniającej się relacji polityki i narracji o mieście oraz ocenie wpływu pandemii na sposoby funkcjonowania i obrazowania przestrzeni miejskiej oraz miejskiej polityki.

rycznym dla zrównoważonego rozwoju mórz marginalnych
i ich stref przybrzeżnych. Wyniki międzynarodowych projektów badawczych mają doprowadzić do implementacji koncepcji badań mórz szelfowych na podstawie multidyscyplinarnych
danych pochodzących z wybranych mórz kontynentu euroazjatyckiego, z udziałem badaczy z Polski, Niemiec, Chin, Hiszpanii,
Włoch, Kanady, Malezji, Rosji i Stanów Zjednoczonych.
Aktualnie, przez członków tej grupy roboczej realizowany
jest projekt badawczy finansowany przez Centrum Badawcze
DDE pt. „Eurasian Marginal Seas – Past and Future”. Celem tego
projektu jest przeprowadzenie porównawczych studiów na
temat ewolucji stref przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, Morza
Północnego i Morza Południowochińskiego w okresie lodowcowym i polodowcowym oraz opracowanie strategii zarządzania
strefami przybrzeżnymi.

dr hab. Jan Harff, prof. US

dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US

Instytut Nauk o Morzu i Środowisku US
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Salon Maturzystów Perspektywy 2022
na Uniwersytecie Szczecińskim
Około sześciu tysięcy uczniów ostatnich klas szkół
średnich wzięło udział w Salonie Maturzystów, który
odbywał się 6 i 7 września w uniwersyteckim Kampusie Krakowska. Wydarzenie było organizowane przez
Uniwersytet Szczeciński i magazyn „Perspektywy”.

Fot. Filip Kacalski

– Jesteśmy Uczelnią prostudencką, otwartą na młodych ludzi –
podkreślał prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor US. – Rozumiemy problemy maturzystów, chcemy ich wspierać w wyborze studiów i uczelni oraz pokazać możliwości rozwoju i kształcenia.
W programie tegorocznego Salonu znalazły się prezentacje
oferty Uniwersytetu Szczecińskiego i innych uczelni ze Szczecina i z całego kraju, warsztaty przygotowane przez pracowników Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy doradzali,

jak optymalnie budować ścieżkę edukacji i kariery, a także konsultacje ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na temat
matury. To szczególnie ważne przed maturą 2023, która będzie
zdawana w dwóch formułach: nowej dla absolwentów 4-letnich
liceów ogólnokształcących i dotychczasowej dla absolwentów
4-letnich techników.
– Chciałabym, abyście dokonali świadomego wyboru uczelni.
Macie tu możliwość rozmów, spotkań, wysłuchania wykładów, zapoznania się z prezentacjami. Życzę wam, abyście za rok dostali się
na uczelnie waszych marzeń i spędzili udane najdłuższe wakacje –
mówiła dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US, Prorektor ds. Studenckich US do zebranych na Kampusie Krakowska gości.
Szczeciński Salon Maturzystów zainaugurował ogólnopolską
kampanię, która we wrześniu odbywała się w czternastu największych polskich ośrodkach akademickich.
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Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej
Wydziału Prawa i Administracji

23 września w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji US. Świętowano
uzyskanie kategorii A podczas ewaluacji jakości działalności naukowej.
– Ta kategoria A to nie jest przypadek. To efekt wytężonej pracy,
Waszej pracy. Ostatnie dwa lata były wyjątkowo trudne. Konieczna
była ciężka praca naukowa, trzeba było walczyć z pandemią. W tych
trudnych, ekstremalnych warunkach osiągnęliście Państwo sukces.
To jest zasługa Was wszystkich – mówił podczas uroczystości prof.
dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor US.
– Wszystkich osiemnastu dyrektorów i dziekanów starało się,
aby nasza Uczelnia wypadła w ewaluacji jak najlepiej i dzięki
ich staraniom Uniwersytet odniósł sukces. Dynamiczny postęp
naukowy dotyczy całej Uczelni. Patrząc szerzej, sytuacja Wydziału
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

Prawa i Administracji jest wyjątkowa, po podliczeniu punktów
widać, że wypadł on najlepiej w tej procedurze. Chodzi o to, żebyśmy byli dumni z miejsca naszej pracy, z tego co robimy i żebyśmy
mieli powody do tej dumy. Wydział Prawa i Administracji ma takie
powody – podkreślił prof. dr hab. Andrzej Skrendo, Prorektor ds.
Nauki US.
Rada Naukowa podjęła uchwałę o ustanowieniu tytułu
honorowego „Amicus Singularis”. Jest to wyróżnienie dla osób,
które swoją przychylnością i działalnością na rzecz Wydziału
Prawa i Administracji US szczególnie wpływają na jego rozwój.
Wygłoszono laudacje, a uhonorowanym wręczono pamiątkowe
dyplomy i statuetki.
Podczas posiedzenia Rady Naukowej zostali także nagrodzeni: adwokat Piotr Dobrołowicz, Dziekan Okręgowej Rady
Adwokackiej w Szczecinie oraz radca prawny Przemysław Mijal,
Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.
lipiec • wrzesień 2022
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Inauguracja polonistyczno-germanistycznych wspólnych
studiów nauczycielskich
Spotkanie inaugurujące nowy kierunek studiów realizowany przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu
Szczecińskiego odbyło się 15 września. Wzięli w nim
udział przedstawiciele władz uczelni i parlamentu
kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie.
Polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie
to kierunek realizowany od roku akademickiego 2022/2023
przez Wydział Humanistyczny US we współpracy z Uniwersytetem w Greifswaldzie. Jest efektem wieloletniej współpracy
pomiędzy uczelniami i stwarza wyjątkową możliwość kształcenia nauczycieli na pograniczu.
W spotkaniu inaugurującym nowy kierunek uczestniczyli: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US
– Prorektor ds. Kształcenia US, Bettina Martin – Minister do
spraw Szkolnictwa Wyższego, Kultury i Współpracy Europejskiej kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie,
prof. dr hab. Andreas Ohme z Uniwersytetu w Greifswaldzie,
Zuzanna Papierz – koordynatorka kierunku studiów ze strony
niemieckiej oraz dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US – dziekan
Wydziału Humanistycznego US. Obecni byli również nauczyciele akademiccy, którzy będą prowadzili zajęcia na nowym
kierunku studiów, a także – przyjęci kandydaci.
W swoim wystąpieniu p. minister Bettina Martin – odniosła się do kluczowych kwestii związanych z rozwijaniem
współpracy polsko-niemieckiej i transgranicznym nauczaniem, opierającym się na wzajemnej wymianie doświadczeń,
przygotowującym absolwentów do podejmowania działań
w obszarze edukacji, ale również – animowania różnorodnych przedsięwzięć społecznych i kulturalnych. Wyraziła
zadowolenie, że projekt udało się przygotować w tak krótkim
czasie.
– To bardzo dobry przykład transgranicznego kierunku studiów – podkreślała podczas spotkania minister Bettina Martin.
– To również dowód znakomitej współpracy pomiędzy niemieckim
uniwersytetem w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i uniwersytetem w Polsce, w Szczecinie.
Spotkanie było okazją do przedstawienia głównych założeń kierunku. O jego unikatowości stanowi przede wszystkim
wspólny program studiów, który jest realizowany częściowo
w każdym z uniwersytetów. Jego stworzenie było możliwe
dzięki wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia obu
uczelni w obszarze nauczania języków, w tym – wcześniejszej
realizacji licznych wspólnych projektów i przedsięwzięć.
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

– To kolejny element współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego
i Uniwersytetu w Greifswaldzie – mówił podczas spotkania prof.
dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. – Podejmujemy trudne zadanie, ponieważ kształcenie
nauczycielskie nie jest dziś popularne. Mam nadzieję, że nasze
wspólne studia zmienią tę tendencję. Oferujemy nową jakość,
ponieważ w Europie tego rodzaju studiów dwujęzycznych jest niewiele. Deklaruję, że ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego zrobię
wszystko, żebyśmy wspólnie osiągnęli sukces.
W dyskusji omówiono perspektywy i wyzwania stojące
przed oboma uniwersytetami, a wiążące się ze wspólną organizacją procesu kształcenia. Wskazywano także trudności,
jakie już udało się wspólnie pokonać, wynikające z różnic
w systemach szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech.
– To wyjątkowy kierunek, ponieważ, abyśmy mogli go otworzyć, konieczne było dostosowanie programów studiów jednocześnie do wymogów prawnych, które obowiązują w obu krajach
– mówiła dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US, Prorektor
ds. Kształcenia US. – To był bardzo żmudny proces i wymagał
wielu konsultacji i pracy od obu stron. Całość zajęła cztery lata
i czas ten nie wynikał z opieszałości projektodawców, ale bardzo
skomplikowanej materii prawnej i niekompatybilności systemów
kształcenia, szczególnie nauczycieli w Polsce i w Niemczech. Może
się to wydawać długo, ale przy podobnych projektach niemiecko-francuskich prace trwały nawet siedemnaście lat. Udało nam się,
ponieważ obie uczelnie wykazały się ogromną determinacją.
O tym, jak skomplikowana była procedura uruchomienia kierunku może świadczyć chociażby fakt, że po stronie
niemieckiej konieczna była zmiana przepisów prawnych na
poziomie landu. Utworzenie polonistyczno-germanistycznych
wspólnych studiów nauczycielskich pozwoliło wypracować
pewne procedury, które będą mogły znaleźć zastosowanie
podczas realizacji podobnych projektów, to jest tworzenia studiów międzynarodowych z partnerami zagranicznymi w przyszłości.
Do największych atutów kierunku należą możliwości realizacji części studiów w każdym kraju, co pozwala na uczenie
się języka sąsiada, poznawanie kultury oraz nawiązywanie
kontaktów przydatnych także w życiu zawodowym. Zwracano
jednak uwagę na potrzebę wsparcia finansowego, szczególnie
dla studentów polskich, którzy będą część studiów odbywali
w Niemczech. Szerokie możliwości na rynku pracy po ukończeniu studiów stanowią również ich niewątpliwą zaletę.
– Idea wspólnych studiów kształcących nauczycieli po
obydwu stronach granicy powstała przed kilkoma laty – mówił
lipiec • wrzesień 2022
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dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US, dziekan Wydziału
Humanistycznego US. – Powstał unikatowy kierunek, na którym
będziemy kształcili nauczycieli języka polskiego i niemieckiego
zarówno jako języków ojczystych, jak i obcych. Nasi absolwenci
w przyszłości będą mogli pracować jako nauczyciele po polskiej
i niemieckiej stronie granicy. Cieszymy się, że przyjęliśmy w tym
roku studentów. Będziemy wspólnie ze stroną niemiecką starali
się, aby studia były dla nich przyjemnością, a po ich ukończeniu
mogli stwierdzić, że był to dobry wybór.
Uruchomione bilateralne studia nauczycielskie pozwolą
wzmocnić strukturalnie dwujęzyczność w regionie. To pierwszy tego typu kierunek studiów powstały dzięki współpracy
pomiędzy polską i niemiecką uczelnią. Warto podkreślić, że
w skali całej Europy istnieje niewiele podobnych możliwości
kształcenia w programach double-degree. Absolwenci kierunku uzyskają kompetencje i – co ważne – uprawnienia do
nauczania języków zarówno w polskim, jak i niemieckim systemie edukacyjnym, dzięki czemu nie będą ich obowiązywały
dodatkowe wymogi prawne związane na przykład z nostryfikacją dyplomów, aby podjąć pracę w zarówno w Polsce, jak
i w Niemczech. Podczas wspólnych polsko-niemieckich studiów nauczycielskich będzie kształcona przyszła dwujęzyczna
kadra nauczycielska o istotnym znaczeniu dla edukacji i rozwoju współpracy w regionie pogranicza.
W trakcie studiów będą prowadzone przede wszystkim
intensywne kursy praktycznej nauki języka polskiego i niemieckiego oraz tandemy językowe z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość realizowane przez całe stuPRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

dia. Studenci polonistyczno-germanistycznych wspólnych studiów nauczycielskich nauczą się posługiwać językiem polskim
i niemieckim na poziomie minimum C1, a także nabędą umiejętności obserwowania i interpretowania procesów przyswajania języków, co będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy
zawodowej. W ramach studiów realizowana jest specjalność:
kształcenie nauczycielskie w zakresie nauczania języka polskiego oraz języka niemieckiego jako ojczystego i obcego.
Studenci pierwszego roku będą studiowali w macierzystej
uczelni, w Polsce lub w Niemczech. Ważnym elementem studiów będzie jednak zanurzenie w języku i kulturze kraju sąsiada
podczas semestrów realizowanych na uczelni partnerskiej. Po
pierwszym roku studenci będą kontynuowali naukę wspólnie,
w binacjonalnych grupach w Uniwersytecie w Greifswaldzie.
Trzeci rok studiów zrealizują w Uniwersytecie Szczecińskim.
Międzynarodowy charakter kierunku umożliwi studentom poznanie zasad studiowania w kraju sąsiada, nawiązanie
współpracy z wykładowcami i studentami uczelni partnerskiej
czy tworzenie wspólnych zespołów naukowych i dydaktycznych. Natomiast realizacja praktyk będzie wymagała wykorzystania języka i pozwoli na zdobycie wiedzy o systemach
szkolnictwa i specyfice pracy nauczyciela w obu krajach.
Absolwenci otrzymają dyplomy ukończenia obu uczelni.
Pierwszym studentom kierunku życzymy zadowolenia ze studiów i samych sukcesów.



dr Agnieszka Szlachta
Instytut Językoznawstwa US
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Powołanie członków Rady Centrum
Edukacji Medialnej i Interaktywności US
Prof. dr hab. inż. Kesra Nermend został przewodniczącym Rady Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności, którego integralnym elementem jest między
innymi NiUS Radio.
W skład 7-osobowej Rady wchodzą: prof. dr hab. inż. Kesra
Nermend (Instytut Zarządzania US, przewodniczący), dr hab.
Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US (Instytut Biologii US,
sekretarz), ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US (Instytut
Nauk Teologicznych US), dr hab. Piotr Krupiński, prof. US (Instytut Literatury i Nowych Mediów), red. Mateusz Iżakowski (GOKSiR TV), red. Małgorzata Frymus (Polskie Radio Szczecin), red.
Alan Sasinowski (Kurier Szczeciński).
– Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności US zostało
stworzone, aby komunikować i opowiadać o Uniwersytecie Szczecińskim, tworzyć markę naszej Uczelni i działać w sposób nowoczesny.
Wiemy, że dzisiaj wiele zależy od wizerunku i tego, w jaki sposób się
komunikujemy. Ale Centrum ma nie tylko zadania związane z prowadzeniem mediów, ale również zadania edukacyjne. Chcemy, aby
studenci kierunków dziennikarskich i związanych z komunikacją
wychodzili z Uniwersytetu z praktycznymi umiejętnościami w zakresie telewizji, radia, edukacji medialnej. Chcemy uczyć studentów
umiejętności praktycznych i jestem pewien, że Centrum właśnie te
cele będzie osiągać – mówi prof. dr hab. Andrzej Skrendo, Prorektor ds. Nauki US.
Nominacje oficjalnie przekazał prof. dr hab. Andrzej Skrendo
– Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego, a towarzy-

szył mu dyrektor Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności
US – dr Konrad Wojtyła. W uroczystości wzięli również udział
pracownicy Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności: mgr
Paulina Zaremba – koordynatorka pracowni radiowej oraz mgr
Beata Mikołajewska-Wieczorek – koordynatorka pracowni telewizyjnej.
Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności utworzono
4 marca 2022 roku. Do jego zadań należy w szczególności:
stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju studentów,
doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
i doktorantów studiów trzeciego stopnia; upowszechnianie
wiedzy o mediach w ramach kierunków kształcenia oraz dyscyplin
naukowych prowadzonymi w Uczelni; wspomaganie kształcenia
osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z wykorzystaniem
najnowszych technik medialnych; promowanie osiągnięć
pracowników
Uczelni;
organizowanie
i
prowadzenie
inicjatyw tworzonych w Centrum, w tym NiUS Radia, telewizji
uniwersyteckiej, portalu internetowego Centrum; współpraca
z właściwymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi
Uczelni w kreowaniu wizerunku i promocji Uczelni; współpraca
z otoczeniem społeczno-gospodarczym i komercjalizacja
działalności Centrum; działanie na rzecz rozwoju społeczności
lokalnych i regionalnych w zakresie komunikacji medialnej;
organizowanie konferencji, warsztatów, seminariów, szkół
letnich oraz innych wydarzeń o charakterze naukowym lub
dydaktycznym; występowanie o granty badawcze oraz inne
formy zewnętrznego finansowania działalności Centrum.

Spacerek na uniwerek

Ulicami Szczecina przeszli rektorzy,
wykładowcy i studenci
1 października ulicami miasta przeszedł korowód władz,
pracowników i studentów szczecińskich uczelni. To
wyjątkowe wydarzenie. Mimo, że pomysł nie jest nowy,
w tym roku taki przemarsz zorganizowano po raz pierwszy w historii. W wydarzeniu udział wzięło liczne grono
przedstawicieli Uniwersytetu Szczecińskiego, z Rektorem
US prof. dr. hab. Waldemarem Tarczyńskim na czele.
– Spacerek na uniwerek to wydarzenie wyjątkowe, szczególnie
ważne dla środowiska akademickiego Szczecina. Cieszymy się, że
po dwudziestu latach od powstania tej idei możemy ja zrealizoPRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

wać. Uniwersytet Szczeciński jest Uniwersytetem dla mieszkańców.
Kształcimy, edukujemy, prowadzimy badania naukowe. Chcemy,
aby mieszkańcy naszego miasta widzieli, że jest to naprawdę miasto akademickie, a w Uniwersytecie Szczecińskim mogą liczyć na
pomoc, poradę, mogą uzupełnić swoje wykształcenie, realizować
pasje i marzenia. Jesteśmy dla mieszkańców, jesteśmy po to, aby
wam służyć i dlatego pokazanie się na ulicach Szczecina jest dla nas
tak ważne – mówił do szczecinian zgromadzonych na Jasnych
Błoniach prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor US. – Chcemy
budować silne miasto i silny region, nie tylko na mapie Polski, ale
także w Europie.
lipiec • wrzesień 2022
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Szczecińskiego oraz innych uczelni, a swoją ofertę prezentowały
nasze uczelniane jednostki: Akademickie Biuro Karier, Akademicki
Związek Sportowy – klub uczelniany US, Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności oraz Strefa Kultury Studenckiej. Pomimo
deszczu zainteresowanie ofertą US było ogromne.

Fot. Filip Kacalski
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Mimo niesprzyjającej pogody, ulicami miasta przemaszerowali
tłumnie studenci i wykładowcy szczecińskich uczelni. Wydarzenie
wzbudziło ogromne zainteresowanie mieszkańców, którzy ustawiali
się wzdłuż pochodu i robili zdjęcia. Spacerek na uniwerek zakończył
się na Jasnych Błoniach, gdzie znajdowały się stoiska Uniwersytetu
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NAUKA I PROJEKTY

Udawajmy, że nic się nie stało
Życie po pandemii koronawirusa wróciło w większości
miast do stanu poprzedniego. Chociaż powstały projekty
„nowej normalności”, nowe rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne na potrzeby kolejnych, możliwych pandemii, to jednak niewiele z nich wdrożono
do realizacji.

W niektórych krajach pozostał obowiązek noszenia maseczek
w środkach komunikacji zbiorowej, ale poza tym mało kto przestrzega już zasad dystansu społecznego i dezynfekcji. Takie już są
niektóre miasta: potrafią zrzucić z siebie ciężar kryzysu i odzyskać
utracone siły. Są, jak mówią badacze, „odporne” „prężne”, „rezylientne” (resillient). Jeśli jakieś struktury lub rozwiązania przestrzenne są nieadekwatne lub niedziałające, to obok nich szybko
powstają alternatywne, często nieformalne.
Miasta ciągle się zmieniają, i to jest truizm. Ale pewne cechy
tej zmiany wydają się szczególnie pociągające. Dla mnie, ciekawym tematem są zmieniające się wyobrażenia na temat zalet
„życia po miejsku”. W samym środku pandemicznego lockdownu
trafiła się badaczom niezwykła przyjemność – emisja Netflixowego serialu Pretend it’s a City, w reżyserii Martina Scorsese,
z Fran Lebowitz jako główną bohaterką. Serialu, którego głównym tematem jest właśnie wyobrażenie tego, czym jest miasto.
Serial został nakręcony jeszcze przed pandemią. Bohaterka –
uznana pisarka, krytyczka, felietonistka – filmowana jest w miejskiej scenerii na ulicy, w kawiarni, podczas spotkań z tłumną
publicznością a także – w towarzystwie wielkiej makiety Nowego
Jorku, po której przechadza się niczym literacki duch miasta. Jej
obserwacje Nowego Jorku, przeplatają się z osobistymi opowieściami i doświadczeniami. Komentuje rzeczywistość, odpowiada
na pytania z zacięciem komentatorki rzeczywistości (notabene,
Z Photo by: Gauthier Delecroix. Empty public transportation in Chan-

Artykuł nawiązuje do wykładu inauguracyjnego, wygłoszonego podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2022/2023 na Uniwersytecie Szczecińskim.
W tekście wykorzystano fragmenty artykułu: Kowalewski,
M. (2021). A nostalgic look at bygone urban lifestyles in
the TV series Pretend it’sa City. „City”, 25 (5-6), 785-790.
tytuły jej książek brzmią, jakby były socjologicznymi podręcznikami, np. Metropolitan Life, Social Studies). Bywa złośliwa, ma
swoje zdanie, ale jest nietypową odmianą besserwissera – wie
lepiej, ale jednocześnie nie rości sobie prawa do urządzania życia
innym.
Martinowi Scorsese udaje się ominąć pułapkę schematu
pokoleniowego zderzenia boomerów i millenialsów, chociaż
sama Fran Lebowitz podkreśla swój dystans do nowych mediów
i elektroniki, do nowych, zdrowych stylów życia i niektórych
cech młodego pokolenia. Jest jednocześnie mrówką i konikiem
polnym.
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

gjianglu Jiedao, Shandong, China. Taken on February 8, 2020
https://www.flickr.com/photos/gauthierdelecroix/49668685052/
License 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Choć jest strażnikiem tradycji, to żyje nietypowo. Pytanie,
na ile mamy do czynienia z kreacją na potrzeby serialu, a na ile
z odtworzeniem rzeczywistego sposobu funkcjonowania Fran
Lebowitz pozostaje nierozstrzygnięte. Ale, niezależnie od odpowiedzi, mamy do czynienia z postacią o zbudowanym poglądzie na
miejską rzeczywistość. Zresztą tytuł: Pretend it’s a City – odsyła nas
do wyobrażonej miejskości i miejskiego stylu życia, rodzaj porady
– a może publicznego żądania, aby użytkownicy miast zachowywali się zgodnie z tym wyobrażeniem. Jeśli jesteś użytkownikiem
miasta, ale nie rozumiesz jego zasad, to chociaż udawaj.
Inna ważna lekcja płynąca z serialu, to przypominanie źródeł wiedzy, którą badacze miasta już zdążyli oswoić, włączyć do
swojego arsenału intelektualnego i metodologicznego. I która
wzmacnia poczucie nostalgii. Bo kiedy Lebowitz mówi o swoim
doświadczeniu pracy jako taksówkarki, to przypominają się prace
lipiec • wrzesień 2022

badawcze o tej najbardziej miejskiej z wielu profesji. Odnajdujemy wątki odtwarzające ważność taksówkarskiej wiedzy podręcznej i szczególnych, ucieleśnionych i przestrzennych, relacji
z pasażerami. Przypominają mi się też własne badania środowiska taksówkarzy w moim rodzinnym mieście prowadzone ponad
15 lat temu. Wynikało z nich, że narzekanie na opłacalność
pracy, na trudy zawodu pełni różne funkcje ukryte: zwiększania dystansu społecznego, poprawy wizerunku własnej grupy
i ochrony zawodu (Kowalewski M. (2007), Narzekający taksówkarze. Ideologie zawodowe w działaniu [w:] W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością, red. J. Leoński,
U. Kozłowska, Economicus, Szczecin, s. 208-225).
W erze Ubera, tradycyjne taksówki i ich kierowcy, nieposługujący się nawigacją, opowiadający lokalne historie i znającym
przeszłość miasta rywalizują w nierównej walce z cyfrowymi
algorytmami globalnych korporacji. Walce nierównej, bo jej
zakończeniem jest zwykle zepchnięcie „starych” do roli takiego
artefaktu, jak nieużywane już budki telefoniczne. Może więc
„nowych” taksówkarzy należałoby poprosić, żeby udawali, że to
wciąż miasto?
Przeświadczenie, że „kiedyś było lepiej” wydaje się
powszechne podczas rozmowy z wieloma miłośnikami miasta.
Chociaż zarówno „kiedyś” i „lepiej” jest inaczej definiowane
przez mieszkańców różnych kategorii społecznych. Nostalgia,
retrotopia i inne rodzaje afirmacji przeszłości są nie tylko funkcją
wieku (pardon, doświadczenia). Nostalgia za znikającym stylem
życia ma różne oblicza i nie zawsze jest to oblicze pogodne, bo
może stać za nimi kulturowy backlash i wykluczający konserwatyzm. Lebowitz proponuje nam bardziej uniwersalny obraz tego
przeszłego „lepiej”, odnoszącego się do wartości życia w mieście: bezpiecznej anonimowości, uroku analogowej komunikacji,
potrzeby bywania w instytucjach kultury, odporności na krytykę
i nadmiar bodźców, swobody wyboru życia i relacji.
Fran Lebowitz stara się być sprawiedliwa w ocenie przeszłości. Nie mówi, że kiedyś Nowy Jork był lepszym miejscem do życia
(odwrotnie – przywołuje przykłady, że pod wieloma względami
było znacznie gorzej). Nie zawsze polityki miejskie wpisują się
w schemat walki pomiędzy miastem autostrad i korporacji z wizji
Roberta Mosesa, a miastem lokalnego życia z wizji Jane Jacobs.
To pole nostalgii jest zarysowane przez Lebowitz nieco inaczej –
bo jest w nim miejsce na indywidualne przyzwyczajenie, nawyki
związane z osobnością (także te szkodliwe, jak palenie), ale i na
miasto, którego problemy są ogarnialne, powtarzające się w czasie. Zwyczajność, która nie zawsze jest portretem idealnej miejskiej wioski.
Dla kogoś, kto tak jak ja, nigdy nie był w Nowym Jorku, ta opowieść i tak może być uniwersalna – w tym sensie, że odwołuje się
do upowszechnionego przez język nauki i mediów doświadczePRZEGLĄD UNIWERSYTECKI
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nia. My wszyscy, którzy kochamy i nienawidzimy miasta – tęsknimy za posiadaniem czasu i przestrzeni. Lebowitz uosabia to,
co wciąż atrakcyjne w metropoliach: życie intelektualistek i intelektualistów, odkrywających przestrzeń, zanurzonych w lokalnej historii i jeszcze gotowych naprawiać świat, angażować się
w bardziej sprawiedliwe miasto. Czyż nie to sprawiło, że zajmujemy się studiami miejskimi?

Maciej Kowalewski

dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US

Instytutu Socjologii US

Dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US
Jest jednym z laureatów tegorocznych Zachodniopomorskich Nobli. Nagrodę odebrał za prace poświęcone zmieniającej się relacji polityki i narracji o mieście oraz ocenie
wpływu pandemii na sposoby funkcjonowania i obrazowania przestrzeni miejskiej oraz miejskiej polityki.
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Phraseolab – nowy projekt
na Wydziale Humanistycznym
Najnowsze trendy w językoznawstwie – w szczególności lingwistyka kognitywna, gramatyka konstrukcji
oraz lingwistyka korpusowa – rzucają nowe światło
na naturę języka. W te tendencje wpisuje się międzynarodowy projekt Phraseolab. Plurilingual Phraseology: Learning multiword units through English, który
otrzymał finansowanie w ramach program Erasmus
KA-220, a w którym udział biorą badacze z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Teza o pełnej kompozycyjności języka, zgodnie z którą język
to zbiór wyrazów łączonych według reguł gramatycznych w złożone wyrażenia, jest coraz częściej poddawana w wątpliwość.
Badania empiryczne przeprowadzane na ogromnych zbiorach
tekstów zgromadzonych w korpusach językowych wskazują
jednoznacznie na fakt, że język opiera się w dużej mierze na
szeroko rozumianych frazeologizmach: skonwencjonalizowanych, utrwalonych połączeniach wyrazowych.
Widać to wyraźnie w badaniach kontrastywnych: myjemy
zęby (podczas gdy Niemcy je czyszczą – Zähne putzen), w przeciwieństwie do Anglików sprawiamy kłopoty (raczej ich nie
robimy – make troubles) i podchodzimy do egzaminu (w języku
angielskim jest on brany – take an exam), mamy czyste sumienie,
choć w hiszpańskim zetkniemy się raczej z una mala conciencia,
witamy się za dnia standardowym Dzień dobry!, podczas gdy
w wielu językach mamy specjalną formę dla godzin porannych
(Good morning!, Guten Morgen!, Доброго ранку).
Skonwencjonalizowane są nie tylko połączenia kilku- ale
i wielowyrazowe: zdania „Prawie robi wielką różnicę”, „Przed
użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu”
są tak dalece utrwalone w języku, że większość z nas jest w stanie przywołać je w całości z pamięci, a przynajmniej wychwycić
odstępstwa w ich strukturze. Zakres badawczy frazeologii rozszerzył się więc w ostatnich latach spektakularnie: frazeologizmy nie są już postrzegane jako lukier na torcie języka, a raczej
współtworzą biszkopt, jego bazę.
Ze względu na fundamentalne znaczenie frazeologizmów
w codziennej komunikacji, ich opanowanie jest ważnym składnikiem kompetencji komunikacyjnej w języku obcym. Ma to
konsekwencje dydaktyczne. Ponieważ u podstaw naturalnego
posługiwania się językiem leży solidna wiedza frazeologiczna,
szeroko rozumiane frazeologizmy: kolokacje, idiomy, przysłowia, terminy frazeologiczne i tym podobne powinny stanowić ważne zadanie dydaktyczne i zajmować centralne miejsce
w nauczaniu języka obcego na każdym poziomie nauczania.
Wszak frazeologizmami są również formuły rutynowe jak SzybPRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

kiego powrotu do zdrowia!, Do widzenia! Połamania nóg! Szanowni Państwo! O Boże!.
Niestety implementacja zadań frazeodydaktycznych w procesie nauczania języków obcych w praktyce jest wciąż niezadowalająca. Analizy popularnych podręczników do nauki języka
niemieckiego jako obcego potwierdzają mało systematyczne
traktowanie leksyki frazeologicznej w ujęciu ilościowym i jakościowym.
Naprzeciw tym potrzebom wychodzi międzynarodowy projekt Phraseolab. Plurilingual Phraseology: Learning multiword units through English, który otrzymał finansowanie w ramach program Erasmus KA-220, Partnerstwa na rzecz
współpracy w szkolnictwie wyższym. W projekcie uczestniczą
przedstawiciele czterech Uniwersytetów: prof. dr Flor Mena
Martínez i dr Carola Stroschen (Universidad de Murcia, Hiszpania), prof. dr Marios Chrissou (Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimo Athinon, Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach, Grecja), prof. dr Erla Hallsteinsdottir (Aarhus Universitet,
Dania) oraz dr hab. Anna Sulikowska (Uniwersytet Szczeciński)
przy wsparciu współpracowników (prof. dr Moises Almela Sanches, mgr Maria Jose Alcaraz) i studentów (m.in. Lidii Moskal
z Wydziału Humanistycznego US).
Celem projektu jest stworzenie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER) służących promowaniu kompetencji frazeologicznej osób uczących się języka niemieckiego jako języka obcego
(L3) z dobrą znajomością języka angielskiego (L2). Projekt oparty
jest o FREPA, propagowane w Unii Europejskiej pluralistyczne
podejście do języków i kultur. Kładzie się tu nacisk nie na pojedynczy język czy kulturę docelową, ale na wzajemne oddziaływanie różnych języków i kultur europejskich. W projekcie chcemy
wykorzystać istniejące u większości młodych ludzi kompetencje w języku angielskim do rozwijania umiejętności w języku
niemieckim. Język angielski – jako pierwszy język obcy i lingua
franca – będzie więc językiem pomostowym dla budowania kompetencji frazeologicznej w języku niemieckim, wspierając w ten
sposób międzykulturowe uczenie się i wielojęzyczność.
OER będzie zawierać 4 moduły: obszerny wybór interaktywnych zadań i ćwiczeń rozwijających kompetencję frazeologiczną
na różnych poziomach językowych, wielojęzyczną bazę uwzględnionych frazeologizmów w językach: niemieckim, angielskim,
duńskim, greckim, polskim i hiszpańskim, podręcznik z wskazówkami dla nauczycieli oraz tekst wprowadzający dla uczących
się języków obcych.
Zasadniczą częścią OER jest oczywiście zbiór interaktywnych
ćwiczeń edukacyjnych do nauczania i uczenia się frazeologizmów
w języku niemieckim jako języku obcym. Ćwiczenia te wykorzystywać będą rozmaite formaty medialne (tekst, audio, wideo, ilustracje i różne formy interakcji). Uwzględnione zostaną zarówno
lipiec • wrzesień 2022
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Z Zdjęcie ze spotkania inaugurującego projekt Phraseolab w Murcji: (od prawej) partnerzy naukowi projektu: dr Carola Strohschen, prof. dr Marios Chrissou, dr hab. Anna Sulikowska, prof. dr Flor Mena Martinez, prof. dr Erla Hallsteinsdottir, przedstawiciele Władz Uniwersytetu w Murcji:
dr Pascual Cantos, prorektor Uniwersytetu w Murcji do spraw międzynarodowych, Matías Balibrea, dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych,
Constanza Saavedra Rodriguez, opiekunka projektu z Biura Spraw Międzynarodowych, oraz współpracownicy naukowi mgr Maria Jose Alcaraz,
prof. dr Moises Almela Sanches.

ćwiczenia zamknięte z interaktywną informacją zwrotną, jak
i otwarte zadania edukacyjne, materiały do samodzielnej nauki
języka oraz propozycje ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach
grupowych. Pewien przedsmak proponowanych ćwiczeń można
już teraz znaleźć na stronie https://phras.eu/, będącej efektem
zrealizowanego przez Flor Menę Martínez, Carolę Stroschen
und Erlę Hallsteinsdóttir projektu „Phras.eu – Phraseology in
motion: Context and proverbs” oraz na stronie Caroli Strohschen
http://redewe.de.
Dzięki modułowej budowie OER będzie można zastosować
w formalnym i nieformalnym kontekście nauczania języków
obcych, a także w procesie samokształcenia. Tym samym OER
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

może być wykorzystywany przez młodzież i osoby dorosłe bez
górnej granicy wieku, promując uczenie się przez całe życie.
Ze względu na cyfrową i nieodpłatną dostępność wyników,
projekt Frazeolab ma charakter inkluzywny, przyczynia się do
zmniejszania nierówności społecznych, geograficznych i ekonomicznych, ma szansę dotrzeć do uczących się pozbawionych
dostępu do edukacji (nie)formalnej. Z OER mogą korzystać osoby
ze środowisk wiejskich, ze środowisk o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz osoby niepełnosprawne. Realizację projektu
zaplanowano na trzy lata, a wartość grantu to 249 000 euro.

dr hab. Anna Sulikowska

Instytut Językoznawstwa US
lipiec • wrzesień 2022
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Zewnętrzne finansowanie
dla kursów języka polskiego
dla studentów z Ukrainy
32 studentów ukraińskich uczelni ukończyło kurs
języka polskiego prowadzony w ramach programu
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Solidarni z Ukrainą”. Kurs był realizowany przez Wydział
Humanistyczny US. Znaczna część kursantów od 1
października kontynuuje studia na różnych kierunkach na Uniwersytecie Szczecińskim.
Od momentu rozpoczęcia działań wojennych w Ukrainie Uniwersytet Szczeciński aktywnie włączył się w pomoc
zarówno realizującym kształcenie w uczelni ukraińskim studentom, z których wielu znalazło się w trudnej, niestabilnej sytuacji, jak i – przybywającym licznie do naszego kraju
– uchodźcom z Ukrainy. Jedną z wiodących inicjatyw stała
się organizacja kursów języka polskiego jako obcego przez
Wydział Humanistyczny US.

Wiele możliwości nauki języka polskiego
Od marca bieżącego roku do chwili obecnej Wydział podjął szereg działań zmierzających do wyposażenia osób przybywających do naszego kraju z ogarniętej wojną Ukrainy
w podstawowe kompetencje komunikacyjne w zakresie języka
polskiego, ułatwiające zarówno codzienne życie w Polsce,
jak i poszukiwanie i podejmowanie zatrudnienia. Wydział
Humanistyczny US zrealizował już kształcenie w dwudziestu
grupach kursowych w trybie stacjonarnym, każda liczyła 25
uczestników. W ramach współpracy nawiązanej z Santander
Bank Polska przeprowadzono kurs języka polskiego w formie
zdalnej. Jednocześnie mogło w nim uczestniczyć pięćset osób
(spotkanie na Zoomie), a z transmisji na Facebooku mogła
korzystać nieograniczona liczba słuchaczy. Nagrania lekcji,
łącznie trzydzieści odcinków, są stale dostępne dla wszystkich
osób zainteresowanych (https://abk.usz.edu.pl/kurs-jezyka-polskiego). Podjęto również współpracę z Urzędem Miasta
Szczecin – dzięki uzyskanemu dofinansowaniu objęto wsparciem kolejne 150 osób, realizujących kształcenie w sześciu
grupach kursowych. Łącznie w ramach wymienionych powyżej inicjatyw zrealizowano 840 godzin dydaktycznych dla
650 osób w trybie stacjonarnym i licznych uczestników zajęć
zdalnych. Opracowano materiały w postaci rozmówek polsko-ukraińsko-angielsko-niemieckich pod merytoryczną opieką
prof. dr hab. Ewy Kołodziejek (Instytut Językoznawstwa US).
Są one upowszechniane nieodpłatnie na stronie internetowej (https://usz.edu.pl/jezykowe-sos-rozmowki-ukrainskopolsko-angielsko-niemieckie).
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

Na szczególną uwagę zasługują działania podjęte w ramach
programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Solidarni z Ukrainą” skierowane do studentów i doktorantów
chcących kontynuować kształcenie w Polsce. Dofinansowanie
pozwoliło objąć wsparciem studentów i doktorantów w terminie od 1 kwietnia do 30 września bieżącego roku. Wsparcie
to obejmowało umożliwienie im bezpłatnej kontynuacji studiów rozpoczętych w Ukrainie lub przygotowywania rozprawy
doktorskiej, a także – udział w kursie języka polskiego, który
odbywał się od 1 do 31 lipca w łącznym wymiarze stu dwudziestu godzin dydaktycznych.

Założenia programu „Solidarni z Ukrainą”
Uczestnikami kursu byli studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 kształcili się w ukraińskich uczelniach i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku. W Ukrainie studiowali
między innymi: prawo, informatykę, stomatologię, budownictwo i inżynierię lądową, mechanikę stosowaną, dziennikarstwo, filologię romańską, kinematografię czy śpiew solowy.
Będą kontynuowali w Polsce studia rozpoczęte na uczelniach
między innymi w Kijowie, Charkowie, Lwowie, Odessie, Dnieprze, Zaporożu i Żytomierzu. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez Uniwersytet Szczeciński z Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej studenci mogli wziąć udział w intensywnym wakacyjnym kursie języka polskiego, którego podstawowym celem było wyposażenie ich w umiejętności w zakresie
komunikacji ustnej i pisemnej w języku polskim, potrzebne do
podjęcia studiów wyższych w Polsce. Dla studentów chcących
kontynuować edukację w naszym kraju bariera komunikacyjna
stanowiła podstawową trudność. Dlatego nie sposób przecenić
roli kształcenia językowego, a i motywację kursantów należy
ocenić wysoko.
Ponadto – zgodnie z założeniami programu – każdy uczestnik kursu otrzymał miesięczne stypendium w wysokości 1 500
zł. Uczestnicy byli również zwolnieni z wszelkich opłat za
udział w kursie i opłat administracyjnych związanych z prowadzonymi działaniami.
Należy również dodać, że Uniwersytet Szczeciński zapewnił studentom opiekę psychologiczną i prawną związaną
z kształceniem. Mogli oni – w zależności od bieżących potrzeb
w tym zakresie – korzystać z Punktu Pomocy Psychologicznej
US, który oferował bezpłatną pomoc psychologiczną oraz bezpłatnych porad prawnych dla obywateli Ukrainy i ich rodzin
świadczonych przez Wydział Prawa i Administracji US.

lipiec • wrzesień 2022
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Z Studenci otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu z rąk dr hab. Renaty Podgórzańskiej, prof. US, Prorektor ds. Kształcenia US oraz dr. hab.

Krzysztofa Nerlickiego, prof. US, dziekana Wydziału Humanistycznego US.

Organizacja kursu języka polskiego
Na kurs języka polskiego realizowany w ramach programu
NAWA „Solidarni z Ukrainą” przyjęto 32 osoby, które podzielono
na dwie grupy na podstawie testu poziomującego. W każdej grupie przeprowadzono łącznie 60 godzin dydaktycznych (4 tygodnie po 15 godzin dydaktycznych). W każdym tygodniu zajęcia
były realizowane w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00 –
14.15. Zajęcia prowadzili nauczyciele akademiccy Uniwersytetu
Szczecińskiego: dr Agnieszka Szlachta (Instytut Językoznawstwa
US) i dr Krzysztof Flasiński (Instytut Literatury i Nowych Mediów
US). Program był realizowany pod merytoryczną opieką dr. hab.
Krzysztofa Nerlickiego, prof. US, dziekana Wydziału Humanistycznego US.
Już testy poziomujące pozwoliły stwierdzić, że kursanci
dobrze radzą sobie z podstawową komunikacją. Powodów należało upatrywać w tym, że wielu z nich przebywało w Polsce już od
kilku miesięcy. Ponadto często bazowali na podobieństwie języka
polskiego do rodzimego języka ukraińskiego, co z jednej strony
skutkowało wysoką kompetencją w zakresie rozumienia tekstów
w języku polskim, z drugiej zaś strony – powodowało pomyłki
wynikające z interferencji międzyjęzykowej (oddziaływania
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

języka pierwszego na kolejny, którego się uczyli). Ta pułapka
pozornej komunikatywności wymagała od prowadzących zwrócenia szczególnej uwagi na różnice między językami. Niemniej
sprawności receptywne (rozumienie, czytanie) w tej grupie kursantów od początku można było rozwijać bez większych trudności, inaczej zaś wyglądała sytuacja w przypadku sprawności produktywnych (mówienie, pisanie). Szczególnie problematyczne
było tworzenie tekstów pisanych, również z racji odmiennych
alfabetów (mylące podobieństwa znaków inaczej odczytywanych
w alfabecie ukraińskim, należącym do grupy alfabetów cyrylickich, i alfabecie łacińskim, oznaczających inne głoski). Trudności
sprawiała też polska wymowa oraz złożone zagadnienia gramatyczne.
Program kursu języka polskiego obejmował podstawowe
zagadnienia niezbędne w codziennej komunikacji. Początkowe
zajęcia poświęcono zwyczajom językowym, związanym z powitaniami, pożegnaniami, przedstawianiem się i mówieniem
o sobie, wprowadzono podstawowe formuły grzecznościowe.
Sygnalizowano jednocześnie odmienności pomiędzy językiem
polskim i ukraińskim, aby eliminować typowe błędy pojawiające
się podczas uczenia się języka polskiego przez osoby posługulipiec • wrzesień 2022
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Dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US, dziekan Wydziału
Humanistycznego US, pod którego kierunkiem realizowane były zarówno te, jak i wcześniejsze kursy
języka polskiego dla osób z Ukrainy, zwracał uwagę
na znaczenie podejmowanych działań dla przyszłości
młodych ludzi, których edukację przerwała wojna: –
Uniwersytet Szczeciński jest bardzo otwarty i aktywny
w niesieniu pomocy dla obywateli Ukrainy – mówił prof.
K. Nerlicki. – Chciałbym, aby studenci z Ukrainy kontynuowali studia. Mam nadzieję, że będą mieli wybór
i będą mogli realizować studia tam, gdzie będą chcieli –
czy w Polsce, czy też w swojej ojczyźnie. Ale ważne, aby
tę naukę kontynuowali – dla siebie, dla wolnej Ukrainy,
dla wolnej Europy.
jące się językami wschodniosłowiańskimi (na przykład składanie życzeń z wykorzystaniem formuł gratulacyjnych czy przekazywanie pozdrowień z wykorzystaniem formuł powitalnych).
Kolejne tematy dotyczyły podstawowych obszarów tematycznych takich jak: dane osobowe, pochodzenie, plan dnia, rodzina,
mieszkanie, transport, zakupy, wizyta u lekarza czy czas wolny.
W ramach każdego zagadnienia poszerzano znajomość leksyki
oraz wprowadzano kolejne zagadnienia gramatyczne, wśród
których wiele uwagi poświęcono skomplikowanym dla obcokrajowców kwestiom takim jak: odmiana wyrazów, tworzenie
liczby mnogiej, właściwe konstruowanie wypowiedzi w czasie
przeszłym i przyszłym czy zasady polskiej składni. Podczas
uczenia leksyki zwracano uwagę na zjawisko pozornej ekwiwalencji semantycznej, tak zwanych fałszywych przyjaciół,
czyli słów zewnętrznie podobnych, mających jednak inne znaczenie w języku polskim i ukraińskim. Obszerniej omówiono
tematy związane z polskim systemem edukacji, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień odnoszących się do szkolnictwa
wyższego (na przykład słownictwo związane ze studiowaniem
i tytulatura, oficjalna korespondencja mailowa, wzory podań).
Zainteresowanie wzbudziły również tematy związane z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy obejmujące ogólne omówienie polskiego rynku pracy oraz warunków pracy i form zatrudnienia. Wspólnie prześledziliśmy na zajęciach przekładowe
oferty pracy, razem napisaliśmy CV (uwzględniając kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe) i przeprowadziliśmy symulację rozmowy kwalifikacyjnej, co – w naszej opinii – pomoże młodym
ludziom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, oswoić z nową
sytuacją i zaplanować swój rozwój zawodowy. Nie pomijano
również w trakcie kursu zagadnień historyczno-kulturowych,
zarówno o kontekście ogólnopolskim, jak i z uwzględnieniem
specyfiki regionu zachodniopomorskiego. Kursanci chętnie
słuchali o polskich świętach, tradycjach i zwyczajach, często
porównując je z tymi, które są charakterystyczne dla ich kraju.
Razem odnajdywaliśmy zarówno wiele podobieństwo pomiędzy naszymi kulturami, jak i ciekawe różnice stanowiące o ich
odrębności. Podczas zajęć korzystaliśmy między innymi z ogólnodostępnych podręczników „Polski na dobry start” (poziom
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A1) i „Z językiem polskim każdego dnia” (poziom A2 z elementami B1).
Organizację zajęć wspierała w ramach wolontariatu lic. Nadiia Spitsyna, pochodząca z Ukrainy studentka dziennikarstwa
i zarządzania mediami na Wydziale Humanistycznym US, dla
której udział w tym przedsięwzięciu stanowił duże wyzwanie,
ale jednocześnie dawał możliwość pomocy innym studentom
– uchodźcom z jej kraju, którzy znaleźli się w bardzo trudnej
sytuacji:
– Podczas tego kursu zobaczyłam jak ważna jest komunikacja
międzyludzka i to, aby znaleźć właściwe podejście do każdego –
mówi Nadiia Spitsyna. – Miałam możliwość pomagania moim
rówieśnikom, także studentom, których studia na uczelniach ukraińskich przerwała wojna. Aby mogli uczyć się w Polsce, musieli jak
najszybciej poznać język, dlatego szczególnie ważne były nasze
rozmowy – oczywiście w języku polskim. Niektóre tematy poszły
sprawnie, innym trzeba było poświęcić więcej uwagi, szczególnie
tym gramatycznym. Nasze języki są podobne i to jest najtrudniejsze w momencie uczenia się, ponieważ podobne słowa nie zawsze
mają podobne znaczenia. Jednak w trakcie rozmów, gdy rozumiemy
kontekst, ten problem znika.

Wspólne poznawanie naszego miasta
Oprócz intensywnej nauki języka polskiego studenci mieli
również okazję, aby wziąć udział w dwóch wycieczkach. 17 lipca
kursanci uczestniczyli w spacerze „Szczecin w pigułce”, zorganizowanym przez miejską spółkę Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Na trasie znalazły się między innymi szczecińska katedra, starówka i Zamek Książąt Pomorskich. Grupę
oprowadził dr Andrzej Wątorski. Natomiast 28 lipca wycieczkę
dla ukraińskich studentów przeprowadziła p. Małgorzata Duda,
przewodniczka po Szczecinie i regionie. Tym razem wspólnie
wybraliśmy się na Wały Chrobrego, spacerowaliśmy bulwarami,
obejrzeliśmy Filharmonię Szczecińską i zakończyliśmy zwiedzanie na Jasnych Błoniach.
Celem wycieczek było nie tylko poznawanie historii i oswajanie przestrzeni topograficznej Szczecina jako miasta, z którym uczestnicy kursu planują związać swoją najbliższą przyszłość. Były one również doskonałą okazją do uczenia języka
polskiego w praktycznym użyciu – studenci znaleźli się w sytuacji wymagającej od nich samodzielnego reagowania, zadawania pytań czy poszukiwania potrzebnych informacji.

Zakończenie kursu i życzenia na przyszłość
Uroczyste zakończenie kursów języka polskiego dla studentów z Ukrainy odbyło się 2 sierpnia w sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak podkreślała podczas spotkania dr hab.
Renata Podgórzańska, prof. US, Prorektor ds. Kształcenia US,
zrealizowany program stanowi element systemowej pomocy
oferowanej przez Uczelnię w obliczu obecnej kryzysowej sytuacji obywateli Ukrainy:
– Kursy języka polskiego to tylko jeden z przykładów wsparcia, jakie staramy się jako Uczelnia okazywać naszym studentom
z Ukrainy, tym obecnym i tym przyszłym – mówiła dr hab. Renata
Podgórzańska, prof. US. – Mam nadzieję, że w przyszłość studenci,
lipiec • wrzesień 2022
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którzy przybyli do Polski z Ukrainy, zasilą grono studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
W imieniu kursantów podziękowania władzom Uczelni złożyła
Mariia Savrytska. Podkreślała ogromne znaczenie dla studentów
możliwości bezpłatnego uczenia się języka polskiego, co stanowiło istotne wsparcie w przygotowaniu do kontynuacji studiów
w Polsce. Wyraziła wdzięczność za możliwość pogłębienia wiedzy
o języku, ale również – poznawania polskiej kultury, co pomoże
młodym ludziom adaptować się w nowym kraju. Doceniła również
troskę, jaką kursantów otoczył Uniwersytet Szczeciński.
Pozytywne opinie wyrażali również inni studenci: – To była
piękna możliwość, aby uczyć się języka polskiego na kursach – mówiła
podczas spotkania Anna Barannik, jedna z kursantek. – Dzięki temu
mogę poznawać nowych ludzi i rozmawiać z nimi w języku polskim.
Spotkanie uświetnił występ muzyczny studentów biorących
udział w kursie: Mykyty Shcherbanenko i Marii Savrytskiej.
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Opinie studentów
Olha Hnatiuk: Przyjechałam do Polski ósmego dnia wojny.
W tym czasie wszystko rozumiałam, ale nic nie mogłam powiedzieć. Bardzo trudno uczyć się języka bez nauczyciela. Zaczęłam na kursach online przy SGGW. Później przyjechałam do
Szczecina, bo otrzymałam tutaj najlepszą pracę – taką, o której marzyłam. Od razu zaczęłam szukać kursów językowych. To
było ogromne szczęście znowu czuć się jak studentka. Bardzo
spodobały mi się kursy na Uniwersytecie Szczecińskim, dużo się
uczyliśmy i rozmawialiśmy. Teraz potrafię rozmawiać po polsku w pracy i w codziennym życiu. Wszyscy Polacy nie wierzą
mi, że tak szybko nauczyłam się języka. Dziękuję bardzo Uniwersytetowi i całej Polsce.
Mariia Savrytska: Lipiec był jednym z najbardziej ciekawych

Kolejne realizowane i planowane działania

i korzystnych dla mnie miesięcy mojego pobytu w Polsce, bo

Potrzeba wsparcia obywateli Ukrainy przebywających w naszym
kraju jest nadal aktualna. Dlatego 26 września Wydział Humanistyczny US rozpoczął intensywny kurs języka polskiego dla osób
z Ukrainy realizowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Szczecinie i finansowany ze środków programu: „Razem Możemy
Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach Resortowego Programu
Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025.
Jak podkreślał podczas inauguracji zajęć dziekan Wydziału
Humanistycznego US, kurs ma duże znaczenie dla uchodźców
przebywających w Polsce. – Cieszymy się z możliwości współpracy
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, ponieważ wspólnie
możemy zaoferować istotne wsparcie obywatelom Ukrainy podejmującym zatrudnienie w naszym kraju – mówił dr hab. Krzysztof Nerlicki,
prof. US. – Przygotowaliśmy program zajęć, który pozwoli im w krótkim czasie opanować podstawy języka polskiego, co ułatwi poszukiwanie i podejmowanie pracy w Polsce.
Głównym celem projektu „Razem Możemy Więcej” jest aktywizacja zawodowa i integracja cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które przyjechały do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
W kursie języka polskiego uczestniczy czterdzieści osób skierowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Kurs obejmuje łącznie dwieście godzin dydaktycznych (dwie grupy po sto godzin dydaktycznych). Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do czwartku
w wymiarze dziesięciu godzin dydaktycznych dla każdej grupy tygodniowo. Zajęcia prowadzi mgr Dorota Nawrocka-Jurek. Kurs języka
polskiego będzie realizowany do 8 grudnia bieżącego roku.
W pierwszym tygodniu października rozpoczniemy rekrutację do kolejnej edycji kursów języka polskiego dla osób z Ukrainy.
Planowane jest uruchomienie czterech grup – dwóch na poziomie
podstawowym i dwóch dla osób kontynuujących kształcenie. Zajęcia
rozpoczną się w drugiej połowie października i będą trwały do końca
semestru zimowego. Równolegle będzie prowadzony nabór na kurs
języka ukraińskiego, również na dwóch poziomach zaawansowania.

dr Agnieszka Szlachta

Instytut Językoznawstwa US

miałam okazję chodzić na kurs języka polskiego, który odbywał
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się na Uniwersytecie Szczecińskim. To była dla nas, dla studentów z Ukrainy, niesamowita możliwość, aby nie tylko nauczyć
się języka polskiego, ale także poznać nowych ludzi. Mi osobiście ten kurs bardzo się przydał. Poznaliśmy podstawy gramatyczne języka polskiego i rozwijaliśmy nasze słownictwo. Program kursu był bardzo intensywny i pełen informacji, co dało
możliwość nauczenia się wielu nowych rzeczy. Po kursie jest mi
łatwiej komunikować się w polskiej społeczności, nie boję się
zacząć rozmowy w sklepie, szpitalu, na ulicy i w innych miejscach. Czuję się także pewniej, pisząc maile do uczelni lub do
pracy. Jednak najważniejsze dla mnie stało się to, że poznałam
na kursie kolegów i przyjaciół, z którymi do tej pory mam kontakt i często się spotykamy. Jestem za to bardzo wdzięczna, bo
daleko od domu bliscy ludzie pomagają mi nie załamywać rąk.
Mykyta Shcherbanenko: Po kursie języka polskiego na
Uniwersytecie Szczecińskim miałem same dobre wrażenia.
Nauczyciele znaleźli odpowiednie podejście do każdego ucznia,
uwzględniające jego indywidualne cechy, co przyspieszyło proces nauki języka. Dla mnie jako wokalisty wielką niespodzianką
było zaproszenie do wystąpienia na uroczystości wręczenia
certyfikatów w Sali Senatu w Rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego. Oczywiście to był dla mnie wielki zaszczyt. Dzięki
temu kursowi już mogłem zaśpiewać utwory polskie, które
obecnie są częścią mojego repertuaru. Dziękuję!
Diana Kochuk: Jestem bardzo wdzięczna za zorganizowanie
tych wspaniałych kursów, bo zdobyłam tu dużą wiedzę o języku
polskim. Zajęcia były bardzo wartościowe i ciekawe! Nie wiedziałam wielu rzeczy i nie znałam zasad, dlatego nie mogłam
zrozumieć języka, kiedy przyjechałam do Polski po rozpoczęciu
wojny. Ale gdy trafiłam na kursy, to wykładowcy wszystko nam
w prosty sposób wyjaśnili. Na zajęciach mogliśmy rozmawiać
na różne tematy.
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Tu nauka spotkała się ze sztuką

Matematyka w obiektywie
w siedzibie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Trwa nabór prac do Konkursu Fotograficznego Matematyka w obiektywie. Aby wziąć udział w konkursie należy
zarejestrować się za pośrednictwem strony internetowej
www.mwo.usz.edu.pl i wysłać za pomocą formularza
maksymalnie sześć zdjęć, wraz z tytułami i opisami.
Trzynaście lat temu po raz pierwszy Uniwersytet Szczeciński ogłosił konkurs fotograficzny „Matematyka w obiektywie”.
Na konkurs zgłoszono wówczas 400 prac, głównie z Pomorza
Zachodniego. Pomysł zachęcenia uczniów, studentów, nauczycieli i sympatyków matematyki przedstawieniem królowej nauk
za pomocą fotografii okazał się trafny. Konkurs w ciągu kilku lat
przerodził się w Międzynarodowy Projekt Naukowo-Dydaktyczny
zwiększając liczbę uczestników ponad czterdziestokrotnie.
Corocznie, za pośrednictwem strony internetowej www.mwo.
usz.edu.pl napływają fotografie z różnych stron świata, między
innymi z Niemiec, Czech, Luksemburga, Francji, Norwegii, USA,
Chin. Archiwum konkursu liczy ponad sto tysięcy fotografii.
Od roku 2019 współorganizatorem projektu obok Uniwersytetu
Szczecińskiego jest również Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Konkurs ma charakter
powszechny i jest całkowicie bezpłatny. Inicjatywę wspiera około
30 instytucji i firm ogólnopolskich oraz Urzędy Marszałkowskie
województw: zachodniopomorskiego oraz mazowieckiego.
Uczestnicy wysyłają zdjęcia, którym przypisują tytuły związane z matematyką. W ten sposób nadają swoim pracom sens
poznawczy. Fotografie przedstawiające architekturę, rośliny,
zwierzęta, przedmioty, zjawiska odzwierciedlają i eksterioryzują
przybliżenie do matematycznego abstraktu, do myśli autora.
Abstrakcyjne w swej naturze obiekty matematyczne (pojęcia,
zależności, twierdzenia) zostają przybliżone przez autorów za
pomocą ich widzialnych reprezentacji.
Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się za
pośrednictwem strony internetowej www.mwo.usz.edu.pl
i wysłać za pomocą formularza maksymalnie sześć zdjęć, wraz
z tytułami i opisami.
Na zwycięzców XIII edycji konkursu, która trwa do 1 listopada
2022 r. czekają atrakcyjne nagrody w obu grupach wiekowych:
laptopy Apple ufundowane przez Zarząd Grupy Azoty Zakłady
Chemiczne „Police” S.A. i Uniwersytet Szczeciński, smartfony
ufundowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i nagrody pieniężne
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o wartości 2 tys. zł ufundowane przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego.
Prace ocenia jury w składzie: prof. dr hab. Konrad Czerski,
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS, mgr Jerzy Kołodziejczyk, Janusz Piszczatowski ze
Związku Polskich Artystów Fotografików, dr Sergiusz Sachno,
prof. WSSiP, dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS, oraz dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS, prof. US. Corocznie przyznawane
jest wyróżnienie specjalne Prezesa Polskiego Towarzystwa
Matematycznego za fotografię zaopatrzoną w najciekawszy opis
matematyczny. Obok nagród rzeczowych, oryginalnych dyplomów i zaświadczeń finaliści otrzymują nagrody w postaci nominacji do wystaw i publikacji. Fotografie publikowane są bowiem
w galeriach fotograficznych w kraju i za granicą, na stronach
internetowych i w mediach społecznościowych. W tym roku 27
najciekawszych fotografii 12-lecia konkursu uzyskało nominację
do wystawy w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.
Na wniosek Marszałka Senatu RP profesora Tomasza Grodzkiego w setną rocznicę opublikowania rozprawy doktorskiej
lipiec • wrzesień 2022
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wybitnego matematyka Stefana Banacha wystawa „Matematyka
w obiektywie” zagościła w parlamencie. Uroczysty wernisaż miał
miejsce 7 września br. Naszą uczelnię reprezentował Kanclerz US
mgr inż. Andrzej Jakubowski i przewodnicząca jury, kierownik
projektu dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US.
Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podkreślił znaczenie, rangę matematyki słowami: „Matematyka była i jest mi
niezwykle bliska. […] Całkowicie utożsamiam się z Galileuszem,
który stwierdził, że matematyka jest alfabetem, za pomocą którego
stwórca opisał świat. I to jest prawda, ale okazuje się że nauka
w połączeniu ze sztuką, co udało się połączyć pani profesor, twórcom tej wystawy i jurorom daje nam jeszcze coś więcej. Kształtami, fotografiami, wizjami opisuje tematy, które teoretycznie
nie są do opisania, bo dotyczą stricte matematyki. Gratuluję
twórcom tych pięknych fotografii, z których każda niesie przesłanie. […] Jestem niezwykle rad, że taka oryginalna wystawa, która
właśnie swoją niezwykłością bije na głowę wszystkie, które w tej
kadencji organizowaliśmy w Senacie. Jest wyrazem naszego szacunku dla matematyków, dla ludzi nauki, dla ludzi których umysł
ścisły, racja i rozum ciągle mają znaczenie w świecie populizmu,
w świecie powierzchownej wiedzy i fake newsów”.
Kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego mgr inż. Andrzej Jakubowski odczytał list od JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
profesora Waldemara Tarczyńskiego. W liście czytamy między
innymi: „W imieniu swoim i całej społeczności Uniwersytetu
Szczecińskiego pragnę złożyć serdeczne podziękowania za możliwość wystawienia wybranych prac finalistów dwunastu edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Matematyka
w obiektywie w siedzibie Senatu RP. Wydarzenie, za sprawą organizatorów: Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, łączy Pomorze
Zachodnie z Mazowszem. Jego popularność potwierdza corocznie
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

41

kilkanaście tysięcy zgłoszeń fotografii z różnych krajów świata.
W roku 2022 przypada setna rocznica opublikowania doktoratu
przez wybitnego polskiego matematyka – Stefana Banacha. Dorobek uczonego jest znany, cytowany i stosowany na całym świecie,
gdyż zapoczątkował on rozwój analizy funkcjonalnej. Matematyka, przecież jest językiem współczesnej nauki. Przedstawiane
dziś fotografie oraz ich autorskie nazwy odsłaniają matematykę
przyjazną każdemu człowiekowi, bliską, użyteczną i piękną.
Wystawa, zorganizowana w tak ważnym dla Polaków miejscu
i czasie jest wyrazem zainteresowania władz problematyką nauki
i rozwijania kultury poznawczej społeczeństwa”.
Po uroczystości wszyscy zaproszeni goście zostali zaproszeni
przez Pana Marszałka na interesującą rozmowę o nauce i jej upowszechnianiu, o wartościach które niesie ze sobą matematyka,
o konieczności kształcenia logiki wypowiadania się i prowadzenia dyskursów.
Podczas uroczystości odbyła się również promocja unikalnej
serii dziewięciu znaczków pocztowych, którą dla uświetnienia
XIII edycji konkursu wydała Poczta Polska.
Każdego dnia na stronach FB Konkursu prezentowana jest
jedna fotografia nominowana do tej wystawy. Zapraszamy instytucje oświaty, kultury, przedstawicieli biznesu do współpracy.
Chętnie zaprezentujemy wystawę w Państwa siedzibie. Zapraszamy również osoby, które zechcą innym pomagać w zgłoszeniu
fotografii. Dla ambasadorów przygotowujemy dyplomy i nagrody
w ramach projektu MEiN „Fotoedukacja – matematyczny konkurs fotograficzny z programem ambasadorskim”.





dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US
Instytut Matematyki US
Kierownik Projektu Matematyka w obiektywie
i Przewodnicząca Jury Konkursu
lipiec • wrzesień 2022
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Międzynarodowa Konferencja
Naukowa Polskiego Towarzystwa
Językoznawstwa Kognitywnego
na Uniwersytecie Szczecińskim
W dniach 22-24 września 2022 r. w kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa
Językoznawstwa Kognitywnego zatytułowana „Cognitive
Linguistics in the Year 2022”. Konferencje Towarzystwa
odbywają się co roku w innym polskim ośrodku akademickim. W tym roku zaszczyt zorganizowania dorocznej
konferencji Towarzystwa przypadł Instytutowi Językoznawstwa US. Na zaproszenie dyrektorki Instytutu,
dr. hab. Jolanty Mazurkiewicz-Sokołowskiej, prof. US,
do współpracy dołączył Instytut Filozofii i Kognitywistyki US przy współudziale dyrektora Instytutu, dr hab.
Macieja Witka, prof. US.
Konferencja,
planowana
pierwotnie
w
kontakcie
bezpośrednim, odbyła się ostatecznie w formacie hybrydowym.
Dzięki współpracy dwóch instytutów Konferencja stała się
przestrzenią umożliwiającą dyskusje wykraczające poza obszar
pojedynczych dyscyplin, poszerzającą językoznawczy punkt
widzenia o perspektywę filozoficzną.
Komitet Organizacyjny tworzyli: dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US – przewodnicząca, dr hab. Anna
Sulikowska, dr Maria Brenda, dr Magdalena Zyga z Instytutu
Językoznawstwa US oraz dr hab. Maciej Witek, prof. US, mgr
Mateusz Włodarczyk i mgr Maja Kasjanowicz z Instytutu Filozofii i Kognitywistyki US, a także p. Daria Tadel (studentka kierunku
kognitywistyka komunikacji).
W Konferencji udział wzięło łącznie sześćdziesiąt osób,
z kraju i z zagranicy. Gościliśmy prelegentki i prelegentów ze
Stanów Zjednoczonych, Japonii, Izraela, Hiszpanii, Włoch,
Węgier, Niemiec, Holandii, Skandynawii oraz z ośrodków krajowych z Poznania, Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Rzeszowa, Kielc, Koszalina, Lublina, Olsztyna i Łodzi.
Konferencję otworzyli: prof. dr hab. Andrzej Skrendo, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Małgorzata
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Fabiszak, prof. UAM – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa
Językoznawstwa Kognitywnego, dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US, dyrektorka Instytutu Językoznawstwa US
oraz dr hab. Maciej Witek, prof. US – dyrektor Instytutu Filozofii
i Kognitywistyki US.
Wykłady plenarne wygłosili: prof. Reinhard Blutner z Uniwersytetu w Amsterdamie na temat: Quantum cognition and the
union of thinking and feeling, prof. Mitchell S. Green z Uniwersytetu w Connecticut: Speech-Act Norms and Cultural Evolution,
prof. Zoltán Kövecses z Uniwersytetu w Budapeszcie: The ANGER
metaphor system, prof. Günter Radden z Uniwersytetu w Hamburgu: Metonymy with special focus on Event Metonymies, prof.
Alexander Ziem z Uniwersytetu w Düsseldorfie: Constructional
meaning in the German Construction: from frames to construction
families.
Ważnym punktem programu Konferencji była debata „Language and thought” z udziałem prelegentów plenarnych, która
moderował dr Brian Ball z Northeastern University w Londynie.
Obrady toczyły się w trzech sekcjach równoległych (łącznie
piętnaście sesji). Referaty dotyczyły metafor, metonimii,
aktów mowy, semantyki przyimków, konstruowania znaczeń,
kreatywności w tłumaczeniach, emocji, humoru, a także zmian
semantycznych w kontekście zmian społecznych. Wystąpieniom
towarzyszyły żywe dyskusje i wymiany poglądów, kontynuowane także w rozmowach kuluarowych. Uczestniczki i Uczestnicy podkreślali bardzo dobrą atmosferę, chwalili organizację
i wsparcie techniczne.
Nad bezawaryjnym przebiegiem Konferencji od strony technicznej czuwali p. Marek Roszak, p. Łukasz Szczybyło i p. Maciej
Umiastowski z Uczelnianego Centrum Informatycznego US.





dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US
Instytut Językoznawstwa US
dr hab. Maciej Witek, prof. US
Instytut Filozofii i Kognitywistyki US
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Brydżyści US na MŚ

Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku we Wrocławiu odbyły się XVI Otwarte Mistrzostwa Świata w brydżu sportowym w ramach cyklu World Bridge Series.
To największa i najważniejsza tegoroczna impreza brydżowa na świecie. Odbywa się raz na cztery lata i po
raz pierwszy gościła w Polsce. Barw US bronili: Jacek
Batóg (Instytut Ekonomii i Finansów US), Wojciech
Bondarewicz (Instytut Matematyki US), Marcin Dziembor i Paweł Stężała (Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu US).
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między innymi reprezentantów: Indii, Danii, Wielkiej Brytanii, a także mistrzów Polski z 2021 roku, team Bridgescanner.
Mistrzami świata została reprezentacja USA, z którą nasz team
przegrał w trzeciej rundzie eliminacji 5:15.

Paweł Stężała

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu US

Do stolicy Dolnego Śląska przyjechali najlepsi brydżyści
ze wszystkich kontynentów. W zawodach nie zabrakło reprezentacji Uniwersytetu Szczecińskiego, która wystartowała w zmaganiach teamów w kategorii open, naszpikowanej drużynami zawodowymi i reprezentacjami krajów.
Przez dwa dni eliminacji toczyła się rywalizacja o awans do
fazy play off, do której kwalifikowały się najlepsze 32 zespoły.
Uniwersytecka ekipa, składająca się z samych amatorów, zajęła
49 miejsce na 79 drużyn. Gdyby nie porażka w ostatnim meczu
z reprezentantami Anglii, mogło być jeszcze lepiej, bo wygrana
16:4 dałaby upragniony awans. Tym razem Brytyjczycy okazali się nieznacznie lepsi (7:13), ale satysfakcja z samego
udziału w takiej imprezie, jak i z gry ze znacznie mocniejszymi
rywalami była nie do przecenienia.
Drużyna Uniwersytetu Szczecińskiego w 10 meczach odniosła aż 5 zwycięstw, pokonując w 10-rozdaniowych pojedynkach
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

lipiec • wrzesień 2022

44

Nowości
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Wydawnictwa Naukowego
Uniwersytetu Szczecińskiego
Renata Urban
TRADYCJE SPORTÓW KONNYCH W POLSCE
DO 1939 ROKU
Autorka w sposób kompleksowy
przedstawia genezę i rozwój sportów konnych w Polsce od czasów najdawniejszych
po 1939 roku. Publikacja, napisana bardzo
przystępnym językiem, bogato ilustrowana, z pewnością zainteresuje osoby
w środowisku jeździeckim, sportowców,
działaczy sportowych, ale także mniej
zaznajomionego z tematem czytelnika.
Książka należy do najlepszych, jakie
powstały w ostatnim czasie w naszym kraju.

Ukazuje ważny problem z historycznego
punktu widzenia, nawiązujący do tradycji
kulturowych Polski, który dotąd nie został
odzwierciedlony w monografii. Jest to nie
tylko dzieło naukowe, ale także cenne opracowanie dydaktyczne. Monografia ma również wymiar międzynarodowy w postaci
wkładu do wiedzy europejskiej o polskiej
wielowiekowej tradycji sportów konnych.
Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Jurka

wydanie I, rok 2022
ISBN: 978-83-7972-533-5
oprawa twarda, format 170/240, 394 s.

Piotr Szkudlarek
REGULACJA Z PERSPEKTYWY EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ I EKONOMII BEHAWIORALNEJ NA PRZYKŁADZIE
RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE
Zasadność podejmowanych badań
nie budzi wątpliwości. Autor wykazał się
olbrzymią erudycją i pracowitością, a także
umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej w badaniach empirycznych. Monografia jest oryginalna, ważna i nowatorska
zarówno, jeżeli chodzi o cele przeprowadzonego badania i postawione tezy, jak

i o zastosowane interdyscyplinarne metody
badawcze. Z tego względu stanowi ona
istotny wkład w zrozumienie czynników
warunkujących funkcjonowanie rynków
regulowanych.

Z recenzji

dr. hab. Piotra Kozarzewskiego

prof. UMCS

wydanie I, rok 2022
ISBN: 978-83-7972-538-0
oprawa miękka, format B5, 554 s.
cena 80,00 zł
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI
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Lucjan Buchalik
DOGONOWIE Z BLISKA Tom III
wybór tekstów i redakcja Jacek Łapott

wydanie I, rok 2022
ISBN: 978-83-7972-534-2
Oprawa miękka, format 150/240, 298 s.
cena 45,00 zł

Kolejny, trzeci tom serii poświęconej
Dogonom wypełniony jest publikacjami
etnologa-afrykanisty – Lucjana Buchalika.
To jeden z tych nielicznych badaczy, który
nie potrafi pisać o Afryce bez bliskiego, wielokrotnego kontaktu z jej mieszkańcami. Tę
pasję przejawiał już jako student, organizując w niełatwych warunkach komunistycznego systemu, w roku 1984, wyprawę do
Afryki. Chociaż wyprawa nie zakończyła się
spektakularnym sukcesem (prawie wszyscy
jej uczestnicy musieli wracać awaryjnie do
kraju), Lucjan Buchalik pozostał i z determinacją wyruszył na spotkanie z kulturą
Dogonów. Następny wyjazd miał miejsce
w 1990 roku, kiedy to dotarł kolejny raz
do tego plemienia jako uczestnik Ekspedycji Etnologicznej SAHARA-SAHEL ’90
zorganizowanej przez Muzeum Narodowe
w Szczecinie. A potem było już dużo łatwiej
– wyjazd za wyjazdem. Zainteresowanie
kulturą Dogonów dzielił z badaniami wśród
ich sąsiadów – Kurumbami z Burkina Faso.
Te niecodzienne, dualne badania zaowocowały oddzielną publikacją, która była jedno-

cześnie jego dysertacją doktorską. Wyjazdy
w te oba rejony (Mali, Burkina Faso) stały
się może nie codziennością, ale „corocznością”. Żmudne obliczenia wykazały, że był
w Afryce aż 40 razy, w tym 18 razy w kraju
Dogonów. To swoisty rekord wśród polskich
afrykanistów. Prócz działalności naukowo-badawczej pomagał także na miejscu różnym organizacjom pozarządowym w ich
niełatwej pracy. Jednocześnie, jako Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Żorach, gromadził
w trakcie swoich wyjazdów niemałe kolekcje
eksponatów dla tej instytucji. Publikował
nie tylko artykuły, ale i książki: Kolorowy
sahel, Niewolnicy kobiet czy Dogon ya gali,
a wymieniam tylko te obszerniejsze. Jako
muzealnik publikował albumy poświęcone
różnym materialnym artefaktom – nie tylko
Dogonów i Kurumbów, ale również unikalnym kolekcjom będącym efektem zainteresowań Muzeum Miejskiego w Żorach,
a zarazem dokumentującym dokonania
Polaków w poznawaniu i opisywaniu kultur
pozaeuropejskich świata.

Ze wstępu

Oskar Szwabowski
ZACZEPNE WPROWADZENIE DO FILOZOFII EDUKACJI

wydanie I, rok 2022
ISBN: 978-83-7972-553-3
oprawa miękka, format A5, 96 s.
cena 35,00 zł
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

Nie jest to ani podręcznik, ani tym bardziej oryginalne ujęcie filozofii edukacji czy
chociażby jakichś zagadnień z jej obszaru. Nie
jest to podręcznik, ponieważ idea podręcznika
jest mi obca, a nawet jest dla mnie wstrętna.
Czyni ona prostym to, co z natury skomplikowane. Zamiast problematyzować, pobudzać
– usypia i daje złudzenie, że coś ostatecznie
o kimś lub o czymś wiemy. Podręcznik wydaje
mi się też z natury niefilozoficzny – w miejsce
dialogu, niepewności, stawia zdania-rozkazy
zakorzenione w autorytecie; w miejsce drogi –
miejsce dotarcia; inspirujące bezdroża, które
są przestrzenią tworzenia, zastępuje mapą
wykreśloną przez bezdusznych administratorów. Podręczniki są najlepszym narzędziem
do tworzenia pozornej wiedzy, tych wykształconych, z którymi trudno przebywać. Są też
narzędziem narzucania sensów, kontrolowa-

nia znaczeń. Poza tym nie mam kompetencji,
nie znam się na niczym, nie mam pewności
właściwej do pouczania. Antonio Gramsci,
jeden z bohaterów tej książki, mówiąc o podręcznikach, stwierdza, że muszą one podawać
wiedzę sprawdzoną, dogmatyczną, wychodząc
naprzeciw pragnieniu pewności. Zakłada się
więc, że istnieją ustalone interpretacje, które
nie są przedmiotem sporu. Pewien fundament, na którym można później rozwijać
wiedzę. Takie stanowisko, chociaż wydaje się
oczywiste, i taka pomoc jak najbardziej jawi
się jako sensowna, są niebezpieczne. To jedno
z oszustw edukacji wzmacniające potoczne (i
niekiedy naukowe) przekonanie, że sprawa
dotyczy wiedzy, jej przekazywania – wyjaśniania, tłumaczenia świata i, co gorsze, jakiegoś
postępu czy rozwoju.

Ze wstępu
lipiec • wrzesień 2022
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MONOGRAFIE
• Brojak-Trzaskowska M., Porada-Rochoń M., Klein M., Przedsiębiorstwo w kryzysie, 146 s., cena 48 zł
• Buchalik L., Dogonowie z bliska, Tom III, wybór i redakcja Łapott J., 298 s., cena 45 zł
• Brüggemann L. W., Opis miasta Szczecina, (dodruk), tłumaczenie, wstęp i opracowanie Gut A., 148 s., cena 40 zł
• Frąc D. (red. nauk.), Homo Religiosus. Bóg – Człowiek – Historia, Tom 4, Studia i Rozprawy nr 55, 148 s., cena 38 zł
• Lemański J., Narodziny Izraela. Szkice historyczno-biblijne, (dodruk), 348 s., cena 60 zł
• Miciuła I., Potencjał produkcyjny i rynek pracy jako determinanty rozwoju gospodarczego, 116 s., cena 40 zł
• Olechowska P., W salonie międzykulturowości. Magazyn Piolsko-Niemiecki „DIALOG” w latach 1987–2017, 272 s., cena 48 zł
• Preś-Perepeczo A., Efekty sygnalizacji – determinanty reakcji akcjonariuszy na zdarzenia korporacyjne w spółkach publicznych,
458 s., cena 80 zł
• Rottermund B., Odkrywając Szymanowskiego. Dzieła fortepianowe Karola z Atmy i ich interpretacje. Utwory op. 4,14,62 i nieopusowane, 180 s.
• Styszyński A., Styszyński J., Korekcja wad wzroku dla optyków okularowych (dodruk), 200 s., cena 45 zł
• Szkudlarek P., Regulacja z perspektywy ekonomii instytucjonalnej i ekonomii behawioralnej na przykładzie rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, 554 s., cena 80 zł
• Szwabowski O., Zaczepne wprowadzenie do filozofii edukacji, 95 s., cena 35 zł
• Turek-Kwiatkowska L., Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800–1939, (dodruk), 188 s., cena 40 zł
• Urban R., Tradycje sportów konnych w Polsce do 1939 roku, 394 s.
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