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Tytułem wst�pu... 
 
 Ostatnimi czasy za przyczyn� 
pewnego całkiem znanego kinowego 
tryptyku, bardzo popularne stało si� 
REAKTYWOWANIE 
…postanowili�my wi�c i my wł�-
czy� si� w ten nurt. Wiernym czytel-
nikom nie umkn�ł zapewne fakt 
chwilowej nieobecno�ci gaZiEty, 
jako organu prasowego naszego 
Wydziału. Jednak nie czas to i nie 
miejsce na tłumaczenie – najwa�-
niejsze, ze wspólnymi siłami udało 
nam si� wyda� kolejny, 13 (i mam 
nadziej�, �e bynajmniej nie pecho-
wy) numer gaZiEty i tym samym na 
nowo wskrzesi� w niej �ycie �. 
 Kontynuuj�c w�tek filmowy i 
id�c za my�l� twórców kinowego 
hitu, nast�pnym naszym posuni�-
ciem powinna by� zatem chyba 
REWOLUCJA!? No có�, jest to nie-
w�tpliwie słowo o wielu znacze-
niach i kto wie, czy 2004 rok nie 
b�dzie w naszej redakcji rokiem ist-
nych rewolucji. Wszelkie jednak 
spekulacje, domysły i przewidywa-
nia pozostawiam Wam – Drodzy 
Czytelnicy – taki „mały dreszczyk 
emocji” … 
 A mo�e nic takiego si� nie wy-
darz? 
  W ka�dym razie, gaZieta tak do 
ko�ca nie b�dzie szła z przykładem 
filmu braci Wachowskich … i tym 
samym nie b�d� zapowiada�, �e na-
st�pny numer zako�czy ukazywani 
si� gaZiEty � 
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Nic dla nas bez nas... 
 

...czyli warto wiedzie�, �e 

B�d� ZMIANY 
na  
Wydziale... 
 

No i stało 
si�…Wreszcie otrzymali-
�my tak długo oczekiwa-
ny raport Pa�stwowej 
Komisji Akredytacyjnej, 
zwanej powszechnie 
PAKA. Nie jest tajemni-
c�, �e działalno�� nasze-
go Wydziału w du�ej 
mierze zale�y od tego 
raportu. Ale zanim zapo-
znam Was – Drodzy Czy-
telnicy – ze szczegółami, 
postaram si� pokrótce 
przybli�y�, czym w ogóle 
jest PAKA. 

Otó�…PAKA (To in-
formacja głównie dla 
tych, co ci�gle jeszcze 
my�l�, �e PAKA to „�li 
ludzie”, którzy przyjecha-
li zabra� tytuł zawodowy 
in�yniera �) jest usta-
wowym organem szkol-
nictwa wy�szego działa-
j�cym na rzecz jako�ci 
kształcenia, który przed-
stawia wła�ciwemu mini-
strowi ds. szkolnictwa 
wy�szego opinie i wnio-
ski dotycz�ce w szcze-
gólno�ci:  
1) utworzenia uczelni,  
2) przyznania uczelni 
uprawnienia do prowa-
dzenia studiów wy�-
szych na 
  

okre�lonym kierunku i 
poziomie kształcenia,  
3) utworzenie przez 
uczelnie filii lub wydziału 
zamiejscowego,  
4) oceny jako�ci kształce-
nia na danym kierunku, 
5) oceny jako�ci kształce-
nia nauczycieli,  
6) przestrzegania warun-
ków prowadzenia studiów 
wy�szych. 

Łatwo zatem zauwa-
�y�, jak wa�na jest opinia 
Komisji. Czekali�my dłu-
go, pytaj�c niemal  co-
dziennie Pana Prodziekana 
Szuwarzy�skiego czy ra-
port ju� jest. W ko�cu dnia 
2 grudnia br. raport szcz�-
�liwie dotarł na Wydział. 
Sam fakt przybycia raportu 
z opó�nieniem zdawał si� 
nie wró�y� pomy�lnych 
wie�ci. Jak jest naprawd�? 
Jedno jest pewne – woleli-
by�my, aby było lepiej. 
Sprawdziły si�, bowiem te 
mniej optymistyczne pro-
gnozy. Ale po kolei… 
Po pierwsze to chc� po-
wiedzie�, �e nie sposób 
omówi� w tym momencie 
w paru zdaniach tego, co 
znajduje si� na przeszło 20 
stronach raportu, dlatego 
postaram si� skupi� na tych 
najwa�niejszych, my�l�, 
dla Was sprawach. W 
punkcie po�wi�conym 
DYDAKTYCE czytamy 
m.in. „Na Wydziale 

Zarz�dzania i Ekonomii 
studia wy�sze prowadzo-
ne s� wył�cznie w ra-
mach kierunku ekono-
micznego Zarz�dzanie i 
Marketing, w zwi�zku z 
tym kształcenie musi 
odbywa� si� zgodnie z 
obowi�zuj�cymi standar-
dami programowymi dla 
kierunku. W tym �wietle 
pewne w�tpliwo�ci budzi 
nadanie in�ynierskiego 
charakteru tego kształce-
nia.” Gwoli ciekawo�ci, 
przepisy mówi�, �e aby 
uzna� in�ynierski charak-
ter studiów wymagane 
jest ponad 50% zaj�� o 
charakterze politechnicz-
nym. Przy czym mini-
mum programowe 
przedmiotów ekonomicz-
nych obejmuje ponad 70 
% godzin. Jak zatem ła-
two policzy� niemo�liwe 
jest spełnienie tych 
dwóch wymogów jedno-
cze�nie. Ukry� si� nie da, 
�e „kwestia tytułu in�y-
niera” poruszyła wielu z 
nas (mam na my�li głów-
nie studentów II i III ro-
ku), st�d w raporcie zna-
lazła si� wzmianka, �e 
„(…) likwidacja tytułu 
in�yniera byłaby bardzo 
niekorzystna dla obecnej 
popularno�ci studiów 
ekonomicznych na Poli-
technice Gda�skiej i 

spotkałaby si� z bardzo 
zdecydowanym sprzeci-
wem studentów”. Jaki 
st�d wniosek? Ano taki, 
�e je�li chodzi o nas – 
obecnych studentów, nie 
powinno by� radykalnych 
zmian. Natomiast, jak� 
sytuacj� zastan� nowo 
przyj�ci w 2004 r.? Na 
razie nie wiadomo. Jedno 
jest pewne – b�d� 
ZMIANY. 
Ale to nie wszystko Moi 
Drodzy. Okazało si� 
równie�, �e Komisja nie 
zgadza si� z zasadami 
prowadzenia magister-
skich studiów uzupełnia-
j�cych (MSU).W raporcie 
czytamy: ”(…)za nieuza-
sadnione uznaje si� przy-
znawanie stopnia magi-
stra studiów ekonomicz-
nych po 4-semestralnych 
uzupełniaj�cych studiach 
absolwentom zawodo-
wych studiów nieekono-
micznych.(…) Do wad 
planu mo�na zaliczy� 
nadmiern� liczb� specjal-
no�ci(…), specjalno�� 
„Marketing” – nie po-
winna by� prowadzona 
bez uwzgl�dnienia pro-
blematyki finansowej 
(szczególnie: płynno��, 
 
ci�g dalszy na str.3... 

 

KONKURS... 
...czyli dlaczego czyta� si� opłaca 

Od tego roku akademickiego na WZiE zacz�ła działa� Ksi�garnia Nauko-
wo-Techniczna ARCHE. Sie� tych ksi�garni w swojej ofercie sprzeda�y po-
siada blisko 15 000 tytułów oraz mo�e si� pochwali� współprac� z ponad 700 
wydawnictwami; z tymi powszechnie znanymi jak i niskonakładowymi. Po-
nadto istnieje tak�e mo�liwo�� sprowadzenia dowolnej, dost�pnej na rynku 
ksi��ki na zamówienie. W oddziale ARCHE znajduj�cym si� na WZiE mo�na 
ju� dosta� podr�czniki, leksykony, słowniki, albumi i czasopisma a w najbli�-
szym czasie równie� skrypty Wydawnictwa Politechniki Gda�skiej. 

Ksi�garnia ARCHE ufundowała dla 
naszych czytelników nagrod� w 
KONKURSIE - wystarczy je-
dynie dobrze wczyta� si� w gaZiEt� i 
odpowiedzie� na jedno krótkie pyta-
nie: 
co oznacza skrót PAKA? 
 
Osoba, która jako pierwsza prze�le 
odpowied� na adres gazieta@wp.pl 
zostanie wła�cicielem jednej z ksi�-
�ek Ksi�garni ARCHE. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ci�g dalszy ze str. 2...  
 
koszty, warto�� firmy), 
specjalno�� „Ekonomia 
i finanse” uj�to zbyt 
szeroko…”. 

Nie sposób omówi� 
tu wszystkich zastrze-
�e� Zespołu, który wi-
zytował nasz Wydział. 
Dla tych osób, które 
przeraziły si� zastrze�e-
niami PAKI, mam po-
cieszaj�c� informacj�, 
�e rewolucji programo-
wej nie b�dzie. Ta kwe-
stia najbardziej doty-
czy� b�dzie przyszłych 
kandydatów na studia. 
Jednak�e my, studiuj�cy 
obecnie, na pewno do-
�wiadczymy pewnych 
korekt programowych. 
Wniosek podstawowy – 
b�d� ZMIANY. 
No i teraz par� słów o 
Nas (czyli studentach) 
w spojrzeniu Komisji. 
Cz��� z Nas (zwłaszcza 
ci, którzy chodz� na 
wykłady �), była 
uczestnikami wizytacji 
podczas wykładów. 
Cz��� z Nas nawet od-
powiadała (albo nie 
odpowiadała) na pyta-
nia prof. Dietla. No i co 
czytamy w raporcie o 
studentach? Oto frag-
ment: „(…) zdecydo-
wana wi�kszo�� identy-
fikuje si� z uczelni� i 
formułuje pozytywne 
opinie; podkre�lono 
mił� opini� w domach 
akademickich i zadowa-
laj�ce warunki bytowe, 
a tak�e dost�p do Inter-
netu (przeszło 90% 
studentów); studenci 
przypisuj� du�� wag� 
do tytułu in�yniera, 
który uzyskuj� po  

zako�czeniu studiów za-
wodowych, równocze�nie 
jednak znaczna cz��� nie-
ch�tnie odnosiła si� do 
cz��ci przedmiotów tech-
nicznych”. Jakie wnioski? 
Chyba takie, �e jeste�my 
lekko niezdecydowani, tzn. 
z jednej strony chcemy 
mie� tytuł in�yniera, a z 
drugiej jednak du�ej ilo�ci 
przedmiotów typu mecha-
nika, technologia wyrobu, 
automatyka mie� nie 
chcemy…I jak tu znale�� 
złoty �rodek???  

Zbli�aj�c si� do ko�ca 
tego artykułu chc� przed-
stawi� jeszcze jeden cytat z 
raportu, który mo�e boli, a 
mo�e nie boli – oce�cie 
sami i wyci�gnijcie wnio-
ski. W ka�dym b�d� razie 
czytamy: „Zespół jest 
zdziwiony bardzo ograni-
czon� wiedz� z zakresu 
ekonomii i to zarówno u 
studentów II jak i III roku, 
równocze�nie jednak 
wskazywano na podr�czni-
ki, których opanowanie 
zapewnia ugruntowanie tej 
wiedzy. Dalsze jednak 
rozmowy wykazały, �e 
znaczna cz��� studentów 
prawdopodobnie w ogóle 
tych podr�czników nie 
czytała. Sugeruje to niskie 
wymagania egzaminacyjne 
z podstawowych przedmio-
tów na I i II roku.” Pozo-
stawi� t� opini� bez ko-
mentarza, z mał� tylko 
pro�b�, aby ka�dy rozwa-
�ył te słowa „we własnym 
sumieniu.”� 
Je�li to, co przeczytali�cie 
w jaki� sposób wp�dza was 
w smutny nastrój to dla 
pocieszenia mog� powie-
dzie�, �e jest wiele pozy-
tywnych opinii, np. ta o 
naszej zacnej Kadrze 

Naukowo-Dydaktycznej, 
czy ta o Samorz�dzie 
Studenckim, który „pełen 
jest inwencji(…) i wyra�-
nie przyczynia si� do 
integracji społeczno�ci 
studenckiej.” Komisja 
zwraca tak�e uwag� na 
pozytywne zjawisko wy-
st�powania kół i organi-
zacji na naszym Wydzia-
le. Pozytywne opinie 
zebrały równie�: działal-
no�� naukowo – badaw-
cza, liczne mi�dzynaro-
dowe programy współ-
pracy, hospitacje zaj��, 
zbiory biblioteczne i ich 
dost�pno��, wyposa�enie 
laboratoriów, dokumen-
tacja przebiegu studiów. 
I jeszcze jedno - Komisja 
zapoznała si� z kilkoma 
testami przeprowadza-
nymi na egzaminach se-
syjnych na naszym Wy-
dziale. Oceniono je jako 
testy o �rednim stopniu 
trudno�ci. My pewnie 
postrzegamy je czasami 
jako bardzo trudne, no ale 
my nie jeste�my Szanow-
n� Komisj� �. Ponadto 
warto jeszcze nadmieni�, 
�e dobre wra�enie na 
Komisji robi poło�enie 
nacisku na metody ilo-
�ciowe i trafny dobór 
specjalno�ci. 

To dla nas jako Wydzia-
łu, du�y plus. Niestety za 
chwil� czytamy, �e 6 
specjalno�ci to jednak 
nadmierna liczba 
�.Reasumuj�c wszystko, 
co starałem si� Wam – 
Mili Czytelnicy – przeka-
za�… Jedno na razie jest 
pewne. My�l�, �e wiecie 
co. Je�li nie, to proponuj� 
przeczyta� jeszcze raz 
gło�no tytuł artykułu i 
powtórzy� na głos: NA 
WYDZIALE B�D� 
ZMIANY. I jak wszyscy 
zreszt� wiedz�, zmianami 
te� trzeba zarz�dza�, wi�c 
mo�emy by� spokojni, �e 
wła�ciwe osoby na wła-
�ciwych stanowiskach 
zadbaj� o to, aby Wydział 
funkcjonował bez pro-
blemów. 

Na koniec mog� tyl-
ko powiedzie�, �e je�eli 
kto� b�dzie chciał zagł�-
bi� si� w poruszanych 
tutaj kwestiach, to ch�tnie 
słu�� pomoc�. 

Ze studenckim po-
zdrowieniem, pełen wiary 
i nadziei, �e b�dzie na 
Wydziale dobrze –  

 
Artur Ziółkowski 

Kontakt: 
e-mail: azet82@wp.pl; 

GG#2310694 
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Nic dla nas bez nas... 
...czyli warto wiedzie�, �e 
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KULTURKA... 
...czyli jak nie utkn�� w martwym punkcie 

 

„My name is Pratch-
ett. Terry Pratch-
ett.” 
 

Pewnie cz��� z Was ju� wie o 
kim mowa -  Terry Pratchett to 
znany i lubiany autor opowiada� 
humorystyczno-fantastycznych. 
Mo�e nie jest on sławniejszy od 
agenta 007, pewnie nie jest nawet 
tak przystojny, ale ma „co�”, co 
sprawia, �e jest po prostu lepszy 
…W przeciwie�stwie do raczej 
schematycznych przygód superbo-
hatera z licencj� na zabijanie, ko-
lejne ksi��ki Pratchett’a s� zawsze 
Zaskakuj�ce, pełne Humoru i Fan-
tazji. Wiele osób twierdzi, �e s� 
najskuteczniejszym i „najsmacz-
niejszym” lekarstwem na nud� i 
rozpacz. Przestrzegam jednak przed 
zagł�bianiem si� w lektur� na krót-
ko przed wizyt� u dentysty, po-
grzebem lub inn� powa�n� cere-
moni� (czytaj: wykłady), na której 
salwy �miechu czy stłumiony chi-
chot nie b�d� mile widziane.  

Osobi�cie, „wyznaj�” jedynie 
seri� „�wiat Dysku” – pozostałe 
dokonania Pratchett’a nie s�, moim 
zdaniem, tak pasjonuj�ce i zabaw-
ne. Nie b�d� opisywał fenomenu 
Terry’ego i jego opowiada� – je�eli 
jeste�cie ciekawi, to wpiszcie w 
wyszukiwarce internetowej (np. 
Google) discworld, lub pratchett. 
W naszym pi�knym, cho� nieco 
zacofanym kraju ukazała si� ju� 
całkiem poka�na kolekcja około 20 
ksi��ek z tej serii; autor dotychczas 
„wyprodukował” mniej wi�cej 
dwa-trzy razy tyle. Ostatnio ukaza-
ły si�: Muzyka Duszy, Zbrojni, 
Maskarada i Ciekawe czasy wy-
dawnictwa Prószy�ski i s-ka. Po-
siadam wi�ksz� cz��� dost�pnych 
w Polsce pozycji tej�e lektury, ale 
mam do nich ograniczony dost�p, 
poniewa� kilku moich znajomych  

te� bardzo lubi tego typu rozrywk� z 
magi�, mieczami, Kuframi i Małpa-
mi w rolach głównych. Zaintereso-
wanych, dlaczego w �wiecie poło�o-
nym na grzbiecie czterech słoni wy-
st�puj� samobie�ne meble i sympa-
tyczne orangutany zapraszam do 
lektury. Seria ma pewien okre�lony 
układ i lepiej jest czyta� w porz�dku 
zamierzonym przez autora, ale w 
ka�dym opowiadaniu znajduje si� 
kilka słów wprowadzenia i gar�� 
informacji ogólnych – co� w rodzaju 
„w poprzednim odcinku …”  

W ksi��kach tych wyst�puje bar-
dzo wielu bohaterów – samych 
głównych postaci jest około dziesi�-
ciu. W niektórych tomach pojawia 
si� tylko kilka z nich i wi�kszo�� 
akcji koncentruje si� wokół ich roz-
terek i perypetii, a w innych opowia-
daniach spotykamy wi�kszo�� 
„gwiazd” �wiata Dysku. Historie, 
ukazuj�c „nasz” �wiat w krzywym 
zwierciadle, nie tylko bawi�, ale 
równie� obna�aj� ludzkie przywary i 
�yciowe absurdy. Przykładowo, Gil-
dia Złodziei i Gildia Skrytobójców s� 
niesamowitymi „odkryciami” Pra-
tchett’a – s� ciekawym poł�czeniem 
„legalnej” mafii, „oficjalnej” korup-
cji i polisy ubezpieczeniowej. Otó�, 
w mie�cie Ankh-Morpork złodzieje i 
mordercy posiadaj� własne szkoły i 
s� zrzeszeni w cechach (to takie 
dawne zwi�zki zawodowe). Nie ist-
nieje wła�ciwie �aden odpowiednik 
policji, a przest�pczo�� jest utrzy-
mywana na okre�lonym poziomie – 
np. 1000 morderstw i 15000 włama� 
rocznie. 	eby nie przekroczy� owych 
limitów, złoczy�cy musz� po prostu 
mniej pracowa�, podczas gdy w na-
szych realiach policja ma zawsze 
pełne r�ce roboty. Trzeba, bowiem, 
chroni� obywateli i �ciga� przest�p-
ców, a rezultaty i tak w obu przypad-
kach (�wiat Dysku i Ziemia) s� zbli-
�one. Szczegółowe informacje 

na ten temat mo�na znale�� na s.45 i 
46 tomu Stra�! Stra�!.Nawet w tak 
innym od naszego otoczeniu toczy 
si� walka o sław�, pieni�dze i wła-
dz�: magowie kłóc� si� z kupcami, 
mo�nymi i mi�dzy sob�. Opowiada-
nia zawieraj� przezabawne dialogi i 
opisy, nagłe zwroty akcji i zaskaku-
j�ce zako�czenia. Ka�da historia 
zawiera kilka krzy�uj�cych si� ze 
sob� w�tków, dlatego te� finał jest 
wła�ciwie nieprzewidywalny (chyba, 
�e kto� zaczyna lektur� od ko�ca …). 

Mog� szczerze powiedzie�, �e 
„�wiat Dysku” jest moja ulubion� 
seri� od czasów „Pana Samochodzi-
ka”, a to naprawd� du�o znaczy.  
Na koniec dwa fragmenciki, które 
mog� Was ostatecznie przekona�, 
dlaczego warto wył�czy� TV i „kop-
n�� si�” do najbli�szej „dobrej” bi-
blioteki lub ksi�garni.  
 
„Werminia jest niewielkim, biało-
czarnym krewniakiem leminga, �yj�-
cym w zimnych regionach wokół Osi. 
Jej futro jest wysoce cenione, zwłasz-
cza przez sam� wermini�; samolubna 
bestia posunie si� do wszystkiego, 
byle si� z nim nie rozstawa�.”  
 
„- Jest takie długie słowo… 
Rincewind poszukał w pami�ci dłu-
gich słów. 
- Marmolada? 
Z irytacj� potrz�sn�ła głow�. 
- Oznacza, �e bierzesz co� od rodzi-
ców. 
- Kleptomania? Recydywista? – za-
ryzykował 
- Zaczyna si� na D. 
- Dalekowzroczno��? 
- Dziedyczno�� – oznajmiła Conena” 
 
[T. Pratchett, Czarodzicielstwo, Pró-
szy�ski i s-ka, Warszawa 1997, s. 33, 
67-68] 
 
 

Karol 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Znajd� „Pierw-
sz� Prac�”!  
 
 
Aktywizacja zawo-
dowa absolwentów, 
pomoc w poszuki-
waniu pracy i 
umo�liwienie na-
bywania pierw-
szych do�wiadcze� 
zawodowych – 
przed wakacjami 
zacz�ł si� drugi 
rok programu 
„Pierwsza praca”. 
 
 

Ka�dego roku kilkaset tysi�cy 
młodych ludzi ko�czy nauk� i 
trafia na rynek pracy. S� w�ród 
nich absolwenci szkół zawodo-
wych, �rednich i wy�szych. Nie 
wszyscy znajduj� prac�. Co wi�cej, 
to oni s� t� grup�, w której poziom 
bezrobocia ro�nie najszybciej. 
Problem ten dotyczy równie� 
absolwentów szkół wy�szych. Ju� 
od dawna dyplom nie gwarantuje 
pracy. Zło�yły si� na to dwie przy-
czyny. Pierwsza – zła sytuacja 
gospodarcza kraju, niskie tempo 
wzrostu, itp. Druga – gwałtowny 
wzrost liczby szkół wy�szych, a co 
za tym idzie – ich absolwentów. 
Dotyczy to zreszt� nie tylko szkół 
prywatnych, które do niedawna 
były uwa�ane za „gorsze”, ale i 
tych pa�stwowych, które w poszu-
kiwaniu �rodków finansowych 
przyjmuj� coraz wi�ksz� liczb� 
studentów. 

Rz�dowy program „Pierwsza 
praca” ma by� odpowiedzi� na 
trudn� sytuacj� na rynku pracy. 
Jego twórcy nie twierdzili oczywi-
�cie, �e dzi�ki niemu wszyscy 
absolwenci znajd� prac�. Jednak 
dzi�ki ró�nym metodom liczba 
aktywnych zawodowo młodych 
ludzi miała wzrosn��. Program 
zakładał pi�� obszarów działania: 
małe i �rednie przedsi�biorstwa, 
samozatrudnienie, kształcenie, 
wolontariat oraz poradnictwo 
zawodowe i po�rednictwo pracy. 
W ka�dym z nich proponował 
pewne działania czy udogodnienia, 
które miały poprawi� sytuacj� 
absolwentów. 
 
  

 
Absolwencie, namów 
pracodawc�: 

Pracodawcy zatrudniaj�cy ab-
solwentów mog� skorzysta� kilku 
narz�dzi-ułatwie�. 
1. Sta� absolwencki – trwa mak-
simum rok, przez ten czas absol-
went pracuje w firmie, która zgło-
siła si� do urz�du pracy; otrzymuje 
wynagrodzenie w wysoko�ci rów-
nej zasiłkowi dla bezrobotnych 
(niespełna 500 złotych) wypłacane 
przez urz�d pracy. Warto samemu 
szuka� firmy zainteresowanej 
darmowym w rzeczywisto�ci 
pracownikiem. Firma mo�e te� by� 
zainteresowana, bo oprócz darmo-
wego pracownika osoba opiekuj�ca 
si� sta�yst� dostaje dodatek w 
wysoko�ci około 580 zł rocznie. 
2. Refundacja cz��ci wynagro-
dzenia – urz�d zwróci pracodawcy 
tak� sam� kwot�, jak w przypadku 
sta�u absolwenckiego. Ró�nica 
polega na tym, �e brakuj�ce ponad 
200 złotych miesi�cznie (do wyso-
ko�ci minimalnej pensji 800 zł) 
musi dopłaci� pracodawca, 
3. Praca społecznie u�yteczna – 
to równie� rodzaj refundacji, tylko 
nieco ni�szej – urz�d zwróci pra-
codawcy najwy�ej połow� najni�-
szego wynagrodzenia (do 400 zł), 
ale tylko wtedy, gdy praca b�dzie 
miała zwi�zek z o�wiat�, kultur�, 
opiek� zdrowotn�, społeczn�, 
sportem lub turystyk�, 
4. Po�yczka na utworzenie miej-
sca pracy – w tym przypadku 
chodzi ju� o znacznie wi�ksze 
kwoty, si�gaj�ce nawet dwudzie-
stokrotno�ci �redniego wynagro-
dzenia (czyli ok. 44 tysi�cy zło-
tych). Po�yczka jest udzielana na 
niski procent (obecnie 2-3%) w 
zale�no�ci od regionu; warunkiem 
otrzymania takiej po�yczki jest 
zatrudnienie absolwenta przez 
minimum dwa lata. 
 
Absolwencie, zrób 
to sam! 

Program przewiduje równie� 
narz�dzia skierowane bezpo�rednio 
do absolwentów: 
1. Po�yczk� z Funduszu Pracy na 
rozpocz�cie działalno�ci gospo-
darczej – w wysoko�ci takiej 
samej, jak� otrzyma� mo�e praco-
dawca; dodatkowym udogodnie-
niem jest mo�liwo�� umorzenia po 
dwóch latach 50% po�yczonej 
kwoty, a tak�e zawieszenia spłat na 
okres odbywania słu�by wojskowej 
lub zast�pczej. 
 

2. Po�yczk� z Banku Gospodar-
stwa Krajowego – udzielana 
równie� na rozkr�cenie własnego 
biznesu, na kwot� od 5 do 40 
tysi�cy złotych; troch� mniej ko-
rzystne oprocentowanie i brak 
mo�liwo�ci umorzenia. 
3. Zwolnienie z obowi�zku opła-
cania składek – za absolwenta, 
który zało�ył własn� firm� na 
terenie zagro�onym strukturalnym 
bezrobociem, pa�stwo mo�e opła-
ca� składk� rentow� i wypadkow�. 
Najwi�kszej składki - emerytalnej, 
nie pokrywa, ale zwalnia z obo-
wi�zku jej płacenia przez rok; 
wada – przez ten czas nie wpłyn� 
�adne �rodki na fundusz emerytal-
ny, a okres pracy nie b�dzie 
uwzgl�dniany przy wyliczaniu 
emerytury. 
4. Wolontariat – wolontariusz nie 
otrzymuje wynagrodzenia, ale za to 
zdobywa do�wiadczenie. To roz-
wi�zanie dla tych, którzy nie mog� 
znale�� pracy 
ani zało�y� własnej firmy. Wolon-
tariusze mog� pracowa� w organi-
zacjach pozarz�dowych oraz insty-
tucjach rz�dowych lub samorz�-
dowych; instytucje publiczne maj� 
obowi�zek (a organizacje pozarz�-
dowe mog�) pokry� koszty bada� 
lekarskich, ubezpieczenia NW czy 
podró�y słu�bowych. 
5 NOWO�� – spółdzielnie – w 
ubieganiu si� o po�yczki i inne 
ułatwienia pierwsze�stwo b�d� 
mieli absolwenci zrzeszeni w 
spółdzielniach. To tegoroczna 
nowo��, polegaj�ca na tworzeniu 
podmiotów gospodarczych działa-
j�cych w oparciu o prawo spół-
dzielcze; jest to rozwi�zanie dla 
tych, którzy  
 

2. Akademickie biura karier 
– wiele takich biur istniało 
jeszcze przed wprowadzeniem 
programu, jednak dzi�ki 
„Pierwszej Pracy” pojawiły si� 
dodatkowe �rodki na działanie 
tych instytucji, gdzie studenci 
mog� stara� si� o prac� u 
współpracuj�cych z uczelni� 
pracodawców, a tak�e bra� 
udział w szkoleniach, targach 
pracy, itp. 
3. Oprócz tego istniej� jeszcze 
elementy programu nie doty-
cz�ce mo�e w du�ym stopniu 
absolwentów szkół wy�szych, 
np. „zielone miejsca pracy” 
czy mobilne centra informacji 
zawodowej (to te� nowo��), ale 
zawsze, poszukuj�c pracy, 
warto dowiadywa� si� o 
wszystkie mo�liwo�ci – czy 
zdobywania do�wiadczenia czy 
podnoszenia kwalificji. 
 
Absolwencie, za-
dbaj sam o swój 
udział w progra-
mie! 

Niestety, nie ka�dy mo�e 
by� obj�ty aktywnymi formami 
aktywizacji, takimi jak sta� czy 
po�yczka, a to one s� najsku-
teczniejsze. B�d� w�ród tych, 
którzy z nich skorzystaj�! Nie 
czekaj, a� urz�d pracy znajdzie 
co� dla Ciebie! 
Przecie� sam mo�esz poszuka� 
pracodawcy, który zatrudni Ci� 
pod warunkiem, �e zwrócone 
mu b�d� koszty zatrudnienia 
(lub ich cz���). Pami�taj, wielu 
z nich nawet nie wie, �e taki 
program istnieje. U�wiadom 
im to! 
Im wi�ksze miasto, tym łatwiej 
znale�� firm�, która cho�by na 
kilka miesi�cy da Ci zatrud-
nienie. Ale i mieszkaj�c w 
małych miasteczkach nie 
mo�na rezygnowa�. 
Mo�e kto� z dalszej rodziny 
albo znajomych prowadzi 
firm�? 
Mo�e nawet nie potrzebuje 
dodatkowej siły roboczej, ale 
skoro jego to nic nie kosztuje, 
a Ty mo�esz zyska� – mo�e da 
si� namówi�! 
Nie wystarczy chodzenie do 
urz�du pracy i czekanie na 
„co� dla mnie”. Trzeba same-
mu poszuka�. 
 

 

 chcieliby by� „na swoim”, ale nie 
czuj� si� na siłach, aby działalno�� 
gospodarcz� prowadzi� całkiem 
samodzielnie. 
 
Inne formy pomocy 

Absolwenci szkół wy�szych 
mog� równie� korzysta� z innych 
form pomocy: 
1. Gminne centra informacji – w 
punktach tych mo�na dowiadywa� 
si� o oferty pracy, szkolenia zawo-
dowe, a tak�e uzyska� informacje 
przydatne przy zakładaniu własnej 
działalno�ci gospodarczej. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawa na czasie... 
...czyli po co komu KATAR 

1. Mo�esz kicha� na wszystko. 
2. �wietnie usprawiedliwia czerwony nos i podkr��one oczy. 
3. Umo�liwia dostanie legalnego zwolnienia lekarskiego. 
4. Bo milo jest, gdy wszyscy mówi� Ci "na zdrowie". 
5. Bo mo�na skutecznie si� wykpi� od kurtuazyjnego obcałowywania te�cio-
wej i całych stad ciotek. 
6. Lepszy katar ni� katarynka (szczególnie, gdy jest ni� Twoja kobieta). 
7. Mo�esz na niego zwali� łzy wzruszenia, które w oczach prawdziwego m��-
czyzny nigdy przecie� si� nie pojawiaj�. 
8. Pozwala bezpiecznie i bez tłoku podró�owa� komunikacja miejska. 
9. Bo trwa tylko tydzie� i a� 7 dni. 
10. Bo nie przenosi si� droga płciow�. 
11. �wietnie wpływa na Twoja sylwetk� - dzi�ki niemu tracisz apetyt i kilo-
gramy. 
12. Usprawiedliwia poka�ny wzrost spo�ycia ro�nych paramedycznych �rod-
ków, takich jak grzane piwo, grzane wino, nalewka malinowa itp. 
13. Przestajesz ba� si� alergii. 
14. Nie straszne Ci miejskie toalety. 
15. Twoja kobieta rozczula si� nad Tob�, co nie jest takie cz�ste! 
16. Jako smarkacz mo�esz sobie pozwoli� na głupie wyskoki. 
17. W�ród wielu podawanych Ci pigułek mo�e trafi� si� ta bł�kitna. 
18. Bo to bardzo bogate pa�stwo. 

CZY WIESZ, �E... 
...czyli przeczytaj uwa�nie 

Potrójne „W 80 
dni dookoła 
�wiata” …  
    

W drodze od pół roku, a 
jeszcze 2 miesi�ce przed 
nimi. Dwóch studentów PG 
i kole�anka z UG w na-
prawd� niecodzienny spo-
sób poł�czyło przygod� i 
nauk�. Je�eli nie wiesz, 
drogi Czytelniku, o czym 
tu pisz�, to … lepiej si� nie 
przyznawaj ;-) "Expedition 
around the Glo-
be_alisation" jest na bie��-
co relacjonowana przez 
Piotrka, Jasia i Dag� na 
stronie 
http://www.wyprawa.
pg.gda.pl i to tam odsy-
łam wszystkich po szcze-
gółowe informacje na te-
mat przebiegu wyprawy. 
Listy z podró�y uzupełnia-
ne s�  

 
fotkami nieznanych lu-
dów i l�dów (np. New 
York City), co gwarantu-
je emocje wi�ksze ni� 
„Klan” i „Milionerzy” 
razem wzi�ci. UWAGA! 
Ludzi o słabych nerwach 
przestrzegam przed 
sprawdzaniem kosztu tej 
„imprezy”! Cele wypra-
wy s� trzy: zwiedzanie 
miejsc ró�nych (cel po-
dró�niczo - organizacyj-
ny), zbieranie faktów i 
opinii na temat globaliza-
cji (cel naukowy) oraz 
poznawanie motywów i 
inspiracji tanecznych z 
całego �wiata (cel arty-
styczny). Jest to wielkie 
przedsi�wzi�cie, ale jej 
uczestnicy od lat podró-
�uj� i eksploruj� nasz� 
planet�, wi�c nie ma tu 
mowy o  „rzucaniu si� z 
motyk� na sło�ce”.  

 
Jak mo�na dowiedzie� 

si� z relacji naszych po-
dró�nych, mimo du�ych 
przeciwno�ci losu udaje si� 
im wypełnia� zało�enia 
ekspedycji. Pono� najlep-
szych organizatorów po-
znaje si� nie po tym, �e 
potrafi� wykona� projekt w 
100% zgodnie z planem, 
ale po tym, �e w momen-
cie, kiedy co� „nawala” i 
pi�trz� si� trudno�ci, umie-
j� oni opanowa� bałagan i 
„zmontowa�” nowy sposób 
realizacji danego etapu 
przedsi�wzi�cia. Obecnie, 
globetrotterzy za�ywaj� 
azjatyckiej go�cinno�ci, 
zwiedzaj�c najwi�kszy i 
najludniejszy kontynent 
Ziemi. Ju� nie mog� do-
czeka� si� kolejnej porcji 
zdj�� i listów. Zazdroszcz� 
im nieco, nie tylko pomy-
słu i „kondycji”, ale przede 
wszystkim  
 

uporu i hartu ducha. Czy 
zm�czeni, czy wypocz�ci, 
czy w powietrzu, czy na 
l�dzie, wspinaj�c si� na 
kolejn� gór�, lub z niej … 
spogl�daj�c na dół, roz-
mawiaj�c po angielsku lub 
hiszpa�sku – zawsze do 
przodu! Takie podej�cie do 
�ycia daje im spor� prze-
wag� nad „szaraczkami”, 
którzy nie s� „zaprawieni 
w bojach i trudach”. S�dz�, 
�e niezłym pomysłem by-
łoby napisanie i wydanie 
bogato ilustrowanej ksi��ki 
szerzej opisuj�cej przygody 
studentów-obie�y�wiatów. 

Tymczasem, trzymajmy 
za nich kciuki, aby wrócili 
do domu bezpiecznie, z 
cała mas� wspomnie� i 
wra�e�. Mo�e za jaki� czas 
zorganizuj� „Podró� do 
wn�trza ziemi”, „Pi�� ty-
godni w balonie” albo 
„20000 mil podmorskiej 
�eglugi”. Kto wie, kto wie. 

 
Karol 

 

 

 
 

Masz Du�o Do 
Powiedzenia? 
Nurtuj� Ci� 

Ró�ne Sprawy? 
Masz Ochot� 

Podzieli� Si� 
Tym Z Innymi? 
Nic Prostsze-
go! Napisz, A 

My 
Przedstawimy 
To W gaZiEcie 

 
gazieta@wp.pl 
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Co� wi�cej ni�... 
... czyli co mo�e zaintereso-

wa� studenta na WZiE 
 

Przedmioty od 
� do � 
Przewodnik al-
fabetyczny 
 

J 
 
W tym odcinku, 
wyj�tkowo, za-
miast kolejno�ci 
alfabetycznej, 
chronologiczna 
 
J�zyk obcy 

Pewne zdziwienie bu-
dzi, �e my, przyszli ma-
nagerowie, mamy według 
planu nauk� j�zyka obce-
go dopiero od drugiego 
semestru, gdy studenci 
cho�by Wydziału Me-
chanicznego zaczynaj� 
doskonalenie odmiany 
czasowników to be, sein 
czy podobnych od same-
go pocz�tku studiów. I to 
z całym szacunkiem dla 
osób z innych wydziałów. 
Zaskoczenie nr 2, które 
nast�piło u mnie podczas 
testów kwalifikuj�cych 
do grup o ró�nym pozio-
mie zaawansowania, wy-
nikało z naiwno�ci, jaka 
nie zd��yła jeszcze mnie 
opu�ci� po I semestrze. 
 

Chodzi o fakt, �e stu-
diowanie i uczenie si� 
to nie s� wyrazy blisko-
znaczne. Pr�dzej – an-
tonimy. Teraz ju� do-
skonale rozumiem, dla-
czego sporo osób celo-
wo zawalało ten test. Im 
mniej zaawansowana 
grupa, tym mniej wysił-
ku trzeba wkłada� w 
nauk�. 

Inny, mniej budz�cy 
zastrze�enia sposób 
unikni�cia stresu, to 
okazanie certyfikatu. W 
przypadku angielskiego 
wystarczy do�� dobrze 
zdany FCE. Takie za-
�wiadczenie ma t� do-
datkow� zalet�, �e za-
zwyczaj pozwala okazi-
cielowi pojawi� si� na 
zaj�ciach tylko dwa 
razy w semestrze – by 
pokaza� �wistek na 
pocz�tku i indeks goto-
wy do wpisu pod sam 
koniec. 

Ogólna uwaga logi-
styczna: je�li si� po-
szcz��ci, nasza grupa 
b�dzie miała zaj�cia na 
III p. gmachu B. Je�li 
nie, czeka nas w�drów-
ka na ostatnie pi�tro 
OIO. 
  
J�zyk obcy (drugi 
fakultatywny) 

Najwa�niejsze słowo 
wrzucono w nawias. W 
dodatku nie dokładnie 

to, jakie znale�� si� tam 
powinno. Prawidłowa 
nazwa to „J�zyk obcy 
(drugi nieobowi�zko-
wy)”.Dla tych, których 
jednak we�mie ochota na 
zostanie poliglotami, 
informacja: tym razem 
sami deklarujemy, na jaki 
poziom zaawansowania 
chcemy trafi�. 
Uwaga logistyczna: jak 
wy�ej. 
 
J�zyk biznesu 
Potocznie zwany te� „Bu-
siness English”. Znów 
sami decydujemy, jaki 
poziom zaawansowania 
nas najbardziej interesuje. 

Wi�kszo�� pewnie 
ucieszy fakt, �e gramaty-
ka traktowana jest tu 
łagodniej. Wi�kszy na-
cisk kładzie si� na słow-
nictwo. Słownictwo biz-
nesowe, a nie ekono-
miczne czy finansowe. Po 
trzech semestrach b�dzie 
si� wi�c odró�nia� „invo-
ice” od „irrevocable letter 
of credit”, ale wci�� za-
gadk� b�dzie, jak brzmi 
po angielsku „warto�� 
odtworzeniowa maj�tku 
trwałego”.  
 
 
Job Evaluation Meth-
ods and Compensat-
ing of Employees 

To chyba powinno 
by� epitafium po przed-
miocie, bo jego autor, dr 
in�. Jacek Lipiec, 

nie pracuje ju� na naszym 
Wydziale (mniejsza o przy-
czyny). I pewnie nie znajdzie 
si� nikt do jego poprowadze-
nia zaj�� o tak monstrualnej 
nazwie. Zatem mała gar�� 
wspomnie�… 

Cho� to przedmiot anglo-
j�zyczny, a do tego w formie 
�wicze� (czytaj: sprawdzana 
obecno��), to ostatnio cieszył 
si� sporym powodzeniem 
w�ród obieralnych na MSU. 
Nie dlatego, �e zaj�cia były 
porywaj�ce, bo nie były. Nie 
dlatego, �e wybitnie wzbo-
gacały słownictwo, bo z tym 
było �rednio, chocia� wła-
�nie na JEMCE dowiedzia-
łem si�, �e „fork-lift driver” 
to „operator wózka widło-
wego”. Wi�c gdzie tkwił 
powód popularno�ci? Oczy-
wi�cie w do�� łatwym zali-
czeniu na dobr� ocen�, 
gdzie�by indziej? 

Umiarkowana aktywno�� 
na zaj�ciach, napisanie kil-
kustronicowego referatu lub 
nawet przetłumaczenie na 
angielski gotowego tekstu 
wystarczały, by dosta� nawet 
5,5 wa�one czterema punk-
tami ECTS. Tak przynajm-
niej wygl�dał pierwszy se-
zon „D�obów”, które prowa-
dził Jack July. Wystarczaj�-
co atrakcyjnie, by rok pó�-
niej przyci�gn�� wi�cej 
ch�tnych. 

CzAd 
 

 

 


