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S t r e s z c z e n i e

Katedra Pszczelnictwa UWM w Olsztynie rozpoczęła eksperyment, umożliwiając studia in-
dywidualne wybranym studentom wg opracowanego programu z zakresu pszczelnictwa. Realizacja
tego rodzaju studiów była i jest możliwa dzięki studentom, których pasją jest pszczelarstwo,
zaszczepione najczęściej przez tradycje rodzinne, a następnie podtrzymywane przez edukację w tech-
nikum pszczelarskim. Nie bez znaczenia było i jest osobiste, a co najważniejsze – bezinteresowne
zaangażowanie się w ten rodzaj studiów wielu wybitnych profesorów z zakresu nauk pszczelniczych.
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A b s t r a c t

In 1976 the Department of Apiculture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, started an
experiment allowing selected students to study beekeeping according to individual programs. This
kind of program could be implemented thanks to students – graduates of Technical Schools of
Apiculture – keen on beekeeping, whose passion is often rooted in family traditions, and professors
– specialists in apiculture, ready to provide their assistance free of charge.



Wprowadzenie

Indywidualny tok studiów (ITS) to studia prowadzone wg indywidualnego
programu, opracowanego najczęściej przez opiekuna naukowego, dobieranego
według ujawnionych uzdolnień studenta. Jest to system edukacji wzorowany
na (ITS 2002):
– doświadczeniach francuskich l’Ecole Superieur, gdzie przyjmuje się, że

student osiąga największą motywację do zdobywania wiedzy i umiejętności
w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, które go szczególnie interesują;

– doświadczeniach uniwersytetów amerykańskich dopuszczających znaczne
zróżnicowanie programowe wynikające z respektowania zainteresowań stu-
denta i opierające wykształcenie na aktywnym udziale studenta w badaniach
prowadzonych na uniwersytecie.
Jest to przede wszystkim forma studiowania, która pozwala na poszerzanie

wiedzy w ściśle określonym kierunku. Staje się to możliwe dzięki tworzeniu,
wraz z opiekunem naukowym, planu studiów, który uwzględnia indywidualne
preferencje związane z zainteresowaniami studenta. Jest to ponadto doskonały
sposób na spotkanie wielu nowych, interesujących ludzi oraz poznawanie
nowych metod i technik nauczania (ITS 2001).

Sposób rekrutacji na ITS jest różny, zależny od regulaminu studiów
poszczególnych uczelni. Politechnika Wrocławska np. rekrutuje studentów po
pierwszym roku studiów na podstawie deklaracji składanych do 15. kwietnia
na pierwszym roku studiów. Program studiów na drugim i trzecim roku
przewiduje już samodzielne rozwiązywanie problemów (tzn. studia problemo-
we) w zakresie przedmiotów zawodowych (podstaw konstrukcji i technologii)
oraz rozbudowany program w zakresie przedmiotów podstawowych. Czwarty
i piąty rok obejmują pracę nad tematami prac dyplomowych (wybieranych
dobrowolnie przez studenta) z różnych kierunków dyplomowania oraz uczest-
nictwo w samodzielnie wybieranych zajęciach. Absolwent ITS otrzymuje dyp-
lom ukończenia studiów w dwu specjalnościach. Studenci, którzy biegle opano-
wali jeden z języków konferencyjnych (angielski, niemiecki, francuski), są
wysyłani na staże półroczne lub studia II stopnia za granicę.

Katedra Pszczelnictwa UWM w Olsztynie z dużym powodzeniem i znacz-
nym sukcesem rozpoczęła eksperyment, umożliwiając studia indywidualne
wybranym studentom wg opracowanego, specjalnie w tym celu, programu
z zakresu pszczelnictwa już w 1976 roku (BOBRZECKI 1976). Rozpoczęty przez
prof. J. Bobrzeckiego ITS był i jest nadal kontynuowany (WILDE 1999).
Realizacja tego rodzaju studiów była i jest możliwa dzięki studentom, których
pasją jest pszczelarstwo, zaszczepione najczęściej przez tradycje rodzinne,
a następnie podtrzymywane przez edukację w Technikum Pszczelarskim
w Pszczelej Woli. Nie bez znaczenia było i jest osobiste, a co najważniejsze
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bezinteresowne, zaangażowanie się w ten rodzaj studiów wielu nauczycieli
akademickich – wybitnych profesorów z zakresu nauk pszczelniczych.

W pracy scharakteryzowano dotychczasowych absolwentów studiujących
pszczelnictwo indywidualnym tokiem studiów. Podjęto także próbę oceny
atrakcyjności indywidualnego toku studiów i wyznaczenia kierunków ich
dalszego rozwoju.

Materiał i metody

Na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek, w których
są prowadzone zajęcia z pszczelarstwa, zanalizowano dane liczbowe dotyczące
absolwentów byłych wydziałów zootechnicznych (jedynie w AR, w Krakowie
– Wydziału Ogrodniczego), realizujących prace dyplomowe z zakresu pszcze-
larstwa w latach 1981 – 2000. Dane te porównano z danymi absolwentów
studiujących pszczelnictwo indywidualnym tokiem studiów. Oceniono i scha-
rakteryzowano przebieg pracy zawodowej i kontynuowanie zainteresowań
pszczelarskich.

T a b e l a 1
T a b l e 1

Absolwenci akademii rolniczych wykonujący prace dyplomowe z pszczelarstwa w latach 1981 – 2000
Graduates of agricultural universities who wrote their M.Sc. theses in the field of apiculture in the

years 1981 – 2000

Liczba absolwentów z pszczelarstwa
Number of graduates of studies in apiculture

po technikum
pszczelarskim
graduates of

technical schools
of apiculture

studiującym kontynuujący
wg ITS studia

ogółem students following doktoranckie
total an individual participants

program of doctoral
of studies courses

Uczelnia
University

AR w Krakowie
University of Agriculture in Kraków 93 0 0 1

AR w Lublinie
University of Agriculture in Lublin 46 16 0 1

AR w Poznaniu
University in Agriculture in Poznań 118 1 0 3

AR w Szczecinie
University in Agriculture in Szczecin 26 6 0 1

ART/UWM w Olsztynie
University of Agriculture
and Technology in Olsztyn

52 13 7 4

SGGW w Warszawie
Warsaw Agricultural University 61 2 0 2

ITS – indywidualny tok studiów – individual program of studies
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Omówienie wyników

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że ITS jest specjalnością olsztyńską,
gdyż tylko na tej uczelni są podejmowane tego rodzaju studia. Wynika to
z tradycji oraz z dobrej współpracy z jedynym w Polsce Technikum Pszczelars-
kim w Pszczelej Woli (TP). Dobry kontakt z uczniami tej szkoły, którzy
w Katedrze Pszczelnictwa UWM w Olsztynie realizują praktyki specjalistycz-
ne, owocuje rozpoczynaniem przez absolwentów TP studiów na naszej uczelni.
Warto podkreślić, że dobrym kontaktom ze szkołą sprzyja fakt, iż 4 pracow-
ników Katedry Pszczelnictwa, na czele z jej kierownikiem, jest absolwentami
TP. Konsekwencją podejmowania studiów na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt
UWM w Olsztynie przez absolwentów TP jest stworzenie im warunków
i możliwości dalszej edukacji w zakresie pszczelarstwa. Program na studiach,
dotyczący tematyki pszczelarskiej, jest ograniczony do 30 h ćwiczeń i 15 h
wykładów, co, w porównaniu z programem TP, wynosi zaledwie 10% realizo-
wanych godzin z przedmiotów pszczelarskich. Stworzenie absolwentom TP
możliwości studiowania wg ITS jest jedynym sposobem ich dalszej edukacji
w zakresie pszczelarstwa. Daje to znaczne i wymierne efekty, a przykładem
może być fakt, że wśród 3 zakończonych przewodów doktorskich w Katedrze
Pszczelnictwa w latach 1988 – 2000 wszyscy wypromowani doktorzy są absol-
wentami TP, a 2 z nich studiowało wg ITS.

W Katedrze Pszczelnictwa w okresie 1981 – 2000 prace magisterskie wyko-
nały 52 osoby, wśród nich 7 studiowało pszczelarstwo wg ITS, wśród których
tylko jeden student nie był absolwentem TP. Ze względu na załamanie się
państwowego rynku pracy w tej branży nie wszyscy pracują w swoim zawodzie.
Najbardziej cieszy nas ta część absolwentów, która potrafiła przystosować się
do trudnych warunków wolnego rynku i dobrze sobie radzi, prowadząc własne
pasieki lub pracując w różnych placówkach oświatowych i badawczych, związa-
nych z pszczelarstwem:
– autor niniejszej pracy jest, dotychczas, jedynym z absolwentów ITS, który

ma tytuł profesora;
– dr Maciej Siuda – adiunkt KP w UWM w Olsztynie, prowadzi własną

pasiekę;
– dr Janusz Bratkowski – asystent KP w UWM w Olsztynie, prowadzi własną

pasiekę;
– mgr Jarosław Cichocki – jest specjalistą ds. pszczelarstwa w WODR w Gdań-

sku, prowadzi zakładową i własną pasiekę;
– mgr Cezary Kruk – asystent w Pracowni Biologii i Hodowli Pszczół ISiK

Oddział Pszczelnictwa w Puławach, kończy pracę doktorską.
Jedynie dwoje absolwentów ITS nie związało swojej pracy z pszcze-

larstwem.
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Szczególnego podkreślenia wymaga bezinteresowny wkład wielu wybitnych
profesorów z nauk pszczelniczych w edukowanie studentów realizujących
autorskie programy studiów indywidualnych z zakresu pszczelnictwa. Bez ich
znacznej, twórczej i zawsze życzliwej pomocy ITS nie byłby możliwy. Na
szczególne uznanie zasługuje prof. Jerzy Woyke – jego ogromna i życzliwie
przekazywana wiedza, a także szerokie kontakty zagraniczne umożliwiły
pierwsze pobyty, staże i stypendia zagraniczne studentom ITS.

Podsumowanie

Można stwierdzić, że „pszczelarski eksperyment kortowski” – polegający
na umożliwianiu pogłębiania wiedzy pasjonatom pszczelarstwa przez studio-
wanie wg indywidualnie opracowywanych programów studiów, dostosowanych
do poziomu przygotowania, a nade wszystko osobistych zainteresowań studen-
tów – daje pozytywne rezultaty. Program ITS gwarantuje dobre przygotowanie
absolwentów do pracy w pszczelarstwie.
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