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DOMINIK BOROWSKI

Studia polonistyczne wedlug indywidualnego
planu i programu nauczania.
Z wlasnego doswiadczenia

ZAMIAST WSTEPU
Swojej zyciowej pasji poszukuje sie w mlodosci. Wówczas czlowiek bardzo intensywnie poznaje otaczajaca go rzeczywistosc. Okresla, co go w niej interesuje, a co pozostaje poza sfera jego ciekawosci.
To równiez czas planowania wlasnej kariery zawodowej.
Nie ominelo to takze mnie. Juz w czasach licealnych moja uwaga
koncentrowala sie na literaturze pieknej, zagadnieniach jezykowych,
a takze na nauce jezyków romanskich (glównie jezyka francuskiego
i okazjonalnie jezyka wloskiego). To przesadzilo o wyborze studiów
filologicznych. Przez pierwszy etap ksztalcenia (studia I stopnia)
w uczelni wyzszej staralem sie doprecyzowywac moje obszary zainteresowania. Zglebialem wybrane problemy i samodzielnie poszerzalem
swoja wiedze. Szczególnie pochlonely mnie kwestie zwiazane z jezykoznawstwem. W zwiazku z czym zdecydowalem sie na przygotowywanie pracy licencjackiej wlasnie z tego zakresu. Jednakze tuz przed
egzaminem dyplomowym zmienilem kierunek zainteresowan. Uznalem, ze moja pasja jest badanie literatury. Duzy wplyw mialo na to
bardzo wnikliwe przygotowywanie sie do egzaminu ze wspólczesnej
literatury polskiej.

250

DorrUnik Borowski

Realizowanie swojej literaturoznawczej pasji postawilem za glówny cel mojego dalszego ksztalcenia w uniwersytecie. Mialo umozliwic
mi to poczatek kariery naukowej. Srodkiem, który ulatwil sprostanie
postanowieniu, stal sie indywidulany plan i program studiów. To dzieki tej formie organizacyjnej obowiazki polaczyly sie z przyjemnosciami, a studiowanie stalo sie jedna wielka przygoda.

ASPEKT PRAWNO-ORGANIZACYJNY
Indywidualny plan studiów i program nauczania nalezy do bardzo
rzadko spotykanych form organizacji studiów. Takie status quo wynika przede wszystkim z faktu, ze niewielu studentów zapoznaje sie
w aktami prawnymi regulujacymi funkcjonowanie uczelni wyzszych.
Moze to byc takze przyczyna utozsamiania tej formy organizacyjnej
z indywidualna organizacja studiów.
Zapisy o mozliwosci realizacji studiów wedlug indywidualnego
planu studiów i programu nauczania pojawiaja sie juz w Prawie o szkolnictwie wyzszymI. Art. 162 przywolanej ustawy informuje, ze szczególowe warunki znajda sie w rozporzadzaniu ministra dotyczacym
regulaminu studiów. Ten dokument pozostawia jednak swobode
uczelniom wyzszym w ustalaniu zasad wspomnianej formy organizacji
nauki. Zaleca jedynie, aby to zagadnienie zostalo uregulowane w regulaminie studiów2, który indywidualnie tworza jednostki dydaktyczno-naukowe. Zatem punktem wyjscia do charakterystyki prawno-organizacyjnej jest wyszczególniony
wewnatrzuczelniany
akt
prawny2.
Charakteryzowana forma organizacji przebiegu ksztalcenia w uniwersytecie skierowana jest wylacznie do tych studentów, którzy osia-

1 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz.U. Nr 164,
poz. 1365,z pózno zm.).
2 Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 19 lipca
2011r. w sprawie warunków, jakim musza odpowiadac postanowienia regulaminu
studiów w uczelniach.
3 Regulacje prawna studiów wedlug indywidualnego planu studiów i programu nauczania stanowi artykul 17 Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Por. Zalacznik do Uchwaly Nr 15/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Regulamin studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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gaja bardzo dobre wyniki w nauce. Ich srednia ocen nie moze byc nizsza niz 4,0. Spelnienie tego kryterium formalnego pozwala na podjecie
dzialan, których celem jest ustalenie indywidualnego planu studiów
i programu nauczania. Na poczatkowym etapie wybiera sie opiekuna naukowego dla wnioskujacego studenta. Moze nim byc nauczyciel
akademicki z tytulem profesora lub ze stopniem naukowym doktora
habilitowanego. Po uzyskaniu zgody rady wydzialu istnieje mozliwosc, aby te funkcje pelnil pracownik ze stopniem doktora.
Opiekun naukowy opracowuje wraz ze studentem propozycje indywidualnego planu studiów, a takze zmian w programie nauczania.
Podstawe tutaj stanowi plan studiów obowiazujacy na danym kierunku, w tym przypadku - na filologii polskiej. Dokonuje sie jego dostosowania do potrzeb studenta. Mozna dowolnie przesuwac przedmioty
pomiedzy semestrami. Zasada proporcjonalnosci nie musi zostac zachowana. Mozliwe jest równiez skrócenie czasu odbywania studiów, jezeli
student da sobie rade z wiekszym obciazeniem zajeciami. Warto zauwazyc, ze istnieje takze mozliwosc modyfikowania programu nauczania.
Jednakze nie mozna zrezygnowac z przedmiotów kierunkowych i specjalnosciowych. Mozliwosc zamiany obejmuje wylacznie pozostale zajecia, czyli przede wszystkim przedmioty fakultatywne. Moga je zastapic zajecia, które beda scisle wiazaly sie z zainteresowaniami studenta,
a takze prowadzonymi przez niego pracami badawczymi. Nalezy tutaj
podkreslic, ze do zamienionych przedmiotów musza zostac opracowane sylabusy zawierajace podstawowe tresci programowe i forme
zaliczenia. Istotne wydaje sie równiez wspomniec, ze zaliczenia z tych
przedmiotów uzyskuje sie u opiekuna naukowego. W wyjatkowych
sytuacjach moze to byc inny pracownik naukowo-dydaktyczny
z danej uczelni.
Opracowana propozycje indywidualnego planu studiów i programu nauczania wraz z wnioskiem o wyrazenie zgody na ich wdrozenie
sklada sie do dziekana. Nastepnie sprawa jest przedstawiona radzie
wydzialu, która zatwierdza badz odrzuca przedstawiona propozycje.
W przypadku pozytywnej opinii dziekan wydaje zgode na podjecie
studiów wedlug indywidualnego planu studiów i programu nauczania. Od tego momentu student jest zobligowany do realizacji przyjetych ustalen. Jezeli nie poradzi sobie on z wypelnianiem podjetych
zobowiazan, dziekan ma mozliwosc cofniecia zezwolenia.
Etapy procedury ustalania indywidualnego planu studiów i programu nauczania ilustruje ponizszy wykres.
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KSZTALCENIA

Niewatpliwie indywidualny plan studiów i program nauczania
wiaze sie ze zjawiskiem indywidualizacji w ksztalceniu. Ten termin
stosuje sie na okreslenie uwzgledniania indywidualnych wlasciwosci
poszczególnych uczniów w procesie dydaktycznym. Ma to na celu poprawe efektów uczenia sie. Osiaga sie to poprzez dostosowywanie sie
do mozliwosci uczacego sie, wykorzystywanie ich i rozwijanie w jak
najwiekszym stopniu4•
Istotna jest w tym przypadku wiedza o procesie uczenia sie konkretnego ucznia. Okreslaja ja dwa wyznaczniki: mozliwosci uczenia
sie oraz sposób uczenia sie5. Pierwszy z nich obejmuje cztery aspekty,
które determinuja przyswajanie wiedzy. Wsród nich wyróznia sie merytoryczny, intelektualny, emocjonalny i fizyczny. Merytoryczny odnosi sie do posiadanej wiedzy, która pozwala na przyswajanie nowego
zakresu materialu. Intelektualny wiaze sie z ogólnymi zdolnosciami
i uzdolnieniami, a takze pamiecia czy wyobraznia. Aspekt emocjonalny obejmuje zainteresowania, postawy i motywacje ucznia. Natomiast
czynnik fizyczny to stan zdrowia i uwarunkowania srodowiskowe,
w jakich funkcjonuje uczacy sie czlowiek. Z drugiej strony wazny
wydaje sie sposób uczenia sie, czyli to, jak przebiega proces nauki
konkretnej jednostki. Warunkuja go zarówno cechy psychologiczne
(m.in. spostrzegawczosc, poziom reaktywnosci), jak i spoleczne (m.in.
relacje interpersonalne).
Indywidualizacja w nauczaniu moze byc stosowana z róznych
perspektyw procesu dydaktycznego. Wsród najczesciej stosowanych
pojawiaja sie podejscia przez pryzmat celów, tresci, metod, srodków
i form ksztalcenia6• Indywidualizacja celów polega na ich dopasowywaniu do aktualnych potrzeb i wlasciwosci ucznia. Róznicowanie
tresci to modyfikowanie planu nauczania i obowiazujacego zakresu
materialu. Warunkuja to preferencje, zainteresowania i uzdolnienia
uczacych sie. Indywidualizacja metod obejmuje poslugiwanie sie takimi sposobami przekazywania wiedzy i umiejetnosci, które przynosza
najlepsze efekty uczenia sie dla konkretnej jednostki. Realizacja przedstawionych zalozen moze byc utrudniona ze wzgledu na róznorodnosc uczniów i ograniczenia czasowe nauczyciela.
4 Sztuka nauczania. Czynnosci nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego,
Warszawa 1995, s. 90.
s Tamze, s. 91-93.
6 Encyklopedia pedagogiczna XXI
wieku, red. E. Rózycka, Warszawa 2003, t. 2,
s.301-305.
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Interesujace wydaja sie jeszcze szczególowe sposoby indywidualizacji? Omówione zostana tylko niektóre. Jednym z nich sa indywidualne przedzialy czasu. Wówczas tempo procesu nauczania wyznaczaja mozliwosci ucznia. Zagadnieniom, które sa dla niego trudne,
poswieca sie wieksza ilosc czasu. Natomiast tresciom traktowanym
jako latwe poswieca sie mniejsza uwage. W zwiazku z tym uczacy
sie zyskuje mozliwosc bardzo dobrego opanowania zróznicowanego
materialu. Wiaze sie z tym inny sposób, jakim jest uzupelnianie wiadomosci i umiejetnosci. Dotyczy to przede wszystkim uczniów, którzy maja jakies braki utrudniajace im dalsze ksztalcenie. Nie nalezy
jednak zapominac, ze niekiedy nawet wybitne jednostki potrzebuja
przypomnienia pewnych tresci. Warto jeszcze wspomniec o zmianie
zakresu i ukladu materialu. Oznacza to dostosowywanie do potrzeb
ucznia kolejnosci tresci ksztalcenia. Modyfikacje obejmuja równiez poruszane zagadnienia. Mozliwe jest wlaczenie w ich zakres tresci rozszerzajacych, które wiaza sie z zainteresowaniami uczacego sie. Ponadto material mozna wzbogacic o wiedze z innych dziedzin, która
w jakis sposób koresponduje z konkretnym zagadnieniem.
Indywidualny plan studiów i program nauczania opiera sie niemal
na wszystkich scharakteryzowanych tutaj aspektach indywidualizacji
w nauczaniu. W jego fazie przygotowawczej bierze sie pod szczególna uwage mozliwosci wnioskodawcy-studenta oraz jego sposób przyswajania wiedzy i umiejetnosci. To pozwala na zaplanowanie optymalnego planu ksztalcenia. Natomiast w trakcie realizacji wykorzystuje sie indywidualizowanie przedzialów czasu, uzupelnianie tresci,
modyfikacje zakresu materialu, dopasowujac to wszystko do uczacego
sie. Dzieki temu studiowanie przynosi lepsze efekty i staje sie bardziej
interesujace.

CHARAKTERYSTYKA INDYWIDUALNEGO PLANU
I PROGRAMU NAUCZANIA

Chcialbym przyblizyc glówne wyrózniki mojego planu studiów
(zalacznik 1) i zaprezentowac dostosowanie programu nauczania do
moich zainteresowan. Na poczatek jednak warto scharakteryzowac
pokrótce plan studiów obowiazujacy w Instytucie Filologii Polskiej

7

Sztuka nauczania. Czynnosci nauczyciela ..., s. 95-97.
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Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach8• Obejmuje on przedmioty ksztalcenia ogólnego, przedmioty kierunkowe, przedmioty specjalnosciowe i przedmioty fakultatywne. Rozklad zajec cechuje równowaga, bowiem w kazdym semestrze ich laczna wartosc punktów ECTS
wynosi ok. 30. Ponadto w kazdym semestrze jest taka sama liczba egzaminów. Wyjatek stanowi ostatni, w którym pojawia sie tylko jeden.
Natomiast w przypadku rozkladu liczby godzin obowiazuje zasada
stopniowego zmniejszania obciazenia studenta. Taki uklad jest niewatpliwie dostosowany do mozliwosci przecietnego uczestnika studiów.
Podobne wlasciwosci ma oferta przedmiotów fakultatywnych, sposród których jednakze nie dokonuje sie wyboru. Mozna w niej znalezc
konwersatorium literaturoznawcze, konwersatorium jezykoznawcze
i wyklad wydzialowy. Tym samym kazdy ma mozliwosc poszerzania
wlasnych pasji, jak i uczestniczenia w zajeciach, które niezbyt wiaza
sie z jego zainteresowaniami.
Mój indywidualny plan studiów i program nauczania oparty byl
na zupelnie innej koncepcji. Za jego priorytetowy cel uznalem rozwijanie wlasnych zainteresowan literaturoznawczych, co w efekcie mialo sie przyczynic do umozliwienia mi rozpoczecia pracy naukowej.
W zwiazku z tym zasadne wydawalo sie wprowadzenie znaczacych
zmian w rozlozeniu przedmiotów pomiedzy semestrami. Nalezy tutaj jednakze zauwazyc, ze nie zamierzalem skrócic okresu ksztalcenia
w uniwersytecie.
Na pierwszym roku studiów zalozylem zrealizowanie jak najwiekszej ilosci zajec. Szczególnie istotna stala sie grupa przedmiotów
jezykoznawczych, która nie byla bezposrednio zwiazana z moimi zainteresowaniami. Chcialem uzyskac zaliczenie z nich w pierwszej kolejnosci. Podobnie potraktowalem przedmioty zwiazane ze specjalnoscia nauczycielska. Dzieki temu moglem równiez odbyc wczesniej
praktyke pedagogiczna z jezyka polskiego na poziomie szkoly ponadgimnazjalnej. Na drugi rok studiów pozostalo mi jedynie seminarium
magisterskie i kilka przedmiotów literaturoznawczych. Zatem zyskalem duzo cennego czasu na przygotowanie pracy magisterskiej, udzial
w konferencjach naukowych i pisanie artykulów do czasopism naukowych.
Modyfikacje zostaly wprowadzone równiez do programu nauczania. Zrezygnowalem calkowicie z proponowanej przez Instytut Filologii Polskiej oferty zajec fakultatywnych, zastepujac ja nowymi przed8 Mam tutaj na mysli plan studiów
stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku filologia polska obowiazujacy od roku akademickiego 2010/2011 w Instytucie
Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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miotami. Wszystkie one uwzglednialy moje indywidualne potrzeby
edukacyjne i nie wykraczaly poza krag zainteresowan. Oto jak wygladaly tresci programowe przypisane do poszczególnych zajec.
Zycie i twórczosc Olgi Tokarczuk. Biografia literatki. Charakterystyka twórczosci na tle postmodernistycznym i antropologicznym. Analiza i interpretacja poszczególnych utworów Olgi Tokarczuk. Powiesciopisarka w swietle krytyki literackiej i badan filologicznych.
Wspólczesne zycie literackie. Krytyka literacka u progu XXIwieku. Meandry
socjologii literatury. Wspólczesne czasopisma kulturalne, wydawnictwa i portale
literackie, spory krytycznoliterackie po roku 1989, nowe nurty w metodologii badan literackich. Nagrody literackie. Osrodki ksztaltowania dynamiki zycia literackiego (grupa literacka, pokolenie, formacja a zjawiska literatury srodowiskowej,
kumpelskiej, e-wspólnoty).
Najnowsza proza polska. Zjawiska i tendencje w polskiej prozie ostatniego
pietnastolecia. Analiza i interpretacja wybranych utworów prozatorskich. Sylwetki
wspólczesnych polskich prozaików.
Biblia - ksiega otwarta. Okolicznosci powstania, budowa i antropocentryzm
Biblii. Topika biblijna w perspektywie hermeneutycznej. Oddzialywanie Biblii na
literature i kulture w przeciagu wieków.
Dziecko i dziecinstwo w literaturze i kulturze. Dziecko i dziecinstwo w róznych okresach historii. Portrety dziecka w literaturze: romantyczny, pozytywistyczny, mlodopolski, miedzywojenny, wspólczesny portret dziecka. Mit dziecinstwa.
Dziecinstwo u progu XXI wieku. Liryczne krajobrazy mitu dziecka i dziecinstwa
w poezji polskiej. Topos dziecka i dziecinstwa w poezji, prozie, malarstwie.

Wszystkie wymienione tutaj przedmioty zaliczane byly w trybie
eksternistycznym. Nie prowadzono indywidualnych zajec specjalnie
dla mnie. Osoby odpowiedzialne za te przedmioty przedstawialy liste
zagadnien (tez), które nalezalo samodzielnie opracowac. Nadmienie
jeszcze, ze w trakcie semestru istniala mozliwosc konsultacji z prowadzacymi i uzyskania od nich pomocy w przyswajaniu wiedzy. Warunkiem uzyskania zaliczenia byla praca pisemna koncentrujaca sie
wokól podanych wczesniej zagadnien. Takie rozwiazanie pozwalalo
na doglebne przeanalizowanie materialu oraz prowadzilo do zdobycia
wielu cennych spostrzezen. Wyniki swojej pracy staralem sie pózniej
prezentowac na konferencjach naukowych, a takze publikowac na lamach czasopism i monografii naukowych.

BLASKI I CIENIE, CZYLI PODSUMOWANIE
Forme organizacji studiowania, jaka jest indywidualny plan studiów i program nauczania, mozna oceniac róznie. Jedni wskazuja
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same profity, drudzy zas dostrzegac moga pejoratywne konsekwencje.
Tak naprawde nie da sie tego jednoznacznie ocenic. Wszystko zalezy
od indywidualnych cech poszczególnych ludzi i ich nastawienia.
Niewatpliwie scharakteryzowana forma organizacji studiowania
umozliwia rozwijanie sie w kierunku osobistych zainteresowan studentów, zwiazanych oczywiscie z danym kierunkiem studiów i pokrewnymi dziedzinami. Dzieki temu ksztalcenie w uczelni wyzszej
staje sie ogromna przyjemnoscia. Poswiecanie czasu problematyce,
która sie lubi, przynosi duzo wieksze efekty niz nauka z przymusu.
Nalezy tutaj zauwazyc, ze niekiedy pozwala to równiez na uzupelnienie braków badz przypomnienie istotnych tresci. Ponadto dostosowanie obciazenia zajeciami do indywidualnych potrzeb pozwala na rozpoczecie dzialalnosci naukowej, a niekiedy moze równiez umozliwic
podjecie zatrudnienia w obszarze zainteresowan.
Ta nakreslona idealistyczna wizja posiada jednak negatywne strony. Indywidualny plan studiów i program nauczania wymagaja od
studenta olbrzymiej odpowiedzialnosci i umiejetnosci planowania
wlasnego czasu. Trzeba bowiem rozlozyc wlasna prace zwiazana
z konkretnymi przedmiotami, aby uniknac jej kumulacji. Poza tym takie rozwiazanie organizacyjne pochlania bardzo duzo czasu, co wiaze
sie z ograniczeniem spotkan z rówiesnikami, a w niektórych momentach prowadzi do calkowitego zawieszenia zycia prywatnego. Staje sie
to niekiedy powaznym zródlem konfliktów znajblizszymi.
Mimo wszystko, jako osoba, która realizowala indywidualny plan
studiów i program nauczania, nie zaluje swojej decyzji. Mam poczucie,
ze pozwolilo mi to na rozwój wlasnych pasji, które stanowia obecnie
fundament dla mojej dzialalnosci naukowej. Dzieki temu, jak na swój
mlody wiek, moge poszczycic sie róznymi osiagnieciami. Dotychczas
uczestniczylem w niejednej miedzynarodowej konferencji naukowej,
wydalem kilka artykulów naukowych, otrzymalem prestizowe nagrody, jak chociazby Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. Temu wszystkiemu zawdzieczam dzis to, ze jestem doktorantem
w Uniwersytecie Jagiellonskim i dalej sie rozwijam.
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