
Praca magisterska - tak, ale jaka? 

rozmowa z prof. Stefanem Jackowskim,  

dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 

Gazeta Studencka: Profesor Leszek Kołakowski postawił przed laty pytanie "po co 

uniwersytet". A gdybyśmy dzisiaj zadali pytanie „po co praca magisterska”... 

Prof. Stefan Jackowski: Powinniśmy raczej zastanawiać się nad tym jaka powinna być praca 

magisterska. Uważam, że prace magisterskie, które powinny być samodzielnie realizowanymi 

projektami, są ważnym elementem dydaktyki. Jest to przedsięwzięcie wymagające posiadania 

wielu kompetencji - nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także umiejętności rozwiązywania 

problemów, prezentacji zagadnień i formułowania myśli na papierze. Z własnego 

doświadczenia opiekuna prac magisterskich wiem, że student, który musi się czegoś nauczyć 

po to, by rozwiązać problem, przyswaja sobie wiedzę o wiele głębiej niż podczas biernego 

uczestniczenia w wykładzie. 

Pan Profesor mówi o „samodzielnych projektach”. Jednak prace magisterskie to często 

bezwartościowe eseje: odtwórcze, niesamodzielne, skompilowane z fragmentów cudzych 

publikacji...  

Dlaczego Pani mówi o „kompilacji” z lekceważeniem? Właśnie umiejętność zbierania i 

przetwarzania informacji - "kompilowania" jest ważnym elementem pracy zawodowej. Proszę 

sobie wyobrazić prawnika, którego klient prosi np. o informację na temat przepisów 

dotyczących założenia przedsiębiorstwa. Ten prawnik musi, kompilując różne materiały, 

dokonać ich rzetelnej analizy. Jeśli kompilacja polega na przepisaniu czyjejś pracy, to 

oczywiście jest pozbawiona sensu i może ocierać się o plagiat. Ale jeśli praca magisterska 

zbiera w jednym miejscu różne tezy, fragmenty cudzych myśli, publikacji... 

...to stanowi to jakąś wartość? 

Oczywiście. 

Jak by Pan Profesor ocenił wartość merytoryczną takiej pracy? 

Cóż, jeśli student matematyki zbierze w swojej pracy magisterskiej różne dowody tego 

samego twierdzenia i dokona ich porównania, to jego praca może być oceniona nawet jako 

bardzo dobra. To wszystko zależy od zakresu własnej refleksji autora pracy.  



Jednak niezależnie od "zakresu" tejże refleksji, każdy kto obroni pracę magisterską ma 

wyższe wykształcenie. Czy w związku z tym, tytuł magistra może coś oznaczać, na 

przykład dla pracodawcy? 

Nie można oczekiwać, że złożoność systemu edukacji będzie wiarygodnie oddana w tytule 

magistra. To jest tylko tytuł zawodowy. Pracodawca może sam weryfikować wiedzę i 

umiejętności absolwenta. Może przejrzeć pracę magisterską kandydata, zainteresować się 

jakie zaliczał on przedmioty, zapytać o ogólny wynik studiów.  

Niemniej uważam, że obecnie w UW ocena z pracy magisterskiej odgrywa zbyt dużą rolę w 

ogólnej ocenie ze studiów. Właściwie każdy, kto otrzyma dobrą ocenę z pracy magisterskiej, 

ma zarazem dobrą ocenę ze studiów 

Jest to absurdalne, tym bardziej, że większość prac magisterskich do niczego się później 

nie przydaje. Prace magisterskie rzadko służą nauce. 

Na to trzeba jednak spojrzeć nieco inaczej. Praca magisterska nie musi być podstawą 

tworzenia wynalazków czy źródłem nowych idei. Ważne jest to, że w trakcie jej pisania 

student zdobywa i rozwija liczne uniwersalnie kwalifikacje. Jestem pewien, że jeśli ktoś 

napisze dobrą pracę z zakresu matematyki, to będzie potrafił w przyszłości napisać dla 

swojego szefa opracowanie dotyczące na przykład rynku damskich pantofli. Dlatego nie 

byłoby źle, gdyby student na koniec każdego roku studiów musiał przygotować samodzielną 

pracę. Problem polega na tym, że polski student pisze taką pracę przeważnie tylko raz w 

trakcie studiów.  

Pana zdaniem - dzisiejszy magister to absolwent danego wydziału czy uczelni? 

Niestety tylko wydziału. Polskie uczelnie kładą zdecydowanie zbyt mały nacisk na 

wykształcanie umiejętności uniwersalnych, przydatnych w każdym zawodzie. Koncentrują się 

na konkretnych dyscyplinach wiedzy. Informatyk posiada zatem wiedzę informatyczną, ale 

często miewa problemy z komunikacją z przedstawicielami innych dyscyplin, z którymi musi 

współpracować.  

W jednej ze swoich publikacji napisał Pan nawet, że „polskie uniwersytety dryfują w 

kierunku modelu, który z niewielką tylko przesadą można by określić mianem federacji 

wyższych szkół zawodowych”.  



Dziś nie powiedziałbym, że wydziały są szkołami zawodowymi. Zawody na ogół wymagają 

mieszanki wiedzy z różnych dziedzin, a na naszych uczelniach kształci się raczej w ramach 

dyscyplin wiedzy.  

A zatem jak powinien być kształcony student, aby wyższe wykształcenie coś oznaczało? 

Myślę, że student powinien mieć prawo do poszukiwania. Nie powinniśmy zmuszać 

kandydata na studia do dokonywania stosunkowo wąskich wyborów już pod bramą uczelni. 

Student powinien w większym zakresie móc precyzować swoje zainteresowania dopiero w 

trakcie studiów. Dlatego opowiadam się za podziałem wszystkich studiów na stopień 

licencjacki i magisterski. Ten system daje szansę zmiany kierunku studiów, uzupełnienia 

wiedzy pod kątem bardziej dojrzałej wizji kariery zawodowej. W Polsce, kraju, który ciągle 

się zmienia, system edukacji wyższej powinien być bardziej elastyczny. 

Dlaczego, Pana zdaniem, tak wiele mówi się na temat konieczności zmian w systemie, a 

tak mało się w tej sprawie robi? 

Środowisko akademickie niechętnie dyskutuje o działalności dydaktycznej. Właśnie 

otrzymałem zaproszenie na posiedzenie Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju naszej 

uczelni. Jeden z referatów, który ma zostać tam wygłoszony będzie dotyczyć „struktury 

organizacyjnej przyjaznej studiom” i nosi tytuł, „Co jeszcze można zrobić w sprawie poprawy 

jakości pracy Uniwersytetu Warszawskiego”? Założenie więc jest takie - wszystko jest w 

zasadzie wspaniale, ale być może da się coś jeszcze zrobić, żeby sytuację poprawić. Tytuł 

tego referatu jest odzwierciedleniem przekonania o tym, że refleksja na temat jakości 

studiowania jest w zasadzie niepotrzebna. Trudno mi się z tym zgodzić. 

Rozmawiała Dominika Rafalska-Kuś 

 


