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DZIAŁALNO

STUDENTÓW W KOLE NAUKOWYM JAKO FORMA
SP DZANIA CZASU WOLNEGO:
WYPOCZYNEK CZY PRACA?

Problem czasu wolnego młodzie y studenckiej
Termin „czas wolny” pojawił si

i upowszechnił z chwil

uznania go przez

Mi dzynarodow Konferencj UNESCO w 1957 roku. Pocz tkowo mianem „czas wolny”
zast powano termin „wczasy” lub „rekreacja”. Z biegiem czasu znaczenie tego okre lenia
rozszerzyło si i zacz ło obejmowa wiele sytuacji społecznych [Matyjas 2003].
Czasem wolnym młodzie y zajmowało si wielu przedstawicieli nauki o wychowaniu; na
przykład wg A. Zawadzkiej czas wolny to czas wykorzystywany na zaj cia nieobowi zkowe,
podejmowane dobrowolnie dla odpoczynku, rozrywki, wszechstronnego rozwoju i udziału w
yciu publicznym [Zawadzka 1976].
Funkcje czasu wolnego s wielorakie, pisało o nich wielu teoretyków [por. Matyjas
2003]. Fundamentaln

zasad

zaj

w

czasie wolnym jest zasada dobrowolno ci

( wiadomego uczestnictwa z mo liwo ci wycofania si z nich).
W wyniku przegl du stanowisk i teorii mo na stwierdzi , e czas wolny pełni funkcje:
rekreacji (wypoczynku i rozrywki), wychowania socjalnego (aktywizowania społecznego i
integracyjn ), rozwoju osobowo ci, edukacyjn
(twórczo ci) oraz kulturaln
1966].Tre

(poznawczo-intelektualn ), kreacyjn

[Słupik 2004, Czajkowski 1979, Wujek 1969, D browski

tych funkcji jest uzale niona od zainteresowa i wieku młodzie y oraz od ilo ci i

mo liwo ci spo ytkowania posiadanego czasu wolnego [Słupik 2004].
Wykorzystywanie czasu wolnego przez młodzie nie jest zjawiskiem stałym, lecz
podlega do

istotnym przemianom. Ma na to wpływ wiele czynników, m.in.: zmiany

społeczne, gospodarcze, wzorce zachodniej kultury, wi kszy dost p do ró nych form
aktywno ci przy jednoczesnej dowolno ci wyboru, a tak e powszechny dost p współczesnej
młodzie y do rodków technicznych, w przeciwie stwie do pokolenia starszego. W efekcie
mamy do czynienia ze zmian sposobu wykorzystywania czasu wolnego, co warte jest
zainteresowania pedagogów i podj cia w tym kierunku bada empirycznych [Prokosz 2000].
Od zawsze na uczelniach wy szych kwestie wychowawcze wzbudzały wiele
w tpliwo ci w dyskursie naukowców. Jedni podkre lali, e nie ma potrzeby wychowawczego
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oddziaływania na studentów i

e charakter zaj

dydaktycznych na uczelni ogranicza

mo liwo ci wypełniania funkcji wychowawczych. Inne pogl dy wskazywały nie tylko na
potrzeb , ale wr cz konieczno

podejmowania intencjonalnych działa

wychowawczych

wobec studentów. Podkre lano szczególnie siły wychowawcze tkwi ce w

rodowisku

akademickim.
Dzi

mamy do czynienia z inn

ni

dawna szkoł

wy sz , w sensie zmian

organizacyjnych, programowych i relacyjnych mi dzy uczestnikami procesu kształcenia
[Kubiak 2003]. We współczesnej szkole tkwi mo liwo ci rozwoju własnego studentów,
podstaw stanowi poziom dojrzało ci młodzie y akademickiej i ró norodno
procesu edukacyjnego. Daje to studentom mo liwo

form realizacji

wielorakiej aktywno ci i zdobywania

do wiadcze , umo liwiaj cych pełny rozwój osobowy w oparciu o oddziaływania
wychowawcze i aktywno

samowychowawcz [Kubiak 2003].

Zró nicowanie typów studiowania w ród współczesnej młodzie y akademickiej wi e
si z jednej strony z tendencjami kreowania współczesnego człowieka jako aktywnego,
odpowiedzialnego sprawcy własnych czynów, otwartego na

wiat i ludzi, z odwag

podejmuj cego nowe wyzwania, z drugiej za – ze zło ono ci

wiata, w którym człowiek

yje, nie zawsze czuj c si bezpiecznie. St d by mo e w ród młodzie y akademickiej
niewiele jest osób nastawionych na kreatywno , twórczo , sukces, karier i pracowito
[Kubiak 2003].
Tymczasem Jan Pi ta twierdzi,
wolnego jest aktywno

e niezwykle po yteczn

form

sp dzania czasu

społeczna, która polega na dobrowolnym i zwykle bezinteresownym

wykonywaniu ró norodnych prac na rzecz społecze stwa poza obowi zkami (…).
Szczególnym rodzajem aktywno ci społecznej jest działalno

w grupach celowych

zmierzaj cych w sposób zorganizowany do realizacji postawionych przed sob

zada .

Ogólnie nazwa mo na te grupy organizacjami społecznymi formalnymi i nieformalnymi,
działaj cymi spontanicznie i dora nie oraz celowo i planowo [Pi ta 2004].
Tak wi c, jak pisze M. Szpyrko, „to ludzie bezpo rednio zwi zani ze szkoł i prac
wychowawcz mog i powinni pomaga swoim uczniom, wychowankom i podopiecznym w
kształtowaniu umiej tno ci aktywnego i twórczego uczestnictwa w rzeczywisto ci społecznej
oraz wiary w mo liwo ci stanowienia o kształcie przyszło ci wiata oraz swojego w nim
miejsca” [Szpyrko 1998]. Jednak „prawdziwym zadaniem edukacji staje si

osobiste i

samodzielne zdobywanie wiedzy, a w konsekwencji – samokształcenie i samowychowanie”.
[Chmielewska 2000]. Natomiast efektem nauczania powinno by

uzyskanie przez

ucznia/studenta umiej tno ci i kompetencji takich jak: „Uczenie si . My lenie. Poszukiwanie.
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Doskonalenie si . Komunikowanie si . Współpraca. Praca w grupie: negocjowanie i osi ganie
porozumienia, podejmowanie decyzji grupowych. Organizowanie pracy własnej i innych.
rodowisko społeczne.”
We współczesnym uj ciu przez samokształcenie rozumie si „samodzielne, wiadome,
celowe i poddane własnej kontroli zdobywanie i modernizowanie wiedzy ogólnej b d
kwalifikacji zawodowych. Istot

samokształcenia jest zatem samodzielne uczenie si

i

samowychowanie” [Kara 1994].
Niemal wszystkie przytoczone definicje zawieraj te same elementy charakteryzuj ce
proces samokształcenia. Nale

do nich:

o po pierwsze, zaanga owanie si jednostki w okre lone działania, które jest wiadome
oraz pozbawione przymusu, czyli dobrowolne,
o po drugie, podejmowane działania maj

najcz ciej na celu przybli enie si

do

pewnego wzoru osobowo ci,
o po trzecie, samodzielno

w realizowaniu postawionych sobie zada ,

o po czwarte, wyst puje tu jedynie autokontrola (samokontrola), co w tym przypadku
oznacza, e jedyn osob sprawuj c kontrol nad wypełnianiem tych okre lonych
zada jest sama jednostka.
Z bada wynika, i powody, dla których studenci podejmuj prac nad sob , mo na
uj

w dwie grupy. Pierwsza zwi zana jest ze zmianami dotycz cymi bezpo rednio jednostki

i maj cymi znaczenie wył cznie dla niej. Studenci stwierdzili mianowicie, i podejmuj c
prac nad sob pragn osi gn

zmiany we własnym wygl dzie, zwalcza nałogi i złe

przyzwyczajenia oraz wyrabia dyscyplin wewn trzn i samokontrol . Z drugiej strony
studenci próbuj

modyfikowa

samowychowawczej

tej

swój stosunek do otoczenia, a w ród celów aktywno ci

grupy

najcz ciej

wymienianymi

s :

poprawa

kontaktów

interpersonalnych, lepsze funkcjonowanie w rodzinie, zwi kszenie tolerancji i otwarto ci na
innych ludzi [Szwajkowska 1999]. Jak wida „samowychowanie stanowi dla młodzie y
akademickiej przede wszystkim drog do osi gania nast puj cych celów: rozwoju własnej
osobowo ci,

zwalczania

złych

nawyków,

poprawy

kontaktów

interpersonalnych”

[Szwajkowska 1999].
Or downikiem pracy nad sob , tak e dydaktycznej jest J. Malinowski, wg którego:
„aktywno

naukowa studentów, wykraczaj ca ponad obowi zki wynikaj ce z programu

studiów realizowanych na danym kierunku, zasługuje na zainteresowanie ze strony zarówno
władz szkół wy szych, jak i naukowców zajmuj cych si

problematyk

szkolnictwa
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wy szego i młodzie y akademickiej z kilku co najmniej powodów. Pierwszy spo ród nich
ł czy si z niedomaganiami w zakresie realizacji procesu dydaktycznego, odznaczaj cego si
cz sto schematyczno ci prowadzonych zaj , mał innowacyjno ci i rzadkim stosowaniem
kształcenia poprzez udział w badaniach. W efekcie tego podejmowanie przez studentów
ponadobowi zkowej aktywno ci naukowej, staje si istotnym czynnikiem wspomagaj cym
realizacj

zada

dydaktycznych szkoły wy szej. Wł czanie si

do prac naukowo-

badawczych, wchodz cych w zakres szeroko pojmowanej aktywno ci naukowej, zasila
natomiast potencjał badawczy uczelni wy szych, a tym samym przynosi wymierne efekty w
postaci wyników bada spo ytkowanych przez gospodark i kultur . Nale y te zauwa y , i
tego typu aktywno

wpływa na kształtowanie si postaw twórczych, ukierunkowanych na

ustawiczne zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiej tno ci badawczych, co ma niebagatelne
znaczenie chocia by dla sposobu wykonywania przyszłych obowi zków zawodowych.
Wreszcie trzeba odnotowa ,

e ponadobowi zkowa aktywno

naukowa jest niezwykle

warto ciowym zjawiskiem pod wzgl dem wychowawczym. Uwidacznia si to zwłaszcza w
przypadku studenckich kół naukowych, powszechnie uwa anych za istotny składnik
rodowiska wychowawczego szkoły wy szej” [Malinowski 1998].

Praca w Kole Naukowym „Negocjator”
Koło Naukowe „Negocjator” w PWSZ jest dobrowolnym, samorz dnym i trwałym
zrzeszeniem studentów PWSZ w Legnicy, samodzielnie okre laj cym swoje cele, program i
struktury organizacyjne.
Na pocz tku 2002 roku pojawiła si idea stworzenia samorz dnej grupy studentów
cechuj cej si własn obrz dowo ci , posiadaj cej własny system motywacji, rozwijaj cej
przedsi biorczo

oraz aktywno

studentów przyczyniaj c si

tym do uczestnictwa i

tworzenia szeroko pojmowanej kultury studenckiej.
Koło oficjalnie funkcjonuje od dnia 07 maja 2002 roku, a jego zadaniami, zawartymi
w statucie s :
1) poszerzenie wiedzy członków KN „Negocjator” i pozostałych zainteresowanych
studentów PWSZ o sposobach rozwi zywania konfliktów społecznych drog
negocjacji i mediacji,
2) nabywanie umiej tno ci niezb dnych do prowadzenia negocjacji i mediacji,
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3) niesienie pomocy w rozwi zywaniu konfliktów rodowiska akademickiego PWSZ i
społeczno ci lokalnej,
4) organizowanie i prowadzenie negocjacji i mediacji na zamówienie społeczne
studentów i mieszka ców Legnicy,
5) kreowanie etycznych i profesjonalnych zachowa

w sytuacjach konfliktów w ród

członków KN „Negocjator” i pozostałych studentów
6) współpraca z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmuj cymi si
problematyka negocjacji i mediacji.
Koło realizuje swoje cele mi dzy innymi poprzez:
1) spotkania z do wiadczonymi praktykami procesów negocjacji i mediacji,
2) analiz

przypadków negocjacyjnych ukazywanych w mass mediach, znanych

z ycia studenckiego, wyst puj cych w rodowisku lokalnym.
3) organizowanie warsztatów szkoleniowych stacjonarnych, wyjazdowych i w formie
obozów letnich dla wiczenia po danych umiej tno ci,
4) reklam Koła w rodowisku uczelnianym i lokalnym,
5) udzielanie wsparcia członkom KN „Negocjator” w formie pomocy w pracy naukowej
na

temat

j.w.

oraz

w

formie

rekomendacji

potwierdzaj cej

aktywno

w działaniach KN „Negocjator”.
Na bie co Koło zajmuje si organizacj :
•

bada naukowych;

•

wyjazdów integracyjnych i szkole dla członków Koła;

•

spotka z ciekawymi lud mi;

•

uroczysto ci własnych Koła;

•

Letniej Szkoły Negocjacji i Mediacji.

Badania naukowe
Pierwsze badania przeprowadzone zostały w 2003 r. w ramach grantu, który otrzymała
opiekunka Koła z Komitetu Bada Naukowych. Celem bada było okre lenie, w jaki sposób
młodzie szkolna radzi sobie z konfliktami.
Drugie z kolei badania odbyły si w 2004 r. i dotyczyły ocenienia stanu umiej tno ci
negocjacyjnych i mediacyjnych nauczycieli.
W 2005 r. na zlecenie Kanclerza PWSZ w Legnicy członkowie Koła przeprowadzili
ankiet w ród pracowników administracyjnych oraz członków Konwentu i Senatu uczelni
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dotycz c roli stanowiska i funkcji sprawowanych przez kanclerza. Natomiast w kolejnym
roku na zlecenie NOT-u przeprowadzone zostały badania stopnia satysfakcji odbywania
podró y przez u ytkowników komunikacji miejskiej w Lubinie.
Kolejne zadanie naukowe skupiło si na badaniu studentów i miało da odpowied na
pytanie, jak rozwi zuj oni konflikty na uczelni. W ramach trzeciego etapu bada ankieterzy
KNN dotarli do studentów ró nych kierunków; w rezultacie grup badawcz stanowiło 303
studentów kierunków Politologia i Pedagogika Pa stwowej Wy szej Szkoły Zawodowej w
Legnicy, która posłu yła za teren bada w czerwcu. Uzupełniaj ce badania porównawcze
przeprowadzono we wrze niu na Syberii (Rosja), w mie cie uniwersyteckim Tomsk na grupie
87 studentów rosyjskich z kierunków Filologia, Prawo i Psychologia. Wszystkie dane z ankiet
i wywiadów opracowywane były przez członków koła pod kierunkiem pracowników
dydaktycznych – opiekunki koła i współpracowników.

Spotkania z ciekawymi lud mi organizuj sami studenci, zainspirowani pomysłem: od
wyboru osoby, po jej zaproszenie, ogłoszenia na uczelni i przeprowadzenie spotkania z
podzi kowaniami i odpowiedni opraw . Pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce dnia 15
grudnia 2004 roku. Uczestniczyli w nim zawodowi mediatorzy s dowi. Drugim
przedsi wzi ciem było spotkanie z negocjatorem policyjnym. Go ciem kolejnego, trzeciego
spotkania był pracownik uczelni - politolog, zajmuj cy si jako negocjator konfliktami i
negocjacjami o charakterze społecznym i politycznym.
Wyjazdy integracyjne
Wyjazdy integracyjne organizowane s

przede wszystkim z my l

o nowych

członkach Koła, czyli studentach którzy w danym roku akademickim zdecydowali si
przyst pi do Koła. Te kilkudniowe wyjazdy maj bowiem na celu zintegrowanie si „ wie o
upieczonych” z starszymi sta em członkami Koła. Poza integracj
bli szemu poznaniu si

słu

one równie

studentów oraz zaznajomieniu ich z podstawami negocjacji i

mediacji.
Pierwszy obóz integracyjny odbył si w 2004 r. w Karpaczu, natomiast drugi w 2005
w My liborzu. Kolejne nie doszły o skutku z braku czasu i inicjatywy studentów
Warsztaty szkoleniowe
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Warsztaty szkoleniowe zazwyczaj odbywaj si na wyjazdach integracyjnych, ale
równie i na uczelni. Dzi ki tym zaj ciom członkowie Koła poznaj teoretyczn wiedz z
zakresu negocjacji, a tak e ucz si rozwi zywania konfliktów w praktyce. Dzieje si tak za
spraw przeprowadzanych cz sto ró nego rodzaju gier i symulacji negocjacyjnych. wiczone
podczas symulacji tzw. case’y negocjacyjne przygotowywane s w oparciu o prawdziwe
wydarzenia i konflikty społeczne. Zadaniem uczestników szkolenia jest wcielenie si w
okre lon rol i poprzez negocjacje doj cie do porozumienia z drug stron konfliktu. Takie
gry negocjacyjne i symulacje wymagaj od uczestników szkolenia niejednokrotnie wło enia
du o wysiłku, zaanga owania i kreatywno ci.

Uroczysto ci własne Koła
Do uroczysto ci własnych Koła nale y organizowane co roku w grudniu Walne
Zebranie, podczas którego wybierany jest nowy zarz d oraz podejmowane s nowe uchwały.
Tradycj w Kole stało si wspólne organizowanie spotkania wigilijnego kół naukowych. Co
roku organizowane jest uroczyste po egnanie absolwentów na cze

członków Koła, którzy

ko cz studia i opuszczaj mury naszej uczelni. Podczas spotkania zasłu eni członkowie
dostaj dyplomy oraz opinie i za wiadczenia o działalno ci i przynale no ci do Koła.
Letnie Szkoły Negocjacji i Mediacji
„Letnia Szkoła Negocjacji i Mediacji” - pod t nazw kryje si obóz naukowy
organizowany cyklicznie od pi ciu lat przez opiekuna i Zarz d Koła.
I Letnia Szkoła Negocjacji i Mediacji odbywała si w Ustce we wrze niu 2003 r. W
trakcie trwania obozu studenci uczestniczyli w dwudziestoczterogodzinnych warsztatach z
zakresu komunikacji interpersonalnej w sytuacjach trudnych, negocjacji społecznych oraz
mediacji. Ogólnie rzecz ujmuj c, sze

dni przeznaczono na zaj cia warsztatowe, dwa za na

prac w słupskich i usteckich szkołach oraz na wizyt w Centrum Pomocy Dzieciom. W
ramach zaj

terenowych studenci przeprowadzili badania ankietowe dotycz ce negocjacji i

mediacji, a tak e dokonali analizy konfliktów szkolnych.
II Letnia Szkoła Negocjacji i Mediacji odbyła si w Ziele cu we wrze niu 2004 r. W
czasie trwania obozu uczestnicy mieli okazj przypomnie sobie podstawowe zasady, techniki
i rodzaje procesów negocjacyjnych i mediacyjnych. Nie obyło si równie bez praktycznego
szkolenia umiej tno ci z zakresu negocjacji i mediacji. Ponadto członkowie podsumowali i
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opracowali zebrany wcze niej materiał badawczy dotycz cy umiej tno ci negocjacyjnych
nauczycieli.
III Letnia Szkoła Negocjacji i Mediacji odbyła si na przełomie sierpnia i wrze nia
2005 r. w Ziele cu. Za spraw 6 zaproszonych studentów z Ukrainy obóz zyskał miano „III
Mi dzynarodowej Letniej Szkoły Negocjacji i Mediacji”. Kolejne szkoły, maj ce ju status
mi dzynarodowych, organizowane były profesjonalnie z grantów konkursowych.
na IV Mi dzynarodow Letni Szkoł Negocjacji i Mediacji - kolejny obóz naukowy
organizowany przez Koło Naukowe „Negocjator” w 2006 roku, tym razem w Kołobrzegu,
przyjechali zaproszeni (przez Internet) go cie z daleka, bo z centralnej Azji. Było to sze
studentek wydziału filologicznego Pa stwowego Uniwersytetu w Tomsku i przedstawicielka
Stowarzyszenia „Dom Polski” z tego miasta.
Zainspirowane Polsk i Polakami, ide mediacji, komunikacj mi dzykulturow ,
zaj ciami integracyjnymi , demokracj w wymiarze teoretycznym i praktycznym, Rosjanki
postanowiły spotka si w nast pnym roku ze studentami (i trenerami) z Polski, tym razem w
swoim kraju, w centralnej Azji. W czerwcu 2007 poinformowano nas, i Dom Polski, jako
organizator projektu „Syberiada”, otrzymał na dotacj z koniecznym warunkiem jej
spo ytkowania. Głównymi beneficjentami mieli by studenci z Rosji i Polski, a projekt
zawierał elementy programu IV Szkoły, czyli m.in. warsztaty z negocjacji, mediacji,
komunikacji mi dzykulturowej oraz badania naukowe dotycz ce rozwi zywania konfliktów
w rodowisku studenckim. Oprócz Polaków, w warsztatach uczestniczyła 15-osobowa grupa
rosyjskich studentów prawa i psychologii z Tomskiego Uniwersytetu.
Działania inne
Członkowie Koła działaj

tak e aktywnie w promowaniu Koła poprzez: pisanie

artykułów do uczelnianego pisma studenckiego, prowadzenie kroniki, dbanie o wystrój
gabloty

Koła

oraz

strony

internetowej,

uczestniczenie

w

targach

edukacyjnych,

współdziałanie z innymi kołami przy realizacji ró nego rodzaju projektów, uczestnictwo w
konferencjach, sympozjach, (np. w targach negocjacyjnych w Poznaniu). W kwietniu 2006
roku dwójka członków Koła uczestniczyła w turnieju negocjacyjnym „Gry negocjacyjne”,
który odbył si w jednym z wrocławskich liceów.

Korzy ci z pracy w Kole - wyniki bada
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Na pewnym etapie działalno ci koła zadałam sobie pytanie: Czy praca w Kole
przynosi studentom jakie korzy ci i czy maj oni tego wiadomo ? Pytanie to przyj ło
posta problemu badawczego:
Czy uczestnictwo w kołach naukowych sprzyja samorozwojowi studentów?
W rozbiciu na problemy szczegółowe przyj ł on posta nast puj cych podproblemów:
Czy działalno

w kole podwy sza poziom wiedzy? Czy działalno

umiej tno ci organizacyjne? Czy działalno

w kole rozwija

w kole uczy samokontroli? Czy działalno

kole ma wpływ na popraw zdolno ci komunikacji interpersonalnej? Czy działalno

w

w kole

pomaga w rozpoznawaniu własnych predyspozycji? Jakie inne korzy ci daje przynale no
do koła?
Postawiłam hipotez , e uczestnictwo w kołach naukowych sprzyja samorozwojowi
studentów, przyjmuj c za zmienn niezale n w swoich badaniach studentów PWSZ oraz
absolwentów tej uczelni b d cych członkami Koła, a za zmienn zale n - ocen
samorozwoju w opinii studentów.
Badania przeprowadziła studentka Marta Wydra, nale ca do KNN. Narz dziem
zastosowanym przez ni

był kwestionariusz ankiety dla członków Koła Naukowego

„Negocjator” Ankietowaniem przeprowadzonym w maju 2006 roku obj tych zostało 27
członków Koła Naukowego „Negocjator”, w ród których znale li si aktualnie uczestnicz cy
w jego pracach studenci oraz absolwenci Pa stwowej Wy szej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy.
Z przedstawionych danych wynika, i w ród ankietowanych najliczniejsz grup ,
stanowiły osoby nale ce do Koła od 1,5 roku, nast pnie absolwenci, nale cy od 4 lat którzy pomimo uko czenia studiów na PWSZ nadal byli członkami Koła i aktywnymi
działaczami. Sta pozostałych mie cił si w przedziale od 2 miesi cy do 3 lat.
Przy okazji przeprowadzania bada nad samorozwojem członków w Kole Naukowym
„Negocjator” postanowiły my zapyta , dlaczego zdecydowali si oni na przyst pienie do
Koła. Na to pytanie ankietowani udzielili nast puj cych odpowiedzi (uporz dkowanych
malej co): ch

poznania nowych ludzi, zdobycie i pogł bienie wiedzy, ch

robienia czego

wi cej poza zwykłym studiowaniem, przyst pienie za namow znajomych, nauczenie si
czego nowego; zainteresowanie działalno ci Koła, aktywne i miłe sp dzanie wolnego
czasu, zdobycie nowych do wiadcze , potrzeb samorealizacji, rozwoju, pokonanie swoich
l ków, sprawdzenie swoich mo liwo ci organizacyjnych, nadmiar czasu wolnego.
Z odpowiedzi na nast pne pytanie dowiedziano si , jakie s ulubione formy zaj
członków Koła. Najbardziej lubianymi formami zaj

przez członków Koła s
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(uszeregowanie malej ce): wyjazdy integracyjne, szkolenia oraz spotkania z ciekawymi
lud mi, uroczysto ci własne Koła, public relations Koła, badania naukowe.
Z uzyskanych danych wynika, e poprzez przynale no ci do Koła znacz co zwi kszył
si poziomu wiedzy ankietowanych członków Koła w okre lonych dziedzinach. Zgodnie
bowiem z odpowiedziami niemal wszyscy przyznali, i wzrósł ich poziom wiedzy w zakresie
negocjacji oraz poprawnej komunikacji, sposobów rozwi zywania konfliktów i mediaci. A
tak e zdobyli wiedz

z zakresu opracowywania wyników bada

oraz struktury i

funkcjonowania PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Mo na przypuszcza , e ten znacz cy wzrost wiedzy jest efektem udziału członków
Koła w do

cz sto organizowanych warsztatach szkoleniowych, a tak e uczestnictwa w

konferencjach oraz spotkaniach z ciekawymi lud mi.
Przynale no

do Koła wpłyn ła na popraw zdolno ci organizacyjnych w zakresie:

umiej tno ci współdziałania w grupie; załatwiania ró nego rodzaju spraw; zdobywania
informacji; okre lania celów; lepszego planowania swojego czasu. Praca w Kole pomogła
studentom te w poznaniu swoich wad; w kontrolowaniu własnego zachowania oraz poznaniu
swoich zalet, w zwalczeniu jakiej wady; w panowaniu nad emocjami.
Z analizy materiału wynika, e u wi kszo ci badanych dzi ki działalno ci w Kole
poprawiły si ich zdolno ci komunikacyjne w nast puj cych kwestiach: słuchania innych,
udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych, prowadzenia dyskusji w grupie, unikania
barier komunikacyjnych. Wi kszo

tak e stwierdziła popraw w swoim wypowiadaniu si

jasno i spokojnie oraz przekonywaniu do swojego zdania.
Jak natomiast wykazały odpowiedzi na pytanie „W organizacji których form
działalno ci Koła czujesz si

najbardziej kompetentny?” badani wymienili (kolejno

malej ca): uroczysto ci własne Koła, wyjazdy integracyjne, spotkania z ciekawymi lud mi,
badania naukowe i public relations Koła. Niektórzy poznali si te na : „podejmowaniu
bardzo dziwnych działa ” (chodzi tu zapewne o czynno ci organizacyjno-prawne),
zdobywaniu rodków finansowych na działalno

Koła, prowadzeniu strony internetowej,

konstruowaniu wniosków o dotacj , reprezentowaniu Koła na zewn trz.
Z uzyskanych odpowiedzi na pytanie o inne korzy ci wynika, i najbardziej wymiern
korzy ci wynikaj ca z pracy w Kole jest otrzymywanie dyplomów, które stanowi dowód
przynale no ci do Koła, potwierdzaj cy kompetencje studenta. Nast pnie badani wymieniaj
takie korzy ci, jak: udział i wyjazdy na konferencje, wyjazdy szkoleniowe i integracyjne.
Pozostałe odpowiedzi brzmiały: „dzi ki nabytej umiej tno ci prowadzenia rozmowy
znalazłem prac ”, „przynale no

do Koła stanowi idealny punkt w CV, pracodawca ma

11
prze wiadczenie, e jeste osob niestandardow , gotow na działanie, inicjatywn ”,
„zdobyłem do wiadczenie, które pomaga mi w pracy zawodowej”; wskazuj one na
przydatno

w poszukiwaniu pracy zawodowej.

W odpowiedzi na pytanie „Jakie niewymierne korzy ci dała Ci przynale no

do

Koła?” ankietowani wymieniali: poznanie nowych osób, zdobycie i poszerzenie wiedzy,
zdobycie nowych umiej tno ci. Pozostałe pojedyncze odpowiedzi mo na pogrupowa
nast puj co:
- dotycz ce komunikacji interpersonalnej „nauczyłem si aktywnego słuchania innych
osób”, „nauczyłem si komunikowa z innymi”, „wi ksza swoboda w kontaktach z
lud mi”;
-

dotycz ce

rozwoju

osobowo ci:

„pewno

siebie”,

„rozwój”,

„satysfakcja”,

„samo wiadomo ”, „samorealizacja”, „nauczyłem si du o o sobie”, „u wiadomienie
sobie swojej toksyczno ci, któr w du ej mierze udało mi si zwalczy ”;
- inne: „miłe sp dzanie wolnego czasu”, „popularno

na uczelni”, „nauczenie si wielu

rzeczy”.
Tak wi c przynale no

do Koła przynosi równie niematerialne korzy ci, polegaj ce

przede wszystkim na poprawie własnego wizerunku, podwy szeniu samooceny , relaksie, itp.
W ród odpowiedzi na pytanie o oczekiwania studentów w ród odpowiedzi pojawiały
si (kolejno wg liczebno ci): poznanie nowych osób, poszerzenie i podwy szenie poziomu
wiedzy, aktywne sp dzanie wolnego czasu, zdobycie do wiadczenia, zdobycie nowych
umiej tno ci; poznanie metod i nauczenie si negocjacji, a tak e: nauczenie si artykułowania
swoich potrzeb i argumentów, udział w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach z lud mi
zajmuj cymi si w praktyce negocjacjami, nauka współdziałania w grupie, doskonalenie
komunikacji z lud mi i rozwi zywania konfliktów przy pomocy negocjacji, współpraca z
interesuj cymi lud mi, inspiracja do innej działalno ci.
W odpowiedzi na pytanie: „Czy wszystkie twoje oczekiwania zostały spełnione?” 17
spo ród 27 ankietowanych odpowiedziało twierdz co. Pozostałe 10 osób udzieliło
nast puj cych odpowiedzi: „liczyłam na wi cej warsztatów szkoleniowych, które
poszerzyłyby wiedz

z zakresu negocjacji i mediacji”, „brak współpracy z innymi

członkami”, „brak dobrego kontaktu”, „za mało wyjazdów”, za mało spotka bardziej na
„luzie”,

„nie

zdobycie

umiej tno ci

negocjacyjnych,

mediacyjnych

i

poprawnej

komunikacyjnych z powodu zbyt krótkotrwałej przynale no ci”, „nie sprawdzenie swoich
mo liwo ci- jestem zbyt krótko”, „mało pomysłów do mojej działalno ci- jestem zbyt
krótko”.
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Wnioski:
Działalno

w KNN podwy szyła poziom wiedzy studentów w zakresie: negocjacji,

poprawnej komunikacji, sposobów rozwi zywania konfliktów, mediacji, wpłyn ła na rozwój
zdolno ci organizacyjnych a w szczególno ci na: umiej tno

współpracy w grupie,

załatwianie ró nego rodzaju spraw, zdobywanie informacji, okre lanie celów. Nauczyła
samokontroli, nauczyła kontrolowa swoje zachowanie, panowa nad emocjami, pozna
swoje zalety i wady. Poprawiła komunikacj interpersonaln . Pomogła w rozpoznawaniu
własnych predyspozycji poprzez mo liwo

uczestniczenia w organizowaniu ró nego rodzaju

form działalno ci Koła. Dostarczyła wymiernych korzy ci takich jak dyplomy, wyjazdy
integracyjne, szkoleniowe i na konferencje, oraz do wiadczenie pomocne w pracy
zawodowej, a tak e pozwoliła na poznanie nowych i ciekawych osób.
Studenci nale cy aktywnie do KNN rozwin li swój potencjał, pracuj c zgodnie z
własnymi preferencjami i mo liwo ciami oraz realizuj c zadania statutowe Koła.
Uczestniczenie w takim przedsi wzi ciu, jakim jest koło naukowe na uczelni ( na
przykładzie KNN) jest

efektywn i atrakcyjn form zagospodarowania czasu wolnego

współczesnego studenta, niewielu jednak z niej korzysta. Bo, cho atrakcyjna i mog ca
stanowi inwestycj w przyszło , jest to przede wszystkim dodatkowa nauka przez prac :
do

trudna i anga uj ca siły i czas wolny studenta.
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ANKIETA
Kole anki i koledzy rezultat poni szych bada zostanie wykorzystany w pracy licencjackiej
dotycz cej samorozwoju studentów w kołach naukowych. Ankieta jest anonimowa, prosz wi c o
udzielenie szczerych odpowiedzi.
1.Jak długo nale ysz /nale ała (e ) do koła?
.......................................................................................................................................................
2.Jak funkcje pełnisz / pełniła (e ) w kole?
.......................................................................................................................................................
3.Dlaczego zdecydowała (e ) si przyst pi do koła?
.......................................................................................................................................................
4.Które formy zaj

w Kole najbardziej lubisz / lubiła (e )?

badania naukowe,
wyjazdy integracyjne,
szkolenia: przypadki negocjacyjne, filmy itp.,
akcje agitacyjne,
uroczysto ci własne Koła,
spotkania z ciekawymi lud mi,
public relations Koła:
a) pisanie artykułów do czasopisma,
b) zajmowanie si gablot ,
c) prowadzenie kroniki,
inne (jakie?).......................................................................................................................
5. W organizacji których form działalno ci Koła czujesz /czuła (e ) si kompetentny?
bada naukowych,
wyjazdów integracyjnych,
akcji agitacyjnych,
uroczysto ci własnych Koła,
spotka z ciekawymi lud mi,
tworzeniu public relations Koła:
a) pisanie artykułów do czasopisma,
b) zajmowanie si gablot ,
c) prowadzenie kroniki,
inne (jakie?)..............................................................................................................................
6.Czy działalno

w Kole poszerzyła twój poziom wiedzy w zakresie:

negocjacji,
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mediacji,
sposobów rozwi zywania konfliktów,
poprawnej komunikacji,
inne....................................................................................................................................
7.Czy spotkania z kolegami i kole ankami w Kole pomogły Ci:
wypowiada si jasno i spokojnie,
udziela i przyjmowa informacje zwrotne,
unika barier komunikacyjnych,
słucha innych,
przekonywa do swojego zdania,
prowadzi dyskusje w grupie.
8.Czy dzi ki działalno ci w Kole nauczyła (e ) si :
lepiej planowa swój czas,
okre la cele,
zdobywa informacje,
załatwia ró nego rodzaju sprawy,
przydziela zadania,
współpracowa w grupie,
9.Czy uczestnictwo w Kole pomogło Ci w:
panowaniu nad emocjami,
kontrolowaniu zachowania,
poznaniu swoich wad ,
zwalczeniu jakiej wady,
poznaniu swoich zalet.
10.Jaki wymierne korzy ci ( np. dyplomy, nagrody) dała Ci przynale no

do Koła?

.................................................................................................................................................
11.Jakie nie wymierne korzy ci(np. nowe przyja nie, podwy szenie poziomu wiedzy) dała Ci
przynale no

do Koła?

................................................................................................................................................
12.Czego oczekiwałe , na co liczyłe zapisuj c si do Koła?
.......................................................................................................................................................
13.Czy wszystkie z Twoich oczekiwa zostały spełnione?
tak ,
nie (które?)....................................................................................................................................
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STUDENTS ACTIVITY IN LEARNED CIRCLE AS A FORM OF SPENDING
SPARE TIME: RECREATION OR WORK?

Using the duty off time by youth is a phenomenon being a subject to change. Spare time
fulfils various functions; a lot of them is realised on university. Managing the spare time by
participation in academic learned circle work favours self-teaching and self education. Few
number of students, who decided to work in Learned Circle „Negocjator” on PWSZ of the
name of Witelon in Legnica, Poland reached particular benefis. Thanks to scientific research,
meeting with interesting people, integration trips, scholar'
s workshops, circle’s custom
ceremonies, summer scholar’s camps and organisational activity students raised their
merithorical knowledge level in a range of communication, conflictology, negotiation and
mediation. They learned collaboration, acquired organisational skills, made their pros and
cons known. Students also obtained confirmation of their competences in form of a diploma
and acquired experience helpful for professional job. They was enjoing and learning by work
in their spare time.

DZIAŁALNO

STUDENTÓW W KOLE NAUKOWYM JAKO FORMA
SP DZANIA CZASU WOLNEGO:
WYPOCZYNEK CZY PRACA?

Wykorzystywanie czasu wolnego przez młodzie jest zjawiskiem podlegaj cym zmianom.
Czas wolny spełnia ró norodne funkcje, z których wiele realizowanych jest na uczelni.
Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez udział w pracy studenckiego koła naukowego
sprzyja samokształceniu i samowychowaniu. Nieliczni studenci, którzy zdecydowali si na
prac w Kole Naukowym „Negocjator” w PWSZ im. Witelona w Legnicy osi gn li okre lone
korzy ci. Poprzez badania naukowe, spotkania z ciekawymi lud mi, wyjazdy integracyjne,
warsztaty szkoleniowe, uroczysto ci własne koła, letnie obozy naukowe i działalno
organizacyjn studenci podwy szyli poziom wiedzy merytorycznej w zakresie komunikacji,
konfliktów, negocjacji i mediacji, nauczyli si pracy grupowej i nabyli umiej tno ci
organizacyjne, poznali swoje mocne i słabe strony, otrzymali potwierdzenie swoich
kompetencji w formie dyplomów i zdobyli do wiadczenie pomocne w pracy zawodowej.
Bawili si i uczyli poprzez prac w swoim czasie wolnym.

