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Działalność kół naukowych - wpływ na rozwój studentów i podstawowe
problemy funkcjonowania

W artykule przedstawiono korzyści, jakie można osiągnąć z uczestnictwa w kole naukowym,
metody pozyskiwania nowych członków oraz problemy jakie są związane z zakładaniem oraz
funkcjonowaniem takich organizacji. W swoich rozważaniach oprę się na wnioskach, do jakich
doszli przedstawiciele kilkunastu studenckich kół naukowych goszczących na II Ogólnopolskiej
Konferencji Kół Naukowych pt. „Nowoczesne koncepcje zarządzania - rozwiązania praktyczne”,
która odbyła się w Karpaczu w 2005 r.2

1. Organizacje studenckie
W ostatnim czasie coraz częściej studenci decydują się na dobrowolne poświęcanie swojego
wolnego czasu na uczestnictwo w organizacjach działających na wyższych uczelniach. Są to
organizacje o różnej wielkości, charakterze, bardziej lub mniej sformalizowane, realizujące różne
cele. Jednak cechą, które je łączy jest to, że wszystkie powstają z inicjatywy aktywnych oraz
chętnych do podejmowania nowych wyzwań studentów.
Przeglądając źródła internetowe można natrafić na setki stron zawierających informacje o
organizacjach studenckich - są to organizacje zajmujące się różnorodną tematyką, niektóre z nich
mogą poszczycić się długoletnimi tradycjami, jak na przykład Zrzeszenie Studentów Polskich, które
od pół wieku organizuje obozy, bale, szkolenia i spotkania3. Część z takich organizacji ma zasięg
międzynarodowy, mowa tu głównie o AISEC - największej na świecie organizacji studenckiej,
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która jest międzynarodową platformą dla młodych ludzi, umożliwiającą im odkrywanie i rozwijanie
swojego potencjału, aby mogli oni mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo4.
Oczywiście nie na wszystkich uczelniach funkcjonują tak duże organizacje, jak wspomniany
wyżej AISEC czy Zrzeszenie Studentów Polskich. W większości szkół wyższych działa samorząd
studencki, Akademicki Związek Sportowy oraz Koła Naukowe, w których studenci mogą zgłębiać
dotychczasową wiedzę oraz nabywać nowe doświadczenia, tak ważne w dzisiejszych czasach i
cenione przez przyszłych pracodawców.

2. Czym jest Koło Naukowe?
Na samym początku warto zacząć od zdefiniowania pojęcia Studenckie Koło Naukowe.
Zdaniem autorki jest to organizacja studencka działająca przy ośrodku akademickim, powstająca z
inicjatywy aktywnych, kreatywnych oraz chętnych do podejmowania nowych przedsięwzięć
studentów. Nastawione jest głównie na działalność naukową tj. organizację konferencji naukowych,
publikowanie prac naukowych, tworzenie projektów. Często założenie koła naukowego jest
pierwszym przejawem przedsiębiorczości wśród studentów. Nie jest to sprawą łatwą. Należy
wystosować szereg pism do władz uczelni, zebrać określoną liczbę osób chętnych do uczestnictwa.
Bardzo ważną rzeczą jest opracowanie statutu, na podstawie którego będzie się opierała działalność
koła, sformułowanie celów, praw i obowiązków członków, wyodrębnienie władz koła oraz jego
zadań. Znalezienie odpowiedniego opiekuna również nie jest sprawą prostą. Uważam, że odgrywa
on tu bardzo ważną rolę gdyż powinien zachęcać sowich podopiecznych do pracy, służyć radą, gdy
jest ona potrzebna. Musi to być osoba, która zachęci do działania, pobudzi kreatywność oraz chętnie
posłuży pomocą w prowadzeniu koła.

2.1 Problemy związane z funkcjonowaniem koła
W trakcie II ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych nt. „Nowoczesne koncepcje
zarządzania – rozwiązania praktyczne”, która odbyła się w Karpaczu w 2005 roku, jeden z paneli
dyskusyjnych był poświęcony działalności Studenckich Kół Naukowych. Wszystkie koła, mimo
pewnych różnic w profilu prowadzonej działalności naukowej, w analogiczny sposób radzą sobie z
barierami na jakie natrafiają. Staraliśmy się wymienić doświadczeniami, dzięki którym można te
problemy ominąć lub złagodzi ć ich skutki.
Głównym problemem są finanse, jako że koła mają zwykle niedochodowy charakter więc
pozyskanie środków na konferencje, wyjazdy czy promocje pochodzą głównie ze środków
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przyznanych przez uczelnię, składek członkowskich lub od sponsorów, jeśli tylko uda się takich
znaleźć. Nie jest to rzeczą łatwą, ponieważ firmy niechętnie chcą inwestować w coś co nie
przyniesie im większych korzyści finansowych. W zamian za objęcie patronatu koło może
zaproponować, oprócz dużej wdzięczności, drukowanie logo przedsiębiorstwa na materiałach
konferencyjnych, ulotkach, umieszenie go w gablocie uczelni oraz na stronie internetowej, jeśli
takową posiada.
Obok problemów finansowych, koła borykają się z tzw. „słomianym zapałem”
potencjalnych członków, którzy po uczestnictwie spodziewają się samych profitów związanych z
wyjazdami na konferencję, atrakcyjnym wpisem do CV oraz dobrą zabawą. Członkostwo trwa
wówczas do czasu aż trzeba dać coś od siebie, zaangażować się w jakiś projekt i poświęcić swój
wolny czas. Jest to związane z duża rotacją członków i niestabilnością w składzie. Dosyć często
zdarza się, że koło funkcjonuje przez kilka miesięcy, część studentów kończy swoją edukację na
uczelni i nie ma osób chętnych do przejęcia władzy. Ważne jest tu, aby zadbać o odpowiednią
promocję. Chodzi głównie o informowanie studentów przez ogłoszenia w gablotach, na stronie
internetowej oraz organizowanie tzw. dni otwartych, na których przez bezpośredni kontakt można
zaprezentować działalność koła oraz zachęcić potencjalnych członków do czynnego uczestnictwa w
naukowym, czynnym życiu studenckim.
.

2.2 Zalety z przynależności do koła naukowego
Aktywna działalność w kole naukowym daje szereg możliwości począwszy od
nawiązywania kontaktów w ramach uczelni z innymi studentami, a skończywszy na zapewnieniu
sobie dobrego startu w życie zawodowe, pozyskanie lepszych praktyk, staży czy pracy. Warto
zwrócić uwagę na to, że pracodawcy przywiązują dużą wagę do dodatkowych umiejętności i
osiągnięć potencjalnego pracownika. Obecnie nie wystarcza już tylko znajomość języków obcych,
ważna jest także aktywność w trakcie trwania studiów. To pewnego rodzaju informacja, że ten
właśnie absolwent jest kreatywny i ambitny, chce osiągnąć coś więcej niż pozostali.
W trakcie członkostwa studenci wyjeżdżają na konferencje, publikowane są ich prace
naukowe, mają kontakt z praktyką, przestają być anonimowi, wyróżniają się spośród innych. Bardzo
często zaprezentowanie swojego referatu na przed szerszym gronem słuchaczy jest pierwszym i
poważnym wystąpieniem, przełamywane są bariery przed publicznym wypowiadaniem się, a to
przedkłada się na późniejsze życie zawodowe. Członkowie mają bezpośredni kontakt z ludźmi o
wyższej pozycji tj. profesorowie, doktorzy, prezesi czy dyrektorzy dużych firm, co pobudza w nich
ambicje i chęć do pracy.
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Poza tym w trakcie studenckich konferencji można nawiązać szereg nowych i ciekawych
znajomości z członkami kół naukowych, działających przy innych uczelniach w całym kraju, co
może zaowocować nowymi znajomościami, przyjaźniami, wspólnym realizowaniem projektów oraz
wymianą doświadczeń.
Nie wszyscy jednak studenci zgadzają się z moim zdaniem, że aktywna działalność w kole
naukowym jest potrzebna. Spotykam się z osobami, które twierdzą: „właściwie po co mi to
wszystko, po co mam cokolwiek robić, skoro mogę spożytkować ten czas na bardziej atrakcyjne
spędzanie go?” Myślę, że wynika to czasami z błędnego przeświadczenia, iż do tego typu
organizacji należą głównie osoby, z którymi nie można porozmawiać na inne tematy niż nauka.
Osoby takie są potocznie nazywane „kujonami”, ale czy człowieka, który chce zrobić coś więcej niż
to czego się od niego wymaga na uczelni można nazwać tym właśnie mianem? Odpowiedzieć na to
pytanie powinien już sobie każdy z nas.

3. Podsumowanie
Jako członek koła naukowego uważam, że działalność w tego typu organizacji ma szereg
plusów, pozwala zgłębić już zdobytą wiedzę oraz pozyskać nową. Nabyć tu można nowe
doświadczenia i nawiązać ciekawe kontakty. Rozwój koła i jego funkcjonowanie zależy głównie od
samych studentów. Liczy się tu głównie ich inicjatywa, ambicje i kreatywność. Pozwala to nabyć
praktykę, która może zaowocować w przyszłości.
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The activity of student scientific circle – the influence on student’s development
and basic problems with their work
In this article author describes advantages students can achieve by taking part in Scientific
Circles, methods of recrutation of new members and problems with establishing them and their
activity. I would like to present the conclusions, that were achieved by the representants of several
Students Scientific Circles taking part in a II National Scientific Conference in Karpacz in 2005
entitled “Modern conceptions of management – practical solutions”.

