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Elementy coachingu w realizacji prac inynierskich 

Wst�p 

Uko�czenie studiów in�ynierskich wie�czy przygotowanie i obrona pracy 

in�ynierskiej. Prace takie nale�
 do grupy prac promocyjnych. Celem ich jest 

zaprezentowanie przez dyplomanta poziomu zawodowego lub naukowego od-

powiedniego do nadania autorowi tytułu zawodowego [Rawa 2012: 10]. 

Przygotowanie pracy in�ynierskiej wykorzystuje i weryfikuje wiedz�

i umiej�tno�ci, jakie student nabył w trakcie studiów. Wymaga znacznego na-

kładu pracy, wytrwało�ci i samodzielno�ci dyplomanta. Od promotora oczekuje 

si� umiej�tno�ci poprowadzenia tego typu pracy, a co za tym idzie – umiej�tno-

�ci pokierowania prac
 studenta. Zwykle student wybiera proponowany temat 

pracy lub promotora, a potem temat, jaki ten proponuje. Najcz��ciej w swoich 

wyborach studenci kieruj
 si� własnymi zainteresowaniami, oczekiwaniem ła-

twej realizacji pracy, a je�li chodzi o promotora, to najcz��ciej sympati
 oraz 

jego cechami osobowo�ciowymi. Sporadycznie zdarza si�, by student propono-

wał własny temat (ze wzgl�du na jego zainteresowania) i poszukiwał promotora 

do jego realizacji, a takie rozwi
zanie byłoby bardzo korzystne. Nast�pnie dy-

plomant powinien zapozna� si� z literatur
 przedmiotu i opracowa� cho� wst�p-

ny przegl
d literatury. Na tej podstawie przy współpracy z promotorem powi-

nien opracowa� plan pracy, a w szczególno�ci bada�. Praktyka realizacji tego 

typu prac jest zwykle zupełnie inna. Plan pracy opracowuje najcz��ciej promo-

tor, a nie�wiadomy dyplomant według niego cz�sto zupełnie nie�wiadomie re-

alizuje badania. W ich trakcie student raczej nie analizuje i nie kontroluje wyni-

ków bada�, st
d o pojawieniu si� ewentualnych bł�dów promotor dowiaduje si�

zbyt pó�no, by je skorygowa� lub powtórzy� eksperyment – najcz��ciej w trak-

cie redakcji opracowania pisemnego. Przegl
d literatury dyplomanci wykonuj


dopiero po zako�czeniu bada�, gdy zbieraj
 i opracowuj
 wyniki i konieczne 

jest przeprowadzenie dyskusji wyników bada� i opracowanie wniosków. Cz�-

sto dopiero wtedy dowiaduj
 si�, czego dotyczyły badania i u�wiadamiaj
 so-

bie, co zrobili i jak praca ta mogłaby przebiega�, gdyby mieli odpowiedni


wiedz� i byli �wiadomi swoich działa�. Wielu dyplomantów ma znaczne pro-

blemy z dyscyplin
 pracy oraz terminow
 rejestracj
 i obron
 projektu in�y-

nierskiego. Znaczna cz��� prac realizowana jest w po�piechu, a obci
�enie 

prac
 pod koniec realizacji, ze wzgl�du na po�piech, cz�sto przewy�sza siły 

i mo�liwo�ci dyplomanta. 
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Przy takiej organizacji realizacji projektu in�ynierskiego prace wykonywane 

s
 w po�piechu, najcz��ciej w ostatniej fazie i nie�wiadomie. Celem studenta 

przy realizacji pracy jest wył
cznie jej zrobienie, uko�czenie studiów i uzyska-

nie tytułu in�yniera. Zdarza si� tak, �e dopiero przy obronie projektu dyplomant 

u�wiadamia sobie, co zrobił w pracy. 

Opisywany sposób organizacji pracy in�ynierskiej jest powszechn
 praktyk


z uwagi na braki studentów w zakresie organizacji pracy umysłowej, planowa-

nia, odpowiedniej motywacji, samodzielno�ci i odpowiedzialno�ci za własne 

działania. Powszechnie skutkuje to po�piechem, brakiem staranno�ci pracy oraz 

zdenerwowaniem, zarówno dyplomanta, jak i promotora, który cz�sto przez 

studenta obarczany jest odpowiedzialno�ci
 za realizacj� projektu. 

Taki system realizacji wymaga poprawy i liczne opracowania [Rawa 2012; 

Gambarelli 2011; Opoka 1996] podpowiadaj
 studentom, jak przygotowa�

tak
 prac�, lecz skupiaj
 si� w wi�kszo�ci przypadków na stronie redakcyjnej. 

Niestety, bardzo mało jest wskazówek i opracowa� dla promotorów. Pomocne 

w prowadzeniu tego typu prac wydaje si� zastosowanie elementów coachingu. 

Student przed przyst
pieniem do pracy powinien zada� sobie takie pyta-

nia, jak [Kordzi�ski 2013: 11]: po co mi to jest? Co ja z tego b�d� miał? Jakie 

mi to przyniesie korzy�ci? Stawiaj
c sobie tego typu pytania, student powi-

nien u�wiadomi� sobie mo�liwo�ci, jakie niesie realizacja pracy in�ynierskiej 

i wypracowa� osobiste cele pracy nad własnym rozwojem. W zmianie tego 

podej�cia mog
 pomóc nowoczesne techniki wspieraj
ce rozwój, takie jak 

coaching. 

1. Coaching, czyli zmiana podej�cia do problemu 

Coaching jest procesem [Kordzi�ski 2013; Parsloe 2008; Rogers 2010], dzi�-

ki któremu mo�liwe jest przyswajanie wiedzy i umiej�tno�ci, a w szczególno�ci 

�wiadomy rozwój danej osoby. Proces ten wspierany jest przez coacha („na-

uczyciela”), który pomaga klientowi („uczniowi”) podejmowa� decyzje i pod
-

�a� drog
 rozwoju. Coach jedynie pomaga w rozwoju osoby, a jego pomoc nie 

opiera si� na radach czy podsuwaniu gotowych rozwi
za�. Nale�y zdecydowa-

nie odró�ni� rol� coacha od mentora, trenera czy terapeuty. 

Coaching [Rogers 2010] zwykle rozpoczyna si� od badania potrzeb klienta, 

w trakcie którego klient zgłasza problem lub opracowuje cel procesu. Nast�pnie 

klient z pomoc
 coacha opracowuje plan pracy, w którym precyzuje cele i okre-

�la mo�liwo�ci. Praca dyplomanta skupia si� na realizacji zało�onych celów. 

Powinna by� �ci�le poł
czona z samokontrol
 i udzielaniem informacji zwrotnej. 

Najcz��ciej coaching przebiega zgodnie ze „spiral
 praktyki”, która składa si�  

z kolejno zachodz
cych etapów: przemy�lenia, oceny, planowania i praktyki. 

Etapy te s
 powtarzane, a� do osi
gni�cia przez klienta zadowalaj
cego poziomu 

realizacji celu. 
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2. Promotor coachem 

Takie podej�cie zmienia zupełnie rol� promotora. Przesuwa odpowiedzial-

no�� za realizacj� projektu in�ynierskiego z promotora na dyplomanta. Promotor 

towarzyszy i pomaga przy realizacji pracy, a nie kieruje jej realizacj
. Powinien 

on przej�� od stylu instrukta�owego do stylu obserwatora, przekazuj
c dyplo-

mantowi kontrol� i odpowiedzialno�� za wyniki. Dzi�ki takiemu przej�ciu mo-

tywacja studenta powinna zmieni� si� z zewn�trznej na wewn�trzn
. Tak
 zmia-

n� mo�na wypracowa� z dyplomantem ustalaj
c na pocz
tku zasady pracy,  

a nast�pnie wdra�aj
c studenta do zadawania sobie pyta� na ka�dym etapie re-

alizacji pracy i pomagaj
c mu w formułowaniu zarówno pyta�, jak i precyzyj-

nych odpowiedzi, które u�wiadomi
 mu prac� do wykonania. W�ród tego typu 

pyta� mog
 znale�� si� takie, jak [Kordzi�ski 2013: 11]: co chc� osi
gn
�  

w wyniku pracy? Po czym poznam, �e cel został osi
gni�ty? W jaki sposób b�d�

mógł to sprawdzi�? W którym miejscu jestem wobec tak postawionego celu? Co 

mi si� udało? Co dalej powinienem robi�? itp. Odpowiedzi na tego typu pytania 

u�wiadomi
 dyplomanta i ukierunkuj
 jego prace. Kontrola nad realizacj
 pracy, 

a tym samym odpowiedzialno�� za jej realizacj� przesuwana jest z promotora na 

dyplomanta. Jednocze�nie promotor nie powinien zapomina�, �e obok roli co-

acha powinien pełni� funkcj� specjalisty konsultanta, który w obszarze tematyki 

pracy, maj
c wiedz� i do�wiadczenie, słu�y studentowi pomoc
 i rad
. 

Prowadz
c prac� in�yniersk
, mo�na stosowa� sze�� zasad coachingu. 

Pierwsza z nich mówi, �e to „klient jest �ródłem zasobów”. W przypadku reali-

zacji pracy in�ynierskiej tylko dyplomant (klient) wie: co potrafi i w jaki sposób 

mo�e zrealizowa� dane zadanie; jakie ma warunki i w jaki sposób mo�e zorga-

nizowa� swoj
 prac�; kogo mo�e prosi� o pomoc? Przykładowo tylko dyplo-

mant wie, jakie j�zyki obce zna, czy potrafi programowa�, jak dysponuje czasem 

(sytuacja rodzinna, praca zawodowa itp.), czy wreszcie, jaka jest jego wiedza  

i do�wiadczenie w zakresie tematu pracy (np. zainteresowania, odbyte praktyki  

i sta�e). 

Druga zasada coachingu mówi, �e „zadaj
c odpowiednie pytania, stawiaj
c 

wyzwania i udzielaj
c wsparcia, coach sprawia, �e klient zaczyna korzysta�  

z własnych zasobów”. Stosuj
c t� zasad�, promotor pomaga dyplomantowi 

uczy� si� lub doskonali� planowanie i organizacj� projektu, a cz�sto te�, je�li 

coaching prawidłowo przebiega, organizacj� i rozwój siebie. 

Kolejna zasada ma ograniczone zastosowanie w relacji promotor – dyplo-

mant, gdy� mówi, �e „coaching dotyczy całej osoby – z jej przeszło�ci
, tera�-

niejszo�ci
 i przyszło�ci
”. Nale�y pami�ta�, �e ka�dy z dyplomantów niesie ze 

sob
 baga� do�wiadcze� i prze�y� �yciowych, a praca odbywa si� w tera�niej-

szo�ci. Natomiast realizacja projektu b�dzie miała swoje konsekwencje w przy-

szło�ci: sukces b�dzie budował pozycje dyplomata, pora�ka mo�e rzuci� cie� na 

projekty podejmowane przez dyplomanta w przyszło�ci. Z uwagi na specy-

ficzn
 relacj� promotor – dyplomant, jak równie� ograniczony czas realizacji 
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pracy nie mo�na oczekiwa� od promotora szerokiego zapoznania si� z sytuacj


dyplomanta. 

Zasada czwarta coachingu mówi, �e to klient wybiera temat – on decyduje  

o kierunku rozmowy i pracy. W przypadku pracy in�ynierskiej mo�na wolno��

wyboru kierunku działa� i sposobu realizacji pozostawi� dyplomantowi, 

a samemu sta� si� coachem – konsultantem. Je�li przy takim rozwi
zaniu praca 

jest realizowana prawidłowo i w odpowiednim tempie, to coaching zapewni 

dyplomantowi wolno�� i samodzielno�� w realizacji, co na pewno b�dzie pro-

centowa� w przyszłej pracy zawodowej. Je�li jednak, po zastosowaniu takiego 

rozwi
zania, wyst�puj
 nieprawidłowo�ci w realizacji pracy, w szczególno�ci 

termin realizacji pracy mo�e by� niedotrzymany, nale�y odst
pi�, przynajmniej 

cz��ciowo, od tej zasady lub zupełnie. Zdarza si�, �e dyplomant nie jest na tyle 

dojrzały pod wzgl�dem wiedzy, umiej�tno�ci czy osobowo�ci, by potrafił nada-

wa� kierunek rozmowy/pracy z promotorem. Dlatego te� w takich przypadkach 

to promotor powinien proponowa� lub cho�by sugerowa� tematy do rozmowy 

wyznaczaj
ce kierunek pracy. 

Inna zasada coachingu mówi, �e „coach i klient s
 sobie równi”, co wyda-

wałoby si�, �e stoi w sprzeczno�ci z relacj
 promotor – dyplomant. Równo��  

w coachingu opiera si� na wzajemnym bezwarunkowym szacunku. Bez szacun-

ku dla siebie nawzajem niemo�liwa jest dobra współpraca i zaufanie. W takim 

przypadku nauczyciel akademicki powinien odmówi� pełnienia funkcji promo-

tora pracy danej osoby. Z zasad
 t
 �ci�le ł
czy si� „nie-ocenianie”. Mo�e to 

dziwi�, gdy� trudno wyobrazi� sobie realizacj� pracy dyplomowej bez ocenia-

nia. W przypadku coachingu „nie-ocenianie” dotyczy przede wszystkim ocenia-

nia osoby. Coaching daje mo�liwo�� klientowi bł
dzenia i własnego wytyczania 

drogi. Zwykle podczas realizacji pracy in�ynierskiej istnieje pewien margines 

czasu, �rodków, dost�pno�ci sprz�tu itp., który mo�na po�wi�ci� na „bł
dzenie” 

studenta, ale jednocze�nie nale�y pami�ta�, �e jest on z reguły bardzo w
ski. 

Dlatego te� ocenianie musi si� pojawi� podczas realizacji pracy. Najlepiej je�li 

to sam dyplomant ocenia realizacj� kolejnych etapów pracy. Je�li natomiast 

ocen� przeprowadza promotor, powinien on pami�ta�, by ocenia� prace dyplo-

manta – nigdy jego osob�. Tradycyjnie przy realizacji pracy in�ynierskiej pro-

motor jest zwierzchnikiem dyplomanta i pełni
c tak
 rol� bierze na siebie odpo-

wiedzialno�� za jej realizacj�. Równo�� promotora i dyplomanta, wynikaj
ca  

z procesu coachingu, daje wolno�� dyplomantowi, a wraz z wolno�ci
 przenosi 

na niego odpowiedzialno�� za prac�. 

Ostatnia z zasad zwraca uwag� na cel coachingu, którym w pierwszym  

rz�dzie jest zmiana, a dopiero potem działanie. Niestety, cz�sto celem pracy 

zarówno dla dyplomanta, jak i promotora jest samo zrobienie pracy i „wypro-

dukowanie” in�yniera. Je�li natomiast student realizuj
c prac� zmienia co�, np. 

rozwi
�e problem techniczny, nab�dzie wiedz� lub umiej�tno�ci itp., mo�na 
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zaobserwowa� rozwój jego osobowo�ci. Nabywa on pewno�ci siebie wynikaj
-

cej z samodzielnej pomy�lnej realizacji zadania. Osi
gni�cie takiego celu b�dzie 

procentowało z pewno�ci
 w przyszłej pracy zawodowej. 

Podsumowanie 

W XXI wieku nauczyciel, nawet akademicki, przestał by� głównym �ró-

dłem informacji i wiedzy. Uczenie, a w szczególno�ci coraz cz��ciej wyst�puj
-

ce samokształcenie odbywa si� w oparciu o cykl Kolba, a ucze� opieraj
c si� na 

do�wiadczeniu, refleksyjnym my�leniu, konstruuje now
 wiedz�, któr
 nast�pnie 

wdra�a. Cykl ten ucze� mo�e rozpocz
� na dowolnie wybranym etapie, a prze-

chodz
c go wielokrotnie, tworzy charakterystyczn
 dla siebie struktur� wiedzy, 

do�wiadczenia i umiej�tno�ci. 

Przy takim podej�ciu do nauczania czy uczenia rola promotora musi ulec 

zmianie. Zastosowanie proponowanych w niniejszej pracy elementów coachingu 

w pracy z dyplomantem przygotowuje go do wolno�ci – pracy, wyboru, decy-

dowania o własnej drodze itp. W tego typu podej�ciu poza wiedz
 i umiej�tno-

�ciami specjalistycznymi dyplomant, wspierany przez promotora, mo�e kształ-

towa� istotne cechy osobowo�ciowe. Przede wszystkim powinien on dostrzec 

konieczno�� pracy nad sob
, nauczy� si� wytyczania celów, planowania i orga-

nizacji własnego rozwoju. W procesie tym promotor – coach powinien zach�ca�

studenta do rozwoju i realizacji własnych zainteresowa�. Zdarza si�, �e dopiero 

na etapie realizacji pracy dyplomowej student okre�la własne zainteresowania 

zawodowe i wybiera dalsz
 drog� rozwoju (zawodowego lub edukacji). Przesu-

ni�cie odpowiedzialno�ci za realizacj� pracy in�ynierskiej uczy umiej�tno�ci  

i odwagi podejmowania decyzji; umiej�tno�ci definiowania problemu, poszuki-

wania i organizacji pomocy. Takie podej�cie wymaga od studenta samodzielno-

�ci w podejmowaniu wyborów, decyzji i działania, ze wszystkimi tego konse-

kwencjami. 
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Streszczenie 

W pracy opisano główne zało�enia i zasady coachingu. Omówiono mo�li-

wo�ci zastosowania tego rozwi
zania w realizacji prac in�ynierskich. Do głów-

nych efektów zastosowania coachingu zaliczono samodzielno�� i rozwój osobi-

sty dyplomanta. 

Słowa kluczowe: coaching, praca in�ynierska, studia techniczne. 

Implementation of coaching elements in the engineer diploma work

Abstract 

The paper presents the main objectives and principles of coaching. It was 

described the applicability of this approach in the implementation to the engineer 

diploma work. Self-reliance and personal development of graduate student were 

mentioned as the main effects of coaching application. 

Key words: coaching, engineer diploma work, technical studies.


