
 38

Ryszard Tadeusiewicz 

O NAUCZANIU INFORMATYKI STOSOWANEJ 

ABOUT TEACHING IN APPLIED COMPUTER SCIENCE  

Słowa kluczowe: informatyka stosowana, społeczeństwo informacyjne, edukacja informatyczna 
Keywords: Applied computer science, information society, education in computer science  

Streszczenie 

Jednym z poważnych problemów związanych z dydaktyką informatyki jest fakt, że system, 
w którym próbowano ograniczać się do kształcenia wyłącznie profesjonalnych informatyków oraz 
zwykłych użytkowników technik informacyjnych osiągnął kres swojej wydolności. W pracy do-
konamy oceny modelu społeczeństwa informacyjnego, w którym występują wyłącznie dwie wy-
mienione warstwy specjalistów i wskażemy na jego niewydolność. Dla harmonijnego rozwoju 
tego społeczeństwa konieczne jest, aby obok wspomnianych dwóch warstw (profesjonalnych 
informatyków oraz użytkowników informatyki) pojawiła się także warstwa pośrednia: ludzi, któ-
rzy znają informatykę znacznie lepiej, niż typowi użytkownicy, ale jednocześnie orientują się 
w obszarach zastosowań znacznie lepiej, niż typowi informatycy. Artykuł opisuje jak należy ich 
kształcić, bazując na ponad pięcioletnim doświadczeniu w kształceniu w zakresie informatyki 
stosowanej na AGH.  

Abstract 

The main idea of the paper is conclusion, that we must educate more specialists in new (in Po-
land) branch of education, named Applied Computer Science. Society need specialist who can 
serve as social interface between computer science professionals, discovering, developing and 
producing new hardware and software computer tools, and users, who adopt such products for 
many important practical proposes. The problem how to educate Applied Computer Science spe-
cialists is not easy and many aspects of these education are not clear enough yet. Nevertheless over 
five years of Applied Computer Science teaching at AGH USC, give us possibilities present some 
advices and recommendation. This is main purpose of this paper.  

Wstęp 

Książka, w skład której wchodzi ten artykuł, poświęcona jest dydaktyce in-
formatyki i jest wydawana w serii odwołującej się do problemów społeczeństwa 
informacyjnego. Jak się wydaje, z obydwoma tymi zagadnieniami związana jest 
omawiana w tym rozdziale kwestia informatyki stosowanej jako kierunku 
studiów. Spróbujemy (po raz kolejny) przedstawić argumenty przemawiające 
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zarówno za, jak i przeciw tworzeniu tego rodzaju kierunku studiów, spróbujemy 
pokazać, jak powinien wyglądać profil kształcenia specjalistów w zakresie in-
formatyki stosowanej i wskażemy ich miejsce na rynku pracy.  

Pierwsze przesłanki wskazujące na celowość wprowadzenia do procesu 
kształcenia obszaru problemowego zastosowań informatyki (a nie tylko infor-
matyki jako takiej) pojawiły się jeszcze w latach 80. ubiegłego stulecia1. Nie 
było wtedy jeszcze mowy o wprowadzeniu informatyki stosowanej jako nowego 
kierunku studiów, nie istniała także jeszcze (w języku polskim) odpowiednia 
nazwa, ale wielu nauczycieli akademickich dostrzegało już, że potrzeby gospo-
darcze i społeczne wymuszają znacznie lepsze przygotowanie informatyczne 
specjalistów różnych branż (w tym zawłaszcza inżynierów), niż to dawały 
ówczesne studia2. Rodziło się przekonanie, że nie wystarczy doraźne przy-
uczanie na przykład mechaników czy elektryków do korzystania z technik 
komputerowych w procesie projektowania nowych urządzeń, a także ich kon-
troli, sterowania i eksploatacji, gdyż wolumen wiedzy z tym związanej był za 
duży, żeby można to było traktować wyłącznie jako „dodatek do”. Co więcej, 
ten wolumen wiedzy bardzo szybko wzrastał, więc opanowanie go było coraz 
trudniejsze. Tymczasem z rynku pracy dochodziły sygnały, że sprawne korzy-
stanie przez absolwentów studiów z odpowiednich narzędzi komputerowych 
i innych informatycznych zasobów bywało ważniejsze w ich praktyce zawo-
dowej od wiedzy ściśle profesjonalnej3. Dlatego pytanie postawione w 1996 
roku: uczyć informatyki – ale jakiej?4 stawało się coraz pilniejsze i ważniejsze. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego (o którym będzie dalej mowa) spra-
wia, że stopień wykorzystania technik komputerowych w różnych dziedzinach 
jest ważnym czynnikiem ich rozwoju lub (przy braku właściwej synergii 
z informatyką) – zamierania. Tymczasem liczne przykłady dowodziły, że brak 
odpowiedniej wiedzy informatycznej u nieinformatyków stawał się w wielu ob-
szarach zastosowań komputerów silnym czynnikiem ograniczającym ich roz-
wój5. Warto może w tym miejscu odwołać się do pozornie odległego przykładu, 
dobrze jednak ilustrującego istotę rozważanego tu problemu.  

Otóż w medycynie ogromnym problemem są nowotwory. Miliony ludzi 
umierają tylko dlatego, że zbyt późno rozpoznano u nich raka. Specjaliści od 
leczenia raka (onkolodzy) twierdzą jednak stanowczo, że nawet największy po-
stęp w onkologii jako takiej tego problemu nie rozwiąże. O społecznej skutecz-

 
1 R. Tadeusiewicz, Nauczanie podstaw informatyki na studiach wyższych, „Życie Szkoły 

Wyższej”, nr 7–8, 1980, pp. 123–133. 
2 R. Tadeusiewicz, Informatyka, czyli jak tego robić nie należy. Artykuł w pracy zbiorowej: 

„Wobec największych zagrożeń”, część III „Dylematy nauki i nauczania”, pp. 144–157, TWWP, 
Kraków 1988, pp. 245–266. 

3 R. Tadeusiewicz, Nauczanie informatyki, „Informatyka” nr 2, 1987, pp. 22–25. 
4 R. Tadeusiewicz, Uczyć informatyki – ale jakiej?, „Kultura i Edukacja” nr 1, 1996, pp. 147–154. 
5 R. Tadeusiewicz, Rola edukacji informatycznej w rozwoju zastosowań komputerów. Spo-

łeczne uwarunkowania zastosowań informatyki w zarządzaniu, TNOiK, AE, Kraków, 1986, pp. 1–12. 
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ności zwalczania raka decyduje bowiem wiedza o nowotworach, jaką mają leka-
rze pierwszego kontaktu. Jeśli lekarz pierwszego kontaktu zauważy u pacjenta 
raka i dostatecznie wcześnie wyśle go do onkologa – wyleczenie jest prawie 
pewne. Jeśli jednak problem nie zostanie dostrzeżony w tych obszarach, z któ-
rymi specjaliści onkolodzy nie mają na co dzień do czynienia – to nie wystarczą 
nawet najlepsze metody leczenia, bo pacjent będzie się pojawiał u specjalisty 
z nowotworem w fazie już nieuleczalnej.  

Jaki to ma związek z nauczaniem informatyki, a zwłaszcza z polecanym tu 
nauczaniem informatyki stosowanej? Otóż nie tylko taki, że jednym z obszarów 
informatyki stosowanej jest informatyka medyczna, służąca do wspomagania 
pracy lekarzy, zarówno tych „pierwszego kontaktu”, jak i wybitnych specjalistów. 
Chodzi o to, że w każdej dziedzinie ten, kto ma bliższy kontakt z rzeczywistymi 
obiektami i rzeczywistymi problemami może lepiej określać zadania i wytyczać 
cele. Informatyk „czysty” potrafi napisać program, który będzie obsługiwał potrze-
by banku – ale sam tych potrzeb nie potrafi nazwać. Z kolei bankowiec zna potrze-
by, ale nie wie tego, czy i jak informatyka mogłaby mu pomagać w zaspokajaniu 
tych potrzeb. Do tego, żeby stworzyć dobry program dla banku (dobry program do 
sterowania piecem hutniczym, albo dobry program obsługi lotniska – można by tu 
wyliczać bez końca różne obszary zastosowań informatyki) potrzeba kogoś, kto 
będzie znał zarówno określone branżowe problemy, jak i informatykę.  

W tej specyficznej sytuacji sformułowana została teza, że obok informatyki 
„czystej” warto nauczać na uczelniach wyższych także wiedzy pokrewnej, ale 
wyraźnie odmiennej – właśnie tytułowej informatyki stosowanej. W ślad za tą 
tezą sformułowany został postulat, żeby taki kierunek studiów zdefiniować, do-
brze określić jego ramy, minima programowe, wymagane kwalifikacje, sylwetkę 
absolwenta i wszystkie inne składniki potrzebne do tego, by kierunek mógł zaistnieć 
– i żeby ten kierunek w polskich uczelniach uruchomić. Nic takiego jednak nie na-
stąpiło, a debata na ten temat toczy się od około dziesięciu lat. Niestety, jako zaan-
gażowany w tę debatę autor tego artykułu z żalem musi stwierdzić, że od tych blisko 
dziesięciu lat punkty widzenia zarówno zwolenników, jak i przeciwników tego kie-
runku studiów ciągle nie mogą się do siebie zbliżyć.  

Co dosyć charakterystyczne: nikt nie protestuje, gdy hasło informatyki sto-
sowanej pojawia się jako nazwa specjalności. Jest to aktualnie dość powszechna 
praktyka nawet na studiach, których główny kierunek jest od informatyki dość 
odległy (na przykład na kierunku Fizyka). Dawanie studentom mało „rynko-
wych” kierunków studiów możliwości zdobycia w ramach takiej specjalności kwa-
lifikacji, które mogą zapewnić im większe szanse przy poszukiwaniu pracy po 
ukończeniu studiów, jest oczywiście godne pochwały. Również dość powszechne 
dodawanie określenia „i informatyki stosowanej” do nazw wydziałów, które bory-
kają się z problemem małej liczby kandydatów na studia, jest polityką w jakimś 
stopniu racjonalną i uzasadnioną. Natomiast ciągle napotyka przeszkody propozycja 
utworzenia kierunku studiów „Informatyka stosowana”, co wydaje się niesłuszne. 
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Dlatego w niniejszej pracy zebrane zostaną niektóre fakty, okoliczności i argumenty 
związane z tym tematem, żeby stworzyć czytelną i racjonalną płaszczyznę do dyskusji.  

1. Kilka słów o historii problemu 

Warto może rozpocząć te rozważania od przypomnienia kilku faktów 
z przeszłości, gdyż przyjrzenie się temu, jak w przeszłości debatowano (zacie-
kle!) nad sprawą utworzenia kierunku studiów „Informatyka stosowana” pozwoli 
może lepiej dzisiaj oddzielać argumenty racjonalne od narosłych w czasie emo-
cji. Czynnik emocjonalny był bowiem od początku bardzo silny.  

Zacznijmy jednak od początku, bo sprawa ma dosyć długą historię. Przywo-
łując dzisiaj kolejne fakty trudno dokładnie odtworzyć daty, ale pierwszy impuls 
w tej sprawie pojawił się na przełomie XX i XXI wieku. Jak się wydaje, decydu-
jące było posiedzenie Prezydium KRASP (Konferencji Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych) w Wiśle w 1999 roku. Wtedy właśnie autor pracy, jako 
powtórnie wybrany rektor AGH, uczelni mającej renomę szkoły dobrze przygo-
towującej absolwentów do zawodu informatyka, zgłosił inicjatywę poszerzenia 
istniejącego zbioru kierunków kształcenia o informatykę stosowaną. Inicjatywę 
tę poparł bardzo mocno inny członek Prezydium KRASP, prof. Stefan Jurga, 
rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, późniejszy wiceminister 
nauki i szkolnictwa wyższego.  

 
Rys. 1. Przy istniejącej proporcji liczby kandydatów chcących studiować informatykę do 
liczby miejsc – swoje plany życiowe może zrealizować tylko jeden z kilkunastu zdolnych 

młodych ludzi 
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Wśród większości rektorów renomowanych polskich uczelni zrzeszonych 
w KRASP idea ta od razu zyskała przychylne przyjęcie. Pomysł trafiał na wła-
ściwy moment, ponieważ praktycznie we wszystkich polskich uczelniach obser-
wowano wtedy zjawisko społeczne, koło którego (jak sądzili rektorzy) nie po-
winno się przejść obojętnie. Chodziło o to, że wśród kandydatów na studia zapa-
nowała wtedy „moda” (trwająca do dziś) na studiowanie informatyki, czego 
skutkiem była – między innymi – mordercza konkurencja przy rekrutacji. Przy-
kładowo na AGH zgłaszało się rokrocznie ponad 1600 kandydatów chcących 
studiować informatykę, podczas gdy pojemności laboratoriów i inne uwarunko-
wania organizacyjne pozwalały na przyjęcie zaledwie 120 studentów na ten po-
szukiwany kierunek studiów. Poglądowo proporcję tę przedstawia rysunek 1. 

 
Rys. 2. Kształcenie informatyka w dobrej uczelni polega na poznawaniu pod okiem doświad-
czonych specjalistów metod komputerowego rozwiązywania problemów. W kiepskich uczel-
niach model ten zastępowany jest przez masowe opanowywanie sposobów obsługi narzędzi 
                                                                informatycznych 

 
Oznaczało to, że rokrocznie ponad półtora tysiąca młodych ludzi, silnie moty-

wowanych do tego, by w przyszłości wykonywać zawód związany z informatyką, 
było brutalnie pozbawianych tej szansy zaraz na początku ich samodzielnej aktyw-
ności. To niepowodzenie spotykało ich zaraz po maturze, kiedy odporność psy-
chiczna na porażki jest bardzo mała, a podejmowane decyzje mają decydujący 
wpływ na całe dalsze życie. Warto dodać, że mówimy tu o kandydatach doskonale 
przygotowanych do podjęcia upragnionych studiów, bowiem przeglądając statystyki 
można było stwierdzić, iż ci, którzy „odpadali” w konkurencji na informatykę, mieli 
nieporównanie lepsze świadectwa maturalne i wyższe wyniki konkursowego egza-
minu wstępnego, niż ci, których przyjmowaliśmy z otwartymi rękoma na niemal 
wszystkie pozostałe kierunki studiów. Oczywiście z tej sytuacji skwapliwie korzy-
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stały gorsze uczelnie, oferując studia informatyczne odpłatnie, jednak porównanie 
metod (rys. 2) i efektów kształcenia w tych dobrych i w tych złych uczelniach (nie 
dzieląc ich absolutnie według kryterium prywatne – publiczne, tylko na dobre i złe) 
– nie pozostawiało wątpliwości, że te złe szkoły sprzedawały młodym ludziom ilu-
zję kształcenia.  

Opierając się na tych obserwacjach (potwierdzanych w niemal wszystkich do-
brych wyższych uczelniach w całej Polsce), rektorzy zgromadzeni w KRASP po-
dzielili pogląd autora, że konieczne jest wykonanie jakiegoś konkretnego kroku, 
wychodzącego naprzeciwko aspiracjom młodzieży pragnącej uzyskiwać wykształ-
cenie informatyczne – w sytuacji, gdy nie było fizycznych możliwości ich kształce-
nia na „pękającym w szwach” kierunku „czystej informatyki”. 

2. Informatyka stosowana jako emergencja rozwoju kształcenia 

Dodatkowy asumpt do wykonania tego kroku opierał się na obserwacji (któ-
rej także sprzyjała sprawowana funkcja rektora), że na wielu wydziałach dobrych 
uczelni proces dydaktyczny na wydziałach niemających bynajmniej informatyki 
w nazwie – bardzo silnie związany był z techniką komputerową. Regułą było 
wykorzystywanie w studenckich laboratoriach i przy pracach projektowych no-
woczesnych technik komputerowych, bo tak było łatwiej osiągać zamierzone 
cele dydaktyczne, a ponadto tego wymagał zakres kwalifikacji, jakich oczekiwał 
od absolwentów tych kierunków studiów nowoczesny rynek pracy rozwijający 
się w kierunku szerokiego wykorzystania ICT6. Dlatego na wielu wydziałach 
nieinformatycznych obok specjalistów branżowych coraz częściej i coraz liczniej 
zatrudniani byli informatycy, pomagający w odpowiedniej pielęgnacji coraz 
liczniejszych na tych wydziałach systemów komputerowych (w zakresie rozwoju 
sprzętu i oprogramowania), a także mający coraz większy udział w kształceniu 
studentów. Kształcenie to bowiem coraz silniej nasycały treści związane z in-
formatyką, na przykład komputerowo wspomagane projektowanie części ma-
szyn, modelowanie komputerowe procesów technologicznych, komputerowe 
przetwarzanie sygnałów pomiarowych i innych danych (na przykład obrazów 
preparatów metalurgicznych), komputerowa obróbka map cyfrowych i innych 
informacji o terenie itp.  

Dokonując okresowo przeglądu prac naukowych prowadzonych na różnych 
wydziałach łatwo było zauważyć, że zaś naukowcy zatrudnieni w nich prowadzi-
li takie badania, w których komponenta informatyczna była często bardziej istot-
na, niż komponenta związana z określonym obszarem branżowych zastosowań. 
Jako przykład można tu wskazać wiele prac w obszarze fizyki, gdzie model 

 
6 Skrót ICT (ang. Information and Communication Technology) jest powszechnie używany 

do określania wszelkich zastosowań metod i technik informatycznych.  
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komputerowy z reguły poprzedza eksperyment laboratoryjny, komputerowe 
analizy danych i komputerowe symulacje w zakresie inżynierii materiałowej, 
komputerowe systemy sterowania w automatyce i robotyce czy też gwałtownie 
rosnący obszar geoinformatyki. 

Wszystko to skłaniało do przypuszczenia, że przynajmniej część studentów 
kształconych na tych wydziałach otrzymuje zasób wiedzy informatycznej znacz-
nie bogatszy i obszerniejszy, niż by to mogło wynikać z dyplomu inżynierskiego 
czy magisterskiego, jaki otrzymują po ukończeniu studiów. Pomysł, żeby ich kwali-
fikacje nazwać informatyką stosowaną był stosunkowo naturalny i oczywisty. 

  

 
Rys. 3. Przykład emergencji (dyskusja w tekście) 

Ź ród ło: http://www.flash-gry.pl/zludzenia-optyczne.asp?klam=51 (sierpień 2010).  
 
Można więc powiedzieć, że informatyka stosowana powstała jako swoista 

emergencja. Jak wiadomo, emergencja to spontaniczne powstawanie ze zbioru 
elementów pewnego rodzaju czegoś całkiem nowego, czego żaden z tych ele-
mentów rozważany osobno sam z siebie nie posiada. Zabawny przykład tak ro-
zumianej emergencji przywołuje rysunek 3.  

Można więc stwierdzić, że informatyka stosowana powstała jako emergen-
cja na skutek rozwoju badań naukowych i procesu kształcenia w wielu dziedzi-
nach, które wcześniej tego informatycznego charakteru bynajmniej nie posiada-
ły. Emergencja może powstać także w wyniku ukształtowania się swoistej luki, 
deficytu, braku czegoś, co otoczenie wymusza, a czego w istocie nie ma. Gra-
ficzną ilustrację tego rodzaju emergencji przedstawia rysunek 4. Na pozór jest to 
tylko obrazek nadmorskiego pejzażu, ale uważny obserwator dostrzeże w zarysie 
luki między drzewami – sylwetkę Napoleona. Pojawia się ona tam jako dopeł-
nienie rzeczy, które istnieją – a jest dostrzegalna właśnie dlatego, że nie istnieje! 
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Rys. 4. Powstawanie emergencji jako dopełnienie rzeczy istniejących 

Ź ród ło: http://www.flash-gry.pl/zludzenia-optyczne.asp?klam=66 (sierpień 2010). 
 
Podobieństwo sytuacji przedstawionej na rysunku 4 do emergentnego wyni-

kania informatyki stosownej jako logicznego dopełnienia prowadzonych na róż-
nych wydziałach procesów kształcenia i badań naukowych jest oczywiście trochę 
umowne. Niemniej jednak analiza opisanej wyżej sytuacji, mającej miejsce na wielu 
uczelniach, w połączeniu ze znanym powiedzeniem Natura abhorret vacuum (Natu-
ra nie znosi próżni – sentencja przypisywana F. Rabelais’mu), skłania do prze-
świadczenia, że powstanie informatyki stosowanej było po prostu koniecznością.  

3. Informatyka stosowana jako wynik potrzeb 
społeczeństwa informacyjnego 

Kształcenie na dowolnym kierunku studiów nie może być wyłącznie wynikiem 
aspiracji kandydatów na studia oraz zainteresowań naukowych profesorów. Każdy 
kierunek studiów zaspokaja społeczne zapotrzebowanie na specjalistów określonego 
rodzaju. Tak jest, a przynajmniej tak powinno być w odniesieniu do wszystkich 
kierunków studiów. Zatem informatyka stosowana, jeśli ma zdobyć prawo obywa-
telstwa wśród kierunków studiów wykładanych na polskich uczelniach, musi naj-
pierw odpowiedzieć na pytanie: komu i do czego jest potrzebna?  

Pytanie to nabrało dodatkowego dramatyzmu w związku z faktem, że w tym 
samym okresie, gdy dyskutowano o ewentualnym wprowadzeniu kształcenia na 
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kierunku „Informatyka stosowanej” coraz powszechniej zaczęto mówić o tworzeniu 
społeczeństwa informacyjnego7. Najpierw była to trochę utopijna idea, która poja-
wiła się w Japonii, USA oraz (w nieco innej postaci) we Francji, jednak pod koniec 
lat 90. stało się oczywiste, że społeczeństwo informacyjne jest bytem jak najbardziej 
realnym i że będzie musiało się uformować także w Polsce, gdyż był to jeden z ofi-
cjalnie zadekretowanych strategicznych celów Unii Europejskiej. Mając tak zdefi-
niowany cel rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego trzeba było zasta-
nowić się, jak ten cel osiągnąć. Obok rozważań czysto teoretycznych rozpoczęto 
także badania modelowe8, z których wynikła między innymi taka obserwacja:  

W społeczeństwie informacyjnym ukształtuje się nowy typ hierarchii spo-
łecznej, do którego kluczem będzie stosunek poszczególnych grup zawodowych 
(a nawet pojedynczych ludzi) do nowych technik informacyjnych (oznaczanych 
niekiedy skrótem ICT). Nie ulega wątpliwości, że informatycy tworzący i udo-
stępniający społeczeństwu kolejne generacje narzędzi informatycznych będą tu 
rodzajem elity, określanej czasem w opracowaniach teoretycznych jako digita-
riat. Nieliczni, ale bardzo dobrze opłacani i mający ogromny wpływ na rozwój 
gospodarczy i społeczny członkowie digitariatu stanowić będą wierzchołek pi-
ramidy społecznego awansu. To będą (i do pewnego stopnia już teraz są) główni 
beneficjenci zachodzących przemian. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że w społeczeństwie informacyjnym będą 
także przegrani. Będą to wszyscy ludzie poprzestający na samym tylko „konsu-
mowaniu” kolejnych osiągnięć informatyki bez żadnego własnego twórczego 
wkładu w tej dziedzinie. To oni formować będą podstawę tej piramidy, której 
wierzchołek tworzą członkowie digitariatu. Podstawę oczywiście bardzo rozległą 
i zróżnicowaną, dzielącą się zresztą dodatkowo na tak zwany kogitariat (grupę 
ludzi, którzy potrafią korzystać z udogodnień niesionych przez rewolucję infor-
macyjną, ale sami nie uczestniczą w ich tworzeniu) oraz osób całkowicie nieko-
rzystających z ICT, stanowiących proletariat9 ery cyfrowej. Taki dwuwarstwo-
wy model społeczeństwa informacyjnego wynika z wielu dyskusji teoretycznych 
toczonych na ten temat i jest przedstawiony na rysunku 5.  

 
7 R. Tadeusiewicz, Model społeczeństwa informacyjnego, „Forum Akademickie” nr 12, 1998, 

pp. 28–30 
8 Tamże; ponadto R. Tadeusiewicz, Development and studying of a small model of informa-

tion society at the University of Mining and Metallurgy, In Proceedings of Second International 
Conference on Research for Information Society, National Institute of Telecommunications, 1999, 
Vol. A, pp. 64-68 (abstract) and Vol. B, part 12, pp. 1/12 – 12/12 (full text with bibliography). 

9 Nie bójmy się słowa: proletariat. Ma ono specjalny wydźwięk dla wszystkich, którzy przez 
wiele lat żyli w systemie komunistycznym, bo tam słowo to było ustawicznie używane (i nadużywane) 
w celach propagandowych. Jednak trzeba podkreślić, że proletariat ery społeczeństwa informacyjnego 
będzie bardzo odmienny od tego proletariatu wielkoprzemysłowego, którego niedole zainspirowały 
lewicową myśl społeczną i doprowadziły (ze szlachetnych pobudek!) do stworzenia socjalizmu jako 
teoretycznej ideologii sprawiedliwości społecznej, a potem do próby „siłowego” budowania realnego 
socjalizmu, który jednak w praktyce – jak wiadomo – skończył się gospodarczą i polityczną klęską. 
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Rys. 5. Model społeczeństwa informacyjnego obejmujący wyłącznie twórców (digitariat) 

i prostych użytkowników informatyki (kogitariat i proletariat) 
 
Nawet bardzo pobieżny rzut oka na schemat przedstawiony na tym rysunku 

budzi pewne zaniepokojenie. Pustka pomiędzy nieliczną elitą digitariatu 
a ogromną rzeszą ludzi zepchniętych do roli kogitariatu i proletariatu wydaje się 
czymś nienaturalnym.  

Zdefiniowanie i wprowadzenie profesji informatyki stosowanej dla osób upra-
wiających informatykę w zastosowaniach, a nie w zakresie tworzenia nowych na-
rzędzi i systemów informatycznych – harmonijnie wypełnia tę lukę (rysunek 6). 

  

 
Rys. 6. Model społeczeństwa informacyjnego uwzględniający dodatkową profesję: 

specjalistów informatyki stosowanej 
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Wprowadzenie zbiorowości specjalistów informatyki stosowanej tworzy 
układ strukturalnie i funkcjonalnie lepiej zrównoważony, niż wcześniej propo-
nowany model z podziałem wyłącznie na digitariat i kogitariat wraz z proletaria-
tem. Co więcej, więzi pomiędzy poszczególnymi warstwami tego nowego modelu 
są znacznie silniejsze (co obrazują grubsze strzałki) oraz dwukierunkowe, co sym-
bolizuje lepszy dwukierunkowy obieg informacji społecznej. Do zagadnienia tego 
powrócimy w dalszej części tego artykułu, nie kontynuując go w tym miejscu, bo-
wiem ten rozdział ma na celu pokazanie (w ujęciu przekrojowym) jak doszło do 
formalnego zaistnienia informatyki stosowanej jako kierunku studiów.  

4. Informatycy jako przeciwnicy kierunku „Informatyka stosowana”  

Wyżej wspomniano już o tym, jak autor tego artykułu, jako przewodniczący 
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i jako rektor dużej uczelni 
o dosyć szerokim i generalnie silnie zinformatyzowanym zakresie profili kształcenia 
(AGH), wielokrotnie wnioskował o utworzenie kierunku studiów „Informatyka 
stosowana”. Pisane były listy, kierowano memoriały do Ministerstwa, powołując się 
między innymi na przykłady zagraniczne, gdzie studiowanie Applied Computer 
Science nikogo nie dziwi ani w krajach Europy, ani w USA, ani w Japonii.  

Ministerstwo wykazywało się sporą elastycznością w tej sprawie, ale sprze-
ciw nadszedł z dość nieoczekiwanej strony. Otóż gdy tylko zaczęto głośnie roz-
mawiać o ewentualnym powołaniu kierunku studiów „Informatyka stosowana” – 
pojawił się gwałtowny opór środowiska profesjonalnych informatyków.  

 

 
Rys. 7. Jedno z wcześniejszych wystąpień na temat utworzenia nowego kierunku studiów, 

któremu towarzyszyła burzliwa dyskusja w środowisku informatyków 
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W środowisku profesjonalnych informatyków (do którego autor się zalicza, ale 
z którym w tej sprawie się nie solidaryzuje) zdecydowany sprzeciw budziła sama 
myśl o tym, że mógłby istnieć taki kierunek studiów. Kontrowersja dotyczy głównie 
tożsamości (względnie odrębności) informatyki stosowanej i informatyki „czystej” 
traktowanej jako kierunek studiów. Na 3. Kongresie Informatyki Polskiej w 2003 
roku autor miał referat na ten temat (rys. 7) i podczas ponad godzinę trwającej dys-
kusji bezskutecznie przekonywał do tej nowatorskiej (w tamtych czasach) koncepcji.  

5. Globalne niepowodzenie i lokalny sukces  

Mimo początkowo przychylnego nastawienia KRASP-u (czyli Konferencji 
Rektorów wszystkich akademickich szkół wyższych w całej Polsce) nie udało 
się też zmobilizować do wspólnej akcji rektorów polskich uczelni technicznych, 
zrzeszonych w KRPUT, teoretycznie najbardziej zainteresowanych utworzeniem 
nowego kierunku studiów pod nazwą „Informatyka stosowana”. Kilkakrotne wpro-
wadzanie tej sprawy pod obrady KRPUT-u nie dały rezultatu, bo rektorzy wypo-
wiadali się w sposób wymijający i stosowanej uchwały nie dało się podjąć (była 
zasada, że dla uchwalenia czegoś powinien być konsensus, a tu go wyraźnie nie 
było). Potem w ramach wyboru władz akademickich nowej kadencji autor pozostał 
nadal rektorem AGH, ale przestał być przewodniczącym Konferencji Rektorów. To 
był koniec starań o wprowadzenie kierunku studiów „Informatyka stosowana” na 
listę kierunków dostępnych we wszystkich szkołach wyższych w Polsce.  

Nie widząc szans na uzyskanie dla informatyki stosowanej statusu kierunku 
studiów prowadzonego i uznawanego w całej Polsce autor tej pracy postanowił 
ratować, to co jeszcze było możliwe do uratowania. Mając dobrze przygotowane 
plany i programy studiów na proponowanym kierunku studiów „Informatyka 
stosowana”, a także mając gotowe studium możliwości (kadrowych, sprzęto-
wych i lokalowych) podjęcia takich studiów na AGH – rozpoczęto starania 
o przyznanie prawa prowadzenia tego kierunku wyłącznie na tej jednej uczelni. 
Ministerstwo początkowo nie chciało się zgodzić, ale wtedy uruchomiono ofensy-
wę prasową: kolejne listy do minister Krystyny Łybackiej zaczęły się ukazywać 
w prasie10. To poskutkowało i w 2003 roku AGH jako jedyna wyższa uczelnia 
w Polsce uzyskała prawo do kształcenia na kierunku „Informatyka stosowana”.  

Studia te uruchomiono w AGH na czterech wydziałach: fizycznym, meta-
lurgicznym, geologicznym i elektrycznym. Przytoczono tu zwyczajowe nazwy 
skrótowe, żeby przez długie, wieloczłonowe nazwy wydziałów11 nie zaciemniać 

 
10 R. Tadeusiewicz, List w sprawie informatyki stosowanej, „Biuletyn informacyjny pracow-

ników AGH” nr 114, luty 2003, s. 4–5; R. Tadeusiewicz, W sprawie informatyki, „Dziennik Pol-
ski” nr 58 (17 851) z 10.03.2003, s. 24. 

11 Na przykład ostatni z wymienionych wydziałów tak naprawdę nazywa się Wydział Elektrotechni-
ki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Pozostałe nazwy są krótsze, ale też minimum trójwyrazowe.  
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obrazu. Na każdym z tych wydziałów studenci kierunku „Informatyka stosowa-
na” stanowią najzdolniejszą i najprężniej działającą część wydziałowej społecz-
ności studenckiej. Studenci tego kierunku poza normalną nauką znajdują z regu-
ły czas na prace w kołach naukowych, biorą udział w krajowych i międzynaro-
dowych konkursach i konferencjach naukowych (skąd z reguły przywożą nagro-
dy), zajmują się prowadzeniem stron WWW (własnych i cudzych), wydawaniem 
własnych czasopism, organizowaniem odczytów itp. 

Z perspektywy czasu można powiedzieć, że wprowadzenie tego kierunku na 
tej jednej uczelni zdecydowanie się powiodło, a sukcesy zawodowe pierwszych 
absolwentów stanowią najsilniejszą zachętę dla kolejnych pokoleń kandydatów 
do studiowania na tym kierunku. Z kolei możliwość prowadzenia studiów na 
kierunku „Informatyka stosowana” stanowiła dla tych wydziałów, które się w to 
zaangażowały, prawdziwie zbawienny impuls rozwojowy. Zamiast malejącej 
liczby kandydatów na studia (co było ich udziałem wcześniej i co mogło się 
niebezpiecznie nasilić w związku z niżem demograficznym) notują one obecnie 
rosnące zainteresowanie kandydatów i są w stanie z roku na rok podnosić po-
ziom wymagań stawianych swoim studentom. Również kadra tych wydziałów 
znalazła nowy obszar, w którym zdobywa sukcesy naukowe, a także uzyskuje 
stopnie i tytuły naukowe.  

Coraz więcej uczelni, które w momencie walki o utworzenie kierunku „In-
formatyka stosowana” nie chciały się angażować i nie poparły opisywanych wyżej 
starań – przysyła obecnie do AGH swoich przedstawicieli, żeby zobaczyć, jak my to 
robimy, a w konsekwencji, żeby zastosować podobne rozwiązania u siebie i także 
ubiegać się o prawo kształcenia na kierunku „Informatyka stosowana”.  

6. Więcej pytań niż odpowiedzi 

Przytoczony wyżej skrócony opis historii utworzenia kierunku studiów „In-
formatyka stosowana” na AGH był wart przytoczenia z dwóch powodów. Po 
pierwsze historia ta pokazuje, jak trudno jest „przebić się” z nową ideą, nawet 
jeśli idea ta jest trafna. Po drugie – mając obecnie dużą szansę na rozszerzenie tej 
inicjatywy na całą Polskę warto uświadomić wszystkim zwolennikom kształce-
nia na kierunku „Informatyka stosowana”, na jakie „rafy” nieuchronnie natrafią. 
Bowiem pogląd, że po dziesięciu z górą latach walki o obecność informatyki 
stosowanej na edukacyjnej mapie Polski rafy te i przeszkody zniknęły – byłby 
zdecydowanie zbyt optymistyczny. Ten kierunek studiów ciągle jeszcze wzbu-
dza kontrowersje, przy czym – jak już wspomniano – głównymi oponentami są 
zwykle profesjonalni informatycy. Zwalczają oni informatykę stosowaną z róż-
nych powodów, wśród których na plan pierwszy wysuwa się pogląd, że wpro-
wadzenie tego nowego kierunku kształcenia deprecjonuje w jakimś stopniu in-
formatykę „czystą” wprowadzając pewien zamęt na rynku pracy.  
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Trudno byłoby stanowczo twierdzić, że oponenci całkowicie nie mają racji. 
Rzeczywistość jest (jak zawsze) wielobarwna, a nie tylko czarna lub biała, 
a porzekadło, że „diabeł tkwi w szczegółach” także nie daje o sobie zapomnieć. 
Szczegółów jest zaś w rozważanym tu problemie dużo – i nie da się ukryć, że są 
skomplikowane. Dlatego podczas przygotowywania programów dla kierunku 
„Informatyka stosowana” (a także podczas praktycznej realizacji procesu kształ-
cenia na tym kierunku) pojawiło się bardzo wiele pytań.  

Pierwsze z nich dotyczyło zasobu wiedzy, jaką powinien się legitymować 
absolwent takiego kierunku. Nie ulega wątpliwości, że musi to być „specjalista 
hybrydowy”, mający sporą wiedzę z zakresu informatyki, ale także pewien zasób 
wiedzy z zakresu dziedziny, w której powinien w przyszłości tę wiedzę stoso-
wać. Pytanie, na które trzeba było odpowiedzieć, dotyczyło tego, jakie wiado-
mości i umiejętności informatyczne powinien taki absolwent posiadać, żeby 
uczciwie można było o nim mówić, że jest specjalistą w zakresie informatyki (co 
prawda stosowanej, ale jednak informatyki). Dyskusje z informatykami nie 
przynosiły w tym zakresie oczekiwanych rozwiązań, ponieważ dominował 
w nich pogląd, że z absolutnie niczego, co składa się na minimum programowe 
studiów na kierunku „Informatyka” (ta „normalna”, „czysta” i „pełna”) zrezy-
gnować nie można. To powodowało, że każda próba ułożenia sensownego planu 
i programu studiów dla informatyki stosowanej przypominała próbę włożenia za 
dużej nogi do za małego buta. Nawet bardzo liberalna przymiarka do planu 
i programu studiów prowadziła do stwierdzenia, że brakuje co najmniej kilku 
dodatkowych semestrów w całym programie, kilku dodatkowych tygodni w każ-
dym semestrze i kilku dodatkowych godzin powiększających każdą dobę.  

Ten sam problem, chociaż może nie z tak wielką intensywnością, pojawiał 
się w kontekście przedmiotów zawodowych, które powinny uzupełnić wykształce-
nie informatyczne o te aspekty praktyki – na przykład w zakresie inżynierii materia-
łowej albo geologii, żeby można było mówić, że absolwent będzie potrafił sensow-
nie uczestniczyć w procesie stosowania informatyki w sobie właściwej dziedzinie.  

Dla dodatkowego naświetlenia zagadnienia roli specjalisty, który uzyskał 
wykształcenie w ramach informatyki stosowanej wróćmy do schematu pokaza-
nego na rysunku 6, na którym w sposób ideowy zaznaczono umiejscowienie tych 
specjalistów w strukturze społeczeństwa informacyjnego. Już przy wprowadza-
niu tego schematu zasygnalizowano, że widoczny na nim układ strzałek łączą-
cych ze sobą symbolicznie zaznaczone grupy zawodowe jest celowo wyraźnie 
odmienny niż na rysunku 5 – ale tej różnicy wtedy nie komentowano. Teraz 
warto wyjaśnić, jaka się w tym kryje myśl.  

Otóż rozwój społeczeństwa informacyjnego musi się opierać na komunika-
cji. W szczególności grupa informatyków (czystych) tworzących wierzchołek 
rozważanej piramidy, musi na bieżąco uzyskiwać i wykorzystywać wiadomości 
od użytkowników wytwarzanych przez nich narzędzi i zasobów informatycz-
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nych. Wiadomości te dotyczyć powinny ocen stworzonych narzędzi i wynikają-
cych z tych ocen dezyderatów związanych z ich doskonaleniem, a także ko-
nieczne jest pozyskiwanie wiadomości o tym, co jeszcze wymaga zinformatyzo-
wania i jak można by było tę informatyzację przeprowadzić. Robotnik (czy na-
wet inżynier mechanik) sam nie ulepszy programu sterującego wielofunkcyjnym 
centrum obróbczym, ale z kolei tylko on wie, w czym aktualne działanie tego 
centrum odbiega od idealnego modelu jego funkcjonowania. Z kolei tylko in-
formatyk potrafi stworzyć wymagane oprogramowanie, które jednak może nie 
przystawać do potrzeb praktyki.  

Możliwość bezpośredniego dogadania się informatyka z mechanikiem 
w modelu pokazanym na rysunku 5 jest problematyczna, bo nie tylko nie będą 
(wzajemnie) znali swoich problemów warsztatowych, ale w dodatku nie będą 
mieli wspólnego systemu odniesienia. Bariery, jakie tu powstają ujawniają się 
między innymi w postaci braku obustronnie zrozumiałej terminologii, co jest 
wbrew pozorom poważniejszym problemem, niż się powszechnie sądzi. W mo-
delu pokazanym na rysunku 6 te bariery i ograniczenia są usunięte dzięki temu, 
że specjaliści informatyki stosowanej są tu pośrednikami. Znają oni problematy-
kę (i język) informatyki, potrafią myśleć algorytmicznie, mogą skutecznie two-
rzyć poprawne specyfikacje określające wymagania dla systemów informatycz-
nych – słowem potrafią dobrze postawić zadanie informatykom, którzy chcą je 
rozwiązać. Dialog profesjonalnego informatyka, twórcy nowych systemów, 
z „informatykiem stosowanym” nie będzie przypominał dialogu głuchego ze 
ślepym – co, niestety, nader często ma miejsce w przypadku rozmowy informa-
tyków ze specjalistami z określonych wąskich dziedzin zastosowań technik kom-
puterowych.  

Aby jednak ten dialog mógł przynieść pożądane wyniki – celowe i koniecz-
ne jest, by specjalista informatyki stosowanej potrafił z równą łatwością i profe-
sjonalną znajomością rzeczy rozmawiać ze specjalistami określonej dziedziny 
zastosowań (na przykład mechanikami), bowiem tylko wtedy ci specjaliści dzie-
dzinowi będą mogli mu przedstawiać swoje problemy, potrzeby i postulaty za-
chowując pewność, że są poprawnie rozumiani i że ich oczekiwania i wymagania 
są dobrze interpretowane.  

Z przedstawionego rozumowania wynika, że rolą absolwentów informatyki 
stosowanej jest (między innymi) rola specyficznego społeczno-zawodowego 
„interfejsu” między profesjonalnymi informatykami z jednej i specjalistami 
dziedzinowymi z drugiej strony. To właśnie mają wyrażać grube dwukierunko-
we strzałki na rysunku 6. Pozostaną one jednak tylko pobożnym życzeniem, jeśli 
w strukturze kształcenia na kierunku „Informatyka stosowana” nie zadba się 
o zrównoważone kompendium wiedzy zarówno informatycznej, jak i specjali-
stycznej. Ponieważ jednak nie da się zdobyć wiedzy specjalistycznej we wszyst-
kich możliwych dziedzinach – jest oczywiste, że zawód specjalisty informatyki 
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stosowanej będzie związany zawsze z jednym tylko „płatkiem kwiatu” pokaza-
nym na rysunku 8. Dlatego celowe jest wprowadzenie kształcenia w tym potrzeb-
nym (jak twierdzimy w tej pracy) i ważnym zawodzie na wielu różnych kierunkach 
studiów. Kształcąc w zakresie informatyki stosowanej na różnych wydziałach otrzy-
mamy specjalistów o nachyleniu zawodowym związanym z – przykładowo – me-
chaniką, elektrotechniką, geodezją, budownictwem, metalurgią, górnictwem itd. 
Wymieniłem tu tylko przykładowy wachlarz specjalności związanych z naukami 
technicznymi, dosyć łatwo jednak do tego zestawu dodać na przykład ekonomię 
(gdzie odpowiednich specjalistów kształci się od lat na kierunku studiów „Informa-
tyka i Ekonometria”, co także gniewa od dawna „czystych” informatyków), medy-
cynę (telemedycyna), pedagogikę (e-learning) i wiele innych. Informatyka jest już 
dziś (lub będzie w najbliższej przyszłości) obecna i służebna we wszystkich bez 
mała dziedzinach, więc potrzeby edukacyjne w tym obszarze są przeogromne! 

 

 
Rys. 8. Miejsce informatyki stosowanej (IS) jako dyscypliny sprzęgającej poszczególne 

dyscypliny szczegółowe z informatyką 
 
Przy okazji rozważania postulowanej struktury i wzajemnych relacji kierun-

ków kształcenia w systemie uwzględniającym obecność informatyki stosowanej 
(rysunek 8) warto zauważyć, że system tam przedstawiony jest zdrowszy i bar-
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dziej logiczny, niż system do jakiego obecnie kierunki kształcenia powoli zmie-
rzają, polegający na tym, że nieodzowność wiedzy informatycznej u wszystkich 
praktycznie specjalistów wszystkich dziedzin powoduje, że każda z tych dzie-
dzin z osobna wykształca w swojej strukturze „wypustkę” wdzierającą się do 
obszaru informatyki i asymilującą mniej lub bardziej skutecznie różne dobro-
dziejstwa techniki komputerowej w kontekście swoich partykularnych potrzeb. 
System ten umownie przedstawiono na rysunku 9 pokazując, że taki model roz-
woju deformuje korzystające z informatyki dziedziny kształcenia i narusza inte-
gralność informatyki jako takiej. 

 

 
Rys. 9. Model ewolucji różnych kierunków kształcenia przy braku informatyki stosowanej 

 
Przywołane wyżej problemy nie są jedynymi kwestiami, jakie podnosi się 

w kontekście informatyki stosowanej. Przykładowo debatuje się także, czy na 
kierunku studiów „Informatyka stosowana” (aktualnie oficjalnie w skali ogólno-
polskiej nieistniejącym!) powinno być możliwe kształcenie wyłącznie w ramach 
studiów pierwszego stopnia, czy dopuścić oba stopnie, czy może właśnie powin-
no to być wyłącznie kształcenie na studiach drugiego stopnia po ukończeniu 
studiów pierwszego stopnia w ramach tradycyjnego systemu kierunków studiów, 
co da solidne podstawy fachowe w zakresie jednej z dziedzin aplikacji technik 
komputerowych przez przyszłego specjalistę informatyki stosowanej. Niektórzy 
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dyskutujący są skłonni także dołączać tu trzeci stopień (studia doktoranckie), co 
jednak związane jest bezpośrednio z problemem, czy w zakresie informatyki 
stosowanej można prowadzić na tyle wyraźnie zdefiniowane badania naukowe, 
żeby możliwe było nadawanie stopni i tytułów naukowych w tym obszarze, 
traktowanym tym razem jako odrębna dyscyplina naukowa? Zajmiemy się tym 
poniżej.  

 
7. Badania naukowe w dyscyplinie informatyki stosowanej 

Osoby zajmujące się planami kształcenia na kierunku „Informatyka stoso-
wana” bywają często indagowane w sprawie badań naukowych, jakimi powinni 
się legitymować nauczyciele akademiccy, którzy tworzyć będą kadrę dla tego 
kierunku. Zgodnie z obowiązującym prawem, a także zgodnie z zasadami, które 
wprowadził do koncepcji nowoczesnego uniwersytetu Alexander Heinrich Fried-
rich von Humboldt – nauczyciel akademicki powinien prowadzić aktywne bada-
nia naukowe w dyscyplinie, której naucza studentów. Od sukcesów odnoszonych 
w tych badaniach zależą stopnie i tytuły naukowe nauczającej kadry, a po-
siadanie odpowiedniej liczby uczonych mających stosowne stopnie i tytuły jest 
warunkiem koniecznym uzyskania uprawnień do kształcenia na określonym 
kierunku studiów. Co więcej, wymaga się (i jest to słuszne!), by zapewniona 
była zgodność pomiędzy kierunkiem studiów, na którym prowadzone jest na-
uczanie, a dyscypliną naukową, w której „firmujący” kształcenie naukowcy uzy-
skali swoje stopnie i tytuły naukowe.  

Dla większości tradycyjnych kierunków studiów sytuacja jest jasna 
i jednoznaczna. Istnieje na przykład kierunek kształcenia „Mechanika” i istnieje 
dyscyplina naukowa „Mechanika”, więc jest także wielu uczonych legitymujących 
się stopniami i tytułami naukowymi w tej właśnie dyscyplinie. Ustalenie, czy okre-
ślony wydział określonej uczelni może kształcić magistrów inżynierów mechaników 
sprowadza się więc do elementarnego policzenia nazwisk na liście Rady Wydziału.  

W przypadku kształcenia na kierunku „Informatyka stosowana” sprawa nie 
jest taka prosta, bowiem pojawia się pytanie, jaka część spośród „firmujących” te 
studia naukowców powinno legitymować się dorobkiem naukowym w dyscypli-
nie odpowiadającej obszarowi zastosowań (a więc na przykład wspomnianej 
wyżej mechanice), a ilu powinno być informatyków? Z tymi ostatnimi bywa 
zresztą kłopot, bo często prowadzą oni badania naukowe interdyscyplinarne 
(twórczo stosując informatykę w dziedzinie, która jest wybranym przez nich 
obszarem zastosowań), jednak prace tego typu trudno jest obronić w dyscyplinie 
informatyka (no bo rzeczywiście informatyki one naukowo nie wzbogacają), 
dlatego specjaliści tacy mają zwykle stopnie i tytuły raczej związane z wybra-
nym obszarem zastosowań (na przykład z mechaniką), a nie z obszarem informa-
tyki, co powoduje, że ich uwzględnienie przy staraniach o prawo do dyplomo-
wania w zakresie informatyki stosowanej bywa kwestionowane.  
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Problem jest zresztą szerszy. Coraz więcej badaczy gromadzi znaczący do-
robek naukowy niebanalnie stosując komputery w coraz to nowych obszarach 
i kontekstach. Gdyby stosowali na przykład woltomierze, to zapewne mogliby 
się ubiegać o uznanie ich prac za wartościowe w środowisku metrologów. Ale 
oni stosują komputery – a środowisko informatyków jest wyjątkowo hermetycz-
ne. Dlatego z każdym tego typu przypadkiem wiąże się bardziej lub mniej ostra 
dyskusja: przyznać za taką pracę doktorat w informatyce, czy nie przyznać? Co 
ona wnosi do informatyki? Czy te badania wzbogacają zasób wiedzy informa-
tycznej? Podobne polemiki są toczone ustawicznie.  

Dotyczy to nie tylko nadawania stopni naukowych, ale także na przykład 
przyznawania grantów. Autor niniejszego artykułu przez dwie kadencje był 
członkiem KBN, potem przez wiele lat przewodził Sekcji Informatyki w Mini-
sterstwie Nauki, a obecnie jest członkiem Rady Nauki. Może więc z całą sta-
nowczością stwierdzić, że pojawiało się w pracach komisji i zespołów przy Mi-
nisterstwie mnóstwo niezwykle ciekawych projektów prac badawczych, które 
jednak nie mogły uzyskać finansowania, ponieważ były ulokowane po części 
w informatyce, a po części w jakiejś innej dyscyplinie, dla której te informatycz-
ne narzędzia pracowały. Bywało tak, że wszyscy oceniający zgadzali się, że 
praca jest wartościowa i powinna być finansowana, ale każdy chciał, żeby finan-
sowała to ta druga strona (tzn. informatycy wpychali to – na przykład – mecha-
nikom, a tamci odsyłali to do informatyków). Dlatego stwierdzić należy, że in-
formatyka stosowana powinna zostać zdefiniowana także jako dyscyplina badań 
naukowych. Wtedy będzie możliwość właściwego rozwiązywania takich dyle-
matów.  

Podsumowanie 

Z przeprowadzonej dyskusji wynika, że informatyka stosowana jest po-
trzebna zarówno jako kierunek kształcenia, jak i jako dyscyplina naukowa. Na 
podstawie oceny narzucającej się wręcz po lekturze całego przedstawionego tu 
artykułu, nie ma już miejsca na pytanie, czy nadać informatyce stosowanej pra-
wo obywatelstwa w obszarze kierunków kształcenia i w obszarze badań nauko-
wych.  
Jedyne aktualne pytanie brzmi: kiedy?  
Sugerowana odpowiedź jest jednoznaczna: Jak najszybciej! 
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