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iw innych krajach Europy 

Обзор и оценка организации высшего лесного образования в Польше и в дру- 

гих странах Европы 

Review and estimation of the organization of forest high education in Poland and other 

countries of Europe 

lość uczelni leśnych w poszczególnych krajach uzależniona jest od 
czynników, z których najważniejszymi zdają się być: rozmieszczenie 

i charakter lasów, gęstość zaludnienia oraz stopień rozwoju gospodar- 
czego kraju wpływający na intensyfikację produkcji leśnej. 

Fakt, że regionalne różnice w gospodarce leśnej wpływają na pro- 
il kształcenia leśników prowadzi do tego, że stopniowo wszystkie 
kraje posiadające większe zasoby leśne organizują własne uczelnie do 
kształcenia lub doskonalenia kadr kierowniczych w tej tak ważnej ga- 
łęzi gospodarki. Według danych literatury niemieckiej, studia leśne 
rozpoczyna corocznie na wszystkich uczelniach w świecie około 10 ty- 
sięcy osób. 

W krajach należących do RWPG istnieje 39 uczelni leśnych. Ich 
liczbę w poszczególnych krajach i porównanie z ogólną powierzchnią 
lasów ilustruje tabela (str. 2). 

W pozostałych krajach Europy istnieje 15 wyższych uczelni leśnych, 
w Ameryce Północnej — 44 (w tym w USA — 40, w Kanadzie — 4), 
w Azji nie licząc Związku Radzieckiego — 40 (część z nich dopiero po- 
wstaje), w Australii — 8, w Afryce — 3. W Ameryce Południowej ist- 
nieją jedynie katedry leśnictwa, przeważnie przy wydziałach rolni- 
czych. 
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Tabela 1 

Uczelnie leśne w krajach RWPG 
  

  

Kraj Liczba uczelni Powierzchnia lasów 
w mln ha 

Bułgaria 3 3,3 
CSRS 2 4,2 
NRD 1 2,9 
Polska 3 7,5 
Rumunia 1 2,6 
Wegry 1 1,2 
ZSRR 28! 1131,1     
  

' Uczelnie leśne w Związku Radzieckim, podobnie jak uczelnie leśne w USA czy Kana- 
dzie, z powodu zupełnie innych warunków panujących w ich gospodarstwach leśnych 
są mało porównywalne z uczelniami pozostałych krajów Europy. 

ORGANIZACJA STUDIÓW 

Najczęściej kształcenie leśników odbywa się na wydziałach leśnych 
utworzonych przy uniwersytetach. Ma to miejsce między innymi: 
w Finlandii, w Niemieckiej Republice Federalnej, w Anglii, we Wło- 
szech, w Jugosławii (gdzie każdy z pięciu uniwersytetów ma wydział 
leśny), w Stanach Zjednoczonych AP, w Kanadzie. Wydziały leśne po- 
wstają także przy wyższych szkołach technicznych (politechnikach lub 
uniwersytetach technicznych), jak to ma miejsce np. w Szwajcarii, 
w Niemieckiej Republice Demokratycznej, w Rumunii i we Francji. Sto- 
sunkowo najrzadziej organizowane są wydziały leśne przy wyższych 
szkołach rolniczych. W ten sposób powiązane są wydziały leśne z uczel- 
niami w Czechosłowacji i Austrii. Ostatnią wreszcie formą organizacyj- 
ną są akademie leśne, instytuty i samodzielne szkoły leśne. Mają je 
między innymi Zjwiązek Radziecki, Szwecja, Norwegia i Węgry. 

W Polsce przed wojną istniały trzy wydziały leśne, z których jeden, 
w Warszawie, był związany z wyższą szkołą rolniczą (SGGW), drugi 
we Lwowie z uczelnią techniczną (Politechniką Lwowską), a trzeci 
w Poznaniu z Uniwersytetem. Po wojnie powstały w Polsce 3 wydziały: . 
jeden przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
a dwa przy uniwersytetach, w Krakowie i Poznaniu. Te ostatnie, po wy- 
dzieleniu z organizacji uniwersytetów studiów rolnych i leśnych w sa- 
modzielne szkoły, znalazły się w grupie wydziałów leśnych przy 
wyższych szkołach rolniczych. - 

PRZYJECIE NA STUDIA 

Zasadniczo na wyższe uczelnie leśne w Europie przyjmuje się obec- 
nie kandydatów po ukończeniu szkół średnich. Wyjątek, chyba jedyny, 
stanowią studia leśne we Francji, które mają raczej charakter specjali- 
zacji, a na które przyjmowani są kandydaci mający ukończone wyższe 
studia biologiczne lub techniczne. Ze względu na to, że w wielu kra- 
jach liczba kandydatów na wyższe uczelnie w ogóle, a w tym i na stu- 
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dia leśne jest większa od liczby miejsc w uczelniach, jak również ze 
względu na to, że ukończenie niektórych szkół średnich nie upoważnia 
do bezpośrednich zapisów na wyższe uczelnie, wprowadzono egzaminy 
wstępne lub tzw. egzaminy uzupełniające. W niektórych krajach (np. 
w Związku Radzieckim lub Bułgarii) od egzaminów wstępnych zwol- 
nieni są kandydaci wykazujący się notami celującymi na świadectwach 
dojrzałości lub na świadectwach z dwu ostatnich lat szkoły średniej. 
Egzaminy wstępne zdają kandydaci z dwu lub więcej przedmiotów, np.: 
matematyki, chemii, zoologii, botaniki, nauk biologicznych lub języków 
obcych. Nawet tam, gdzie do tej pory obowiązywała inna forma selek- 
cji kandydatów na studia (np. w Czechosłowacji), wprowadzono egza- 
miny wstępne z matematyki i biologii. 

W wielu krajach kładzie się szczególny nacisk na odbycie praktyk 
przed studiami, lub ukończenie kursów specjalistycznych (np. w NRD — 
ukończenie szkoły dla robotników leśnych, lub w Szwecji — jednorocz- 
nej praktyki). 

W Polsce obowiązuje obecnie wstępny egzamin konkursowy z ma- 
tematyki, biologii i języków obcych. O przyjęciu na studia decyduje 
liczba punktów uzyskanych przez kandydata na podstawie średnich not 
z egzaminu wstępnego, dobrych not z przedmiotów kierunkowych 
w ostatnich dwóch latach szkoły średniej, pochodzenia socjalnego oraz 
ewentualnej wytrwałości w staraniach dostania się na studia (np. przy 
ponownym składaniu wniosków na obrany kierunek studiów). W syste- 
mie tym największe zastrzeżenie budzi premiowanie za pochodzenie 
w 20 lat po socjalnej rewolucji, jak też składanie egzaminów z tych sa- 
mych przedmiotów bez względu na przyszłą specjalizację. 

ORGANIZACJA NAUCZANIA 

Zadaniem dydaktycznym wyższych uczelni leśnych jest przygoto-: 
wanie kadr, które po opanowaniu nauk teoretycznych i praktycznych 
z zakresu biologii i techniki zostaną przygotowane do samodzielnego 
i twórczego rozwiązywania zadań produkcyjnych i badawczych. Jest to: 
do osiągnięcia, nie przez przekazywanie encyklopedycznej wiedzy leś- 
nej lub innych przedmiotów blisko z nią związanych, lecz przez przy- 
swajanie sobie przez studentów umiejętności analitycznego określania 
znaczenia poszczególnych zjawisk oraz wyciąganie poprawnych, synte- 
tycznych wniosków do ich praktycznego zastosowania. 

Na tych przesłankach powinna być oparta organizacja nauczania 
oraz wszystkie plany i programy nauczania. s "a 

W Europie, wyższe wykształcenie zdobywa leśnik z reguły po 8—10 
semestrach studiów, przy czym istnieje we wszystkich krajach tenden- 
cja do wydłużania czasu studiów: ponad 8 semestrów. Ma to miejsce 
np. w Niemieckiej Republice Federalnej i Austrii. Na wydziałach leś- 
nych uniwersytetów we Freiburgu, Getyndze i Monachium, jak rów-- 
nież w Wyższej Szkole Rolniczej (Hochschule fir Bodenkultur) w Wied- 
niu obecnie już studia leśne trwają 9 semestrów. We wszystkich Кга-. 
jach należących do RWPG — 10 semestrów. Nawet na tych uczelniach 
leśnych, na których to tej pory studia leśne trwają jedynie 8 semestrów 
(пр. w Jugosławii), faktycznie student otrzymuje dyplom dopiero 
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w piątym lub nawet szóstym roku od ich rozpoczęcia. We wszystkich 
uczelniach leśnych ostatni semestr przeznaczony jest przeważnie na 
ukończenie pracy dyplomowej. 

Semestr na wyższych uczelniach leśnych trwa przeciętnie 15 tygod- 
ni. Rok szkolny rozpoczyna się zasadniczo w dniu 1 października i trwa 
do końca czerwca. Nie jest to jednak regułą. Np. rok akademicki w Uni- 
wersytecie Leśnictwa i Drzewnictwa w Szopronie (Węgry) rozpoczyna 
się już w pierwszej dekadzie września. 

W pierwszych czterech semestrach, we wszystkich uczelniach leś- 
nych prowadzi się zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnych, które 
Inają dać adeptowi leśnictwa podstawy biologiczne, techniczne i eko- 
nomiczne do dalszych studiów fachowych. Zajęcia obejmują następują- 
ce dyscypliny: matematyka, geometria wykreślna z rysunkiem tech- 
nicznym, gleboznawstwo z mineralogią, zoologia z łowiectwem, botani- 
ka ogólna i leśna z genetyką lesną, fizyka, chemia, mechanika i maszy- 
noznawstwo ogólne oraz podstawy ekonomiki leśnictwa. Na wielu wy- 

działach plan studiów obejmuje również naukę o pracy leśnej (fizjolo- 
gię pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy w lesie itp.). 

Jest rzeczą oczywistą, że formy organizacyjne uczelni, w jakiej 
znajdują się wydziały leśne, nawet przy tych samych programach, ma- 
ją wpływ na poziom dydaktyki grupy przedmiotów ogólnych i to z roz- 
maitych powodów. Generalnie można przyjąć, że wydziały leśne przy 
uniwersytetach będą miały na wyższym poziomie nauki biologiczne i hu- 
manistyczne, wydziały przy wyższych szkołach technicznych — nauki 
techniczne. 

W niektórych uczelniach, jak to ma np. miejsce w Brnie (Czechosło- 
wacja), słuchacze na pierwszym roku studiów odbywają równocześnie 
pierwszą praktykę zawodową. Mieszkają oni wówczas w internacie 
w lasach doświadczalnych opodal Brna, biorąc czynny udział w aktual- 
nych pracach leśnych i równocześnie studiują przedmioty nauk wpro- 

wadzających. | 
W pierwszej, a czesciowo takze w drugiej czesci studiow wiele go- 

dzin zajmuje studium wojskowe, W wielu krajach, a w tym 
w ZSRR, NRD, Czechosłowacji i na Węgrzech zrezygnowano z tego, 
może niezbędnego zaraz po wojnie połączenia studiów fachowych ze 
studium wojskowym. Stwierdzono bowiem, że łączenie to wpływa 
ujemnie na wyniki nauczania tak w jednym, jak i w drugim kierunku. 
Studenci zgłaszający się na studia muszą mieć już uregulowany swój 
stosunek do służby wojskowej. 

Drugi okres studiów — to pięć lub sześć semestrów przeznaczonych 
na zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ściśle fachowych oraz na przy- 
gotowanie pracy dyplomowej (tam gdzie jest ona wymagana). Obok tra- 
dycyjnych przedmiotów — hodowli lasu (założenia i technika wykona- 
niaj, ochrony z entomologią i fitopatologią, użytkowania z nauką 
o drewnie, urządzania z dendrometrią, inżynierii leśnej czy ekonomiki 
leśnictwa, występują w wielu uczelniach dyscypliny nowe, lub stare, 
lecz zmodyfikowane. Są to np. takie przedmioty: maszynoznawstwo les- 
ne, mechanizacja prac leśnych, gospodarka wodna i walka z erozją 
oraz lawinami, zabudowanie potoków górskich, budowa leśnych urzą- 
dzeń transportowych, transport leśny i kolejki linowe, piły leśne, pod- 
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stawy i technologia nowoczesnego żywicowania, leśna i drzewna ge- 
ogralia gospodarcza, gospodarka na halach górskich, mechaniczna 
i chemiczna technologia drewna itp. Sam opis tych nowych przedmio- 
tów udowadnia, że w naukach leśnych coraz większą rangę zdobywają 
przedmioty techniczne, co jest zrozumiałą konsekwencją technizacji 
i mechanizacji prac w gospodarstwie leśnym. 

Jest interesujące, że plany studiów z przedmiotów podstawowych 
na uczelniach leśnych zachodniej Europy i w krajach socjalistycznych 
są prawie identyczne, a różnice między nimi o małym znaczeniu. Nato- 
miast w przedmiotach fachowych, obowiązkowych, występują znacznie 
większe zmiany; wynikają one bądź z różnic gospodarczych i ustro- 
jowych, bądź z położenia geograficznego. I tak np. w uczelniach krajów 
o przewadze lasów górskich (Austria, Szwajcaria i częściowo Czecho- 
słowacja) przeważają przedmioty związane z gospodarką wodną, walką 
z erozją wodną i lawinami, transportem drewna i budową urządzeń 
transportowych, 

Studia leśne w Europie kończą się bądź to wykonaniem pracy dyplo- 
mowej i ustnym egzaminem, bądź też pisemnym, ustnym i praktycznym 
egzaminem końcowym. Absolwenci po tych egzaminach otrzymują roz- 
maite tytuły akademickie w zależności od obowiązujących w danym 
kraju przepisów. I tak np. tytuł inżyniera-leśnika otrzymują absol- 
wenci w Czechosłowacji, Rumunii i Związku Radzieckim, inżyniera wód 
i lasów we Francji, dyplomowanego inżyniera w Niemieckiej Republice 
Demokratycznej, Jugosławii i Austrii, dyplomowanego gospodarza leś- 
nego w Niemieckiej Republice Federalnej, tytuł doktora leśnictwa we 
Włoszech. 

W Polsce studia na wydziałach leśnych trwają 10 semestrów, przy 
czym ostatni semestr jest mało obciążony zajęciami dydaktycznymi, 
gdyż jest przeznaczony na wykończenie pracy dyplomowej i przygoto- 
wanie się do egzaminu dyplomowego. Absolwent po ukończeniu studiów 
otrzymuje tytuł magistra inżyniera leśnictwa. 

Plan studiów obowiązujący od 1965 r. przewiduje zajęcia dydaktycz- 
ne z wielu nowych przedmiotów. W porównaniu z programami i plana- 
mi nauczania w innych krajach ma wiele cech dodatnich. Z nowo wpro- 
wadzonych przedmiotów należy wymienić: fizjologię roślin drzewiastych 
z elementami biochemii, mechanikę techniczną, statystykę matematycz- 
ną, ochronę zasobów przyrody, fotogrametrię i komunikacje leśne. Plan 
ten jednak ma i braki, których wykazanie przekracza ramy niniejszego 
opracowania. Już obecnie można powiedzieć, że wydziały leśne nie do- 
starczą resortowi leśnictwa i przemysłu drzewnego kadr ze specjalno- 
ścią inżynierii leśnej, kadr, które mogłyby w istotny sposób przyczynić 
się do wprowadzania postępu technicznego w gospodarstwie leśnym. 
Fachowców z zakresu mechanizacji prac leśnych, budownictwa dróg, 
mostów, osiedli leśnych itd., mających odpowiednie, obowiązujące 
uprawnienia nie można wykształcić na podstawie planów i programów 
nauczania o wybitnej przewadze nauk biologicznych nad naukami tech- 
nicznymi. Wydaje się, że wykształcenie tej znajdującej się w deficycie 
kadry może być dokonane na wydziałach leśnych wchodzących w skład 
wyższych szkół rolniczych, jedynie przy współpracy lub integracji 
z licznymi katedrami politechnicznymi.



PRAKTYKI I WYCIECZKI 

Przedłużenie studiów aż do 10 semestrów spowodowane było nie 
tylko powiększeniem wachlarza zagadnień, które leśnik w obecnej dobie 
musi opanować, ale również miało na celu lepsze przygotowanie adepta 
w kierunku praktycznym obranego zawodu. 

W wielu krajach w programach nauczania zwraca się szczególną 
uwagę na kształcenie studentów podczas wycieczek organizowanych 
do lasów własnego kraju w różnych krainach leśnych, jak również pod- 
czas wycieczek zagranicznych. Wycieczki te traktowane są często jako 
terenowe seminaria z udziałem całego grona proiesorów i wykładow- 
ców. I tak np. na wydziale leśnym Drezdeńskiego Uniwersytetu Tech- 
nicznego w ciągu 5 lat studiów przewidzianych jest 135 dni na wyciecz- 
ki, czyli przeciętnie co roku 27 dni. Na uczelni wiedeńskiej, w poszcze- 
gólnych przedmiotach, na wycieczki zarezerwowane są wszystkie 
soboty i to nie tylko w semestrze letnim, lecz także zimowym. W Cze- 
chosłowacji (w Brnie) wiele wykładów z przedmiotów iachowych odby- 
wa się w lasach doświadczalnych. Na te całodzienne zajęcia tak stu- 
denci, jak i personel dydaktyczny dojeżdżają autobusami. 

Na przedłużenie okresu nauki wpłynęło również tworzenie w toku 
studiów nieraz kilkumiesięcznych praktyk. I tak np. w Tharandcie 
(NRD), po trzecim roku studiów cały VII semestr przeznaczony jest na 
praktyki „inżynieryjne". Praktyki te trwają 27 tygodni, z których 15 ty- 
godni przeznaczonych jest na pracę w leśnictwach i nadleśnictwach, 
łącznie z delegowaniem praktykantów na wszelkiego rodzaju odprawy, 
zebrania produkcyjne, narady zawodowe itp. Pozostałych 6 tygodni 
przeznaczonych jest na tzw. praktyki grupowe. W celu zapewnienia 
najlepszych wiadomości fachowych i maksymalnego wypełnienia czasu 
przeznaczonego na praktyki, powołany został na wydziale leśnym samo- 
dzielny, podporządkowany dziekanowi dział, który jest odpowiedzialny 
za program i przebieg praktyk. 

Praktykanci zasadniczo są umieszczeni po jednym w leśnictwie, tak 
w lasach doświadczalnych wydziału, jak i w wybranych jednostkach 
lasów państwowych. W odstępach 4—6 tygodni praktykanci zwoływani 
są na odprawy, w czasie których sprawdza się wiadomości nabyte 
w czasie praktyki. Za prace manualne wykonywane przez studentów 
w czasie praktyki otrzymują oni z administracji lasów wynagrodzenie 
regulowane specjalnym cennikiem. 

Podobnie zorganizowane są praktyki w Uniwersytecie Leśnictwa 
i Drzewnictwa w Szopronie na Węgrzech. 

Na wydziałach leśnych przy uniwersytetach w Niemieckiej Repu- 
blice Federalnej studenci przed egzaminem dyplomowym muszą wyka- 
zać się odbyciem praktyk wakacyjnych, trwających łącznie 6 miesięcy: 

W Bułgarii (w Wyższym Instytucie Techniki Leśnej) praktyki uczel- 
niane produkcyjne i przeddyplomowe trwają 40—45 tygodni, co stano- 
wi ok. 30%/0 ogólnego czasu studiów. 

W Czechosłowacji, oprócz wymienionej już praktyki w ciągu dwu 
pierwszych semestrów, obowiązują 4 wakacyjne, jednomiesięczne prak- 
tyki, z których jedna, po czwartym roku, przeznaczona jest na zebranie 
materiałów do pracy dyplomowej. Wyniki prac dyplomowych niemal 
z reguły wykorzystywane są w gospodarstwie leśnym. | 
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W Polsce nowy plan studiów wprowadza poważne zmiany w kie- 
runku zwiększenia liczby godzin ćwiczeń terenowych; przewiduje on 
dla przedmiotów ogólnych łącznie 35 dni, dla przedmiotów iachowych 
133 dni. Na praktyki wakacyjne przeznacza się łącznie 23 tygodnie, 
przy czym praktyka po VIII semestrze przewidziana została na zebra- 
nie materiałów do pracy dyplomowej i trwa 6 tygodni. 

W tym stanie rzeczy sprawą zasadniczą staje się konieczność dyspo- 
nowania przez wydziały leśne lasami doświadczalnymi, nie tylko do 
prowadzenia niezbędnych badań naukowych, ale również dla celów dy- 
daktyki. Niemal wszystkie uczelnie leśne w Europie posiadają tego 
typu lasy, wzorowo wyposażone w bazę lokalową (bursy studenckie), 
pracownie naukowe, muzea, w sprzęt mechaniczny i najnowsze urzą- 
dzenia techniczne. 

W Polsce wydziały leśne w Warszawie i Poznaniu posiadają własne 
lasy doświadczalne dostatecznie wyposażone w bazę lokalową i niedo- 
statecznie zaopatrzone w nowoczesny sprzęt techniczny i narzędzia. 
Wydział Leśny w Krakowie nie posiada do tej pory własnych lasów 
doświadczalnych. Na ten cel przewidziano w zasadzie lasy jednego 
z nadleśnictw państwowych na terenie województwa krakowskiego, lecz 
wykorzystanie tych lasów dla celów dydaktycznych jest bardzo ogra- 
niczone z powodu braku niezbędnych lokali. 

RYGORY 

Wszyscy studenci obowiązani są zdawać egzaminy z pełnego kursu 
każdego przedmiotu, jak również zdawać kolokwia i zaliczyć zajęcia 
praktyczne. 

Zasadniczo w krajach należących do RWPG sesje egzaminacyjne 
odbywają się po każdym semestrze: z początkiem lutego — po seme- 
strze zimowym i z końcem czerwca — po semestrze letnim. Wyjątek 
stanowią uczelnie w Czechosłowacji, gdzie sesje egzaminacyjne odby- 
wają się tylko raz w roku, przy końcu semestrów parzystych. Dzieje 
się to niewątpliwie z tego powodu, że studenci składają egzaminy wy- 
łącznie komisyjne przed zespołem złożonym z 4—8 osób, w skład któ- 
rego wchodzą nie tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni, lecz również 
wybitni pracownicy terenowi. 

Na zachodzie Europy (Francja, NRF, Austria) oprócz egzaminów nor- 
malnych, to znaczy składanych przed profesorem lub wykładowcą da- 

nego przedmiotu, bardzo często stosowane są egzaminy komisyjne. I tak 
np. w NRF pierwszy i drugi egzamin państwowy, a w Austrii nawet 
i trzeci egzamin państwowy składa się przed wydziałową komisją. Czę- 
sto egzaminy składają się z dwu części, tj. z egzaminu pisemnego 
i ustnego. Niekiedy stosuje się również egzaminy w terenie, tzw. egza- 
miny praktyczne. 

Egzaminy dyplomowe są wszędzie egzaminami komisyjnymi. 

SPECJALIZACJA 

Zmiany procesów technologicznych zachodzące często w gospodar- 
stwie leśnym, spowodowane szybko postępującą mechanizacją wielu 
pracochłonnych czynności, powodują konieczność zmian planów i prog- 
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ramów nauczania. Wpływają one na zmianę profilu wykształcenia 
adeptów leśnictwa. Staje się więc rzeczą konieczną powoływanie ka- 
tedr czy samodzielnych zakładów dla przygotowania personelu dydak- 
tycznego i naukowo-badawczego dla nowych kierunków kształcenia, 
a nawet zachodzi konieczność powoływania, w niektórych wydziałach 
leśnych, oddziałów o różnej specjalizacji. 

Zmiany programów nauczania na wydziałach leśnych licznych uczel- 
ni Europy datują się od 1958 r. (NRF, Austria, Czechosłowacja), two- 
rzenie zaś oddziałów — od 1960 r. I tak np. na wydziale leśnym Insty- 
tutu Politechnicznego w Braszow (Rumunia), powołano dwie sekcje 
o charaxterze specjalistycznym, w Wyższej Szkole Rolnictwa i Leśnictwa 
w Brnie (Czechosłowacja) powołano nawet trzy oddziały, a to: inżynie- 
ri leśnej, o nachyleniu ekonomicznym i gospodarstwa leśnego. Na tych 
oddziałach przez pierwsze cztery semestry prowadzi się zajęcia dydak- 
tyczne łącznie, a bifurkacja rozpoczyna się od semestru piątego. 

Nowy plan studiów w Polsce przewiduje również po czwartym se- 
mestrze podział na dwie specjalności. To poszerzenie i unowocześnienie 
studiów wymaga rychłego otwierania nowych jednostek wydziałowych, 
nowych etatów dla personelu dydaktyczno-naukowego i szerokiego 
planu rekrutacji pomocniczych pracowników naukowych. 

Warto na marginesie niniejszego artykułu wspomnieć o specjali- 
zacji, jaka istnieje na uniewersytecie w Hamburgu (Reinbeck). Zorgani- 
zowano tam jednoroczne studium w zakresie leśnej gospodarki świa- 
towej, na które przyjmuje się absolwentów innych wydziałów leśnych. 
Studium to ma na celu przygotować kadry leśników niemieckich do 
rozwiązywania leśnych problemów w skali światowej. Jest ono wyra- 
zem prężności i chęci wyjścia poza problemy europejskie. | 

We wszystkich uczelniach Europy wyraźnie zaakcentowana jest wie- 
lokierunkowość wykształcenia leśników o coraz wyraźniej występu- 
jących profilach podstawowych: biologicznym i technicznym. | 

la cecha wyraźnie odróżnia studia leśne od studiów rolnych, gdzie 
od wielu lat przejawia się dążność do specjalizacji studiów. | 

Głębszą specjalizację, dla określonej, ale ograniczonej liczby pra- 
cowników niezbędnych w gospodarstwie leśnym, uzyskuje się w wielu 
krajach europejskich przez organizowanie studiów podyplomowych. 
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Краткое содержание 

Основываясь на организационных схемах и планах обучения большинства 
лесных учебных заведений европейских стран, и анализируя введенный два 
года тому назад в Польше план и программу обучения, автором представлены 
характерные особенности и разницы в организации учебных заведений, а также 
процесса обучения. Аналитические рассуждения можно заключить в следую- 
щих пунктах: 

1. В большинстве европейских стран лесное образование организовано или 

на факультетах университетов, или как самостоятельные учебные заведения 

(университеты, институты и т. п.). 

2. Лесное образование продолжается по крайней мере 4 года, причём в по- 

следние годы наблюдается тенденция увеличения срока обучения до 5 лет. 

3. Интенсификация лесного хозяйства и внедряющийся там технический 

прогресс, вызывают качественные изменения в структуре потребности в рабо- 

чей силе, в характере труда и требуемого увеличения его производительности 

и являются причиной необходимого введения в план всех лесных учебных за- 

ведений целого ряда новых дисциплин. 

4. Во всех учебных заведениях Европы отчётливо подчеркивается многона- 

правленность образования лесоводов с всё более отчётливо выступающими основ- 

ными профилями: биологическим и техническим. Эта особенность резко отли- 

чает лесное образование от сельскохозяйственного, где в течение многих лет 

проявляется стремление к специализации образования. 

5. Более глубокая специализация, для определённого, но ограниченного ко- 

личества сотрудников необходимых в лесном хозяйстве, проводится во многих 

европейских странах путём организации последипломного обучения. 

Summary 
t 

qt 

On the base of organization schemata and teaching plans of high schools of the most 

European countries and of an analysis of the plan and programme of teaching, put into 

execution in Poland two years age, the author shows the characters, and differences in 

the organization of high schools and in the teaching process. The analytical considera- 

tions can be comprised in following items:



1. In the most European countries, the forest high education is organized either in 
faculties at universities, or in independent schools (universities, institutes etc.). 

2. The forest high education lasts at least 4 years, and of late years we observe 
a tendency to its extension to 5 years. 

3. The intesification of the forest economy and the technical ‘progress, introduced 
into it, cause qualitative changes in employment structure, in the character of work and 
of its required increase, and they are the reason of the necessity of introducing many 
new disciplines into the programme of forest high education. 

4. In all high schools of Europe, we see clearly stressed tendency of education of 
forest men in different directions and of more clearly evident two main profiles: the 
biological and the technical one. This character clearly distinguishes the forest educa- 
tion from the agricultural education, wehere the tendency of specialization of education 
has existed for many years. 

о. A deeper specialization of a determined but limited number of staff needed in the 
forest economy is attained in many European countries by organization of supplemen- 
tary education after graduation from high schools. 
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