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IUFRO Task Force Education in Forest Science 
– w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań 
dla uniwersyteckich studiów leśnych 

Szymon Bijak, Piotr Paschalis-Jakubowicz, Krzysztof Stereńczak

Abstrakt. Wyzwaniem uniwersyteckiej edukacji leśnej na progu XXI wieku 
jest znalezienie odpowiednich propozycji sposobu kształcenia, polegające-
go na przejściu z „nauczania” do „uczenia się”. Wymaga to odpowiednie-
go dostosowania obecnie realizowanych programów lub stworzenia zupeł-
nie nowych. Punktem wyjścia do rozwoju uniwersyteckiej dydaktyki leśnej 
w tym zakresie jest konieczność uwzględnienia przenikania się wiedzy teo-
retycznej i praktycznej. Praca przedstawia cele, założenia i uwarunkowania 
funkcjonowania IUFRO Task Force Education in Forest Science – specjal-
nego zespołu zadaniowego powołanego do wypracowania rozwiązań tego 
problemu. 

Słowa kluczowe: edukacja leśna, leśnictwo, szkolnictwo wyższe, programy 
nauczania, innowacyjność

Abstract. IUFRO Task Force Education in Forest Science – in search 
for innovative solutions for higher eductaion in forestry. Development of 
proper way of education that consists of transition from ‘teaching’ to ‘learn-
ing’ is the key challenge for forest education at university level at the begin-
ning of 21st century. It requires adjustment of actual curricula or develop-
ment of new ones. The necessity of combination of forest science and prac-
tice is the triggering point in order to improve forest education at the univer-
sity level. Paper presents objectives, assumptions and functional environment 
of IUFRO Task Force Education in Forest Science – a special research unit 
devoted to finding the solutions for that issue.
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Wstęp
Według obecnych standardów nauczania edukacja leśna na poziomie uniwersyteckim 

powinna dotyczyć nie tylko klasycznych zagadnień przygotowania do wykonywania zawodu 
w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej, lecz także, o ile nie przede wszystkim, takich 
kwestii jak zarządzanie zasobami ludzkimi, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalny-
mi, kształtowanie relacji ekosystemowych czy zaspokajanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu 
(Grzywacz 2003; Temu i in. 2008; Lewark 2010; Paschalis-Jakubowicz 2012). Współczesne 
programy uniwersyteckich studiów leśnych muszą być też oparte o ciągłe rozpoznawanie za-
potrzebowania rynku pracy, co zapewni możliwość elastycznego ich formowania. Z drugiej 
strony nie można lekceważyć oczekiwań, zainteresowań i studentów, od liczby których czę-
ściowo zależy sytuacja materialna uczelni. Jak pokazują przykłady z różnych krajów Europy 
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(Schmidt i in. 2010) możliwe jest śledzenie losów absolwentów i wykorzystanie tej wiedzy 
w procesie dydaktycznym przez właściwie modelowanie programu nauczania oraz zastoso-
wywane metody i środki edukacyjne. Niestety istniejące programy edukacji leśnej na pozio-
mie uniwersyteckim często zbyt wolno reagują na zmiany zachodzące zarówno w sektorze 
leśnym, jak i poza nim. Konieczność poszukiwania nowych sposobów nauczania wynika 
więc nie tylko z postępu wiedzy pochodzącej z badań i praktycznych osiągnięć leśnictwa, 
lecz także z obowiązku znalezienia odpowiedzi na problemy stawiane przez rozwój cywili-
zacyjny (Paschalis-Jakubowicz 2010, 2011).

Dostosowanie edukacji leśnej na poziomie uniwersyteckim, a w szczególności na pozio-
mie studiów magisterskich, do wymogów nowoczesnego leśnictwa wymaga opracowania 
programów nauczania obejmujących wiedzę z całego zakresu nauk leśnych. Jednocześnie, 
zakres tej podstawowej wiedzy musi być uzupełniany zarówno przez osiągnięcia praktyki 
leśnej, jak i informacje z innych, odpowiednio zdefiniowanych obszarów nauki. Wprowa-
dzenie do obecnych programów edukacyjnych zmian wynikających z uwarunkowań XXI 
wieku wymaga nie tylko wiedzy i kompetencji pedagogicznych, lecz także umiejętności 
integracji wyników badań naukowych z danymi pochodzącymi z praktyki w przenikają-
cych się, interdyscyplinarnych obszarach wiedzy. Współczesne programy uniwersyteckich 
studiów leśnych muszą się więc charakteryzować zastosowaniem szeregu innowacyjnych 
metod, środków i rozwiązań edukacyjnych.

Cele i założenia Task Force Education in Forest Sciences
Wyraźnym zwiastunem zmian w uniwersyteckiej edukacji leśników było powołanie 

przez IUFRO (International Union of Forestry Research Organization) po kongresie w Tam-
pere w 1995 r. specjalnej jednostki zajmującej się edukacją leśną (IUFRO Unit 6.15.00. 
Improving education and further education in forestry). Celem jej działania jest promocja ja-
kości i kontynuacji kształcenia (edukacja ustawiczna) przez globalny transfer wiedzy i tech-
nologii. Jednostka ta ma za zadanie służyć jako forum wymiany informacji pomiędzy pra-
cownikami nauki, nauczycielami akademickimi i studentami oraz stanowić platformę dysku-
sji dla osób i instytucji zajmujących się edukacją i dokształcaniem w leśnictwie. Inicjatywa 
rozwinięcia koncepcji IUFRO Unit 6.15.00 i wzbogacenia jej o nowe treści przerodziła się 
w program działań, które doprowadziły do powołania nowego zespołu zadaniowego zatytu-
łowanego IUFRO Task Force Education in Forest Sciences. 

Głównym celem IUFRO Task Force Education in Forest Sciences jest opracowanie pro-
pozycji zmiany obecnych lub stworzenia nowych wymagań dla programów uniwersyteckich 
studiów leśnych, które będą uwzględniały potrzeby prowadzenia leśnictwa w XXI wieku. 
Wymiernym efektem działania zespołu będzie innowacyjny program edukacji leśnej na po-
ziomie uniwersyteckim wraz z systemem oceny jakości uczenia przez nauczających oraz 
systemem oceny zdobytej wiedzy i umiejętności przez absolwentów. Dodatkowo stworzo-
ne zostaną nowe narzędzia umożliwiające ich dalszy rozwój przez dokształcanie się, w tym 
i samokształcenie, już po zakończeniu edukacji.

Osiągnięcie podstawowego celu operacyjnego IUFRO Task Force Education in Forest 
Sciences zostało podzielone na cele cząstkowe, które obejmują: 
-	 opracowanie modelowych rozwiązań stosowanych przy przygotowywaniu programów 

uniwersyteckich studiów leśnych,
-	 przygotowanie metodycznych podstaw organizacji i przeprowadzania IUFRO Learning 

Initiative (szerzej o tym zagadnieniu piszą Stereńczak i in (2012)),
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-	 ocena spełniania przez absolwentów studiów leśnych wymagań i zapotrzebowania 
ze strony potencjalnych pracodawców,

-	 określenie sposobu realizacji ustawicznego podnoszenia kompetencji 
przez pracowników zatrudnionych w gospodarce leśnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem Lasów Państwowych.

Sformułowane powyżej cząstkowe cele badawcze zostaną osiągnięte przez: 
– porównanie polskich i zagranicznych programów nauczania na studiach leśnych,
– analizę danych o zapotrzebowaniu pracodawców zatrudniających absolwentów studiów 

leśnych,
– analizę opinii absolwentów na temat przydatności aktualnie realizowanych programów 

nauczania na studiach leśnych prowadzonych na wydziałach leśnych w Polsce,
– opracowanie modelowego zakresu kompetencji, umiejętności i wiedzy absolwenta uni-

wersyteckich studiów leśnych,
– ocenę różnych metod i środków dydaktycznych stosowanych w nauczaniu leśnictwa na 

uniwersytetach,
– zaprojektowanie innowacyjnych programów edukacyjnych, sposobu ich realizacji oraz 

przeprowadzenia pełnego eksperymentu testującego całość projektu podczas specjalnie 
zorganizowanych IUFRO Learning Initiative (leśnych szkół letnich).

Uwarunkowania działań IUFRO Task Force Education in Forest 
Sciences w Polsce

Obecnie pełną (tzn. trzystopniową w rozumieniu procesu bolońskiego) edukację leśną 
na poziomie uniwersyteckim w Polsce prowadzą jedynie trzy wydziały leśne w Poznaniu, 
Krakowie i Warszawie. Dodatkowo pierwszy, zawodowy stopień edukacji w tym zakresie, 
realizowany jest na 7-8 uczelniach (Grzywacz 2012). Liczba studentów leśnictwa w Polsce 
rośnie nieprzerwanie do II wojny światowej i wynosiła w roku akademickim 2009/2010 
– 5735 osób. Poza liczbą zmienia się również sposób studiowania. W roku akademickim 
2000/2001 studenci studiów zaocznych stanowili 39,95 % wszystkich studiujących. Do roku 
2009/2010 udział ten wzrósł i wynosił aż 53,06 %. Oznacza to, że obecnie większość stu-
dentów na kierunku leśnictwo studiuje w trybie zaocznych studiów, co nie pozostaje bez 
wpływu na kształt oferty edukacyjnej oraz, pośrednio, na sam program studiów. 

Analiza zakresu oferty dydaktycznej polskich uczelni w zakresie leśnictwa i porówna-
nie jej z programami realizowanymi na uczelniach w wybranych krajach świata (Gil 2012a, 
b; Gruchała, Zasada 2012a, b; Miścicki 2012; Skorupski 2012a, b) pozwala stwierdzić, że 
różnice w sumarycznym czasie (liczba godzin) potrzebnym do osiągnięcia tytułu magistra 
w zakresie leśnictwa (lub mu równoważnego) wynikają przede wszystkim z odmiennej or-
ganizacji i podejścia do edukacji oraz niezestandaryzowanego zakresu kształcenia ujętego 
w poszczególnych programach. Dodatkowo kandydaci wybierający kierunek leśnictwo mają 
swoje określone oczekiwania i wymagania, które nie zawsze muszą być spełniane przez re-
alizowany na studiach program. Również pracodawcy oczekują i wymagają od zatrudnia-
nych absolwentów konkretnej wiedzy i umiejętności, niezależnie czy praca ta wykonywana 
jest w gospodarce leśnej czy w innych sektorach. Niestety brak informacji na temat ten po-
woduje, że często programy uniwersyteckich studiów leśnych są kwestionowane i podważa-
ne jako nieprzystosowane do zmieniających się wymagań ekonomicznych, organizacyjnych 
i społecznych (Paschalis-Jakubowicz 2011). 
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Coraz więcej studentów leśnictwa w Polsce decyduje się na wcześniejsze podjęcie pracy, 
a dopiero w następnej kolejności kończenie edukacji lub doszkalanie swoich umiejętności. 
Podobna sytuacja jest obserwowana w Europie. Lewark (2010) uważa, że w związku z taką 
sytuacją wzrośnie rola uniwersytetów w procesie kształcenia ustawicznego. Jednakże pro-
wadzenie tego typu edukacji wymaga stosowania atrakcyjnych i nowoczesnych narzędzi 
dydaktycznych. Oznacza to, że programy kształcenia na odległość (e-learninig) lub krót-
kie kursy i szkolenia przybierające formę szkół letnich/leśnych powinny cieszyć się coraz 
większym zainteresowaniem. Niewątpliwie zajęcia prowadzone w trybie e-learningu są rów-
nież możliwością wprowadzenia nowych narzędzi edukacyjnych oraz dotarcia do szerszego 
grona odbiorców. W Polsce możliwe jest prowadzenie w trybie zajęć na odległość do 60% 
ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych (Rozporządzenie... 2007). Jeżeli chodzi o szkoły 
letnie to są to niewątpliwie mało wykorzystane w Polsce sposoby kształcenia, szczególnie 
jeżeli chodzi o edukację ustawiczną. Szkoła letnia w swojej koncepcji jest bardzo otwar-
tą formą nauczania, pozwalającą na zastosowanie wielu różnych narzędzi dydaktycznych 
(Lopez, Gross 2008; Matsudaira 2008; Stereńczak, Będkowski 2009; Stereńczak i in. 2012). 
Umożliwia inny, często mniej formalny sposób komunikacji student – wykładowca, przez 
co jest bardzo ceniona, szczególnie przez młodych ludzi. Ponadto pozwala na wymianę do-
świadczeń oraz zawiązanie kontaktów osób o podobnych zainteresowaniach. 

Podsumowanie
Prowadzenie edukacji w warunkach dynamicznie zmieniającej się gospodarki leśnej 

wymaga ciągłego dostosowywania realizowanych programów dydaktycznych. Wyzwaniem 
współczesnej uniwersyteckiej edukacji leśnej jest znalezienie odpowiednich propozycji po-
zwalających na rozwiązania problemów stawianych przez rozwój cywilizacyjny, jak i wyni-
kających ze zmiany w filozofii kształcenia, polegającej – ogólnie rzecz ujmując – na przej-
ściu od „nauczania” do „uczenia się”. Punktem wyjścia do rozwoju dydaktyki leśnej w tym 
zakresie jest konieczność uwzględnienia w całym procesie nauczania i uczenia się przenika-
nia wiedzy teoretycznej i praktycznych możliwości realizacji całości działań koniecznych 
w prowadzeniu gospodarki leśnej. Celem IUFRO Task Force Education in Forest Sciences 
jest opracowanie pewnych nowatorskich rozwiązań pozwalających na dostosowanie progra-
mów uniwersyteckich studiów leśnych do wymagań leśnictwa w XXI wieku.

Podziękowania
Praca zrealizowana w ramach projektu „Określenie wymagań programowych uniwersy-

teckich studiów leśnych uwzględniających potrzeby prowadzenia leśnictwa w XXI wieku” 
finansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.
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