
Heidelberg, to miasto urzekające 
swą historią, architektekturą i idylicz-
nym położeniem w dolinie Nekaru. 
Ale dziś, świat zna ten zakątek Ba-
denii-Wirtembergii nie tylko z roman-
tycznej aury i zabudowy, lecz rów-
nież jako ważne centrum naukowe, 
technologiczne i gospodarcze. Tutaj 
znajduje się najstarszy uniwersytet 
w Niemczech. Wspaniałą renomę 
posiadaję również licz-
ne inne uczelnie i szkoły 
wyższe, a w doskonale 
wyposażonych instytutach 
badawczo-rozwojowych 
i centrach naukowych, 
prowadzone są projekty, 
których wyniki premiowa-
ne są światowym uzna-
niem i nagrodami.

O dwiedziłam najstarszą pry-
watną szkołę wyższą w Niem-
czech SRH Hochschule Hei-
delberg, aby przekonać się 

jak bardzo różni się nauka w tego typu 
uczelniach od potężnych fabryk wiedzy, 
jakimi są uniwersytety i politechniki. 
W Niemczech istnieją obecnie 102 wyż-
sze szkoły prywatne, gdzie studiuje 96 
100 studentów, co stanowi 4,5% w skali 
globalnej*. Popularność tego typu szkół 

z roku na rok wzrasta. Dużym powodze-
niem cieszą się zwłaszcza te o ukierunko-
waniach technicznych i ekonomicznych, 
co wynika głównie z oferty studiów wią-
żącej silnie naukę z praktyką i innowa-
cją. Ta kombinacja daje nie tylko solidne 
podstawy wiedzy, lecz także doskonały 
start do kariery zawodowej. 

Jednym z głównych atutów jest fakt, 
iż zajęcia prowadzone są jedynie w ma-
łych grupach, czego przykładem może 
być fakultet architektury prowadzony 
w ramach School of Engineering and 
Architecture, gdzie rocznie przyjmowa-
ne jest jedynie 30 studentów. Pozwala 
to na indywidualną opiekę nad studen-
tami i duże zaangażowanie kadry dy-
daktyczno-naukowej. Moim przewodni-
kiem po uczelni jest dziekan, prof. Dipl. 
Inż. Bernhard Hort. Zwiedzając różne 
sale wykładowe i ćwiczebne spotykamy 

małe grupy studentów, którzy 
wraz z profesorami pracują 
nad rysunkami i modelami. 
Prof. Kenn Schwarzbart wpro-
wadza przyszłych adeptów 
w tajniki architektury wnętrz 
dokumentując wywody przy-
kładami z historii. W sali obok 
prof. Richard Meier analizuje 
wraz ze studentami ich rysunki 
techniczne. Ku mojemu zasko-
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Studia 
    w nowym 
              formacie

Każdego roku Heidelberg odwiedza 3,5 miliona turystów z całego świata. Jak magnes 
działa na wszystkich atmosfera, jaką tu znajdują. Wielu z nich wraca później wielokrotnie, 

a niektórzy, chociaż z dalekich zakątków ziemi, decydują się nawet na pozostanie. 

Tekst i foto: JANINA 
MAROSCHIK
Dalsze informacje: 
www.fh-heidelberg.de
Portal YouTube: 
Heidelberg Summer School, 
prod. Heidelberg FH

Foto:
  Starówka Heidelbergu
  Dziekan i autorka artykułu, 

poniżej – budynek główny uczelni 
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czeniu okazuje się, iż nic nie odbywa się 
tutaj w ramach zajęć, lecz z prywatnej ini-
cjatywy. Jakże inaczej niż na uczelniach, 
gdzie studenci siedzą w przepełnionych 
salach wykładowych, a stan wiedzy jest 
sprawdzany dopiero na kolokwiach i eg-
zaminach. Dziekan z dumą opowiada, iż 
ponad 90% absolwentów bezpośrednio 
po otrzymaniu dyplomu podejmuje pra-
ce w renomowanych fi rmach świata. Za-
ledwie ca. 5-10% studiujących przerywa 
studia, co w skali Niemiec jest bardzo 
pozytywnym wskaźnikiem. Od niedaw-
na studia odbywają się według systemu 
przyjętego w procesie bolońskim. Pierw-
szy stopień kończy się po 6 semestrach 
uzyskaniem 210 punktów ECTS (Euro-
pean Credit Transfer System) i tytułu 
Bachelor of Arts. To najkrótszy tok dla 
tego typu studiów w Niemczech, przy 
którym jednak studenci muszą zrezygno-
wać z dłuższych ferii i wakacji. Na ko-
rytarzach uczelni wszędzie wystawione 
są eksponaty z prac studentów, zdjęcia, 
dyplomy, nowoczesne maszyny. W cen-
trum technologicznym stoją frezarki 
CNC, skanery 3D, urządzenia do stereo-
litografi i. Wielką uwagę przykłada się 
tutaj do obserwacji trendów i tendencji 
w zakresie rozwoju rynku. Na wydziale 
architektury studenci poznają gruntow-
nie najpopularniejsze programy CAD 
(aktualnie software ARRIBA, Allplan fi r-
my Nemetschek oraz SketchUp). Są one 
zainstalowane na wszystkich serwerach 
uczelni i można z nich dowolnie korzy-
stać. Dodatkowo mogą studeci bezpłat-
nie instalować te programy na swoich 
prywatnych komputerach. Znajomość 
obsługi tych programów oraz plotterów 

jest podstawą ćwiczeń praktycznych i od 
początku studiów jest oceniana. Teoria 
idzie w parze z praktyką, prawie każdy 
przedmiot jest wspomagany metoda-
mi komputerowymi tak intensywnie, że 
niemożliwe jest jednoznaczne podanie 
udziału czasowego przeznaczonego na 
praktyczną naukę tych w projektowaniu. 
Przeciętnie po dwóch latach studenci zo-
stają wdrażani do prac w projektach na 
zlecenie. W jednej z sal spotkałam stu-
dentów ósmego semestru (dawny system 
nauczania obejmujący 5 lat studiów), 
którzy pokazali mi zainstalowane na ich 
laptopach dodatkowe programy jak Ar-
chiCAD, Vektorworks i AutoCAD oraz 
ćwiczenia jakie nimi wykonują. W ostat-
nich latach zwiększona konkurencja 
w zakresie oprogramowań CAD spowo-
dowała istotną zmianę polityki licencyj-
nej. Obecnie wielu producentów oddaje 
uczelniom i studentom bezpłatnie lub za 
symboliczną opłatą licencje programów. 
Podbicie serc przyszłych kadr jest ich 
dewizą. Na rynku jest także wiele tanich 
wersji uczniowskich, studenckich oraz 
testowych, które posiadają ograniczenia 
czasowe lub funktionalne. Na zajęciach 
w celu ułatwienia zrozumienia materiału 
oraz analiz i symulacji sytuacji i stanów 
(np. w zasadach statyki) używane są tak-
że programy o charakterze typowo dy-
daktycznym. Ten rodzaj oprogramowa-
nia ustępuje jednak coraz bardziej miej-
sca profesjonalnym programom CAD, 
które przejmują ich funkcję i dodatkowo 
wspierają teorię przykładami z życia.

Z uśmiechem wspominamy z dzieka-
nem czasy, gdy należało przed przystą-
pieniem do studiów złożyć mapę z ry-
sunkami i szkicami. Dziś o przyjęciu na 
studia decydują noty z matury i ostatnich 
lat oraz bezpośrednia prezentacja w roz-
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1  Poprowadzona wzdłuż gigantycz-
nej szklanej ściany klatka schodowa 
nazywana jest przez studentów 
„Schodami do nieba”
2  Połączenie szklanych elementów, 

pastelowych farb oraz zieleni wzmac-
nia optymistyczną atmosferę uczelni

3   Budynek fakultetu architektury
4  „Science Tower” SRH jest jednym 

z symboli Heidelbergu
5  Studenci 8. semestru architektury
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mowie przed komisją. Wyobraźnia prze-
strzenna, fantazja, kreatywność, wrażli-
wość na połączenia elementów techniki 
i ochrony środowiska, a także kompeten-
cje społeczne, jak umiejętność reakcji na 
zapotrzebowania klienta i współpracy 
w dużym teamie to niektóre z cech, jakie 
powinien posiadać przyszły architekt. 

Szósty semester to obowiązkowa 
praktyka. Timm, Benjamin i Olmitrios, 
moi studenccy rozmówcy, z zachwytem 
opowiadają o miesiącach pracy w USA, 

Holandii i Grecji. Dzięki praktycznej 
znajomości oprogramowania CAD bez 
problemu udało im się włączyć aktywnie 
w bierzące projekty zatrudniających ich 
biur. Na pytanie, czy boją się startu zawo-
dowego po studiach roześmiali się. Więk-
szość z nich już teraz dorabia w biurach, 
urzędach lub fi rmach budowlanych. Li-
czą na stałe zatrudnienie w nich lub ofer-
ty spoza regionu. Na uczelni prowadzone 
są również projekty na zlecenia z kultu-
ry, przemysłu i różnych innych działów 
gospodarki. Przykładem mogą być de-
koracje do opery „Dydona i Eneasz”, 
projekt nowego wystroju pomieszczeń 
typu lounge dla Lufthansy, budowa low-
budget objektów publicznych w Ghanie 
(szpital – realizacja 2008, dom wspólno-
ty – realizacja 2009/2010). Żaden z tych 
projektów nie mógłby być zrealizowany 
tak dobrze i szybko bez wsparcia opro-
gramowaniem CAD. Być może patrząc 
z zewnątrz, ich studia naszpikowane są 
metodami dydaktycznymi, które głównie 
opierają się na mediach komputerowych, 
lecz takie są oczekiwania rynku. Absol-
went oprócz sprawnej i szybkiej integra-
cji, powinien wykazać dużą efektywność 
poprzez znajomość nowoczesnych me-
tod projektowania. Intensywna koopera-
cja z zagranicznymi szkołami wyższymi 
i uniwersytetami oraz odbywające się 
w jej ramach wymiana studentów i pra-
cowników naukowych oraz obowiązko-
we wyjazdy studyjne pozwalają na roz-
szerzenie horyzontów i perspektyw. 

Wydział architektury w Heidelbergu 
jest zaprzeczeniem tezy, iż na prywat-
nych uczelniach dostaje się dyplom bez 
wysiłku. Wielu studentów fi nansuje swą 
naukę samym, co wzmacnia ich moty-
wację i odpowiedzialne podejście do 
studiów. Kompetentna, jednostkowo do-
brana opieka pozwala ukończyć studia 
nie tylko tym wybitnie utalentowanym. 
Timm, Benjamin i Olmitrios mają dale-
koterminowe plany. Studia dla nich to 
sesja kwalifi kacyjna dająca szansę obję-
cia czołowych pozycji startowych w wy-
ścigu życia.  

 

*  Dane z zimowego semestru 2009/2010, Urząd Statystyczny 

Niemiec
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6  Budynek stołówki studenckiej
8  Campus to budynki uczelni wraz 

z zapleczem naukowym i sporto-
wym oraz biblioteką, miasteczko 
studenckie, bank, bary, restauracje
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10 Fragment studenckiego projektu 
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