
Darowizna edukacyjna

Rozwój oprogramowania wspomagającego pracę inżyniera nie przebiega jednostajnie. Co
kilka lat następuje prawdziwa zmiana jakościowa, która wynika głównie z rozwoju
środowisk systemowych i sprzętu. Przed kilku laty w segmencie oprogramowania
popularnego przeżyliśmy zmianę środowiska DOS na Windows. Obecnie pasjonujemy się
integracją systemów CAD z pakietami typu Office i z Internetem. Nieustannie rozwija się
sprzęt komputerowy. Wydajność komputerów co 2 3 lata zwiększa się dziesięciokrotnie.
Twórcy oprogramowania mogą projektować coraz bardziej zaawansowane opcje
przetwarzania w czasie rzeczywistym.

Dla inżyniera ten szybki rozwój oprogramowania
oznacza konieczność kształcenia ustawicznego. Żeby
przyniosło ono zamierzone rezultaty, musi bazować na
solidnym wykształceniu. Od młodych inżynierów można
oczekiwać, że zdobyli odpowiednią wiedzę w czasie
studiów. Starsze pokolenie skazane jest na
samokształcenie lub korzystanie z dość bogatej oferty
studiów (kursów) podyplomowych.

Niezwykle ważne w kształceniu przyszłego inżyniera jest
wyrobienie w nim dobrych nawyków w korzystaniu z
oprogramowania. Program nie może być "czarną
skrzynką", która często generuje zaskakujące rezultaty.

Świadome i twórcze stosowanie programów wspomagających pracę projektanta wymaga
między innymi wiedzy z zakresu geometrycznego modelowania obiektów i modelowania
metodą elementów skończonych. Nie można kształcenia sprowadzić do poznania opcji
programu i biernego klikania. Obliczenia wytrzymałościowe metodą elementów
skończonych prowadzi się niemal automatycznie. Jest jednak pewna klasa zadań, która
każdy system obliczeniowy wywiedzie w pole. Użytkownik systemu MES musi zatem znać
metodę elementów skończonych, przynajmniej w zakresie modelowania konstrukcji.

Niezwykle ważna rola w przygotowaniu przyszłych użytkowników systemów CAD
przypada politechnikom. Przeciętnej wielkości wydział uczelni technicznej liczy około
2000 studentów. Dwa tysiące użytkowników to dla wielu systemów CAD tzw. próg
egzystencji na rynku. Nauczenie studentów posługiwania się wybranym programem
inżynierskim jest dla firmy sprzedającej program najlepszą reklamą, jaką można mieć. W
sumie na politechnikach w Polsce studiuje ponad 60 tysięcy osób. Liczba ta jest większa
niż liczba wszystkich użytkowników programów CAD/CAM w kraju, z tego mniej niż 10%
ma dostęp do współczesnego oprogramowania inżynierskiego.

Można więc zadać pytanie: dlaczego na politechnikach tak słabo wdrażane są systemy
CAD?

Moim zdaniem główną barierą jest polityka marketingowa firm. Często sprzedają



oprogramowanie wykorzystywane w dydaktyce po cenach zbliżonych do cen instalacji
komercyjnych. Najczęściej jednak spotykamy się z sytuacją, w której firma dokonuje
darowizny dla przypadkowego pracownika politechniki, tylko po to, żeby w liście
referencyjnym mieć nazwę uczelni.

Być może już niedługo doczekamy się sytuacji, że to firmy będą płacić szkołom za
używanie oprogramowania w kształceniu studentów.
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