


Tym razem w Wasze ręce oddajemy UPdate w specjalnej odsłonie! Co kryje się za

tym niecodziennym wydaniem? Na zakończenie, studenci studiów dualnych jeszcze

raz (już ostatni!) pragną podziękować swojemu Staroście! Po tym, jak zebraliśmy

pieniążki na Dawida, przyszedł czas na bardziej poważne działanie. Pomyśleliśmy, że

gdyby tak nasi wykładowcy napisali o Nim artykuł naukowy, to byłaby petarda!Pan

Dawid ceni naukę ponad wszystko, toteż wydaje się to dobrym podziękowaniem.

Postanowiliśmy zapytać pracowników naszego Instytutu i nie uwierzycie, ale...

zgodzili się razem z nami stworzyć ten artykuł. 

My, studenci zobligowaliśmy się do tego, by dostarczyć materiał do badań, a nasi

wykładowcy zobowiązali się do tego, aby dostarczonemu towarowi nadać

odpowiednie ramy naukowe i profesjonalny sznyt. Wydarzenie to jest niewątpliwym

precedensem, albowiem studentki dodatkowo samozwańczo nazwały się

recenzentkami tegoż artykułu i w komentarzach zwrotnych nie oszczędzali swoich

wykładowców. Komentarze te nie nadają się do oficjalnej publikacji, ale jeśliby ktoś

miał ochotę dowiedzieć się, jak recenzuje się teksty wykładowców, to zapraszamy do

kontaktu!  

Tym artykułem oprócz podziękowań dla słynnego Starosty-Legendy, chcemy także

ukłonić się w stronę wszystkich innych starostów, którzy w tym niełatwym czasie

pełnią tę niewdzięczną funkcję. Ogarnąć nieogarniętych studentów - to wielki

wyczyn. Tym bardziej w okresie zdalnego studiowania rodzi to jeszcze więcej

wyzwań. Wielkie podziękowania dla wszystkich tych, którzy pełnią jakąś funkcję,

robią coś „za darmo”, angażują się i podejmują różnego rodzaju działania. Z 

 wszystkimi Wami zbijamy wirtualną piąteczkę! 

Zapraszamy do lektury tego (prawie)naukowego artykułu!

Studenci ekonomii społecznej
 wraz z wykładowcami IPiE
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Abstrakt:
Wyzwania, jakie postawił przed studentami dualny tryb odbywania zajęć, dodatkowo wzmocnione pojawieniem się
pandemii, sprowadzały się do wytrawnej sztuki zarządzania czasem i energią, samodyscypliny, a także przekraczania
standardów studenckiej kreatywności. Znaczącą rolę w tych szczególnych warunkach odgrywał Pan Starosta – człowiek,
na którym ciążyły obowiązki umiejętnego nadawania kierunku energii studentów, wzmacniania żywotności wielu ich
działań czy umacniania ich pozycji jako ważnych partnerów w sprawnej realizacji procesu dydaktycznego.
Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie sylwetki starosty na studiach dualnych - lidera realizatora, ale i lidera
nauczania, Pana Dawida Karcza, na tle wyzwań niesionych specyfiką kierunku studiów i zdalnością nauczania
wywołanego pandemią.
Postawiona hipoteza brzmiąca, że starostowanie na studiach dualnych w czasie pandemii COVID-19 jest zadaniem
niemożliwym do wykonania, a jeśli komuś uda się ta sztuka, to należy mu się dyplom i uścisk dłoni Dyrektora Instytutu,
została pozytywnie zweryfikowana.
Weryfikacja hipotezy została rzetelnie przeprowadzona na podstawie wypowiedzi koleżanek i kolegów ze studiów oraz
wykładowców, którzy mieli zajęcia z grupą studentów na studiach dualnych kierunku Ekonomia społeczna. Jako narzędzie
badawcze wykorzystano głównie ankietę internetową przygotowaną przez studentki kierunku Ekonomia społeczna, studia
stacjonarne II stopnia (studia dualne). 

Słowa kluczowe: rola starosty grupy, Superman, lider realizator, guru  

Wstęp 
    Funkcja Starosty na studiach wiąże się z pełnieniem ról przywódcy, lidera, negocjatora i mediatora. To właśnie od
umiejętności Starosty zależy w dużej mierze zarówno bieżące funkcjonowanie studentów w środowisku akademickim, jak
i ich rozwój. Powyższe czyni tę funkcję niezwykle odpowiedzialną. Dodatkowym wyzwaniem stają się wszystkie
niestandardowe rozwiązania w zakresie studiowania, w tym na przykład studia dualne. Jeśli do tego dodać jeszcze
zmieniające się otoczenie zewnętrzne, różnego rodzaju kryzysy i pandemie, to sprawowanie funkcji Starosty urasta do
rangi Supermana. 
    Celem artykułu jest przedstawienie funkcji starosty na studiach dualnych jako lidera organizacji działającej w
zmiennym otoczeniu oraz zbadanie i ocena, w jaki sposób funkcja ta była sprawowana przez Pana Dawid Karcza. Wstępna
analiza problemu pozwoliła na postawienie głównej hipotezy badawczej, która zakłada, że starostowanie na studiach
dualnych w czasie pandemii COVID-19 jest zadaniem niemożliwym do wykonania, a jeśli komuś uda się ta sztuka,
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¹ Więcej: B. Detyna, Studia dualne jako źródło potencjalnych korzyści dla różnych grup interesariuszy, w tym rozwoju postaw przedsiębiorczych i
kompetencji zawodowych studentów, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 2 (40) 2016, s. 81-98. 
² Regulamin starostów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, pobrany z:
https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2018/02/studenci_Regulamin-starostow-2016-UJ-CM.pdf (15.02.2021).

to należy mu się dyplom i uścisk dłoni Dyrektora Instytutu. W celu osiągnięcia założonego celu badawczego i
zweryfikowania hipotezy badawczej zastosowano metodę sondażu diagnostycznego zarówno wśród studentów studiów
dualnych (z jednej strony), jak i prowadzących zajęcia – wykładowców i praktyków (z drugiej). Wykorzystano ankiety
internetowe (osobną dla studentów, inną dla wykładowców) przygotowane przez studentki kierunku Ekonomia społeczna,
studia stacjonarne II stopnia (studia dualne). Ankiety zostały rozesłane i odpowiedzi zebrane w lutym 2021 roku. Ponadto,
zastosowano także metodę indywidualnych przypadków, a w zasadzie jednego przypadku.  

1. Studia dualne – perspektywy i wyzwania 
    Proponowany w formule dualnej model kształcenia akademickiego ma być odpowiedzią na potrzeby rynku pracy
wskazujące na kompetencje dziedzinowe/kierunkowe przyszłych pracowników, ale także, a być może w przeważającej
mierze, na tzw. kompetencje miękkie, tj. biegłość w zakresie podstawowych umiejętności komunikowania się i pracy
zespołowej jako kluczowe czynniki rozwojowe w organizacjach¹. Studia dualne jako model łączenia zajęć akademickich z
praktyką zawodową w przedsiębiorstwie lub innej organizacji odzwierciedlają w swojej koncepcji swoiste balansowanie
poprzez dobór przedmiotów i ich treści między teoretycznymi i praktycznymi, a także dobór form praktycznego
uczestnictwa studentów w procesie gospodarowania danej organizacji. Dodatkowym atutem tej formuły studiowania jest
otrzymywanie wynagrodzenia przez studentów za ich pracę w organizacjach, a także stypendiów z uczelni, co pozwala
studentom w sposób zgodny z harmonogramem studiów wdrażać się w procesy pracy zawodowej. Dualność studiowania
angażuje trzy warstwy dydaktyczne realizowane równolegle, tj. zajęcia akademickie zdominowane treściami
teoretycznymi, zajęcia prowadzone przez praktyków – w tym pracowników organizacji przyjmujących studentów na staże,
pracę studentów w ramach staży na rzecz organizacji. Często tak ogólnie zarysowana struktura studiów uzupełniana jest
dodatkową ofertą obejmującą warsztaty doskonalące, wizyty studyjne w innych organizacjach i in. Korzyści z tak
formowanych studiów ujawniają się nie tylko po stronie uczelni i studentów, ale także istotnie wzmacniają procesy
zarządcze organizacji. 
   Wdrożone w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w 2019 roku studia dualne oparte na projekcie
współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakładały zaangażowanie studentów silnie oparte nie
tylko na wypływających z curriculum studiów kanonów dydaktyki akademickiej i naukowości, ale także na zasadach
samoorganizacji, przedsiębiorczego podejścia do rozwiązywania problemów i pokonywania przeszkód. Silne spłaszczenie
struktur hierarchicznych w podmiotach ekonomii społecznej i wynikająca z tego konieczność wykonywania szerokiego
zakresu prac, uzasadniają takie właśnie podejście w tworzeniu ram tego innowacyjnego podejścia do dydaktyki
akademickiej. Pomysłodawcy i koordynatorzy projektu szczególny akcent kładli na pobudzanie zachowań studentów
opartych na samodzielności i odpowiedzialności za powierzone obowiązki. W tym kontekście rola Starosty grupy
zarysowuje się jako szczególne podkreślenie i wzmocnienie kształtujących się w procesie dydaktycznym mechanizmów
osobowościowotwórczych samej osoby starosty, a także uczestników grupy, w której on działa. Na szczególne wskazanie
zasługuje tutaj otwarcie możliwości w kierunku ćwiczenia staranności, wrażliwości, organicznego kształtowania (się)
zasad dobrego współżycia grupowego, niedopuszczania do pustki umysłów, a wszystko w dbałości o rozwój charakteru i
umysłu.
     Studia dualne rozpoczęły się 1 października 2019 r., a już kilka miesięcy później - w marcu 2020 r. spadło na nie kilka
plag egipskich. Właściwie to jedna plaga – COVID-19, ale za to taka, której konsekwencji było wiele. Zajęcia praktyczne,
szkolenia, a nawet wizyty studyjne przeniosły się do świata wirtualnego, na platformę Ms Teams. Staże, które miały
rozpocząć się 1 kwietnia 2020 r., nie dość, że rozpoczynały się każdy w innym czasie, to jeszcze formy miały przeróżne.
Bezpośrednie kontakty studenckie twarzą w twarz zanikły… Trudny to był czas dla każdego, ale dla Starosty szczególnie.
Spadło na niego bowiem wiele obowiązków, których nie miał wpisanych w Zakres Obowiązków Starosty Roku na
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie - pomijamy tutaj fakt, że taki dokument nie istnieje, kwestia obowiązków
starosty nie została także uregulowana Regulaminem Studiów, a przez to zakres obowiązków starosty jest w zasadzie
nieograniczony. Można tutaj jednak przywołać odpowiednie regulacje obowiązujące na innych uczelniach. Przykładowo,
na pewnej anonimowej uczelni wyższej do obowiązków starosty należą (m.in.)²: 
- reprezentowanie wszystkich studentów swojego roku; 
- podejmowanie działań interwencyjnych w celu obrony praw i interesów studentów swojego roku; 
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Lider oportunista, który umiejętnie czyta i rozumie odbierane sygnały w konkretnym kontekście. To szczególne ważna
umiejętność przy kontakcie z wykładowcami przekonanymi o słuszności głoszonych przez siebie teorii, 
Lider moralny, pielęgnujący wartości uniwersytetu i dbający o kultywowanie tradycji, 
Lider etyczny, nadający kierunek i wizję wykorzystując wewnętrzną energię, 
Lider realizator, doprowadza do końca zadania, niekonieczne związane z własnymi priorytetami. W tym modelu lider
jest bardziej zarządcą niż wizjonerem, 
Lider nauczania, osoba elastyczna, potrafiąca się dostosować do warunków zewnętrznych. 

- pośredniczenie w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy studentami swojego roku; 
- pomaganie studentom w kontaktach z władzami uczelni, opiekunem roku, nauczycielami akademickimi i organami
Samorządu Studentów; 
- dbanie o bieżące sprawy dotyczące studentów, których jest przedstawicielem; 
- przekazywanie studentom danego roku informacji związanych z przebiegiem toku studiów; 
- bieżące kontaktowanie się z koordynatorami przedmiotów w sprawach organizacyjnych.
    W okresie pandemii te wszystkie obowiązki wykonywane były w zmienionej formie, a przez to należało się wykazać
dodatkowymi umiejętnościami, w tym przede wszystkim z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Jak
mówią mądre źródła: „dynamiczne zmiany otoczenia, także wywołujące zjawiska kryzysowe, prowadzą do zmiany
sposobu postrzegania pozycji przywódcy. Okazuje się, że jego postępowanie staje się nierzadko warunkiem przetrwania
organizacji”³.

2. Rola lidera w organizacji
      Przywódca w organizacji powinien posiadać odpowiednie kompetencje umożliwiające w sposób nieustanny angażować
i wykorzystywać kapitał/zasoby, którymi zarządza⁴. Takie rozumienie roli i zadań lidera stawia przed nim obowiązki
odpowiedniego poziomu integracji międzyludzkiej wykraczającego poza zwykłą znajomość. Z tego powodu można uznać
rolę starosty jako rolę mistrza, ojca duchowego, doradcę, a nawet guru. Tylko on swoją wiedzą, charyzmą i wyczuciem
wie, które zasoby i ich potencjał należy w odpowiednich chwilach wykorzystać. Lider nie tylko wydaje polecenia i
wskazuje kierunku działań, ma przede wszystkim być wzorem do naśladowania, pokazywać źródła inspiracji,
motywować⁵. To wszystko sprowadza nas do myśli Petera Druckera, że głównym zadaniem zarządzania jest umożliwianie
ludziom wspólnego działania dla realizacji określonych celów⁶. Rolą starosty jest zatem przewodzenie grupie, często
zagubionych, studentów stających przed niezliczonymi wyzwaniami. Niejednokrotnie musi podejmować trudne negocjacje
z wykładowcami wymyślającymi niezliczone prace zaliczeniowe o krótkich terminach realizacji, znaleźć rozwiązania
załatwienia, często skomplikowanych, spraw administracyjnych. Co więcej, jego wiedza i profesjonalizm okazują się
potrzebne także wykładowcom i pracownikom administracji uczelni. Wydaje się zatem niemożliwe funkcjonowanie
systemu szkolnictwa wyższego bez roli starosty. Czy zatem istnieją granice zakresu obowiązków starosty i czy można
dokładnie sprecyzować jego rolę? Wiele oczywiście zależy od grupy i otoczenia, w którym się funkcjonuje. Można uznać,
że w przypadku starosty podstawową umiejętnością będzie efektywne, czasem efektowne, integrowanie środowiska
studenckiego i akademickiego.  
    W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele przykładów modeli i opisów funkcji, cech i zadań lidera. Znalezienie
teoretycznego modelu funkcjonowania starosty jest zadaniem niemal karkołomnym, a podjęcie się tego zadania wymaga
syntezy opracowanych przez Mike'a Bottery'ego modeli liderów⁷:

    Opisane w teorii modele są odrębnymi bytami, ale w połączeniu doskonale opisują, jak wielowątkowe są zadania
starosty, dlatego wymagania stawiane przed liderem/starostą wydają się być sprzeczne z teorią nauk o zarządzaniu. Wydaje
się, że zasadniej będzie szukać odpowiedzi w naukach teologicznych lub mitologii.
      Wyjątkowość funkcji starosty polega też na tym, że nikt go do tej roli nie przygotowywał, nie dał wskazówek, nie dał
narzędzi do pracy. Co więcej, zwykle jego wybór odbywa się poprzez mianowanie głosami pozostałych członków grupy,
czasem wbrew jego woli. Podsumowując wcześniejsze wywody, rolą starosty jako lidera grupy jest stworzenie od podstaw 

³ M. Geryk, Rola przywódcy a skuteczne zarządzanie organizacją w zmiennym otoczeniu, [w:] Współczesna problematyka wybranych zagadnień
prawnych i ekonomicznych, pod red. M. Geryk, A. Pławska, WSZ, Gdańsk 2016, s.92.
⁴ T. Rostkowski, Strategia zarządzania kapitałem ludzkim organizacji wiedzy, [w:] Juchnowicz M. (red.): Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w
organizacji wiedzy. Difin, Warszawa 2007, s. 98. 
⁵ M. Dźwigoł-Barosz, Role liderów biznesu współczesnych przedsiębiorstw, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie z.70,
2004, s. 106 
⁶ P. Drucker, Myśli przewodnie, MT Biznes Ltd., Warszawa 2008, s. 23-24.
⁷ M. Bottery, The Challenges of Educational Leadership. Values in a Globalized Age, Paul Chapman Publishing, London 2004, s. 199-211. 5



⁸ Pojęcia „niereprezentacyjny” nie należy kojarzyć z wyglądem zewnętrznym, ten nie był oceniany w niniejszych badaniach wieloaspektowo. 

 studentów grupy, której starostą jest Pan Dawid,  
 wykładowców, którzy mieli okazję w czasie studiów analizowanej grupy studenckiej prowadzić zajęcia, stąd również    
zdarzyło im się kontaktować z Panem Starostą.  

sprawnego zespołu realizującego, zgodne z potrzebami jednostek i jednocześnie grupy, cele związane z procesem
kształcenia i organizowania życia studenckiego. Pokrętność zaproponowanego podsumowania jest najlepszym dowodem
na wielowymiarowy zakres obowiązków i cech lidera grupy studentów.

3. Rola Starosty na studiach dualnych w opinii studentów i wykładowców
   Jako przypadek analityczny w przeprowadzonych badaniach przyjęto niereprezentacyjnego Starostę, w rozumieniu
„atypowego”, „nieprzeciętnego”, czyli odróżniającego się od średniej oczekiwanej rozkładu normalnego starostów⁸, czyli
Pana Dawida Karcza.   
Badania zrealizowano dwutorowo. Kwestionariusz ankiety przesłano do:  

1.
2.

3.1. Starosta w oczach koleżanek i kolegów z roku
   Studenci (ankiety zostały wypełnione przez wszystkich studentów II roku ekonomii społecznej, studia stacjonarne II
stopnia), jako respondenci w przeprowadzonych badaniach wypowiedzieli się w kwestiach oceny Pana Dawida w
następujących obszarach:  
- Jego warunków mieszkaniowych,  
- jakości kontaktu z Nim,  
- posiadanych supermocy,  
- szybkości odpowiadania na e-maile,  
- wykonywania poleceń studentów,  
- ustalaniu terminów, pytań ankietowych, itp.,  
- zmian fryzury,  
- odnoszonych sukcesów,  
- chęci niesienia pomocy.  
     Pierwsze pytanie nie odnosi się do oceny osoby Starosty, ale do jego „najbliższego otoczenia”, czyli głównie pokoju,
którego wnętrze mieli okazję zobaczyć studenci podczas zajęć online realizowanych w dobie pandemii COVID-19. Aż 6
osób wnętrze pokoju Pana Dawida skojarzyło z dyskoteką, co zapewne jest przejawem tęsknoty młodzieży za rozrywką.
Kolejne sześć osób uznało, iż remont pomieszczenia jest nieodzowny. Wskazane w ankiecie zewnętrzne źródła
finansowania tego przedsięwzięcia (fundusze UE, kampania crowdfundingowa) potwierdzają, iż wiedza twórców ankiety,
pomimo trudnych warunków zdobywania wiedzy, jest na dobrym poziomie, biorąc pod uwagę studiowany kierunek
(ekonomia społeczna). Dobrze lub bardzo dobrze warunki wspomnianego lokalu oceniło kolejne 8 osób. Dwie osoby
wspaniałomyślnie uznały, iż w tej sprawie wyśle zgłoszenie do programu telewizyjnego Katarzyny Dowbor „Nasz nowy
dom”. Nikt nie postawił zarzutu Panu Dawidowi o niewłączanie kamerki, co potwierdza sumienność i rzetelne
uczestnictwo Pana Dawida w zajęciach. 

Źródło: 
opracowanie własne na podstawie badań
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    Pomocny starosta to warunek wygodnego studiowania dla pozostałych studentów w grupie. Kontakty z nim są podstawą
do efektywnej współpracy. W tym zakresie okazuje się, że tylko jednemu respondentowi Pan Dawid odpisywał oschle, tj.
„bez emotikonek, tylko kropki i wykrzykniki”. Pozostali respondenci wychwalali jego chęć pomocy (10 osób),
błyskawiczne tempo i rzeczowość rzeczonych kontaktów (9 osób), dwie osoby „nie miały zastrzeżeń”. Nie zdarzył się ani
jeden respondent, któremu Pan Dawid nie odpisałby na pytania/prośby doń kierowane.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

    W następnej kolejności zgłębiono temat ważny dla Starosty – jego „nadprzyrodzonych” mocy. Zdaniem większości
badanych (10 osób) wyróżnia go talent w przeciwdziałaniu cyfrowemu wykluczeniu wykładowców, których On włącza do
świata wszechobecnej cyfryzacji i online’u (co można uznać za przejaw działania na rzecz rozwoju inkluzywnego).
Kolejne 7 osób także wskazało na Jego „bezbłędne rozwiązywanie problemów technicznych”. Z pewnością do tzw.
miękkich kompetencji tegoż Superbohatera należą umiejętności mediacyjne i negocjacyjne. Zdecydowanie w mniejszym
zakresie wyspecjalizował w sobie polot do tzw. umiejętnego „lania wody”.  

    W następnej kolejności zestawiono tempo reakcji na nadsyłane e-maile (w czasie pandemii zwielokrotnione do potęgi
„n”). Studenci (twórcy ankiety) postanowili porównać w tym aspekcie Pana Dawida ze znaną z szybkości odpowiadania na
korespondencję mailową wykładowczynię dr Ewę Radomską. Badania wykazały, iż zdaniem 13 głosów do 9 ten wyścig
wygrywa Pan Dawid – co uznać należy za duży sukces.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Nie chodzi wszak tylko o tempo w wymianie korespondencji mailowej, ale przede wszystkim o podporządkowanie się i
służenie ogółowi. Zapytano więc koleżanek i kolegów Pana Dawida, czy wykonywał On ich polecenia. W szczególności
czy „pisał do wykładowców, żeby przestali nas nękać (!!!???? – przyp. jednego z autorów) i żeby złagodzili sposób
prowadzenia zajęć”. Tylko dwie osoby zarzuciło Staroście oporność w tej kwestii i „niechęć do narażania się armii
groźnych wykładowców (!!!???? + ikonka pukania się w czoło – przyp. jednego z autorów). Pozostali zgodnie przytaknęli,
iż „tak, Pan Dawid zawsze stawał w obronie studentów i w sposób klarowny artykułował ich interesy”. To pokazuje jak
uległym tej grupie musiał być tenże Człowiek, pełniąc dwa lata tę pełną trudnych wyzwań służbę. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Kwestie dzielenia na grupy (raczej nie należy utożsamiać z podziałami w grupie, choć nie jest wyjaśnione w ankiecie –
przyp. jednego z autorów), wypełnianie ankiet, ustalanie terminów (co również okazało się należeć do listy obowiązków
Starosty) to kolejny obszar, w którym Starosta ten doskonale się sprawdził – 18 osób to potwierdziło, jednak 4 osoby
przyznały, że poziom ich nieogarnięcia⁹ jest tak duży, że nawet sumienność Pana Dawida nic nie pomagała. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

⁹ Termin nieogarnięcie wg opinii internautów na zapytaj.onet.pl oznaczać może: „słowo uniwersalne: nieogarnięty może być ktoś kto nie nauczył się
na test, ma bałagan w papierach/pokoju, jest zalatany; że ktoś czegoś nie rozumie, nie wie jak coś zrobić; albo nie umie pozbierać się po melanżu;
niczego nie ogarnia, nic nie wie co się wokół niego dzieje, nie rozumie co się do niego mówi, ciężko kumający (i wiele innych).” 

Wizerunek zewnętrzny, dbałość o fryzurę to kolejny ważny aspekt oraz wyzwanie w dobie pandemii, która „wykreowała”
szereg nowych interesujących trendów w tym zakresie. Studenci dostrzegli i ocenili zmianę fryzury Pana Dawida. W skali
od 1 (Fiat Multipla) do 5 (Porche) w tym względzie średnia ukształtowała się na poziomie 4,32 – czyli jest to całkiem
niezły rezultat w oczach tak wymagającego jury. Interesującym dla wielu może być m.in. adres fryzjera, który wpłynął na
ostatnią przemianę. 
    Podsumowując ocenę sylwetki Starosty, należy także przeanalizować najbardziej spektakularne sukcesy, jakie zdaniem
badanych udało Mu się osiągnąć. Aż 19 osób doceniło go za wynegocjowanie dodatkowych 2 minut na egzaminie u
doktora Drabika. Dwie osoby doceniło skuteczność w wynegocjowaniu z dr Czyżewską, „by wysłała wcześniej
wypełniony excel” (wyjaśnienie autorki – tj. przykładowy arkusz do biznes planu, czyli podanie tzw. „gotowca na tacy”).
Jedna osoba doceniła poświęcenie się Starosty za grupę i podjęcie aktywnej dyskusji na zajęciach u dr Kępy o 8:00 rano.
Wnioskując, spektrum osiągnięć Pana Dawida jest może nie nazbyt szerokie, ale dość spektakularne. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Pomoc wykładowcom, zwłaszcza tym wykluczonym cyfrowo, ale również studentom to podstawa bytu Starosty. Każdy do
niego z każdym pytaniem mógł się zgłosić (zdaniem 10 badanych), 8 nie potrafiło sobie przypomnieć, aby kiedykolwiek
odmówił im pomocy, a zdaniem 5 z reguły chętnie pomagał. W imieniu jednej osoby nawet wiele razy pisał, by rozwikłać
jej/jego problemy lub wątpliwości (nie przeprowadzono pogłębionej analizy korelacji, ale zapewne był to ktoś z grona
„nieogarniętych” – przyp. jednego z autorów). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

W końcu umożliwiono koleżankom i kolegom swobodną wypowiedź w kwestii oceny Pana Dawida jako Starosty.  
Należy podkreślić, iż wszyscy jednogłośnie ogłosili go najlepszym Starostą, podkreślając przede wszystkim kompleksową
troskę o wszystkich i rozwiązywanie wszelakich problemów grupy: 
„Szacunek za wytrwałość w ogarnianiu wszystkich i wszystkiego :)”, 
„Ekstra super starosta, nic dodać nic ująć, same plusy zero minusów”, 
„Dawid- starosta z ekonomii społecznej dobrze znany, człowiek niezawodny i oczytany ! Pomocny i pracowity - z tych cech
również słynie - a zwłaszcza za pomoc na egzaminach mu dziękuję  Funkcje jakie pełnił było ich wiele- informatyk,
negocjator, detektyw- z tych zawodów głównie znany- ale STAROSTĄ przez nas nazywany”, 
„Najlepszy starosta bez którego ciężko by było dotrwać do ostatniego roku studiów”. 
Nie brakło również podziwu i uwielbienia wyrażonego następująco:  
„Pan Dawid jest świetnym starostą, który wszystkie sprawy studenckie załatwia w super szybki sposób i zawsze pomaga
biednym studentom. Pan Dawid jest najlepszym starostą na świecie <3”, 
„Najlepszy starosta i najlepszy Dawid na świecie ❤ ¹⁰. Bardzo sumienny i odpowiedzialny, naprawdę wiedziałam, że
Dawid zawsze wszystko załatwi z plusem dla nas :D”, 

¹⁰ Opinia zapewne wyrażona przez przedstawicielkę płci żeńskiej badanej populacji. Jest to jednakże tylko przypuszczenie niepoparte wynikami
badań, gdyż ankieta nie zawierała pytań metryczkowych. 9



„Podziwiam Pana Dawida za cierpliwość w odpowiadaniu na pytania "Kiedy nasza grupa ma szkolenie?", "Do kiedy
należy wysłać zadanie?", "Ale do północy?", "Ej, też nie słyszysz?, "Co mieliśmy na dzisiaj zrobić?", "Kiedy będzie plan na
nowy semestr?". Reprezentując nas na forum Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wykazywał się niezwykłymi
umiejętnościami negocjacji i mediacji, które nabył (dzięki włączonej kamerce) podczas aktywnego uczestnictwa w
zajęciach, które odbywały się w semestrze zimowym. Ponadto jestem wdzięczna za jego opanowanie w najbardziej
kryzysowych momentach (każdy starosta wie o co chodzi) oraz niezwykłą czujność w sprawdzaniu skrzynki pocztowej. Pan
Dawid był/jest najlepszym starostą, z którym przyszło mi współpracować! :D Podsumowując uważam, że Pan Korcz
zasługuje na pensję minimalną, która obowiązuje w br. na UOP”.

Wśród opinii znalazły się również prognozy i dobre wróżby na temat świetlanej przyszłości Pana Starosty, który po takich
przejściach i doświadczeniach, zapewne będzie osiągał dalsze, równie spektakularne sukcesy:
„Pan Dawid Karcz wyssał troskliwą opiekę i starostowanie z krwią matki. Jego wielozadaniowość i umiejętność
dostosowywania się do warunków, chęć niesienia pomocy i niegasnący entuzjazm - dobrze wróżą na przyszłość”,
„w SKRÓCIE - ratował nas wszystkich. Zawsze chętny, odpowiedzialny, jestem pod wrażeniem jego zaangażowania w
studia. Mam nadzieję, że zaowocuje mu to w przyszłości”.

Nie zabrakło także całościowego uwielbienia, które wydaje się podsumowywać wszystko:
„Wszechstronny, obiektywny, czasowy, konkretny, ojciec chrzestny naszego roku, przywódca stada, tajemniczy ale z
czarnym humorem? Facet ambitny, świetny strateg! Przez ten czas studiów odnoszę wrażenie, jakoby to Dawid był
przełożonym wszystkich studentów i pracowników uczelni, ze względu na stanowczość, szybkość podejmowania działań w
kulturalny i efektywny sposób tak, aby każda ze stron była sprawiedliwie potraktowana z korzyściami dla obu ;) cóż
więcej.. To jest człowiek o ogromnym potencjale, nie wiem w jakim kierunku bo nie znam osobiście bardzo Dawida, ale
poprzez to jak dał się poznać od strony kolegi ze studiów, starosty, to mogę stwierdzić, że każdy może się z nim dogadać i
znaleźć wspólny temat, gdyż rozmowa z nim jest niezwykle ciekawa i inspirująca! Mimo, że sprawia wrażenie chłodnego
(może to celowe) a ja boje się takich typów, hihi, to Dawid jest EXTRA KOLEŚ STAROSTA i życzę takiego starosty
każdemu!! PEACE ✌✌✌✌✌ ✌✌✌”.

3.2. Starosta w opiniach wykładowców i praktyków
     Ankietę oceniającą pracę Starosty na studiach dualnych wysłano do wykładowców i praktyków, którzy prowadzili
zajęcia na tych studiach i mieli okazję poznać Pana Dawida. W sumie ankiety wypełniło 18 osób: 13 wykładowców z UP i
5 praktyków (o ile dobrze sami zaznaczyli swój status, a zdarzały się, o dziwo, wątpliwości).
      Pierwsze pytanie dotyczyło oceny poziomu kompetencji i zaangażowania Pana Dawida w pełnienie funkcji Starosty.
Zapytano wykładowców o kontakt, otwartość, reagowanie i profesjonalizm (szczegóły na wykresie poniżej), a uzyskane
wyniki poddają w wątpliwość szczerość odpowiedzi, bo czyż możliwe jest, aby WSZYSCY (!) ocenili każdy z tych
elementów TAK SAMO i BARDZO DOBRZE, pomimo zastosowania pięciostopniowej skali? Widocznie supermoce Pana
Dawida wywracają do góry wszelkie podstawy naukowe.

Źródło: 
opracowanie własne na podstawie badań
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     Kolejne pytanie dotyczyło kultury osobistej Pana Dawida. I w tym przypadku poziom zgodności odpowiedzi był bardzo
wysoki: 16 osób wskazało, że Pan Dawid wykazywał się wysoką kulturą osobistą. Dwie osoby twierdziły, że nigdy nie
widziały Pana Dawida na oczy (?!), nikt nie zaznaczył odpowiedzi „nie”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

   Następne pytanie dotyczyło szybkości reakcji Pana Dawida. I tutaj pojawiają się dość duże rozbieżności w
odpowiedziach. 7 osób twierdziło, że Pan Dawid odpowiadał na wiadomości w ciągu 5-15 minut, 4 osoby uzyskiwały
odpowiedzi w 16-60 minut, 1 osoba – powyżej godziny i 6 osób – do 24 godzin. Całe szczęście, że została wybrana ta
ostatnia opcja, pozwala to wierzyć, że Pan Starosta kiedyś odpoczywał, a może nawet spał! Poza tym te rozbieżności w
odpowiedziach zapewne mają swe uzasadnienie a czas odpowiedzi uzależniony był np. od tego, kiedy pytanie zostało
wysłane, wszak wiadomo, że Pan Starosta także studiuje (sic!), a w związku z tym czasem bywał na zajęciach i nie mógł
odpisać od razu. Warto dodać, że nikt nie zaznaczył odpowiedzi: „Bywało, że cały tydzień czekałam/em na odpowiedź”
ani „Pan Dawid ignorował moje wiadomości”.  

Wykładowcy zostali także zapytani o bardziej ogólną kwestię, tzn. czy preferują bezpośredni kontakt ze studentami, czy za
pośrednictwem starosty. 13 osób woli skorzystać z pomocy starosty, 5 osobom było obojętne, czy kontaktują się
bezpośrednio ze studentami, czy za pośrednictwem starosty. Odpowiedzi te wskazują jednak na ważną rolę starosty jako
pośrednika między wykładowcami a studentami.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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     Następne pytanie było dość trudne, wykładowcy mieli bowiem wybrać jedno słowo, które najlepiej opisuje działalność
Pana Dawida. Wygrało ZAANGAŻOWANIE (10 wskazań), tuż za nim uplasowały się PROFESJONALIZM i
RZETELNOŚĆ (po 4 odpowiedzi), a jedna osoba wskazała NIEZAWODNOŚĆ. Nikt nie wybrał opcji
BŁYSKOTLIWOŚĆ, co wcale nie przesądza o tym, że tej cechy Panu Dawidowi brakuje, a jedynie potwierdza, jak trudny
wybór mieli respondenci.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

     W celu sprawdzenia, jak wykładowcy oceniają odpowiedzialność Pana Dawida odwołano się do ich własnej sytuacji
życiowej i zapytano, czy powierzyliby zwierzątko domowe albo roślinki Panu Dawidowi podczas swojej nieobecności (np.
wyjazdu na wakacje). Aż 14 osób zrobiłoby to bez wahania, uznając, że Pan Dawid wykazał się tak wielką
odpowiedzialnością w roli starosty, że nawet by mu pożyczyli pieniądze (!?). 4 osoby także chętnie by to zrobiły, ale nie
mają ani zwierząt domowych, ani roślin, ani tym bardziej pieniędzy (co nie dziwi, biorąc pod uwagę sytuację finansową
nauki polskiej).

Wreszcie, respondenci zostali poproszeni o ogólną ocenę starosty (w skali: 1* - najsłabiej, 5* - najlepiej). Wynik był
jednomyślny:

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Podobnie jak w przypadku studentów, tak i wykładowcom umożliwiono swobodną wypowiedź w kwestii oceny Pana
Dawida jako Starosty (dokładniej – wykładowcy mieli opisać w kilku zdaniach współpracę z Panem Dawidem jako
starostą). Tutaj warto oddać głos samym respondentom (pisownia oryginalna):

1. W kwestii pełnienia roli Starosty doceniany i stawiany za wzór:
- „Współpraca bezproblemowa. Zauważalna dbałość Pana Starosty o interes grupy. Nieustępliwość a jednocześnie
uprzejmość w negocjowaniu bardziej korzystnych dla Studentów warunków zaliczenia przedmiotu.”
- „Wyjątkowa. Będzie brakowało p. Dawida”
- „Wzór pracy starostów dla innych roczników. Wypracowane dobre praktyki warte powielania dla osiągania wyższej
sprawności współpracy student-wykładowca.”
- „Pan Dawid to wzór starosty, pomocny, życzliwy i zawsze służący pomocą! Złoty chłopak :-)”
- „Ten Starosta mógłby napisać poradnik "Starosta dla opornych" i przekazać swoje doświadczenia kolejnym pokoleniom.
:) Współpraca przebiegała wzorowo.”
- „Po tej ankiecie musi mi pomóc z Teams, nie ma wyjścia :) A tak serio to jest niezastąpiony - czy to w sali wirtualnej czy
tradycyjnej. Taki starosta to SKARB i super, że Wasza grupa to docenia (i też jest wyjątkowa!).”
- „Współpraca z Panem Dawidem była na prawdę na najwyższym poziomie. W każdej chwili był gotowy pomóc zarówno w
sprawach technicznych jak i bardziej ogólnych, dotyczących współpracy ze studentami.”
 - „W języku hr-owym: Powyżej oczekiwań"!”

2. Niektórzy skupili się na przymiotach Pana Dawida: 
- „Kulturalny, elokwentny, uśmiechnięty i pełen witalności. chetnie angazujący się w pracę, bardzo, bardzo pomocny.
Wspaniały młody człowiek, który na pewno osiągnie sukces!!!” 
- „Pan Dawid jest ambitnym, zaangażowanym studentem i jednym z najlepszych starostów, jakich znam. Zazdroszczę jemu
przyszłemu pracodawcy!” 
- „Pan Dawid jest bardzo mądrym, empatycznym i sympatycznym młodym człowiekiem. Życzę mu dużo dużo szczęścia w
życiu zawodowym i prywatnym.” 
- „interesujący intelektualnie i odpowiedzialny młody człowiek” 
- „Niezawodny, zawsze pomocny, kulturalny, z poczuciem humoru (choć nie takim co to tryska ot tak, bardziej
wysublimowanym;)) Posiada niezwykłą umiejętność łączenia potrzeb studentów i możliwości wykładowców;) Skarb.” 
- „Ujmująco harmonijny, spokojny i zdystansowany wobec czynników niezależnych, pogodny i bardzo sympatyczny,
zaangażowany i aktywny, kreatywny, empatyczny.” 
- „Szczerze to spoko gość. Ogarnął mi wszystkie rzeczy na Teams, a później już go nie było :) bo był na tyle
przedsiębiorczy że sobie załatwił zwolnienie z przedmiotu.... bo już kiedyś zarządzał wirtualną firmą Revas.” (tutaj została
wyeksponowana cecha niezwykle istotna dla studenta kierunku ekonomia społeczna – przedsiębiorczość) 

3. Byli i tacy, którzy docenili i Starostę, i cały rok:
- „Nie miałam możliwości częstej współpracy z Panem Dawidem i to jedyne, czego bardzo żałuję :) Panie Dawidzie, musi
Pan być wspaniałym człowiekiem i do tego ma Pan szczęście do wspaniałych koleżanek i kolegów na studiach, o moich
koleżankach i kolegach prowadzących zajęcia nie wspominając :) To zaszczyt z Wami - Studentami ES pracować.
Wypełniam tą ankietę i cały czas się uśmiecham. Nawet w ten sposób można czynić dobro :)” 
- „Choć się nie widzieliśmy - zapamiętam Pana Dawida na długo:) Szkoda, że tak krótko mieliśmy okazję współpracować.
Pan Dawid szybko reagował na moje maile. Miło będę wspominać Pana Dawida jak i cały rocznik.” 

Podsumowując, wszystkie opinie były nad wyraz pozytywne i sprzyjające Panu Staroście. Na koniec jeszcze jedna opinia,
która może służyć za opinię zbiorczą: „Gdyby świat składał się z samych Dawidów bylibyśmy światową potęgą”. 
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Podsumowanie
     Starosta potrzebny w dzisiejszych czasach to Człowiek Oświecenia – biegły w wielu dziedzinach wiedzy, Uczynny,
Wszechstronnie wykorzystywany przez WSZYSTKICH. Pan Dawid wydaje się, iż podołał postawionym mu zadaniom.
Szczególnie że sprawował swą funkcję w obliczu dodatkowych utrudnień: pandemia, zdalność, dualność itp. Któż by
pomyślał jeszcze rok temu, że w obowiązkach starosty jest walka z wykluczeniem cyfrowym wykładowców??
Tym samym uznajemy (głosowanie większościowe), że zweryfikowaliśmy postawioną hipotezę badawczą: starostowanie
na studiach dualnych w czasie pandemii COVID-19 jest zadaniem niemożliwym do wykonania, a jeśli komuś uda się ta
sztuka, to należy mu się dyplom i uścisk dłoni Dyrektora Instytutu. A verbis ad verbera¹¹. Acta est fabula¹².

¹¹ Sentencja łacińska.
¹² Ostatnie słowa Oktawiana Augusta (podobno).
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