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Nowoczesność w domu i zagrodzie, czyli automatyzacja w służbie rekrutacji

Informacje prasy lokalnej z ostatnich dni ubiegłego tygodnia pozwalają patrzeć
z optymizmem na spodziewane wyniki rekrutacji. Rzetelna praca promocyjna
poprzedzająca akcje naboru na studia sytuuje naszą uczelnię w najściślejszej
czołówce krakowskich szkół wyższych pod względem liczby kandydatów na
studentów.
Cegiełkę do ogólnej pomyślności w tym zakresie postanowili dołączyć także
wodzowie naszej administracji fundując Akademii urządzenie, które przez długi czas
straszyło bezczynnością, reklamując uczelnie bezzasadnie jako najstarszą
pedagogiczną w Polsce, przypominające wyglądem osiedlowe kontenery
przeznaczone do zbiórki używanej odzieży i obuwia dla najuboższych. Po czasie
okazało się, że jest to automat do pobierania opłat. Z powodów wiadomo jedynie
Kanclerzowi urządzenie, które winno usprawniać procedurę, nie budzi chyba jego
zaufania i poddawane jest w ciągu dnia stałemu monitoringowi ze strony
wyznaczanych rotacyjnie pracowników. Alternatywą jest domniemanie o braku
zaufania do korzystających z tego cudu techniki, a ich komentarzy Kanclerz wolałby
na pewno nie usłyszeć. W sumie wypacza to słuszną z założenia ideę i kompromituje
uczelnię w oczach kandydatów na studentów. To kolejny nie trafiony i kosztowny
pomysł Kanclerza i jego kompanów. Spełniałby on swoją rolę jako dopełnienie
ogromnie pożytecznej, cenionej przez ludzi Ajencji PKO, działającej przy kasie
uczelni, zlikwidowanej bezmyślnie przez Kanclerza. Obecnie zaś owocuje
horendalnymi kolejkami oczekujących do feralnego automatu.
Panie Kanclerzu apelujemy po raz kolejny; proszę nie męczyć siebie i Społeczności
uczelni. Na Wybrzeżu trwają aktualnie mistrzostwa świata w odpoczywaniu. To
dyscyplina, w której mógłby Pan zaistnieć z sukcesem nie gorszym niż nasi
specjaliści od piłki kopanej na Euro. Gdyby jednak znana powszechnie pazerność na
prace i benedyktyńskie zamiłowanie do wysiłku nie pozwalały odspawać się od
krzesła rekomendujemy alternatywnie dla dobra Akademii ambitną robotę, jaką jest
kontrola jakości w wytwórni leżaków. Będzie to lepsze niż „uszczęśliwianie” uczelni
kolejnymi „pomysłami”.

