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S³owo wstêpne

Ostatnia dekada jest okresem niezwyk³ego rozwoju szkó³ wy¿szych w Polsce. Jednym
z widocznych wskaników tego rozwoju jest powstanie sektora uczelni niepublicznych, który trwale wpisa³ siê w polskie szkolnictwo wy¿sze i odgrywa w nim wa¿n¹ spo³ecznie rolê.
Jak kszta³tuje siê wspó³dzia³anie niepublicznych szkó³ wy¿szych z uczelniami publicznymi?
Czy regulacje prawne  istniej¹ce i projektowane  sprzyjaj¹ budowaniu w³aciwego modelu tego wspó³dzia³ania? Jak bêd¹ siê rozwijaæ wzajemne relacje miêdzy tymi sektorami w przysz³oci? Czy spodziewana, narastaj¹ca konkurencja miêdzy uczelniami zmieni te relacje? Jak
sprawiæ, aby wspó³dzia³anie obu sektorów szkolnictwa wy¿szego przyjmowa³o postaæ wspó³pracy kszta³tuj¹cej dobre wzorce edukacji, a nie niszcz¹cej rywalizacji? Te i inne pytania
leg³y u podstaw decyzji o zorganizowaniu konferencji pt. Model wspó³dzia³ania uczelni
publicznych i niepublicznych  stan obecny i perspektywy.
Wspó³istnieniu, konkurencji i wspó³dzia³aniu uczelni publicznych i niepublicznych towarzyszy klimat emocji, czasem wzajemnych pretensji, rzadziej natomiast rzetelna wiedza
o tym, co je ³¹czy, a co ró¿ni, analiza po¿ytków i strat, mocnych i s³abych stron ich nie³atwej
koegzystencji. Nie sprzyja to zrozumieniu ról, jakie uczelnie te maj¹ do spe³nienia w systemie szkolnictwa wy¿szego w Polsce  i dalej, w zjednoczonej Europie  oraz okreleniu
w³aciwych i korzystnych spo³ecznie modeli ich wspó³pracy, a tak¿e ich dba³oci o jakoæ
kszta³cenia.
Organizatorzy konferencji dostrzegli potrzebê przeanalizowania dróg wspó³dzia³ania
obydwu sektorów szkolnictwa wy¿szego, rozwa¿enia perspektyw i wyzwañ, jakie im przynios¹ najbli¿sze lata, wytyczenia kierunków ich partnerstwa, które pozwoli na dobr¹ realizacjê staj¹cych przed nimi celów spo³ecznych. Zaproszenia do udzia³u w konferencji i wyg³oszenia komunikatu kierowali oni przede wszystkim do rektorów uczelni publicznych
i niepublicznych. Zaproszenia te spotka³y siê z bardzo przychylnym przyjêciem, co wiadczy o znaczeniu problemu wspó³dzia³ania obydwu sektorów dla rodowiska akademickiego
w Polsce.
Konferencja ma s³u¿yæ realizacji wskazanych wy¿ej celów  zarówno poprzez treci
wyst¹pieñ, jak i dziêki instytucjom oraz uczestnikom bior¹cym udzia³ we wspólnej debacie.
Jej organizatorzy i uczestnicy reprezentuj¹ uczelnie publiczne i niepubliczne, a Instytut
Spo³eczeñstwa Wiedzy  powo³any przez Fundacjê Rektorów Polskich oraz Konsorcjum Uczelni Niepañstwowych  ma w swych celach statutowych m.in. d¹¿enie do kszta³towania modelu
wspó³dzia³ania obydwu sektorów oraz tworzenia jednolitego systemu szkolnictwa wy¿szego
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Jerzy Wonicki

w Polsce, którego uczestnicy maj¹ jednakowe prawa i zobowi¹zania spo³eczne. Takie cele
realizuje równie¿ Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, za³o¿ona przez
pañstwowe uczelnie ekonomiczne, która prowadzi akredytacjê rodowiskow¹ w obszarze
kszta³cenia ekonomistów i mened¿erów, otwart¹ dla wszystkich uczelni zajmuj¹cych siê
edukacj¹ ekonomiczn¹, oceniaj¹c je wedle tych samych zasad i kryteriów. Podczas pierwszej czêci konferencji, w murach niepublicznej uczelni ekonomicznej  Wy¿szej Szko³y
Ubezpieczeñ i Bankowoci w Warszawie  Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych wrêczy³a certyfikaty jakoci bêd¹ce efektem jej pierwszego postêpowania
akredytacyjnego.
W odpowiedzi na zaproszenie Komitetu Programowego, któremu mia³em zaszczyt przewodniczyæ, wp³ynê³o ponad 30 komunikatów i referatów. Podczas jednodniowej konferencji nie by³o jednak mo¿liwoci ich bezporedniej prezentacji przez referentów. Komitet
Programowy podj¹³ wiêc decyzjê, ¿e zg³oszone opracowania zostan¹ w³¹czone do materia³ów konferencyjnych dostarczonych uczestnikom obrad, a nastêpnie opublikowane w tomie
podsumowuj¹cym konferencjê  tym, który w³anie przedstawiamy Czytelnikom.
Jerzy Wonicki
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Adres Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Aleksandra Kwaniewskiego
do uczestników i organizatorów
konferencji
Szanowni Pañstwo,
serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników i organizatorów konferencji Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych. Jestem ogromnie rad z podjêcia dyskusji na
ten wa¿ki temat. Programowanie rozwoju edukacji, zw³aszcza szkolnictwa wy¿szego, nabiera
bowiem, w przededniu w³¹czenia naszego kraju do Unii Europejskiej, ogromnej wagi.
O randze zagadnienia wiadczy jego skala. W Polsce studiuje dzi oko³o 1,8 mln osób 
czterokrotnie wiêcej ni¿ przed dwunastu laty. Kszta³c¹ siê one w blisko 400 szko³ach wy¿szych,
z których ponad 200 to uczelnie niepañstwowe. Wiedzê na studiach doktoranckich pog³êbia³o w minionym roku akademickim 31 tys. osób  dziesiêæ razy wiêcej ni¿ na prze³omie lat
osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych. Wzrasta równie¿ zainteresowanie cudzoziemców
nauk¹ w Polsce. Podkrelam ten fakt, poniewa¿ kszta³cenie obcokrajowców w naszych szko³ach wy¿szych jest wa¿nym instrumentem budowania presti¿u kraju.
Powstanie sieci szkó³ niepublicznych w znacz¹cym stopniu podnios³o poziom konkurencyjnoci w systemie edukacji, czego najlepszym odbiciem s¹ rankingi najpopularniejszych szkó³ wy¿szych. Taka rywalizacja powinna sprzyjaæ podnoszeniu jakoci kszta³cenia,
oparta jednak byæ musi na klarownych regu³ach. I to w³anie potrzeba ustalenia takich regu³
by³a jedn¹ z przes³anek powo³ania przeze mnie zespo³u maj¹cego przygotowaæ projekt nowej
ustawy o szkolnictwie wy¿szym. Inicjatywa uzgodniona zosta³a z Pani¹ Minister Edukacji
Narodowej i Sportu, która desygnowa³a do prac nad dokumentem swoich przedstawicieli.
Podobnie uczynili ministrowie Obrony Narodowej i Zdrowia.
Z satysfakcj¹ pragnê podkreliæ, ¿e autorom dokumentu uda³o siê osi¹gn¹æ kompromis
i projekt ustawy przyjêty zosta³ jednomylnie. Co wa¿ne  efekt ich wysi³ków zyska³ poparcie rektorów uczelni ró¿nych typów oraz Parlamentu Studentów RP. Godne odnotowania
jest i to, ¿e w pracy nad projektem bardzo pomocne by³y opinie przedstawicieli rodowiska
akademickiego. Korzystaj¹c z okazji, pragnê te¿ podziêkowaæ Fundacji Rektorów Polskich,
organizacji pozarz¹dowej, która prowadzi biuro prac nad projektem i wspiera je finansowo.
¯yczê Pañstwu owocnych obrad. Niech ta debata sprawi, ¿e konstruktywne wspó³dzia³anie uczelni publicznych i niepublicznych stanie siê ród³em wielu naszych sukcesów. Niech
wypowiedziane dzi opinie i zg³oszone wnioski przynios¹ jak najwiêcej po¿ytku polskiemu
szkolnictwu wy¿szemu  i Polsce. Wszystkiego dobrego!
Warszawa, 7 listopada 2003 roku

Aleksander Kwaniewski
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Otwarcie konferencji

Magnificencje Rektorzy, Szanowni Pañstwo,
chcia³bym na wstêpie przekazaæ na rêce Pana Przewodnicz¹cego i wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji najlepsze ¿yczenia pomylnych obrad i konstruktywnych dyskusji nad nowym prawem o szkolnictwie wy¿szym od Pani Minister Krystyny £ybackiej, która
przeprasza, ¿e nie mo¿e wzi¹æ udzia³u w obradach. Dzisiejsze spotkanie ma wymiar szczególny i jest wa¿nym wydarzeniem. Koñczy bowiem istotny etap pracy nad now¹ ustaw¹
o szkolnictwie wy¿szym. Prace nad t¹ ustaw¹ prowadzono przez ponad siedem lat. Niestety,
nie znajdowa³y one przyjaznej woli politycznej, by przygotowany projekt zosta³ wprowadzony w ¿ycie.
W realizacji ka¿dego wiêkszego dzie³a czêsto bywa tak, ¿e jeden stanowi wiêkszoæ. W
przypadku naszego Zespo³u wiêkszoæ stanowi profesor Jerzy Wonicki, który od pocz¹tku z pe³n¹ determinacj¹ prowadzi³ dzia³ania zmierzaj¹ce do uchwalenia nowej ustawy o
szkolnictwie wy¿szym. Poniewa¿ nie uda³o siê jej uchwaliæ w poprzedniej kadencji parlamentu, Prezydent RP podj¹³ inicjatywê i przekaza³ w godne rêce przewodnictwo opracowania projektu Zespo³owi pod kierunkiem prof. Wonickiego, który doprowadzi³ prace do koñca i dzisiaj mamy gotowy projekt Prawa o szkolnictwie wy¿szym  konstytucjê polskich
uczelni. Jest to moment szczególnie wa¿ny, gdy¿ przed wst¹pieniem do Unii Europejskiej
bêdziemy mieli ustawê dostosowan¹ do prawa unijnego, do Deklaracji Boloñskiej oraz do
oczekiwañ rodowiska akademickiego. W licie do uczestników i organizatorów dzisiejszej
konferencji Pan Prezydent podkrela, ¿e w stosunku do lat osiemdziesi¹tych w Polsce jest
czterokrotnie wiêcej studentów kszta³c¹cych siê w blisko 400 szko³ach wy¿szych, z których
ponad 200 to uczelnie pañstwowe.
W tej grupie znajduj¹ siê uczelnie wspania³e, które troszcz¹ siê o studentów i prowadz¹
studia na wysokim poziomie, ale tak¿e takie, które przynosz¹ im ujmê. Ustawa umacnia
mechanizmy weryfikuj¹ce jakoæ kszta³cenia. Wierzê, ¿e istnieje szansa na jej uchwalenie
w 2004 roku, tak by zaczê³a obowi¹zywaæ od nowego roku akademickiego 2004/2005. Ze swej
strony deklarujê wszelk¹ pomoc w tym zakresie.
Chcia³bym w imieniu Pani Minister Krystyny £ybackiej z³o¿yæ bardzo serdeczne podziêkowania Panu Profesorowi Jerzemu Wonickiemu oraz wszystkim cz³onkom Zespo³u za
doprowadzenie do koñca prac i przygotowanie projektu do przekazania Panu Prezydentowi
RP. Dziêkujê wszystkim, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji, czêsto bardzo krytycznej. Tylko bowiem w dyskusji i sporze o racje merytoryczne mo¿na wypracowywaæ
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najlepsze projekty. Ustawa jest projektem Prezydenta RP, bo pod jego kierownictwem powsta³a. Bêdzie ona ustaw¹ z³o¿on¹ przez Prezydenta, ale równie¿ wspieran¹ przez rz¹d,
w tym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Jest to sprawa, która wymaga woli
politycznej, wsparcia rz¹du i parlamentu. cie¿ka legislacyjna wniosku z³o¿onego przez Prezydenta jest ³atwiejsza, gdy¿ oszczêdza nam koniecznoæ wielu uzgodnieñ miêdzyresortowych, które mog³yby znacznie wyd³u¿yæ sprawê uchwalenia, konieczne jest jednak opracowanie wielu rozporz¹dzeñ, nad którymi rozpoczêlimy pracê w Ministerstwie Edukacji.
Dziêkujê jeszcze raz bardzo serdecznie Profesorowi Wonickiemu, cz³onkom komisji
oraz wszystkim, którzy wspierali prace Zespo³u. Bêdê szczêliwy, jeli nowy rok akademicki
2004/2005 rozpocznie siê pod rz¹dami nowej ustawy.
Tadeusz Szulc
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
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Powitanie
uczestników konferencji

Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ Panu Rektorowi Wy¿szej Szko³y Ubezpieczeñ i Bankowoci Miros³awowi Zdanowskiemu za trud, jaki w³o¿y³ w znakomite zorganizowanie naszej konferencji. Gratulujê te¿ wspania³ego budynku, pomieszczeñ, w których siê znajdujemy, a które s¹ wiadectwem inwestycji i rozwoju sektora niepublicznego szkolnictwa wy¿szego w Polsce.
Dzisiejsza konferencja zosta³a zorganizowana przez Fundacjê Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych z rektorem Markiem Rockim jako przewodnicz¹cym Rady Fundacji, przez Konsorcjum Uczelni Niepañstwowych z prezesem Miros³awem Zdanowskim
oraz przez Fundacjê Rektorów Polskich. G³ówn¹ przywiecaj¹c¹ jej intencj¹ jest dokonanie
podsumowania ostatnich 1012 lat, kiedy sektory publiczny i niepubliczny rozwija³y siê,
mo¿na powiedzieæ, osobno, co mia³o negatywne konsekwencje. Chcemy obecnie uczyniæ
krok na rzecz dialogu miêdzy rektorami obu rodzajów uczelni, chcemy, aby Pañstwo mieli
okazjê siê poznawaæ, wymieniaæ pogl¹dy, informowaæ siê wzajemnie o swoich problemach
i sukcesach. Pragniemy tak¿e czyniæ co wspólnie dla szkolnictwa wy¿szego. Chcia³bym
wyraziæ nadziejê, ¿e wa¿nym tego znakiem bêdzie przysz³a ustawa Prawo o szkolnictwie
wy¿szym, nad któr¹ prace zawdziêczamy inicjatywie Pana Prezydenta Aleksandra
Kwaniewskiego, uzgodnionej z Pani¹ Minister Krystyn¹ £yback¹. Chcia³bym, w imieniu nas
wszystkich  na rêce obecnej tu Pani Minister Jolanty Szymanek-Deresz, któr¹ serdecznie
witam  przekazaæ podziêkowanie dla Pana Prezydenta. Bardzo dziêkujê Pani Minister za
wsparcie, jakiego dowiadczam jako przewodnicz¹cy Zespo³u Prezydenta.
Pragnê powitaæ na dzisiejszych obradach Pana Ministra Tadeusza Szulca  podsekretarza
stanu odpowiedzialnego za szkolnictwo wy¿sze. Chcia³bym na rêce Pana Ministra skierowaæ
podziêkowanie dla Pani Minister Krystyny £ybackiej za wsparcie udzielane naszemu Zespo³owi. Pani Minister desygnowa³a do Zespo³u Prezydenta trzech swoich przedstawicieli. Dziêkujemy za udzia³ w naszych pracach Przewodnicz¹cemu Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej prof. Andrzejowi Jamio³kowskiemu, a tak¿e Przewodnicz¹cemu Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego  prof. Jerzemu B³a¿ejowskiemu.
Witam goci konferencji w osobach poprzednich przewodnicz¹cych Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, a wiêc panów profesorów Andrzeja Pelczara i Jerzego Osiowskiego. W naszej konferencji wemie udzia³ tak¿e przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki
i M³odzie¿y pan pose³ Ryszard Hayn oraz wiceprzewodnicz¹ca Komitetu Badañ Naukowych
prof. Janina Jówiak, których serdecznie witam. Witam te¿ naszego druha w sprawach szkol-
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nictwa wy¿szego, dyrektora Europejskiego Centrum Szkolnictwa Wy¿szego UNESCO CEPES
pana dr Jana Sadlaka, a tak¿e naszych przyjació³ w rektorstwie  rektorów uczelni publicznych i niepublicznych, a zw³aszcza pana profesora Franciszka Ziejkê, rektora Uniwersytetu
Jagielloñskiego, przewodnicz¹cego Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich. Ale
 niechaj to ma wymiar symbolu  jest tak¿e wród nas przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów Uczelni Niepañstwowych, pan profesor Józef Szab³owski. Odnajdujê na sali jego poprzedników w tej funkcji w osobach rektorów Miros³awa Zdanowskiego i Krzysztofa Paw³owskiego. Witam serdecznie panów rektorów. Na sali s¹ tak¿e cz³onkowie prezydiów KRASP
i KRUN, a wród nich przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów: Uniwersytetów Polskich, Uczelni
Technicznych, Uczelni Ekonomicznych, Uczelni Medycznych, Uczelni Artystycznych. Witam wszystkich panów rektorów.
Chcia³bym ogromnie podziêkowaæ partnerom strategicznym Fundacji Rektorów Polskich
i Instytutu Spo³eczeñstwa Wiedzy, dziêki którym by³o mo¿liwe zorganizowanie konferencji.
Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy, za³o¿ony przez Fundacjê Rektorów Polskich i Konsorcjum
Uczelni Niepañstwowych, jest pierwszym wspólnym dzie³em rektorów uczelni publicznych
i niepublicznych. Na jednej z plansz konferencyjnych widnieje lista uczelni  za³o¿ycieli
Instytutu. Nie jest to lista zamkniêta. Instytut powsta³ z misj¹ kreowania jednolitego systemu
szkolnictwa wy¿szego, w którym pytanie o to, jaki jest status w³asnociowy bazy materialnej
dzia³ania uczelni stanie siê ma³o wa¿ne. Stworzeniu takiego systemu bêdziemy powiêcaæ
nasze prace w przysz³oci. Jeli doprowadzi to nas kiedy do przyspieszenia powstania pierwszego niepublicznego uniwersytetu w Polsce, bêdzie to dla nas nagrod¹. Chcia³bym wiêc
podziêkowaæ partnerom strategicznym ISW  najpierw Politechnice Warszawskiej, której rektora, prof. Stanis³awa Mañkowskiego, witam szczególnie serdecznie, a ponadto Telekomunikacji Polskiej SA, PKN Orlen, Krajowej Izbie Gospodarczej i UNESCO CEPES. Wszystkim
tym, jak¿e znacz¹cym, instytucjom wyra¿am nasze ogromne podziêkowanie. Pragnê tak¿e
powitaæ ekspertów, autorów przes³anych nam opracowañ. Stanowi¹ one kopalniê wiedzy o
tym, jak uk³ada³y siê relacje miêdzy sektorem publicznym i niepublicznym szkolnictwa wy¿szego. Bardzo dziêkujê za nades³anie tych materia³ów, zostan¹ one wydane wraz z materia³ami z naszych obrad, w formie monografii  publikacji pokonferencyjnej. Przepraszamy, ¿e
nie mo¿emy zaprezentowaæ tych wszystkich g³osów w trakcie konferencji, ale nie by³oby to
mo¿liwe.
Jerzy Wonicki
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Postulat konwergencji sektorów
 prezentacja projektu ustawy
Prawo o szkolnictwie wy¿szym
Pragnê przedstawiæ oraz skomentowaæ aktualn¹ wersjê projektu ustawy, ale oczywicie
nie artyku³ po artykule (tekst projektu jest dostêpny na stronie internetowej Fundacji Rektorów Polskich). Chcia³bym siê skupiæ na przedstawieniu logiki tego projektu  fundamentalnych za³o¿eñ i zasad, które zosta³y przyjête.
Projekt, zawieraj¹cy 232 artyku³y, zastêpuje trzy obowi¹zuj¹ce dot¹d ustawy: ustawê
o szkolnictwie wy¿szym, ustawê o wy¿szych szko³ach zawodowych i ustawê o wy¿szym
szkolnictwie wojskowym, które ³¹cznie zawieraj¹ oko³o 370 artyku³ów. To nie zwiêz³oæ
jednak, nie krótkoæ ustawy by³a naszym celem i nie to stanowi o jej wartoci. Ustawa musi
spe³niaæ wymagania okrelone w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów Zasady techniki legislacyjnej. Otó¿ te zasady s¹ aktem prawie tak samo d³ugim jak nasz projekt ustawy. Pierwszy
artyku³ owych zasad mówi, ¿e wymagana jest dyskusja, a drugi  ¿e ustawa musi szczegó³owo regulowaæ wszystkie sprawy, które nale¿¹ do jej zakresu. Gdyby zatem ustawa pominê³a
wa¿ne kwestie, to stanowi³oby to podstawê do zarzutu formalnego, ¿e nie spe³nia wymagañ
techniki legislacyjnej. Inn¹ z zasad techniki legislacyjnej, która nas silnie ogranicza³a, jest
wymóg, aby ustawa nie zawiera³a tzw. regulacji nienormatywnych. Nie mo¿e ona zw³aszcza
zawieraæ niczego, co nazywamy aksjologi¹. Ubolewa³em nad tym, poniewa¿ czêæ cz³onków zespo³u (ja tak¿e zaliczam siê do tego grona) w³o¿y³a trud w napisanie kilku pierwszych
artyku³ów maj¹cych charakter zdecydowanie aksjologiczny, które mówi³y o roli i randze
uczelni, ich znaczeniu dla kultury narodowej. Wszystkie te artyku³y musia³y zostaæ skrelone
z projektu ustawy. Nie ma natomiast przeszkód, ¿eby tego rodzaju stwierdzenia znalaz³y siê
w statutach uczelni. Projekt podnosi bowiem rangê tych statutów, nadaj¹c im status wa¿niejszego ni¿ dot¹d ród³a prawa w szkolnictwie wy¿szym. Spotka³em siê z zarzutem, ¿e jeli
dan¹ kwestiê przenosimy do statutu to znaczy, ¿e pomniejszamy jej rangê. W takim myleniu
pobrzmiewa duch centralizmu: gdy co jest ustanowione przez w³adze centralne, to jest wa¿ne, a jeli o czym zdecydowalimy sami, to jest to mniej istotne, podrzêdne. Proszê mi pozwoliæ przeciwstawiæ siê takiemu myleniu. Dla nas, dla ka¿dej z naszych uczelni, aktem
o ogromnym znaczeniu powinien byæ statut, bo to on nadaje to¿samoæ szkole wy¿szej. Jaka
jest dodatkowa korzyæ z takiego podejcia? Otó¿ w ten sposób mo¿emy ³atwiej kreowaæ
szkolnictwo wy¿sze w Polsce zgodnie z zasad¹ ró¿norodnoci. Jest to kardynalne za³o¿enie,
które towarzyszy³o naszym pracom. Nie jest naszym celem stanowienie wspólnych regu³,
które by ujednolica³y, upodabnia³y do siebie wszystkie uczelnie. System, w którym wszystkie
szko³y wy¿sze s¹ do siebie bardzo podobne móg³by byæ tworzony w krajach, które maj¹
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kszta³cenie elitarne. Mo¿na by³oby próbowaæ budowaæ taki system, gdyby studentów by³o
np. 20 tys., a uczelni mniej ni¿ dziesiêæ. W sytuacji, gdy mamy blisko 2 mln studentów oraz
niemal 400 szkó³ wy¿szych, to z natury rzeczy rodzi to ogromne zró¿nicowanie po stronie
popytu, co musi wywo³ywaæ odpowied odpowiedniego zró¿nicowania po stronie poda¿y.
Oferta musi bowiem odpowiadaæ na zapotrzebowanie. Niechaj zatem kwitnie sto kwiatów.
Chodzi o to, ¿eby pozwoliæ rozwijaæ siê wszystkim, a regulowaæ system za porednictwem
wymaganych standardów.
Przyjêlimy równie¿ za³o¿enie, ¿e z faktu, i¿ jestemy zespo³em Prezydenta wynikaj¹
pewne konsekwencje. Pierwsza z nich to taka, ¿e nie mo¿emy kwestionowaæ tych niedawnych rozstrzygniêæ ustawowych, pod którymi jeszcze nie wysech³ atrament pióra Prezydenta. Nie mamy zw³aszcza mandatu do zakwestionowania ustawy o stopniach i tytu³ach naukowych (która wesz³a w ¿ycie w kwietniu 2002 roku). Dlatego próby wprowadzania do tego
projektu zmian, które nie dotycz¹ studiów, a jednoczenie powoduj¹ koniecznoæ zmian
innej ustawy  mianowicie o stopniach i tytule  zosta³y przez zespó³ odrzucone z za³o¿enia.
Trzeba bowiem szanowaæ regulacje, które dopiero niedawno wesz³y w ¿ycie. Dotyczy to
zreszt¹ tak¿e ustawy o szkolnictwie wy¿szym w czêci, w której by³a ona niedawno nowelizowana. Przyjêlimy za³o¿enie, ¿e pozostawiamy te rozwi¹zania. Z jednym wyj¹tkiem: na
wniosek, p³yn¹cy ze rodowiska akademickiego, z ustawy o stopniach i tytule do projektu,
który dzisiaj prezentujemy, przenielimy regulacje o studiach doktoranckich na uczelniach.
Przenielimy te rozwi¹zania, modyfikuj¹c je nieco, ale to by³ wyj¹tek od zasady. Dlatego
w projekcie ustawy pozosta³y wszystkie te zapisy, które dotycz¹ Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego i inne, w tym tak¿e regulacje dostosowawcze
unijnoeuropejskie, które rz¹d polski przekaza³ wczeniej do Brukseli i trudno by³oby oczekiwaæ, aby nasz zespó³ je zmienia³ tu¿ przed akcesj¹.
Jest oczywiste, ¿e w szkolnictwie wy¿szym nabiera znaczenia kontekst miêdzynarodowy  nie tyle unijnoeuropejski, ile boloñski. Naszym zadaniem jest wbudowanie pod wzglêdem legislacyjnym polskiego szkolnictwa wy¿szego w proces boloñski i pozostajê w przekonaniu, ¿e tak siê sta³o. W projekcie ustawy zawarte s¹ wszystkie elementy, które identyfikuje
siê i wi¹¿e z procesem boloñskim (³¹cznie z wspólnymi i podwójnymi dyplomami, studiami
trzystopniowymi w systemie ECTS, z kszta³ceniem w jêzykach obcych i zapewnianiem jakoci). Przyjêlimy te¿, ¿e skoro piszemy projekt pod szyldem Prezydenta  stra¿nika Konstytucji, to nie mo¿emy proponowaæ rozwi¹zañ budz¹cych w¹tpliwoci konstytucyjne. Stanowi³o
to przes³ankê uregulowania sprawy odp³atnoci za studia. Za³o¿ylimy tak¿e, i¿ system szkolnictwa wy¿szego powinien mieæ jednolity charakter, ¿e nie mo¿e dzieliæ uczelni wed³ug
fa³szywych kryteriów, ¿e musi otwieraæ szansê rozwoju wszystkim, utrzymuj¹c, na gruncie
Konstytucji, zasady konstruktywnej rywalizacji i równej konkurencji, usuwaj¹c regulacje dyskryminuj¹ce, które obecnie wystêpuj¹ i w pewnych sprawach upoledzaj¹ sektor publiczny,
w innych za  niepubliczny. Chcielimy to osi¹gn¹æ w warunkach obowi¹zywania obecnej
Konstytucji, której regulacji w artykule 70 nie uwa¿amy za rozwi¹zanie docelowe. Gdy powstan¹ warunki do zmiany Konstytucji, trzeba bêdzie koniecznie doprowadziæ do zmiany
treci tego artyku³u. Chcia³bym, w imieniu Instytutu Spo³eczeñstwa Wiedzy, zapowiedzieæ
podjêcie prac z tym zwi¹zanych. Przedstawimy wyniki do dyskusji, wariantowo. Dzisiaj jednak ci¹gle istniej¹ ograniczenia konstytucyjne i one musz¹ byæ obecne w projekcie, niemniej
d¹¿ymy do zrównywania regu³ gry. Wprowadzilimy m.in. w pe³ni wspólne dla obu sekto-
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rów regulacje, które dotycz¹ pracowników i stosunków pracy, przyjmuj¹c opcjonalny charakter mianowania zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych, dopuszczaj¹c
mianowanie profesorów w uczelniach niepublicznych po to, ¿eby przesta³y one byæ z definicji gorszym miejscem pracy dla profesorów. Jeli kiedy w Polsce ma powstaæ pierwszy niepubliczny uniwersytet, spe³niaj¹cy wszystkie rygory i kryteria, to nie mo¿e on nie mieæ prawa
do mianowania profesorów, choæby tych najwybitniejszych. Bardzo wa¿ne s¹ kwestie regu³
rynku, który jest miejscem g³ównej rywalizacji miêdzy poszczególnymi sektorami szkolnictwa wy¿szego. Chodzi o studia niestacjonarne. Gdyby projekt ustawy wszed³ w ¿ycie, ten
rynek bêdzie pozbawiony nierównoci w konkurowaniu, które wynika³y ze stosowanej przez
lata zasady, ¿e uczelnia publiczna otrzymywa³a na studenta studiów zaocznych i wieczorowych 0,3 dotacji na studenta przeliczeniowego na studiach dziennych, czyli pañstwo dofinansowywa³o w uczelni publicznej studenta niestacjonarnego, który p³aci³ czesne na zasadach rynkowych, a nie robi³o tego w uczelni niepublicznej. To oczywicie musia³o rodziæ
poczucie nierównoci. Nasz projekt ustawy tego zakazuje. Studia niestacjonarne bêd¹ stanowiæ otwart¹ przestrzeñ równej rywalizacji uczelni wed³ug tych samych zasad.
Stworzylimy tak¿e mo¿liwoæ  która z pewnoci¹ bêdzie stosowana przez Ministra
Edukacji  przyznawania dotacji w celu obni¿ania czesnego spe³niaj¹cy okrelone kryteria
studentom studiów stacjonarnych w uczelniach niepublicznych, które z kolei spe³ni¹ kryteria
wymienione w rozporz¹dzeniu. Dziêki temu do istniej¹cych obecnie mo¿liwoci kierowania
rodków publicznych do sektora niepublicznego zosta³a dodana kolejna. Jest to wa¿ny akt,
bêd¹cy wiadectwem tego, ¿e m³odzie¿ polska  zw³aszcza ta najlepsza, ci studenci, którzy
sobie na to najbardziej zas³u¿¹  w uczelniach, które sobie najbardziej na to zas³u¿¹, bêdzie
mog³a byæ traktowana równo. Dalej pójæ w tej chwili nie moglimy. Po zmianie Konstytucji
przyjdzie czas na kolejne zmiany w tym zakresie.
Ustawa musi byæ kompromisem, o którym zreszt¹ napisa³ do nas w swoim licie Pan
Prezydent. Kompromis to bardzo wa¿ne za³o¿enie ze wzglêdu na wieloæ instytucji, a tak¿e
wieloæ interesów dwóch milionów ludzi w systemie oraz ogromn¹ ró¿norodnoæ spojrzeñ.
Ka¿dy z nas jest praktykiem szkolnictwa wy¿szego i powsta³oby wiele tysiêcy ró¿nych projektów ustawy, gdyby ka¿dy z nas pisa³ swoj¹ wersjê. Musimy jednak przedstawiæ jeden
projekt, poszukuj¹c wytrwale kompromisu. Zespó³ stara³ siê zrozumieæ aspiracje i uwarunkowania dzia³ania uczelni obu sektorów i jestem przekonany, ¿e na zakoñczenie prac bêdziemy mogli mówiæ o dojrza³ym kompromisie. Atmosfera w zespole jest znakomita. Dwunastu
jego cz³onków z³o¿y³o swoje podpisy pod aktualn¹ wersj¹ projektu. Zespó³ ju¿ osi¹gn¹³
kompromis. Wkrótce poszukamy go szerzej.
Jest oczywiste, ¿e jeli mamy zachowaæ status uczelni, które powinny byæ wi¹tyniami
wiedzy, to musimy utrzymaæ swój autorytet w ¿yciu publicznym. Oznacza to, ¿e sami musimy sobie radziæ z patologiami, wykorzystuj¹c instrumentarium prawne i organy nadzoruj¹ce
dzia³anie uczelni. ¯aden obszar dzia³ania ludzi w ¿yciu publicznym nie jest z definicji wolny od zagro¿eñ patologiami. Chodzi tylko o to, ¿eby dzia³a³y mechanizmy samonaprawy,
¿eby z jednej strony istnia³y wewnêtrzne mechanizmy koryguj¹ce oraz by funkcjonowa³y
narzêdzia regulacyjne i nadzorcze w sytuacji, kiedy dzieje siê co niedobrego. Nasz projekt
wprowadza te mechanizmy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e odwo³uje siê do zasady podwójnego
zaufania. Z jednej strony obdarzamy zaufaniem ministra w³aciwego do spraw szkolnictwa
wy¿szego, którego funkcje regulacyjne i nadzorcze wzrastaj¹. Czynimy tak m.in. dlatego, ¿e
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tworzymy prawo na okres niezwykle dynamicznych zmian w sprawach szkolnictwa wy¿szego.
Trzeba by³oby dokonywaæ corocznie nowelizacji ustawy. ¯eby minister móg³ we w³aciwy
sposób wykonywaæ swe obowi¹zki, wspieramy go, wprowadzaj¹c nowe instytucje ³adu systemowego, którymi s¹ dwie konferencje rektorów o statusie stowarzyszeñ uczelni  Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich oraz Konferencja Rektorów Uczelni Nieakademickich. Zrównujemy te dwie konferencje, maj¹ce funkcje doradcze i opiniodawcze, w prawach
wobec organów w³adzy publicznej. Rozporz¹dzenia, za pomoc¹ których minister dokonuje
czynnoci regulacyjnych, bêd¹ wydawane po zasiêgniêciu opinii KRUA i KRUN. Pamiêtajmy, ¿e s¹ jeszcze Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego i Pañstwowa Komisja Akredytacyjna,
a tak¿e Parlament Studentów, któremu w projekcie ustawy nadajemy rangê instytucji partnerskiej, opiniodawczej. Jestem przekonany, ¿e w takim gronie i wspólnie, na czele z w³aciwym
ministrem, bêdziemy potrafili regulowaæ system na bie¿¹co. Pamiêtajmy, ¿e europejskie szkolnictwo wy¿sze wkroczy³o na drogê dynamicznych zmian. W ramach procesu boloñskiego
ministrowie edukacji spotykaj¹ siê co dwa lata i powstaj¹ wówczas nowe ustalenia, które
bêd¹ wp³ywaæ na treæ tych regulacji.
Udzielamy te¿ zaufania uczelniom, albowiem wzmacniamy ich autonomiê, delegujemy
do statutów ich sprawy wewnêtrzne, w tym zasady, tryb dzia³ania i strukturê oraz rozstrzygniêcia decyduj¹ce o charakterze szko³y wy¿szej. Istniej¹ uczelnie budowane i oparte na
etosie, akcentuje siê tam rolê spo³ecznoci akademickiej  w³adcz¹, nie tylko nadzorcz¹. S¹
tak¿e uczelnie, które chc¹ budowaæ na innych elementach, pierwiastkach bardziej przedsiêbiorczych itd. Bêd¹ o tym decydowaæ statuty. To dlatego nie rozstrzygamy wielu takich kwestii na poziomie ustawy (np. przenosimy do statutów tryby i sposoby zatrudniania czy rygory
rotacyjne, co pozwoli uczelniom na etatyzacjê na pewnych stanowiskach; wszystko to mo¿e
siê odbywaæ w wyniku regulacji o charakterze statutowym). Chcemy te¿, w ramach zasady
autonomii, poszerzyæ mo¿liwoci prowadzenia polityki kadrowej i p³acowej, tak¿e w uczelniach publicznych. Uwa¿amy, ¿e szko³y wy¿sze powinny byæ zró¿nicowane pod wzglêdem
p³ac pracowników akademickich. Niechaj lepsza uczelnia p³aci lepiej ni¿ gorsza. Czemu
mamy nie pozwalaæ szko³om wy¿szym na pozyskiwanie z krajów rozwiniêtych wybitnych
profesorów, którym przecie¿ nie mo¿emy p³aciæ zgodnie z obowi¹zuj¹cym obecnie rozporz¹dzeniem ministra?
Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e pragniemy, aby uczelnie mog³y p³yn¹æ w³asnym kursem
po oceanie mo¿liwoci wynikaj¹cych z ich misji, ¿eby ka¿da mog³a obraæ swój kurs, przyj¹æ
w³asne tempo, ukonstytuowaæ swój ustrój wedle w³asnego pomys³u. ¯eby jednak móc prowadziæ studia, trzeba spe³niæ pewne standardy, które s¹ wspólne dla ca³ego szkolnictwa wy¿szego. Chcemy zatem, ¿eby nasza przysz³a ustawa sta³a siê ród³em w³aciwych regu³ gry w
systemie szkolnictwa wy¿szego, w tym w³aciwych regu³ konkurencji. Uwa¿amy bowiem, ¿e
trzeba uwolniæ uczelnie, zapewniæ im wiêksze prawa, ale jednoczenie lepiej je nadzorowaæ. Przy czym nadzór powinien byæ sprawowany g³ównie poprzez badanie zgodnoci dzia³añ szkó³ wy¿szych z prawem. S¹dzimy, ¿e rol¹ ministra nie jest arbitralne preferowanie
niektórych (przeciwko innym), tylko stanowienie regu³ gry zapewniaj¹cych mo¿liwoci konkurowania na równych prawach na tyle, na ile Konstytucja daje po temu mo¿liwoci. Co
dalej? Obecnie doskonalimy ten projekt (st¹d errata umieszczona w Internecie). Bêdziemy
bardzo wdziêczni za ró¿ne uwagi. Ju¿ otrzymalimy kilka i dziêki temu moglimy wzbogaciæ
tê erratê. Spodziewamy siê, ¿e prace nad aktami wykonawczymi, które zapowiedzia³ minister
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Tadeusz Szulc, bêd¹ prowadzone efektywnie. Zespó³ jest gotowy konsultowaæ te prace, wspieraæ je merytorycznie. Bêdziemy prowadzili konsultacje oraz szukali kompromisu. Z pewnoci¹ powstan¹ jeszcze kolejne wersje projektu. S¹dzê jednak, ¿e powinnimy przyj¹æ taki
kalendarz, z pocz¹tkiem 2004 roku (mo¿e w lutym) projekt wp³ynie do Sejmu, gdzie po
pierwszym czytaniu bêd¹ prowadzone prace w komisji i podkomisji i tam powstanie jeszcze
wiele okazji do wprowadzenia zmian, tak¿e z naszej inicjatywy. Tam bêdzie w³aciwe miejsce, ¿eby projekt udoskonaliæ. S¹dzimy, ¿e parlament upora siê z tym w takim tempie, a¿eby
mo¿liwe by³o przyjêcie ustawy przez Sejm i Senat, podpisanie przez Prezydenta oraz wejcie
jej w ¿ycie z dat¹ 1 padziernika 2004 roku. Projekt daje uczelniom rok na opracowanie
statutów, których rola i ranga rosn¹. Bêdzie to trudne zadanie dla szkó³ wy¿szych. Dlatego
Fundacja Rektorów Polskich wesprze zainteresowane uczelnie w tym dziele. Zorganizujemy
seminarium merytoryczno-szkoleniowo-dyskusyjne. Statuty maj¹ zawieraæ wiele regulacji dotycz¹cych szczegó³owych zasad i trybu wyborów organów w uczelniach publicznych. Wszystkie uczelnie powinny mieæ nowe statuty od 1 padziernika 2005 roku. Na podstawie tych
statutów powinny zostaæ przeprowadzone wybory w³adz. Oznacza to, ¿e po 1 padziernika
2005 roku powinny odbyæ siê wybory, po to, ¿eby nowe organy mog³y podj¹æ swoje obowi¹zki, co stanie siê mo¿liwe z dniem 1 wrzenia 2006 roku To taki kalendarz spowodowa³,
¿e Zespó³ wnioskuje przed³u¿enie obecnej kadencji w³adz akademickich o jeden rok. W
przeciwnym bowiem razie powsta³aby paradoksalna sytuacja, ¿e nowa ustawa obowi¹zywa³aby od 1 padziernika 2004 roku, ale wybory by³yby przeprowadzone na podstawie starych
statutów, czyli pod rz¹dami starej ustawy. Oczywicie, ostateczna decyzja bêdzie nale¿a³a do
parlamentu.
Pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim za pomoc w pracach Zespo³u. Sam odby³em
oko³o trzydziestu spotkañ w ca³ej Polsce w czerwcu i lipcu 2003 roku. Spotka³em siê z du¿¹
liczb¹ osób, atmosfera by³a bardzo ¿yczliwa, chocia¿ niekiedy pada³y pytania ostre, dociekliwe, twarde. Projekt na pewno nie zawiera regulacji ju¿ tak dopracowanych, ¿eby nie by³o
warto kierowaæ uwag pod jego adresem. Wrêcz przeciwnie. Projekt musi w koñcu byæ wynikiem kompromisu i potem od nas bêdzie zale¿a³o, czy zyska ogólne poparcie. Jeli tak siê
stanie, to scenariusz, który zarysowa³em, zostanie zrealizowany.
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Perspektywy wspó³dzia³ania
uczelni publicznych
i niepublicznych
Jestem przeciwny podzia³owi na uczelnie publiczne i niepubliczne. Uniwersytet Harvard jest uczelni¹ niepubliczn¹, a State University of Florida uczelni¹ stanow¹, czyli w pewnym sensie publiczn¹. Wydaje mi siê, ¿e nikomu w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie
przychodzi do g³owy, ¿eby rozwa¿aæ, ¿e to s¹ odmienne szko³y pod jakimkolwiek wzglêdem. Liczy siê tam bowiem tylko jakoæ. I to jest wy³¹czne kryterium zró¿nicowania szkó³
wy¿szych, tak¿e w Polsce.
Nie mam najmniejszych problemów, dyskutuj¹c nad sprawami szkolnictwa wy¿szego
w kontaktach i w zrozumieniu siê z profesorami Andrzejem Komiñskim, Andrzejem Bartnickim, Miros³awem Zdanowskim, tak samo jak nie mam trudnoci rozmawiaj¹c z profesorami
Franciszkiem Ziejk¹, Jerzym Wonickim czy dowolnym rektorem du¿ej uczelni pañstwowej.
Mam natomiast pewne problemy w porozumieniu siê z rektorami (nie bêdê wymienia³ nazwisk) szkó³ publicznych w niektórych miejscowociach w Polsce i bardzo wieloma szefami
szkó³ niepublicznych. Zapewniam jednak, ¿e nigdy nie postrzega³em tego przez pryzmat
kwestii w³asnoci uczelni, gdy¿ moim zdaniem jest ona wyranie trzeciorzêdna.
Gdy jednak patrzê na warszawski rynek szkó³ wy¿szych, muszê przyznaæ, ¿e wystêpuje
problem konkurencji o kadrê. I ja, i Senat Uniwersytetu Warszawskiego stoimy mocno na
stanowisku, ¿e profesor powinien pracowaæ w jednej uczelni i tylko w jednej pe³niæ funkcje
organizacyjne. Senat Uniwersytetu Warszawskiego ju¿ trzy lata temu podj¹³ uchwa³ê, ¿e nie
powinno siê ³¹czyæ funkcji dziekana, rektora, kierownika katedry wiêcej ni¿ jednej uczelni,
poniewa¿ dzia³a wówczas normalna zasada konfliktu (czy potencjalnego konfliktu) interesu.
Nigdy natomiast nie stwarzalimy ¿adnych przeszkód w tym, ¿eby wyra¿aæ zgodê na wyk³ady w innej uczelni  nasi nauczyciele akademiccy jedzili na wyk³ady do innych szkó³ wy¿szych publicznych i niepublicznych. Profesor Bartnicki jest wiadkiem tego, ¿e profesorowie
Uniwersytetu Warszawskiego wcale nie unikaj¹ pracy np. w Pu³tusku. Jeli za chodzi o pe³nienie funkcji organizacyjnych, o kierowanie szko³¹, nabór studentów, tworzenie programów,
to bardzo bym namawia³ profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, ¿eby odeszli z Uniwersytetu, jeli chc¹ pe³niæ te funkcje w innych szko³ach wy¿szych. Jeli chodzi o problem jednoetatowoci  jestem za tym, ¿eby rozwi¹zaæ tê kwestiê z korzyci¹ dla szkolnictwa wy¿szego:
aby profesor by³ profesorem w jednej szkole i ¿eby z ni¹ by³ zwi¹zany. Mylê te¿ o tym,
dbaj¹c o interes Uniwersytetu Warszawskiego, ¿e bardzo mi zale¿y, by pozyskaæ dla naszej
uczelni najlepszych ludzi. Patrzê np. na szko³y niepubliczne, które zosta³y za³o¿one przez
kolegów z Polskiej Akademii Nauk. Tu nie wystêpuje konflikt dwuetatowoci, gdy¿ miêdzy
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tymi uczelniami a PAN nie ma wspomnianego konfliktu interesów. Bardzo bym chcia³, ¿eby
koledzy z PAN przychodzili uczyæ na Uniwersytecie, a niekoniecznie zak³adali swoje prywatne szko³y. Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ Instytut Fizyki PAN, który najpierw za³o¿y³ szko³ê publiczn¹ przy PAN, ale w zasadzie obecnie jest to Wydzia³ Fizyki Uniwersytetu im. Kardyna³a Wyszyñskiego. Poniewa¿ szko³a nie dawa³a sobie rady z kosztami (bo fizyka jest
droga  to nie jest nauka miêkka, w ka¿dym razie pod wzglêdem finansowym) wobec tego
przeszli na Uniwersytet Wyszyñskiego. Myla³em te¿ o sferach humanistyki czy nauk spo³ecznych i bardzo zachêca³bym kolegów z PAN, ¿eby przeszli do mnie na Uniwersytet: albo
z ca³¹ szko³¹, albo jako poszczególni profesorowie. Nie wiem, jak¹ formu³ê prawn¹ wymyliæ dla takiego przejcia. Mówi¹c jêzykiem ekonomicznym, powinno to byæ co w rodzaju
friendly takeover  na zasadzie przyjani i wspó³pracy. I wydaje mi siê, ¿e to, o czym mylê,
dbaj¹c o interes Uniwersytetu, powinno byæ sposobem postêpowania kolegów z innych uczelni
publicznych, a tak¿e niepublicznych. Wiem, ¿e konkurujemy miêdzy sob¹ i bêdziemy konkurowaæ, ale nie na zasadzie uczelnie prywatne  pañstwowe. Bêdzie to bowiem konkurencja o zdobycie najlepszych nauczycieli akademickich. Mam nadziejê, ¿e Uniwersytet Warszawski sprosta tej konkurencji.
Obserwuj¹c nasze dyskusje toczone przy okazji tego rodzaju spotkañ, widzê po obu
stronach  uczelni publicznych i niepublicznych  kompleks oblê¿onej twierdzy. Przedstawiciele szkó³ publicznych mówi¹, ¿e uczelnie niepubliczne nastawione s¹ komercyjnie, chc¹
zarobiæ jak najwiêcej pieniêdzy. Reprezentanci uczelni niepublicznych stwierdzaj¹ za, ¿e
szko³y publiczne to mastodonty, które okopa³y siê i dbaj¹ tylko o swoje interesy. Wydaje mi
siê, ¿e w obu wypadkach te kompleksy s¹ zupe³nie nieuzasadnione. Gdy rozmawiam z profesorami Komiñskim czy Bartnickim, to nie s¹dzê, ¿eby oni mieli jakie kompleksy ani ¿ebym ja mia³ w stosunku do nich i wobec tego jestemy on equal footing. I dlatego chcia³bym
powtórzyæ, ¿e w Polsce problem nie polega na formie w³asnoci uczelni, tylko na jej jakoci.
Kwestia ta nabierze wagi ze wzglêdu na sytuacjê demograficzn¹, zmniejszanie siê liczby
potencjalnych studentów, co sprawi, ¿e szko³y bêd¹ upada³y. Profesor Komiñski twierdzi, ¿e
zostan¹ najlepsze i najgorsze, tzn. ¿e w Polsce ci¹gle bêdzie miejsce dla uczelni, które nie
oferuj¹ edukacji, tylko dyplomy za wzglêdnie tani¹ cenê i ¿e wci¹¿ bêd¹ klienci na tego typu
us³ugi  studenci, którzy w praktyce siê nie ucz¹, tylko kupuj¹ sobie w uczelni dyplom. S¹dzê
zatem, ¿e zarówno w sektorze szkó³ publicznych, jak i niepublicznych mamy do czynienia z
tym samym problemem: istniej¹ uczelnie publiczne i niepubliczne, które robi¹ bardzo niedobr¹ rzecz, tzn. prowadz¹ fikcyjne studia, polegaj¹ce na sprzedawaniu dyplomów.
Jak temu zaradziæ? Uwa¿am, ¿e powinno to byæ przedmiotem wielu konferencji. Konferencja nie powinna mieæ wtedy tytu³u Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych, tylko System oceny jakoci kszta³cenia. Czy potrafimy wypracowaæ metodê oceny i stwierdziæ, ¿e szko³a X jest do niczego, a szko³a Y jest przyzwoita? Czy te¿ zdamy siê na
Rzeczpospolit¹, Perspektywy i Wprost, na ustalanie rankingów szkó³ wed³ug czêsto zupe³nie absurdalnych kryteriów? Czy sami  rektorzy i profesorowie szkó³ wy¿szych  znajdziemy sposób na prawdziw¹, rzeteln¹ ocenê jakoci kszta³cenia? Je¿eli rozwi¹¿emy tê kwestiê 
nies³ychanie trudn¹, a bardzo aktualn¹ po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej, gdy bêdziemy musieli porównywaæ siê nie tylko miêdzy sob¹, ale z europejskimi szko³ami wy¿szymi
 to wtedy bêdziemy mieli równie¿ rozwi¹zane problemy stosunków w wiecie naukowym.
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Równe prawa
i równe obowi¹zki

Rozwój szkolnictwa wy¿szego w III Rzeczypospolitej jest przede wszystkim sukcesem
niepublicznego szkolnictwa wy¿szego. Utworzenie w Polsce ponad 250 uczelni niepublicznych zainspirowa³o, a czêsto wymusi³o zmiany w konserwatywnym sektorze szkolnictwa
publicznego. Uczelnie niepubliczne stworzy³y atrakcyjn¹ ofertê edukacyjn¹, zaproponowa³y kszta³cenie na kierunkach i w specjalnociach dostosowanych do potrzeb rynku pracy,
dowiod³y, ¿e dzia³alnoæ szkó³ wy¿szych musi byæ podporz¹dkowana prawom rynku, a kierowanie uczelni¹ oraz zdobywanie rodków finansowych na jej dzia³alnoæ wymaga wiedzy
i umiejêtnoci mened¿erskich.
W Polsce powsta³ rynek edukacyjny. Uczelnie publiczne bardzo szybko dostosowa³y siê
do jego praw. Niedostatek rodków finansowych z bud¿etu pañstwa skompensowa³y rozwojem studiów p³atnych. Zdobywane w ten sposób dodatkowe, pozabud¿etowe rodki finansowe przeznaczano w znacznej czêci na inwestowanie w rozwój bazy i infrastruktury uczelni.
Z up³ywem czasu sektory szkolnictwa wy¿szego publicznego i niepublicznego rozpoczê³y konkurowanie ze sob¹ o p³ac¹cych czesne studentów. Konkurencja ta ma dobre i z³e
strony. Do tych pierwszych nale¿y dynamizowanie rozwoju. Osi¹gniêcie w Polsce wspó³czynnika skolaryzacji w kszta³ceniu wy¿szym m³odzie¿y na poziomie ponad 45%, a wiêc
porównywalnym z najwy¿ej rozwiniêtymi krajami Europy, jest jednym z rezultatów tej konkurencji i zas³uguje na miano cudu.
Cud edukacyjny w polskim szkolnictwie wy¿szym dokona³ siê bez udzia³u pañstwa,
gdy¿ pañstwo nie do³o¿y³o do tego ani grosza ze swego bud¿etu. Uczelnie niepubliczne
utworzono z prywatnych rodków, adaptuj¹c i zagospodarowuj¹c czêsto bezu¿yteczne budynki i tereny pozosta³e po zlikwidowanych przedsiêbiorstwach dzia³aj¹cych w poprzedniej
epoce. Rozwój uczelni publicznych, umo¿liwiaj¹cy zwielokrotnienie liczby kszta³conych
studentów, dokona³ siê dziêki inwestowaniu rodków finansowych uzyskanych ze studiów
p³atnych. Polski cud edukacyjny sfinansowa³o spo³eczeñstwo.
Konkurowanie publicznego i niepublicznego sektora szkolnictwa wy¿szego w zdobywaniu rodków finansowych za p³atne studia ma równie¿ z³e strony. Uczelnie  wiadomie
lub niewiadomie  wypadaj¹ ze swych ról, ze swych funkcji i misji w pañstwie oraz w spo³eczeñstwie. Na margines schodz¹ kulturotwórcze funkcje akademickich szkó³ wy¿szych,
których podstawow¹ misj¹ jest kszta³cenie elit, uczestniczenie w ¿yciu publicznym, opiniowanie i recenzowanie decyzji gospodarczych i politycznych podejmowanych przez rz¹dy,
a tak¿e tworzenie i utrwalanie w³asnego dorobku naukowego. W pêdzie za dodatkowymi
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dochodami powstaj¹ niesterowalne molochy, rozwleczone w miejscu i w czasie, kszta³c¹ce
dziesi¹tki tysiêcy studentów zaocznych, równie¿ w filiach odleg³ych o setki kilometrów od
orodków akademickich tworzonych mozolnie wysi³kiem wielu pokoleñ.
Uczelnie niepubliczne  nie maj¹ce historycznych tradycji i marki  staraj¹ siê sprostaæ
tej konkurencji, wchodz¹c w obszary i role uczelni publicznych. Korzystaj¹c z ich kadry i
dorobku naukowego, staraj¹ siê obni¿yæ koszty swojego funkcjonowania, niejednokrotnie
³ami¹c obyczaje akademickie oraz zasady dotycz¹ce m.in. ochrony praw autorskich i praw
w³asnoci, jak¿e wa¿nych w budowaniu wolnej konkurencji niezbêdnej do w³aciwego funkcjonowania rynku edukacyjnego.
Konkurowanie w zakresie liczby kszta³conych studentów odbywa siê kosztem jakoci
studiów. Obni¿enie jakoci kszta³cenia, spowodowane zbyt szybkim wzrostem liczby
studentów, dotyczy obu sektorów szkolnictwa wy¿szego: publicznego oraz niepublicznego,
i wydaje siê dodatkow¹, obiektywn¹ cen¹ polskiego cudu edukacyjnego.
Projekt ustawy o szkolnictwie wy¿szym opracowany przez zespó³ powo³any z inicjatywy
prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego uwzglêdnia wszelkie dotychczasowe  dobre i z³e 
dowiadczenia w rozwoju szkolnictwa wy¿szego, w budowaniu polskiego rynku edukacyjnego.
Projekt zawiera rozwi¹zanie najwa¿niejszego, jak siê wydaje, problemu szkolnictwa wy¿szego, którym jest wieloetatowoæ samodzielnych pracowników naukowych i pozosta³ych
nauczycieli akademickich. Zak³ada bowiem pracê nauczycieli akademickich w jednej uczelni,
w której bêd¹ mogli skoncentrowaæ siê na dzia³alnoci dydaktycznej i naukowej w odpowiednim, gwarantuj¹cym skutecznoæ dzia³ania czasie pracy. Dodatkowe zatrudnienie mo¿e dotyczyæ jednej uczelni, w której mo¿liwe bêdzie zasilenie minimum kadrowego niezbêdnego do
prowadzenia studiów licencjackich. Dodatkowe zatrudnienie bêdzie wymagaæ zgody rektora
uczelni stanowi¹cej podstawowe miejsce pracy zainteresowanej osoby.
Proponowane rozwi¹zania umo¿liwi¹ ustabilizowanie pracy kadr akademickich i przyczyni¹ siê do zapewnienia warunków wzrostu jakoci kszta³cenia. Wprowadzona w projekcie ustawy mo¿liwoæ mianowania nauczycieli akademickich równie¿ w niepublicznych
szko³ach wy¿szych, tworzy warunki do zbudowania w tych uczelniach w³asnych zespo³ów
pracowników dydaktycznych i naukowo-badawczych. Rozwi¹zanie problemu wieloetatowoci otwiera drogê do uczciwego konkurowania uczelni na rynku edukacyjnym, eliminuje
spiêtrzone od wielu lat patologie.
Projekt ustawy o szkolnictwie wy¿szym we wszystkich swoich regulacjach traktuje jednakowo uczelnie publiczne i niepubliczne  zarówno w zakresie praw, jak i obowi¹zków.
Istniej¹ce ró¿nice dotycz¹ procedur tworzenia i znoszenia uczelni oraz zarz¹dzania ich
maj¹tkiem, co jest oczywiste ze wzglêdu na koniecznoæ rozró¿nienia sposobów gospodarowania maj¹tkiem pañstwowym i prywatnym. W przepisach projektu ustawy studenci publicznych i niepublicznych szkó³ wy¿szych s¹ traktowani jednakowo tak¿e pod wzglêdem
mo¿liwoci otrzymania stypendiów naukowych i socjalnych. Projekt stwarza bowiem mo¿liwoæ finansowania z bud¿etu pañstwa kosztów kszta³cenia na studiach dziennych równie¿
studentom uczelni niepublicznych.
Przepisy projektu ustawy nadaj¹ wysok¹ rangê Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej i Radzie G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, a tym samym zapewniaj¹ mo¿liwoæ skutecznego
oddzia³ywania na jakoæ kszta³cenia i prawid³owoæ przebiegu procedur w prowadzonych
procesach edukacyjnych.
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Projekt porz¹dkuje proces edukacyjny w szko³ach wy¿szych zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi w Unii Europejskiej, ustalonymi w Deklaracji Boloñskiej. Wprowadzany jest,
jako powszechnie obowi¹zuj¹cy, trzystopniowy model studiów: licencjackie  magisterskie
 doktoranckie. Studia ci¹g³e bêd¹ nale¿eæ do wyj¹tków (np. studia medyczne). Regulacje
projektu ustawy zapewniaj¹ Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu mo¿liwoæ skutecznego nadzorowania dzia³alnoci uczelni. W przypadku ³amania przez nie prawa mo¿liwe bêdzie
ich likwidowanie.
Dziêki projektowi ustawy o szkolnictwie wy¿szym zostaje rozpoczêty nowy etap w rozwoju szkolnictwa wy¿szego, etap wzrostu jakoci wy¿szego wykszta³cenia polskiej m³odzie¿y. Projekt nie dzieli uczelni na publiczne i niepubliczne, ale ³¹czy je w jeden spójny system
szkolnictwa wy¿szego.
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Andrzej Pelczar (Przewodnicz¹cy Rady G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego w latach 19962002)
W programie konferencji napisano, ¿e mój g³os ma byæ g³osem wprowadzaj¹cym.
Rozumiem to tak, ¿e ma to byæ g³os inicjuj¹cy, czy mo¿e raczej prowokuj¹cy dyskusjê.
Najlepiej zrobiæ to przedstawiaj¹c kilka konkretnych uwag.
Chcia³bym siê odwo³aæ do dwóch hase³, które ujawni³y siê na pocz¹tku konferencji. Pierwsze, zasygnalizowane co najmniej implicite w poprzednich wyst¹pieniach, to wspó³zawodnictwo, z tym ¿e chodzi³o zarówno o wiadomoæ pojawiania siê konkurencji jako zjawiska, jak
i stwierdzenie, ¿e nasze uczelnie musz¹ stawiæ jej czo³a, musz¹ byæ konkurencyjne. I has³o
drugie, które jest oficjalnie zapisane jako tytu³ pierwszej sesji: Regulacje prawne a wspó³dzia³anie uczelni publicznych i niepublicznych. Otó¿ pozwolê sobie wyjæ od tych hase³, proponuj¹c
pewn¹ ogóln¹ refleksjê. Zacznê nie tyle od szkolnictwa wy¿szego w ogóle, ile od badañ naukowych. Jest oczywiste, ¿e w nauce wystêpuje ewidentne wspó³zawodnictwo, ale równoczenie
jest te¿ oczywiste, ¿e nie by³oby w niej naprawdê istotnego postêpu bez wspó³pracy. Istniej¹
projekty, które wymagaj¹ wspó³pracy, i to nie tylko wspó³pracy pojedynczych uczelni czy te¿
instytutów, ale wspó³pracy w skali miêdzynarodowej, wspó³pracy pañstw. Jako przyk³ad mo¿e
pos³u¿yæ CERN (Europejska Rada Badañ J¹drowych)  wspólne przedsiêwziêcie wielu pañstw:
tutaj bez wspó³pracy nie ma mowy o rozwoju. Trzeba wiêc spojrzeæ niejako równoczenie na
wspó³zawodnictwo i wspó³dzia³anie: oba te elementy kszta³tuj¹ce relacje miêdzy ró¿nymi podmiotami (instytucjami, grupami instytucji, pañstwami) musz¹ byæ brane pod uwagê jako sk³adniki komplementarne. Jeli tak spróbujemy postrzegaæ tê sprawê, to mo¿e pewne problemy
stan¹ siê mniej ostre, a pewne rozwi¹zania nasun¹ siê jako zupe³nie naturalne.
Gdy mówimy o szkolnictwie wy¿szym, to oczywicie tak¿e musimy mieæ na uwadze
zarówno wspó³zawodnictwo, jak i wspó³pracê. Chodzi o wspó³pracê w szkolnictwie wy¿szym w Polsce oraz o wspó³pracê miêdzynarodow¹. Obecne zadania  czy raczej wyzwania
 stoj¹ce przed szkolnictwem wy¿szym w Polsce s¹ jasne. Musimy bacznie przestrzegaæ oczywistej zasady kszta³cenia kadr na najwy¿szym poziomie, ale musimy równie¿ myleæ o tym,
¿eby ca³e nasze spo³eczeñstwo by³o po prostu wiat³e. Przepraszam za wielkie s³owa, ale
s¹dzê, ¿e tak to trzeba uj¹æ. Mówimy o spo³eczeñstwie edukacyjnym, spo³eczeñstwie wiedzy, spo³eczeñstwie informacyjnym. S¹ to zadania, które stoj¹ przed szkolnictwem wy¿szym
w ogóle, przed ca³ym systemem edukacji, a nie tylko przed poszczególnymi uczelniami. Nie
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wyklucza to pewnych naturalnych form wspó³zawodnictwa miêdzy szko³ami wy¿szymi. Granice tego wspó³zawodnictwa musz¹ jednak byæ determinowane przez nadrzêdne cele i zadania stoj¹ce przed ca³ym polskim szkolnictwem wy¿szym musz¹ jednak determinowaæ granice takiego wspó³zawodnictwa. Mo¿e tu mieæ zastosowanie zasada rozs¹dnego podzia³u ról
(w ramach dobrze zarysowanych ram wspó³pracy). Kwestia ta powinna staæ siê przedmiotem
debaty rodowiskowej.
Przechodz¹c do spraw bardziej szczegó³owych, chcia³bym zwróciæ uwagê na pewne
wybrane zagadnienia, które wi¹¿¹ siê zarówno z has³em wspó³zawodnictwo, jak i z tematem pierwszej sesji  regulacjami prawnymi. Powiada siê  i jest to naturalne  o równym
traktowaniu wszystkich uczelni. Mówi¹c o tym, trzeba sobie najpierw uwiadomiæ koniecznoæ spe³nienia podstawowych za³o¿eñ, owego  postulowanego i oczekiwanego  równego traktowania. Chodzi m.in. o to, ¿e prawdziwa samodzielnoæ konkretnej uczelni bêdzie
mo¿liwa wówczas, gdy uczelnia ta bêdzie mia³a samodzieln¹ w³asn¹ kadrê. I to ma byæ
sytuacja normalna. W tej chwili jestemy  ogólnie rzecz ujmuj¹c  doæ dalecy od takiej
normalnoci, ale nie mo¿emy byæ doktrynerami i utrzymywaæ, ¿e nie jest mo¿liwe zatrudnienie jednego nauczyciela akademickiego w wiêcej ni¿ jednej uczelni. Obecnie konieczne
jest zaakceptowanie istniej¹cego stanu rzeczy, ale trzeba to traktowaæ jako stan przejciowy.
Byæ mo¿e ten okres przejciowy bêdzie dosyæ d³ugi. Mog¹ byæ w przysz³oci takie wyj¹tki,
¿e bardzo wybitni profesorowie bêd¹ zatrudniani w wiêcej ni¿ jednej uczelni czy te¿ wiêcej
ni¿ jednej placówce. Ale sytuacja jest normalna wtedy, gdy profesor jest zatrudniony w jednej uczelni  nie tylko wyk³ada, nie tylko prowadzi seminaria, ale po prostu jest. Jeli tak
bêdzie we wszystkich szko³ach wy¿szych, to bêdzie mo¿na mówiæ o naprawdê równym
starcie. Otwarty pozostaje problem wprowadzenia stosownych uregulowañ prawnych, które
przyczyni³yby siê do tego w sposób naturalny, ale nie gwa³towny.
W ¿adnej dyskusji o szkolnictwie wy¿szym nie mo¿emy uciekaæ od problemów finansowych, a mówi¹c ogólniej  od tego, ¿e szko³y wy¿sze dzia³aj¹ w ramach gospodarki wolnego rynku. S¹dzê, ¿e istniej¹ pewne naturalne ograniczenia w kwestii stopnia podporz¹dkowywania uczelni prawom tego rynku. Pragnê wypowiedzieæ w tym kontekcie pewne uwagi
nieco mo¿e prowokacyjne, ale wynikaj¹ce z niepokoj¹cych obserwacji. W szkolnictwie
wy¿szym coraz czêciej nie tylko stosuje siê metody wolnego rynku, ale tak¿eterminologiê
biznesow¹, co odzwierciedla pewien sposób mylenia. Jestem g³êboko przekonany, ¿e terminologia ta jest w tym miejscu niew³aciwa. Trudno bowiem mówiæ o relacjach typu: klient
 us³ugodawca w szkolnictwie wy¿szym. Nie nale¿y traktowaæ studentów czy te¿ ich rodziców jako klientów chocia¿by dlatego, ¿e nie mog¹ byæ spe³nione dwa g³ówne  jeli mo¿na
tak powiedzieæ  kanony traktowania klienta. W szko³ach wy¿szych nie zawsze klient ma
racjê i nie mo¿na stwierdziæ, ¿e klient p³aci, klient musi byæ obs³u¿ony (co oznacza³oby:
student p³aci i musi byæ nauczony). W szkolnictwie wy¿szym, we wspólnocie akademickiej,
musz¹ istnieæ relacje partnerskie, co wcale nie znaczy, ¿e s¹ tam partnerzy o równych prawach i obowi¹zkach. Ale to s¹ partnerzy, a nie klienci i us³ugodawcy. W moim przekonaniu
za tak¹ biznesow¹ terminologi¹ idzie pewien sposób mylenia i traktowania sprawy. A tymczasem zasad¹ powinno byæ tworzenie wspólnoty akademickiej w poszczególnych uczelniach, i to na zasadach partnerskich.
Proponujê, aby przez pryzmat konstatacji dotycz¹cych pewnych spraw szczegó³owych
(ilustruj¹cych jednak niektóre problemy generalne) popatrzeæ na szkolnictwo wy¿sze bar-
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dziej ogólnie, ni¿ zwykle jestemy sk³onni, bior¹c pod uwagê bardzo wa¿ny i nies³ychanie
konkretny problem zwi¹zany z regulacjami prawnymi.

W³odzimierz Puzyna (Rektor Wy¿szej Szko³y Administracji
Publicznej w Szczecinie)
Profesor Jerzy Wonicki w swoim wprowadzeniu s³usznie podkreli³, ¿e nowe prawo
akademickie jest wyk³adnikiem polityki pañstwa. I rzeczywicie tak powinno byæ, choæ muszê
powiedzieæ, i¿ zdziwi³o mnie stwierdzenie padaj¹ce z ust znanego libera³a, ¿e równowa¿enie popytu i poda¿y na rynku edukacyjnym jest obowi¹zkiem pañstwa i ¿e z tej przes³anki
wynik³a intencja stworzenia nowej ustawy. Byæ mo¿e le zrozumia³em ten fragment wypowiedzi prof. Wonickiego. Je¿eli tak siê sta³o  to przepraszam za nies³uszne podejrzenia.
Niepokoi mnie jednak mocno, ¿e kiedy by³a mowa o za³o¿eniach projektu ustawy, wiele us³yszelimy o ograniczeniach wynikaj¹cych z kurtuazji wobec prezydenta Rzeczypospolitej, nie pad³o natomiast s³owo o sprawie najwa¿niejszej: o strategicznej wizji rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce, której ustawa ta mia³aby byæ podporz¹dkowana. U podstaw
projektu nie ma tak¿e uczciwej analizy obecnego stanu szkolnictwa wy¿szego z wskazaniem
wszystkich jego mankamentów. Te mankamenty s¹ znakomicie opisane w referacie dr. Krzysztofa Paw³owskiego, z którym w pe³ni siê zgadzam.
Pierwszym mankamentem systemu szkolnictwa, zw³aszcza publicznego, jest skrêpowanie w niesprawnych strukturach zarz¹dzania. Drugim  brak efektywnoci wdro¿eniowej.
Niewielka czêæ rezultatów prac badawczych, które s¹ prowadzone w uczelniach, trafia jako
nowe pomys³y do gospodarki. Trzecim mankamentem jest brak instrumentów polityki kadrowej. Mianowanie jako forma zatrudnienia pracowników o najwy¿szych kwalifikacjach wrêcz
prowokuje obni¿enie jakoci pracy i ogranicza mobilnoæ kadr, a brak mobilnoci kadrowej
jest kolejnym mankamentem ca³ego systemu.
Brak oparcia w wizji strategicznej i analizie stanu obecnego k³adzie siê cieniem na projekcie, który w³aciwie nie proponuje ¿adnych nowych rozwi¹zañ odpowiadaj¹cych potrzebom dostosowania polskiego systemu edukacji  nie tylko wy¿szej  do nowych warunków
cywilizacyjnych. I w rezultacie ta ustawa, choæ wiele osób napracowa³o siê nad ni¹ w dobrych intencjach, w gruncie rzeczy niewiele nowego nam proponuje. Nie likwiduje ¿adnego
z mankamentów systemu. W³aciwie jedynym nowym pomys³em jest ustanowienie (czy usankcjonowanie istnienia) kartelu silnych szkó³ wy¿szych, które autorzy nazywaj¹ akademickimi. Uczelniom tym projekt zapewnia dominacjê na rynku edukacyjnym.
Wydaje mi siê, ¿e cieniem na tej ustawie po³o¿y³a siê fascynacja systemem akademickim. Absolwenci szkó³ akademickich s¹ przygotowywani g³ównie do pracy intelektualnej,
s³abo sobie radz¹ w polskiej rzeczywistoci pracowniczej, przewa¿a u nich wiedza teoretyczna nad umiejêtnociami. Taki model absolwenta na pewno nie ma sensu w przypadku
uczelni zawodowych. Specyfika zawodowych szkó³ wy¿szych zosta³a w projekcie pominiêta. Uczelniom tym narzucono model akademicki.
Nie jest w moim przekonaniu prawdziwa teza, ¿e nowa ustawa stwarza równe szanse
wszystkim sektorom szkolnictwa wy¿szego. Nie mam, niestety, czasu, ale móg³bym z pomoc¹ wielu dowodów wykazaæ, ¿e ta ustawa dyskryminuje sektor nazywany niepublicznym
(a de facto sektor niepañstwowy). Koronnym dowodem braku równouprawnienia obu sekto-

29

W³odzimierz Puzyna, Józef Szab³owski, Ryszard Domañski

rów jest tytu³ dzisiejszej konferencji. Gdyby wszystkie typy uczelni dzia³a³y na równych prawach, to nie mia³oby sensu rozwa¿anie wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych, ale nale¿a³oby raczej zastanawiaæ siê nad modelem wspó³dzia³ania uczelni w ogóle.
Niedostateczne wspó³dzia³anie uczelni jest jedn¹ z przyczyn s³aboci polskiego systemu szkolnictwa wy¿szego i na pewno nad tym tematem warto by³oby siê pochyliæ.
Wydaje mi siê zatem, ¿e fascynacja tym projektem jest nieuzasadniona i le by siê sta³o,
gdyby zosta³ on przyjêty w obecnej formie. To nie jest dobra ustawa. S¹dzê, ¿e jej wejcie
w ¿ycie niewiele siê przyczyni do rozwoju polskiego systemu edukacji wy¿szej, a na pewno
os³abi konkurencyjnoæ Polski na rynkach edukacyjnych, nie tylko europejskich. Dlatego
wydaje mi siê, ¿e g³êbsza refleksja i szersza dyskusja nad tym projektem s¹ konieczne dla
unikniêcia kolejnego przypadku uchwalenia z³ego prawa.

Józef Szab³owski (Rektor Wy¿szej Szko³y Finansów i Zarz¹dzania
w Bia³ymstoku, Przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów Uczelni
Niepañstwowych)
Pragnê serdecznie podziêkowaæ za zaproszenie na tê konferencjê, a tak¿e z³o¿yæ podziêkowania panu prof. Wonickiemu, który kilka razy uczestniczy³ w posiedzeniach prezydium KRUN. Bylimy oczywicie nape³niani otuch¹, ¿e nasze uwagi zostan¹ przyjête.
W znacznym stopniu tak siê jednak nie sta³o. W zwi¹zku z tym bêdziemy organizowali w najbli¿szych dniach posiedzenie Prezydium KRUN, aby oceniæ obecn¹ wersjê projektu. Konferencja Rektorów Uczelni Niepañstwowych sformu³owa³a wiele uwag do projektu. Skoncentrujê siê tylko na kilku. Zgadzam siê z tym, ¿e w projekcie zosta³a nadmiernie zaakcentowana
akademickoæ, ale proszê zwróciæ uwagê, ¿e wed³ug stanu z po³owy 2002 roku, kiedy walczylimy o nowelizacjê dotycz¹c¹ zamiejscowych punktów dydaktycznych, uprawnienia do
nadawania stopnia doktora mia³o 506 wydzia³ów, w tym 5 wydzia³ów z uczelni niepublicznych. Przyjmowanie kryterium doktoratów do uprawnieñ dydaktycznych albo przenoszenie
tych uprawnieñ w postaci doktoratów do uprawnieñ dydaktycznych budzi zatem sprzeciw i
niezrozumienie uczelni niepañstwowych. S¹dzê, ¿e sprawa dotyczy zamiejscowych orodków dydaktycznych i studiów podyplomowych. Uczelnie niepubliczne maj¹ obecnie ponad
20 tys. s³uchaczy na studiach podyplomowych. S¹dzê, ¿e o wiele bardziej zrozumia³ym kryterium by³oby np. stwierdzenie, ¿e je¿eli w uczelni istniej¹ nadwy¿ki kadrowe, to mo¿na
za³o¿yæ zamiejscowy punkt dydaktyczny. Minimalne wymagania przy uprawnieniach do przyznawania dyplomu magistra przewiduj¹ koniecznoæ zatrudniania w uczelni omiu samodzielnych pracowników naukowych, je¿eli szko³a zatrudnia jeszcze dwóch plus trzech adiunktów, to ma prawo do za³o¿enia zamiejscowego punktu dydaktycznego. Sytuacja jest taka,
¿e wydzia³y maj¹ce uprawnienia do doktoryzowania mog¹ zak³adaæ punkty zamiejscowe,
a te, które nie maj¹ takich uprawnieñ, ale mog¹ mieæ bardzo du¿o kadry  nie mog¹. W mojej
uczelni na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu pracuje 21 profesorów, ale nie mamy uprawnieñ do doktoryzowania. Prace doktorskie ju¿ powsta³y i czekaj¹. Mo¿na jednak przyj¹æ inne
kryterium, które nie bêdzie nikogo denerwowa³o i bêdzie zupe³nie realne.
Druga sprawa to zgoda rektora na zatrudnienie nauczyciela akademickiego poza macierzyst¹ uczelni¹. Kwestiê tê nale¿y postrzegaæ tak, jak to jest w przypadku innowacji:
wystêpuje tu bowiem ssanie i t³oczenie. My tê kadrê w jaki sposób wyrywamy z uczelni
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publicznych, ale przecie¿ nie ma rynku pracy nauczycieli akademickich w Polsce. W ka¿dej
dziedzinie w Polsce jest rynek pracy: istnieje rynek pracy in¿ynierów, ekonomistów, lekarzy,
ale nie nauczycieli akademickich, a projekt ustawy w zasadzie nie tworzy podstaw do powstania tego rynku. Uwa¿am wiêc, ¿e przyjêcie rozwi¹zania, zgodnie z którym rektor ma
udzielaæ pracownikowi zgody na dodatkowe zatrudnienie jest przedwczesne. Jestem natomiast przeciwny temu, ¿eby profesor pracowa³ na piêciu czy szeciu etatach, ale ustalmy
wobec tego, ¿e jedno reprezentowanie studiów magisterskich i jedno studiów licencjackich
jest czym naturalnym i nie powinno wymagaæ zgody. Jeliby kto chcia³ pracowaæ na trzecim, czwartym etacie, to wówczas zgoda powinna byæ wymagana  a w³aciwie nie powinno
siê jej udzieliæ.
Kolejn¹ spraw¹ jest pomoc materialna dla studentów. Ta pomoc, moim zdaniem, powinna byæ taka sama  czym bowiem siê ró¿ni cz³owiek z prowincji, który wybierze szko³ê
niepubliczn¹ od tego, który wybierze szko³ê publiczn¹?
Na koniec ¿yczê wszystkim Pañstwu i sobie, ¿ebymy z tej sali, po obradach, wyszli
zadowoleni. ¯ebymy mieli poczucie, ¿e rozwi¹zania, które s¹ projektowane w ustawie rzeczywicie daj¹ równe szanse. ¯yczê tego uczelniom publicznym i niepublicznym.

Ryszard Domañski (Rektor Wy¿szej Szko³y Handlu i Finansów
Miêdzynarodowych w Warszawie)
Chcia³bym siê odnieæ do spraw, które ju¿ parê razy podnosi³em na innych spotkaniach
i w publikacjach  od Fundacji Ekonomicznej Przedsiêbiorczoci pocz¹wszy, a skoñczywszy
na bulwarowym VIP  które to kwestie, choæ ich znaczenie jest fundamentalne  z sam¹
ustaw¹ maj¹ zwi¹zek poredni. Mianowicie  jeli celem strategicznym zarówno naszym, jak
i ustawy jest d¹¿enie do tego, ¿eby kszta³cenie na poziomie wy¿szym w Polsce odpowiada³o
mniej wiêcej temu, co siê przez taki poziom rozumie na wiecie (a wiêc, ¿eby nasz licencjat
odpowiada³ stopniowi Bachelor, a magisterium  stopniowi Master), to tym wiêksza uwaga
powinna byæ powiêcona programom kszta³cenia: rozró¿nianiu treci i standardów wymagañ na poszczególnych poziomach, które s³usznie i zgodnie ze star¹ praktyk¹ akademick¹ s¹
wyró¿niane w ustawie jako licencjat, magisterium oraz doktorat.
Profesor Jerzy Wonicki u¿y³ pojêæ rynek edukacyjny, popyt i poda¿ i kto na sali
na to siê obruszy³. Ja jednak zgadzam siê, ¿e te pojêcia maj¹ zastosowanie w obszarze nas
interesuj¹cym. I tak jak na rynku mamy zró¿nicowany popyt  tutaj na us³ugi edukacyjne  to
równie¿ musi wystêpowaæ zró¿nicowana poda¿  odpowiednio te¿ zró¿nicowane powinny
byæ minima programowe  w taki w³anie sposób, aby licencjat, magisterium, doktorat by³y
wyranie ró¿nymi fenomenami. Tymczasem z rozczarowaniem stwierdzamy, ¿e w minimach
programowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu nie ma ró¿nicy jakociowej miêdzy studiami licencjackimi a magisterskimi, przynajmniej w obszarze studiów ekonomicznych i biznesowych, którymi sam siê zajmujê i trochê obserwujê, co w tym wzglêdzie dzieje
na wiecie, i to ju¿ nie w orodkach przoduj¹cych, ale uwa¿anych za peryferyjne (jak Meksyk, Kair czy Ankara albo bliskie nam Chemnitz). Otó¿ inaczej ni¿ to jest za granic¹, w programach kszta³cenia opublikowanych pod postaci¹ minimów programowych przez MENiS
na poziomie licencjackim i magisterskim wystêpuje w zasadzie ten sam zestaw pojêæ i kategorii, ten sam zakres tematyczny  nie widaæ skoku jakociowego, który odró¿nia³by magistra od
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licencjata. Pominê ju¿ kwestiê wewnêtrznej sprzecznoci przedstawianych minimów (niby dlaczego zakres wymagañ z matematyki na poziomie licencjackim dla kierunku zarz¹dzanie i marketing jest wyranie szerszy i trudniejszy ni¿ na poziomie magisterskim dla kierunku ekonomia?)
albo nak³adania siê poszczególnych przedmiotów (dlaczego na zajêciach z przedmiotu badania
rynkowe student ma siê zapoznawaæ z takimi pojêciami jak popyt, poda¿, elastycznoæ popytu
i poda¿y, gdy po podstawowym wyk³adzie z ekonomii ma ju¿ je przyswojone i w badaniach
rynku musi ju¿ tylko sprawnie nimi operowaæ).
Mo¿e powstaæ (a w³aciwie mam nadziejê, ¿e nie powstanie) pytanie, jak wyró¿niaæ
programy poszczególnych poziomów na studiach ekonomicznych  poziomu licencjackiego
i magisterskiego  gdy¿ to powinno byæ powszechnie wiadome. Wypowiada³em siê na ten
temat na ró¿nych forach, a tak¿e stworzy³em Stowarzyszenie Edukacyjno-Gospodarcze Capita, które stara siê lansowaæ odpowiednie standardy (odpowiednie, tzn. takie, które nawi¹zuj¹ do wymagañ stawianych na wiecie i w Europie, do której do³¹czamy). Za tym musi iæ
umiejêtnoæ prowadzenia wyk³adów na odpowiednim poziomie. Na przyk³ad na magisterskich studiach ekonomicznych kadra musi umieæ wyk³adaæ teoriê mikro- i makroekonomiczn¹ na poziomie advanced, tak jak to siê robi na wiecie. Czyli musi nawi¹zywaæ do tych
podrêczników i tych standardów, które s¹ uwa¿ane za podstawê do uzyskania tytu³u magistra. W Polsce mamy w tej chwili tylko jeden podrêcznik advanced do makroekonomii (przet³umaczony na polski) i na razie nie ma ¿adnego podrêcznika do mikroekonomii. Starsza
kadra jest nieprzygotowana do prowadzenia tych wyk³adów, ja osobicie poziomu advanced
te¿ nie opanowa³em na tyle, by swobodnie prowadziæ wyk³ad, bo nikt mnie tego nigdy nie
uczy³ ani ode mnie nie wymaga³. To, czego siê nauczy³em, w czym nabra³em bieg³oci,
mo¿na nazwaæ poziomem rednim, który uzyska³em dziêki przet³umaczeniu na polski podrêcznika Variana Intermediate Microeconomics  tego samego, który dla poziomu Bachelor
jest wymagany w Uniwersytecie Chicago, sk¹d go w³anie zaimportowa³em. Na poziomie
advanced potrafi¹ prowadziæ zajêcia ci m³odsi pracownicy, którzy koñczyli studia i robili
doktoraty na uczelniach zachodnich  w Stanach Zjednoczonych i mo¿e w Wielkiej Brytanii.
Jak jednak wiadomo, wed³ug ustawy, a w³aciwie w myl rozporz¹dzeñ MENiS i regu³ stosowanych przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹  oni w³anie nie licz¹ siê do minimów
kadrowych poziomu magisterskiego.
Przytoczony tu przyk³ad ilustruje, jak ustawa, biedz¹c siê nad poszukiwaniem ró¿nych
rozwi¹zañ, consensusów, zrównywania jednych z drugimi, a wszystkich razem jeszcze bardziej, i buduj¹c fortepian edukacyjny o klawiaturze: uczelnie zawodowe, akademickie, uniwersyteckie, zapomina o tym, co najwa¿niejsze i co wy¿ej stara³em siê wywieæ  o meritum!  o tym, ¿e nasycenie uczelni kadr¹ o najwy¿szych stopniach i tytu³ach nie zawsze
gwarantuje nowoczesnoæ i szybki postêp dydaktyki. W ró¿nych dziedzinach nauki sytuacja
jest z pewnoci¹ zró¿nicowana, ale w dziedzinie ekonomii i biznesu jest raczej tak jak powiedzia³em: w Wy¿szej Szkole Handlu i Finansów Miêdzynarodowych zaawansowan¹ mikroekonomiê i makroekonomiê wyk³adaj¹  coraz, co prawda, mniej  m³odzi absolwenci
Cambridge oraz Massachusetts Institute of Technology. Tyle tylko, ¿e w wietle minimów
programowych MENiS takich studiów nie ma, takie studia s¹ niepotrzebne. Piêtnastu moich
asystentów robi doktoraty w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy ju¿ skoñczyli, wiêkszoæ
skoñczy niebawem i okazuje siê, ¿e nie ma potrzeby, aby wracali do kraju, nie maj¹ po co,
nie ma dla nich pola do popisu, bo istniej¹ minima programowe i kadrowe, zgodnie z którymi
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s¹ zbêdni! (tak wiêc jeden z dofinansowywanych przez WSHiFM doktorantów North Western
University osiad³ ju¿ w Southampton w Anglii).
Na regulacje MENiS nak³adaj¹ siê te¿ standardy i oferty edukacyjne zg³aszane przez
uczelnie publiczne, które konkuruj¹ na rynku z uczelniami niepublicznymi, ale nie zawsze
wspieraj¹ nas w tym podnoszeniu wymagañ. I tu odniosê siê do dzisiejszej podnios³ej
uroczystoci wrêczania certyfikatów jakoci Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych. Certyfikat numer 1 zosta³ wrêczony kierunkowi finanse i bankowoæ prowadzonemu w Szkole G³ównej Handlowej, wrêcza³ go rektor SGH, a odbiera³a pani profesor Kolegium Zarz¹dzania i Finansów, przy którym ten kierunek jest w pewnym sensie afiliowany. Radoæ z tego wa¿nego osi¹gniêcia m¹ci nieco wiadomoæ, ¿e podstawowymi podrêcznikami do nauczania ekonomii na studiach doktoranckich prowadzonych przy tym kolegium s¹ podrêcznik Begga i Dornbusha  poziomu podstawowego (a wiêc takiego, który na
wiecie nie wystarcza dla poziomu licencjata  Bachelor) oraz podrêcznik polskiego autora,
napisany w konwencji pozastandardowej. S¹ to te same podrêczniki, które w goszcz¹cej nas
dzi Wy¿szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoci s¹ u¿ywane do wyk³adów dla licencjatów.
Wobec takiego przemieszania standardów  które w sumie nie za dobrze promuje wy¿sze
szkolnictwo ekonomiczne w Polsce  ustawa nic nie wnosi i niczego nie zabezpiecza, i gdyby ograniczyæ siê tylko do tego, to jest naprawdê zbêdna  co oczywicie nie znaczy, ¿e jest
zbêdna w ogóle.
Z wymienionych wy¿ej powodów jest jasne, ¿e nie do koñca mogê siê zgodziæ z póniejszym g³osem prof. Marka Ratajczaka upatruj¹cego nadziejê w szkolnictwie publicznym.
Na koniec s³owo odniesienia do uwagi prof. Andrzeja Pelczara. Zgadzam siê, ¿e relacja
uczelniastudent nie jest relacj¹ us³ugodawcaklient. W ekonomii istnieje pojêcie produkcja kapita³u ludzkiego  do tego potrzeba nak³adu us³ug uczelni, nak³adu us³ug dóbr materialnych i nak³adu czasu studenta. I wspólnie jestemy odpowiedzialni za to, ¿eby powsta³,
¿eby zosta³ wyprodukowany i zakumulowany w g³owach kapita³ ludzki. Gdy powstanie,
przyznajemy dyplom jako tego potwierdzenie. Jeli student nie pracuje, jeli niekooperuje
przy produkcji tego dobra, to dzia³a jak dywersant i powinien ponieæ za to karê, a nie domagaæ siê zwrotu pieniêdzy, bo siê w trakcie semestru rozmyli³ i ju¿ mu siê nie podoba uczelnia, która chce go zachêciæ do takiej kooperacji.
Na zakoñczenie pragnê jeszcze podkreliæ, ¿e  mimo wy¿ej przedstawionych uwag 
zgadzam siê z ogólnym duchem, jaki zosta³ przyjêty w proponowanej ustawie. Mówi¹c po
kole¿eñsku, jeli prof. Miros³aw Zdanowski jest za, to ja te¿ jestem za.
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Wp³yw rozwi¹zañ ustawowych
na jakoæ szkolnictwa wy¿szego
 analiza przypadków
Konferencja Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych odbywa siê
w okresie, gdy dyskutowane s¹ rozwi¹zania tzw. projektu prezydenckiego Prawa
o szkolnictwie wy¿szym. Przez kilka lat uczestniczy³em w pracach kolejnych zespo³ów przygotowuj¹cych projekty ustawy o szkolnictwie wy¿szym, wiele razy publicznie zabiera³em
g³os w tej sprawie. Z gorzk¹ satysfakcj¹ mogê obecnie stwierdziæ, ¿e mia³em racjê krytykuj¹c
projekt ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych czy te¿ nowelizacjê ustawy w sprawie
zasad dzia³ania zamiejscowych punktów dydaktycznych. Oba te rozwi¹zania ustawowe niew¹tpliwie wp³ynê³y, i nadal wp³ywaj¹, na obni¿enie jakoci kszta³cenia w polskim szkolnictwie wy¿szym. Co charakterystyczne, zarówno ustawa o wy¿szych szko³ach zawodowych,
jak i nowelizacja dopuszczaj¹ca tworzenie punktów zamiejscowych by³y w du¿ej mierze
inspirowane przez polityków i maj¹ doæ wyrane zabarwienie partyjne.
Poni¿ej przedstawiê krótk¹ analizê dwóch przypadków dokonanych zmian prawnych
oraz zwrócê uwagê na nowe, przygotowywane obecnie prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Przypadek I.
Ustawa o wy¿szych szko³ach zawodowych
Mo¿na siê doszukaæ dwóch inspiracji ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych. Pierwszej, starszej, pochodz¹cej od wp³ywowych urzêdników Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu, którzy postanowili przenieæ do Polski system niemieckich Fachhoschulen i dziêki
temu obni¿yæ jednostkowe koszty wykszta³cenia wy¿szego finansowanego z bud¿etu pañstwa (3 lata studiów zamiast 5), a zarazem mocniej zwi¹zaæ kszta³cenie w tych uczelniach
z potrzebami lokalnych rynków pracy. Druga inspiracja pochodzi³a od polityków Akcji
Wyborczej Solidarnoæ w okresie, w którym ugrupowanie to mia³o wiêkszoæ parlamentarn¹ i w³asny rz¹d, a jednoczenie przeprowadzano drug¹ reformê samorz¹dow¹, likwiduj¹c
wiêkszoæ z 49 tzw. starych województw. Pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe, fundowane przez rz¹d w miastach  stolicach likwidowanych województw, by³y swoistym prezentem na otarcie ³ez dla sfrustrowanych lokalnych dzia³aczy partyjnych i parlamentarzystów pochodz¹cych z tych terenów. Do zapisów ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych wprowadzono rozwi¹zanie bêd¹ce swoist¹ bomb¹ z opónionym zap³onem  kszta³cenie na specjalnociach zamiast na kierunkach oraz w lad za tym, w rozporz¹dzeniach
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wykonawczych, znacznie obni¿one wymagania kadrowe do uzyskania zezwolenia na kszta³cenie w specjalnociach. Dodatkowym  jak siê okaza³o ca³kowicie nieprawdziwym  argumentem na rzecz tworzenia pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych by³o przekonanie, ¿e koszty organizacji, ale tak¿e utrzymania tych szkó³, wezm¹ na siebie samorz¹dy
lokalne i powiatowe, a wiêc bud¿et pañstwa wyda niewiele. Oczywicie przed decyzjami
Ministerstwa w³adze lokalne obiecywa³y (tak¿e w formie uchwa³ stosownych organów samorz¹dowych) daleko id¹c¹ pomoc, ale wystarczy dzisiaj sprawdziæ, jakie jest praktyczne,
a nie tylko formalne poparcie pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych przez w³adze
lokalne. Wed³ug mnie  jest bliskie zera. Nie spe³ni³y siê te¿ oczekiwania inicjatorów ustawy z ówczesnego MEN; w Polsce nie przyj¹³ siê tytu³ licencjata i zdecydowana wiêkszoæ
absolwentów studiów licencjackich kontynuuje kszta³cenie na uzupe³niaj¹cych studiach
magisterskich, trzeba wiêc by³o siê chy³kiem wycofaæ ze specjalnoci (wed³ug opinii inicjatorów ustawy mia³y one zablokowaæ kszta³cenie na uzupe³niaj¹cych studiach magisterskich prowadzone na konkretnym kierunku). Jednym z politycznych argumentów na rzecz
powo³ywania pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych by³o przewiadczenie, ¿e utworz¹ one dodatkowe miejsca pracy w miejscowociach zagro¿onych du¿ym bezrobociem
oraz stworz¹ w tych miastach centra rozwoju lokalnego i regionalnego. Tymczasem wci¹¿
jeszcze wiêkszoæ osób prowadz¹cych zajêcia w tych szko³ach doje¿d¿a do nich ze swoich macierzystych uczelni, znajduj¹cych siê w obecnej stolicy województwa, w którym
istnieje dana szko³a. Tak wiêc  jak na ironiê  pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe tak
naprawdê tworz¹ nowe miejsca pracy w du¿ych miastach, w których bezrobocie jest najmniejsze i tam pozostaj¹ pieni¹dze p³acone przez wyk³adowców we w³aciwych dla ich
miejsca zamieszkania urzêdach podatkowych.
Co ciekawe, inicjatywê uchwalenia ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych doæ d³ugo i zdecydowanie krytykowali rektorzy uczelni pañstwowych, s³usznie uwa¿aj¹c,
¿e stworzenie tego typu szkó³ zmniejszy szanse dzia³aj¹cych dotychczas uczelni pañstwowych na wzrost dotacji bud¿etowych. Ta krytyka i opór w pewnym momencie ucich³y  po
utworzeniu kilkunastu pierwszych pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych sta³o siê jasne
dlaczego. Dosz³o bowiem do swoistego podzia³u rynku przez najwiêksze uczelnie pañstwowe  które objê³y patronat nad poszczególnymi pañstwowymi szko³ami zawodowymi, a zarazem zapewni³y dodatkowe zarobki wielu swoim pracownikom naukowo-dydaktycznym.
Przeciwko projektowi ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych do koñca zgodnie protestowa³y uczelnie niepubliczne, s³usznie spodziewaj¹c siê, ¿e strac¹ czêæ kandydatów na
studia, by³y one jednak zbyt s³abe, aby nie dopuciæ do uchwalenia ustawy.
Ustawa o wy¿szych szko³ach zawodowych obowi¹zuje ju¿ od piêciu lat, mo¿na wiêc
oceniæ skutki jej dzia³ania. Uwa¿am, ¿e zdecydowanie przewa¿aj¹ skutki negatywne. W 1997
roku nie trzeba by³o mieæ nadzwyczajnej wyobrani, aby przewidzieæ dzisiejsz¹ sytuacjê.
Po pierwsze, obni¿enie kryteriów kadrowych pozwalaj¹cych na ³atwe tworzenie
specjalnoci w pañstwowych wy¿szych szko³ach zawodowych zaowocowa³o  nieprzewidzianym przez urzêdników MEN  swoistym wysypem ponad stu kolejnych niepañstwowych szkó³ wy¿szych. Nawet wprowadzenie przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹
regulacji porz¹dkuj¹cych i spónione zablokowanie tworzenia specjalnoci nie zmieni jeszcze d³ugo sytuacji  jakoæ kszta³cenia w wiêkszoci uczelni (zarówno pañstwowych, jak
i niepañstwowych) w praktyce jest niekontrolowana i zale¿y g³ównie od intencji towarzy-
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sz¹cych zak³adaniu uczelni oraz ambicji osób je prowadz¹cych. Je¿eli kumuluj¹ siê zjawiska negatywne, tzn. g³ównym celem prowadzenia szko³y czy konkretnego kierunku studiów s¹ pieni¹dze (obojêtnie  czy dla za³o¿yciela, czy te¿ dla wyk³adowców), to nawet
najbardziej odpowiedzialna kontrola ze strony PKA nie pomo¿e (zespo³y wizytuj¹ce PKA
kontroluj¹ w zasadzie warunki formalne, tzn. kwalifikacje osób daj¹cych uprawnienia do
prowadzenia kierunku, wype³nienie minimum programowego itp., w praktyce nie sprawdzaj¹ natomiast jakoci realizacji programu studiów i wiedzy oraz umiejêtnoci uzyskanych przez studentów).
Ubocznym rezultatem uchwalenia ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych jest wprowadzenie na kurcz¹cy siê od 2003 roku rynek edukacyjny dodatkowych stu kilkudziesiêciu
podmiotów. Mo¿na odpowiedzieæ, ¿e zwiêkszona konkurencja doprowadzi do wzrostu
jakoci, ale w konkretnych polskich warunkach coraz czêciej uczelnie (zarówno pañstwowe, jak i niepañstwowe) oferuj¹ce studia odp³atne bêd¹ konkurowaæ, obni¿aj¹c wysokoæ
czesnego, co niemal zawsze musi prowadziæ do obni¿enia jakoci, a w przypadkach skrajnych (co nie oznacza, ¿e rzadkich) do swoistej sprzeda¿y dyplomów.
Od pocz¹tku inicjatywy powo³ania w by³ych miastach wojewódzkich pañstwowych
wy¿szych szkó³ zawodowych by³o wiadomo, ¿e tworzenie nowych uczelni pañstwowych za pieni¹dze publiczne nie ma sensu, gdy¿ w ci¹gu kilkunastu lat dojdzie do tak
drastycznego obni¿enia liczby potencjalnych kandydatów na studia, ¿e zabraknie ich nawet dla tzw. starych uczelni pañstwowych. U¿ywanie argumentów, ¿e dziêki powo³aniu
pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych nast¹pi³o zbli¿enie studiów do miejsca zamieszkania bardzo wielu kandydatów, a ponadto studia te umo¿liwi³y kszta³cenie osobom
pochodz¹cym z ubogich rodzin i regionów wiejskich, jest nadu¿yciem. To samo mo¿na
bowiem by³o osi¹gn¹æ przy znacznie ni¿szych kosztach, wzmacniaj¹c lub tworz¹c miejscowe filie tych du¿ych akademickich uczelni pañstwowych, które i tak faktycznie opiekuj¹ siê pañstwowymi wy¿szymi szko³ami zawodowymi albo powierzaj¹c kszta³cenie nieodp³atne studentów na wybranych przez MEN kierunkach wybranym uczelniom niepañstwowym, ju¿ dzia³aj¹cych w miastach, w których powstawa³y pañstwowe wy¿sze szko³y
zawodowe, co doprowadzi³oby do zracjonalizowania kosztów kszta³cenia. W 1997 roku
zg³osi³em ówczesnemu ministrowi Miros³awowi Handke projekt, w którym proponowa³em
kszta³cenie w WSB-NLU o 30% tañsze ni¿ by³o to projektowane w s¹deckiej pañstwowej
wy¿szej szkole zawodowej).
Jedyna korzyæ z utworzenia dwudziestu piêciu pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych wydaje siê doæ iluzoryczna  tzn. przerzucenie kosztów kszta³cenia kilkudziesiêciu
tysiêcy absolwentów pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych na uzupe³niaj¹cych studiach magisterskich na barki samych absolwentów, tzn. tych, którzy s¹ wed³ug powszechnej
opinii mniej zamo¿ni i zas³uguj¹ na pomoc pañstwa.
Trudno obecnie odpowiedzieæ, co stanie siê w przysz³oci z pañstwowymi wy¿szymi
szko³ami zawodowymi  czy przetrwaj¹ przy pomocy pañstwa jako samodzielne i rzeczywicie
niezale¿ne uczelnie, czy te¿ zostan¹ wch³oniête przez uczelnie patronackie. Jedno mo¿na
obecnie stwierdziæ: mleko ju¿ zosta³o rozlane. Z punktu widzenia obywatela  podatnika,
któremu zale¿y na efektywnym u¿ywaniu przez pañstwo funduszy pochodz¹cych z p³aconych przez niego podatków  sporo pieniêdzy pochodz¹cych z bud¿etu zosta³o po prostu
zmarnowanych i nie ma oczywicie osób winnych za ten stan rzeczy.
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Przypadek II. Zamiejscowe punkty dydaktyczne
Inicjatywa nowelizacji ustawy o szkolnictwie wy¿szym dotycz¹ca zamiejscowych punktów dydaktycznych mia³a charakter czysto polityczny i pochodzi od ministrów obecnego
rz¹du. Przypomnê inicjatywê ówczesnego ministra pracy i opieki spo³ecznej prof. Jerzego
Hausnera z pocz¹tkowych miesiêcy rz¹dów koalicji SLD-UP-PSL. Minister Hausner  przera¿ony poziomem bezrobocia, zw³aszcza na obszarach wiejskich i w ma³ych miasteczkach 
zaproponowa³ uruchamianie w wielu miastach, g³ównie powiatowych, nieodp³atnych studiów
wy¿szych (licencjackich) dla bezrobotnych, aby w ten sposób  nieco sztucznie  obni¿yæ na
pewien czas poziom bezrobocia (pisano wówczas o przyjmowaniu na te studia 100 tys. osób
rocznie!), przyjmuj¹c (doæ naiwne) za³o¿enie, ¿e absolwenci tych studiów zyskaj¹ w ci¹gu 3
lat kwalifikacje, dziêki którym bêd¹ mogli za³o¿yæ w³asne firmy b¹d wyjechaæ do du¿ych
miast, gdzie znajd¹ pracê. Po kilku miesi¹cach rz¹d wycofa³ siê po cichu z tego projektu.
Prawdopodobnie uwiadomiono sobie, jakie skutki polityczne mog¹ spowodowaæ rozbudzone nadzieje absolwentów, którzy zderz¹ siê z twardymi realiami rynku pracy tu¿ przed nastêpnymi wyborami parlamentarnymi. Ciekawa by³a te¿ postawa Minister Edukacji Narodowej i Sportu pani Krystyny £ybackiej, która po coraz czêstszym ujawnianiu istnienia nielegalnych filii i orodków zamiejscowych (nielegalnych wówczas w wietle prawa), zak³adanych
tak¿e przez najbardziej znane uczelnie pañstwowe, zamiast nakazaæ w³adzom uczelni natychmiastowe zaprzestanie nielegalnej dzia³alnoci, postanowi³a za pomoc¹ noweli ustawowej je uprawomocniæ. Takie dzia³anie mo¿na nazwaæ tylko w jeden sposób  psuciem prawa. Tak te¿ siê sta³o. Nowelizacja pokaza³a z jednej strony dominacjê uczelni publicznych,
zw³aszcza najwiêkszych, nad urzêdem ministra odpowiedzialnym za szkolnictwo wy¿sze,
z drugiej strony (u¿ywaj¹c wiadomie brutalnego jêzyka) rozwali³a wprowadzony niemal równoczenie system akredytacji. Obecnie doæ trudno jest ustaliæ poziom studiów prowadzonych na danym kierunku przez konkretn¹ podstawow¹ jednostkê akademick¹ danej uczelni
(chodzi g³ównie o uczelnie publiczne, gdy¿ nowelizacja dopuci³a do tworzenia bez wczeniejszej zgody Ministra Edukacji i Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej orodków zamiejscowych przez jednostki uczelni maj¹cych uprawnienia do nadawania stopnia doktora), gdy
oprócz porz¹dnie prowadzonych studiów stacjonarnych w g³ównej siedzibie uczelni, w kilku lub kilkunastu orodkach zamiejscowych prowadzone s¹ studia zaoczne o ca³kowicie
niekontrolowanej jakoci.
Jeli Pañstwowa Komisja Akredytacyjna zechce (a powinna) sprawdziæ równie¿ jakoæ studiów zaocznych prowadzonych poza siedzib¹ g³ówn¹ uczelni, to okres porz¹dkowania szkolnictwa wy¿szego wyd³u¿y siê do kilkunastu lat, a w tym czasie wiêkszoæ tych punktów upadnie (a przy okazji tak¿e s³abszych i mniejszych uczelni niepublicznych istniej¹cych w miastach,
w których powsta³y orodki zamiejscowe i pozbawionych przez nie kandydatów na studia). W
tej sprawie zwyciê¿y³ krótkoterminowy interes uczelni zainteresowanych dochodami z prowadzenia studiów zaocznych, a tak¿e wyk³adowców zainteresowanych dodatkowym wynagrodzeniem. Ucierpia³ na tym d³ugoterminowy interes spo³eczny, tzn. jakoæ oferowanych studiów i poziom wykszta³cenia absolwentów.
Na opiniê, ¿e przesadzam, chcia³bym us³yszeæ odpowied Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu, czy Ministerstwo ma listê wszystkich istniej¹cych obecnie punktów zamiejscowych
dla ka¿dej uczelni pañstwowej i jak ta lista ma siê do liczby zatrudnionych w danej jednostce
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podstawowej listy samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Ponadto chêtnie
odwiedzi³bym (choæ jeden) wzorcowy orodek zamiejscowy, w którym uczelnia kszta³ci tak¿e studentów na studiach stacjonarnych, w którym istnieje choæby namiastka biblioteki dydaktycznej u³atwiaj¹cej studentom kszta³cenie, który zosta³ utworzony jako d³ugoterminowa
inwestycja danej uczelni pañstwowej w rozwój miasta.

Czy w przysz³oci autor do³¹czy do kolejnego
komunikatu przypadek III?
Ten komunikat nie powsta³ po to, aby podkreliæ, ¿e przewidzia³em skutki podejmowanych rozwi¹zañ prawnych, ale ku przestrodze inicjatorów politycznych i cz³onków zespo³u
przygotowuj¹cego nowe prawo o szkolnictwie wy¿szym. Warto pomyleæ i podyskutowaæ
o d³ugoterminowych skutkach proponowanych rozwi¹zañ oraz wzi¹æ pod uwagê nie tylko
interesy poszczególnych sektorów szkolnictwa wy¿szego czy konkretnych uczelni, ale tak¿e
interes publiczny, który wci¹¿ i mimo wszystko istnieje, i który mo¿na okreliæ w sposób
w miarê obiektywny. Warto np. zastanowiæ siê, czy zaproponowane w projekcie ograniczenie prowadzenia studiów podyplomowych tylko do podstawowych jednostek organizacyjnych maj¹cych prawo do nadawania stopnia naukowego doktora, ma sens i czy doprowadzi
do podniesienia poziomu studiów podyplomowych. Obecne rozwi¹zanie (tzn. ka¿da uczelnia mo¿e oferowaæ studia podyplomowe na ka¿dym kierunku i w dowolnej dziedzinie) jest
z³e. Zwi¹zanie natomiast studiów podyplomowych (których podjêcie dla minimum 90%
uczestników ³¹czy siê jedynie podniesieniem konkretnych kwalifikacji zawodowych i poszerzeniem obszaru u¿ytecznej wiedzy zawodowej) z prowadzeniem przez dany wydzia³ badañ
naukowych i uprawnieniami doktorskimi jest  naj³agodniej to okrelaj¹c  bez sensu.
Poniewa¿ obszar studiów podyplomowych i szeroko rozumiany obszar kszta³cenia ustawicznego bêdzie coraz wa¿niejszy, w miarê jak bêdzie mala³a liczba kandydatów na studia
I i II stopnia, warto sobie odpowiedzieæ na pytanie, czy ten zapis ma s³u¿yæ trosce o jakoæ,
czy te¿ jest prób¹ odzyskania monopolu przez uczelnie pañstwowe (bo poszerzenie uprawnieñ o kilka uczelni niepañstwowych na ponad 250, ma znaczenie symboliczne). £atwo te¿
przewidzieæ, ¿e ten zapis zwiêkszy motywacjê kolejnych uczelni niepañstwowych do uzyskania za ka¿d¹ cenê uprawnieñ doktorskich.
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Status uczelni publicznych
i niepublicznych w wietle projektu
ustawy o szkolnictwie wy¿szym
Teza, i¿ uczelnie s¹ integraln¹ czêci¹ narodowego systemu edukacji i nauki zosta³a
zawarta w art. 4 ust. 1 projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym (tekst z 26 maja 2003
roku). W pojêciu ustawy uczelnia to szko³a wy¿sza prowadz¹ca studia wy¿sze, utworzona
w sposób okrelony w ustawie. Kszta³cenie na poziomie wy¿szym  ta integralna czêæ
narodowego systemu edukacji  wed³ug ustawodawcy realizowane jest przez uczelnie, które
dzieli siê na publiczne i niepubliczne. Skoro zatem jedne i drugie stanowi¹ integraln¹ czêæ
narodowego systemu edukacji, to konsekwencj¹ tego stwierdzenia powinno byæ ich równe
traktowanie wobec prawa.
Analizuj¹c zapisy projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym, mo¿na przytoczyæ wiele
przyk³adów naruszania tej zasady, a nawet wrêcz dyskryminacji uczelni niepublicznych.
Po pierwsze, okrelenie uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne jest dyskusyjne.
Co prawda mo¿e ono byæ konsekwencj¹ sformu³owania zawartego w art. 70 ust. 3 Konstytucji RP, w którym mówi siê o zak³adaniu i dzia³alnoci szkó³ niepublicznych, ale nie jest
ono adekwatne do ich dzia³alnoci. Zarówno szko³y publiczne, jak i niepubliczne maj¹
charakter publiczny, s¹ publicznie dostêpne i s³u¿¹ ca³emu spo³eczeñstwu. Cech¹ ró¿ni¹c¹
uczelniê publiczn¹ od niepublicznej wed³ug ustawy jest jej za³o¿yciel. Gdy tworzy j¹
pañstwo  jest uczelni¹ publiczn¹, gdy tworzy j¹ osoba fizyczna lub prawna nie bêd¹ca
instytucj¹ pañstwow¹ lub samorz¹dow¹  jest uczelni¹ niepubliczn¹. Ten podzia³ traci logikê, gdy uczelnia zostanie utworzona przez podmiot mieszany, np. samorz¹d gminny wspólnie z osobami fizycznymi b¹d prawnymi. Jako kolejny przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ szko³y wy¿sze powsta³e z udzia³em kapita³u zagranicznego. W takich przypadkach nie bêd¹ to ani
uczelnie publiczne, ani niepubliczne. W tej sytuacji trafniejszy wydaje siê podzia³ na
uczelnie pañstwowe i niepañstwowe. Pañstwowe to te, których za³o¿ycielem jest wy³¹cznie pañstwo reprezentowane przez w³aciwy organ w³adzy i administracji publicznej.
Nie jest to powiedziane wprost, ale art. 8 ust. 6 wyranie preferuje uczelnie publiczne.
Stanowi bowiem, ¿e studia podyplomowe mog¹ prowadziæ jednostki organizacyjne maj¹ce
w danej dziedzinie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Powszechnie
wiadomo, ¿e takie uprawnienia w zdecydowanej wiêkszoci maj¹ stare uczelnie pañstwowe. Jest to przepis typowo lobbingowy, odsy³aj¹cy kandydatów na studia podyplomowe do
okrelonych, wybranych uczelni. Takie studia podejmuj¹ osoby maj¹ce ukoñczone studia
magisterskie. Maj¹ one do wyboru podj¹æ normalne (pe³ne) studia na tzw. drugim fakultecie
b¹d skrócone studia podyplomowe. Pe³ne studia mog¹ odbyæ na ka¿dej uczelni, i to nie

39

Józef Winiewski

tylko maj¹cej uprawnienia do nadawania tytu³u magistra, natomiast dyplom ukoñczenia studiów podyplomowych mog¹ uzyskaæ jedynie na uczelni (kierunku) maj¹cej prawo doktoryzowania.
W art. 20 ustawodawca wprowadza w stosunku do niepublicznych szkó³ wy¿szych op³aty
na wydatki zwi¹zane z kosztami postêpowania opiniodawczego, dotycz¹ce wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni. Tego typu op³at nie stosuje siê w stosunku do uczelni
publicznych, a przecie¿ tam równie¿ zachodzi potrzeba postêpowania opiniodawczego.
W art. 22 ust. 1 wprowadza siê rejestr uczelni niepublicznych. Data wpisania do rejestru
jest dat¹ uzyskania osobowoci prawnej. Takiego rejestru nie stosuje siê wobec uczelni publicznych. Ponadto w ustawie powinien byæ okrelony termin, w którym minister powinien
wpisaæ uczelniê do rejestru. Wydaje siê, ¿e termin ten nie powinien byæ d³u¿szy ni¿ 2 miesi¹ce od daty wniesienia prawid³owego wniosku.
Specyfiki uczelni niepublicznych nie uwzglêdnia art. 62 ust. 1, który stanowi o kompetencjach senatu uczelni publicznej i organu kolegialnego uczelni niepublicznej, zrównuj¹c
kompetencje obu organów. Wydaje siê, ¿e w artykule 62 ust. 1 nale¿y skreliæ s³owa kolegialnego uczelni niepublicznej i wprowadziæ w zamian ust. 4 w nastêpuj¹cym brzmieniu:
Przepisy ust. 1 stosuje siê równie¿ do uczelni niepublicznej, chyba ¿e jej statut stanowi
inaczej. Przytoczony zapis jest bardzo istotny, gdy¿ np. takie uprawnienia jak wyznaczanie
kierunków rozwoju, ocena rektora, zmiany organizacyjne nale¿¹ czêsto, zgodnie ze statutem, do uprawnieñ za³o¿yciela uczelni, a nie do organu kolegialnego (senatu).
Wybitnie dyskryminuj¹cy charakter ma art. 88 ust. 3. Stanowi on, ¿e jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ przeznaczaæ na wyposa¿enie uczelni publicznych nieruchomoci
(odpowiednio) z gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego zasobu nieruchomoci. Nie
mog¹ zatem uczyniæ tego typu darowizn na rzecz uczelni niepublicznych. Je¿eli samorz¹d
terytorialny widzi celowoæ przekazania nieruchomoci uczelni niepublicznej, to trudno
znaleæ racjonalne przes³anki, aby mu tego zabroniæ. Uczelnia niepubliczna jest nierzadko
jedyn¹ placówk¹ kszta³c¹c¹ fachowców dla danego terenu i jej rozwój le¿y w interesie
gospodarczym samorz¹du. Powo³anie uczelni niepublicznej wynika czêstokroæ z polityki
regionalnej i nie mo¿na tworzyæ barier prawnych utrudniaj¹cych realizacjê tych za³o¿eñ.
Aby zapobiec przep³ywaniu mienia publicznego w rêce prywatne w przypadku likwidacji
uczelni, mo¿na zapisaæ w ustawie, ¿e w razie likwidacji uczelni niepublicznej nieruchomoci przekazane nieodp³atnie wracaj¹ do darczyñcy.
Konkluduj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e nierówne traktowanie uczelni publicznych i niepublicznych nie znajduje ¿adnego uzasadnienia, a wrêcz jest niezgodne z interesami pañstwa.
Skoro pañstwa nie staæ na utrzymywanie w wymaganym zakresie szkolnictwa pañstwowego,
to nale¿y tym, którzy chc¹ pomóc pañstwu w jego obowi¹zkach, stworzyæ odpowiednie
warunki i motywacjê do podejmowania takiego wysi³ku.
Rozwa¿aj¹c status uczelni publicznych i niepublicznych nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e
pogl¹d o bezp³atnych szko³ach publicznych i p³atnych niepublicznych jest fikcj¹. W szkolnictwie wy¿szym wytworzono bowiem praktyczne zasady podwójnego, równoczesnego
finansowania zarówno przez pañstwo, jak i przez studentów.
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Proces boloñski
a rozwój polskiego
szkolnictwa wy¿szego
Proces boloñski  wielkie wyzwanie XXI wieku
W 1998 roku ministrowie edukacji kilkunastu krajów europejskich podpisali tzw.
Deklaracjê Sorboñsk¹, w której wyrazili wolê rozpoczêcia prac nad stworzeniem w Europie
jednolitego obszaru szkolnictwa wy¿szego. Rok póniej, 19 czerwca 1999 roku, dwudziestu
dziewiêciu ministrów edukacji podpisa³o Deklaracjê Boloñsk¹, formalnie rozpoczynaj¹c¹
proces tworzenia na naszym kontynencie logicznego i wewnêtrznie spójnego systemu szkolnictwa wy¿szego. Kolejne spotkania ministrów edukacji  sygnatariuszy Deklaracji Boloñskiej: w Pradze (19 maja 2001 roku) i w Berlinie (19 wrzenia 2003 roku), znacznie przybli¿y³y realizacjê celu, jakim jest stworzenie do 2010 roku europejskiej przestrzeni szkolnictwa
wy¿szego. Obecnie w realizacji procesu boloñskiego bierze ju¿ udzia³ 40 krajów (w czasie
spotkania berliñskiego zosta³y przyjête: Rosja, Albania, pañstwa by³ej Jugos³awii, a tak¿e
Watykan). W Berlinie wyznaczono równie¿ now¹ strategiê dochodzenia do wzmiankowanego celu (w ¿argonie urzêdowym mówi siê o tzw. strategii priorytetów redniookresowych),
która ma obowi¹zywaæ w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat (do czasu spotkania w Bergen, w maju 2005 roku). Strategia ta sprowadza siê do wdro¿enia trzech celów:
■ wypracowanie odpowiednich narzêdzi, za pomoc¹ których bêdzie mo¿na skutecznie badaæ jakoæ kszta³cenia w ka¿dym kraju  sygnatariuszu Deklaracji
(chodzi w tym wypadku o stworzenie systemu akredytacji i certyfikacji, ale przy
zachowaniu autonomii instytucjonalnej ka¿dego z cz³onków procesu boloñskiego);
■ wprowadzenie w ¿ycie systemu szkolnictwa wy¿szego opartego na dwóch cyklach kszta³cenia (w polskich realiach chodzi o licencjat i studia magisterskie);
■ przyjêcie zasady uznawalnoci stopni i okresów studiów (zgodnie z ustaleniami
zawartymi w tzw. Konwencji Lizboñskiej, podpisanej w kwietniu 1997 roku przez
cz³onków procesu boloñskiego).
Przywo³ane tu cele procesu boloñskiego s¹ niezwykle ambitne. Trzeba wszak zdawaæ
sobie sprawê ze skomplikowanej materii, w jakiej przychodzi budowaæ w Europie jednolit¹
przestrzeñ szkolnictwa wy¿szego. W pañstwach, które zgodzi³y siê przyst¹piæ do realizacji
procesu boloñskiego mieszka dzi oko³o 700 mln ludzi. Mówi¹ oni 30 jêzykami narodowymi. A przecie¿ nale¿y pamiêtaæ, i¿ w ka¿dym z tych krajów s¹ jeszcze mniejszoci narodowe, czêsto niewielkie, ale nierzadko kilkumilionowe. Jedne narody maj¹ niezwykle bogat¹
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tradycjê kulturow¹, inne odbudowuj¹ lub dopiero tworz¹ swoje dziedzictwo. S¹ takie, które
zupe³nie na nowo pisz¹ swoj¹ historiê (jest tak przede wszystkim na Ba³kanach, ale tak¿e na
wschodnich rubie¿ach Europy). Mniej istotne s¹ w tym wypadku ró¿nice religijne  zdecydowana wiêkszoæ Europejczyków przyznaje siê bowiem do korzeni chrzecijañskich, choæ
niektórzy politycy z Francji czy Niemiec woleliby o tym zapomnieæ. Stary Kontynent jest przy
tym niezwykle zró¿nicowany pod wzglêdem ekonomicznym. Obok pañstw bogatych s¹ pañstwa biedne, a nawet bardzo biedne. W jednych dzia³aj¹ mechanizmy wolnego rynku, w innych mechanizmy te s¹ dopiero niemia³o wprowadzane w ¿ycie.
Charakterystykê tê mo¿na by³oby znacz¹co wzbogaciæ, ale ju¿ przywo³ane fakty pozwalaj¹ stwierdziæ jedno, i¿ budowanie jednolitej przestrzeni szkolnictwa wy¿szego w tym
skomplikowanym wiecie, maj¹cym jak¿e tragiczn¹ historiê, jest zadaniem wyj¹tkowo trudnym. Stawia ono przed wiatem akademickim Europy bardzo wysokie wymagania. Ale kto
w³aciwie ma siê zdobyæ na taki wysi³ek, jeli nie elita intelektualna Kontynentu? Sami politycy nie s¹ w stanie podo³aæ takiemu zadaniu. Z drugiej strony, trzeba mieæ wiadomoæ tego,
¿e sami intelektualici bez pomocy polityków niewiele zdzia³aj¹. Potrzebne s¹ wspólne dzia³ania jednych i drugich. Jedni powinni wytyczaæ drogi, inni musz¹ uchwalaæ ustawy czy
wydawaæ rozporz¹dzenia, które pozwol¹ zrealizowaæ piêkn¹ ideê europejskiej przestrzeni
szkolnictwa wy¿szego.

Spo³eczny wymiar procesu boloñskiego
W komunikacie koñcz¹cym berliñsk¹ konferencjê ministrów edukacji 33 krajów, przyjêtym 19 wrzenia 2003 roku, mocno zaakcentowano spo³eczny wymiar procesu boloñskiego 1.
Chodzi w tym wypadku o mo¿liwie jak najdalej id¹ce zmniejszenie nierównoci spo³ecznych, które czêsto stanowi¹ zasadnicz¹ przeszkodê w dostêpie m³odych ludzi do wy¿szego
wykszta³cenia. Sprawa ta nabiera szczególnego znaczenia w Polsce, gdzie w ci¹gu ostatnich dwunastu lat liczba studentów wzros³a czterokrotnie. Politycy nierzadko powo³uj¹ siê
na ten fakt, najczêciej w milczeniu przechodz¹c nad trudn¹ spraw¹ dostêpnoci do studiów wy¿szych. Nie wolno nie zauwa¿aæ, ¿e jest to sprawa czekaj¹ca na ostateczne za³atwienie. Wszyscy dobrze wiedz¹ o tym, ¿e w Polsce nadal istniej¹ znacz¹ce ró¿nice w
poziomie szkolnictwa redniego. Chodzi nie tylko o to, ¿e w liceach ogólnokszta³c¹cych
kszta³ci siê dzi prawie 45% m³odzie¿y (co jest niew¹tpliwym sukcesem!), ale o to, ¿e
ponad 2,3 tys. szkó³ zawodowych nadal corocznie wypuszcza na rynek rzesze kandydatów
na bezrobotnych (w szko³ach tych kszta³ci siê prawie 16% m³odych ludzi). Nade wszystko
wa¿ne jest to, ¿e istniej¹ ogromne ró¿nice w poziomie nauczania w liceach przygotowuj¹cych m³odzie¿ do studiów. W wielkich metropoliach licealici maj¹ w³aciwie nieograniczony dostêp do najnowszych osi¹gniêæ techniki i dóbr kultury, gdy na prowincji, zw³aszcza w ma³ych miasteczkach i na wsiach, uczniowie liceów pozbawieni s¹ tego dobrodziej-

1
W preambule do komunikatu wydanego w dniu 19 wrzenia 2003 roku, po spotkaniu berliñskim ministrów edukacji
czytamy m.in.: Ministrowie potwierdzaj¹ znaczenie wymiaru spo³ecznego procesu boloñskiego. Koniecznoæ zwiêkszenia konkurencyjnoci musi byæ równowa¿ona celem poprawy spo³ecznego wymiaru europejskiej przestrzeni szkolnictwa wy¿szego, zmierzaj¹c do wzmocnienia spójnoci spo³ecznej i zmniejszenia nierównoci zarówno spo³ecznych,
jak i ze wzglêdu na p³eæ, tak na poziomie krajowym, jak i europejskim.
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stwa. Te dysproporcje sprawiaj¹, ¿e na studia dzienne (bezp³atne), dostaj¹ siê przede wszystkim m³odzi ludzie pochodz¹cy z rodzin wielkomiejskich, dobrze lub bardzo dobrze sytuowanych (rodzice zapewniaj¹ im korepetycje, wysy³aj¹ na dodatkowe kursy itd.), gdy tymczasem m³odzie¿ z ubogich rodzin wielkomiejskich, ale przede wszystkim ze rodowisk
ma³omiasteczkowych i wiejskich, jest skazana na podejmowanie studiów odp³atnych, na
które mo¿na siê dostaæ stosunkowo ³atwo. Chc¹c zrealizowaæ wzmiankowany wy¿ej postulat spo³ecznego wymiaru procesu boloñskiego, nale¿y zatem, moim zdaniem, powa¿nie rozwa¿yæ wprowadzenie zmian w systemie szkolnictwa wy¿szego w Polsce. Uwa¿am,
¿e jednym ze sposobów wyrównywania szans m³odzie¿y z ró¿nych rodowisk powinno
byæ wprowadzenie (przynajmniej czêciowo) systemu powszechnego czesnego (np. w wysokoci 50% kosztów kszta³cenia), przy szeroko rozwiniêtym systemie zwolnieñ z niego
dla m³odzie¿y z rodzin ubogich.

Dobro publiczne
Wa¿n¹ przes³ank¹ p³yn¹c¹ z komunikatu konferencji berliñskiej jest przekonanie, i¿ szkolnictwo wy¿sze jest dobrem publicznym. Sygnatariusze procesu boloñskiego stwierdzaj¹: szkolnictwo wy¿sze jest dobrem publicznym, a odpowiedzialnoæ za nie spoczywa na wszystkich. Nale¿y przyj¹æ, ¿e ten fakt ma fundamentalne znaczenie tak¿e dla szkolnictwa wy¿szego w Polsce. Niestety, brak odpowiednich uregulowañ prawnych w naszym kraju sprawi³, ¿e dla wielu osób szko³a wy¿sza sta³a siê nie tyle dobrem publicznym, ile znakomitym
przedsiêwziêciem biznesowym, które powinno przynosiæ okrelone (z zasady niema³e) zyski.
S¹dzê, ¿e zawini³y w tym wypadku rozwi¹zania legislacyjne zezwalaj¹ce na tworzenie nowych szkó³ wy¿szych niewielkim grupom zwo³anych ad hoc pracowników naukowych. Co
gorsza, w nowym projekcie ustawy o szkolnictwie wy¿szym nie usuniêto tego mankamentu.
Nadal wiêc bêd¹ mog³y powstawaæ lotne brygady uczonych-biznesmenów otwieraj¹cych
nie szko³y wy¿sze, ale efemerydy. Jestem zwolennikiem wprowadzenia zasady okrelonego
minimum liczby kierunków studiów (np. szeciu), które zezwala³oby na podjêcie starañ o uzyskanie przez dan¹ uczelniê zezwolenia Ministerstwa Edukacji na dzia³alnoæ. Uwa¿am, ¿e
przyjêcie takiej zasady w ustawie pozwoli³oby na dokonanie w naszej polskiej rzeczywistoci
znacz¹cych przekszta³ceñ: na po³¹czenie wielu ma³ych, jedno- czy dwukierunkowych szkó³ek w instytucje edukacyjne, które z kolei stworzy³yby warunki na pojawienie siê rodowiska
w³aciwego szko³om wy¿szym. We wzmiankowanym projekcie ustawy znajduj¹ siê ju¿ zapisy, które pozwalaj¹ na ³¹czenie takich ma³ych szkó³ek w wiêksze szko³y. Uwa¿am, i¿ nale¿y
jednak wprowadziæ do tego projektu zapisy koncentracyjne, które wymusi³yby na za³o¿ycielach podjêcie  w okrelonym czasie (np. w ci¹gu 3 lat)  prac nad tworzeniem szkó³ wy¿szych z prawdziwego zdarzenia.

Wartoci akademickie
W procesie boloñskim przywi¹zuje siê du¿¹ wagê do wartoci akademickich. W komunikacie berliñskim czytamy m.in., i¿ owe wartoci maj¹ absolutne pierwszeñstwo w miêdzynarodowej wspó³pracy i wymianie akademickiej. W Polsce sprawa wartoci akademickich
wywo³a³a bardzo o¿ywion¹ dyskusjê  m.in. z powodu Kodeksu przyjêtego przez Senat Uni-
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wersytetu Jagielloñskiego w czerwcu 2003 roku, a tak¿e uchwa³y o zasadach zatrudniania
pracowników naukowych w uczelniach innych ni¿ macierzysta. W tym czasie pad³o wiele
oskar¿eñ pod adresem w³adz Uniwersytetu, p³yn¹cych najczêciej z nadinterpretacji sensu
owych dokumentów. Raz jeszcze zatem pragnê podkreliæ, ¿e ani rektor UJ, ani senatorzy tej
Wszechnicy nie s¹ wrogami szkolnictwa niepublicznego. Przyjêcie wzmiankowanych uchwa³
mia³o na celu przede wszystkim rozpoczêcie dyskusji na temat imponderabiliów. S¹dzê, ¿e
nie wolno by³o d³u¿ej w milczeniu przechodziæ obok faktu podejmowania przez pracowników UJ coraz to nowych inicjatyw powo³ywania w³asnych szkó³ wy¿szych czy te¿ zatrudniania siê na kolejnych etatach bez informowania o tym w³adz macierzystej uczelni. Chodzi³o
jednak tak¿e  i tego nie mo¿na ukryæ  o zwrócenie uwagi za³o¿ycielom i rektorom ponad
dwustu piêædziesiêciu szkó³ niepublicznych, i¿ najwy¿sza pora zacz¹æ myleæ o tworzeniu
w³asnych zespo³ów naukowo-dydaktycznych. Przypomnijmy: skoro corocznie z akademickich szkó³ wy¿szych wychodzi ok. 4,5 tys. nowych doktorów, skoro habilituje siê w Polsce
corocznie 800900 osób, nale¿y podj¹æ zabiegi o zatrudnienie tych ludzi w swoich szko³ach
na pierwszym etacie. Dla wiêkszoci m³odych doktorów habilitowanych takie zatrudnienie
by³oby wielk¹ szans¹ na zbudowanie w³asnego zespo³u badawczego, a w konsekwencji
 w³asnej szko³y naukowej. Oczywicie, wszyscy mamy wiadomoæ, ¿e proces budowania
przez szko³y niepubliczne w³asnej kadry musi potrwaæ jeszcze jaki czas. Nie mo¿na jednak
zgodziæ siê z tymi, którzy owiadczaj¹, ¿e stan prowizorki, która istnieje od oko³o dwunastu
lat, ma trwaæ jeszcze przez lat trzydzieci!

Wspó³praca, a nie wojna
Pojawienie siê w polskim pejza¿u akademickim 265 wy¿szych szkó³ niepublicznych
i prawie trzydziestu pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych stawia pytania o relacje
miêdzy tymi uczelniami a uczelniami akademickimi. Jestem przekonany, ¿e kluczem do
wspó³pracy tych szkó³ jest kwestia jakoci: jakoci kszta³cenia i jakoci badañ. Jeli oka¿e siê,
¿e w tej czy innej uczelni uda³o siê doprowadziæ do rzeczywistego (a nie tylko medialnego)
podniesienia poziomu kszta³cenia, jeli w danej szkole pojawi siê zespó³ badawczy z prawdziwego zdarzenia, wówczas nie widzê przeszkód w podejmowaniu wspó³pracy z nimi nawet najwiêkszych i najbardziej szacownych uniwersytetów.
Jedno jest pewne: istnieje szansa na stworzenie rzeczywistych mechanizmów wspó³pracy miêdzy ró¿nymi sektorami szkolnictwa wy¿szego w Polsce. Mo¿na np. przyj¹æ, ¿e w najbli¿szych latach szko³y niepubliczne  podobnie jak zawodowe publiczne  bêd¹ kszta³ciæ
przede wszystkim na poziomie licencjackim, uczelnie akademickie zobowi¹¿¹ siê natomiast
do rozwijania, oprócz studiów licencjackich, studiów uzupe³niaj¹cych magisterskich oraz
studiów doktoranckich. Chodzi tylko o to, aby znaleæ odpowiednie narzêdzia akredytacji
partnerskich szkó³. Niewykluczone, ¿e w tym wypadku s³u¿yæ du¿¹ pomoc¹ mog³yby rodowiskowe (powo³ywane przez poszczególne konferencje bran¿owych szkó³ wy¿szych) komisje akredytacyjne. Jestem przekonany, ¿e Senat Uniwersytetu Jagielloñskiego nie bêdzie
stwarza³ przeszkód w podpisaniu umowy z niepubliczn¹ szko³¹ wy¿sz¹, która zyska³aby
akredytacjê Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Mo¿e to jest jedn¹ z dróg wiod¹cych do
unormowania sytuacji na rynku edukacyjnym.
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Badania naukowe
Na koniec moich refleksji zostawi³em problem rozwoju badañ naukowych w szkolnictwie wy¿szym. Nie jestem odosobniony w twierdzeniu, ¿e w szkole wy¿szej nie mo¿na
uprawiaæ dzia³alnoci dydaktycznej bez prowadzenia badañ naukowych. Dlatego uznajê za
b³êdne rozwi¹zanie zapis w obowi¹zuj¹cej obecnie ustawie o pañstwowych wy¿szych szko³ach zawodowych, który zwalnia zatrudnionych w tych szko³ach nauczycieli akademickich
z prowadzenia badañ (b³¹d ten, niestety, znajduje siê tak¿e w nowym projekcie ustawy!).
Jeli mamy serio traktowaæ rozwój szkolnictwa wy¿szego w Polsce, musimy zrezygnowaæ
z tego typu zapisów. Szko³a wy¿sza to nie tylko kszta³cenie. To tak¿e prowadzenie badañ
przez nauczycieli akademickich. Dopiero po³¹czenie badañ i dydaktyki prowadzi do wytworzenia odpowiedniego rodowiska akademickiego, które jest czynnikiem kulturotwórczym.
Wychodz¹c z takich za³o¿eñ, upominam siê zatem o podejmowanie badañ naukowych we
wszystkich szko³ach wy¿szych (czy te¿ pretenduj¹cych do takiej nazwy). Obowi¹zek rozwijania takich badañ jest jedn¹ z wa¿niejszych przes³anek wprowadzania ³adu systemowego w
polskim szkolnictwie wy¿szym. Spe³nienie tego postulatu, bêd¹cego jednym z filarów procesu boloñskiego, szybciej te¿ otworzy drzwi do rzeczywistego porozumienia w Polsce sektora
szkolnictwa wy¿szego publicznego z sektorem uczelni niepublicznych.

47

BOGDAN GRZELOÑSKI
Szko³a Wy¿sza im. Paw³a W³odkowica
w P³ocku

Perspektywy konkurowania
z uczelniami zagranicznymi
po przyst¹pieniu Polski do Unii
Europejskiej
Zasadne jest pytanie o sytuacjê polskich uczelni na progu nowych wyzwañ, jakie spowoduje przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej. Cz³onkostwo Polski w Unii stworzy now¹
sytuacjê tak¿e w szkolnictwie wy¿szym, choæ bezporednie skutki bêd¹ w tej dziedzinie
stosunkowo ograniczone, przynajmniej w pierwszych latach. Wynika to st¹d, ¿e szkolnictwo
wy¿sze, a w³aciwie ca³a edukacja, s¹ w du¿ym stopniu wy³¹czone ze wspólnej polityki na
szczeblu unijnym. Okrelaj¹ to artyku³y 126 i 127 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹. Zgodnie z tymi artyku³ami organizacja systemów edukacji oraz treæ programów
kszta³cenia pozostaj¹ w wy³¹cznej kompetencji rz¹dów i parlamentów narodowych ka¿dego
z pañstw cz³onkowskich.
Najwa¿niejsz¹ konsekwencj¹ cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej w obszarze szkolnictwa wy¿szego  na co specjalnie nie zwraca siê uwagi  bêdzie natomiast zdecydowane
rozszerzenie mo¿liwoci wyboru przez m³odych ludzi kierunków, rodzaju i miejsca studiowania. Bêd¹ oni mogli korzystaæ z kwot przyznawanych przez poszczególne pañstwa
cz³onkowskie i instytucje edukacyjne dla studentów pochodz¹cych z innych krajów cz³onkowskich Unii, w tym z Polski. Naturalnie, s¹ to kwoty znacznie wiêksze od limitów przyznawanych studentom spoza Unii. Wprawdzie Polska bêdzie tak¿e musia³a otworzyæ siê na
studentów innych krajów cz³onkowskich na zasadzie wzajemnoci, ale mo¿na przypuszczaæ, ¿e z Polski  per saldo  nast¹pi wiêkszy odp³yw studentów, i to najzdolniejszych, do
najlepszych uczelni za granic¹.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e z podobnym efektem nale¿y liczyæ siê równie¿ w odniesieniu
do kadry naukowo-dydaktycznej, zw³aszcza doktorów. Chocia¿ mo¿liwoci zatrudnienia
polskich nauczycieli akademickich w dotychczasowych pañstwach cz³onkowskich Unii
Europejskiej bêd¹ regulowane uzgodnieniami wynegocjowanymi w obszarze Swobodny
przep³yw osób, ale akurat w dziedzinie szkolnictwa wy¿szego te ograniczenia na pewno
nie bêd¹ mia³y wiêkszego znaczenia. Ka¿da dobra uczelnia zagraniczna chêtnie zatrudni,
zdolnego naukowca czy dydaktyka. Mo¿na wiêc przypuszczaæ z du¿¹ doz¹ pewnoci, ¿e
wielu m³odych nauczycieli akademickich, maj¹cych dobr¹ reputacjê, zechce siê przenieæ
do uczelni i instytutów w krajach Unii, bo tam s¹ lepsze warunki do pracy, do badañ, do ¿ycia
codziennego, a wreszcie wy¿sze zarobki.
Zarysowana przeze mnie sytuacja stawia wiêc okrelone wyzwanie przed wszystkimi
uczelniami w Polsce (pañstwowymi i niepañstwowymi). Jakie zatem nale¿a³oby podj¹æ dzia-
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³ania, by sprostaæ rosn¹cej konkurencji, pozyskaæ studentów, mieæ dobr¹ kadrê akademick¹,
budowaæ siln¹ pozycjê swojej uczelni?
Na pewno nale¿y wzbogaciæ ofertê nowych kierunków kszta³cenia o orientacji miêdzynarodowej i europejskiej. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na siê spodziewaæ dalszego
szybkiego rozwoju takich dziedzin kszta³cenia jak biznes miêdzynarodowy, wspó³praca
regionalna, bankowoæ europejska, prawo wspólnotowe. Mówi¹c najkrócej, uczelnia musi
byæ otwarta na aktualnoæ. Musi wiêcej w niej znajdowaæ, byæ w niej pogr¹¿ona.
Ka¿dej polskiej uczelni bardzo potrzebne jest umiêdzynarodowienie kszta³cenia  takie,
które obejmuje zarówno prowadzenie, zajêæ przez nauczycieli akademickich spoza Polski,
z innych orodków dydaktycznych, jak i odpowiednie umiêdzynarodowienie programów
nauczania. To sprowadzi studentów z zagranicy i to zatrzyma polskich studentów w krajowych uczelniach. Tak rozumiane umiêdzynarodowienie wymaga od szkó³ wy¿szych zorganizowania odpowiedniego zaplecza bytowego: akademików, nowoczesnych sal wyk³adowych i bibliotek z dostêpem do Internetu. Studenci z zagranicy chc¹cy kszta³ciæ siê w Polsce
nie mog¹ mieæ gorszych warunków do studiowania ni¿ w swoim kraju. Naturalnie w ramach
umiêdzynarodowienia konieczne jest wysy³anie zarówno polskich studentów, jak i kadry akademickiej za granicê do innych uczelni.
Polskie szko³y wy¿sze powinny wykorzystaæ po³o¿enie geograficzne naszego kraju, jego
cz³onkostwo w Unii Europejskiej i politykê pañstwa zorientowan¹ na wspó³pracê z krajami
by³ego ZSRR. Powinny wiêc mieæ interesuj¹ce oferty dla studentów z tych krajów oraz podejmowaæ dzia³ania w celu nawi¹zywania wspó³pracy z tamtejszymi uczelniami.
W budowaniu mocnej pozycji uczelni w rozleg³ej przestrzeni edukacyjnej pomocne jest
znalezienie wartociowego partnera do wspó³pracy wród szkó³ wy¿szych w Europie Zachodniej czy Ameryce Pó³nocnej. W nawi¹zaniu wspó³pracy nie powinno jednak chodziæ
o to, by sprowadziæ j¹ tylko do zapisu w dokumentacji uczelnianej i na tym poprzestaæ, i jedynie podpieraæ swoj¹ reputacjê. Nie powinno tak¿e chodziæ o to, by maj¹c umowê o wspó³pracy, zwolniæ siê z imperatywu przemyliwania problemów swojej uczelni. Nie chodzi równie¿ o to, aby bezkrytycznie kopiowaæ wzory zagraniczne i na si³ê stosowaæ je w innej rzeczywistoci, bo szko³a wy¿sza jest zawsze tworem danego kraju, jego historii, klimatu, dowiadczeñ i mentalnoci ludzi. Akcentuj¹c potrzebê nawi¹zania rzeczowej, efektywnej wspó³pracy, widzê jej g³ówn¹ wartoæ w dzieleniu siê dowiadczeniem dydaktyczno-organizacyjnym i naukowym. Chodzi o wartoæ zdobywania informacji o tym, w jaki sposób inni rozwi¹zuj¹ problemy.
Nadszed³ ju¿ chyba czas, by szko³y wy¿sze w Polsce nawi¹zywa³y miêdzy sob¹ blisk¹
i efektywn¹ wspó³pracê, by takie stosunki ³¹czy³y uczelnie pañstwowe i prywatne. Wspó³praca uczelni pañstwowych  nawet tych z bardzo szacown¹ metryk¹ za³o¿enia, jak np. Uniwersytet Jagielloñski, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szko³a G³ówna Handlowa  z uczelniami o wie¿ym sta¿u mo¿e byæ korzystna dla obu stron. P³aszczyzn do
wspó³pracy jest wiele: uruchomienie instytucji visiting professor, wspólne konferencje, wspólne
publikacje itp. Szacowne uczelnie mog¹ wspomagaæ m³ode szko³y wy¿sze przy budowaniu programów, mog¹ wprowadzaæ podrêczniki swoich profesorów, a z kolei uczelnie prywatne mog¹ dzieliæ siê ciekawymi dowiadczeniami w zakresie zarz¹dzania uczelni¹, jej
finansami, maj¹tkiem.
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Jeli polskie uczelnie chc¹ rywalizowaæ z uczelniami w Europie Zachodniej, w Stanach
Zjednoczonych czy Kanadzie, to musz¹ wzmocniæ swoje pozycje jako orodki prowadz¹ce
badania naukowe. Polskie uczelnie nie mog¹ i nie powinny s³u¿yæ li tylko lub w przewa¿aj¹cej mierze nauczaniu m³odych ludzi b¹d doskonaleniu osób pracuj¹cych (ró¿ne studia podyplomowe). To w³anie uprawianie nauki, posiadanie centrów badawczych nadaje wielki
wymiar uczelniom w Europie Zachodniej i za Atlantykiem. Dlatego trzeba ci¹gaæ do polskich szkó³ wy¿szych ludzi nauki b¹d osoby, które wiedz¹, czym jest nauka. To ich obecnoæ obok wybitnych dydaktyków daje dopiero szanse w rywalizowaniu, w konkurowaniu
z innymi i  co niezwykle istotne  tworzy jakoæ w nauczaniu.
Z trosk¹ o tworzenie warunków do uprawiania nauki ³¹czy siê troska o kszta³cenie kadry
naukowej: doktorantów. Uczelnia chc¹ca aspirowaæ do miana najlepszej i pragn¹ca konkurowaæ z najlepszymi szko³ami wy¿szymi za granic¹ musi potrafiæ kszta³ciæ ludzi uprawnionych do powiêkszenia czy krytykowania wiedzy. Taka zdolnoæ ró¿ni siê dalece od uprawnieñ do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego. Kszta³cenie na poziomie
doktorskim powinno byæ kszta³ceniem nie tylko w danej dziedzinie nauki, lecz na ogó³ równie¿ kszta³ceniem dla nauki.
Koñcz¹c refleksje nad tym, jak polskie szko³y wy¿sze powinny przygotowaæ siê do konkurowania z uczelniami zagranicznymi, tymi w Europie Zachodniej i w Ameryce Pó³nocnej,
pragnê zwróciæ uwagê, ¿e przede wszystkim musz¹ byæ wiadome, i¿ sugerowane zmiany
nie s¹ ³atwe do wprowadzenia, do szybkiego zrealizowania. Na przyk³ad wprowadzenie
umiêdzynarodowienia kszta³cenia przez uczelniê czy zintensyfikowania ¿ycia naukowego
instytucji szkolnictwa wy¿szego niemal zawsze prowadzi do g³êbokiego zreformowania szko³y
wy¿szej, do nadania jej nowych kszta³tów. Wszelkie natomiast próby reformy ograniczonej
do powierzchownych zmian nieodwo³alnie poprowadzi do trywialnej reformy. I nie przyniesie ¿adnych skutków.
Last but not least. Aby polskie uczelnie mog³y konkurowaæ z zagranicznymi orodkami
akademickimi powinny byæ otwarte na obserwowanie tego, co siê dzieje w wiecie. Ponadto
musz¹ byæ zaanga¿owane  na miarê swoich mo¿liwoci  w zachodz¹ce zmiany, a tak¿e
musz¹ czuæ siê odpowiedzialne za kierunki tych zmian. Z tego bêdzie wynikaæ ich wa¿noæ,
si³a i autorytet. Tak jak tych szkó³ wy¿szych, o których mówimy, ¿e s¹ najlepsze.
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Instytucje akademickie, oceniane czêsto jako ostoja tradycji i konserwatyzmu, stanowi¹
jednoczenie jeden z najwa¿niejszych czynników postêpu i rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Z pozoru niezmienne, przywi¹zane do tradycji, same podlegaj¹ niezwykle dynamicznym przemianom, i to zarówno wewnêtrznym, jak i w ca³ej swojej zbiorowoci. Przypomnijmy,
¿e w Polsce w 1995 roku:
■ by³o 179 uczelni ró¿nego typu, w 2002 roku  377, co oznacza prawie dwukrotny wzrost w ci¹gu siedmiu lat!
■ w uczelniach tych kszta³ci³o siê 794 tys. studentów, w 2002 roku ju¿ ponad
1,8 mln, a wiêc wzrost ponad 2,5-krotny!
■ szko³y wy¿sze opuci³o 89 tys. absolwentów, w 2002 roku  342 tys., co oznacza wzrost 4-krotny!
Celowo odnoszê siê tu do po³owy lat dziewiêædziesi¹tych, aby obserwowany skok danych nie by³ uto¿samiany wy³¹cznie ze skutkami reorientacji ustrojowej Polski z 1989 roku,
w którym to podane przeze mnie liczby by³y oczywicie jeszcze mniejsze.
Od pewnego czasu mo¿emy zatem mówiæ o modzie na kszta³cenie: edukacja przybiera
charakter masowy. W przysz³oci musi to  mam nadziejê  przynieæ owoce nie tylko samym
zainteresowanym, ale tak¿e ca³emu spo³eczeñstwu. Inwestycje w siebie sta³y siê kapita³em,
który zacz¹³ ju¿ mieæ wymiern¹ wartoæ rynkow¹ o bardzo wysokiej (zwa¿ywszy dochody
z póniejszego, atrakcyjnego zatrudnienia) stopie zysku
Nale¿y podkreliæ, ¿e ze szczególn¹ dynamik¹ rozwija siê wy¿sze szkolnictwo ekonomiczne. W 1995 roku grupa studentów kierunków ekonomicznych liczy³a oko³o 140 tys.,
w roku 2003 mamy ich ju¿ oko³o 0,5 mln. Tak spektakularna realizacja rosn¹cego popytu na
wiedzê w tym zakresie by³a mo¿liwa przede wszystkim dziêki:
■ przeogromnemu wzrostowi liczby uczelni maj¹cych w nazwie ekonomiê,
zarz¹dzanie lub handel (z 5 w 1989 roku do 125, w tym 120 niepañstwowych,
w roku 2002);
■ zwiêkszeniu liczby kierunków ekonomicznych w uczelniach nieekonomicznych; liczba studentów wzros³a tu ponaddziesiêciokrotnie; warto dodaæ, ¿e choæ
na politechnikach ogólna liczba studentów wzros³a piêciokrotnie, to na kierunkach ekonomicznych w tych uczelniach wzrost jest 70-krotny.
Warto odnotowaæ, ¿e  paradoksalnie  najbardziej popularnym kierunkiem na politechnikach jest zarz¹dzanie i marketing, a nie prowadz¹ tego kierunku jedynie uczelnie arty-
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styczne. S¹ takie uczelnie techniczne, w których na wydzia³ach ekonomii jest liczniejsza
populacja studentów ni¿ w ca³ej Szkole G³ównej Handlowej.
Czynniki te powoduj¹, ¿e pañstwowe akademie ekonomiczne, które w 1989 roku kszta³ci³y 56% sporód studentów kierunków ekonomicznych, obecnie maj¹ ju¿ tylko 13-procentowy udzia³ w ogólnej liczbie studentów tych kierunków.
Spotykamy siê czêsto z opini¹, ¿e gwa³towny rozwój szkolnictwa niepublicznego stanowi zagro¿enie dla publicznych instytucji akademickich. Nie podzielam tego pogl¹du. Jestem
przekonany, ¿e oba sektory szkolnictwa wy¿szego mog¹ funkcjonowaæ równolegle  za nadrzêdny nale¿y bowiem uznaæ interes pragn¹cej siê kszta³ciæ m³odzie¿y, a ujmuj¹c to s³owami
czêsto padaj¹cymi w tych murach: poda¿ us³ug musi sprostaæ popytowi rynku. Jest te¿ druga
strona tego medalu: nauczycielom akademickim, wci¹¿ s³abo w stosunku do usprawiedliwionych oczekiwañ wynagradzanym, nie mo¿na odmawiaæ prawa do dodatkowych dochodów, zw³aszcza ¿e istnieje potê¿ny rynek chc¹cych p³aciæ za ich pracê. Na czym wiêc mia³oby polegaæ zagro¿enie wynikaj¹ce z istnienia uczelni niepublicznych? Przecie¿ podstawowy kapita³ szkó³ wy¿szych to zgromadzona w nich, wszechstronnie przygotowana kadra
akademicka, a ta, w ogromnej wiêkszoci szkó³, po prostu siê pokrywa. Nie mamy tu zatem
do czynienia z wyprowadzaniem kapita³u (co rzeczywicie os³abia³oby uczelnie), ale raczej
z jego pe³niejszym wykorzystaniem ku oczywistemu po¿ytkowi spo³ecznemu.
Warto odnotowaæ, ¿e w roku 2000 pracê w innych uczelniach zadeklarowa³o 172
nauczycieli akademickich SGH, a w 2003 roku  ponad 300. Jednoczenie liczba szkó³
wy¿szych, w których pracuj¹ (pracowali) nauczyciele z SGH wzros³a z 38 do 85.
Na tle opisanych zmian nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jeli wejdzie w ¿ycie nowa ustawa, to 
chc¹c, nie chc¹c  bêdziemy uczestniczyli w procesie zmian jeszcze bardziej radykalnych
ni¿ te wprowadzane dot¹d ewolucyjnie w ró¿nych uczelniach. Zmiany proponowane w projekcie tak dalece koryguj¹ bowiem obecny stan rzeczy, ¿e mia³o mo¿na mówiæ o rewolucji.
Ta najwa¿niejsza, najdalej id¹ca dotyczy wprowadzenia obligatoryjnoci studiów dwustopniowych. Oznacza to bowiem koniecznoæ takiego przekonstruowania studiów dziennych,
by absolwent dziennych studiów licencjackich by³ gotów do uwieñczonego sukcesem startu
do konkurencji na rynku pracy, a studia uzupe³niaj¹ce by³y poszerzeniem wiedzy i umiejêtnoci koniecznym do uzyskania kolejnego, wy¿szego stopnia zawodowego (magistra) jako
wstêpu do pracy naukowej.
Kilkakrotnie ju¿ oczekiwalimy na znacz¹ce zmiany ustawy, ale nigdy nie sz³y one tak
daleko jak w obecnym projekcie powsta³ym w zespole powo³anym przez Prezydenta, a same
projekty nie mia³y tak du¿ych szans na powodzenie w parlamencie. Mogê z satysfakcj¹
zapewniæ, ¿e do rewolucji tej od pewnego czasu solidnie siê w SGH przygotowujemy i gdy
zabrzmi strza³ startera, z pewnoci¹ nie zostaniemy w blokach.
Zgodnie z projektem (art. 10) minister w³aciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego okreli
w drodze rozporz¹dzenia standardy nauczania dla poszczególnych form i poziomów kszta³cenia (art. 3 ust. 1 punkty 5 i 6 precyzuj¹: licencjat lub magister), uwzglêdniaj¹c sylwetkê
absolwenta oraz ramowe treci nauczania dla poszczególnych kierunków studiów. Uczestniczy w tym Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego (art. 42 ust 2, pkt 1),
Przypomnijmy, ¿e do dzisiaj (koniec roku 2003) nie istniej¹ minima programowe dla
wszystkich istniej¹cych kierunków, a pierwsze minima powsta³y w wyniku kilkuletnich prac
Rady G³ównej. Teraz maj¹ (powinny) powstaæ (natychmiast!) odrêbne minima i sylwetki
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absolwentów dla studiów dwustopniowych dla wiêkszej liczby kierunków ni¿ u startu ustawy
z 1990 roku.
Ustawa z 12 wrzenia 1990 roku (jeszcze bez nowelizacji dokonanej w lipcu 2001 roku)
da³a powo³anej t¹ sam¹ ustaw¹ Radzie G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego daleko id¹ce uprawnienia. Wynika³y one z art. 42. ust. 1: RGSzW na wniosek Ministra lub z inicjatywy w³asnej
okrela warunki, jakim powinna odpowiadaæ uczelnia, aby utworzyæ i prowadziæ kierunek
studiów, minimalne wymagania programowe dla poszczególnych kierunków oraz nazwy
tych kierunków.
Po trzynastu latach obowi¹zywania ustawy, dwunastu latach od ustalenia nazw kierunków oraz siedmiu latach od ustalenia minimów programowych warto siê zastanowiæ nad
tym, co Rada G³ówna uchwali³a i ustanowi³a jako obowi¹zuj¹cy kanon dla wszystkich polskich uczelni.
Podstawowe wra¿enie z lektury obowi¹zuj¹cych obecnie (zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 roku) minimów programowych, 
a cilej: z zawartych w nich sylwetek absolwenta  to ogromna ró¿norodnoæ programów
studiów. Kolejne wra¿enie  to brak standardu w definiowaniu tych minimów. Jak siê wydaje,
minima programowe powstawa³y nie w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, ale w zgodzie z istniej¹cymi mo¿liwociami (tak¿e infrastrukturalnymi) poszczególnych grup uczelni
oraz ich wizj¹ oddzia³ywania marketingowego minimów programowych publikowanych przez
Ministerstwo.
Miejmy nadziejê, ¿e Minister Edukacji (projekt ustawy nie wspomina, przy czyjej pomocy) okreli nowe minima programowe kierunków oraz sylwetki ich absolwentów, unikaj¹c
b³êdów pope³nianych przez Radê G³ówn¹.
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Stanis³aw Mañkowski (Rektor Politechniki Warszawskiej)
Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych jest dzi pojêciem intelektualnym, a tak¿e pewnym wyzwaniem. Z drugiej za strony mamy praktykê (czy te¿ brak
praktyki) wspó³dzia³ania  i jest to materia rzeczywista. Oczywicie istnieje sprzê¿enie zwrotne
miêdzy budowanym modelem a rzeczywistoci¹, gdy¿ model ten musi uwzglêdniaæ rzeczywistoæ, a w przysz³oci powinien wywieraæ pewien wp³yw na rzeczywiste wspó³dzia³anie.
I tak rozumiem cel tej konferencji  jako rozpoczêcie tego procesu. Je¿eli popatrzymy na
budowany model, to mo¿na by powiedzieæ, ¿e ma on cztery zasadnicze segmenty. Pierwszy
segment to proces boloñski: wszystkie przes³ania wynikaj¹ce ze wspó³pracy miêdzynarodowej  europejskiej i wiatowej. Proszê zauwa¿yæ, ¿e w segment ten wpisuj¹ siê dowiadczenia wspó³pracy w³anie uczelni pañstwowych  stanowych i niepublicznych. Siêgnijmy do
tych dowiadczeñ, dlatego ¿e w historii wspó³pracy europejskiej s¹ obecne spory, niejasnoci
i wroga konkurencja. Nie kroczmy od nowa tym tropem, dokonajmy analizy tych procesów.
Drugim istotnym segmentem tego modelu s¹ zapisy legislacyjne, które w³anie tworzymy.
Jest to zatem istotny moment, by tworzyæ przes³ania do przysz³ych modeli wspó³pracy. Kolejn¹
spraw¹ jest strategia rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce w kontekcie miêdzynarodowym b¹d wiatowym. Nie zgadzam siê z panem rektorem Puzyn¹, ¿e nale¿a³o to opracowywaæ w takiej kolejnoci: najpierw strategia, a dopiero póniej ustalenia legislacyjne. Jest to
mylenie destrukcyjne w momencie, w którym siê znajdujemy. Strategia zosta³a zarysowana
w sposób jeszcze dosyæ wstêpny i ogólny. Uwa¿am, ¿e oba rodowiska  uczelnie publiczne
i niepubliczne  powinny d¹¿yæ do tego, ¿eby strategiê rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce, jako sektora edukacyjnego, opracowaæ teraz, z perspektyw¹ 1015 lat. Strategia ta bêdzie
³¹czyæ nasze intencje. W dokumencie tym powinny byæ zawarte treci ogólne i istniej¹ce
dowiadczenia. Czwartym elementem, który uwa¿am za niezwykle istotny, jest nasz dialog.
Dialog dopiero siê zaczyna, ale zaczyna siê w warunkach pozytywnych dowiadczeñ, np.
pomiêdzy Lublinem a £odzi¹ (nie personifikuj¹c uczelni i ca³ego obszaru negatywnych dowiadczeñ, które istniej¹ w ró¿nych innych dziedzinach i które tworz¹ stan chaosu, wrogich
wyst¹pieñ i niezrozumienia misji edukacyjnej). Wydaje mi siê, ¿e ten czwarty segment  dialog
 jest teraz bardzo potrzebny, dlatego dziêkujê autorom pomys³u tej konferencji. Rozpoczynamy pewien proces wymiany pogl¹dów, który musi doprowadziæ do wspó³pracy, konkurencji,
uzupe³niania siê, ale nie wrogich zachowañ. Ta wspó³praca zarysowuje siê ju¿ obecnie.
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Jerzy M¹czyñski (Prorektor Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej
w Legnicy)
Pragnê wyraziæ uznanie dla organizatorów tej ze wszech miar po¿ytecznej konferencji.
Wreszcie mia³em mo¿liwoæ wys³uchania wszystkich argumentów Pana Profesora Franciszka Ziejki, rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego, które niejednokrotnie by³y b³êdnie interpretowane. Od trzech lat pracujê na pierwszym etacie w uczelni prywatnej, jak¹ jest Wy¿sza
Szko³a Mened¿erska w Legnicy. W pe³ni podzielam pogl¹d Pana Rektora Ziejki i wielu innych
dyskutantów wskazuj¹cych na to, ¿e w uczelni prywatnej nie mo¿e byæ realizowana wy³¹cznie dzia³alnoæ dydaktyczna, ¿e musz¹ w niej byæ równie¿ prowadzone badania naukowe.
Mimo ¿e nasza uczelnia nie ma jeszcze tak bogatych tradycji jak wiele innych publicznych placówek naukowych o d³ugoletnim sta¿u, to jednak uda³o siê nam nawi¹zaæ wspó³pracê naukow¹ z wieloma uniwersytetami zagranicznymi, m.in. z uznanym w wiecie autorytetem w dziedzinie zarz¹dzania prof. Robertem Housem z Wharton School (Uniwersytet
Pensylwania, USA). W ramach tej wspó³pracy prowadzimy badania naukowe zmierzaj¹ce
do wypracowania miêdzykulturowej teorii przywództwa. Wiêkszoæ obecnie obowi¹zuj¹cych teorii przywództwa zosta³a stworzona na gruncie kultury anglo-amerykañskiej, dlatego
trac¹ one moc wyjaniaj¹c¹ zachowañ mened¿erskich w obszarze innych kultur. Mówi¹c
najogólniej, w miêdzykulturowych badaniach nad przywództwem chodzi o zweryfikowanie
hipotezy mówi¹cej, ¿e uznane w danej kulturze (danym narodzie) normy i wartoci wywieraj¹ wp³yw zarówno na praktyki organizacyjne akceptowane w okrelonym spo³eczeñstwie,
jak i na preferencje w zakresie cech i zachowañ przywódczych. S¹ to badania zakrojone na
ogromn¹ skalê, bierze bowiem w nich udzia³ 61 krajów z ró¿nych czêci wiata. Nasza
uczelnia ma zaszczyt reprezentowaæ w tych badaniach Polskê.
Z moich dowiadczeñ wynika, ¿e znacznie ³atwiej jest nawi¹zaæ autentyczn¹ wspó³pracê z presti¿ow¹ placówk¹ naukow¹ za granic¹ ni¿ z licz¹c¹ siê szko³¹ wy¿sz¹ w Polsce.
Dlatego ambicj¹ Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej w Legnicy jest nawi¹zanie obustronnie owocnej wspó³pracy naukowej równie¿ z polsk¹ uczelni¹. Kierujê mój apel m.in. do Uniwersytetu
Jagielloñskiego.

Jerzy Osiowski (Instytut Problemów Wspó³czesnej Cywilizacji)
Obradujemy pod wznios³ym has³em Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych. Wznios³ym, ale i wa¿nym. Wola³bym raczej mówiæ o wspó³istnieniu ni¿ wspó³dzia³aniu, ale to s¹ drobiazgi, na które w tej chwili nie warto zwracaæ uwagi. Tym bowiem co
stoi przed szkolnictwem wy¿szym w najbli¿szych latach, jest absolutna koniecznoæ systemowego uporz¹dkowania ca³ego szkolnictwa wy¿szego, które w moim przekonaniu jest
obecnie rozchwiane. I trudno bêdzie mówiæ o rzeczywistym wspó³dzia³aniu obu tych sektorów, je¿eli nie osi¹gniemy uporz¹dkowania systemowego. Oczywicie jest to temat  rzeka,
chcia³bym siê skoncentrowaæ na dwóch wybranych problemach: kwestii finansów i kwestii
kadr. Nawi¹zujê do wypowiedzi Pana Rektora Franciszka Ziejki: koniecznoæ wprowadzenia powszechnego czesnego na studiach wy¿szych jest coraz bardziej oczywista i akceptowana. Jak do tego dojæ, jak doprowadziæ do niekontrowersyjnej zmiany zapisów konstytucyjnych, to ju¿ zupe³nie inna sprawa. Poszed³bym jednak dalej. Uwa¿am, ¿e rezultatami
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kszta³cenia (a zw³aszcza kszta³cenia na poziomie wy¿szym) s¹ ¿ywotnie zainteresowane dwie
strony  pañstwo i spo³eczeñstwo. Spo³eczeñstwo  nie tylko poprzez podatki, ale tak¿e bezporednio. Wobec tego obie te strony powinny wspó³finansowaæ kszta³cenie na poziomie
wy¿szym. Wyobra¿am to sobie tak, ¿e bezporednie koszty kszta³cenia powinny byæ dzielone w przybli¿eniu po po³owie: po³owê p³aci³by student, a po³owê  pañstwo. Pañstwo
powinno pokrywaæ po³owê kosztów studiów nie tylko w uczelniach publicznych, ale tak¿e w
uczelniach niepublicznych, poniewa¿ z punktu widzenia interesu pañstwa i spo³eczeñstwa
naprawdê jest obojêtne, czy student siê kszta³ci w uczelni publicznej czy niepublicznej. Jest
wa¿ne, ¿eby to by³a dobra uczelnia, ale to ju¿ zupe³nie inny problem. Otó¿ gdyby siê uda³o
osi¹gn¹æ tego rodzaju wspó³p³atnoæ za studia, to znik³by problem, który rodzi nies³ychane
patologie w szkolnictwie publicznym, czyli studia p³atne, które dotychczas s¹ pewnym sposobem dofinansowywania uczelni publicznych, dlatego ¿e bud¿et za ma³o ³o¿y na te uczelnie. Ostatni rocznik GUS Szkolnictwo wy¿sze i jego finanse za rok 2002 podaje bardzo interesuj¹ce liczby. Mianowicie bezporednie nak³ady spo³eczeñstwa w postaci czesnego na kszta³cenie m³odzie¿y wynosz¹ w sumie 3,5 mld z³otych. I co ciekawsze, ta kwota dzieli siê prawie
po równo  na czesne p³acone w uczelniach niepublicznych i publicznych. Je¿eli rozwa¿ymy, jaka jest liczba studentów w uczelniach niepublicznych i ilu jest studentów na studiach
p³atnych w uczelniach publicznych, to bardzo szybko dojdziemy do wniosku, ¿e postulat, i¿
studia wy¿sze s¹ bezp³atne w sytuacji, w której faktyczna wiêkszoæ studentów ju¿ p³aci za
studia, przestaje byæ w ogóle realizowany. A prawdopodobnie taka sytuacja bêdzie siê jeszcze pog³êbiaæ.
Kolejn¹ kwesti¹, któr¹ chcia³bym poruszyæ, s¹ sprawy kadrowe. By³a mowa o tym, ¿e
uczelnie niepubliczne musz¹ budowaæ swoje kadry od zera, prowadziæ badania naukowe
itd. Mówili o tym równie¿ profesorowie Andrzej Pelczar i Franciszek Ziejka. Mnie siê wydaje,
¿e jest rzecz¹ absolutnie niezbêdn¹, ¿eby przywróciæ prawid³owe znaczenie s³owu mianowanie  zatrudnienie na podstawie mianowania. Mianowanie bowiem jest bardzo zbli¿one
do pojêcia s³u¿ba. Nauczyciel akademicki, profesor, który jest mianowany w uczelni publicznej  tak, jak na ca³ym wiecie  nie powinien byæ zatrudniony w ¿adnej innej uczelni.
Jest to pewien kanon, do którego musimy dojæ. Czy to powoduje, ¿e profesorowie uczelni
publicznych nie mogli by byæ zatrudniani w uczelniach niepublicznych? Nie, tylko powinni
wówczas zrezygnowaæ z zatrudnienia w postaci mianowania i zatrudniæ siê na podstawie
umowy o pracê, ze wszystkimi konsekwencjami, ³¹cznie z mo¿liwoci¹ ³atwego zwolnienia
na podstawie kodeksu pracy. Nie ba³bym siê ani tego, ¿e czêæ profesorów odejdzie do
uczelni niepublicznych (bardzo dobrze, oznacza to bowiem swobodny przep³yw zasobów
ludzkich, materialnych itd.), jak równie¿ tego, ¿e uczelnie niepubliczne by na tym straci³y.
S¹ to przecie¿ elementy tzw. zdrowej konkurencji.

Jan Kopcewicz (Rektor Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu)
Chcia³bym powiedzieæ kilka s³ów na temat praktycznej strony rozwoju szkolnictwa
wy¿szego. Rozwój szkolnictwa w Polsce w okresie PRL-u by³ rozwojem uczelni bran¿owych. Uniwersytety du¿e, jeszcze przedwojenne, ledwo siê utrzyma³y, nie by³y w dobrej
kondycji. Teraz przyszed³ czas ³¹czenia siê szkó³  zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Zilustrujê to przyk³adem  prawdopodobnie za kilka miesiêcy w struktury Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika wejdzie Akademia Medyczna z Bydgoszczy jako Collegium Medicum,
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i to jest chyba w³anie kierunek, w którym nale¿y iæ. Wiem, ¿e podobnie myli siê w Szczecinie, ale tak¿e w innych miastach. A wiêc nie atomizacja, lecz ³¹czenie. Dzisiaj wróci³em
z Uniwersytetu w Getyndze, jednego ze wspania³ych uniwersytetów europejskich. Gdy powiedzia³em tam, ¿e w Polsce jest oko³o czterystu uczelni i ju¿ chyba nikt nie panuje do
koñca nad ich liczb¹, to oni wpadli w g³êbokie zdumienie. Nie mo¿na dalej tworzyæ ma³ych
szkó³ek i myleæ, ¿e one bêd¹ dobre. Nie bêd¹ dobre. Trzeba siê na co zdecydowaæ. A wiêc
zarówno szko³y publiczne, jak i niepubliczne (po tym okresie pionierskim) powinny teraz
rozpocz¹æ etap ³¹czenia siê. Wspó³dzia³anie uczelni publicznych i niepublicznych mo¿e
nastêpowaæ wówczas, gdy s¹ zachowane wspólne interesy. Jeli kto myli, ¿e stworzy sobie
szkó³kê, podbierze mi pracowników, wemie moje programy, a ja jeszcze mu powinienem
byæ wdziêczny, to on siê bardzo myli i jest naiwny, s¹dz¹c, ¿e tak bêdzie. Stwórzmy podstawy rzeczywistej wspó³pracy. Co to znaczy? Musi byæ wspólny interes  zarówno tej du¿ej
uczelni, która w ten sposób bêdzie promowa³a ma³¹ uczelniê, jak i ma³ej uczelni. Niech
ma³a uczelnia przedstawi mi interesuj¹c¹ propozycjê, wówczas na pewno bêdê rozmawia³.

Stanis³aw Chwirot (Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna)
Zabiorê g³os bardzo krótko, ale w istotnej sprawie. Wspomina³ o niej ju¿ Pan Rektor
Marek Rocki, chcia³bym do niej wróciæ, poniewa¿ jest bardzo wa¿na. Dzisiejsza konferencja na temat modelu wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych, przewijaj¹ca siê
w tle Deklaracja Boloñska oraz zmiana prawa, która ma dotyczyæ kszta³cenia na poziomie
wy¿szym spotykaj¹ siê w jednym. W tym mianowicie, czy jestemy w stanie zapewniæ naszym studentom, absolwentom, a póniej ju¿ pracownikom mo¿liwoæ kszta³cenia ustawicznego, podnoszenia swoich kwalifikacji, dostosowywania ich funkcjonowania na rynku pracy
 czy to w wymiarze europejskim, czy w wymiarze polskim. I miem twierdziæ, ¿e je¿eli nie
rozwi¹¿emy tego w wymiarze polskim, nie bêdziemy mogli mówiæ o tym, ¿e jestemy przygotowani do dzia³ania w wymiarze europejskim. Profesor Jerzy Wonicki wspomnia³, ¿e w czasie wprowadzania zmian istnieje potrzeba sprawnego zarz¹dzania ca³ym sektorem i st¹d wzrost
roli Ministra Edukacji, z czym trudno polemizowaæ, bo trochê profesjonalnego zarz¹dzania
jest nam potrzebne. Z drugiej strony jednak widzimy, ¿e warunkiem p³ynnego przechodzenia
z jednego poziomu na drugi, warunkiem funkcjonowania w tej sferze zaliczania okresów
kszta³cenia itd. jest to, ¿ebymy wzajemnie szanowali swoj¹ jakoæ, zakres i okresy kszta³cenia. Próba regulowania tego poprzez standardy, które s¹ wprowadzane zarz¹dzeniem czy
rozporz¹dzeniem ministra, nie powiedzie siê, poniewa¿ nie powiod³a siê przez ostatnich
piêtnacie lat. Nie jestemy w stanie w ten sposób zapewniæ elastycznego funkcjonowania
ca³ego sektora szkolnictwa wy¿szego. wiadczy o tym choæby fakt, ¿e do tej pory nie dopracowalimy siê pe³nego zestawu standardów, a te, które zosta³y wprowadzone wiele lat temu
ju¿ s¹ w zasadzie szkodliwe, bo uniemo¿liwiaj¹ kszta³cenie w taki sposób, jaki jest potrzebny. Treci programowe, które dziesiêæ lat temu by³y wprowadzane w minimach, ju¿ w tej
chwili nie obowi¹zuj¹. To, ¿e minima przesta³y byæ minimami, bo czêsto dotycz¹ osiemdziesiêciu, a nawet i wiêcej procent godzin przewidzianych programem kszta³cenia, sprawia, ¿e
je¿eli utrzymamy ten system, to nie bêdziemy w stanie elastycznie reagowaæ na wyzwania,
jakie bêdzie nam nios³o ¿ycie i dzia³anie w wymiarze europejskim. Trudno jest podaæ przepis, ale pragnê zaapelowaæ do profesora Wonickiego, do wszystkich, którzy pracuj¹ nad
ustaw¹, ¿eby znaleli drogê bardziej elastycznego dzia³ania. W wymiarze europejskim coraz
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czêciej mówi siê o tym, ¿e byæ mo¿e trzeba bêdzie jednak pomyleæ o formie akredytacji
instytucjonalnej. Pañstwowa Komisja Akredytacyjna szacuje, ¿e potrzebuje oko³o czterech
lat na zakoñczenie pierwszego przegl¹du kierunków. Akredytacja kierunków jest najbardziej
czasoch³onn¹, pracoch³onn¹ i kapita³och³onn¹ form¹ akredytacji. miem twierdziæ, ¿e do
stosowania w wymiarze ci¹g³ego sterowania ca³ym systemem ta forma akredytacji nie jest
najlepsza. Byæ mo¿e ten zapis powinien byæ ³agodniejszy i bardziej ogólny: np. ¿e PKA w porozumieniu z Rad¹ G³ówn¹ i Ministrem Edukacji bêdzie opracowywa³a systemy kontroli.
Wpisanie raz na zawsze do ustawy struktury PKA, listy zespo³ów itd. usztywni nam ten system
na wiele lat.
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KRZYSZTOF PAW£OWSKI
Rektor Wy¿szej Szko³y Biznesu  National-Louis University
w Nowym S¹czu oraz Wy¿szej Szko³y Biznesu w Tarnowie

Przysz³oæ polskiego szkolnictwa
wy¿szego w kontekcie wyzwañ
postawionych przed uczelniami
europejskimi przez Komisjê
Europejsk¹
Wprowadzenie
Polskie szkolnictwo wy¿sze w sposób formalny i rzeczywisty stanie siê wkrótce
czêci¹ europejskiego obszaru nauki i szkolnictwa wy¿szego. Warto siê zastanowiæ, jak ta
nowa rzeczywistoæ polityczna wp³ynie na stan polskiego szkolnictwa wy¿szego. Polskie
uczelnie ju¿ od kilku lat korzystaj¹ z narzêdzi finansowych Unii Europejskiej. Udzia³ w programach Leonardo da Vinci, Socrates czy V i VI Programie Ramowym odbywa siê na tych
samych prawach jak dla uczelni z Unii Europejskiej, tak wiêc uzyskanie przez Polskê pe³nego cz³onkostwa niewiele zmieni oraz nie poszerzy mo¿liwoci wsparcia finansowego uczelni ze strony Unii. Zmieni siê jednak wiele  polscy studenci oraz kandydaci na studentów
uzyskaj¹ identyczne prawa jak ich odpowiednicy niemieccy czy francuscy, pracownicy
naszych szkó³ wy¿szych bêd¹ mogli znaleæ zatrudnienie w ca³ym obszarze europejskim,
a europejskie uczelnie i studenci z innych pañstw Unii uzyskaj¹ swobodny dostêp
do Polski. Kto skorzysta z poszerzenia Unii, jak zmieni to w d³ugim dystansie czasowym
polskie uczelnie?
W dyskusjach na temat stanu szkolnictwa wy¿szego toczonych w polskim rodowisku
akademickim pobrzmiewaj¹ czêsto dwa tony: jeden katastroficzny, w którym uwypukla siê
s³abe wsparcie ze strony bud¿etu pañstwa, niskie p³ace pracowników naukowo-dydaktycznych oraz brak rzeczywistego zainteresowania w³adz pañstwa rozwojem nauki i edukacji,
drugi (gdy dyskusja dotyczy spraw miêdzynarodowych)  optymistyczny, w którym podkrela siê, ¿e polskie szko³y wy¿sze (oczywicie tylko pañstwowe) nie maj¹ siê czego wstydziæ
w porównaniu z uczelniami zagranicznymi. Mo¿na uznaæ, ¿e obydwa typy wypowiedzi s¹
prawdziwe, ale nale¿y spojrzeæ na to zagadnienie z perspektywy europejskiej.
Mam na myli wa¿ny dokument Komisji Europejskiej, zatytu³owany Rola wy¿szych uczelni
w Europie wiedzy, opublikowany 5 lutego 2003 roku, a tak¿e dwa dokumenty strategiczne:
Komunikat w sprawie Strategii Lizboñskiej oraz Komunikat w sprawie powstania europejskiej
przestrzeni badawczej.
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G³ówne tezy Komunikatu Komisji Europejskiej
z 5 lutego 2003 roku
Komunikat Komisji trafnie okrela istotê rzeczy, tzn. przysz³e funkcjonowanie europejskiego
spo³eczeñstwa wiedzy, pokazuj¹c s³u¿ebn¹ w stosunku do spo³eczeñstwa rolê gospodarki
opartej na wiedzy. Komisja podkrela, ¿e rozwój spo³eczeñstwa wiedzy zale¿y od czterech
g³ównych czynników, które zdecyduj¹ o skutecznoci budowy spo³eczeñstwa wiedzy  tj.
tworzenia nowej wiedzy, jej przekazywania w procesie kszta³cenia, jej rozpowszechniania
oraz jej wykorzystywania w nowych us³ugach i procesach przemys³owych. Komisja dostrzega, ¿e szko³y wy¿sze uczestnicz¹ we wszystkich wspomnianych wy¿ej procesach, bêd¹c w
samym ich centrum, a odgrywaj¹ kluczow¹ rolê na trzech polach: badañ naukowych i ich
wykorzystania, kszta³cenia oraz obszarze rozwoju regionalnego i lokalnego.
Komisja stwierdza w swoim opracowaniu, ¿e uczelnie europejskie nie s¹ obecnie konkurencyjne w skali wiatowej w stosunku do szkó³ wy¿szych naszych g³ównych partnerów. W Komunikacie Komisji pokazano du¿¹ ró¿norodnoæ pañstwowych systemów edukacji wy¿szej
wewn¹trz Unii Europejskiej i ró¿ne efekty ich dzia³alnoci. Komisja podkrela, ¿e mimo wszystko ju¿ jedna trzecia Europejczyków pracuje w bran¿ach intensywnie wykorzystuj¹cych wiedzê
(a w Danii i Szwecji ponad 40%) i ¿e posiadanie wykszta³cenia wy¿szego doæ skutecznie
chroni przed bezrobociem (w 2001 roku wskanik bezrobocia wród osób z wykszta³ceniem
wy¿szym wynosi³ 3,9%, a wiêc by³ 3 razy ni¿szy ni¿ wartoæ wskanika dla osób z niskimi
kwalifikacjami). Obecnie w grupie osób w wieku 3539 lat wykszta³cenie wy¿sze ma 20%
obywateli Unii, podczas gdy 20 lat temu takie wykszta³cenie mia³o tylko 12,5%.
Komunikat Komisji formu³uje nowe wyzwania stoj¹ce przed uczelniami europejskimi:
■ wzrost popytu na wy¿sze wykszta³cenie, a tak¿e umasowienie tego wykszta³cenia;
■ postêpuj¹cy proces internacjonalizacji edukacji i badañ naukowych, przy czym
uczelnie europejskie przyci¹gaj¹ do siebie mniej studentów, a tak¿e mniej
naukowców z innych krajów ni¿ uczelnie amerykañskie;
■ rozwijanie efektywnej i bliskiej wspó³pracy miêdzy uczelniami a przemys³em;
obecnie jest to jedn¹ z najs³abszych stron europejskiego szkolnictwa wy¿szego
(w Komunikacie przytoczono szokuj¹ce dane, ¿e mniej ni¿ 5% innowacyjnych
przedsiêbiorstw ocenia³o informacje uzyskane od pañstwowych instytutów
badawczych oraz uczelni jako bardzo wa¿ne ród³o informacji);
■ wzrost liczby miejsc tworzenia wiedzy, a zw³aszcza rosn¹ca tendencja w sektorze przedsiêbiorstw do zlecania potrzebnych im badañ najlepszym szko³om wy¿szym, niezale¿nie od ich lokalizacji (a wiêc tak¿e uczelniom pozaeuropejskim);
■ reorganizacja wiedzy: wystêpowanie dwóch przeciwstawnych tendencji  rosn¹cej dywersyfikacji i specjalizacji wiedzy, a z drugiej strony koniecznoæ
dostosowania siê wiata akademickiego do interdyscyplinarnego charakteru dziedzin wyznaczonych przez g³ówne problemy spo³eczeñstw (w Komunikacie
zwrócono uwagê na stopniowe zacieranie siê granic miêdzy badaniami podstawowymi a stosowanymi, podkrelono jednak, ¿e to zdolnoæ do prowadzenia
badañ podstawowych przez du¿e amerykañskie uniwersytety badawcze stanowi o ich atrakcyjnoci jako partnerów przemys³u);
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pojawienie siê nowych oczekiwañ (np. rosn¹ce zapotrzebowanie na edukacjê
w dziedzinie nauk cis³ych i technicznych oraz coraz bardziej powszechne kszta³cenie ustawiczne).
Komunikat przypomina stan faktyczny, tzn. ¿e obecnie g³ówna odpowiedzialnoæ
za szko³y wy¿sze w pañstwach cz³onkowskich Unii jest umiejscowiona na szczeblu krajowym lub regionalnym, ale najwiêksze wyzwania jakie stoj¹ przed uczelniami maj¹ wymiar
europejski lub globalny. Rozdwiêk miêdzy organizacj¹ uczelni i zarz¹dzaniem nimi na
poziomie pañstw cz³onkowskich a pojawieniem siê wyzwañ przekraczaj¹cych granice pañstwa powiêksza siê nieustannie na skutek oddzia³ywania nastêpuj¹cych czynników:
■ powstanie prawdziwego europejskiego rynku pracy;
■ pojawienie siê zglobalizowanej, szerokiej oferty kursów akademickich;
■ nieustanny drena¿ mózgów poza Uni¹ Europejsk¹, powoduj¹cy utratê najlepszych studentów i naukowców;
■ nasilenie wy¿ej wymienionych zjawisk po poszerzeniu Unii w 2004 roku.
Komisja uzna³a, ¿e ze wzglêdu na charakter i skalê wyzwañ zwi¹zanych z przysz³oci¹
uczelni, wy¿ej wymienionymi kwestiami trzeba siê zaj¹æ na szczeblu europejskim.
W³adze Unii stawiaj¹ bardzo ambitne zadanie przed edukacj¹ europejsk¹ 
Rada Europy na posiedzeniu w Barcelonie w 2002 roku sformu³owa³a cel jednoznacznie:
do 2010 roku europejskie systemy edukacyjne maj¹ siê staæ wiatowym poziomem odniesienia. Pozwoli to na zrealizowanie g³ównego celu Unii, sformu³owanego na posiedzeniu
Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 roku, czyli uczynienia z niej najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy, zdolnej do utrzymania trwa³ego wzrostu
gospodarczego, z wiêksz¹ liczb¹ lepszych miejsc pracy i pe³niejsz¹ spójnoci¹ spo³eczn¹.
W omawianym dokumencie Komisja stawia problem jednoznacznie i je¿eli uczelnie
europejskie maj¹ w pe³ni odegraæ sw¹ rolê w budowaniu Europy wiedzy, musz¹ one  z pomoc¹ pañstw cz³onkowskich i w europejskim kontekcie  stawiæ czo³a wielu wyzwaniom,
a warunkiem uwolnienia ich potencja³u i wyznaczenia prawdziwego wiatowego poziomu
odniesienia jest przeprowadzenie radykalnych zmian. Zdaniem Komisji konieczna jest jednoczesna realizacja trzech nastêpuj¹cych celów:
■ zapewnienie uczelniom wystarczaj¹cych i stabilnych rodków oraz ich efektywnego wykorzystania;
■ konsolidacja doskona³oci badawczej i dydaktycznej szkó³ wy¿szych, zw³aszcza przez tworzenie sieci wspó³pracy;
■ szersze otwarcie uczelni na zewn¹trz i zwiêkszenie ich miêdzynarodowej atrakcyjnoci.
Najbardziej interesuj¹c¹ cech¹ Komunikatu z 5 lutego 2003 roku jest jego otwarty krytycyzm w opisie istniej¹cej sytuacji, a tak¿e sformu³owanie pytañ wraz z zaproszeniem do
dyskusji oraz opisania swoich dowiadczeñ i najlepszych praktyk. Najistotniejsz¹ treci¹
Komunikatu jest postawienie przez Komisjê Europejsk¹ zadania przed europejskim szkolnictwem wy¿szym, aby w 2010 roku europejskie systemy edukacyjne sta³y siê wiatowym
poziomem odniesienia.
■
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Wyzwanie amerykañskie czy wyzwanie
europejskie?
W Komunikacie  czêciowo poprzez dobór danych, ale tak¿e poprzez sposób doboru
argumentów  pobrzmiewa ton rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. To uczelnie amerykañskie, zdaniem Komisji, s¹ obecnie wiatowym wzorcem odniesienia i to amerykañska
gospodarka decyduje o tempie rozwoju wiata. Tezê tê uwa¿am za podwójnie b³êdn¹, gdy¿
po pierwsze  Unia Europejska i jej pañstwa cz³onkowskie musz¹ najpierw zatrzymaæ postêpuj¹c¹ marginalizacjê europejskiego szkolnictwa wy¿szego i nauki, a po drugie  samo
postawienie zadania wymagaj¹cego ogromnych zmian strukturalnych i gigantycznych rodków w perspektywie tylko 10 lat jest du¿ym b³êdem, tak¿e politycznym. Jest to typowe mylenie
polityków w perspektywie kadencyjnej, dla których wyjcie poza perspektywê najbli¿szych
wyborów parlamentarnych wydaje siê aktem sporej odwagi. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
procesy edukacyjne rz¹dz¹ siê swoimi prawami i charakteryzuj¹ specyficzn¹ powolnoci¹,
swoist¹ bezw³adnoci¹ czasow¹ w stosunku do przeprowadzonych zmian. Na przyk³ad zmiany
dokonywane w najkrótszych czasowo programach nauczania (trzyletnich), nawet najbardziej rewolucyjne, przynosz¹ zmierzone i wiarygodne rezultaty po nastêpnych kilku latach
(np. trzeba sprawdziæ efekty poprzez funkcjonowanie przynajmniej kilku roczników absolwentów na rynku pracy). A zatem 10 lat to najkrótsza perspektywa czasowa, o której mo¿na
myleæ w planowaniu zmian w edukacji. A przecie¿ Komisja stawia przed europejskim szkolnictwem wy¿szym zadanie wymagaj¹ce przeprowadzenia gigantycznych zmian systemowych i zainwestowania wielkich rodków finansowych. Dzisiaj, tj. w drugiej po³owie 2003
roku, mo¿na niestety powiedzieæ ze stuprocentow¹ pewnoci¹, ¿e europejskie uczelnie jako
ca³oæ nie bêd¹ w 2010 roku wiatowym poziomem odniesienia. Najkrótszym okresem, w którym przy podjêciu zdecydowanych dzia³añ ju¿ teraz mo¿na myleæ o istotnym podniesieniu
jakoci i uzyskania przez ca³y system porównywalnych rezultatów z amerykañskimi uniwersytetami badawczymi, jest okres oko³o 25 lat. Stawianie nierealnych celów w zbyt krótkim
terminie mo¿e skutecznie zniechêciæ i zdemobilizowaæ.
Niepokoi te¿, nieco tylko skrywana, tkanka polityczna Komunikatu  ambicje europejskich polityków wygrania rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, i to w obszarze bardzo
specyficznym. Nauka i kszta³cenie na poziomie wy¿szym s¹ z natury ponadpañstwowe i ponadnarodowe. Tak przecie¿ powstawa³y europejskie uniwersytety (ze wspólnym jêzykiem
i studentami czêsto wêdruj¹cymi miêdzy uczelniami), a próby zamkniêcia nauki i uczelni
w gorsecie jednego pañstwa koñcz¹ siê le, by poprzestaæ na przyk³adzie ZSRR, gdzie inwestowano ogromne rodki w rozwój nauki i edukacji, a uzyskano efekty niewspó³mierne do
skali inwestycji.
Obecnie, w sytuacji wszechogarniaj¹cego wiat Internetu, dodatkowo demokratyzuj¹cego dostêp do wiedzy, próba wyznaczenia zadañ konkurowania przez uczelnie i uczonych
przeciwko innym musi byæ ca³kowicie nieudana. Mo¿na bez wiêkszej przesady postawiæ
tezê, ¿e obecnie oprócz przemys³u rozrywkowego wiat nauki jest najbardziej zglobalizowan¹ czêci¹ naszej rzeczywistoci. Uczeni, zw³aszcza ci z górnych pó³ek, myl¹ i pracuj¹ w wymiarze globalnym, czêsto maj¹ partnerów rozsianych po ca³ym wiecie i oceniaj¹
ich nie wed³ug posiadanych przez nich paszportów, ale poprzez wartoæ dorobku naukowe-
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go. Oczywicie rywalizuj¹ miêdzy sob¹ o palmê pierwszeñstwa w konkretnej dziedzinie wiedzy, ale w celu realizacji konkretnych badañ potrafi¹ tworzyæ wielonarodowe i wieloetniczne
zespo³y badawcze, w których jedynym kryterium oceny s¹ kwalifikacje i przydatnoæ dla
zespo³u. Rywalizuj¹ tak¿e miêdzy sob¹ instytuty badawcze wielkich i mniejszych korporacji
gospodarczych, ale niemal zawsze jest to rywalizacja o co (zwykle o palmê pierwszeñstwa, czyli o najszybsze i najefektywniejsze wdro¿enia rezultatów badañ naukowych do
produkcji), a nie przeciwko komu lub czemu.
Podsumowuj¹c tê czêæ postanowieñ Komunikatu, proponujê jego korektê, co wcale nie
oznacza mniej ambitnego celu: konieczne jest dokonanie takich zmian systemowych,
aby w perspektywie mo¿liwie krótkiej, tzn. oko³o 20 lat, pozwoliæ mo¿liwie du¿ej grupie
najlepszych i najbardziej innowacyjnych uczelni europejskich na do³¹czenie do tych,
które wówczas bêd¹ stanowiæ wiatowy poziom odniesienia. Jestem przekonany, ¿e obok
uniwersytetów amerykañskich bêd¹ tam tak¿e uniwersytety z innych pañstw (zw³aszcza
z regionu Pacyfiku), które najmocniej postawi¹ na rozwój spo³eczeñstwa wiedzy.
Dyskusji nad przysz³oci¹ europejskiego szkolnictwa wy¿szego nie mo¿na oderwaæ
od kontekstu politycznego, spo³ecznego i gospodarczego. Nie ma co ukrywaæ  Europa
(a szczególnie jej elity polityczne i intelektualne), przyzwyczajona przez wiele wieków do
dominacji i kreowania przysz³oci, le siê czuje w sytuacji, gdy staje siê tylko czêci¹
(i to nie najwa¿niejsz¹) obecnego wiata, a o jego przysz³oci zaczynaj¹ decydowaæ inni
i gdzie indziej znajduj¹ siê g³ówne obszary rozwoju. Pañstwa obecnej Unii Europejskiej
wraz z Norwegi¹ i Szwajcari¹ osi¹gnê³y wysoki stopieñ dobrobytu wiêkszoci cz³onków
swoich spo³eczeñstw, ale zap³aci³y za to wysok¹ cenê (spadek indywidualnej aktywnoci,
przesocjalizowanie systemu opieki spo³ecznej oraz postêpuj¹ce starzenie siê spo³eczeñstw,
które w perspektywie kilkudziesiêciu lat mo¿e doprowadziæ do wynarodowienia poszczególnych pañstw).
Wa¿n¹ rol¹ europejskich polityków, stawiaj¹cych przed Uni¹ zadanie stworzenia najbardziej konkurencyjnej w wiecie gospodarki opartej na wiedzy, jest wykreowanie nowych
mechanizmów i regulacji, które pozwoli³yby sytemu europejskiemu spo³eczeñstwu odzyskaæ pierwotny drive  ciekawoæ wiata europejskich odkrywców, zafascynowanie nieznanym europejskich uczonych i marzycielskoæ wielkich artystów. Ta swoista gnunoæ zamo¿nych Europejczyków mo¿e byæ grona. Jako symboliczny przyk³ad niech pos³u¿y próba zorganizowania niemieckiego oddzia³u polskiej, bardzo agresywnej firmy informatycznej ComArch, stworzonej przez profesora informatyki z Krakowa, Janusza Filipiaka (ComArch jest
przyk³adow¹ wrêcz firm¹ opart¹ na wiedzy). W niemieckiej filii ComArch, za³o¿onej we
Frankfurcie nad Menem, prof. Filipiak zatrudni³ niemieckich informatyków. Wkrótce jednak
stwierdzi³: Kierowalimy siê przekonaniem, ¿e Niemcy to idealni pracownicy  sumienni,
uczciwi. Drogo zap³acilimy za ten mit. Rozpieszczeni przez niemiecki system socjalny, czuli
siê bezpieczni. Byli ma³o efektywni, nie chcia³o im siê walczyæ o jak najlepsze wyniki. Miejsce Niemców zajêli wiêc m³odzi Polacy  niemieccy rówienicy mog¹ siê wiele od nich
nauczyæ1.

1

Por. B. Chorzêtowska: Profesorowie sukcesu, Dziennik Polski 2003, nr 184, s. 2122.
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Powy¿szy przyk³ad oczywicie przejaskrawia pozytywnie obraz naszych mo¿liwoci,
gdy¿ ze strony polskiej pokazuje najlepszego z bardzo dobrych (stworzenie firmy wiedzy
przez wybitnego profesora, zatrudniaj¹cego swoich najlepszych studentów), ale tezê o stopniowo postêpuj¹cej naukowej marginalizacji Europy da siê udokumentowaæ w doæ prosty,
choæ przejmuj¹cy sposób. W celu zobrazowania stopnia rozwoju badañ naukowych w danym kraju mo¿na przytaczaæ ró¿ne dane czy wskaniki syntetyczne. Proponujê wskanik
najprostszy, a zarazem moim zdaniem najtrafniej (i najsilniej) pokazuj¹cy miejsce w wiatowym wycigu naukowym  liczbê laureatów Nagrody Nobla (z wy³¹czeniem nagród pokojowej i literackiej).
W wyniku procesu globalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy wzronie rola
i pozycja wiatowych liderów  najwiêcej zyskaj¹ te korporacje i pañstwa, które bêd¹ mia³y
bezporedni i bardzo szybki dostêp do rezultatów badañ naukowych oraz ich zastosowañ.
Wygrywaæ zatem bêd¹ ci, którzy stworz¹ najlepsze warunki systemowe do uprawiania nauki
i wykorzystywania efektów prowadzonych badañ oraz zgromadz¹ najlepszych naukowców.
Dlatego liczba laureatów Nagrody Nobla w prosty sposób pokazuje potencja³ naukowy, a tym
samym potencja³ rozwojowy danego kraju. W celu urednienia rezultatów zsumowano
Nagrody Nobla przyznawane przez kolejne 10 lat, tzn. 19001909, 19301939, 19601969,
19901999, a wiêc w okresach wzglêdnej stabilnoci w najwa¿niejszych obszarach wiata
(dlatego wy³¹czono okresy obu wojen wiatowych i czasy bezporednio po nich nastêpuj¹ce).
Rysunek 1. Udzia³ procentowy (wed³ug narodowoci) laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie nauki,
przyznanych w latach 19002000
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Wymowa danych zamieszczonych na rysunku 1 jest wstrz¹saj¹ca i powinna byæ dla
polityków europejskich wystarczaj¹cym impulsem do podjêcia specjalnych dzia³añ. Okazuje
siê bowiem, ¿e w ci¹gu 100 lat udzia³ procentowy Nagród Nobla w dziedzinie przyznawanych Europejczykom zmala³ z blisko 100% do oko³o 26% w latach dziewiêædziesi¹tych.
W tym samym czasie udzia³ nagród przyznanych obywatelom Stanów Zjednoczonych zwiêkszy³ siê z niemal zera (3%) do ponad 60%, a w wartociach bezwzglêdnych ten wzrost jest
50-krotny. Ronie te¿ wyranie liczba nagród przyznawanych naukowcom spoza Stanów
Zjednoczonych i Europy. Mo¿na siê oczywicie pocieszaæ, ¿e gdy ujmiemy liczbê nagród
w wartociach bezwzglêdnych, ten spadek oka¿e siê mniejszy i ¿e wci¹¿ jedna trzecia na-
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gród trafia do Europy oraz ¿e szeciu noblistów amerykañskich z lat dziewiêædziesi¹tych
pochodzi³o z Europy, ale by³oby to zachowanie nieodpowiedzialne, zw³aszcza gdy wykres
dotycz¹cy Europy przed³u¿y siê na nastêpne lata, nawet przyjmuj¹c os³abienie trendu spadkowego. Wymowa takiej projekcji trendu spadku jest wrêcz pora¿aj¹ca  gdyby utrzyma³a siê
tendencja spadkowa udzia³u procentowego laureatów Nagrody Nobla pracuj¹cych w Europie, to po roku 2030 liczba nagród przyznawanych Europejczykom by³aby bliska zeru! Dane
zamieszczone na rysunku 1 s¹ wstrz¹saj¹cym sygna³em gro¿¹cej Europie marginalizacji w jednym z najwa¿niejszych obszarów ludzkiej dzia³alnoci  w dziedzinie rozwoju nauki.
Osobom, które uznaj¹, ¿e statystyka Nagród Nobla jest ekstremaln¹ prób¹ oceniania
systemu badañ naukowych w Stanach Zjednoczonych i Europie i nie musi siê przek³adaæ
na jakoæ systemów szkolnictwa wy¿szego chcia³bym zaproponowaæ wskanik znacznie
prostszy, tzn. stosunek liczby studentów wyje¿d¿aj¹cych z Europy na studia w uniwersytetach amerykañskich do liczby studentów amerykañskich podejmuj¹cych studia w uniwersytetach europejskich.
Mo¿na te¿ przytoczyæ za Burtonem C. Clarkiem dane dotycz¹ce klasyfikacji uniwersytetów wed³ug liczby cytowañ w poszczególnych dyscyplinach naukowych: 1820 na 25 najlepszych uniwersytetów to uniwersytety amerykañskie (np. w dziedzinie ekonomii 21 to uniwersytety amerykañskie, pozosta³e cztery to dwa uniwersytety brytyjskie i dwa izraelskie2).
Niestety, Polska ma w tej wiatowej konkurencji zerowy udzia³; oczywicie mo¿na sk³adaæ winê na przesz³oæ, wojny wiatowe i 44 lata komunizmu, tylko to obwinianie innych
nie zmienia polskiej rzeczywistoci.
Zarówno amerykañskie, jak i europejskie, a tak¿e polskie szkolnictwo wy¿sze nie jest
jednorodne i podobnie jak nie wszystkie amerykañskie uczelnie stanowi¹ wiatowy poziom
odniesienia, tak i nie wszystkie polskie szko³y wy¿sze odbiegaj¹ nawet od europejskiego
poziomu odniesienia.
Warto siê zastanowiæ, co takiego jest w amerykañskim systemie, co daje mu
(by nie naraziæ siê na stronniczoæ cytujê opiniê Komisji Europejskiej) przewagê konkurencyjn¹. Od razu nale¿y stwierdziæ, ¿e nie s¹ to wiêksze pieni¹dze ze rodków publicznych
 wed³ug danych zamieszczonych we wczeniejszym nieco Komunikacie Komisji3 pañstwa
Unii Europejskiej przeznaczaj¹ na szkolnictwo wy¿sze rednio 1,1% PKB (od 0,8% we W³oszech do 1,8% w Finlandii), podczas gdy Stany Zjednoczone przeznaczaj¹ te¿ 1,1% PKB,
a Polska (wed³ug tych danych) 1,0% PKB.
Uwa¿am, ¿e przewagê amerykañskim uczelniom zapewniaj¹:
■ koncentracja rodków na badania w niewielkiej stosunkowo liczbie amerykañskich uniwersytetów badawczych;
■ mened¿erski sposób zarz¹dzania uczelniami;
■ znacznie wy¿sze ni¿ w Europie zaanga¿owanie rodków prywatnych (1,2%
PKB w Stanach Zjednoczonych w stosunku do 0,2% PKB w Unii Europejskiej),
co pozwala na osi¹gniêcie przez uniwersytety amerykañskie wy¿szego pozio-

2

Por. B. C. Clark: Places of Inquiry. Research and Advanced Education in Modern University, University of California
Press, Berkeley  Los Angeles  London 1995, s. 139.

3

Komunikat Komisji Europejskiej: Europejska przestrzeñ badawcza  nadanie nowego impetu, COM (2002)
565,16 padziernika 2002.
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mu stabilnoci finansowej, umo¿liwiaj¹c finansowanie nie tylko bie¿¹cej dzia³alnoci operacyjnej, ale tak¿e d³ugoterminowych projektów rozwojowych.
Zarówno europejski, jak i polski system finansowania szkolnictwa wy¿szego ze rodków
bud¿etowych powoduje proporcjonalne do liczby studentów oraz pracowników,
równe rozsmarowywanie pieniêdzy po wszystkich pañstwowych uczelniach, niezale¿nie
od ich poziomu. Doktryna Unii Europejskiej o zapewnieniu obywatelom demokratycznego
dostêpu do szkolnictwa wy¿szego spowodowa³a, ¿e na obszarze Unii dominuj¹ uczelnie
pañstwowe, a studia w wiêkszoci pañstw europejskich s¹ ca³kowicie nieodp³atne. Umasowienie szkolnictwa wy¿szego w po³¹czeniu z kryzysem europejskiego modelu pañstwa
opiekuñczego spowodowa³o, ¿e mimo wzrostu liczby studentów rodki bud¿etowe przeznaczone na finansowanie szkolnictwa wy¿szego nie wzrastaj¹. Jednym z najwa¿niejszych
problemów stawianych przez Komisjê Europejsk¹ w omawianym Komunikacie jest problem
efektywniejszego wykorzystania rodków publicznych, choæby w wietle podanego przez
Komisjê bardzo wysokiego wskanika rezygnacji ze studiów (przecie¿ nieodp³atnych), wynosz¹cego dla ca³ej Unii a¿ 40%.
W Polsce doktryna demokratycznego dostêpu do wykszta³cenia wy¿szego zosta³a ca³kowicie wypaczona ze wzglêdu na ograniczone zasoby bud¿etowe ubogiego pañstwa.
W 2000 roku na studia nieodp³atne (op³acone ze rodków bud¿etowych) zosta³o przyjêtych
155 698 osób na ogóln¹ liczbê przyjêtych 442 631 osób, co oznacza tylko 35%4. Studia
nieodp³atne, tylko dla wybranych, musz¹ siê ³¹czyæ z egzaminami wstêpnymi. To z kolei
oznacza, ¿e na studia te dostaje siê na ogó³ m³odzie¿ z rodzin dobrze sytuowanych, absolwenci renomowanych szkó³ rednich. Mo¿na z ca³¹ otwartoci¹ stwierdziæ, ¿e obecne rozwi¹zanie jest po pierwsze ca³kowicie niezgodne z polityk¹ edukacyjn¹ Unii Europejskiej,
a po drugie  utrwala rozwarstwienie spo³eczne.

Polskie szkolnictwo wy¿sze w roku 2003
Rok 2003 mo¿na uznaæ za koniec okresu rozwoju ilociowego polskiego szkolnictwa wy¿szego. Wci¹¿ przybywa nowych uczelni, ale do szkó³ wy¿szych dotar³ w³aciwie pierwszy
rocznik nadchodz¹cego ni¿u demograficznego. Nawet zak³adaj¹c, ¿e w Polsce wci¹¿ rosn¹æ
bêdzie udzia³ procentowy (w stosunku do liczebnoci ca³ego rocznika) m³odzie¿y koñcz¹cej
szko³y rednie z matur¹, to mo¿na ju¿ przyj¹æ, ¿e nie bêdzie ros³a bezwzglêdna liczba kandydatów na studia. Oznacza to ca³kowicie nowe zjawisko  trwa³¹ przewagê poda¿y liczby miejsc
na studia nad popytem na nie. Mo¿na przyj¹æ, ¿e obecnie wszystkie polskie szko³y wy¿sze
dysponuj¹ potencja³em ok. 240 tys. miejsc na studiach stacjonarnych  ok. 200 tys. miejsc
w uczelniach pañstwowych oraz 40 tys. miejsc w uczelniach niepañstwowych (i choæ ta druga
liczba bêdzie ros³a, to niekoniecznie bêdzie to oznacza³o, ¿e wszystkie miejsca bêd¹ zajête
przez studentów). Te 200 tys. miejsc jest wystarczaj¹ce, aby zapewniæ za 15 lat studia stacjonarne wszystkim chêtnym kandydatom, przy bardzo wysokim wskaniku skolaryzacji, wynosz¹cym 50%. Mo¿na te¿ stwierdziæ, ¿e powoli wyczerpuj¹ siê rezerwy ludzkie dla studiów zaocz-
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nych  wiêkszoæ tych, którzy nie podjêli studiów tu¿ po skoñczeniu szko³y redniej w³anie
studiuje lub ju¿ skoñczy³a studia. Wniosek, który mo¿na wysnuæ z powy¿szych rozwa¿añ jest
jednoznaczny  optymistyczny dla dzisiejszych uczniów szkó³ podstawowych: bêd¹ oni mogli
bez wiêkszych trudnoci studiowaæ, choæ niekoniecznie na wymarzonej przez siebie uczelni,
pesymistyczny dla wiêkszoci za³o¿ycieli uczelni niepañstwowych i dla wielu uczelni pañstwowych  liczba kandydatów na studia p³atne bêdzie stale mala³a, nawet jeli uczelnie pañstwowe nie bêd¹ ju¿ zwiêkszaæ naboru na studia dzienne.
Dzia³aj¹ce w Polsce szko³y wy¿sze mo¿na w segmencie studiów p³atnych podzieliæ na
trzy zasadnicze grupy:
■ uczelnie pañstwowe (przyjê³y one w 2000 roku na pierwszy rok studiów odp³atnych a¿ 131 235 studentów, a w roku 2002 liczba ta wynosi³a 121 473);
■ uczelnie niepañstwowe spó³dzielcze tworzone przez spó³dzielnie profesorów w celu skonsumowania popytu na studia wy¿sze;
■ uczelnie niepañstwowe prywatne.
Oczywicie granica miêdzy uczelniami spó³dzielczymi a prywatnymi jest nieostra,
ale mo¿na je rozró¿niæ poprzez analizê wydatków. Mo¿na sformu³owaæ wielce prawdopodobn¹ tezê, ¿e strumieñ pieniêdzy prywatnych pochodz¹cy z czesnego jest w uczelniach
pañstwowych i spó³dzielczych niemal w ca³oci konsumowany przez wyk³adowców prowadz¹cych zajêcia ze studentami, a tylko w uczelniach umownie nazwanymi prywatnymi
przeznaczony na rozwój, tzn. inwestycje materialne, budowê kreatywnych zespo³ów
naukowych i dydaktycznych oraz rozwój students services. Analizuj¹c sektor uczelni niepañstwowych, mo¿na siê doszukaæ oko³o 30 szkó³ wy¿szych konsekwentnie inwestuj¹cych
w swój rozwój, które w sposób trwa³y bêd¹ istnieæ jako alternatywa dla uczelni pañstwowych.
Du¿a czêæ pozosta³ych uczelni sprawia wra¿enie szkó³ spó³dzielczych, które bezkonfliktowo znikn¹ w momencie, gdy liczba kandydatów bêdzie niewystarczaj¹ca dla pokrycia
bie¿¹cych kosztów funkcjonowania.
Jeli przyjmiemy, ¿e o d³ugoterminowym potencjale danej uczelni wiadczy tylko liczba
miejsc na I roku studiów stacjonarnych, to struktura polskiego szkolnictwa wy¿szego przedstawia siê jak w tabeli 1.
Polskie szkolnictwo wy¿sze ma du¿y potencja³ w zakresie kszta³cenia w dziedzinie
techniki, co korzystnie przek³ada siê na potrzeby Unii Europejskiej. Uczelnie niepañstwowe
na studia stacjonarne przyjê³y w 2002 roku blisko 18% ogó³u studentów studiów dziennych
i to ta liczba jest bli¿sza prawdy, gdy mówimy o udziale uczelni niepañstwowych w ca³kowitym potencjale szkolnictwa wy¿szego. Niepañstwowe szko³y wy¿sze koncentruj¹ swoje zasoby w dwóch obszarach: szkolnictwa ekonomicznego (wraz z kierunkami zbli¿onymi) oraz
studiów na kierunkach spo³ecznych i humanistycznych. W pozosta³ych dziedzinach udzia³
szkó³ niepañstwowych jest zaniedbywany.
Doæ zaskakuj¹ca jest analiza nak³adów inwestycyjnych dokonanych w szkolnictwie
wy¿szym po roku 1990. Nak³ady te ros³y w latach dziewiêædziesi¹tych w tempie eksponecjonalnym (rysunek 2). Udzia³ rodków przeznaczonych na inwestycje w uczelniach
prywatnych wyniós³ w 2000 roku 16% (258 mln z³), a wiêc podobnie jak udzia³ uczelni
niepañstwowych w liczbie miejsc na studiach dziennych.
W warunkach polskich kwota 1,5 mld z³ przeznaczona na nowe budynki oznacza w ci¹gu roku wybudowanie pod klucz oko³o 500 tys m2 powierzchni dydaktycznej. Nawet gdy-
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Tabela 1. Struktura naboru na I rok studiów dziennych w Polsce w 2002 roku
Rodzaj uczelni

Liczba studentów
na studiach stacjonarnych
(I rok)

Udzia³ procentowy
128,4

Uniwersytety (pañstwowe)

168 035

Uniwersytety (niepañstwowe)

112 360

111,0

Uczelnie techniczne

163 375

126,5

Uczelnie ekonomiczne
w tym:
mpañstwowe
mniepañstwowe

126 099

111,0

117 324
118 775

Uczelnie rolnicze

116 251

116,8

Uczelnie pedagogiczne

113 944

115,8

Wy¿sze szko³y zawodowe
w tym:
mpañstwowe
mniepañstwowe

128 952

112,1

Uczelnie medyczne

116 988

112,9

Uczelnie wychowania fizycznego

113 476

111,4
110,8

118 903
110 049

Uczelnie artystyczne

111 801

Inne

117 981

113,3

Razem

239 26 2

1100,0

ród³o: Szko³y wy¿sze i ich finanse w 2002 roku, GUS, Warszawa 2003.

Rysunek 2. Nak³ady inwestycyjne ze rodków publicznych na pañstwowe szkolnictwo wy¿sze w Polsce
w latach 19912000 roku (w mld z³)
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ród³o: jak do tabeli 1.
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by za³o¿yæ, ¿e dwie trzecie tej kwoty przeznaczone s¹ na zakup aparatury naukowej i niezbêdne remonty, to i tak mo¿na przyj¹æ, ¿e co roku przybywa w Polsce 150 tys. m2 nowej lub
ca³kowicie zmodernizowanej powierzchni dydaktycznej, co oznacza dobre warunki do studiowania dla minimum 30 tys. studentów.
Cech¹ charakterystyczn¹ polskiego szkolnictwa wy¿szego, tak¿e jego sektora pañstwowego, jest du¿e ubran¿owienie i rozdrobnienie uczelni. W przypadku niedawno powsta³ych
uczelni niepañstwowych to rozdrobnienie jest zrozumia³e, trudne do zrozumienia i zaakceptowania jest natomiast w przypadku uczelni pañstwowych, zw³aszcza z punktu widzenia
efektywnoci u¿ycia rodków publicznych, ale i ze wzglêdu zarówno na jakoæ oferowanych
studiów, jak i potencja³ naukowy poszczególnych zespo³ów.
Osobnym zagadnieniem jest organizowanie przez uczelnie pañstwowe du¿ej liczby tzw.
zamiejscowych punktów dydaktycznych (które mo¿na nazwaæ szkó³kami niedzielnymi)
oraz utworzenie 25 pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych tu¿ przed wejciem do uczelni
ni¿u demograficznego. Te dzia³ania na pewno nie s³u¿¹ podnoszeniu jakoci studiów.
W roku akademickim 2002/2003 rozpoczê³a dzia³alnoæ oczekiwana przez wielu Pañstwowa Komisja Akredytacyjna. Komisja poprzez swoj¹ dzia³alnoæ powinna w ci¹gu kilku
lat doprowadziæ do usuniêcia z rynku najs³abszych programów studiów i zlikwidowania
(b¹d poprawy ich dzia³ania) uczelni lub ich wydzia³ów w sposób oczywisty naruszaj¹cych
wymagania ustawowe i regulacje ministerialne. Mo¿na oczywicie narzekaæ, ¿e dzia³alnoæ
Komisji skupia siê g³ównie na sprawdzaniu kryteriów formalnych (tzn. liczby profesorów
daj¹cych uprawnienia dla danego kierunku oraz spe³nienia przez uczelniê realizacji tzw.
minimum programowego), w ¿aden sposób natomiast nie interesuje siê jakoci¹ dzia³ania
uczelni (tzn. poziomem reprezentowanym przez studentów), ¿e jej procedury pozostawiaj¹
zbyt wiele indywidualnej, subiektywnej ocenie jej cz³onków (oceniaj¹cych wnioski o nowe
uprawnienia), ale fakt pozostaje faktem  wreszcie dosz³o do wyznaczenia minimalnych
warunków do prowadzenia studiów i próby ich wymuszenia. Tak jak mo¿na by³o tego
oczekiwaæ, wród negatywnie ocenionych znalaz³y siê zarówno uczelnie prywatne, jak i pañstwowe. Interesuj¹ce jest tylko, czy si³a Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej bêdzie wystarczaj¹ca, aby wymusiæ realizacjê zaleceñ PKA,
zw³aszcza przez uczelnie pañstwowe, przyzwyczajone do rozszerzonej interpretacji autonomii akademickiej  tzn. do robienia co siê chce i jak siê chce.
Najtrudniejszym obszarem polskiego szkolnictwa wy¿szego, który w sposób zasadniczy obni¿a jego jakoæ, s¹ studia zaoczne. Powszechna zgoda rodowiskowa, aby za
pieni¹dze oferowaæ studentom znacznie skromniejszy program ni¿ na studiach dziennych
oraz akceptowaæ wyranie ni¿sze kryteria oceny i uzyskania dyplomu powoduje, ¿e nie
mo¿na mówiæ uczciwie o jakoci polskiego szkolnictwa wy¿szego bez wziêcia od uwagê
sposobu realizacji studiów zaocznych, w dodatku liczbowo dominuj¹cych. Nie trzeba przytaczaæ przypadków skrajnych, ujawnionych w s³ynnym raporcie Najwy¿szej Izby Kontroli,
dotycz¹cym studiów zaocznych prowadzonych w niektórych uczelniach pañstwowych
(np. realizacja tylko jednej trzeciej minimum programowego czy te¿ ponad 100 prac dyplomowych przypadaj¹cych na jednego profesora), wystarczy dyskutowaæ o rednim poziomie, tzn. realizacji maksymalnie dwóch trzecich minimum programowego oraz prowadzenia niemal wy³¹cznie wyk³adów w du¿ych grupach. To studia zaoczne pozwoli³y wielu
pañstwowym szko³om wy¿szym przetrwaæ (tzn. zapewni³y godziwe wynagrodzenia kadrze
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dydaktycznej), a wielu uczelniom niepañstwowym  rozwin¹æ siê, zdobyæ pieni¹dze na
inwestycje i wyposa¿enie. Ale problem jakoci studiów zaocznych, który mo¿na by³o uznaæ
za marginalny przed rokiem1990 (w 1990 roku w tym trybie kszta³ci³o siê mniej ni¿ 91 tys.
studentów) sta³ siê obecnie problemem pal¹cym, gdy¿ na studiach zaocznych i wieczorowych studiuje ponad 950 tys. osób, tzn. oko³o 54% ogó³u studentów w Polsce. Eksplozyjny
rozwój ilociowy studiów zaocznych pozwoli³ na uzyskanie przez Polskê jednego z najwy¿szych wród pañstw Unii wskanika skolaryzacji, tylko czy w identycznych proporcjach przyniós³ wzrost kwalifikacji i kompetencji?

Wyzwania europejskie stoj¹ce
przed polskim szkolnictwem wy¿szym
i mo¿liwoæ ich realizacji
Mo¿na domniemywaæ, ¿e pañstwowe systemy edukacyjne jako ca³oæ pozostan¹,
tak jak dotychczas, s³abo regulowane przez Uniê Europejski¹, jednak zakres wyzwañ stoj¹cych przed Europ¹, zw³aszcza w dziedzinie budowania europejskiego spo³eczeñstwa wiedzy oraz sprostania wiatowej konkurencji gospodarczej, bêdzie zmuszaæ w³adze Unii
do tworzenia nowych narzêdzi finansowych, ale tak¿e rozwi¹zañ prawnych, szczególnie
w obszarze szkolnictwa wy¿szego i badañ naukowych.
Bezwzglêdny poziom finansowania polskiego szkolnictwa wy¿szego ze rodków
bud¿etowych jest tak niski, ¿e wyklucza to dyskusjê na temat tworzenia w Polsce warunków
do funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy czy osi¹gniêcia przez nasze uczelnie wiatowego poziomu odniesienia. By mo¿na by³o myleæ o konkurowaniu z innymi, Polska musi
przeznaczaæ na badania naukowe i na szkolnictwo wy¿sze znacznie wiêksze kwoty. Tylko ¿e
wiat na nas nie zaczeka, a¿ ca³kowity dochód narodowy Polski wzronie do redniej europejskiej i bêdzie mo¿na przeznaczyæ wiêksze rodki na edukacjê i badania naukowe. To
teraz decyduje siê, czy polskie szkolnictwo wy¿sze stanie siê istotn¹ czêci¹ europejskiego
obszaru edukacji i nauki, czy te¿ w przysz³oci, nawet jeli dochód narodowy bêdzie wystarczaj¹co wysoki, nie bêdziemy nale¿eæ do peryferii rozwiniêtego wiata i nie staniemy siê
miejscem ekspansji dla uczelni zagranicznych, tak¿e tych od najbli¿szych s¹siadów, którzy
m¹drzej zainwestuj¹ w nadchodz¹cych latach.
Jest interesuj¹ce, ¿e lista s³aboci europejskich uczelni przedstawiona w omawianym
Komunikacie Komisji Europejskiej (bezporednio albo przez sformu³owane w nim 24 pytania
do dyskusji) pokrywa siê w du¿ej mierze ze s³abymi stronami polskiego szkolnictwa wy¿szego. S¹ one nastêpuj¹ce:
■ niedostateczne finansowanie ze rodków publicznych nauki i szkolnictwa wy¿szego oraz wiadomoæ, ¿e ¿adne pañstwo europejskie (nawet najbogatsze) nie
jest zdolne do ca³kowitego sfinansowania masowego szkolnictwa wy¿szego ze
rodków publicznych;
■ bardzo niskie wsparcie rozwoju nauki i szkolnictwa wy¿szego ze rodków prywatnych;
■ nieefektywnoæ u¿ycia rodków publicznych przez szko³y wy¿sze;
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niewystarczaj¹ca (a w Polsce niemal ¿adna) wspó³praca uczelni z otaczaj¹c¹
je gospodark¹ i ca³ym wiatem zewnêtrznym;
■ bardzo niski stopieñ wykorzystania badañ naukowych oraz niewystarczaj¹ca
liczba przedsiêbiorstw wdro¿eniowych;
■ niski stopieñ sprawnoci zarz¹dzania szko³ami wy¿szymi;
■ niska mobilnoæ studentów europejskich i ma³a atrakcyjnoæ uczelni europejskich dla studentów z pozosta³ych czêci wiata.
Mo¿na podaæ dwa scenariusze przysz³oci szkolnictwa wy¿szego w Polsce: pierwszy
 zachowawczy i bardziej prawdopodobny, oraz drugi  prorozwojowy, optymistyczny5.
Scenariusz zachowawczy polega na kontynuacji obecnych rozwi¹zañ prawnych,
a zw³aszcza utrzymania konstytucyjnej zasady nieodp³atnoci studiów, monopolu uczelni
pañstwowych w dostêpie do rodków publicznych oraz utrzymania zasady doemerytalnego
zatrudniania samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w pañstwowych szko³ach wy¿szych. Realizacja tego scenariusza oznacza powolne dryfowanie ca³ego systemu,
co w perspektywie kilkunastu lat spowoduje marginalizacjê znaczenia polskiego szkolnictwa wy¿szego w Europie i w wiecie. Oznacza te¿ wyrane os³abienie (a nawet marginalizacjê) polskich uczelni prywatnych, które bêd¹ dzia³aæ w w¹skich niszach, oraz rosn¹cy udzia³
uczelni europejskich i amerykañskich, przejmuj¹cych stopniowo (w miarê wzrostu zamo¿noci Polaków) coraz wiêksz¹ czêæ polskich studentów.
Realizacja scenariusza optymistycznego jest ma³o prawdopodobna, o czym wiadcz¹
decyzje obecnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz innych agend rz¹dowych,
w tym tak kuriozalne propozycje jak próba wyduszenia z uczelni (pañstwowych
i prywatnych) podatku dochodowego, a wiêc ograniczenie mo¿liwoci rozwojowych.
Nie mo¿na te¿ ukrywaæ faktu, ¿e spora (jeli nie przewa¿aj¹ca) czêæ rodowiska akademickiego jest zainteresowana utrzymaniem status quo; istnieje nawet z³oliwe okrelenie dyktatura profesorów: to oni bowiem przygotowuj¹ nowe rozwi¹zania ustawowe, w sposób oczywisty utrwalaj¹ce pozycjê profesorów, to oni decyduj¹ o tempie i jakoci rozwoju m³odych
kadr (Centralna Komisja Kwalifikacyjna) czy te¿ o jakoci programów edukacyjnych (Pañstwowa Komisja Akredytacyjna). Oczywicie mo¿na wymieniæ ca³¹ grupê znakomitych
profesorów dostrzegaj¹cych zagro¿enia i nawo³uj¹cych do wprowadzenia zmian, ale choæ
s¹ oni skuteczni w promocji swoich pogl¹dów, to stanowi¹ tak nieliczn¹ w stosunku do
pozosta³ych grupê, ¿e ich dzia³alnoæ nie przek³ada siê na rozwi¹zania systemowe. Szansa
realizacji scenariusza prorozwojowego jest dodatkowo zmniejszana przez sposób mylenia
strategicznego polskich polityków. Politycy (niezale¿nie od rodzaju partii) boj¹ siê rodowiska akademickiego i godz¹ siê na nisk¹ efektywnoæ rodków bud¿etowych przeznaczonych
na szkolnictwo wy¿sze, pilnuj¹c tylko, ¿eby nie dosz³o do zwiêkszenia procentowego rodków przeznaczonych na naukê i szkolnictwo wy¿sze (nieoficjalnie mo¿na od nich us³yszeæ
opinie, ¿e te dodatkowe pieni¹dze zosta³yby zmarnowane).
Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e polski system badañ naukowych i szkolnictwa wy¿szego
zosta³ niemal nie zmieniony w porównaniu z latami osiemdziesi¹tymi XX wieku, a jedynymi
■
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istotnymi zmianami (ale o ograniczonym wp³ywie na jakoæ systemu) jest wzrost liczby studentów i powstanie uczelni niepañstwowych.
Aby uzyskaæ prawdziwy impet rozwojowy i zdolnoci konkurencyjne w skali globalnej,
polskie szkolnictwo wy¿sze oraz obszar badañ naukowych potrzebuj¹:
■ wprowadzenia pe³nej konkurencji w dostêpie do rodków publicznych przeznaczonych na badania naukowe oraz na kszta³cenie (wprowadzenie rodzaju
bonu czy vouchera edukacyjnego);
■ koncentracji rodków publicznych przeznaczonych na finansowanie badañ
naukowych prowadzonych przez najlepsze zespo³y badawcze i najlepszych
uczonych, niezale¿nie od miejsc ich formalnego zatrudnienia;
■ wprowadzenia zasady mened¿erskiego zarz¹dzania uczelniami i instytucjami
naukowymi;
■ wprowadzenia rozwi¹zañ prawnych zachêcaj¹cych przedsiêbiorstwa i inne
instytucje oraz osoby prywatne do podejmowania wspó³pracy z uczelniami i placówkami naukowymi w zakresie badañ naukowych i wspierania instytucjonalnego.
W dyskusjach na temat stanu polskiej nauki i szkolnictwa wy¿szego szczególne kontrowersje wzbudza teza, ¿e Polska jest zbyt biedna, by szeroko finansowaæ badania naukowe i ¿e wa¿niejsze dla przysz³oci pañstwa jest nad¹¿anie za najnowszymi wynikami badañ prowadzonych przez innych, przekazywanie nowej wiedzy w procesie kszta³cenia
oraz jej wykorzystywanie w innowacjach technologicznych. W rzeczywistoci polskiej rodki publiczne przeznaczone na badania naukowe powinny byæ przeznaczone na starannie
wyselekcjonowane, najlepsze zespo³y naukowe oraz najlepszych liderów, w wybranych
dziedzinach nauki. Pozosta³e rodki, przeznaczone na  umownie nazwane  odtworzeniowe prace naukowe, powinny umo¿liwiæ pozosta³ym pracownikom naukowo-dydaktycznym na nad¹¿anie za rozwojem nauki wiatowej. Przyk³ad Finlandii pokazuje, ¿e mo¿liwa
jest wiadoma polityka naukowa prowadzona przez pañstwo oraz uzyskanie w skali dziesiêciolecia przewidywanych rezultatów (tzn. wysokiego i trwa³ego wzrostu dochodu narodowego oraz rozwoju nowoczesnych ga³êzi gospodarki).
To, ¿e mo¿liwe jest wprowadzenie systemu, w którym rodki publiczne przeznaczone
na dzia³alnoæ dydaktyczn¹ id¹ w lad za studentem do wybranej uczelni, udowodni³o
wprowadzenie bonu edukacyjnego w szkolnictwie podstawowym i rednim, co odby³o
siê bez jakiegokolwiek wstrz¹su dla systemu owiaty publicznej. Gdyby ograniczyæ zasadê
bonu do studiów stacjonarnych i ustaliæ jego wartoæ na ok. 3000 z³ za rok akademicki,
zwiêkszy³oby to zainteresowanie studiami stacjonarnymi kandydatów pochodz¹cych z ubogich rodzin i zachêci³oby uczelnie do zwiêkszania liczby miejsc na studiach dziennych.
Równoczesne wprowadzenie ograniczonej odp³atnoci za studia stacjonarne w uczelniach
pañstwowych, po³¹czone z ograniczeniem dostêpu do stypendiów dla osób pochodz¹cych
z rodzin zamo¿nych, wygenerowa³oby dodatkowe rodki na rozwój szkolnictwa wy¿szego, przesuwaj¹c zarazem miejsce ich pochodzenia z rodzin ubo¿szych na rodziny bardziej
zamo¿ne.
Inn¹ kontrowersyjn¹ spraw¹ jest sposób zarz¹dzania uczelniami. Pozostawienie dotychczasowego sposobu zarz¹dzania pañstwowymi szko³ami wy¿szymi (tzn. przez rektora wybieranego przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni) jest niew¹tpliwie bardzo
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korzystne dla tych uczelni prywatnych, które s¹ zarz¹dzane w sposób mened¿erski.
Jednym z powodów przewagi najlepszych uniwersytetów amerykañskich nad europejskimi
jest w³anie mened¿erski sposób zarz¹dzania w uczelniach amerykañskich. Warto wiêc siê
zastanowiæ, co jest wa¿niejsze  autonomia akademicka z ograniczonymi zasobami finansowymi czy pozostawienie autonomii tylko do obszaru wyboru tematów badañ naukowych
i programów studiów oraz efektywne zarz¹dzanie ludmi, finansami i ca³ymi instytucjami.
Na koniec kilka s³ów o przysz³oci sektora uczelni niepañstwowych. Przy obecnych
rozwi¹zaniach prawnych bêdzie on marginesem (prawdopodobnie w tego typu uczelniach
bêdzie siê kszta³ciæ oko³o 10% ogó³u studentów). Marginesem wa¿nym, bo z³e rozwi¹zania
w sektorze pañstwowych szkó³ wy¿szych u³atwi¹ sytuacjê najlepszych, najszybciej rozwijaj¹cych siê uczelni prywatnych, które ³atwiej osi¹gn¹ pozycjê liderów w swoich specjalnociach
na rynku edukacyjnym. W przypadku realizacji scenariusza optymistycznego ró¿nice miêdzy obydwoma sektorami bêd¹ coraz mniejsze, a ich rozró¿nianie stanie siê mniej wa¿ne,
gdy¿ liczyæ siê bêdzie tylko jakoæ  uzyskanych wyników badañ naukowych oraz efektów
kszta³cenia studentów.

73

JERZY WI¥TEK
Politechnika Wroc³awska

Oferta edukacyjna
szkolnictwa wy¿szego
na Dolnym l¹sku
Wprowadzenie
Przegl¹daj¹c programy wyborcze ró¿nych szczebli (tj. kraju, regionu czy uczelni)
mo¿na zauwa¿yæ powtarzaj¹ce siê has³a mówi¹ce o potrzebie rozwoju edukacji, o gospodarce opartej na wiedzy oraz o wyzwaniach edukacyjnych wynikaj¹cych z wejcia
do Europy. Spróbujmy na tym tle okreliæ obecny stan szkolnictwa wy¿szego w regionie
dolnol¹skim oraz zdefiniowaæ, jakie zadania nas czekaj¹. Jako punkt odniesienia niech
pos³u¿y struktura zatrudnienia wed³ug poziomów wykszta³cenia w wybranych krajach
Unii Europejskiej i w Polsce (tabela 1). Zwróæmy uwagê, ¿e procent zatrudnionych z wykszta³ceniem wy¿szym stawia nas na poziomie Francji, Hiszpanii i nieco powy¿ej Portugalii. Jednoczenie znacznie wy¿szy ni¿ w Holandii, Francji i Niemczech jest udzia³ pracowników z wykszta³ceniem podstawowym i zawodowym. Ciekawa jest równie¿ analiza
Tabela 1. Struktura zatrudnienia w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce wed³ug poziomu
wykszta³cenia (w %)
Wykszta³cenie
Kraj
Francja

wy¿sze

 rednie i policealne,
 rednie techniczne
i zawodowe

podstawowe
i zasadnicze
zawodowe

19

45

36

Hiszpania

20

15

65

Holandia

26

58

16

Irlandia

26

31

43

Niemcy

24

55

21

Portugalia

14

12

74

Wielka Brytania

24

31

45

W³ochy

35

18

57

Polska

17

37

46

ród³o: Z. Targowski: Edukacja na Dolnym l¹sku  stan i kierunki zachodz¹cych zmian, w: Wiedza
instrumentem kszta³towania przysz³oci regionu, Dolnol¹skie Forum Gospodarcze, Krzy¿owa 2001.
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Tabela 2. Struktura oraz stan aktualny i prognozowany popytu na pracowników w Unii Europejskiej
(wed³ug wykszta³cenia, w %)
Struktura
oczekiwana

Stan w roku 1999

Prognozowany stan
w roku 2005

Podstawowe

16,6

14,5

13,5

Zasadnicze zawodowe

17,7

31,5

30,3

 rednie ogólnokszta³c¹ce

33,3

30,3

30,7

Wykszta³cenie

Policealne i  rednie techniczne

12,1

17,0

17,7

Wy¿sze

30,3

16,7

18,0

ród³o: jak do tabeli 1.

struktury popytu na pracowników z okrelonym wykszta³ceniem na tle stanu obecnego
oraz prognoz na najbli¿sze lata (tabela 2). Daje siê zauwa¿yæ wyrany niedobór pracowników z wykszta³ceniem wy¿szym oraz policealnym i rednim technicznym. W krajach
Unii Europejskiej zarówno struktura zatrudnienia, jak i struktura popytu na pracowników
wskazuj¹ na potrzebê analizy obecnego stanu kszta³cenia oraz podjêcia pewnych dzia³añ prowadz¹cych do osi¹gniêcia po¿¹danego stanu. Pewn¹ wskazówk¹ w tym zakresie
niech bêd¹ wytyczne do dzia³ania zawarte w dokumencie Komisji Europejskiej zatytu³owanym White Paper on Teaching and Learning. Towards the Learning Society, w którym jako najwa¿niejsze zadania podawane s¹:
■ Podnoszenie ogólnego poziomu wykszta³cenia:
 kszta³cenie podstawowe;
 uznawanie nabytych umiejêtnoci techniczno-zawodowych;
 kszta³cenie ustawiczne.
■ Zbli¿anie uczelni i przedsiêbiorstw.
■ Walka z marginalizacj¹ w regionie (szko³y drugiej szansy).
■ Znajomoæ trzech jêzyków.
■ Równouprawnienie inwestycji materialnych i nak³adów na wykszta³cenie.

Szkolnictwo wy¿sze na Dolnym l¹sku
Najnowsze dane statystyczne napawaj¹ optymizmem. W latach 19942000 liczba
studentów w Polsce wzros³a z 650 tys. do 1,3 mln. W województwie dolnol¹skim w latach
19942003 liczba ta zwiêkszy³a siê z 54 tys. do 150 tys. Czy te liczby spe³niaj¹ oczekiwania
regionu? Odpowied na to pytanie wymaga szerszej analizy kierunków oraz form studiów.
Sieæ edukacyjn¹ Dolnego l¹ska tworz¹:
1. Uczelnie pañstwowe we Wroc³awiu oraz filie lub punkty zamiejscowe:
■ Akademia Ekonomiczna
 Jelenia Góra.
■ Akademia Medyczna
 widnica,
 Zielona Góra.
■ Akademia Muzyczna.
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■

■
■
■
■
■

■

■

2.
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Akademia Rolnicza
 Nysa,
 G³ubczyce,
 Grabonóg,
 Lututów (£ódzkie),
 Chróstnik (k. Legnicy),
 Bo¿ków (k. K³odzka),
 Szprotawa (Lubuskie).
Akademia Sztuk Piêknych.
Akademia Wychowania Fizycznego.
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna.
Papieski Wydzia³ Teologiczny
 Legnica
Politechnika Wroc³awska
 Jelenia Góra,
 Legnica,
 Wa³brzych.
Uniwersytet Wroc³awski
 Zgorzelec,
 Jelenia Góra,
 K³odzko,
 Legnica,
 Wa³brzych.
Wy¿sza Szko³a Oficerska
 Poznañ,
 Toruñ.

Uczelnie niepañstwowe  wpisane do rejestru Ministra Edukacji Narodowej, utworzone
napodstawie ustawy z 12 wrzenia 1990 roku o szkolnictwie wy¿szym (DzU 1990, nr 65,
poz. 385, z pón. zm.), stan na 13 padziernika 2003 roku:
■ Wy¿sza Szko³a Mened¿erska w Legnicy (utworzona w lipcu 1997 roku)
kierunki: informatyka, transport, zarz¹dzanie i marketing, pedagogika, ekonomia.
■ Wa³brzyska Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoci w Wa³brzychu
(utworzona w sierpniu 1996 roku)
kierunki: informatyka i ekonometria, socjologia, zarz¹dzanie i marketing.
■ Dolnol¹ska Szko³a Wy¿sza Edukacji we Wroc³awiu (utworzona w czerwcu
1997 roku)
kierunki: dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna, pedagogika, pedagogika
specjalna, stosunki miêdzynarodowe.
■ Wy¿sza Szko³a Handlowa we Wroc³awiu (utworzona w kwietniu 1997 roku)
kierunek: zarz¹dzanie i marketing.
■ Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania Edukacja we Wroc³awiu (utworzona w lipcu 1997
roku)
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Tabela 3. Studenci wroc³awskich pañstwowych uczelni
Studia
Nazwa
uczelni

doktoranckie

Ogó³em

dzienne

wieczorowe

zaoczne

razem

podyplomowe

dzienne

zaoczne

Akademia
Ekonomiczna

17 044

1 008

19 177

117 229

1 438

1 248

214

119 129

Akademia
Medyczna

12 954

1 397

11 382

113 733

1 250

1 170



114 153

Akademia
Muzyczna

11 412

1 111

111 76

1 11499

1 144





1 11643

Akademia
Rolnicza

17 398



11 399

117 797

1 656

1 244



118 697

Akademia
Sztuk
Piêknych

11 479

1 282

111 19

1 11780

1 114





1 11894

Akademia
Wychowania
Fizycznego

11 786

1 307

11 479

113 572

1 353

1 157



113 982

Pañstwowa
Wy¿sza
Szko³a
Teatralna

11 134





1 11134

11 40





1 11174

Papieski
Wydzia³
Teologiczny

11 876



11 628

111 504

1 381



140

111 925

Politechnika
Wroc³awska

25 207

1 234

15 856

131 297

1 859

1 830



132 986

Uniwersytet
Wroc³awski

16 998

3 605

21 486

142 089

3 251

1 138

131

146 509

Wy¿sza
Szko³a
Oficerska

11 395





1 11395







111395

Razem

63 683

5 844

39 502

109 029

7 486

2 687

285

119 487

■
■
■

kierunki: zarz¹dzanie i marketing, politologia, zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji, informatyka;
Wydzia³ zamiejscowy w Kêpnie  kierunek: zarz¹dzanie i marketing;
Wydzia³ zamiejscowy w K³odzku  kierunek: turystyka i rekreacja.
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Finansów we Wroc³awiu (utworzona w czerwcu
1995 roku)
kierunki: finanse i bankowoæ, informatyka i ekonometria, politologia, zarz¹dzanie i marketing.
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Tabela 4. Studenci dolnol¹skich niepañstwowych uczelni
Studia
Nazwa
uczelni

a

wieczorowe

zaoczne

razem

podyplomowe

dzienne

zaoczne

Wy¿sza
Szko³a
Mened¿erska
Legnica

1 178



1 1288

11 366

115





Wa³brzyska
Wy¿sza
Szko³a
Zarz¹dzania
i Przedsiêbiorczo ci
Wa³brzych

1 296



11 334

11 630

150





Dolno l¹ska
Szko³a
Wy¿sza
Edukacji
Wroc³aw

1 833



13 371

14 204

249





Wy¿sza
Szko³a
Handlowa
Wroc³aw

1 270

178

11 029

1 377

111





Wy¿sza
Szko³a
Zarz¹dania
Edukacja
Wroc³aw

1 280

149

12 509

12 838







Wy¿sza
Szko³a
Zarz¹dzania
i Finansów
Wroc³aw

1 546

159

12 479a

13 084







Razem

2 303

186

11 010

13 499

415





Ogó³em

1 1371

11 780

14 453

11 388

12 838

13 084
13 914

£¹cznie ze studentami eksternistycznymi.

3.
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doktoranckie

dzienne

Pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe  utworzone na podstawie ustawy z 26 czerwca
1997 roku o wy¿szych szko³ach zawodowych, DzU 1997, nr 96, poz. 90, z pón. zm.)
stan na 25 wrzenia 2003 roku)
■ Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze (utworzone 1 lipca 1998 roku)
specjalnoci: jêzyk polski, jêzyk niemiecki, jêzyk angielski, pedagogika opiekuñcza, elektrotechnika i telekomunikacja, pielêgniarstwo, fizjoterapia i techniki medyczne.
■ Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Legnicy (utworzona 1 lipca 1998 roku)
specjalnoci: zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, administracja publiczna, s³u¿by
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■

4.

publiczne, in¿ynieria komputerowa, zarz¹dzanie in¿ynierskie, administrowanie
ochron¹ rodowiska s³u¿by socjalne, organizacja turystyki i rekreacji.
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Wa³brzychu (utworzona 1 lipca 1999
roku)
specjalnoci: jêzyk polski, jêzyk angielski, jêzyk francuski, organizacja i obs³uga ruchu turystycznego, pedagogika opiekuñczo-wychowawcza, jêzyk niemiecki, administracja publiczna.

Niepañstwowe uczelnie zawodowe (utworzone na podstawie ustawy z 26 czerwca
1997 roku o wy¿szych szko³ach zawodowych), stan na 13 padziernika 2003 roku.

Tabela 5. Studenci dolnol¹skich pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych

Studia
Nazwa
uczelni

doktoranckie

Ogó³em

dzienne

wieczorowe

zaoczne

razem

podyplomowe

dzienne

zaoczne

Kolegium
Karkonoskie
Jelenia Góra

2 007



1 033

3 040

149





13 189

Pañstwowa
Wy¿sza
Szko³a
Zawodowa
Legnica

2 399



2 083

4 482

162





14 644

Pañstwowa
Wy¿sza
Szko³a
Zawodowa
Wa³brzych

1 404

136

1 647

2 187

250





12 437

Razem

5 810

136

3 763

9 709

561





10 270

■

■

■

■

Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu (utworzona w 2002 roku)
specjalnoci: ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, finanse i rachunkowoæ, pedagogika resocjalizacyjna, zarz¹dzanie i ekonomika owiaty
kierunek: pedagogika.
Uczelnia Zawodowa Zag³êbia Miedziowego w Lubinie (utworzona 15 lutego
2002 roku)
specjalnoci: psychologia zarz¹dzania, dziennikarstwo i komunikacja medialna, stosunki gospodarcze Unii Europejskiej.
Dolnol¹ska Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoci i Techniki w Polkowicach (utworzona 8 stycznia 2002 roku)
specjalnoci: systemy i sieci komputerowe, miêdzynarodowe stosunki polityczne.
Wy¿sza Szko³a Technologii Teleinformatycznych w widnicy (utworzona 3 padziernika 2001 roku)
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■

■

■

■

■
■
■

■

specjalnoci: aparatura elektroniczna, informatyczne systemy pomiarów, sieci komputerowe, systemy komputerowe w administracji, systemy telekomunikacji.
Dolnol¹ska Wy¿sza Szko³a S³u¿b Publicznych ,,Asesor we Wroc³awiu (utworzona 7 sierpnia 2000 roku)
specjalnoci: administracja publiczna, s³u¿by socjalne
Miêdzynarodowa Wy¿sza Szko³a Logistyki i Transportu we Wroc³awiu (utworzona 13 czerwca 2001 roku)
specjalnoci: logistyka, transport i spedycja.
Szko³a Wy¿sza Rzemios³ Artystycznych i Zarz¹dzania we Wroc³awiu (rozpoczê³a dzia³alnoæ w roku akademickim 2003/2004)
specjalnoci: zarz¹dzanie ma³ymi i rednimi przedsiêbiorstwami, jubilerstwo i obróbka kamieni, restauracja dzie³ rzemios³a artystycznego.
Wy¿sza Szko³a Bankowa we Wroc³awiu (utworzona 27 sierpnia 1998 roku)
specjalnoci: bankowoæ, marketing, zarz¹dzanie finansami publicznymi, rachunkowoæ i finanse przedsiêbiorstw, finanse i handel miêdzynarodowy.
Wy¿sza Szko³a Filologiczna we Wroc³awiu (utworzona 14 marca 2002 roku)
specjalnoci: jêzyk angielski, jêzyk niemiecki.
Wy¿sza Szko³a Fizjoterapii we Wroc³awiu (utworzona 24 maja 1999 roku)
specjalnoci: fizjoterapia, kosmetologia.
Wy¿sza Szko³a Humanistyczna we Wroc³awiu (rozpoczê³a dzia³alnoæ w roku
akademickim 2003/2004)
specjalnoæ: jêzyk niemiecki
kierunki: geodezja i kartografia, politologia, stosunki miêdzynarodowe, gospodarka przestrzenna w specjalnociach krajobraz miejski oraz projektowanie
i zarz¹dzanie przestrzeni¹ i nieruchomociami.
Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania Copernicus we Wroc³awiu (utworzona 21 listopada 2001 roku)
specjalnoci: systemy i sieci komputerowe, systemy komputerowe w zarz¹dzaniu
kierunek: administracja.

Tabela 6. Studenci dolnol¹skich niepañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych

Nazwa
uczelni
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Studia
dzienne

wieczozaoczne
rowe

razem

Studia
Ogó³em
podyplomowe dzienne zaoczne

Wy¿sza Szko³a
Humanistyczna
Brzeg

1124



1161

1185

106





Uczelnia Zawodowa
Zag³êbia
Miedziowego Lubin

1170



1200

1370







Dolno l¹ska Wy¿sza
Szko³a Przedsiêbiorczo ci i Techniki
Polkowice

1130



1120

1150







1291

1370

1150
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Studia
Nazwa
uczelni

dzienne

Wy¿sza Szko³a
Technologii
Teleinformatycznych
 widnica

1183



1126

1209







Dolno l¹ska Wy¿sza
Szko³a S³u¿b Publicznych ,,Asesor
Wroc³aw

1110



1650

1760

150





Miêdzynarodowa
Wy¿sza Szko³a
Logistyki i Transportu
Wroc³aw

1100



1200

1300

150





Wy¿sza Szko³a
Bankowa
Wroc³aw

1446

306

1282

2034

243





Wy¿sza Szko³a
Filologiczna
Wroc³aw

1120

118

1132

1270







Wy¿sza Szko³a
Fizjoterapii
Wroc³aw

1492



1175

1567







Wy¿sza Szko³a
Informatyki i Zarz¹dzania Copernicus
Wroc³aw

1191



1212

1303







Razem

166 6

324

3158

5148

549





wieczozaoczne
rowe

razem

Studia
Ogó³em
podyplomowe dzienne zaoczne

1209

1810

1450

2277

1270

1567

1303
5697

Tabela 7. Studenci uczelni dolnol¹skich

Studia
Nazwa
uczelni

dzienne

wieczozaoczne
rowe

razem

Studia
podyplomowe dzienne zaoczne

Ogó³em

Uczelnie
pañstwowe

63 683

5 844

39 502

109 029

7 486

2 687

285

119 487

Uczelnie
niepañstwowe

12 303

1 186

11 010

13 499

1 415





113 914

Pañstwowe wy¿sze
szko³y zawodowe

15 810

1 136

13 763

19 709

1 561





110 270

Niepañstwowe
wy¿sze szko³y
zawodowe

11 666

1 324

13 158

15 148

1 549





115 697

Razem

73 46 2

6 490

57 433 137 385

9 011

2 687

285

149 368
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Analiza danych w zawartych w tabeli 7 pokazuje wyranie, i¿ zaledwie ok. 50% studentów studiuje na studiach dziennych, i to w g³ównej mierze w uczelniach pañstwowych. Studia doktoranckie, a tym samym kszta³cenie kadry naukowo-dydaktycznej, oferowane s¹ jedynie w uczelniach pañstwowych. Optymistyczn¹ wymowê ma liczba studentów studiów podyplomowych, które s¹ zaczynem kszta³cenia ustawicznego. Masowoæ kszta³cenia nie zawsze jednak idzie w parze z jakoci¹. Niepokoi równie¿ zanikaj¹ca liczba studentów-obcokrajowców.
Spójrzmy na strukturê oferowanego wykszta³cenia. Wymienione wy¿ej kierunki i specjalnoci prowadzone w dolnol¹skich uczelniach pokazuj¹ bogat¹ ofertê studiów humanistycznych, mened¿erskich, spo³ecznych oraz prawniczych, które nie zawsze odpowiadaj¹
na zapotrzebowanie rynku pracy. Analiza tego rynku wskazuje na potrzebê dobrego wykszta³cenia podstawowego, technicznego oraz ekonomicznego.
Warto nadmieniæ, i¿ znaczna czêæ pracodawców jest zdania, ¿e studia nie s¹ w stanie
przygotowaæ do pracy na okrelonym stanowisku1. Podkrelaj¹ oni, ¿e do konkretnej pracy
mo¿na przyuczyæ ka¿dego, kto spe³nia pewne warunki. Poni¿ej uszeregowano oczekiwania
pracodawców w typowych rozmowach kwalifikacyjnych:
1) ma ukoñczone studia;
2) przejawia chêæ i umiejêtnoæ szybkiego uczenia siê;
3) wykazuje du¿¹ samodzielnoæ i umiejêtnoæ rozwi¹zywania problemów;
4) bêdzie zaanga¿owany w pracê i lojalny wobec pracodawcy;
5) jest m³ody, ale ma jakie dowiadczenie zawodowe;
6) zna jêzyki obce;
7) ³atwo nawi¹zuje dobre kontakty z ludmi;
8) sprawnie pos³uguje siê komputerem;
9) bêdzie dyspozycyjny.
Pracodawcy oczekuj¹ zatem od pracowników z wy¿szym wykszta³ceniem szybkiego
opanowania warsztatu pracy, samodzielnoci i przedsiêbiorczoci. Sk³onni s¹ te¿ umo¿liwiæ
zarówno nowo zatrudnionym, jak i ju¿ pracuj¹cym sta³e doskonalenie zawodowe poprzez
organizowanie lub (i) op³acanie ró¿nych szkoleñ w ramach ustawicznego kszta³cenia kadry.
To ostatnie ukazuje ogromn¹ szansê dla absolwentów. Wskazuje równie¿ na koniecznoæ
intensywniejszego w³¹czenia siê w kszta³cenie ustawiczne. Zarówno pracodawcy, jak i absolwenci przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do takich dzia³añ uczelni jak studia i praktyki zagraniczne,
zapraszanie wyk³adowców z zagranicy do realizacji procesu kszta³cenia, wspólne projekty
miêdzynarodowe, projekty badawcze z udzia³em studentów, wspó³praca z lokalnymi pracodawcami.

Podsumowanie
Na zakoñczenie zadajmy kilka pytañ (mo¿e na razie bez udzielania odpowiedzi), które
pozwol¹ oceniæ, jak dalece uczelnie s¹ wkomponowane w region oraz w jakim stopniu podejmuj¹ wyzwania regionu, kraju, a tak¿e siêgaj¹ poza kraj.

1
Por. A. Buchner-Jeziorska: Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów wy¿szych uczelni, Uniwersytet £ódzki,
Instytut Spraw Publicznych, £ód  Warszawa 1997.
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■
■
■
■
■
■
■
■
■

Czy spe³niaj¹ rolê uczelni europejskiej?
Czy oferuj¹ kszta³cenie w g³ównych dyscyplinach potrzebnych do rozwoju regionu?
Czy wspó³pracuj¹ z orodkami kultury i nauki poprzez realizacjê zadañ (projektów badawczych) z udzia³em studentów?
Czy funkcjonuj¹ centra kszta³cenia ustawicznego reaguj¹ce na potrzeby rynku
pracy?
Czy uczelnie wspó³pracuj¹ z orodkami popularyzacji i upowszechniania
wiedzy?
Czy istnieje polityka pozwalaj¹ca na podnoszenie poziomu wykszta³cenia w regionie?
W jakim stopniu tworzenie nowych uczelni (kierunków, specjalnoci) uwzglêdnia zapotrzebowanie regionu?
Czy uczelnie s¹ zaanga¿owane w tworzenie polityki regionalnej?
Czy wspó³pracuj¹ z lokalnymi w³adzami w opracowaniu strategii?

Uwa¿am, ¿e próba odpowiedzi na te pytania pokazuje koniecznoæ stworzenia form
sta³ych kontaktów miêdzy przedstawicielami samorz¹dów, pracodawców, w³adz pañstwowych i uczelni. Konieczne jest powo³anie zespo³u, którego zadania mo¿na okreliæ nastêpuj¹co:
■ Wzmacnianie i rozwijanie wspó³pracy w obszarze edukacja  pracodawcy 
w³adze regionu.
■ Propagowanie wysokiej jakoci i efektywnych modeli szkolnictwa.
■ Propagowanie partnerskich relacji gospodarczych, edukacyjnych i kulturalnych.
Do problemów wymagaj¹cych szybkich dzia³añ nale¿¹:
■ analiza struktury wykszta³cenia na tle strategii rozwoju regionu, z po³o¿eniem
wyranego nacisku na wykszta³cenie wy¿sze;
■ tworzenie sieci edukacyjnej regionu z uwzglêdnieniem filii, punktów zamiejscowych oraz szkolnictwa zawodowego;
■ podjêcie prac nad zapewnieniem wysokiego poziomu kszta³cenia oraz dro¿noci studiów;
■ ocena dostêpnoci studiów: stworzenie regionalnego sytemu stypendiów wyrównuj¹cych dostêp do wiedzy, zw³aszcza dla m³odzie¿y z ma³ych orodków
i studentów ze wsi;
■ wspó³praca z m³odzie¿¹ uzdolnion¹ (oferta na potrzeby regionu);
■ zwiêkszenie mobilnoci studiów (studia zagraniczne naszej m³odzie¿y, ale nale¿y równie¿ podj¹æ dzia³ania na rzecz zwiêkszenia liczby studentów zagranicznych w polskich uczelniach).
Ju¿ teraz mo¿na okreliæ pewne konieczne dzia³ania na ró¿nych poziomach:
Kraj:
■ zapewnienie stabilnoci zasad finansowania szkolnictwa wy¿szego;
■ odpowiednie ulokowanie szkolnictwa zawodowego;
■ uregulowanie ustawowe funkcjonowania szkolnictwa w regionie, tj. tworzenie filii oraz sieci (wspólne kierunki, wspólne przedsiêwziêcia edukacyjne).
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Region:
■ pomoc w tworzeniu i utrzymaniu infrastruktury dydaktycznej;
■ promocja i wsparcie najlepszych absolwentów (system stypendiów);
■ promocja wysoko wykwalifikowanej kadry dla regionu (studia doktoranckie);
■ wspieranie przedsiêbiorczoci (pomoc absolwentom w tworzeniu miejsc pracy,
biura karier).
Uczelnie:
■ wdro¿enie postanowieñ Deklaracji Boloñskiej (tworzenie jednolitej przestrzeni
edukacyjnej);
■ miêdzynarodowa akredytacja kierunków studiów;
■ analiza programów nauczania i wprowadzanie zmian pod k¹tem rynku pracy
Unii Europejskiej;
■ kreowanie przedsiêbiorczoci, wspó³praca z absolwentami przy tworzeniu
nowych stanowisk pracy;
■ tworzenie programów miêdzywydzia³owych, miêdzyuczelnianych (rodowiskowych), miêdzynarodowych;
■ tworzenie form kszta³cenia elitarnego, koñczonego co najmniej doktoratem;
■ indywidualizacja programów nauczania;
■ rozwijanie kszta³cenia ustawicznego.
Wymienione dzia³ania s¹ widoczne ju¿ teraz. Systemowa analiza stanu oraz jasne
okrelenie celu pozwoli na sformu³owanie strategii edukacji w regionie. Konieczne jest okrelenie zadañ szczegó³owych, ich harmonogramu oraz kosztów. Mo¿e to byæ podstaw¹ do
poszukiwania partnerów w d¹¿eniu do stworzenia regionalnego systemu kszta³cenia wkomponowanego w europejsk¹ przestrzeñ edukacyjn¹.
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Miêdzynarodowe
uwarunkowania
kszta³cenia in¿ynierów
Uczelnie techniczne kszta³ci³y, kszta³c¹ i bêd¹ kszta³ciæ nie tylko dla Polski czy dla Europy, ale dla ca³ego wiata. wiadcz¹ o tym losy absolwentów politechnik, zw³aszcza tych,
którzy podjêli pracê poza granicami kraju. Ich ³atwe wejcie na wiatowy rynek pracy, to, ¿e
sobie na nim radz¹, a nawet s¹ poszukiwani, pokazuje, ¿e uwarunkowania zewnêtrzne, takie
jak przy³¹czenie siê Polski do Unii Europejskiej, bezporednio nas nie dotycz¹. Nie musimy
nic zmieniaæ w trybie kszta³cenia in¿ynierów  powinnimy tylko dbaæ, aby by³o to kszta³cenie o dobrej jakoci. Ustawa o szko³ach wy¿szych jest dla nas istotna m.in. dlatego, ¿e na
szczególnie wa¿nym miejscu stawia dobre przygotowanie absolwentów. Miejsce pracy w dzisiejszych czasach, tak¿e w Polsce, jest zarazem miejscem na europejskim czy wiatowym
rynku pracy, uwarunkowanym przez sytuacjê gospodarcz¹ oraz rodzaj przemys³u, który istnieje na danym terenie. S¹ to uwarunkowania obiektywne  ekonomiczne i techniczne
 a pojêcie uwarunkowania miêdzynarodowe, zawarte w tytule sesji, której przewodniczê,
nabiera w przypadku in¿ynierów szczególnego sensu.
Jako przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych chcia³bym
wyranie stwierdziæ, ¿e ju¿ od dawna pracujemy w uwarunkowaniach miêdzynarodowych,
gdy¿ kwalifikacje in¿ynierskie s¹ z natury swej ponadnarodowe czy miêdzynarodowe.
S³owa elektrotechnika czy budownictwo maj¹ to samo znaczenie w Polsce, w Europie
i za oceanem. Do nazw naszych kierunków studiów nie musimy dodawaæ przymiotników
wskazuj¹cych na geograficzny czy polityczny obszar ich wa¿noci i mówiæ np. o elektrotechnice europejskiej, wiatowej czy kanadyjskiej  bo elektronika jest jedna. Uwarunkowania zawodu in¿yniera s¹ wszêdzie takie same. Musimy wiêc tak kszta³ciæ, aby polski
in¿ynier w wyniku zdobytego wykszta³cenia mia³ mo¿liwoæ uzyskania uprawnieñ miêdzynarodowych. Je¿eli bowiem bêdziemy kszta³cili, nie bior¹c pod uwagê uniwersalnoci kwalifikacji in¿ynierskich, to polskie firmy, które chc¹ wychodziæ w wiat, nie bêd¹ posiada³y
w³asnej kadry.
Poruszaj¹c natomiast problem wzajemnego oddzia³ywanie szkolnictwa prywatnego i pañstwowego, muszê przyznaæ, ¿e pozycja rektora uczelni technicznej daje mo¿liwoæ obserwacji oraz wyci¹gania wniosków w kwestii kierunków i skutków tego oddzia³ywania. Nie s¹
to wnioski optymistyczne. Na uczelniach technicznych mamy to szczêcie, ¿e szkolnictwo
prywatne styka siê z nami w bardzo ograniczony sposób. Zetkniêcie bezporednie, w nauczaniu, dotyczy zarz¹dzania i marketingu oraz informatyki i matematyki. Wyk³adowcy matematyki maj¹ wiedzê uniwersaln¹ i wszêdzie pasuj¹, tzn. mog¹ pracowaæ niemal w dowolnej

85

Jerzy Dembczyñski

uczelni. Najpowa¿niejszym problemem jest zaw³aszczanie i transfer w³asnoci intelektualnej.
Na podstawie danych statystycznych dotycz¹cych w³asnej uczelni móg³bym przedstawiæ analizê negatywnych skutków pracy pracowników Politechniki Poznañskiej w uczelniach prywatnych. Te negatywne skutki dodatkowej pracy pojawiaj¹ siê we wszystkich dziedzinach
dzia³alnoci uczelni i jej pracowników, a wiêc w sferze dydaktycznej, rozwoju naukowego
kadry oraz tak bardzo istotnej sprawy dla uczelni, jak¹ jest wspó³praca z przemys³em, która
powinna dawaæ obustronne korzyci. Problem jest fundamentalny, jak dot¹d nie mamy bowiem ¿adnych mechanizmów ochrony wartoci i w³asnoci intelektualnej uczelni. Nie posiadamy wy³¹cznoci na pracownika. Natomiast w ka¿dym rozwi¹zanym zadaniu czy problemie badawczym uczelnia ma swój wk³ad, ma wartoæ dodan¹, a tak¿e prawo w³asnoci.
Tymczasem coraz czêstsze jest udostêpnianie tych wartoci na zewn¹trz  bezprawnie i bez
pytania. Brak jasnych rozwi¹zañ powoduje mylenie w³asnoci intelektualnej uczelni z w³asnoci¹ twórcy oraz udostêpnianie jej bez ¿adnych konsekwencji  finansowych czy te¿
prawnych. Te tak istotne dla szkó³ wy¿szych sprawy musimy wspólnie przedyskutowaæ
i rozwi¹zaæ.
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Etymologicznie s³owo in¿ynier wywodzi siê z jêzyka francuskiego i okrela osobê maj¹c¹ wiedzê techniczn¹ w okrelonym obszarze techniki. W sposób jednoznaczny wiêc tytu³
zawodowy in¿yniera dotyczy tego obszaru aktywnoci cz³owieka, który jest zwi¹zany z technik¹. Z kolei s³owo technika wywodzi siê z greckiego techniko, co oznacza kunsztowny.
Produkty myli technicznej by³y przez wieki kojarzone z g³êbok¹ wiedz¹ i kunsztem. Kszta³cenie dotyczy³o przede wszystkim technik zwi¹zanych z rzemios³em. To technika, rozumiana jako ogó³ rodków i niezbêdnej wiedzy potrzebnych do wytwarzania zasobów materialnych naszej cywilizacji, jest si³¹ sprawcz¹ globalizacji.
Przez wiele lat  z wy³¹czeniem pierwszych lat powojennych, kiedy obowi¹zywa³ dekret z 3 lutego 1947 roku oraz ustawa o stopniu in¿yniera z 28 stycznia 1948 roku, które w
wielu przypadkach okrela³y nieco uproszczony tryb uzyskania tego tytu³u  pocz¹wszy od
1951 roku, gdy zaczê³a obowi¹zywaæ pierwsza powojenna ustawa o szkolnictwie wy¿szym,
tytu³ zawodowy in¿yniera nadawa³y uczelnie techniczne i rolnicze, a póniej, na podstawie
odrêbnych przepisów, tak¿e szko³y wojskowe. Uczelnie cywilne, bo do nich chcia³bym ograniczyæ rozwa¿ania, kszta³ci³y w zawodach, które umownie moglibymy nazwaæ produkcyjnymi oraz posiada³y w³asne laboratoria i bazê maszynow¹.
Sytuacja zmieni³a siê w latach dziewiêædziesi¹tych, w lad za now¹ ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym i odpowiednimi do niej aktami wykonawczymi Ministerstwa Edukacji Narodowej (a nastêpnie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu) oraz uchwa³ami Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego. Zaczêto wówczas rozwijaæ studia dwustopniowe: licencjackie
i magisterskie oraz in¿ynierskie i magistersko-in¿ynierskie. Celowo pomijam tu trzeci stopieñ,
tzn. studia doktoranckie, nie maj¹ one bowiem wiêkszego znaczenia w tych rozwa¿aniach.
Jak wiadomo, w poprzednim okresie w politechnikach kszta³cono na studiach dziennych na
poziomie magistersko-in¿ynierskim, na studiach zaocznych by³y to z regu³y studia in¿ynierskie, po których mo¿na by³o ewentualnie uzupe³niæ wykszta³cenie na studiach magisterskich uzupe³niaj¹cych. Pocz¹tkowo warunkiem przyjêcia na studia zaoczne by³ odpowiedni
sta¿ pracy w zak³adzie o profilu produkcji zbli¿onym do wybranego kierunku studiów.
Lata dziewiêædziesi¹te, tak¿e pod wp³ywem warunków otoczenia zewnêtrznego, zw³aszcza bezrobocia oraz parametrycznego systemu finansowania uczelni, zmieni³y ten stan. Tytu³ zawodowy in¿yniera nadaje dzi wiele szkó³ wy¿szych, tak¿e niepublicznych.
Troska o rangê tytu³u in¿yniera jest powodem mojego dzisiejszego wyst¹pienia i uzasadnia podjêcie tego problemu w zaproponowanej formule konferencji.
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W historii gospodarczej Polski, a nawet w historii jej rozwoju cywilizacyjnego w ostatnich dwóch wiekach, tytu³ ten cieszy³ siê ogromnym szacunkiem. Pozycja zawodowa in¿yniera zawsze by³a bardzo wysoka. Wykszta³cenie in¿ynierskie traktowano, w spo³ecznym
rozumieniu i odbiorze, jako pe³ne wykszta³cenie wy¿sze. W przemyle zwracano siê do
siebie in¿ynierze niezale¿nie od tego, czy kto legitymowa³ siê tytu³em magistra in¿yniera,
czy tylko in¿yniera.
Kiedy wprowadzono studia dwustopniowe na studiach dziennych, w uczelniach technicznych rozgorza³a gor¹ca dyskusja nad istot¹ wykszta³cenia in¿ynierskiego. Analizowano,
czy program studiów in¿ynierskich ma byæ skrócon¹ wersj¹ programu magistersko-in¿ynierskiego (i w konsekwencji absolwent, jak to wówczas z pejoratywnym zabarwieniem okrelano, ma byæ ma³ym magisterkiem), czy ma to byæ inna filozofia kszta³cenia. W dyskusjach
przewa¿a³ zdecydowanie ten drugi pogl¹d. Argumentowano wówczas, ¿e ma to byæ, okrelaj¹c warsztatowo, in¿ynier ruchu, a wiêc zatrudniony przede wszystkim do bezporedniego
nadzoru procesu produkcji. Program studiów magistersko-in¿ynierskich by³ dodatkowo wzbogacany o wiedzê teoretyczn¹, potrzebn¹ zw³aszcza do projektowania konstrukcji i technologii. Dlatego te¿ w dwustopniowych, elastycznych systemach studiów uczelnie najczêciej
przyjmowa³y tzw. system Y, a wiêc po tzw. studium podstawowym, wspólnym dla kszta³cenia
magistersko-in¿ynierskiego, dalsze kszta³towanie sylwetki absolwenta nastêpowa³o ju¿ w
uk³adzie równoleg³ym. W za³o¿eniach wiêc kszta³cenie in¿ynierów mia³o zmierzaæ do
ukszta³towania specjalistów od praktyki przemys³owej, a magistrów in¿ynierów  do ukszta³towania specjalistów w dziedzinie prac projektowych i rozwojowo-badawczych. Zak³adano
tak¿e, i¿ w przysz³oci zmieni¹ siê proporcje poszczególnych grup absolwentów; prognozowano, ¿e magistrów in¿ynierów bêdzie siê kszta³ci³o oko³o 20%, a in¿ynierów  80%.
Praktyka edukacyjna weryfikuje te za³o¿enia, nie zawsze, niestety, w dobrym kierunku.
W Uchwale nr 356/96 Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego napisano: Tytu³y zawodowe
«in¿ynier» i «magister in¿ynier» nadawane s¹ absolwentom wy¿szych szkó³ zawodowych
b¹d magisterskich, którzy w wyniku ukoñczenia tych studiów nabyli umiejêtnoæ projektowania i znajomoæ metod wytwarzania produktów, przedmiotów b¹d obiektów charakteryzuj¹cych siê cechami u¿ytkowymi, a w przypadku obiektów o wysokim stopniu z³o¿onoci,
takich np. jak sieæ dróg publicznych, kopalnia, elektrownia czy huta  wiedzê niezbêdn¹ do
eksploatacji obiektu b¹d do organizacji procesu produkcyjnego. Zawarte jest w niej tak¿e
stwierdzenie, ¿e Tytu³y zawodowe «in¿ynier» i «magister in¿ynier» zwi¹zane s¹ nieod³¹cznie z technicznymi b¹d rolniczymi kierunkami studiów. Nadawanie tych tytu³ów absolwentom innych kierunków studiów, w tym równie¿ ekonomicznych, uzasadnione jest jedynie
wówczas, gdy przedmioty techniczne b¹d rolnicze stanowi¹ nie mniej ni¿ 50% ogó³u obci¹¿eñ dydaktycznych przewidzianych programami takich kierunków studiów.
Ta wa¿na uchwa³a nie znalaz³a jednak mocnego osadzenia prawnego w zarz¹dzeniach
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, a tak¿e w póniejszych standardach edukacyjnych.
Problem umiejêtnoci  tak wa¿ny w kszta³ceniu in¿ynierów  zawarty jest tylko w dodatkowych za³o¿eniach, w których zajêcia laboratoryjne, projektowe i æwiczenia audytoryjne s¹
traktowane jako jeden blok. Jak wiadomo, dotyczy to zw³aszcza udzia³u zajêæ laboratoryjnych w strukturze programu studiów.
W efekcie w wielu przypadkach obserwuje siê ucieczkê od kszta³cenia licencjackiego
na rzecz kszta³cenia in¿ynierskiego. Wykorzystuje siê tu w sposób klasyczny markê tego
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zawodu. W og³oszeniach prasowych zawsze podkrela siê, ¿e s¹ to studia in¿ynierskie. W historycznie ukszta³towanym odbiorze spo³ecznym wykszta³cenie in¿ynierskie ma bowiem swoj¹
wartoæ i lepsz¹ markê od wykszta³cenia na poziomie licencjackim.
Aby sprostaæ wymaganiom 50-procentowego udzia³u przedmiotów technicznych, zaczêto stosowaæ klasyczny zabieg, dodaj¹c do nazw przedmiotów ogólnych i podstawowych
okrelenia stosowany lub techniczny (np. matematyka stosowana, fizyka techniczna,
chemia techniczna, informatyka stosowana, zarz¹dzanie technik¹), zaliczaj¹c wszystkie te
przedmioty do grupy technicznych. Wyk³ad i æwiczenia audytoryjne s¹ typowymi formami
zajêæ. Zajêcia w pracowniach komputerowych  niezale¿nie od tego, jakie zawieraj¹ treci,
traktowane s¹ przede wszystkim jako zajêcia laboratoryjne.
Tu dochodzimy do kolejnego, wa¿nego stwierdzenia, mianowicie coraz powszechniej
obserwujemy ucieczkê w wiat techniki wirtualnej. Zjawisko to jest klasyczne dla uczelni
niepublicznych nadaj¹cych tytu³ zawodowy in¿yniera, ale dotyczy tak¿e pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych oraz zaczyna byæ wyranie widoczne równie¿ w politechnikach.
Rozumiem, ¿e jest to du¿a pokusa ze wzglêdów ekonomicznych, ale w kszta³ceniu in¿ynierów musz¹ byæ zachowane jakie granice.
Jest to jeden z fundamentalnych problemów i podstawowych pytañ o kszta³t edukacji
technicznej w przysz³oci. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e rozwój cywilizacji technicznej w najwiêkszym stopniu bêdzie zale¿a³ od edukacji. Fascynacja wiatem komputerów nie mo¿e nam
jednak przes³aniaæ faktu, ¿e wirtualne laboratoria nie s¹ w stanie wykszta³ciæ umiejêtnoci,
obni¿aj¹ wyczucie na zagro¿enia oraz wprowadzaj¹ tak wiele warunków brzegowych, ¿e
obiekt symulacji czêsto jest daleki od rzeczywistoci, a kompleks z³o¿onych zjawisk traktowany z koniecznoci pobie¿nie.
Spróbujmy syntetycznie zdefiniowaæ sylwetkê wspó³czesnego in¿yniera. Charakterystykê
tê przedstawiê czêciowo na podstawie w³asnych przemyleñ, czêciowo na podstawie lektury
innych róde³ (trudno mi je przytoczyæ, gdy¿ utkwi³y mi w pamiêci tylko pewne myli).
Dobrze przygotowany in¿ynier powinien przede wszystkim:
■ mieæ solidne przygotowanie z przedmiotów podstawowych i technicznych;
■ mieæ umiejêtnoæ sprawnego pos³ugiwania siê rysunkiem jako podstawow¹ form¹ komunikowania siê in¿ynierów;
■ mieæ umiejêtnoæ projektowania w wybranym obszarze wiedzy technicznej (projektowanie jest podstawow¹ form¹ pracy in¿yniera);
■ mieæ umiejêtnoæ prowadzenia pomiarów podstawowych wielkoci fizycznych
i geometrycznych;
■ mieæ niezbêdne umiejêtnoci manualne, by sprawnie pos³ugiwaæ siê narzêdziami;
■ mieæ umiejêtnoæ korzystania z nowoczesnych rodków gromadzenia i przetwarzania informacji oraz komputerowych narzêdzi w zakresie grafiki in¿ynierskiej;
■ znaæ co najmniej jeden jêzyk obcy,
■ posiadaæ wiedzê umo¿liwiaj¹c¹ w³aciw¹ ocenê spo³ecznych, etycznych, psychologicznych i innych skutków swojej dzia³alnoci zawodowej.
Czy wymienione umiejêtnoci mo¿na wykszta³ciæ obcuj¹c wy³¹cznie z technik¹ wirtualn¹?
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Nie oznacza to, ¿e nie nale¿y korzystaæ z tych wspania³ych mo¿liwoci, jakie daj¹ nam
komputerowe programy edukacyjne. In¿ynier mo¿e symulowaæ procesy i zjawiska, ³atwiej
przewiduj¹c ich skutki w warunkach rzeczywistych. Portale edukacyjne wielu uczelni s¹ coraz lepsze. Uniwersytety wirtualne to ju¿ dzi precyzyjnie zaplanowane przedsiêwziêcia,
z w³asnymi bibliotekami, seminariami, bogat¹ ofert¹ programow¹. Niezale¿nie jednak od
takich czy innych form kszta³cenia edukacja techniczna musi dzisiaj uwzglêdniaæ fakt, ¿e
skutki naszych dzia³añ mog¹ mieæ charakter globalny. Wiedza techniczna nie mo¿e zatem
byæ zbyt jednostronna i dotyczyæ w¹skich specjalizacji. Musi bowiem uwzglêdniaæ aspekty
spo³eczne, ekonomiczne, estetyczne, ekologiczne, etyczne i wiele innych. Nad wyraz prawdziwe dla edukacji technicznej wydaje siê dzi stwierdzenie Pascala: O wiele piêkniej jest
wiedzieæ co ze wszystkiego ni¿ wiedzieæ wszystko o jednym. Wydaje siê, ¿e to, co kiedy
w cywilizacji technicznej oznacza³o technikos  jako wyraz kunsztu, piêkna, wzoru i funkcjonalnoci  w warunkach cywilizacji globalnej musi zostaæ uzupe³nione o takie cechy jak
bycie przyjaznym dla rodowiska, dla cz³owieka, kultury i etyki wspó³czesnego wiata.
Ta z³o¿onoæ kszta³cenia in¿ynierów powinna w sposób szczególny poruszaæ nasz¹
wyobraniê w zakresie odpowiedzialnoci za jakoæ dyplomów. Resort edukacji, Pañstwowa
Komisja Akredytacyjna oraz wszystkie uczelnie, zw³aszcza techniczne, ponosz¹ szczególn¹
odpowiedzialnoæ w tym wzglêdzie. Jest to bowiem kwestia odpowiedzialnoci za nasz¹
wspóln¹ przysz³oæ.
Na podstawie przeprowadzonych rozwa¿añ mo¿na sformu³owaæ m.in. nastêpuj¹ce,
wnioski:
■ Dla dobrego wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych konieczne
jest rzeczywiste ujednolicenie standardów kszta³cenia in¿ynierów.
■ Istnieje potrzeba pilnego zakoñczenia prac nad minimami programowymi dla
studiów in¿ynierskich; minima te powinny uwzglêdniaæ wykaz obowi¹zkowych
zajêæ laboratoryjnych.
■ Uchwa³a nr 356/96 Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, po aktualizacji i niezbêdnych modyfikacjach, powinna mieæ rangê zarz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu.
■ Ministerstwo Edukacji powinno okreliæ, na jakich kierunkach dopuszczalne
jest nadawanie tytu³u zawodowego in¿ynier.
■ Tytu³ zawodowy in¿ynier powinny nadawaæ uczelnie posiadaj¹ce zaplecze
laboratoryjne okrelone w minimum programowym dla kierunku. Je¿eli te warunki nie s¹ spe³nione, takie zajêcia powinny siê odbywaæ w uczelni, która tak¹
bazê laboratoryjn¹ posiada.
■ Pañstwowa Komisja Akredytacyjna powinna w sposób szczególnie wnikliwy
oceniaæ jakoæ kszta³cenia na kierunkach studiów, których ukoñczenie ³¹czy siê
z otrzymaniem tytu³u zawodowego in¿ynier, zw³aszcza w aspekcie posiadanej bazy laboratoryjnej.
■ Tytu³ zawodowy in¿ynier w dwustopniowym, elastycznym systemie studiów
jest ukierunkowany na praktykê produkcyjn¹, co oznacza, ¿e powinno byæ
niedopuszczalne nadawanie tego tytu³u bez zagwarantowania odpowiedniej
liczby zajêæ laboratoryjnych w celu kszta³towania zdefiniowanych wczeniej
umiejêtnoci.
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Czêæ III

Perspektywy
wspó³dzia³ania
uczelni publicznych
i niepublicznych
na tle dotychczasowych
dowiadczeñ

EWA CHMIELECKA
Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy
Warszawa

Wspó³dzia³anie uczelni publicznych
i niepublicznych  wstêpne wyniki
badania opinii rektorów
Opis badania1
Cel badania
Badanie opinii rektorów zosta³o podjête przez Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy w intencji
uzyskania nastêpuj¹cych rezultatów:
■ stworzenie opisu wzajemnych relacji miêdzy sektorem uczelni publicznych i niepublicznych w systemie szkolnictwa wy¿szego w Polsce;
■ wskazanie ognisk najsilniejszych konfliktów miêdzy nimi;
■ zebranie opinii na temat mo¿liwych dróg poprawy wspó³dzia³ania obu sektorów  stworzenie ich sprawnie dzia³aj¹cego systemu;
■ wytyczenie pól problemowych dla przysz³ych badañ Instytutu Spo³eczeñstwa
Wiedzy, który w swych zadaniach statutowych ma zapisane dzia³ania na rzecz
zbli¿enia miêdzy tymi sektorami szkolnictwa wy¿szego.
Autorzy badania2 nie spodziewali siê uzyskania zaskakuj¹cych b¹d zupe³nie dot¹d nieznanych faktów czy wiedzy  d¹¿yli raczej do usystematyzowania informacji o formach wspó³istnienia obydwu sektorów oraz uzyskania empirycznego potwierdzenia tego, jakie pogl¹dy na
ten temat rozpowszechnione s¹ w rodowisku akademickim. Opinie rektorów s¹ g³osem szczególnie wa¿nym w kwestii wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych, gdy¿ w ich
codziennej dzia³alnoci koncentruj¹ siê konflikty i wspó³praca tych instytucji, a tak¿e towarzysz¹ce im zyski i koszty poszczególnych szkó³ oraz ca³ego systemu szkolnictwa wy¿szego.
Sprawa wspó³dzia³ania to jeden z najwa¿niejszych problemów dzia³alnoci rektorów.

Metodologia
Projekt sk³ada³ siê z dwóch czêci  ilociowej oraz jakociowej, prowadzonych równoczenie.

1

W niniejszym tekcie przestawiam wstêpne i skrótowe wyniki badania opinii rektorów. Obszerne opracowanie, zawieraj¹ce pe³ne omówienie tego badania zostanie wydane przez Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy wiosn¹ 2004 roku.

2

Badaniem kierowa³a dr hab. Ewa Chmielecka, ona te¿ przeprowadzi³a wszystkie wywiady. W przygotowaniu treci
ankiety oraz doborze respondentów wspó³pracowa³ prof. dr hab. Jerzy Wonicki. O techniczne przygotowanie ankiety
oraz sporz¹dzenie bazy danych jej wyników zadba³ mgr Kamil Kociszewski.
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Czêæ ilociowa  ankiety rozsy³ane poczt¹ (tradycyjn¹ i elektroniczn¹). Metoda zosta³a
wybrana ze wzglêdu na nieinwazyjny charakter oraz z³o¿onoæ poruszanej problematyki.
Ankieta zawiera³a 20 pytañ i arkusz wypowiedzi dodatkowych. Pytania 113 dotyczy³y zagadnieñ systemowych, a przede wszystkim równoci praw i obowi¹zków uczelni publicznych i niepublicznych w szkolnictwie wy¿szym w Polsce. Odpowiedzi na pytania 1420
pozwala³y na ocenê zysków i kosztów wspó³dzia³ania publicznych i niepublicznych szkó³
wy¿szych, widzianych z perspektywy uczelni kierowanej przez respondenta. Rektorzy zaznaczali jedn¹ z podanych odpowiedzi (tak, nie, nie mam zdania) lub podawali wagê
wybieranej odpowiedzi wed³ug podanej skali. Pytania ankiety tworzy³y wyczerpuj¹c¹ listê
zagadnieñ szczególnie istotnych dla wspó³dzia³ania uczelni obu sektorów.
Czêæ jakociowa  indywidualne wywiady pog³êbione.
Wywiady przeprowadzono z 21 rektorami. Pytano o ich opinie dotycz¹ce:
■ Zagadnieñ wa¿nych dla problemu wspó³dzia³ania sektorów, które nie by³y zawarte w ankiecie lub które respondent chcia³by rozwin¹æ, poniewa¿ uwa¿a, ¿e
maj¹ one szczególne znaczenie.
■ Powstania i funkcjonowania systemu wzajemnych oddzia³ywañ miêdzy uczelniami publicznymi i niepublicznymi (Czy oddzia³ywania te mo¿na nazwaæ systemem? Jakiego rodzaju przep³ywy pojawi³y siê miêdzy uczelniami obydwu
rodzajów? Czy s¹ one symetryczne? Czy sprzyjaj¹ one, czy szkodz¹ owocnej
wspó³pracy tych uczelni?).
■ Wspó³dzia³ania lub wspó³pracy kierowanej przez rektora szko³y wy¿szej z uczelniami drugiego sektora (Jakie formy przyjmuj¹? Jakiego rodzaju korzyci mog¹
przynieæ? Co szkodzi, a co sprzyja ich rozwijaniu? Jakie by³yby najbardziej
po¿¹dane formy takiej wspó³pracy?).

Próba badawcza
Czêæ ilociowa
Operatem by³ zbiór 176 rektorów uczelni publicznych i niepublicznych wspó³tworz¹cych system szkolnictwa wy¿szego w Polsce. W zbiorze nie znaleli siê przedstawiciele
uczelni medycznych, artystycznych i innych, które nie maj¹ odpowiedników w sektorze
niepublicznym. Uzyskano 69 odpowiedzi: 24 z uczelni publicznych i 45 z uczelni niepublicznych. Jedyn¹ kontrolowan¹ zmienn¹ przy analizie wyników by³y proporcje liczby szkó³
publicznych i niepublicznych. Ze wzglêdu na niewielkie skrzywienie ostatecznej próby nie
zdecydowano siê na wa¿enie wyników.
Czêæ jakociowa
Wywiady przeprowadzono z 21 rektorami: 11 uczelni publicznych i 10 uczelni niepublicznych (patrz za³¹cznik). Rektorzy nie zostali wybrani do wywiadów losowo  dobrano
tych respondentów, o których by³o wiadomo, ¿e interesuj¹ siê sprawami wspó³istnienia uczelni
publicznych i niepublicznych szkó³ wy¿szych oraz którzy ju¿ zabierali g³os w kwestiach
bêd¹cych przedmiotem ankiety i wywiadu (choæ czasami o doborze decydowa³y tak¿e proste
wzglêdy organizacyjne, np. mo¿liwoæ znalezienia terminu wywiadu dogodnego dla rektora). Liczbê rektorów uczelni publicznych i niepublicznych zrównowa¿ono. W grupie szkó³
wy¿szych publicznych brano pod uwagê profil uczelni: s¹ w niej uniwersytety, politechniki,
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szko³y ekonomiczne i rolnicze, a wiêc te, które najsilniej konkuruj¹ (wspó³dzia³aj¹) z uczelniami niepublicznymi na rynku us³ug edukacyjnych. W gronie rektorów uczelni niepublicznych znajduj¹ siê g³ównie za³o¿yciele Instytutu Spo³eczeñstwa Wiedzy.

Czas badania
Badanie przeprowadzono we wrzeniu i padzierniku 2003 roku Trzeba przyznaæ, ¿e by³
to okres wybitnie niesprzyjaj¹cy  pocz¹tek roku akademickiego to czas inauguracji i szczególnego nawa³u obowi¹zków dla rektorów. To powodowa³o, ¿e respondenci z trudem znajdowali czas na wype³nienie ankiet i przeprowadzenie wywiadu. Niestety, nie mo¿na by³o
wybraæ innego czasu badania: Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy zosta³ zarejestrowany na pocz¹tku letnich wakacji, na og³oszenie wyników badania by³o zapowiedziane na dzisiejsz¹
konferencjê. W koñcu padziernika otrzymalimy ostatnie ankiety i zosta³y przeprowadzone
ostatnie wywiady. Dlatego niniejsze opracowanie ma postaæ wyników wstêpnych, czasami podanych w formie hase³, które zostan¹ rozszerzone, uzupe³nione i pog³êbione.

Wyniki badania
Badanie pozwoli³o na zebranie bardzo bogatego i ró¿norodnego zbioru opinii. Dane
zebrane za pomoc¹ ankiety s¹ przedstawione w niniejszym opracowaniu w postaci tabelarycznej. Opinie uzyskane w wywiadach s¹ bardzo zró¿nicowane nie tylko pod wzglêdem
odmiennoci odpowiedzi na te same pytania, ale tak¿e hierarchii wa¿noci spraw, a nawet
zakresu problemów bêd¹cych w sferze zainteresowania rektorów. Problem stwarza³o te¿ przemieszanie p³aszczyzny opisu i normy, gdy rektorzy jednym tchem wypowiadali opiniê o tym,
co jest i o tym, co powinno byæ. Aby dokonaæ w miarê systematycznej prezentacji opinii,
a zarazem nie zagubiæ ich ró¿norodnoci, przyjê³am kilka hase³, wokó³ których pogrupowa³am wypowiedzi. Has³a te s¹ tytu³ami kolejnych podrozdzia³ów.

Dwa sektory, jeden system?
Na pytanie, czy mo¿emy mówiæ o istnieniu w polskim szkolnictwie wy¿szym systemu
dwóch sektorów powi¹zanych jasno okrelonymi relacjami o charakterze synergicznym zdecydowana odpowied wszystkich respondentów brzmia³a: takiego systemu nie ma. To, co
istnieje, to zespo³y powi¹zañ miêdzy uczelniami dotycz¹ce przede wszystkim przep³ywu
dóbr  zw³aszcza kadry nauczaj¹cej i studentów. Maj¹ one charakter lokalny i bardzo ró¿norodn¹ postaæ: od oficjalnych umów miêdzy w³adzami uczelni, po dogadywanie siê na podstawie wiêzi kole¿eñskich miêdzy w³adzami i pracownikami. Istniej¹ tak¿e wiêzi miêdzykatedralne, prowadzone s¹ wspólne programy badawcze, ale incydentalnie. Takie gniazdowe,
ró¿norodne wiêzi trudno wiêc nazwaæ systemem, a ¿adnego powszechnego modelu relacji
miêdzy uczelniami publicznymi i niepublicznymi nie znaleziono. Wed³ug opinii czêci rektorów, zaczyna siê on rysowaæ pomiêdzy sektorem publicznym i najlepszymi uczelniami
niepublicznymi  tam stosunki normalniej¹, instytucje przyjmuj¹ relacje partnerskie, w³aciwe dla rodowiska akademickiego, i zaczyna siê zwyk³a wspó³praca miêdzyuczelniana,
nie ró¿ni¹ca siê od tej, która istnieje wewn¹trz sektora publicznego. Dotyczy to jednak bardzo
w¹skiego grona uczelni niepublicznych.
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Inne powody, dla których rektorzy nie decydowali siê nazywaæ wspó³istnienia obu sektorów systemem by³y rozmaite, przede wszystkim jednak wymieniano nastêpuj¹ce:
■ Typ w³asnoci nie jest (i nie powinien byæ) wa¿nym elementem charakterystyki
szko³y wy¿szej. O wiele bardziej znacz¹cy jest podzia³ na uczelnie o wysokiej
i niskiej jakoci kszta³cenia, na prowadz¹ce badania naukowe lub ich nie prowadz¹ce, na maj¹ce uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim lub prawa do nadawania stopni naukowych oraz te, które ich nie maj¹
itd. Takie podzia³y maj¹ zasadniczy, a nie instrumentalny charakter, i to one
powinny byæ podstaw¹ do budowy systemu szkolnictwa wy¿szego, a nie charakterystyki w³asnociowe.
■ Stosunki w³asnociowe maj¹ obecnie tylko jeden istotny aspekt dla dzia³alnoci
uczelni, a mianowicie umocowanie rektorów i ich zdolnoæ podejmowania
decyzji wobec uprawnieñ za³o¿yciela szko³y wy¿szej (w przypadku uczelni
niepublicznych) lub cia³ kolegialnych (w przypadku uczelni publicznych).
■ Sposób finansowania uczelni dzieli je obecnie wyranie na publiczne, korzystaj¹ce z dotacji bud¿etowej, i niepubliczne, które s¹ jej pozbawione, ale podzia³ ten
nie ma du¿ego znaczenia merytorycznego i powinien z czasem znikn¹æ. Opinie
rektorów obydwu rodzajów uczelni wyra¿one w wywiadach by³y tu w zasadzie
zgodne: nasi respondenci najczêciej opowiadali siê za wprowadzeniem jakiej
formy tzw. bonu edukacyjnego, co spowodowa³oby, ¿e pieni¹dze bud¿etowe sz³yby za studentem do tej uczelni, któr¹ wybra³ (publicznej lub niepublicznej). Kilku rektorów uzna³o te¿, ¿e dobrym rozwi¹zaniem by³by system zamówieñ (konkursu) na prowadzenie us³ug edukacyjnych, do którego na równych prawach
mog³yby przystêpowaæ wszystkie uczelnie. Opinie na temat równego dostêpu do
rodków bud¿etowych s¹ jednak bardziej zró¿nicowane.
■ Rektorzy niepublicznych szkó³ wy¿szych interesuj¹co zarysowali podzia³ uczelni
w³asnego sektora. Za wa¿ne uznali zró¿nicowanie szkó³ niepublicznych ze
wzglêdu na przyjêt¹ przez nie strategiê dzia³ania i rozwoju, dziel¹c te szko³y na:
 Spó³dzielnie profesorskie, które powsta³y jako efekt zapotrzebowania rynku na us³ugi edukacyjne, w du¿ej mierze w celach zarobkowych i aby
zagospodarowaæ moce dydaktyczne, których nie potrafi³y lub nie mog³y
wykorzystaæ uczelnie publiczne. Szko³y te nie maj¹ d³ugoterminowej strategii rozwoju, nie inwestuj¹ w ¿aden rodzaj zasobów: ani w budynki, ani
w zaplecze dydaktyczne, ani w kadrê nauczaj¹c¹, s¹ gotowe do mo¿liwie
³agodnego zamkniêcia dzia³alnoci w chwili, gdyby zapotrzebowanie rynku na ich us³ugi zmala³o. Te szko³y, w opinii rektorów, najsilniej wykorzystuj¹ nieoficjalne powi¹zania swych za³o¿ycieli i kadry z uczelniami macierzystymi. Nie chc¹ zerwaæ owych powi¹zañ, aby nie straciæ mo¿liwoci
powrotu do tych uczelni w przypadku zamkniêcia spó³dzielni. Ich dzia³alnoæ  g³ównie w opinii rektorów uczelni publicznych  stanowi znacz¹cy czynnik konfliktów miêdzy sektorami.
 Szko³y prywatne sensu stricto, które maj¹ za³o¿yciela, a tak¿e od pocz¹tku
wyranie okrelon¹ misjê i d³ugodystansow¹ strategiê rozwoju. Uczelnie te
czyni¹ inwestycje, stabilizuj¹ zasoby, dbaj¹ o rozwój kadry, ubiegaj¹ siê
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o coraz wy¿sze uprawnienia. Jawnie konkuruj¹ z sektorem publicznym nie
tylko o studentów, ale  przede wszystkim  o nauczycieli akademickich
o najwy¿szych kwalifikacjach i presti¿u. Tu ród³o konfliktu jest zatem inne
ni¿ w przypadku spó³dzielni.
Interesuj¹ca jest te¿ analiza odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie powsta³ system wzajemnych oddzia³ywañ obu sektorów  rozwa¿enie genezy obecnego stanu rzeczy. Wed³ug
relacji kilku rektorów (obydwu typów uczelni) na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych pojawi³y
siê pomys³y rozwi¹zañ modelowych. Mia³y one polegaæ na istnieniu uczelni-matki  silnej
akademickiej szko³y wy¿szej, publicznej, która wchodzi³aby w jasno okrelony zwi¹zek z powstaj¹cymi niepublicznymi szko³ami-satelitami (córkami), oferuj¹c im programy kszta³cenia, kadrê, zaplecze dydaktyczne w postaci np. bibliotek oraz zapewniaj¹c preferencje w przyjêciach dla absolwentów, którzy chcieliby kontynuowaæ naukê na wy¿szych poziomach kszta³cenia. Uczelnie-matki mia³yby prawo do kontroli jakoci kszta³cenia w uczelniach-córkach
i pozwala³yby na u¿ywanie swej marki dla wzmocnienia ich pozycji rynkowej. W s³abszej
postaci relacje te mia³y przyjmowaæ postaæ patronatu. Wzajemne zobowi¹zania mia³y byæ
spisane w postaci formalnych umów obydwu stron.
Taki model nie wszed³ w ¿ycie w pe³nej postaci, choæ istniej¹ sporadyczne rozwi¹zania
doñ zbli¿one (np. Konfederacja Szkó³ Wy¿szych Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej) lub
rozwi¹zania cz¹stkowe. Model ten nie przyj¹³ siê z nastêpuj¹cych powodów:
■ Najlepsze, najdynamiczniej rozwijaj¹ce siê szko³y niepubliczne doæ szybko
uzyska³y wzglêdn¹ samodzielnoæ kadrow¹ i rozwinê³y zaplecze dydaktyczne
na takim poziomie, ¿e tego rodzaju paternalistyczne rozwi¹zanie nie by³o im
potrzebne. Uzyskana niezale¿noæ dawa³a im tak¿e o wiele bardziej interesuj¹ce perspektywy programowe ni¿ wspó³praca z uczelniami publicznymi, czêsto
ocenianymi przez rektorów szkó³ niepublicznych jako zbyt konserwatywne i zadufane w sobie, wykazuj¹ce brak zrozumienia dla przemian rynkowych zachodz¹cych w Polsce oraz brak szacunku dla za³o¿ycieli i rektorów uczelni niepublicznych, w których widzia³y groszorobów i odmawia³y im pe³nienia znacz¹cej misji spo³ecznej.
■ Uczelnie publiczne nie by³y szczególnie zainteresowane w podejmowaniu takiej wspó³pracy. Korzyci, jakie z niej p³ynê³y koncentrowa³y siê w zasadzie
w szko³ach-córkach. Dawanie im w³asnej marki  jeli mia³o byæ rzetelne
 wymaga³oby pracoch³onnej kontroli jakoci kszta³cenia.
■ Jednoczenie szko³y niepubliczne, zw³aszcza te s³absze kadrowo, zatrudniaj¹ce pracowników uczelni publicznych na swych stanowiskach funkcyjnych, stworzy³y nader niezrêczn¹ sytuacjê dla negocjacji (powszechna jest
opinia rektorów szkó³ publicznych: jak mam prowadziæ negocjacje z rektorem uczelni niepublicznej, który jest zarazem moim podw³adnym w uczelni
publicznej?).
■ Czêsto te¿ okazywa³o siê, ¿e wspó³praca miêdzy sektorami, zw³aszcza zwi¹zana z przep³ywami pieniê¿nymi, jest bardzo trudna b¹d wrêcz niemo¿liwa z powodu przepisów dotycz¹cych finansów szkó³ publicznych. £atwiejsza, bardziej
efektywna jest wspó³praca z uczelniami zagranicznymi, a tak¿e powi¹zania nie
miêdzy instytucjami, ale personalne.
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W lad za tym naros³y konflikty zwi¹zane z nieetycznymi zachowaniami pracowników, naruszeniem zasad w³asnoci dóbr intelektualnych, które stworzy³y
z³¹ atmosferê do zawierania umów i wspó³pracy.
Ustawa o szkolnictwie wy¿szym z 1990 roku, która umo¿liwi³a powstanie niepublicznych szkó³ wy¿szych oraz komercjalizacjê czêci us³ug dydaktycznych w uczelniach
publicznych, spowodowa³a ich niezwyk³y rozwój ilociowy, zaniedbuj¹c troskê o jakoæ edukacji i o nadanie szkolnictwu wy¿szemu regulacji maj¹cej charakter systemowy. Minister
Henryk Samsonowicz  komentuj¹c zdjêcie gorsetu uprzednich przepisów ze szkolnictwa
wy¿szego i pojawienie siê w nim przedsiêbiorczoci, a tak¿e obserwuj¹c bujny rozkwit szkó³
niepublicznych  zwyk³ powtarzaæ chiñsk¹ formu³ê niech kwitnie sto kwiatów. Dzi rektorzy uczelni obydwu sektorów powiadaj¹ zgodnie: pora przystrzyc ten ogród, nadaæ mu
mniej spontaniczny, bardziej regularny charakter. Potrzebne s¹ systemowe regulacje prawne,
które jasno okrel¹ i zrównaj¹ prawa oraz obowi¹zki szkó³ wy¿szych obydwu sektorów, pozwalaj¹c na rozwiniêcie takiego ich systemu, w którym podstawow¹ rolê odegraj¹ faktyczne
ró¿nice miêdzy uczelniami, a nie ich status w³asnociowy.
Mo¿na ten fragment rozwa¿añ zakoñczyæ paradoksem: wedle opinii rektorów system
synergicznych powi¹zañ miêdzy sektorem publicznym i niepublicznym nie powsta³, bo podzia³ oparty na stosunkach w³asnociowych jest antysystemowy, nie uwzglêdnia bowiem
istotnego zró¿nicowania szkó³ wy¿szych wed³ug ich najistotniejszych funkcji. Stwarza natomiast zró¿nicowanie uczelni w obszarze instrumentarium  ró¿nego sposobu finansowania,
ró¿nego systemu zarz¹dzania wewn¹trz uczelni, drobniejszych przywilejów dawanych przez
pañstwo.
■

Korzyci oraz koszty wspó³dzia³ania, przep³ywy dóbr  asymetria
i jej uzasadnienie
Analizuj¹c wypowiedzi rektorów, mo¿na doznaæ absurdalnego wra¿enia, ¿e wspó³dzia³anie nikomu siê nie op³aca, ¿e w obydwu rodzajach uczelni koszty/straty zdecydowanie
przewa¿a³y nad po¿ytkami. Wra¿enie to, choæ zaskakuj¹ce, jest usprawiedliwione  respondenci mówili przede wszystkim o tym co ich boli, o swoich problemach. Dopiero pytania
dodatkowe pozwala³y na odnotowanie korzyci.
Wspomnia³a, ju¿ w poprzednim podrozdziale, ¿e brak rozwi¹zañ systemowych  jasnych, uregulowanych prawnie regu³ wspó³dzia³ania sektorów  powoduje, ¿e wiêkszoæ
relacji miêdzy uczelniami ma charakter nieoficjalnych, podskórnych, czasami wrêcz utajonych, objêtych milczeniem przep³ywów rozmaitych dóbr czy zasobów. Z odpowiedzi na
pytania ankiety oraz z wywiadów wynika, ¿e najwa¿niejszymi przep³ywaj¹cymi dobrami s¹:
■ kadra nauczaj¹ca;
■ programy studiów, pomoce dydaktyczne;
■ inne dobra intelektualne;
■ dostêp do bibliotek;
■ presti¿ (marka) uczelni.
Analiza wyników ankiety pokazuje dobitnie znaczenie przep³ywu kadry. Niepubliczne
szko³y wy¿sze mog³y powstaæ i funkcjonowaæ tylko dlatego, ¿e mog³y skorzystaæ z istniej¹cych w uczelniach publicznych oraz placówkach PAN niewykorzystanych w pe³ni zasobów
w postaci nauczycieli akademickich, rezerwy ich czasu i pracy. I nie mog³o byæ inaczej, i nie
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nale¿y z tego powodu, ¿e siêgnêlimy po zasoby pozosta³e po ustroju komunistycznym traktowaæ nas jak z³odziei i zdrajców wiêtej sprawy edukacji  stwierdzi³ rektor uczelni niepublicznej. Problemy pojawiaj¹ siê w momencie, gdy oferta uczelni niepublicznych sprawia, ¿e
wykorzystywane s¹ nie tyle rezerwy, ile wszelkie mo¿liwoci pracy  ponad zdrowy rozs¹dek
i normy etyczne. Problemem jest wykorzystywanie przez jedn¹ uczelniê kadry wykszta³conej
i przygotowanej do pracy dydaktycznej przez inn¹ szko³ê wy¿sz¹ bez jakiejkolwiek rekompensaty za takie u¿yczenie. Tu tkwi zarzewie jednego z najwiêkszych konfliktów miêdzy
sektorami.
Poniewa¿ programy studiów musz¹ byæ zgodne ze standardami opracowanymi przez
Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego, przep³ywy dotycz¹ ca³ej sfery wolnoci dydaktycznej
pozostawionej poza standardami oraz obudowy dydaktycznej zajêæ. Chodzi zatem o programy studiów podyplomowych i innych specjalnych, o przeniesienie niektórych ich elementów
(w postaci np. syllabusów, wyk³adów monograficznych, warsztatów) oraz ca³ego wyposa¿enia dydaktycznego stworzonego w jednej uczelni (analizy przypadków, projekty, oprogramowania, testy egzaminacyjne itd.). Oczywicie chodzi tak¿e o podrêczniki i inne publikacje
wydawane w kolejnych edycjach poza szko³ami, w których wydane by³y po raz pierwszy.
Ca³y ten obszar jest równie¿ konfliktogenny, o czym jeszcze wspomnê.
Start od zera wielu uczelni niepublicznych powodowa³, ¿e z powodu braku dostatecznie wyposa¿onych bibliotek studenci musieli szukaæ literatury poza sw¹ uczelni¹. Oczywicie, w miarê krzepniêcia szkó³ niepublicznych ich zasoby biblioteczne wzrastaj¹, a same
biblioteki bywaj¹ znakomitymi, wyspecjalizowanymi placówkami. Jest jednak jasne, ¿e nie
mog¹ one konkurowaæ z bibliotekami uczelni publicznych, czêsto maj¹cymi status jednostek centralnych i gromadz¹cych zbiory (nawet od stuleci) z pomoc¹ pañstwa, ale tak¿e
ponosz¹c bardzo du¿e wydatki z funduszy w³asnych. Wspó³praca miêdzy bibliotekami szkó³
niepublicznych i publicznych jest jeszcze bardzo skromna3, ale dobrze rokuje na przysz³oæ.
Czym innym jest jednak wspó³praca miêdzybiblioteczna, a czym innym udostêpnianie zbiorów studentom i pracownikom innych uczelni. ¯aden z rektorów uczelni publicznych nie
stwierdzi³, ¿e zamknie swe biblioteki przed obcymi  misja kulturotwórcza bibliotek jest
dyrektyw¹ nienaruszaln¹. Wszyscy jednak wyra¿ali opiniê, ¿e by³oby s³uszne, aby szko³y,
które korzystaj¹ z cudzych bibliotek ponosi³y jak¹ czêæ kosztów ich utrzymania. Jedna
z publicznych szkó³ wy¿szych, w której liczba studentów spoza uczelni korzystaj¹cych z biblioteki przekroczy³a 50% wprowadzi³a dla nich niewielki roczny abonament.
Nowe uczelnie pojawiaj¹ce siê na rynku, nim zdobêd¹ uznanie i w³asn¹, rozpoznawan¹ pozytywnie markê, w celach marketingowych chêtnie wykorzystuj¹ presti¿ uczelni ju¿
osadzonych w szkolnictwie wy¿szym, g³ównie publicznych. Jest to jedno z najbardziej zapalnych miejsc wspó³dzia³ania obydwu sektorów oraz obszar wyj¹tkowo przykrych targów
i nadu¿yæ, tym bardziej ¿e trudny do poddania skutecznej regulacji prawnej. Najpowszechniejsza praktyka: og³aszanie, ¿e w naszej szkole wyk³adaj¹ profesorowie uczelni XY jest
jawnym wykorzystaniem marki uczelni XY. Prób¹ uregulowania tego problemu jest patronat.
Niestety, ma on niewiele wspólnego z rozpowszechnion¹ na Zachodzie walidacj¹  kosztow-

3

Zob. komunikat Janiny Przybysz zamieszczony w niniejszym tomie.
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n¹ i pracoch³onn¹ procedur¹ potwierdzania jakoci studiów na poziomie wymagañ instytucji
waliduj¹cej. Inne rozwi¹zanie proponuje za³o¿ona przez publiczne uczelnie ekonomiczne
Fundacja Promocji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Jej powo³anie by³o m.in. odpowiedzi¹ na liczne ¿yczenia szkó³ niepublicznych, aby uczelnie publiczne objê³y je patronatem i u¿yczy³y swej marki. Dzi mog¹ j¹ zdobyæ przechodz¹c nie³atw¹ akredytacjê Fundacji.
Tym wszystkim zjawiskom towarzysz¹ znaczne przep³ywy rodków finansowych, pozornie
niewidocznych. Kszta³cenie kadr, przygotowywanie programów studiów, tworzenie i prowadzenie bibliotek, marka instytucji  to wszystko s¹ procesy kosztowne i kto te koszty ponosi³.
Z ich owoców korzystaj¹ dzi odbiorcy w obydwu sektorach. Poniewa¿ koncentruj¹ siê one
w uczelniach publicznych zasilanych z bud¿etu pañstwa, mo¿na zatem powtórzyæ opinie
podzielane g³ównie przez rektorów uczelni niepublicznych, ¿e wszyscy podatnicy partycypowali w tych kosztach i powinni mieæ teraz swobodny dostêp do wytworzonych dóbr. Przeciwko tej opinii protestuj¹ rektorzy uczelni publicznych powiadaj¹c, ¿e ju¿ od dawna zasilanie bud¿etowe nie jest wystarczaj¹ce i wszystkie te procesy finansowane s¹ równie¿ ze rodków wypracowanych przez te uczelnie. Utajone przep³ywy pieniê¿ne s¹ zatem potencjalnym ród³em konfliktów miêdzy szko³ami wy¿szymi.
W kierunku przeciwnym  od uczelni niepublicznych do publicznych  wystêpuj¹ natomiast, wedle opinii rektorów, g³ównie nastêpuj¹ce przep³ywy:
■ absolwentów studiów licencjackich wstêpuj¹cych na uzupe³niaj¹ce studia magisterskie;
■ kultury organizacyjnej, zw³aszcza obs³ugi studentów;
■ niektórych elementów procesów dydaktycznych;
■ czêci finansów (uposa¿eñ), co pozwala zachowaæ kadrê nauczaj¹c¹ w publicznym szkolnictwie wy¿szym na tzw. pierwszych miejscach pracy.
Wiêkszoæ uczelni niepublicznych kszta³ci na poziomie licencjackim. Zwa¿ywszy na
tradycyjny polski szacunek dla dyplomu magisterskiego oraz fiasko kszta³cenia zawodowego
w Polsce, s³usznie mo¿na siê spodziewaæ, ¿e znaczna czêæ licencjatów bêdzie kontynuowaæ studia na poziomie wy¿szym. Uczelnie niepubliczne staj¹ siê wiêc naturalnym rezerwuarem kandydatów dla uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich prowadzonych w szko³ach
publicznych. Wymaga to pewnej zbie¿noci programów na pierwszym poziomie kszta³cenia
oraz zapewnienia dobrej jakoci edukacji. Interes uczelni niepublicznych i publicznych jest
tu wspólny: jedne przygotowuj¹, drugie przejmuj¹ kontynuacjê kszta³cenia. Rektorzy obydwu rodzajów szkó³ zgadzali siê, ¿e rozk³ad liczebnoci studentów w uczelni akademickiej
powinien przyjmowaæ kszta³t wrzecionowaty: ograniczona liczba studentów na poziomie
licencjatu, znaczna na poziomie studiów magisterskich i ponownie mniejsza, ale widoczna,
liczba s³uchaczy na studiach doktoranckich i innych formach kszta³cenia pomagisterskiego.
Taka struktura pozwala³aby na najlepsze wykorzystanie wysokich kwalifikacji kadry profesorskiej w uczelniach akademickich, a sferê kszta³cenia na poziomie pierwszym  który staje
siê poziomem masowej edukacji w Polsce  pozostawia³aby tak¿e w gestii uczelni o mniejszych ambicjach naukowych, dysponuj¹cych skromniejszmi zasobami kadry akademickiej,
mniej wyrafinowanym zapleczem dydaktycznym  niepotrzebnymi na tym etapie kszta³cenia. Gdyby to zosta³o oficjalnie wpisane w politykê pañstwa wobec szkó³ wy¿szych, to
mo¿e skoñczy³oby siê ubieganie na si³ê o uprawnienia magisterskie i znik³oby jedno ze róde³ konfliktu  stwierdzi³ rektor uczelni niepublicznej. Uczelnie akademickie stawa³yby siê
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szko³ami szkó³  gromadz¹cymi m³odzie¿ maj¹c¹ motywacjê do kszta³cenia powy¿ej pierwszego stopnia. Taka struktura studentów by³aby te¿ zbie¿na z tendencjami procesu boloñskiego. Ale uwaga: w dobrych uczelniach publicznych ju¿ wystêpuje problem niedostatecznego
przygotowania absolwentów szkó³ niepublicznych do studiów magisterskich. Dotyczy to
zw³aszcza tych uczelni, w których wymagane jest przygotowanie kandydatów w zakresie
nauk ilociowych. Negatywne skutki kaskady kandydatów oraz niewysokich wymagañ na
studiach pierwszego stopnia mog¹ sprawiæ, ¿e model ten nie bêdzie móg³ byæ wprowadzony
w ¿ycie.
Zalet¹ szkó³ niepublicznych podnoszon¹ przez rektorów obydwu sektorów jest ich
nastawienie za dobr¹ obs³ugê klientów  studentów. Dotyczy to zw³aszcza kwestii organizacyjnych. W istocie uczelnie niepubliczne przoduj¹, je¿eli chodzi o sprawne, najczêciej
elektroniczne, formy rejestracji i przekazu informacji, kontaktu ze studentami, organizacji
procesów dydaktycznych itd. Rektorzy uczelni publicznych uskar¿ali siê, ¿e zatrudnieni w ich
instytucjach nauczyciele akademiccy  niemili i rygorystyczni dla studentów na terenie placówek macierzystych  staj¹ siê przyjani i bardziej liberalni (co mo¿e byæ tak¿e elementem
nierzetelnej konkurencji) w szko³ach niepublicznych. Szko³y niepubliczne maj¹ generalnie
sprawniejsze systemy zarz¹dzania uczelni¹ (co po czêci wynika z braku ograniczeñ prawnych, dotkliwych w przypadku uczelni publicznych), korzystniejszy stosunek liczebnoci pracowników administracji do pracowników merytorycznych itp. Ta kultura organizacyjna dobrze zarz¹dzanych szkó³ niepublicznych przenika do szkó³ publicznych  zarówno jako bezporednio przyjmowany wzorzec lub produkt (w postaci np. systemu informacyjnego), jak
i przez przeniesienie postaw i zachowañ kadry.
Niektóre uczelnie niepubliczne stworzy³y wyspecjalizowane formy kszta³cenia, w których wyró¿niaj¹ siê na polskim rynku w specyficznym typie kszta³cenia (e-learning, certyfikaty, niektóre programy studiów podyplomowych) lub badañ (np. badania regionalne). Te
elementy procesów mog¹ równie¿ byæ (i s¹) przedmiotem wymiany z sektorem publicznym.
Rektorzy szkó³ niepublicznych podnosili czêsto w wywiadach, ¿e stwarzaj¹c kadrze
akademickiej uczelni publicznych mo¿liwoæ dodatkowych zarobków, zatrzymuj¹ j¹ w rodowisku akademickim, przeciwstawiaj¹ siê ssaniu gospodarki, która nader chêtnie zatrudnia
specjalistów z tego rodowiska. W skrajnych przypadkach przypisuj¹ sobie zas³ugê zachowania w systemie szkolnictwa wy¿szego w latach dziewiêædziesi¹tych podstawowych
zasobów kadrowych potrzebnych do uprawiania badañ i nauczania oraz zdolnych do odtwarzania siê; w przypadkach umiarkowanych wskazuj¹ na to, ¿e uczelnie niepubliczne
otworzy³y dodatkowy kana³ dop³ywu do tego systemu rodków finansowych pochodz¹cych
spoza bud¿etu. Rektorzy uczelni publicznych rzadziej zgadzali siê z opini¹, ¿e w latach
dziewiêædziesi¹tych wyst¹pi³o w Polsce zagro¿enie dla substancji kadrowej w szkolnictwie
wy¿szym.
Opisane powy¿ej przep³ywy maj¹ charakter wybitnie asymetryczny: prowadz¹ przede
wszystkim od uczelni publicznych do niepublicznych. Zadecydowa³a o tym zw³aszcza geneza sektora niepublicznego. Nale¿y przy tym odnotowaæ, ¿e najlepsze, najdynamiczniej
rozwijaj¹ce siê uczelnie niepubliczne, w których pracuje ich w³asna kadra naukowa, które
maj¹ rozbudowane zaplecze dydaktyczne i doskona³e biblioteki, zaczynaj¹ dowiadczaæ tych
samych zjawisk co uczelnie publiczne. Zaczynaj¹ siê podskórne przep³ywy ich zasobów
w stronê uczelni publicznych lub innych niepublicznych (wieloetatowoæ, zaw³aszczanie pro-
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gramów), czemu uczelnie te energicznie siê przeciwstawiaj¹: Moi doktorzy maj¹ kategoryczny zakaz pracy poza moj¹ uczelni¹  stwierdzi³ rektor uczelni niepublicznej.
Jako ilustracja asymetrii przep³ywów mo¿e pos³u¿yæ rozk³ad odpowiedzi rektorów na
pytanie 17 ankiety (tabela 1).
Tabela 1. Co przewa¿a, wed³ug Pana opinii: korzyci czy koszty wspó³dzia³ania?
Rodzaj uczelni
Publiczna

Niepubliczna

Odsetek odpowiedzi
korzy ci

18,3

koszty

83,3

brak odpowiedzi

18,3

korzy ci

80,0

koszty

16,7

nie mam zdania

14,4

brak odpowiedzi

18,9

Szczególnie dobitnie wyrazi³ sw¹ opiniê na temat relacji miêdzysektorowych rektor presti¿owej uczelni publicznej: Wspó³dzia³anie? Synergia? Ale¿ mo¿emy mówiæ co najwy¿ej o
jednostronnym oddzia³ywaniu!. Ilustracj¹ tej opinii jest rozk³ad odpowiedzi na pytanie 20
ankiety (tabela 2).
Tabela 2. Czy Pana uczelnia mog³aby siê równie pomylnie rozwijaæ  dzi i w przysz³oci  bez wspó³dzia³ania z uczelniami drugiego sektora?
Rodzaj uczelni
Publiczna

Niepubliczna

Odsetek odpowiedzi
tak

95,8

nie

14,2

tak

26,7

nie

53,3

nie mam zdania

11,1

brak odpowiedzi

18,9

Konflikty4
Opisane powy¿ej przep³ywy s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ konfliktów rodz¹cych siê miêdzy uczelniami obydwu sektorów. Konfliktogenna jest zarówno asymetria owych przep³ywów, jak i ich
niejawnoæ, nieformalnoæ. Ogólnym t³em tych konfliktów jest ostra konkurencja, przyjmuj¹-

4
Ta czêæ wywiadów jest szczególnie trudna do sprawiedliwej i wywa¿onej prezentacji. Mam nadziejê, ¿e uda mi siê
zrównowa¿yæ pretensje obydwu stron i nie doprowadziæ do pog³êbienia konfliktów.
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ca czêsto postaæ walki o przetrwanie. Uczelnie konkuruj¹ przede wszystkim o kandydatów
na studia odp³atne oraz o samodzielnych nauczycieli akademickich mog¹cych firmowaæ prowadzenie kierunków studiów. Na rynku edukacyjnym wystêpuje deficyt obydwu tych zbiorowoci. W dodatku konkurencja ta, wedle opinii rektorów, jest zdecydowanie nierówna i nieuczciwa, choæ, w zale¿noci od reprezentowanego sektora, rektorzy wskazuj¹ z wiêksz¹ si³¹
na inne wyznaczniki tej nierównoci.
Jeden z rektorów stwierdzi³, ¿e rekrutacja na studia ma postaæ kaskady. Najpierw kandydaci próbuj¹ dostaæ siê na studia dzienne  nieodp³atne, ale obwarowane egzaminem wstêpnym  jest to pierwszy stopieñ kaskady. Kandydaci czêsto zdaj¹ jednoczenie na wiele kierunków studiów lub uczelni, ostatecznie wybieraj¹c najbardziej presti¿ow¹ sporód tych, na
które uda³o siê zdaæ egzaminy wstêpne. To powoduje, ¿e najzdolniejsza m³odzie¿ pozostaje
na tej formie studiów (chyba ¿e nie pozwalaj¹ jej na to warunki materialne, zw³aszcza gdy
jest to po³¹czone z oddaleniem miejsca zamieszkania od orodków akademickich), ci za,
którym siê nie powiod³o przelewaj¹ siê na drugi stopieñ kaskady, czyli studia zaoczne
i wieczorowe (odp³atne) w uczelniach publicznych oraz studia w uczelniach niepublicznych. Na tym stopniu kaskady o wyborze studiów rzadko przes¹dza wynik egzaminu wstêpnego lub innej formy oceny kandydatów, bo najczêciej ju¿ go nie ma. Decyduje presti¿
uczelni, moda, przewidywana trudnoæ studiów oraz wysokoæ czesnego. Ostatni stopieñ
kaskady tworz¹ kandydaci, którzy dostaj¹ siê na studia i tanie, i niewymagaj¹ce, a wiêc
z definicji studia niskiej jakoci. Wywiera to istotny na jakoæ absolwentów tych uczelni.
Przedstawiany opis pokazuje, gdzie m.in. le¿y ród³o potencjalnego konfliktu miêdzy
sektorami: jest to drugi stopieñ kaskady kandydatów, na którym uczelnie publiczne i niepubliczne konkuruj¹ o p³ac¹cego studenta. Skoro cena studiów staje siê jednym z czynników
wyboru  a czêciej tañsze s¹ studia w uczelniach publicznych, gdy¿ studenci zaoczni s¹
tam wspomagani dotacj¹ bud¿etow¹ i korzystaj¹ na równych prawach ze studentami dziennymi z zaplecza dydaktycznego ca³ej uczelni  to konkurencja jest nierówna, powiadaj¹
rektorzy uczelni (g³ównie) niepublicznych. Gdyby pieni¹dze sz³y za studentem tego konfliktu by nie by³o. Nadchodz¹cy ni¿ demograficzny zapewne pog³êbi konflikt  kandydaci
stan¹ siê towarem jeszcze bardziej deficytowym.
Drugim polem konfliktów s¹ zabiegi o kadrê mog¹c¹ firmowaæ prowadzenie kierunku studiów. Wymagania na³o¿one przez pañstwo i zbyt wolna reprodukcja kadr naukowych sprawiaj¹, ¿e narasta zjawisko wieloetatowoci  najdra¿liwszy problem relacji miêdzy dwoma sektorami szkolnictwa wy¿szego. Uczelnie akademickie, g³ównie du¿e uczelnie publiczne, maj¹
obowi¹zek kszta³cenia i odtwarzania kadr naukowo-dydaktycznych i z tego obowi¹zku staraj¹
siê wywi¹zywaæ. Koszty kszta³cenia kadr s¹ niezwykle wysokie, zw³aszcza w naukach technicznych i dowiadczalnych, wymagaj¹cych stworzenia warsztatów pracy naukowej. rodki,
które s¹ przeznaczane na te badania pochodz¹ g³ównie z bud¿etu. Z tak powsta³ych kadr czerpie potem ca³e szkolnictwo wy¿sze  tak¿e uczelnie, które w ¿aden sposób nie przyczyni³y siê
do ich rozwoju. Jest to sytuacja zrozumia³a i nie ona sama stanowi ród³o konfliktu. Napiêcie
w stosunkach miêdzy uczelniami pojawia siê, zdaniem rektorów, wówczas, gdy:
■ Publicznym szko³om wy¿szym stawia siê zarzuty z³ej gospodarki i wysokich
kosztów kszta³cenia przez proste porównanie nak³adów i liczby kszta³conych
studentów. Oczywicie, takie porównanie wypada na niekorzyæ uczelni publicznych, w których nak³adach mieci siê w³anie proces odtwarzania kadr,
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prowadzenia badañ, utrzymywania zaplecza dydaktycznego, w tym kosztownych ksiêgozbiorów, utrzymywania (czêsto zabytkowej) bazy materialnej itd.
Uczelnie publiczne pe³ni¹ wa¿n¹ misjê kulturotwórcz¹, co poci¹ga za sob¹ niema³e koszty, których nie ponosz¹ szko³y niepubliczne, skupione g³ównie na
dydaktyce. Ponadto najczêstszym modelem podwójnego (lub wielokrotnego) zatrudnienia pracowników jest pierwszy etat (obci¹¿ony sk³adk¹ na wiadczenia
spo³eczne) w uczelni publicznej oraz wolne od tej sk³adki umowy o us³ugi lub o
dzie³o w uczelniach niepublicznych. Zwiêksza to koszty zatrudnienia kadry w
uczelniach publicznych.
Uczelniom publicznym stawia siê zarzuty z³ej gospodarki w porównaniu z uczelniami niepublicznymi, nie bior¹c pod uwagê skrêpowania ich zdolnoci decyzyjnych znaczn¹ liczb¹ przepisów dotycz¹cych dysponowania funduszami publicznymi. Rektor jednej z uczelni niepublicznych powiedzia³, ¿e nie chce pieniêdzy
bud¿etowych i nie ubiega siê o nie, skoro mia³by zarazem poddaæ siê restrykcjom
wynikaj¹cym z ich wydawania. (Dosta³em grant na 20 tys. z³, a NIK siedzia³ mi na
g³owie przez 2 tygodnie i skontrolowa³ ca³¹ uczelniê. Nie mam nic do ukrycia, ale
có¿ to za strata czasu!). Szczególnie dotkliwa i naruszaj¹ca zasady równej konkurencji jest koniecznoæ traktowania wszystkich rodków zdobytych przez uczelniê
publiczn¹ jako rodków bud¿etowych. Pewn¹ rekompensat¹ za tê sytuacje  powiadali rektorzy uczelni niepublicznych  jest to, ¿e publiczne szko³y wy¿sze nie
ponosz¹ odpowiedzialnoci za sw¹ gospodarkê i np. nie mog¹ zbankrutowaæ, co
zdarza siê swobodnym w sferze zarz¹dzania uczelniom niepublicznym.
Uczelniom niepublicznym zarzuca siê brak zrozumienia dla spo³ecznej misji
szkolnictwa wy¿szego i traktuje siê je przede wszystkim jako instytucje nastawione na uzyskanie dochodów. Boli to zw³aszcza te niepubliczne szko³y wy¿sze, które nie s¹ wspomnianymi spó³dzielniami profesorskimi, a ich rektorzy
i za³o¿yciele dzia³aj¹ w imiê zaspokojenia istotnych potrzeb edukacyjnych (np.
w rodowiskach lokalnych zaniedbanych przez pañstwo), które prowadz¹ o¿ywion¹ dzia³alnoæ kulturotwórcz¹ w swych regionach i ponosz¹ z tego tytu³u
znaczne nak³ady, a ponadto z w³asnych rodków funduj¹ stypendia i uruchamiaj¹
ambitne programy nauczania dla najzdolniejszej m³odzie¿y itd.5
Rektorów i za³o¿ycieli niepublicznych szkó³ wy¿szych boli tak¿e brak zrozumienia w rodowisku akademickim dla istoty przemian gospodarczych w naszym
kraju i tego, ¿e obejmuj¹ one tak¿e sferê szkolnictwa wy¿szego, ¿e inwestowanie
prywatnych pieniêdzy w sferê szkolnictwa jest rzecz¹ normaln¹ i nie powinno
budziæ podejrzeñ ani o dominacjê interesu nad misj¹ edukacyjn¹, ani  nade
wszystko  o nieczyste interesy.
Oba typy szkó³ wy¿szych oskar¿aj¹ siê wzajemnie o przynale¿noæ kadry
naukowo-badawczej i jej dorobku intelektualnego. Uczelnie publicznie ponosz¹ce wspomniane wy¿ej koszty odnawiania i zatrudniania kadr, pielêgnuj¹ce

5
Je¿eli uzyskamy zgodê od rektorów uczelni, o których tu mowa, to pe³na wersja wyników badania zostanie uzupe³niona o opisy tych inicjatyw.
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tradycjê stosunków mistrz-uczeñ, oczekuj¹ od swych nauczycieli akademickich
lojalnoci, polegaj¹cej  w najskromniejszym wymiarze  na niezaniedbywaniu
obowi¹zków wzglêdem Alma Mater i niedzia³aniu na jej szkodê w sytuacji konkurencyjnej. Rektorzy przedstawili w wywiadach wiele przypadków nielojalnej dzia³alnoci swych pracowników  trzeba przyznaæ, ¿e przytoczone przyk³ady czasem przekraczaj¹c granice przeciêtnej wyobrani. Uczelnie publiczne
odrzucaj¹ te¿ argumentacjê o koniecznoci zdobywania godziwej zap³aty poza
ich murami. Przyznaj¹ natomiast, ¿e nie oferuj¹ tak ³atwych pieniêdzy (za powielan¹ dydaktykê bez nowych nak³adów si³ twórczych) jak uczelnie niepubliczne. W du¿ych uczelniach akademickich mo¿na uzyskaæ znaczne rodki na badania naukowe, ekspertyzy, publikacje itp., ale wymaga to zaanga¿owania
badawczego, nak³adów czasu i kreatywnoci. Z kolei rektorzy uczelni niepublicznych kontrargumentuj¹, ¿e zobowi¹zania do lojalnoci odbieraj¹ pracownikom
wolnoæ wyboru pracodawcy, zaw³aszczaj¹ ich indywidualne osi¹gniêcia twórcze, czyni¹ ich raz na zawsze d³u¿nikami macierzystych szkó³ wy¿szych, zmniejszaj¹ po¿¹dan¹ mobilnoæ kadr, a w skrajnym przypadku, jeli uczelnie akademickie stworz¹ bardzo silne ograniczenia dla wieloetatowoci, mog¹ spowodowaæ zamykanie kierunków studiów w szko³ach niepublicznych, z ewidentn¹ szkod¹
spo³eczn¹. Zderzenie przeciwstawnych opinii dotycz¹cych obowi¹zku odtwarzania kadry jest tu uderzaj¹ce: rektorzy uczelni niepublicznych powiadaj¹: trzeba
co najmniej jednego pokolenia, aby móc siê pokusiæ o stworzenie prawdziwie
akademickiego orodka; rektorzy szkó³ publicznych stwierdzaj¹ za: proces doktoryzowania i habilitowania mo¿e zamkn¹æ siê w okresie 10 lat  tyle czasu istniej¹ uczelnie prywatne, a wiêc mog³yby ju¿ dysponowaæ w³asn¹ kadr¹.
Nikt nie jest zadowolony z obecnego stanu gospodarowania kadrami akademickimi,
wszyscy widz¹ w nim podstawowe ród³o konfliktów. Odpowied na pytanie 7 ankiety nie
pozostawia ¿adnych w¹tpliwoci w tej sprawie (tabela 3).
Tabela 3. Czy obecne zró¿nicowanie regulacji prawnych dotycz¹cych stosunków pracy dobrze s³u¿y
rozwojowi w³aciwych relacji miêdzy sektorami?
Rodzaj uczelni
Publiczna

Niepubliczna

Odsetek odpowiedzi
tak

94,2

nie

95,8

tak

92,2

nie

91,1

nie mam zdania

96,7

W podanych powy¿ej opisach pól konfliktów pojawi³y siê elementy regulacji prawnych
ró¿nicuj¹cych uczelnie w prawach ubiegania siê o rozmaite dobra, a zatem naruszaj¹ce zasady równej konkurencji. Te nierównoci, dotykaj¹ce g³ównie niepublicznych szkó³ wy¿szych,
wedle opinii rektorów, mo¿na scharakteryzowaæ nastêpuj¹co:
■ Nierówny dostêp do funduszy publicznych  centralnych i samorz¹dowych. Odpowiedzi na pytanie 2 ankiety i jego rozwiniêcia dotycz¹ce rozmaitych róde³
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pozyskiwania funduszy s¹ znacznie zró¿nicowane ze wzglêdu na pe³nienie funkcji rektora uczelni publicznej lub niepublicznej. Wród rektorów niepublicznych
szkó³ wy¿szych przewa¿aj¹ odpowiedzi wskazuj¹ce na koniecznoæ równego
dostêpu i równych zasad gospodarowania. Przewijaj¹ca siê w wywiadach idea
bonu b¹d otwartych zamówieñ publicznych na us³ugi edukacyjne dodatkowo
powiadcza d¹¿noæ do wyrównania szans w ubieganiu siê o rodki bud¿etowe.
■ Niekorzystne dla uczelni niepublicznych jest zw³aszcza to, ¿e studia niestacjonarne w publicznych szko³ach wy¿szych s¹ zarazem odp³atne i dotowane z bud¿etu, co pozwala na obni¿enie ich ceny przez uczelnie publiczne oraz uzyskanie uprzywilejowanej pozycji na drugim stopniu kaskady kandydatów.
■ Uczelnie niepubliczne s¹ dyskryminowane tak¿e ze wzglêdu na ni¿sze wymagania kadrowe stawiane publicznym szko³om wy¿szym w przypadku otwierania przez nie orodków zamiejscowych. Wysi³ek i nak³ady obydwu typów uczelni
s¹ tu wiêc ró¿ne.
■ Dochodzi do tego niepisana, oparta na presti¿u i tradycji, wyró¿niona pozycja
uczelni publicznych, którym ujd¹ na sucho drobniejsze uchybienia wzglêdem przepisów (jak choæby zachowywania proporcji godzin zajêæ na studiach
dziennych i zaocznych), a które mog¹ staæ siê podstaw¹ bardo powa¿nych konsekwencji administracyjnych dla uczelni niepublicznych. Nikt nie zamknie wydzia³u Uniwersytetu Jagielloñskiego za naruszenie minimum programowego
w celu umieszczenia tam nowatorskich rozwi¹zañ autorskich, a moj¹ uczelniê
zamkn¹  skar¿y siê rektor jednej z niepublicznych szkó³ wy¿szych.
Na pytanie 5 ankiety o zasady równej konkurencji miêdzy sektorami rektorzy obu typów
uczelni odpowiedzieli wyj¹tkowo jednomylnie dla uczelni obydwu sektorów (tabela 4).
Tabela 4. Czy obecnie obowi¹zuj¹ce zasady okrelaj¹ce warunki konkurowania uczelni na rynku us³ug
edukacyjnych sprzyjaj¹ rozwojowi w³aciwych relacji miêdzy sektorami?
Rodzaj uczelni
Publiczna

Niepubliczna

Odsetek odpowiedzi
tak

14,2

nie

87,5

nie mam zdania

18,3

tak

84,4

nie

88,9

nie mam zdania

14,4

brak odpowiedzi

12,2

Wskazane wy¿ej sytuacje konfliktowe maj¹ jeden, wspólny dla obydwu sektorów i dramatycznie z³y skutek. Nastêpuje upadek etosu rodowiska akademickiego. Wartoci akademickie nie wytrzyma³y próby komercji  stwierdza jeden z rektorów. Ten upadek oraz gorsz¹ce
k³ótnie s¹ coraz bardziej widoczne dla szerszej publicznoci. Media goni¹ce za sensacjami
chêtniej relacjonuj¹ skandale z ¿ycia szkó³ wy¿szych ni¿ ich codzienn¹, ciê¿k¹ pracê. Nikt
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nie odnalaz³ siedemnastoetatowca, o którym mówi³ minister Zdrada, ale opinia o powszechnoci takich praktyk utrwali³a siê w wiadomoci publicznej. Powoduje to deprecjacjê
spo³ecznego statusu pracownika uczelni, zw³aszcza profesora, który w hierarchii szacunku
spo³ecznego od zawsze zajmowa³ najwy¿sze miejsca. Dzi  powiada jeden z rektorów 
student wstêpuj¹cy na uczelniê nie widzi w niej wi¹tyni wiedzy, a w profesorze mistrza.
Zdaje sobie sprawê, ¿e wchodzi w rodowisko trochê robaczywe.

Wspó³praca i perspektywy jej rozwoju
Mimo wszystkich tych konfliktów poszczególne uczelnie obydwu sektorów rozwijaj¹
wspó³pracê, maj¹c¹ najczêciej postaæ oficjalnych umów i przynosz¹c¹ obopólne korzyci.
Pytani o warunki dotychczasowej dobrej wspó³pracy, rektorzy wymieniali:
■ zapewnienie dobrej (porównywalnej) jakoci studiów uczelni wspó³pracuj¹cych;
■ zaufanie, ¿e umowa nie bêdzie przykrywk¹ dla zachowañ nieetycznych;
■ nie³¹czenie stanowisk kierowniczych (a czasem tak¿e zatrudnienia) kadry
w uczelniach wspó³pracuj¹cych;
■ porz¹dkowanie zobowi¹zañ finansowych wynikaj¹cych z opisanego przep³ywu dóbr.
Umowy o wspó³pracy dotycz¹ przede wszystkim:
■ traktowania przez uczelnie publiczne absolwentów  licencjatów szkó³ niepañstwowych na równi z w³asnymi absolwentami i umo¿liwianie im kontynuowania studiów;
■ towarzysz¹cych temu uzgodnieñ dotycz¹cych programów studiów;
■ zasad zatrudniania kadry nauczaj¹cej;
■ rozwoju w³asnej kadry w uczelniach akademickich (np. w ramach studiów doktoranckich);
■ wymiany programów nauczania;
■ wspólnych programów badawczych, konferencji, publikacji i innych przedsiêwziêæ;
■ zasad korzystania z bibliotek b¹d innego zaplecza dydaktycznego (sale wyk³adowe, pracownie, laboratoria).
Jest charakterystyczne, ¿e rektorzy obydwu sektorów jednomylnie stwierdzali, ¿e uczelnie
bêd¹ce stron¹ daj¹c¹ w tych uk³adach przewa¿nie nie odnosz¹ z tego tytu³u korzyci
finansowych (wyj¹tkiem jest podnajmowanie sal i pracowni dydaktycznych) i jest to zapisane
w umowach. Porz¹dkowanie zobowi¹zañ finansowych mo¿e zatem przyjmowaæ i tak¹ formê.
Badani rektorzy pozytywnie postrzegaj¹ perspektywy rozwoju wspó³pracy miêdzy uczelniami obydwu sektorów. Potrzebna jest przede wszystkim lepsza atmosfera i likwidacja pól
najwiêkszych konfliktów (co powinno nastêpowaæ wraz z popraw¹ jakoci kszta³cenia), a tak¿e
znaczniejsze w³¹czanie siê uczelni niepublicznych do badañ i aktywnego promowania kadry
naukowej oraz rozwoju ich zaplecza materialnego i dydaktycznego. Ten rozwój wymaga
przede wszystkim:
■ jasnej polityki pañstwa wzglêdem szkolnictwa wy¿szego, a zw³aszcza jego sektora niepublicznego;
■ prawa reguluj¹cego warunki równej konkurencji, w tym przede wszystkim kwestii wieloetatowoci i w³asnoci intelektualnej, tak¿e w sferze dydaktyki;
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poprawy etyki akademickiej, zahamowania erozji wartoci i cnót akademickich;
skutecznej i sprawiedliwej dzia³alnoci Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej,
eliminuj¹cej z rynku us³ug uczelnie nie spe³niaj¹ce standardów jakociowych
(jednakowo w obydwu sektorach);
■ zast¹pienia niejawnych, podskórnych przep³ywów kadr i innych dóbr oficjalnymi umowami nadaj¹cymi im jawny, przejrzysty charakter; wymaga to nie
tylko rozprzestrzeniania dobrych praktyk, ale tak¿e stworzenia zasad np. wypo¿yczania lub kszta³cenia kadry wraz z towarzysz¹cymi temu zobowi¹zaniami finansowymi (postulat rektorów uczelni publicznych).
Trzeba jednak podkreliæ, ¿e wiêksze nadzieje na dobr¹ i owocn¹ wspó³pracê uczelnie
niepubliczne wi¹¿¹ ze szko³ami zagranicznymi.
■
■

Rola pañstwa
Szybkiemu i ¿ywio³owemu rozwojowi publicznych i niepublicznych szkó³ wy¿szych
towarzyszy³ od pocz¹tku brak pañstwowej wizji i strategii dla ca³ego szkolnictwa wy¿szego,
a zw³aszcza dla dobrej wspó³pracy obu sektorów. Organy pañstwa zdawa³y siê nie nad¹¿aæ
za tym rozwojem, a w miejsce strategii proponowa³y dorane rozwi¹zania, zaskakuj¹ce uczelnie (zwykle na pocz¹tku wakacji, tu¿ przed rekrutacj¹  powiadaj¹ rektorzy).
Na pytanie, co rektorzy uznaj¹ za najsilniejszy czynnik psuj¹cy relacje miêdzy sektorami, najczêciej (choæ czêciej w przypadku rektorów uczelni niepublicznych) pada³a odpowied Jak to co? Pañstwo!. Najpierw i przede wszystkim pañstwo zawini³o poprzez niewywi¹zywanie siê z obowi¹zku dostarczania dostatecznych rodków finansowych uczelniom,
które powinny prowadziæ edukacjê nieodp³atn¹. Permanentne i g³êbokie niedofinansowywanie publicznych szkó³ wy¿szych powoduje, jak stwierdza jeden z rektorów, ¿e musz¹
one konkurowaæ na rynku us³ug edukacyjnych o studentów p³ac¹cych w sposób, który uchybia godnoci samych uczelni i godnoci pañstwa  ich za³o¿yciela  oraz wbrew zobowi¹zaniom konstytucyjnym przesuwa ciê¿ar utrzymania sektora publicznego na barki spo³eczeñstwa poza sfer¹ podatków. Po wtóre, pañstwo nie stworzy³o jasnej i stabilnej polityki wzglêdem szkolnictwa wy¿szego, zw³aszcza niepublicznego, oraz regulacji prawnych bêd¹cych
podstaw¹ równej i etycznej konkurencji miêdzy sektorami.
Szczególnie krytyczne s³owa pad³y pod adresem polityki pañstwa w kwestii zapewniania jakoci studiów. Przez lata  mimo postulatów rodowiska, a nawet stworzenia przez nie
systemu w³asnej akredytacji odk³adano powo³anie Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Jej
obecna dzia³alnoæ jest oceniana przez rektorów pozytywnie, a szczególne nadzieje wi¹¿¹
z jej dzia³alnoci¹ w przysz³oci. Pesymistyczny scenariusz rozwoju niepublicznych szkó³
wy¿szych powiada, ¿e na rynku przetrwaj¹ uczelnie oferuj¹ce najlepsz¹ jakoæ studiów oraz
te, które kszta³c¹ na bardzo niskim poziomie, mog¹ za zgin¹æ uczelnie rednie. Dzieje siê
tak m.in. dlatego, ¿e czêsto dyplom, a nie wiedza, jest tym, co m³odzi ludzie chc¹ zdobyæ
w szkole wy¿szej. Rol¹ Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej jest niedopuszczenie do realizacji tego scenariusza.
O wiele gorsze opinie wyra¿ali rektorzy pod adresem narzêdzi, którymi pos³uguje siê
Komisja, a mianowicie standardów kszta³cenia (dawniejszych minimów programowych)
oraz ogólnie struktury kierunkowej, na której owe standardy s¹ nadbudowane. Liczba mini-
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mów godzin dydaktycznych przypisywana do standardów powoduje, ¿e studenci musz¹
odsiadywaæ studia, nie maj¹ czasu na pracê w³asn¹, a obszar, w którym uczelnie mog¹
zaznaczyæ sw¹ specyfikê, specjalizacjê, nowatorstwo programowe, kurczy siê niebezpiecznie. Standardy s¹ doæ powszechnie uznawane za zagro¿enie ró¿norodnoci kszta³cenia,
postrzega siê je jako gorset nie pozwalaj¹cy na rozwi¹zania nowatorskie i autorskie. Szczególnie nieprzychylne komentarze wywo³a³ nowy wymóg dotycz¹cy proporcji liczby godzin
na studiach zaocznych i dziennych. Znowu bêd¹ odsiadywaæ  powiada jeden z rektorów
 a przecie¿ nie na tym polegaj¹ studia zaoczne. Nale¿a³oby raczej za¿¹daæ od uczelni
przygotowywania pomocy dydaktycznych umo¿liwiaj¹cych skuteczn¹ samodzieln¹ pracê,
form kszta³cenia z wykorzystaniem narzêdzi elektronicznych itp.. Nowy wymóg dla studiów zaocznych w praktyce likwiduje potrzebê stosowania na nich systemu ECTS. Stare,
a niedobre zasz³oci systemu kierunkowego, to nierówne traktowanie studiów magisterskich, na których obowi¹zuje sztywna lista kierunków, oraz studiów zawodowych, na których
wolno by³o tworzyæ specjalnoci  czêsto kuriozalne pod wzglêdem nazwy i nauczanych
treci, ale chwytliwe rynkowo.
Wszyscy respondenci wyra¿ali nadzieje zwi¹zane z projektem nowej ustawy, która wype³ni luki prawne, uporz¹dkuje sprawy dot¹d uregulowane chaotycznie i przyczyni siê do
likwidacji konfliktów miêdzy obydwoma sektorami szkolnictwa wy¿szego. G³osy krytyczne
dotyczy³y zw³aszcza projektu zwi¹zania mo¿liwoci prowadzenia studiów podyplomowych
z uprawnieniami do doktoryzowania, podczas gdy ten rodzaj kszta³cenia jest szczególnie
potrzebny w ma³ych orodkach, gdzie nie ma kadry profesorskiej i wielkich uczelni. Stwierdzono, ¿e jest to dodatkowy element konfliktogenny i faworyzuj¹cy uczelnie publiczne. Za
niedostateczn¹ uznawano tak¿e regulacjê dotycz¹c¹ edukacji przez Internet  wa¿nej w kontekcie spo³eczeñstwa wiedzy.

Wnioski  problemy badawcze,
które powinny byæ podjête przez Instytut
Spo³eczeñstwa Wiedzy
W niniejszym, wstêpnym opracowaniu wyników badañ zprzedstawi³am tylko czêæ informacji zebranych za pomoc¹ ankiet i wywiadów. W opracowaniu zasadniczym zarysowane tu problemy oraz wyniki badania ilociowego zostan¹ omówione szerzej. Prezentacjê
wstêpn¹ zakoñczê przedstawieniem listy problemów powstaj¹cych na styku dzia³ania obydwu sektorów, którymi powinien siê zaj¹æ Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy.
Na podstawow¹ potrzebê zg³aszan¹ przez rektorów, a mianowicie potrzebê prowadzenia dysput i rozpowszechniania dobrej praktyki, prowadzenia badañ i tworzenia projektów
mog¹cych doprowadziæ do powstania dobrego systemu szkolnictwa wy¿szego w Polsce odpowiada sam fakt powo³ania Instytutu z inicjatywy rektorów uczelni publicznych i niepublicznych. Instytut ma byæ w³anie miejscem powstawania rozwi¹zañ systemowych i strategicznych oraz rozwi¹zywania innych, mniej fundamentalnych problemów szkó³ wy¿szych.
Lista zagadnieñ które, wedle opinii rektorów, potrzebuj¹ badañ i rozwi¹zania wynika
z przedstawionych powy¿ej pól konfliktów i wspó³pracy uczelni obydwu sektorów, jest d³uga. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹:

109

Ewa Chmielecka

Analiza warunków nierównej konkurencji miêdzy uczelniami publicznymi i niepublicznymi. Propozycje regulacji prawnych zapewniaj¹cych zdrow¹ konkurencjê.
■ Analiza wykorzystania rodków bud¿etowych przeznaczanych na szkolnictwo
wy¿sze i opracowanie racjonalnej strategii takich wydatków w warunkach znacznych ograniczeñ finansowych.
■ Analiza stosowanych w wiecie rozwi¹zañ finansowania kszta³cenia wy¿szego
(typu bon edukacyjny) oraz systemów pañstwowych zamówieñ na us³ugi
edukacyjne. Zbadanie mo¿liwoci wprowadzenia ich w Polsce.
■ Analiza pozytywnych i negatywnych skutków struktury kierunkowej szkolnictwa wy¿szego w Polsce wraz ze wszystkimi warunkami prowadzenia kierunku
studiów. Analiza rozwi¹zañ alternatywnych znanych w wiecie. Zbadanie mo¿liwoci wprowadzenia ich w Polsce.
■ Przygotowanie projektów rozwi¹zañ systemowych reguluj¹cych przep³ywy
studentów i absolwentów miêdzy studiami ró¿nych poziomów i kierunków oraz
zapewniaj¹cych poziom¹ i pionow¹ mobilnoæ s³uchaczy ponad podzia³ami
sektorowymi.
Na licie tej znajduje siê równie¿ wiele innych zagadnieñ6.
■

6
Autorzy badania bêd¹ wdziêczni za nadsy³anie do Instytutu Spo³eczeñstwa Wiedzy (Fundacji Rektorów Polskich)
sugestii i propozycji tematów wa¿nych dla szkolnictwa wy¿szego, które powinny podlegaæ dyskusji i byæ objête badaniami w ramach prac Instytutu.

110

Wspó³dzia³anie uczelni publicznych i niepublicznych

Za³¹cznik
Lista rektorów, którzy zechcieli powiêciæ swój czas i udzieliæ wywiadów
Uczelnie publiczne
Prof. Tomasz Borecki

Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. Andrzej Ceynowa

Uniwersytet Gdañski

Prof. Marian Harasimiuk

Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie

Prof. Witold Jurek

Akademia Ekonomicznej w Poznaniu

Prof. Stefan Jurga

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Jan Krysiñski

Politechnika £ódzka

Prof. Tadeusz Luty

Politechnika Wroc³awska

Prof. Stanis³aw Mañkowski

Politechnika Warszawska

Prof. Marek Rocki

Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie

Prof. Ryszard Tadeusiewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
(rektor w kadencji 19962002)

Prof. Fanciszek Ziejka

Uniwersytet Jagielloñski

Uczelnie niepubliczne
Prof. Julian Auleytner

Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej w Warszawie

Prof. Andrzej Bartnicki

Wy¿sza Szko³a Humanistyczna w Pu³tusku

Prof. Bogdan Grzeloñski

Wy¿sza Szko³a im. Paw³a W³odkowica w P³ocku

Prof. Jerzy Kalisiak

Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania, The Open University
w Warszawie

Prof. Andrzej K. Komiñski

Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania
im. Leona Komiñskiego w Warszawie

Dr Krzysztof Paw³owski

Wy¿sza Szko³a Biznesu  National Louis University
w Nowym S¹czu

Prof. Tadeusz Pomianek

Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie

Prof. W³odzimierz Roszczynialski

Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Bankowoci w Krakowie

Prof. Miros³aw Zdanowski

Wy¿sza Szko³a Ubezpieczeñ i Bankowoci w Warszawie

Prof. Andrzej ¯y³awski

Szko³a Wy¿sza Mila College w Warszawie
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Jerzy B³a¿ejowski (Przewodnicz¹cy Rady G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego)
Panowie Rektorzy  organizatorzy spotkania, Panie, Panowie! Mylê, ¿e nale¿¹ siê s³owa
podziêkowania panom rektorom Jerzemu Wonickiemu, Markowi Rockiemu i Miros³awowi Zdanowskiemu za to, ¿e umo¿liwili spotkanie przedstawicieli dwóch sektorów szkolnictwa wy¿szego. S¹dzê, ¿e dziêki temu powstanie okazja do poruszenia w dyskusji panelowej ró¿nych spraw dotycz¹cych wspó³dzia³ania obu sektorów. Chcia³bym zwróciæ uwagê
na jeden obszar, w którym wspó³dzia³anie jest na pewno niezbêdne  a mianowicie standardów nauczania, nie wnikaj¹c w potrzebê ich istnienia czy nieistnienia, gdy¿ s¹ w tej
chwili uregulowane ustawowo. Pragnê poinformowaæ, ¿e standardy s¹ obecnie kompletowane przy wspó³udziale Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego. Po zakoñczeniu I edycji
standardów, co mo¿e nast¹piæ pod koniec roku, bêd¹ one nowelizowane i dlatego chcia³bym zaprosiæ ca³e rodowisko akademickie do dyskusji i konsultacji na ten temat. Pewne
zagadnienia dotycz¹ce tego problemu pozwoli³em sobie zawrzeæ w opracowaniu, które
jest w materia³ach konferencji. Nie bêdê wiêc ich powtarza³. S¹dzê natomiast, ¿e dyskusja
powinna dotyczyæ nowelizacji listy kierunków studiów, kszta³tu standardów  zw³aszcza w
wymiarze czekaj¹cego nas wprowadzenia dwustopniowego systemu kszta³cenia  a tak¿e
faktu, ¿e studia doktoranckie niebawem stan¹ siê III etapem kszta³cenia. Chcia³bym zapewniæ, ¿e Rada G³ówna, która bêdzie te prace koordynowa³a, jest otwarta na dyskusjê i wspó³pracê z obydwoma sektorami szkolnictwa wy¿szego. Serdecznie Pañstwa zapraszam do tej
wspó³pracy.
Wyobra¿am sobie dyskusjê panelow¹ w ten sposób, ¿e jej uczestnicy krótko przedstawi¹
istotne kwestie dotycz¹ce wspó³dzia³ania obu sektorów, a nastêpnie odpowiedz¹ na pytania.

Marian Harasimiuk (Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej,
Przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich)
Udzia³ w tego typu dyskusji jest bardzo trudnym zadaniem. Jak trudnym, wykaza³y wczeniejsze g³osy w dyskusji podczas dzisiejszej konferencji, ale tak¿e w trakcie wczeniejszych
spotkañ przedstawicieli uczelni publicznych i niepublicznych. Na pocz¹tek chcia³bym siê
odnieæ do niezwykle po¿ytecznego materia³u, który przygotowa³a pani dr Ewa Chmielecka.
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Pragnê zwróciæ uwagê na bardzo istotn¹ kwestiê. Wystarczy przejrzeæ tabele, zwróciæ uwagê
na udzia³ procentowy odpowiedzi na niektóre pytania, ¿eby od razu siê zorientowaæ, ¿e
istniej¹ pola niejednomylnoci rektorów ze szkó³ pañstwowych i niepañstwowych i s¹ to
pola, które przewa¿aj¹. Ale s¹ te¿ pola niejednomylnoci oraz pola jednomylnoci niewielkiej, je¿eli uznajemy wyraz procentowy udzielonych odpowiedzi za jak¹ miarê. Nie mo¿emy te¿ nie zauwa¿aæ pól niejednomylnoci du¿ej. Wobec tego wydaje siê, ¿e ten materia³,
po jego dok³adnej analizie, mo¿e stanowiæ podstawê do wyznaczenia sobie konkretnych
zagadnieñ do dyskusji, tak aby nie dyskutowaæ o wszystkim. Dyskutujmy o konkretnych kwestiach, budz¹cych w¹tpliwoci w wietle badañ przeprowadzonych wród rektorów, a uwa¿am, ¿e ankieta zosta³a naprawdê g³êboko przemylana i jej wyniki powinny byæ przez nas
bardzo szczegó³owo przedyskutowane. Moim zdaniem wyniki tego badania stanowi¹ bardzo
dobr¹ podstawê do rzeczowej, merytorycznej dyskusji, je¿eli traktujemy powa¿nie has³o wypracowania modelu wspó³dzia³ania. S¹dzê zatem, ¿e czekaj¹ nas kolejne spotkania. Zwracam siê z prob¹ do prof. Jerzego Wonickiego, ¿eby to on patronowa³ kolejnym spotkaniom,
których uczestnicy zajmowaliby siê okrelonymi problemami i wspólnie zmierzali do ich
rozwi¹zania.
W dyskusjach dotycz¹cych wspó³pracy miêdzy uczelniami publicznycmi i niepublicznymi najbardziej dra¿liwa jest kwestia kadr. I jest to moim zdaniem w tej chwili oczywiste.
Mylê, ¿e powinnimy zmierzaæ do ukszta³towania warunków przep³ywu kadr miêdzy uczelniami publicznymi i niepublicznymi. Powinnimy jednak tak¿e zmierzaæ do tego, ¿eby
ukszta³towaæ warunki do intensyfikacji procesu szkolenia kadr przez te uczelnie, które maj¹
bardzo du¿e zasoby kadrowe oraz uprawnienia i mog¹ kszta³ciæ w wiêkszym zakresie ni¿
to wynika dzi z ich mo¿liwoci finansowych. Tu siê pojawia problem pieniêdzy. Jest oczywiste, ¿e dobry nauczyciel akademicki to jest nauczyciel, który prowadzi badania. Zanim
wiêkszoæ szkó³ niepublicznych osi¹gnie poziom zdolnoci ekonomicznej i organizacyjnej
prowadzenia badañ w wielu dziedzinach, to mo¿e warto by³oby pomyleæ nad tym, ¿eby
np. stworzyæ mo¿liwoæ udzia³u pracowników etatowych szkó³ niepublicznych w badaniach prowadzonych np. poprzez centra badawcze organizowane przez uczelnie (uniwersytety, politechniki). Mój uniwersytet organizuje obecnie kilka takich centrów badawczych
i wydaje mi siê, ¿e istnieje mo¿liwoæ zaproszenia reprezentantów szkó³ niepublicznych
do udzia³u w badaniach prowadzonych w tych centrach. Nie s¹ to bowiem tylko orodki
prowadz¹ce badania w dziedzinach bardzo specjalistycznych (np. nanotechnologii czy biotechnologii), w których uczelnie niepañstwowe jeszcze siê nie specjalizuj¹, istniej¹ bowiem tak¿e centra nauk humanistycznych. Oczywicie znów powstaje pytanie o pieni¹dze, ale czym innym jest udzia³ pracownika w zespole badawczym, który np. wygrywa
grant przygotowany przez pracowników z kilku uczelni, a czym innym jest finansowanie
badañ w³asnego zespo³u badawczego.
Kolejny temat to studia doktoranckie i szko³y doktoranckie. Obecnie ka¿da uczelnia,
która ma uprawnienia, mo¿e otwieraæ studia doktoranckie, i otwiera je. Liczba uczestników
studiów doktoranckich w Polsce jest ogromna (ok. 30 tys.). Ale te studia s¹ najczêciej jednouczelniane. Wydaje mi siê, ¿e powinnimy d¹¿yæ do stworzenia miêdzyuczelnianych szkó³
doktoranckich, kszta³c¹cych w okrelonych dziedzinach, tych najbardziej potrzebnych, zarówno gospodarce, jak i edukacji oraz stworzyæ mo¿liwoæ uczestniczenia w tych szko³ach
pracownikom uczelni niepublicznych (na normalnych zasadach).
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Chcia³bym jeszcze powiedzieæ kilka s³ów na temat wspó³pracy, jaka jest realizowana
miêdzy moim uniwersytetem a uczelniami niepublicznymi w ramach utworzonej przez nas
Konfederacji Szkó³ Wy¿szych wokó³ Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej. Wypracowalimy przed dwoma laty taki model wspó³pracy, i to model nie tylko dla szkó³ lubelskich.
W sk³ad tej Konfederacji wchodz¹ m.in. uczelnie z Przemyla, Rzeszowa, £odzi i z samego
Lublina b¹d okolicznych miast. Ten model na pewno bêdzie siê zmienia³, bo tworzymy co
zupe³nie nowego. Tym niemniej istniej¹ ju¿ pozytywne rezultaty, które wskazuj¹ na to, ¿e
droga jest dobra, aczkolwiek wcale nie jest us³ana ró¿ami, ale raczej kolcami. Istnieje jednak
dobra wola usuwania tych kolców i zmierzanie do osi¹gniêcia jak najlepszych efektów wspó³pracy. A ¿e s¹ one mo¿liwe, podam choæby przyk³ad szko³y ³ódzkiej, która partycypuje w kosztach eksperymentowania w zakresie wdra¿ania nauczania zdalnego. Ta szko³a wspó³finansuje, a mo¿e nawet prawie ca³kowicie finansuje nasze prace eksperymentalne w tym zakresie.
My, maj¹c pewne projekty, nie mielimy mo¿liwoci podjêcia ryzyka finansowego przy ich
opracowywaniu, natomiast szko³a niepañstwowa ma tak¹ mo¿liwoæ i podjê³a to ryzyko.
Mylê, ¿e dzisiaj nie ¿a³uje tego, bo wspó³praca w tym zakresie rozwija siê bardzo dobrze, a
wiêc istniej¹ pola do dobrej wspó³pracy oraz próby wypracowywania jej form. S¹dzê, ¿e
powinnimy zmierzaæ w tym kierunku.

Andrzej K. Komiñski (Rektor Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczoci
i Zarz¹dzania w Warszawie)
Pragnê siê do³¹czyæ do tych g³osów, które sk³adaj¹ nale¿ne podziêkowania i ho³d
organizatorom dzisiejszej konferencji. Mylê, ¿e takie przedsiêwziêcie jest nam bardzo potrzebne i ¿e powinno byæ kontynuowane. To powinna byæ sta³a konferencja (standing conference). Przyznam natomiast, ¿e tytu³ konferencji mi siê nieco nie podoba, a to dlatego, ¿e
kamufluje rzeczywistoæ. Mianowicie w rzeczywistoci nie mamy do czynienia wy³¹cznie
ze wspó³dzia³aniem, wystêpuj¹ bowiem co najmniej trzy rodzaje relacji: po pierwsze  konkurencja; po drugie  wspó³dzia³anie; po trzecie  hybryda tych dwóch, która nazywa siê
coopetition, czyli takie konkurencjo-wspó³dzia³anie. I te wszystkie trzy relacje s¹ równoprawne; nie mo¿na przecie¿ wykluczyæ konkurencji miêdzy nami, ale nie mo¿na wykluczyæ
tak¿e wspó³dzia³ania. Po to, ¿eby te trzy relacje mog³y prawid³owo przebiegaæ, potrzebne s¹
z kolei trzy instrumenty: po pierwsze  instrument regulacji, g³ównie prawnej; po drugie 
pewna polityka edukacyjna pañstwa; po trzecie  kwestia rodowiskowa, a mianowicie kultura i etyka wzajemnych relacji. Dopiero te trzy rzeczy ³¹cznie stanowi¹ ca³oæ. Postaram siê
pokrótce o nich powiedzieæ, na tyle, na ile mi czas pozwoli.
Podstawowe cele regulacji s¹ w moim odczuciu nastêpuj¹ce. Po pierwsze  ochrona
konsumenta, czyli nabywcy us³ug edukacyjnych, przed produktami szkodliwymi dla niego.
Jest to ca³y mechanizm akredytacji, który odcina te najbardziej szkodliwe produkty. Po drugie  zasady korzystania z zasobów. Istniej¹ dwojakiego rodzaju zasoby: zasoby ludzkie oraz
zasoby finansowe i materialne. Mylê, ¿e musimy dojæ w tej sprawie do jakiego porozumienia. Gor¹ca dyskusja na temat jednoetatowociwieloetatowoci jest przyk³adem tego, ¿e
musimy osi¹gn¹æ w tej sprawie rozs¹dny kompromis. I tutaj chcia³em siê pok³oniæ autorom
projektu ustawy za to, ¿e ta kwestia jest w nim w miarê dobrze regulowana. Gorzej jest ze
spraw¹ korzystania ze rodków materialnych. Mylê, ¿e w tej dziedzinie nale¿a³oby dokonaæ

114

Dyskusja panelowa

trochê wiêkszej regulacji, je¿eli przyjmiemy zasadê, ¿e szko³y wy¿sze s¹ równe i wszystkie
pe³ni¹ funkcje s³u¿ebne w stosunku do spo³eczeñstwa, bo to s¹ dwie kwestie podstawowe,
z których wynika legitymacja uczelni. I wreszcie nastêpna sprawa  regu³y konkurencji. Bardzo
istotna jest oczywicie regu³a konkurencji cenowej. Konkurencja cenowa miêdzy uczelniami
pañstwowymi i niepañstwowymi nie opiera siê na zasadach fair play. Dlatego, ¿e uczelnie
pañstwowe maj¹ pokryte podstawowe koszty i w zwi¹zku z tym mog¹ dosyæ swobodnie
obni¿aæ ceny. Tego typu dumping edukacyjny powinien byæ w jaki sposób zabroniony.
Przejdmy teraz do sprawy polityki. Po pierwsze, wydaje mi siê, ¿e nasz¹ wielk¹ s³aboci¹ jest brak polityki edukacyjnej pañstwa. Pañstwo w tej dziedzinie ca³kowicie abdykowa³o. S¹dzê zatem, ¿e naszym celem powinno byæ sk³onienie pañstwa do tego, ¿eby z powrotem wdrapa³o siê na swój tron i zaczê³o trochê rz¹dziæ. W przeciwnym wypadku bêdziemy
mieli niecywilizowane relacje. O co chodzi w polityce.? Chodzi po prostu o to, ¿eby ustaliæ,
jakie s¹ preferencje, priorytety, jakie s¹ cele, do których ma zmierzaæ ca³y system edukacyjny.
Mylê, ¿e powinno to byæ tematem osobnej debaty.
Jest wreszcie sprawa trzecia, mianowicie pewnej kultury i etyki wzajemnych relacji.
Nasze rodowisko ma w tej dziedzinie wiele do zrobienia, gdy¿ zarówno ze strony jednych
uczelni, jak i drugich zdarza³y siê przypadki s³ownej agresji, niew³aciwego traktowania
drugiej strony. Pozwolê sobie na przytoczenie przyk³adów. Otó¿ jest kilka uczelni niepañstwowych, które s¹ cz³onkami KRASP, ale znajduj¹ siê tam w swego rodzaju getcie. I jest to
dosyæ dziwne, bo ja przecie¿ mogê z rektorami Bartnickim czy Zdanowskim pójæ na obiad i
porozmawiaæ, niepotrzebny jest nam do tego ¿aden KRASP. Je¿eli natomiast mamy co uzyskaæ z uczestnictwa w tej szacownej organizacji  z którgo jestemy oczywicie wszyscy trzej
bardzo dumni  to jednak powinnimy byæ tam, gdzie nale¿ymy, tzn. Wy¿sza Szko³a Ubezpieczeñ i Bankowoci, której rektorem jest prof. Zdanowski, powinna byæ w organizacji zrzeszaj¹cej uczelnie ekonomiczne, a Wy¿sza Szko³a Humanistyczna, której rektorem jest prof.
Bartnicki, powinna byæ w organizacji zrzeszaj¹cej uczelnie humanistyczne czy uniwersytety,
bo inaczej czujemy siê jak obywatele drugiej kategorii. Mo¿e nawet dojæ do tego, ¿e zabroni¹ nam nosiæ czarne buty, tylko ka¿¹ nosiæ br¹zowe, ¿ebymy siê w odpowiedni sposób
odró¿niali od innych, bardziej szacownych kolegów! Mylê, ¿e jest to dobra ilustracja pewnego klimatu naszych wzajemnych relacji. Ale jestem optymist¹, s¹dzê, ¿e ten klimat siê
w nied³ugim czasie poprawi i nast¹pi to, o czym mówi³a w swojej prezentacji pani dr Ewa
Chmielecka, mianowicie nowy podzia³ uczelni, niekoniecznie na te pañstwowe i niepañstwowe, bo nigdy siê nie zgodzê z panem prof. Wonickim, ¿e one s¹ publiczne i niepubliczne. Bo publiczne s¹ wszystkie ex definitione. Nie ma to nic wspólnego z konstytucj¹. Wydaje
mi siê, ¿e bêdziemy mogli podzieliæ uczelnie wed³ug innych kategorii, bardziej po¿ytecznych dla polityki edukacyjnej.

Marek Ratajczak (Prorektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu)
W pe³ni siê zgadzam, ¿e na rynku jest potrzebne wspó³dzia³anie, czy te¿ wspó³praca,
ale niezbêdna jest równie¿ konkurencja i zapewne normaln¹ rzecz¹ s¹ sytuacje, kiedy wystêpuje po³¹czenie elementów konkurencji ze wspó³dzia³aniem. Tyle tylko, ¿e aby konkurencja i wspó³dzia³anie mog³y odpowiadaæ swoim rynkowym wyobra¿eniom, musz¹ byæ
spe³nione pewne wymagania i pewne kryteria. Rynek nie bêdzie w³aciwie tych spraw
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regulowa³, je¿eli nie bêdzie chocia¿by czytelnej odpowiedzi na pytanie  kto tak naprawdê
czym i kim dysponuje? W kategoriach rynkowych musi byæ jasne, z kim mamy do czynienia. Obecnie bowiem pojawiaj¹ siê ró¿nego rodzaju sytuacje, które wiekuicie bêd¹ rodziæ
wzajemne oskar¿enia, ró¿nego rodzaju konflikty dotycz¹ce tego, kto ma prawo do danego
programu czy publikacji, kto ma prawo powiedzieæ: to jest mój pracownik, czêæ mojego
kapita³u intelektualnego, w który ja inwestowa³em i w jakiej mierze przyczyni³em siê do
jego rozwoju. Oczywicie, istniej¹ca sytuacja jest pochodn¹ okrelonej polityki pañstwa.
Pad³o dzisiaj stwierdzenie, ¿e to nie pañstwo stworzy³o to wszystko (z myl¹ g³ównie o
sektorze uczelni niepañstwowych). A jednak to pañstwo stworzy³o to wszystko  b¹d co
b¹d jest to dzia³alnoæ koncesjonowana. To pañstwo przyjê³o pewn¹ wizjê czy pewn¹
realizowan¹ politykê, która w gruncie rzeczy jest polityk¹ niskich barier wejcia na rynek
edukacyjny.
Stworzenie szko³y wy¿szej i kierowanie ni¹ jest jedn¹ z najbardziej odpowiedzialnych
publicznie funkcji, trudno znaleæ funkcjê porównywalnie odpowiedzialn¹. Tymczasem 
powiedzmy sobie szczerze  warunki, jakie by³y (i w jakiej mierze s¹) stawiane wszystkim,
którzy pragn¹ stworzyæ szko³ê wy¿sz¹, w tym warunki kadrowe, s¹ relatywnie niskie. St¹d
zdziwienie naszych kolegów z Niemiec czy innych krajów, ¿e w Polsce mo¿e dzia³aæ tyle
szkó³ wy¿szych, bo oni sobie nie wyobra¿aj¹, ¿e mo¿na stworzyæ uczelniê maj¹c dos³ownie
kilku rzeczywicie w³asnych pracowników. To po prostu nie mieci siê w pewnym wyobra¿eniu o pojêciu szko³y wy¿szej. A wiêc, tak naprawdê, pañstwo to wszystko stworzy³o. Nie
poprzez nak³ady finansowe, ale poprzez pewn¹ politykê i oczywicie sytuacja, w jakiej siê
znalelimy, jest w jakiej mierze nieuchronn¹ konsekwencj¹ tej polityki. Tyle tylko, ¿e dobrze by by³o, gdybymy siê zgodzili, i¿ nale¿y to jednak traktowaæ jako sytuacjê wymuszon¹
i przejciow¹. Dlatego  rozumiej¹c przyczyny propozycji zapisu w projekcie nowej ustawy
o szkolnictwie wy¿szym w praktyce namaszczaj¹cego dwuetatowoæ  uwa¿am, ¿e dobrze
by by³o, gdyby temu zapisowi towarzyszy³o stwierdzenie nie d³u¿ej ni¿ jeszcze przez 10
lat. Bo, powiedzmy sobie szczerze, gdy za 10 lat przedstawiciel jakiej uczelni powie nie
mielimy czasu, ¿eby dopracowaæ siê w³asnej kadry, to pojawi siê pytanie, czym siê ta
szko³a zajmowa³a poza kszta³ceniem ludzi i dawaniem im czego, co równie¿ zapewni³o
pañstwo  pañstwowego dyplomu. Powstaj¹ programy MBA, niektóre odnosz¹ sukces, inne
nie s¹ w stanie utrzymaæ siê na rynku. Dlaczego? Miêdzy innymi dlatego, ¿e nie daj¹ czego,
co daje ka¿da oficjalnie dzia³aj¹ca szko³a wy¿sza, która oferuje studia licencjackie czy magisterskie  pañstwowego dyplomu, którego posiadanie sprawia, ¿e zawsze mo¿na liczyæ na to,
i¿ znajd¹ siê tacy, którzy powiedz¹ Mo¿e niekoniecznie wiele siê za tym kryje, ale papier
jest papier. W koñcu bêdê móg³ ka¿demu powiedzieæ: jestem uznanym przez pañstwo licencjatem, jestem uznanym przez pañstwo magistrem i proszê siê mnie nie czepiaæ. Dlatego
potrzebne s¹ zmiany regulacji, ale dobrze by by³o, ¿eby kompromis, o którym by³o tu tyle
mowy, nie zamieni³ siê nam, w wyniku ró¿nych konfliktów interesów, w zgni³y kompromis.
Miejmy nadziejê, ¿e tak siê nie stanie. Dobrze by by³o, gdyby zwyciê¿y³a wizja dobra wspólnego, dobra publicznego, czy, jak kto woli, wi¹tyni wiedzy i nauki. Wymaga to od nas wszystkich zrozumienia i odrzucenia podzia³u na szko³y pañstwowe i niepañstwowe. Rynek coraz
wyraniej oczekuje raczej podzia³u w kategoriach dobre, rednie, z³e, co wcale nie znaczy,
¿e mo¿na zak³adaæ, i¿ rynek wyeliminuje szko³y z³e. Zawsze siê znajd¹ chêtni do skorzystania z ich us³ug.
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W Europie dwa podstawowe modele wspó³dzia³ania szkó³ wy¿szych. Model francuski,
w którym w ograniczonym stopniu przenika siê sektor szkó³ pañstwowych z sektorem szkó³
niepañstwowych, które  co istotne  nie maj¹ prawa wydawania takich samych pañstwowych dyplomów. Dyplom Grande École nie jest tak naprawdê dyplomem pañstwowym, ¿adna tego typu szko³a nie mo¿e daæ odpowiednika naszego magistra typu maitrise, poniewa¿
z definicji jedno jest od drugiego oddzielone. Kadry mog¹ stosunkowo swobodnie przep³ywaæ
miêdzy szko³ami i podejmowaæ dodatkowe zajêcia, ale pracownik, który korzysta z przywileju odpowiednika naszego mianowania, nie mo¿e wystêpowaæ w podwójnej roli: profesora
uczelni pañstwowej oraz pracownika szko³y niepañstwowej.
W modelu brytyjskim wyrany jest podzia³ na szko³y s³absze i silniejsze, z wiêkszymi
b¹d mniejszymi tradycjami. W modelu tym ka¿da szko³a, która wchodzi na rynek, mo¿e siê
zg³osiæ do szko³y silniejszej i powiedzieæ: poniewa¿ my debiutujemy, u¿yczcie nam swoich
programów, u¿yczcie nam swojej kadry; namaæcie nas, dajcie prawo np. podpierania siê
wasz¹ nazw¹ w naszej reklamie. Nie ma problemów, by to rozwi¹zaæ, pod jednym tylko
warunkiem: co za co. Istniej¹ umowy franchisingowe, licencyjne, walidacyjne  ca³e spektrum rozwi¹zañ, które obejmuj¹ wszystkie problemy wspó³pracy oraz, co bardzo wa¿ne,
wynikaj¹ce z tego konsekwencje finansowe. A je¿eli z kim siê wiadomie umawiamy, to
w tym momencie oczywicie nie mamy prawa mieæ pretensji o to, dlaczego np. w reklamie
podpiera siê on tym, ¿e u niego pracuj¹ pracownicy z naszej uczelni.
Polski system jest natomiast hybryd¹, ale bynajmniej nie t¹ dobr¹ hybryd¹ kooperacji
i wspó³dzia³ania, tylko tak¹ hybryd¹, która nie ma szans przetrwania. Koñcz¹c, chcia³bym
zwróciæ uwagê, ¿e gdy my bêdziemy traciæ czas na wzajemne wypominanie sobie grzechów,
na ten rynek bêd¹ coraz bardziej wchodziæ uczelnie zagraniczne. Bêd¹ nam zabieraæ studentów, byæ mo¿e zaczn¹ nam tak¿e podbieraæ kadrê, a my wci¹¿ bêdziemy dyskutowaæ nad
wy¿szoci¹ wi¹t Bo¿ego Narodzenia nad wiêtami Wielkiej Nocy.

Zbigniew Stachowski (Wy¿sza Szko³a Spo³eczno-Gospodarcza
w Tyczynie, Przewodnicz¹cy Konferencji Za³o¿ycieli Uczelni
Niepañstwowych)
Zaproponowana formu³a i dyskusji, i spotkania ma w intencji nie tylko ramy zakrelone
wspó³dzia³aniem, ale tak¿e powinna nas zachêcaæ do podejmowania konkretnych przedsiêwziêæ w tym obszarze, gdy¿ dotychczasowa praktyka i wspólne dowiadczenia zwi¹zane
ze wspó³prac¹ obu sektorów szkolnictwa wy¿szego nie satysfakcjonuj¹ ¿adnej ze stron. Fakt,
¿e dzi rozmawiamy o wspó³dzia³aniu uczelni pañstwowych i niepañstwowych ukazuje, jak
wiele czasu musia³o up³yn¹æ od ustanowienia ustawy z 1990 roku umo¿liwiaj¹cej powstanie
sektora niepañstwowego, aby powsta³y warunki do obustronnego dialogu i aby nieco unormowa³a siê atmosfera obfituj¹ca dot¹d w napiêcia, spory i obustronn¹ niechêæ. By³ przecie¿
czas, kiedy senatom uczelni niepañstwowych chciano nawet zabroniæ u¿ywania tóg. Dzi
tego rodzaju pomys³y zdarzaj¹ siê rzadko i chocia¿ od czasu do czasu s¹ ujawniane, mo¿emy
je zaliczyæ co najwy¿ej do swoistego folkloru naszego rodowiska.
Znacz¹cy i na ogó³ niekwestionowany wk³ad w tê normalizacjê wzajemnych relacji
miêdzy obu sektorami wniós³ w ostatnich latach pan profesor Jerzy Wonicki, któremu uda³o
siê spacyfikowaæ ekstremalne stanowiska manifestuj¹ce wolê konfrontacji i niechêæ wobec
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konkurencji, która jest przecie¿ naturaln¹ konsekwencj¹ przemian ustrojowych po 1989 roku.
W imieniu Konferencji Za³o¿ycieli Uczelni Niepañstwowych, której jestem przewodnicz¹cym, dziêkujê Panu, Panie Profesorze, za wszystko, co Pan uczyni³ w tej materii.
Reprezentujê Wy¿sz¹ Szko³ê Spo³eczno-Gospodarcz¹, uczelniê zlokalizowan¹ na peryferiach Polski, w ma³ym, bo licz¹cym 3 tys. mieszkañców Tyczynie, oddalonym o 6 km od
stolicy Podkarpacia. Tyczyñska perspektywa widzenia wspó³dzia³ania obu sektorów jest
zapewne nieco inna ni¿ warszawska, aczkolwiek zasadnicze pryncypia wspó³pracy i funkcjonowania szkolnictwa wy¿szego s¹ jednakowe dla wszystkich. Pominê w swych rozwa¿aniach fakt, ¿e mój sposób mylenia i dzia³ania w interesuj¹cym nas obszarze musi uwzglêdniaæ realia lokalne. Podkarpacie ma 2 mln mieszkañców i ponad 30 szkó³ wy¿szych
pañstwowych i niepañstwowych, wraz z filiami, oddzia³ami zamiejscowymi, punktami konsultacyjnymi i innymi inicjatywami, które otwieraj¹ uczelnie pañstwowe, i to niezgodnie z obowi¹zuj¹cym w tym zakresie prawem. Licz¹cych siê na rynku edukacyjnym uczelni niepañstwowych jest 56. O jakoci oferty edukacyjnej nie bêdê mówi³; aby wyci¹gn¹æ w³aciwe
wnioski, wystarczy zajrzeæ na strony internetowe Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Dodam tylko, ¿e PKA nie zg³osi³a zastrze¿eñ do uczelni niepañstwowych. Jaka zatem mo¿e byæ
wspó³praca, skoro dotychczas nie stosowano jednakowych kryteriów obecnoci na rynku
edukacyjnym, a przyzwolenie na preferencyjne monopolizowanie pewnych obszarów by³o
raczej oczywiste?
Powracaj¹c do zasadniczych determinantów wspó³dzia³ania, na pierwszym miejscu nale¿y  jak s¹dzê  wymieniæ uwarunkowania prawne. Permanentny brak stabilnoci prawnej,
dwie ró¿ne ustawy o szkolnictwie wy¿szym, niekoñcz¹ce siê nowelizacje dotychczasowych
ustaw i brak zgody rodowisk akademickich na nowe, równoprawne traktowanie obu sektorów szkolnictwa wy¿szego  to zasadniczy czynnik zniechêcaj¹cy obie strony do aktywnego
zaanga¿owania siê we wspó³dzia³anie i wspó³pracê, które s¹ przecie¿ konieczne, abymy
zaznaczyli swoj¹ obecnoæ w europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Szybkie uchwalenie nowej ustawy jest zatem warunkiem sine qua non normalnego wreszcie  to znaczy równoprawnego  funkcjonowania wy¿szego szkolnictwa pañstwowego i niepañstwowego w naszym kraju.
Drugim istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wspó³dzia³anie obu sektorów jest ekonomia, która warunkuje niemal wszystko w szkolnictwie niepañstwowym i niewiele dot¹d
warunkowa³a w szkolnictwie pañstwowym. Im szybciej wprowadzimy w ¿ycie konstytucyjn¹ zasadê równouprawnienia  tak¿e, a mo¿e g³ównie, w wymiarze ekonomicznym 
tym ³atwiej bêdzie nam rozmawiaæ o wspó³dzia³aniu. Pogoñ za pieniêdzmi wszystkim nam
utrudnia realizacjê podstawowego zadania, a mianowicie tego, co nazywamy akademickoci¹ i misyjnoci¹ szkó³ wy¿szych. Z pozyskiwaniem rodków finansowych, i ich zasobami wi¹¿e siê przecie¿ pozycja, presti¿, status uczelni oraz jej trwanie. Uczelnie niepañstwowe dowiadczaj¹ co dnia wyzwañ, jakie niesie rynek. Uczelnie pañstwowe  nie,
bo jeszcze nie musz¹ nazbyt siê przejmowaæ regu³ami rynku, chocia¿ ju¿ nie mog¹ ich
lekcewa¿yæ.
Pieni¹dz poró¿ni³ oba sektory, gdy¿ na uczelnie niepañstwowe zaczêto spogl¹daæ w kategoriach biznesu, a nie misyjnoci. Sta³o siê tak m.in. za spraw¹ tych, którzy zak³adali szko³y
wy¿sze po to, by czerpaæ korzyci materialne  ale to przecie¿ margines, który (o dziwo!)
wielu przys³oni³ rzeczywisty obraz niekwestionowanych sukcesów sektora niepañstwowego.
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Za³o¿yciele uczelni niepañstwowych  którzy zaanga¿owali w³asne pieni¹dze i ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoæ za wszystko w swoich szko³ach, w zamian otrzymuj¹c co najwy¿ej
odrobinê satysfakcji i zapewniaj¹c sobie miejsce pracy  nie zas³u¿yli na to, aby ze swojej
innowacyjnoci, a niekiedy i sukcesów, t³umaczyæ siê i usprawiedliwiaæ, ¿e mieli odwagê
zrobiæ co dobrze, ale inaczej. Dziwi to tym bardziej, ¿e wielu z tych za³o¿ycieli (ponad
50%) by³o pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni pañstwowych. Wy¿sza Szko³a
Humanistyczna w Pu³tusku oraz Krakowska Szko³a Wy¿sza to klasyczne przyk³ady uczelni
za³o¿onych przez profesorów, którzy odwa¿yli siê w dalszym ci¹gu robiæ to, co dotychczas,
tyle tylko ¿e inaczej.
Tê koniunkturê konfrontacji i oskar¿eñ pod adresem uczelni niepañstwowych stymuluj¹
ci, którzy w nich nie pracuj¹ i nie maj¹ mo¿liwoci tzw. dorabiania. To g³ównie oni s¹ inspiratorami restrykcyjnych uchwa³ senatów uczelni pañstwowych zakazuj¹cych swym
nauczycielom akademickim pracy w uczelniach niepañstwowych. Niestety, nie mamy mo¿liwoci, i nigdy nie bêdziemy mieli, zatrudnienia wszystkich, którzy chcieliby pracowaæ w naszych uczelniach.
W próbach budowania podstaw partnerskiego wspó³dzia³ania nale¿y zatem uwzglêdniæ
wewnêtrzn¹ niechêæ szkolnictwa pañstwowego do naszego sektora, który dzia³a wedle innych zasad i który nie jest ani anomali¹ systemow¹, ani polipem wyros³ym na zdrowym
organizmie szkolnictwa pañstwowego. Uczelnie niepañstwowe tak wielkiej niechêci do sektora pañstwowego nie wykazuj¹ i chocia¿ widz¹ w nim powa¿nego konkurenta, to licz¹ na
wspó³pracê i wspó³dzia³anie, które ju¿ w najbli¿szych latach, w wyniku ni¿u demograficznego, bêd¹ koniecznoci¹.

Józef Szab³owski (Rektor Wy¿szej Szko³y Finansów i Zarz¹dzania
w Bia³ymstoku, Przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów Uczelni
Niepañstwowych)
Pragnê zwróciæ uwagê na znaczne rozwarstwienie uczelni niepañstwowych. Mamy
uczelnie najstarsze  te nadaj¹ce stopieñ doktora; jest oko³o stu uczelni, które reprezentuj¹
dobry poziom i ju¿ okrzep³y, maj¹ bazê, kadrê itd. Istnieje wreszcie 100120 szkó³ zupe³nie
nowych. W zwi¹zku z tym nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e niepañstwowe szko³y wy¿sze za 10
lat bêd¹ mia³y w³asn¹ kadrê, bo przecie¿ dopiero co powsta³y nowe uczelnie. Chcia³em
tak¿e mówiæ o konkurencji, ale uprzedzi³ mnie pan prof. Andrzej Komiñski. Pragnê wiêc
tylko podkreliæ, ¿e konkurencja jest dzika. Je¿eli nie bêdziemy mieli w konkurencji jakich
ustalonych zasad, nie ustalimy pewnego porozumienia, to ta konkurencja bêdzie wyniszczaj¹ca. Bêdzie bardzo dobra tylko dla mediów, bo bêdziemy siê o ró¿ne rzeczy oskar¿ali. Wydaje mi siê te¿, ¿e te niepañstwowe szko³y wy¿sze, które osi¹gnê³y najwy¿szy szczyt rozwoju
i akademickoæ, chyba trochê zapominaj¹ o uczelniach najm³odszych, które tê akademickoæ mog¹ uzyskaæ za lat 10 czy 8.
Nastêpny w¹tek, który chcia³bym poruszyæ, dotyczy kadr. W mojej uczelni mam 8 pracowników, którzy obronili prace doktorskie w innych szko³ach wy¿szych, bo Wy¿sza Szko³a
Finansów i Zarz¹dzania nie ma takich uprawnieñ, ale 6070 asystentów pisze prace doktorskie. Przewidujê, ¿e w nastêpnych latach bêdê mia³ po 46 doktoratów. Pierwsze habilitacje
bêd¹ za 5 lat.
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Chcia³bym jeszcze uwiadomiæ pewn¹ sprawê przedstawicielom pañstwowych szkó³
wy¿szych. To nieprawda, ¿e w uczelniach niepañstwowych jest bardzo du¿o pieniêdzy, ¿e
profesorowie zarabiaj¹ po 15 tys. z³. Ja to policzy³em  przeciêtnie w ca³ej Polsce profesor
w uczelni niepañstwowej zarabia najwy¿ej 4 tys. z³. Mogê to udowodniæ na podstawie danych GUS. Ca³y fundusz wynagrodzeñ, który zosta³ wyp³acony w 2002 roku, wynosi³ prawie
6 mld z³. Z tego na uczelnie niepañstwowe przypada 882 mln z³. A zatem uczelnie niepañstwowe kszta³c¹ 29% studentów i absorbuj¹ 14,8% ca³ego funduszu wynagrodzeñ.
Wydaje mi siê, ¿e dotychczas polskie szkolnictwo wy¿sze funkcjonowa³o zupe³nie dobrze  bez tych podzia³ów, bez ¿adnych grubych kresek. Nie stawiajmy tych kresek, nie
by³o podzia³u na uczelnie akademickienieakademickie, publiczneniepubliczne. Pan prof.
Franciszek Ziejka powiedzia³, ¿e wszystkie szko³y stanowi¹ dobro publiczne. Przecie¿ w tych
ustawach dotychczas nie by³o takiego zapisu, po co to wprowadzaæ, po co dra¿niæ rodowisko? S¹ drobne rzeczy, nikomu niepotrzebne, które tylko wprowadzaj¹ zadra¿nienie. Zostawmy je. Tym bardziej ¿e studia magisterskie s¹ powszechnie uznane za studia akademickie 
piêcioletnie. Nie mo¿e byæ tak, ¿eby szko³a nieakademicka dawa³a dyplom akademicki.

Jerzy B³a¿ejowski
Podczas tej dyskusji us³ysza³em tylko jedno s³owo, które dzieli uczelnie (nazwê je tak jak
jest w zapisie ustawy  publiczne i niepubliczne, chocia¿ potem bêdê unika³ tego okrelenia,
a mianowicie s³owo wspó³zawodnictwo (czy konkurencja  competition). Poza tym istnieje
wiele obszarów, które s¹ wspólne. Takim obszarem wspólnym jest np. uczestnictwo w badaniach naukowych  tutaj wspó³dzia³anie jest mo¿liwe i wrêcz niezbêdne. Mo¿liwe jest tak¿e
wspó³dzia³anie na polu kszta³cenia (na trzecim stopniu, czyli kszta³cenia doktoranckiego).
Wyra¿ona przez rektora Mariana Harasimiuka idea tworzenia rodowiskowych studiów doktoranckich, które by³yby na dobrym czy bardzo dobrym (wiatowym) poziomie, jest godna
zauwa¿enia i wydaje siê, ¿e oba sektory mog³yby w tym zakresie szeroko wspó³dzia³aæ.
Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym stwarza takie mo¿liwoci.
Wrócê jeszcze na moment do standardów nauczania. Standardy nie s¹ po to, aby
komukolwiek utrudniaæ ¿ycie, ale powinny byæ wspólnie wypracowanym kanonem, jak i czego uczyæ oraz kogo wykszta³ciæ. Mo¿na by dopuciæ, aby uczelnie kszta³ci³y jak chc¹, gdyby
dyplom nie by³ dyplomem pañstwowym. To nieprawda, ¿e standardów nauczania nie ma w innych krajach. Wiem, ¿e s¹, i niekiedy w wiêkszym ni¿ u nas stopniu reguluj¹ kszta³cenie.
Bywa, ¿e obszaru kszta³cenia nie ustalaj¹ ministrowie czy instytucje do tego powo³ane, ale np.
towarzystwa naukowe. Widzê w tej dziedzinie szerokie mo¿liwoci wspó³dzia³ania.
Jest jeszcze jeden problem, na który pozwolê sobie zwróciæ uwagê, a mianowicie
wspólne mylenie o eliminowaniu wypaczeñ w naszym rodowisku, które niestety s¹ coraz
czêstsze. S¹dzê, ¿e to powinno byæ nasz¹ wspóln¹ trosk¹. Z zewn¹trz jestemy bowiem
widziani jako jedno szkolnictwo wy¿sze w Polsce. Wypaczenia, które tak wyrazicie pojawi³y siê w ró¿nych obszarach naszego ¿ycia, zaczynaj¹ równie¿ dotykaæ rodowiska akademickiego. rodowisko to jest ci¹gle jeszcze bardzo dobrze postrzegane przez spo³eczeñstwo i trzeba ten dobry wizerunek zachowaæ w przysz³oci. Mylê, ¿e powinnimy o to
dbaæ wspólnie.
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G³os po dyskusji
Ryszard Hayn (Przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Nauki i M³odzie¿y
Sejmu RP)
Z uwag¹ s³ucha³em tych wypowiedzi, jako ¿e problem szkolnictwa wy¿szego jest mi
bliski z racji mojego dowiadczenia zawodowego, ale s¹dzê, ¿e równie¿ z tego powodu, ¿e
wszyscy mamy wiadomoæ, i¿ nowe prawo dotycz¹ce szkolnictwa wy¿szego jest niezbêdne. Rozwój szkolnictwa wy¿szego w latach dziewiêædziesi¹tych spowodowa³, ¿e znacz¹co
wzros³a liczba studentów, pojawi³y siê nowe uczelnie, nowe formy kszta³cenia. By³a tutaj
mowa o uczelniach niepublicznych oraz o wy¿szych szko³ach zawodowych. Jest jeszcze
tzw. kszta³cenie na odleg³oæ, o którym nie mówiono, ale ta forma siê pojawia, istnieje. Na
tym tle powsta³y siê problemy, które trzeba po nowemu rozwi¹zywaæ. Wspominali Pañstwo
braki kadrowe, wieloetatowoæ, k³opoty organizacyjne, jakociowe, zw³aszcza nowych uczelni,
problemy programowe, finansowe, rywalizacjê o studentów. Wydaje siê, ¿e te zjawiska siê
nasil¹ w zwi¹zku z ni¿em demograficznym w szko³ach wy¿szych oraz mo¿liwoci¹ kszta³cenia naszej m³odzie¿y przez uczelnie zagraniczne po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Wszystko to wymaga uporania siê z sytuacj¹, uporz¹dkowania systemu. S¹dzê, ¿e jednym z najistotniejszych etapów zmierzaj¹cych do tego uporz¹dkowania by³o powo³anie Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Oczywicie, Komisja nie jest w stanie przekroczyæ pewnego
progu wydolnoci, to nie mo¿e byæ praca, jak mówi¹, na akord, na bylejakoæ, bo jest to
zadanie bardzo powa¿ne. Niemniej, jest to krok we w³aciwym kierunku i mylê, ¿e zgodzimy siê, i¿ niewa¿ne, czy uczelnie s¹ publiczne, czy niepubliczne, istotne jest, ¿eby by³y
dobre i spe³nia³y okrelone wymogi, to jest rzecz, co do której wszyscy siê zgadzamy.
Pragnê przypomnieæ, ¿e postulaty przyjêcia nowego prawa o szkolnictwie wy¿szym
nie s¹ nowe. Nie pojawi³y siê w tej kadencji parlamentu. W przesz³oci, w poprzedniej
kadencji, gdy te¿ dzia³a³em w Komisji Edukacji, Nauki i M³odzie¿y, mielimy ró¿ne sygna³y, propozycje, ale ¿aden oficjalny projekt nie dotar³ do Sejmu (pamiêtam, ¿e by³o kilkanacie projektów modyfikowanych, co do których rodowisko nie by³o zgodne, zg³asza³o
zastrze¿enia i uwagi).
Chcia³bym przestrzec, ¿eby znowu nie powtarzaæ tej sytuacji. G³osy, które tutaj pada³y,
i te, które do mnie docieraj¹ (poniewa¿ projekt zespo³u pana prof. Wonickiego jest znany)
wiadcz¹ o istnieniu ró¿nego rodzaju kontrowersji i rozdwiêków. Dobrze, ¿e s¹ one przedmiotem dyskusji. Bardzo istotne jest to, co wypracuje rodowisko akademickie, ale nastêpnym
etapem jest obróbka legislacyjna ustawy w parlamencie: Sejmie i Senacie. Obawiam siê, ¿e
powstanie sytuacja nacisków, agitacji, krytyki, publicznego zamieszania. Dobrze zatem siê sta³o, ¿e projekt jest przedmiotem dyskusji w Pañstwa rodowisku, zanim trafi do parlamentu. Jest
to bardzo powa¿ne wyzwanie i s¹dzê, ¿e jedyn¹ szans¹ na to, by nie powtórzy³a siê sytuacja
z poprzedniej kadencji, jest po prostu dialog, wspó³praca i sukcesywne porozumienie co do
poszczególnych zapisów. S¹dzê, ¿e bêdzie to potrzebne nam, parlamentarzystom, rodowisku
akademickiemu, a tak¿e wszystkim tym, którym le¿y na sercu dobro polskich uczelni. Wyra¿am
te¿ przekonanie, ¿e cel ten uda siê osi¹gn¹æ wspólnymi si³ami.
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Przewodnicz¹cy Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego

Udzia³ uczelni publicznych
i niepublicznych w ustalaniu
standardów nauczania
Kszta³cenie w polskim szkolnictwie wy¿szym odbywa siê w ramach kierunków studiów. Mówi o tym art. 4 ust. 5 Ustawy o szkolnictwie wy¿szym z 1990 roku (DzU 1990, nr
65, poz. 385): nauczanie w uczelni odbywa siê w ramach kierunków studiów. Po nowelizacji ustawy w 2001 roku (DzU 2001, nr 85, poz. 924) odpowiedni zapis znalaz³ siê w art.
4a ust. 1: nauczanie w uczelni odbywa siê w ramach kierunków studiów, zgodnie z ustalonymi standardami nauczania. Jednak Ustawa o wy¿szych szko³ach zawodowych z 1997
roku (DzU 1997, nr 96, poz. 590) dopuszcza³a kszta³cenie studentów w zakresie kierunków lub kierunków i specjalnoci zawodowych (art. 3 ust. 1, p. 1). Kszta³cenie w ramach
specjalnoci zawodowych  uruchamiane na podstawie tej ostatniej ustawy  nie jest kontynuowane, gdy¿ po ukazaniu siê Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
12 lutego 2003 roku (DzU 2003, nr 34, poz. 285) wszystkie specjalnoci zawodowe zosta³y
przypisane kierunkom, uczelniom za, które kszta³ci³y w pierwotnym systemie pozostawiono czas (do 30 wrzenia 2005 roku) na dostosowanie kszta³cenia do zmienionych regulacji.
W projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym (tekst z 6 czerwca 2003 roku;
www.frp.org.pl; art. 3, ust. 1, p. 21) stwierdza siê natomiast, ¿e kierunek studiów to wyodrêbniony zakres kszta³cenia w ramach studiów wy¿szych prowadz¹cych do uzyskania okrelonego tytu³u zawodowego. Nieco odmienn¹ definicjê kierunku studiów podawa³a Ustawa o szkolnictwie wy¿szym z 1982 roku (DzU 1985, nr 42, poz. 201), a mianowicie nauczanie w szko³ach [wy¿szych] jest prowadzone w ramach kierunków studiów, które odpowiadaj¹ dziedzinom nauki, sztuki, specjalnociom naukowym, artystycznym i zawodowym (art. 10, ust. 1). Jakkolwiek by definiowaæ kierunki studiów, ich wprowadzenie oznacza, ¿e pe³ny obszar kszta³cenia jest podzielony na skoñczon¹ liczbê nie pokrywaj¹cych
siê lub czêciowo pokrywaj¹cych siê obszarów wiedzy. Nazwy kierunków studiów  zgodnie ze znowelizowan¹ w 2001 roku Ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym (art. 4a, ust. 2, p. 2) 
ustala minister w³aciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego. Aktualny wykaz obejmuje 104
kierunki studiów: Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 28 marca 2002
roku (DzU 2002, nr 55, poz. 480) wymienia 102 kierunki, a Rozporz¹dzenie z 13 maja
2003 roku (DzU 2003, nr 101, poz. 933)  dwa dalsze kierunki i zmienia nazwy dwóch
ustanowionych wczeniej kierunków.
Kszta³c¹c w ramach kierunków studiów, uczelnie s¹ zobowi¹zane do przestrzegania
standardów edukacyjnych, które ustala minister w³aciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego,
na podstawie art. 4a, ust. 2, p. 3 znowelizowanej w 2001 roku Ustawy o szkolnictwie wy¿-
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szym. Zgodnie z t¹ regulacj¹ Minister Edukacji Narodowej i Sportu obwieci³ standardy edukacyjne dla 72 kierunków studiów na poziomie magisterskim oraz 35 kierunków na poziomie
zawodowym (DzU 2002, nr 166, poz. 1004 oraz DzU 2003, nr 144, poz. 1401). Opublikowane standardy by³y efektem wieloletniej pracy koordynowanej przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego. Treci standardów by³y formu³owane przez ponad 10 lat, na mocy bowiem
Ustawy o szkolnictwie wy¿szym z 1990 roku (art. 42, ust. 1, p. 1) Rada G³ówna na wniosek
Ministra Edukacji Narodowej lub z w³asnej inicjatywy mia³a prawo okrelania warunków,
jakim powinna odpowiadaæ uczelnia, aby utworzyæ i prowadziæ kierunek studiów, minimalnych wymagañ programowych [obecnie standardów edukacyjnych] dla poszczególnych kierunków studiów oraz nazwy tych kierunków.
Standardy dla wielu kierunków powsta³y w ostatnich latach, a wieloma zajmujemy siê
obecnie. Rola Rady G³ównej po nowelizacji Ustawy o szkolnictwie wy¿szym w 2001 roku,
jest jednak odmienna i sprowadza siê do koordynowania prac nad ich przygotowaniem 
w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu. Obecnie opracowujemy brakuj¹ce standardy edukacyjne dla oko³o 20 kierunków na poziomie magisterskim i oko³o 40 na
poziomie zawodowym.
Ostateczn¹ formê standardów edukacyjnych akceptuje minister w³aciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego, zasiêgaj¹c opinii instytucji i gremiów uczestnicz¹cych w edukacji na poziomie wy¿szym. Najwa¿niejszy jest jednak etap ich przygotowywania. Dlatego Rada G³ówna prowadzi od roku szerokie konsultacje ze rodowiskiem akademickim oraz z instytucjami
w nim funkcjonuj¹cymi, m.in. Pañstwow¹ Komisj¹ Akredytacyjn¹ i Konferencj¹ Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich.
Jest wielce prawdopodobne, ¿e brakuj¹ce standardy zostan¹ przekazane Ministerstwu
Edukacji Narodowej i Sportu w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy. W ten sposób zamkniêta zostanie pierwsza edycja standardów. Od 2004 roku czeka nas nowelizacja, modernizacja, a byæ
mo¿e przygotowanie nowych standardów, niektóre bowiem sta³y siê nieaktualne, a inne ró¿ni¹ siê znacznie, gdy¿ by³y przygotowane przez ró¿ne sk³ady Rady. Zanim do tego dojdzie,
Rada  wspó³dzia³aj¹c z MENiS  bêdzie prowadzi³a szerokie konsultacje dotycz¹ce:
■ listy i nazw kierunków studiów;
■ listy i nazw kierunków, dla których prowadzone bêd¹ jednolite studia magisterskie;
■ formu³y standardów studiów I i II stopnia:
 okrelenia zakresu informacji potrzebnych do scharakteryzowania sylwetki
absolwenta,
 ustalenia ogólnej liczby godzin oraz udzia³u w niej przedmiotów zdefiniowanych w standardach,
 ustalenia przedmiotów kszta³cenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego,
 ustalenia treci przedmiotów kszta³cenia podstawowego i kierunkowego,
 ustalenia relacji godzinowych na studiach stacjonarnych, zaocznych i wieczorowych,
 sprecyzowania wymagañ specjalnych (np. dotycz¹cych zawodu lekarza,
in¿yniera itp.);
■ ram funkcjonowania studiów doktoranckich (III stopnia).
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Powy¿sze has³a z pewnoci¹ nie wyczerpuj¹ wszystkich zagadnieñ, które nale¿y przeanalizowaæ przed przyst¹pieniem do opracowywania drugiej edycji standardów. Zosta³y one
wyszczególnione w analizie zapisów obowi¹zuj¹cej Ustawy o szkolnictwie wy¿szym oraz w
propozycjach, które znajduj¹ siê w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym. Wydaje
siê te¿ celowa kontynuacja idei minimów programowych, a póniej pierwszej edycji standardów edukacyjnych. Standardy zaczê³y bowiem byæ realizowane i zdobywamy pierwsze
dowiadczenia, jak sprawdzaj¹ siê w praktyce. Wiele z nich powsta³o przy udziale szerokiej
reprezentacji rodowiska akademickiego i celowe jest, aby zdobyte dowiadczenie wykorzystaæ w trakcie przygotowywania drugiej edycji standardów.
Nawi¹zuj¹c do tematu konferencji Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych  stan obecny i perspektywy, wydaje siê, ¿e obszarem mo¿liwego i wskazanego
wspó³dzia³ania jest ustalanie kanonów edukacji na poziomie wy¿szym. Trosk¹ bowiem sektora publicznego i niepublicznego winno byæ, aby jakoæ kszta³cenia by³a jak najwy¿sza,
aby szkolnictwo w naszym kraju by³o przejrzycie zorganizowane, aby eliminowane by³y
wypaczenia i aby istnia³y ramy zdrowej konkurencji. Jak mo¿na zrealizowaæ wspó³dzia³anie
w tym obszarze? Otó¿ poprzez zapraszanie do wspó³pracy uczelni z obu sektorów oraz
instytucji grupuj¹cych szko³y wy¿sze (konferencje rektorów, inne organizacje).
Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego ws³uchuje siê we wszystkie g³osy, które nap³ywaj¹
ze rodowiska na temat funkcjonowania szkolnictwa wy¿szego w naszym kraju i rozwa¿a
wszelkie uwagi dotycz¹ce nazw kierunków studiów, standardów edukacyjnych czy innych
regulacji. Wspó³dzia³aj¹c z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Rada pragnie jak
najlepiej s³u¿yæ publicznemu i niepublicznemu sektorowi szkolnictwa wy¿szego oraz jest
otwarta na wszelkie konstruktywne propozycje p³yn¹ce z uczelni.
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Uwagi wstêpne
Przedmiotem niniejszego opracowania s¹ ró¿ne formy zjawiska, które mo¿na okreliæ
mianem unii personalnej w szkolnictwie wy¿szym. Kojarzone jest ono przede wszystkim
z powi¹zaniami uczelni pañstwowych z niepañstwowymi. Jednak prawie wszystkie kwestie,
które zostan¹ poruszone w dalszych fragmentach, mo¿na tak¿e analizowaæ w odniesieniu
do zwi¹zków ³¹cz¹cych niektóre szko³y pañstwowe czy te¿ wystêpuj¹cych w ramach sektora
szkó³ niepañstwowych.
Swoje uwagi opieram na nastêpuj¹cych za³o¿eniach. Po pierwsze, szkolnictwo wy¿sze
mo¿na traktowaæ jako swego rodzaju dobro wspólne ca³ego rodowiska akademickiego,
a tak¿e ca³ego spo³eczeñstwa. W kategoriach spo³ecznych szkolnictwo wy¿sze ma przy tym
cechy tzw. dobra szczególnie cennego (ang. merit good). Oznacza to, ¿e efekty spo³eczne
szkolnictwa wy¿szego s¹ czym wiêcej ni¿ prost¹ sum¹ efektów prywatnych oraz ¿e rynek
nie mo¿e byæ jedyn¹ form¹ regulacji tego obszaru aktywnoci ekonomicznej. Po drugie z punktu widzenia odbiorców us³ug szkolnictwa wy¿szego coraz mniejsz¹ rolê bêdzie odgrywa³
podzia³ uczelni w kategoriach w³asnociowych, a coraz wiêksz¹  segmentacja zwi¹zana
z ocen¹ szeroko rozumianej jakoci edukacji. I wreszcie po trzecie, na rynku szkolnictwa
wy¿szego naturalnymi zjawiskami s¹ zarówno konkurencja, jak i kooperacja czy te¿ wspó³dzia³anie ró¿nych podmiotów. Tyle tylko, ¿e w punkcie wyjcia dyskusji o relacjach miêdzy
uczestnikami rynku szkolnictwa wy¿szego niezbêdna jest obiektywna analiza istniej¹cej
sytuacji, bez przyjmowania a priori jakichkolwiek za³o¿eñ dotycz¹cych wad czy zalet któregokolwiek uczestnika rynku. Taka analiza powinna s³u¿yæ okreleniu pewnych warunków
brzegowych, których spe³nienie by³oby niezbêdne po to, by móc okrelaæ konkurencjê mianem uczciwej, a kooperacjê mianem autentycznej.

Szkolnictwo wy¿sze w Polsce i jego zasoby
kadrowe
Syntetyczne przedstawienie zmian, jakie zasz³y w szkolnictwie wy¿szym w Polsce w okresie od rozpoczêcia zmian ustrojowych zawiera tabela 1.
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Tabela 1. Szkolnictwo wy¿sze w Polsce w latach 19892002
Rok akademicki
Wyszczególnienie
Liczba studentów (w tys.)
mw tym: w zakresie ekonomii i zarz¹dzania
Liczba szkó³ wy¿szych
mw tym: niepañstwowych
Wskanik skolaryzacji na poziomie
wy¿szyma
Nak³ady na szkolnictwo wy¿sze ze  rodków
bud¿etowychb

a
b
c

1988/1989
(1)

2001/2002
(2)

(2) / (1)
(w %)

356,4
34,9
92
1

1718,7
508,6
344
221

482,2
1457,3
373,9
221 razy

12,9

43,6

338,0

4288,8

6370,7

148,5

Studenci studiuj¹cy w trybie (w %)
mndziennym
mnzaocznym
mw tym: w zakresie ekonomii i zarz¹dzania
mw trybie
mndziennym
mnzaocznym

76,5
22,6

44,5
49,8

58,2
220,6

71,6
27,5

27,5
65,5

38,4
238,3

Liczba nauczycieli akademickichc (w tys.)
mw tym: w zakresie ekonomii i zarz¹dzania

59,1
02,8

86,0
09,5

145,5
339,3

Wskanik brutto.
Lata 1988 i 2001, w mln nowych z³otych, ceny z roku 2001.
Osoby zatrudnione na kilku etatach liczone wielokrotnie.

ród³o: Rocznik statystyczny GUS 1990 i 2002.

Sukces edukacyjny w zakresie ilociowego rozwoju szkolnictwa wy¿szego, zilustrowany
danymi tabeli, nie by³by mo¿liwy, gdyby nie aktywnoæ ludzi, którzy byli gotowi podj¹æ
ryzyko zwi¹zane z tworzeniem nowych instytucji edukacyjnych lub zwiêkszyæ swe zaanga¿owanie dydaktyczne znacznie powy¿ej minimum wynikaj¹cego z tzw. pensum oraz gdyby
tej aktywnoci nie towarzyszy³a okrelona polityka pañstwa.
Politykê pañstwa w odniesieniu do szkolnictwa wy¿szego w latach dziewiêædziesi¹tych
ubieg³ego stulecia mo¿na okreliæ mianem polityki niskich barier wejcia, powi¹zanej z ograniczaniem ryzyka dzia³alnoci na rynku edukacji na poziomie wy¿szym.
Niskie bariery wejcia by³y pochodn¹ ograniczonych wymogów, w tym tak¿e kadrowych, jakie trzeba by³o spe³niæ, by uzyskaæ pozwolenie na utworzenie szko³y wy¿szej. W sferze
kadrowej wymagania ilociowe zwi¹zane z tworzeniem uczelni zosta³y jeszcze dodatkowo
os³abione poprzez zaakceptowanie szeroko rozumianej unii personalnej szkó³ wy¿szych, a
zw³aszcza tradycyjnych uczestników rynku, czyli uczelni pañstwowych i nowo powstaj¹cych podmiotów, przede wszystkim nale¿¹cych do sektora szkó³ niepañstwowych.
Polityka ograniczania ryzyka towarzysz¹cego tworzeniu szkó³ wy¿szych wi¹¿e siê z ³¹czeniem pozwolenia na podjêcie dzia³alnoci z automatycznym przyznawaniem prawa do
wydawania pañstwowego dyplomu. Inne ryzyko podejmuje bowiem kto, kto musi dopiero
przekonaæ rynek do tego, ¿e oferowany przez niego produkt (w tym przypadku us³uga edukacyjna) spe³nia okrelone wymogi i oczekiwania, a inne jest ryzyko tego, kto mo¿e, do pewne-
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go stopnia niezale¿nie od jakoci i efektywnoci w³asnych dzia³añ, zagwarantowaæ pañstwowy, i w wietle prawa niczym nie ró¿ni¹cy siê od innych, dyplom koñcowy.
Scharakteryzowane powy¿ej dwie cechy polityki pañstwa wobec szkolnictwa wy¿szego
by³y konsekwencj¹ d¹¿enia do uzyskania zasadniczego zwiêkszenia liczby studentów i osób
Tabela 2. Samodzielni pracownicy nauki w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz potrzeby kadrowe w zakresie wy¿szego szkolnictwa ekonomicznego w roku 2002
Uczelnie publiczne
Wyszczególnienie
Samodzielni pracownicy
nauki w zakresie nauk
ekonomicznych (liczba
osób)a
Dostêpna kadra w relacji
do potrzeb w zakresie
trzech podstawowych
kierunków studiów (w %)c
Dostêpna kadra w relacji
do potrzeb w zakresie
o miu kierunków studiów
(w %)c

razem

piêæ publicznych
uczelni
ekonomicznych

pozosta³e
uczelnie
publiczne

Uczelnie
niepubliczne
i inne instytucje

Ogó³em
1883

1189

613

576

694b
119,2e

173,8

510,8

102,1

43,9d
83,6e

100,8

255,4

61,3

30,8d

a
Na podstawie danych Informatora nauki polskiej oraz danych pozyskanych ze szkó³ wy¿szych; dane
dotycz¹ce uczelni publicznych obejmuj¹ osoby maj¹ce tytu³ profesora oraz osoby ze stopniem doktora
habilitowanego zatrudnione na podstawie mianowania, w sk³ad nauk ekonomicznych wchodz¹: ekonomia, nauki o zarz¹dzaniu i towaroznawstwo.
b
Samodzielni pracownicy nauki z zakresu nauk ekonomicznych zatrudnieni na podstawie umowy o pracê w szkolnictwie wy¿szym, zatrudnieni poza szkolnictwem wy¿szym oraz osoby emerytowane nieaktywne zawodowo.
c
Trzy podstawowe kierunki studiów to: ekonomia, zarz¹dzanie i marketing oraz finanse i bankowoæ. Potrzeby kadrowe oszacowano przy za³o¿eniu wymogu jednego miejsca pracy w szkolnictwie wy¿szym i przy
uwzglêdnieniu liczby jednostek organizacyjnych w szkolnictwie wy¿szym maj¹cych uprawnienia do prowadzenia studiów wy¿szych magisterskich i/lub zawodowych w ramach trzech wymienionych kierunków
oraz regulacji ministerialnych dotycz¹cych tzw. minimum kadrowego. Tak otrzyman¹ wielkoæ potrzeb
kadrowych porównano z zawart¹ w pierwszym wierszu tabeli dostêpn¹ kadr¹. W przypadku wy¿szych
szkó³ zawodowych prowadzone specjalnoci przyporz¹dkowano do odpowiednich kierunków.
d
Przy za³o¿eniu, ¿e w szkolnictwie wy¿szym niepañstwowym pracuj¹ wszystkie, ale zarazem wy³¹cznie,
osoby nie bêd¹ce zatrudnione na podstawie mianowania w szkolnictwie pañstwowym.
e
Przy za³o¿eniu, ¿e wszyscy samodzielni pracownicy nauki z zakresu nauk ekonomicznych pracuj¹
w szkolnictwie wy¿szym.
f
Osiem kierunków studiów to: trzy wymienione w przypisie c oraz informatyka i ekonometria, towaroznawstwo, gospodarka przestrzenna, stosunki miêdzynarodowe, zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji.
Obliczenia przy za³o¿eniu, ¿e w uczelniach o profilu ekonomicznym minimum kadrowe zapewniaj¹
wy³¹cznie osoby nale¿¹ce do grupy samodzielnych pracowników w dziedzinie nauk ekonomicznych.

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie Informatora nauki polskiej, danych z uczelni oraz informacji
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
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maj¹cych wy¿sze wykszta³cenie w warunkach  bardziej ni¿ skromnego i nie pozostaj¹cego
w ¿adnym zwi¹zku ze zwiêkszeniem liczby studentów  wzrostu nak³adów bud¿etowych na
szkolnictwo wy¿sze.
Zastanawiaj¹c siê nad zasygnalizowanymi w tytule opracowania zjawiskami, trzeba zatem zawsze pamiêtaæ, ¿e s¹ one w du¿ym stopniu rezultatem okrelonej polityki pañstwa.
Jak ju¿ wspomniano, w zasadzie nieuniknionym nastêpstwem polityki pañstwa w zakresie rozwoju szkolnictwa wy¿szego musia³a staæ siê  w znacznej mierze przymusowa  unia
personalna ró¿nych uczelni. Skalê problemu ilustruje tabela 2, w której przedstawiono wyniki szacunku sytuacji kadrowej w grupie tzw. samodzielnych pracowników nauki w obrêbie
 szczególnie popularnego  wy¿szego szkolnictwa ekonomicznego. Przy tym nawet przyjmuj¹c, ¿e ze wzglêdu na niedoskona³oci informacji pierwotnych, zawarte w tabeli wyniki
obliczeñ maj¹ tylko charakter przybli¿ony, to wymowa tych danych jest jednoznaczna. Obecnie przyjêcie regulacji zak³adaj¹cej bezwzglêdne egzekwowanie zasady jednego miejsca
pracy w szkolnictwie wy¿szym by³oby równoznaczne z decyzj¹ o likwidacji lub przynajmniej znacznym ograniczeniu skali dzia³ania wiêkszoci niepublicznych szkó³ wy¿szych
oraz czêci szkó³ publicznych, a zw³aszcza pañstwowych szkó³ zawodowych. Oznacza³oby
to zarazem koniecznoæ zmniejszenia liczby studiuj¹cych, gdy¿ te szko³y wy¿sze, które pozosta³yby na rynku, nie mia³yby mo¿liwoci wch³oniêcia studentów uczelni likwidowanych
z powodów kadrowych.
Unia personalna w szkolnictwie wy¿szym jest wiêc w obecnych warunkach nieunikniona, tyle tylko, ¿e  w moim przekonaniu  nale¿y j¹ traktowaæ jako przejciow¹ konsekwencjê wyst¹pienia tzw. force majeur, a nie jako stan naturalny, mo¿liwy do utrzymania w d³ugim okresie.

Wieloæ miejsc pracy
Wieloæ miejsc pracy nauczycieli akademickich wystêpuje w ka¿dej sytuacji, gdy osoba,
dla której praca dydaktyczna czy te¿ naukowo-dydaktyczna jest zasadnicz¹ form¹ aktywnoci zawodowej, podejmuje pracê zarobkow¹ poza instytucj¹ bêd¹c¹ dla niej podstawowym
miejscem pracy. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie mianowania w uczelni
pañstwowej, to w³anie ta szko³a jest, w kategoriach formalnoprawnych, podstawowym miejscem pracy.
Oczywicie, dodatkowa aktywnoæ zawodowa nie musi polegaæ na pracy dydaktycznej
w innej szkole wy¿szej, jednak w dalszych rozwa¿aniach ograniczê siê tylko do wieloci
miejsc pracy w charakterze nauczyciela akademickiego. Wieloæ miejsc pracy nie musi siê
przy tym wi¹zaæ z formalizacj¹ poprzez zawarcie umowy o pracê. W praktyce czêsto spotykanym rozwi¹zaniem s¹ sta³e, powtarzalne umowy cywilnoprawne.
Zastanawiaj¹c siê nad konsekwencjami wieloci miejsc pracy, nale¿y rozró¿niæ analizê
z punktu widzenia bezporednio zainteresowanego oraz z punktu widzenia instytucji korzystaj¹cych z jego pracy. Dla nauczyciela akademickiego wieloæ miejsc pracy dydaktycznej
oznacza nierzadko mo¿liwoæ korzystania ze swoistych efektów skali. Raz przygotowany
wyk³ad mo¿e byæ realizowany w ró¿nych instytucjach, za ka¿dym razem traktowany jako
dzie³o autorskie. Odwo³uj¹c siê do bliskich ekonomistom pojêæ kosztu krañcowego i przychodu krañcowego, mo¿na uznaæ, ¿e podjêcie zajêæ w kolejnej instytucji wi¹¿e siê z relatyw-
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nie niskim kosztem krañcowym (oczywicie pomijaj¹c elementy trudno wymierne, takie jak
zmêczenie, rezygnacja z czasu wolnego czy ograniczenie aktywnoci naukowej) oraz stosunkowo wysokim  i jak najbardziej wymiernym  przychodem krañcowym.
Ta w³anie  czêciowo pozorna, bo oparta na elementach wymiernych  niekiedy bardzo korzystna relacja przychodu krañcowego i kosztu krañcowego zwi¹zana z dodatkow¹
aktywnoci¹ dydaktyczn¹ powoduje, ¿e  w moim przekonaniu  nie mo¿na oczekiwaæ, i¿
problem nadmiernej aktywnoci czêci kadry dydaktycznej na rynku edukacyjnym mo¿na
rozwi¹zaæ wy³¹cznie poprzez wzrost wynagrodzeñ w podstawowym miejscu pracy. Oczywicie nie oznacza to, ¿e uwa¿am, i¿ p³ac nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach pañstwowych nie nale¿a³oby, i to znacz¹co, zwiêkszyæ.
Dla nauczyciela akademickiego wieloæ miejsc pracy oznacza tak¿e inne korzyci ni¿
finansowe. Pozwala mu to na zetkniêcie siê z innymi zespo³ami dydaktycznymi i naukowymi (z inn¹, niekiedy w pewnych elementach doæ odmienn¹ od tej znanej z macierzystej
instytucji) kultur¹ organizacji. W jakiej mierze, w polskich realiach, gdy w przypadku pracowników uczelni pañstwowych dominuje model kariery stacjonarnej (czyli od studenta a¿
do profesora zwyczajnego w tej samej instytucji), wieloæ miejsc pracy pe³ni funkcjê surogatu
charakterystycznego dla Stanów Zjednoczonych i przynajmniej czêci krajów Europy Zachodniej modelu kariery mobilnej, zwi¹zanej z  nierzadko obowi¹zkow¹  okresow¹ zmian¹ uczelni i rodowiska, w którym siê funkcjonuje.
Dla instytucji bêd¹cej w wietle prawa podstawowym miejscem pracy danej osoby, wykraczaj¹ca poza granice tej instytucji aktywnoæ dydaktyczna i niekiedy naukowa oznacza
zarówno korzyci, jak i straty.
Korzyci wynikaj¹ ze wspomnianego ju¿ dodatkowego dowiadczenia, jakie zyskuj¹
osoby pracuj¹ce tak¿e poza macierzyst¹ uczelni¹. Czasem ³atwiej jest proponowaæ (czy uzasadniaæ) zmiany w uczelni, odwo³uj¹c siê do dowiadczeñ innych instytucji, znanych z autopsji przynajmniej czêci w³asnej kadry. Korzyci zwi¹zane s¹ tak¿e z tym, ¿e dorabianie
poza macierzyst¹ uczelni¹ jest niekiedy alternatyw¹ dla decyzji o oficjalnym przejciu do
innej szko³y wy¿szej lub odejciu z zawodu. Sprawa ta nie jest bez znaczenia zw³aszcza
w przypadku mniejszych zespo³ów akademickich. Korzyci mog¹ te¿ wi¹zaæ siê z pozyskiwaniem czêci kandydatów na studia. Dotyczy to przede wszystkim magisterskich studiów
uzupe³niaj¹cych. Praca czêci kadry dydaktycznej w innych uczelniach, zw³aszcza nie maj¹cych uprawnieñ magisterskich, mo¿e bowiem przyczyniaæ siê do podjêcia decyzji o kontynuowaniu edukacji w szkole, z której np. wywodzi³ siê promotor pracy licencjackiej.
Niestety, dodatkowa aktywnoæ w³asnych pracowników dla macierzystej uczelni oznacza tak¿e (a niekiedy przede wszystkim) problemy: poczynaj¹c od tak prozaicznej, acz sk¹din¹d bardzo wa¿nej kwestii jak planowanie zajêæ (ograniczenia bêd¹ce pochodn¹ zobowi¹zañ niektórych osób wobec innych instytucji edukacyjnych), a koñcz¹c na jakoci dydaktyki
oraz poziomie i efektach aktywnoci naukowej. Nadmierna liczba zajêæ dydaktycznych musi
bowiem wp³ywaæ negatywnie na szeroko rozumian¹ jakoæ dydaktyki. Bo choæ prawd¹ jest,
¿e dobry wyk³adowca bêdzie mniej wiêcej na równym poziomie prowadzi³ zajêcia wszêdzie tam, gdzie siê ich podejmie, to jednak po przekroczeniu pewnej granicy obowi¹zków
dydaktycznych nie ma ju¿ za bardzo czasu ani na aktualizacjê przekazywanych treci, ani na
doskonalenie form przekazu, ani na to, co jest szczególnie wa¿ne, czyli dzia³alnoæ badawcz¹, której efekty powinny stanowiæ podstawê rozwoju dydaktyki. Tak wiêc to, co dla wyk³a-
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dowcy jest, jak ju¿ wspomniano, nierzadko szans¹ wykorzystania efektów skali, dla macierzystej instytucji mo¿e oznaczaæ pogorszenie efektywnoci procesu dydaktycznego (gorsza
jakoæ dydaktyki, czyli efektu, w relacji do wyp³acanego wynagrodzenia, czyli nak³adu) oraz
ograniczenie aktywnoci naukowej, istotnej z punktu widzenia pozycji uczelni na rynku
nauki i szkolnictwa wy¿szego.
Równie¿ dla instytucji bêd¹cej miejscem dodatkowej aktywnoci zawodowej sytuacja
taka oznacza efekty zarówno pozytywne, jak i negatywne. Podstawow¹ konsekwencj¹ jest
mo¿liwoæ korzystania z  w gruncie rzeczy cudzego  kapita³u ludzkiego, bez ponoszenia
¿adnych nak³adów na jego rozwój b¹d przy nak³adach znikomych, tudzie¿ przy bardzo
ograniczonych  w stosunku do zatrudnienia etatowego na warunkach podstawowego miejsca pracy  kosztach. Sto osiemdziesi¹t godzin zajêæ (standardowe pensum profesora) jest
nawet kilkakrotnie tañsze w przypadku umowy cywilnoprawnej ni¿ wówczas, gdy realizacja
tych zajêæ jest pochodn¹ umowy o pracê. Czasem wraz z wyk³adowc¹ pozyskiwane jest te¿
know-how, którego jest on nonikiem (np. programy zajêæ). Niekiedy mo¿liwe jest tak¿e 
nawet niewiadome  przenoszenie na instytucjê-dawcê kadry czêci kosztów rzeczowych
zwi¹zanych z realizacj¹ procesu dydaktycznego.
Korzyci¹ mo¿e byæ tak¿e dostêp do nazwy instytucji bêd¹cej podstawowym miejscem
pracy osoby zatrudnianej. Czasem bowiem w informacjach przekazywanych potencjalnym
kandydatom na studia mniej lub bardziej eksponuje siê fakt pracy w danej uczelni wyk³adowców z innej lub innych szkó³ wy¿szych. Mo¿na to postrzegaæ jako uwiarygodnianie
danej instytucji za pomoc¹ presti¿u innej uczelni, a zarazem jako formê korzystania z cudzych aktywów w postaci tzw. wartoci niematerialnych i prawnych. Oczywicie spraw¹
otwart¹ jest, gdzie koñczy siê informacja oparta tylko na faktach (u nas pracuje wyk³adowca
ze szko³y X), a gdzie zaczyna wykorzystywanie tej informacji do tego, by wys³aæ do kandydatów sygna³, i¿ jestemy szko³¹ dobr¹ m.in. dlatego, ¿e pracuje u nas wyk³adowca ze szko³y
X. Kwestia ta jest szczególnie delikatnej natury wtedy, gdy du¿a czêæ wyk³adowców szko³ybiorcy pracuje na podstawowym etacie w jednej, dzia³aj¹cej na tym samym rynku uczelni
i kiedy mo¿e byæ realizowana (niekonieczne sformu³owana explicite) strategia selektywnego
kopiowania uczelni-dawcy. Strategia ta polega na, do pewnego stopnia, odtwarzaniu w danej
uczelni dziêki podnajmowanemu kapita³owi ludzkiemu, tego co dobre i wartociowe w
uczelni-dawcy, przy równoczesnym d¹¿eniu do eliminowania tego, co niepo¿¹dane. W efekcie
do klientów p³ynie mniej lub bardziej wyranie sformu³owane przes³anie o tym, ¿e decyduj¹c siê na studia w szkole Y, bêd¹ mieæ w zasadzie zapewnione to, co dobre w szkole X (a
zw³aszcza kadrê), a równoczenie unikn¹ tego, co mo¿e siê wydawaæ s³aboci¹ studiów w
szkole X.
Korzystanie z kapita³u ludzkiego podnajmowanego do konkretnych zadañ dydaktycznych wi¹¿e siê jednak tak¿e z pewnymi problemami dla instytucji-biorcy. Po pierwsze,
podobnie jak w przypadku szko³y-dawcy, jest to problem jakoci dydaktyki. Bo chocia¿ 
o czym ju¿ wspominano  trudno zak³adaæ, ¿e dobry wyk³adowca przestaje nim byæ w momencie przekroczenia progu innej, ni¿ macierzysta, uczelni, to jednak  na co ju¿ tak¿e
zwracano uwagê  nadmiar obowi¹zków dydaktycznych musi wp³yn¹æ na szeroko rozumian¹ jakoæ dydaktyki w ka¿dym z miejsc pracy danej osoby.
Korzystanie z kapita³u ludzkiego zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych
oznacza tak¿e trudnoci (czy wrêcz niemo¿noæ) zorganizowania trwa³ych zespo³ów
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badawczych. Opieranie siê w znacznej mierze na bardzo luno zwi¹zanej z dan¹ szko³¹
kadrze dydaktycznej ³¹czy siê równie¿ z ryzykiem ograniczenia motywacji do wspó³pracy
z dan¹ instytucj¹ wy³¹cznie do wzglêdów merkantylnych, co mo¿e groziæ utrat¹ przynajmniej czêci kadry, gdy na rynku pojawi siê nowy podmiot oferuj¹cy lepsze warunki finansowe wspó³pracy.
Ryzyko wi¹¿e siê wreszcie tak¿e z regulacjami prawnymi. Ograniczenie swobody funkcjonowania kadr dydaktycznych na rynku mo¿e spowodowaæ powa¿ne problemy w funkcjonowaniu szkó³-biorców.
Sytuacjê analizowan¹ do tej pory  czyli korzystanie przez szko³y wy¿sze z kadry dydaktycznej na podstawie umów cywilnoprawnych  mo¿na traktowaæ jako szczególn¹ formê
outsourcingu. Tyle tylko, ¿e najmowana do konkretnych zadañ dydaktycznych kadra nie
dzia³a na zasadach samozatrudnienia. W wietle prawa inna instytucja edukacyjna mo¿e siê
uwa¿aæ za dysponenta danego kapita³u ludzkiego. W konsekwencji nie mo¿na nie postawiæ
pytania, czy i jak dalece szko³a-dawca (a konkretnie: osoby ni¹ kieruj¹ce i bêd¹ce prze³o¿onymi wszystkich w tej szkole zatrudnionych) powinna mieæ mo¿noæ ingerencji w to, gdzie
pracownicy podejmuj¹ pracê (nawet na warunkach nieetatowych)? Uwa¿am, ¿e obecna
sytuacja, w której rektor mo¿e  w skrajnym przypadku  dowiedzieæ siê z gazety, ¿e jego
podw³adny nie tylko pracuje w innej szkole wy¿szej, ale nawet ni¹ kieruje, jest trudna do
zaakceptowania.

Wieloæ etatów
Wieloæ etatów oznacza sytuacjê, w której nauczyciel akademicki podejmuje pracê w innej
instytucji na podstawie umowy o pracê. Podobnie jak w poprzednim fragmencie opracowania, nasze zainteresowanie ograniczamy do sytuacji, gdy kolejnym pracodawc¹ jest szko³a
wy¿sza.
Z punktu widzenia samego zainteresowanego umowa o pracê mo¿e oznaczaæ korzyci
zarówno finansowe, jak i pozafinansowe, wiêksze ni¿ w przypadku osób zatrudnionych
wy³¹cznie na podstawie umów cywilnoprawnych (np. osoba ze stopniem doktora zatrudniaj¹c siê w szkole zawodowej mo¿e uzyskaæ prawo do stanowiska profesora). Zarazem jednak
umowa o pracê oznacza dodatkowe obowi¹zki, a zw³aszcza niew¹tpliwie wy¿sze, ni¿ w przypadku osób jedynie wspó³pracuj¹cych, oczekiwania dotycz¹ce identyfikacji z dan¹ szko³¹.
Od takich osób oczekuje siê, ¿e gotowe s¹ np. udostêpniaæ swoje nazwisko i wizerunek
w ró¿nego rodzaju dzia³aniach marketingowych.
Wieloæ etatów zwiêksza problemy zwi¹zane z relacjami miêdzy szko³¹, która w wietle
prawa pozostaje podstawowym miejscem pracy danej osoby, a kolejn¹ czy ewentualnie kolejnymi instytucjami-pracodawcami. O ile bowiem w sytuacji niesformalizowania wspó³pracy umow¹ o pracê profesor szko³y X pozostaje zawsze i wszêdzie profesorem tej szko³y (co
najwy¿ej na tzw. gocinnych wystêpach w szkole Y), o tyle w przypadku kilku etatów ta sama
osoba, w zale¿noci od sytuacji, mo¿e wystêpowaæ raz jako profesor szko³y X, a innym
razem za jako profesor szko³y Y. Sprawa jest o tyle istotna, ¿e jednym z fundamentów funkcjonowania rynku, a w tym konkurencji, jest przejrzystoæ informacji.
Sytuacja zatrudnienia na kilku etatach nierzadko, niestety, prowadzi do uczestnictwa
w dzia³aniach konkurencyjnych wobec macierzystej szko³y wy¿szej. Problem ten nie mia³

131

Marek Ratajczak

a¿ tak istotnego znaczenia w sytuacji bardzo du¿ej liczby chêtnych do podejmowania studiów
wy¿szych, a zarazem istotnej ró¿nicy formalnoprawnych uprawnieñ ró¿nych uczestników
rynku szkolnictwa wy¿szego. Du¿a liczba chêtnych do podejmowania nauki oznacza³a, i¿
w zasadzie dla ka¿dego oferenta studiów starcza³o kandydatów, a to os³abia³o postrzeganie
sytuacji rynkowej jako dzia³ania w warunkach konkurencji. Z kolei ró¿nica uprawnieñ, zw³aszcza w zakresie studiów zawodowych i magisterskich, prowadzi³a do swoistego podzia³u
zadañ i rynku, co równie¿ ogranicza³o nasilenie konkurencji. Obecnie jednak, gdy nie ma
ju¿ gwarancji zape³nienia oferowanych miejsc na studiach, gdy znaczna liczba nowo powsta³ych uczelni uzyska³a tak¿e uprawnienia magisterskie, a niektóre równie¿ uprawnienia
do nadawania stopnia doktora, nie da siê obroniæ tezy, ¿e problem konkurencji na rynku
szkolnictwa wy¿szego (zw³aszcza w obrêbie szczególnie popularnego kszta³cenia w zakresie nauk ekonomicznych) ma charakter marginalny. Problem ten jest ju¿ istotnym zjawiskiem
i bêdzie wrêcz nabrzmiewa³. Przy tym szczególnie istotn¹ rolê z punktu widzenia konkurencji na rynku edukacji odgrywa kwestia kadr. Albowiem szko³a wy¿sza to przede wszystkim
ludzie w niej ucz¹cy i ucz¹cy siê.
Konkurencja na rynku szkolnictwa wy¿szego jest zjawiskiem jak najbardziej naturalnym, a nawet wrêcz po¿¹danym. Trudno natomiast uznaæ za naturaln¹ sytuacjê konkurowania z samym sob¹. Niestety, tak w³anie siê dzieje w przypadku czêci osób zatrudnionych
na kilku etatach w szkolnictwie wy¿szym, nawet jeli osoby te same uwa¿aj¹, ¿e nie przekraczaj¹ pewnych granic wynikaj¹cych z norm etycznych. Nawet bowiem jeli ze wzglêdów
formalnoprawnych nie jest mo¿liwe zaliczenie danej osoby do tzw. minimum kadrowego, to
jednak ju¿ samo umieszczenie nazwiska (zw³aszcza znanego) wród kadry etatowo zwi¹zanej ze szko³¹, niew¹tpliwie zwiêksza potencja³ konkurencyjny uczelni.
Zatrudnienie na kilku etatach, jako forma pracy w kilku instytucjach, wi¹¿e siê dodatkowo z prawie wszystkimi konsekwencjami, dla instytucji-dawcy (pierwszy etat) i instytucji-biorcy, o których pisano w poprzedniej czêci opracowania. Pozornie, w przypadku szko³ybiorcy, zatrudnienie etatowe pozwala na tworzenie bardziej stabilnego zespo³u, pozwalaj¹cego tak¿e na rozwój dzia³alnoci badawczej. Dopóki jednak jest to tylko drugie czy kolejne
miejsce pracy, dopóty nie mo¿na w pe³ni uznaæ, ¿e efekty pracy osoby, której to dotyczy, s¹
bezdyskusyjnie przypisane do danej instytucji. Na dodatek trzeba liczyæ siê z tym, ¿e o ile
prowadzenie zajêæ dydaktycznych poza macierzyst¹ uczelni¹ bêdzie, nawet w przypadku
zmiany regulacji prawnych, traktowane jako (w pewnych granicach) naturalny element szkolnictwa wy¿szego, o tyle wieloetatowoæ prêdzej czy póniej zostanie poddana restrykcjom.
Trudno bowiem oczekiwaæ, ¿e szkolnictwo, w tym szkolnictwo wy¿sze, pozostanie na trwa³e wyj¹tkiem od regu³y, i¿ pracodawca ma prawo ingerowania w ewentualn¹ dodatkow¹
aktywnoæ zawodow¹ pracownika, zw³aszcza wtedy, gdy nosi ona znamiona dzia³alnoci
konkurencyjnej wobec podstawowego miejsca pracy.

Wieloæ funkcji
Wieloæ funkcji na ogó³, choæ nie zawsze, wi¹¿e siê z wieloci¹ etatów. Wieloæ funkcji
oznacza pe³nienie w podstawowym miejscu pracy oraz w innej lub innych instytucjach szeroko rozumianych funkcji organizacyjnych czy te¿ mened¿erskich. Podobnie jak wczeniej,
ograniczamy siê do funkcji pe³nionych w kilku szko³ach wy¿szych.
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Wieloæ funkcji, a generalnie problem podejmowania funkcji organizacyjnych poza macierzyst¹ uczelni¹, stwarza najwiêksze problemy z punktu widzenia dyskusji o szkolnictwie wy¿szym jako rynku. Na rynku bowiem wieloæ funkcji organizacyjnych jest zjawiskiem znanym, ale jako efekt wiadomych decyzji w³aciciela czy te¿ jako pochodna stosunków w³asnociowych. Mo¿na zasiadaæ w kilku radach nadzorczych czy nawet byæ w zarz¹dzie kilku firm, ale trudno uznaæ za naturaln¹ obecnoæ tej samej osoby w zarz¹dzie dwóch
przedsiêbiorstw konkuruj¹cych ze sob¹. Tymczasem, w obecnych realiach szkolnictwa wy¿szego w Polsce, nie dziwi fakt, ¿e np. w uczelni reklamuj¹cej siê jako najlepsza w ... podstawowe stanowiska funkcyjne, pocz¹wszy od rektora, zajmuj¹ osoby, które w wietle prawa s¹
przede wszystkim pracownikami innej uczelni, z któr¹ (czasem mniej, a czasem bardziej)
otwarcie konkuruj¹.
Wieloæ funkcji  podobnie, a nawet jeszcze bardziej ni¿ wieloæ etatów (jeli s¹ to etaty
czysto dydaktyczne)  mo¿e prowadziæ do sytuacji konkurowania z samym sob¹ jako pracownikiem innej instytucji edukacyjnej. Wi¹¿e siê to z tym, ¿e  co jest oczywiste i zrozumia³e  od osób tzw. funkcyjnych oczekuje siê bardzo wyranej identyfikacji z reprezentowan¹ instytucj¹, a zarazem zaanga¿owania w dzia³ania s³u¿¹ce jej rozwojowi.

Uwagi koñcowe
Wszystkie zasygnalizowane w opracowaniu zjawiska, bêd¹ce wyrazem unii personalnej
szkó³ wy¿szych, s¹ przede wszystkim pochodn¹ okrelonej polityki pañstwa zwi¹zanej ze
skokowym rozwojem ilociowym szkolnictwa wy¿szego przy niewspó³miernym wzrocie
nak³adów bud¿etowych. Zjawiska te, zw³aszcza w grupie tzw. samodzielnych pracowników
naukowych, s¹ tak¿e konsekwencj¹ wymogów czasowych zwi¹zanych z awansem naukowym. Mo¿na za³o¿yæ bez ryzyka pope³nienia wiêkszego b³êdu, ¿e w obrêbie nauk ekonomicznych, których szczególnie dotycz¹ analizowane problemy, przeciêtny czas od rozpoczêcia pracy jako asystent-magister do uzyskania stopnia doktora habilitowanego jest nie
krótszy ni¿ ok. 20 lat. Jeli zatem za³o¿ymy, ¿e w nowo powsta³ych szko³ach wy¿szych ju¿
od pierwszych dni istnienia intensywnie inwestowano by w rozwój w³asnej kadry, to nawet
w przypadku uczelni najd³u¿ej funkcjonuj¹cych trudno by³oby na razie oczekiwaæ spektakularnych sukcesów, pomijaj¹c przypadki przejmowania kadr (na tzw. podstawowy czy pierwszy etat) z uczelni o d³u¿szych tradycjach lub z innych instytucji.
Wszystkie analizowane zjawiska mo¿na w znacznej mierze zrozumieæ i wyt³umaczyæ
bior¹c pod uwagê specyficzny kontekst historyczny. Tyle, ¿e jeszcze tylko przez kilka, najwy¿ej dziesiêæ lat bêdzie mo¿na siê powo³ywaæ na argument o niemo¿noci wykszta³cenia
w³asnych kadr. Równoczenie trzeba siê liczyæ z tym, ¿e nasilaj¹ca siê konkurencja na rynku
szkolnictwa wy¿szego bêdzie wzmacnia³a argumenty i dzia³ania na rzecz uczynienia tego
rynku bardziej przejrzystym, tak¿e w wymiarze kadrowym. Jestem przekonany, ¿e prêdzej
czy póniej zostan¹ przyjête regulacje zmierzaj¹ce w kierunku uznania w obrêbie ca³ego
szkolnictwa wy¿szego prawa pracodawcy do okrelania i egzekwowania tego, co wolno (lub
nie) pracownikowi w zakresie swobody funkcjonowania na rynku pracy, tak d³ugo jak pozostaje on zwi¹zany umow¹ o pracê czy korzysta z mianowania.
Uporz¹dkowanie rynku kadr akademickich jest niezbêdne z punktu widzenia dyskusji
o wspó³dzia³aniu uczelni publicznych i niepublicznych. Trudno bowiem mówiæ o szerszej
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wspó³pracy w sytuacji, gdy maj¹cy ze sob¹ wspó³dzia³aæ rektorzy pozostaj¹ wzajemnie w
zale¿nociach s³u¿bowych, kadry, którymi dysponuj¹ s¹ w znacznej mierze te same, a tym,
co wiadczy o odrêbnoci s¹ siedziby, adresy, no i  czasem gubi¹cy siê w tych ³amig³ówkach personalnych  studenci.
Oczywicie nie mo¿na wykluczyæ zawierania miêdzy szko³ami ró¿nego rodzaju aliansów strategicznych, które mog¹ m.in. zak³adaæ dzielenie siê, przez instytucjê zasobniejsz¹
kadrowo, kapita³em ludzkim z partnerem czy partnerami bêd¹cymi na tzw. dorobku. Tyle
tylko, ¿e musi to byæ wiadoma decyzja gremiów kierowniczych zainteresowanych instytucji, cile okrelaj¹ca co i za co.
Na zakoñczenie trzeba raz jeszcze podkreliæ, ¿e zasygnalizowane w opracowaniu problemy nie dotycz¹ wy³¹cznie relacji miêdzy szko³ami publicznymi i niepublicznymi, choæ
niew¹tpliwie g³ównie z tak¹ sytuacj¹ s¹ kojarzone. Raz jeszcze nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, i¿
konkurencja na rynku szkolnictwa wy¿szego jest czym naturalnym i potrzebnym, podobnie
jak niezbêdne s¹ elementy kooperacji, chocia¿by z punktu widzenia pewnych wspólnych
interesów ca³ego rodowiska. Nie mo¿na tak¿e dziwiæ siê (ani traktowaæ jako czego niew³aciwego) decyzji np. o przejciu z uczelni pañstwowej do szko³y niepañstwowej lub odwrotnie. W polskim wiecie akademickim wrêcz przyda³aby siê wiêksza mobilnoæ kadr i ka¿dy
jej przejaw jest w jakiej mierze cenny. Nie wolno tak¿e zapominaæ, ¿e tworzenie instytucji
akademickiej wymaga czasu, a wielu dzisiejszych liderów rynku (a w tym instytucja reprezentowana przez autora opracowania) zaczyna³o swój rozwój od ma³ej, niepañstwowej uczelni, z pewnym protekcjonalizmem traktowanej przez ówczesne znane i uznane szko³y wy¿sze. Tyle tylko, ¿e jak ju¿ wspomina³em, szko³a wy¿sza to przede wszystkim ludzie w niej
ucz¹cy i prowadz¹cy badania naukowe. O ile wspomaganie siê zewnêtrzn¹ kadr¹ jest czym
normalnym i naturalnym, o tyle opieranie siê g³ównie na kadrze tylko pozornie w³asnej lub
w³asnej jedynie dlatego, ¿e to, czego nie wolno robiæ w jednej uczelni, wolno robiæ w innej
(przypadek samodzielnych pracowników nauki, którzy ukoñczyli 70. rok ¿ycia i w szko³ach
niepañstwowych mog¹, a w szko³ach pañstwowych nie mog¹, byæ zaliczani do minimum
kadrowego) stawia pod znakiem zapytania mo¿liwoæ traktowania danej uczelni jako maj¹cej trwa³e podstawy rozwoju. Rozumie to wielu za³o¿ycieli nowo powsta³ych szkó³ wy¿szych,
podejmuj¹c ró¿ne dzia³ania na rzecz tworzenia i umacniania rzeczywistych, w³asnych zespo³ów kadrowych.
Raz jeszcze wskazuj¹c, ¿e unia personalna w szkolnictwie wy¿szym jest przede wszystkim konsekwencj¹ polityki pañstwa i rozumiej¹c, ¿e nie ma mo¿liwoci radykalnego ograniczenia tego zjawiska w krótkim okresie, bez nara¿enia ca³ego systemu szkolnictwa wy¿szego na powa¿ne problemy, jestem jednak przekonany, ¿e niezbêdna jest zarazem zgoda w kwestii uznania przejciowego, a nie trwa³ego, charakteru obecnej sytuacji. Tylko w warunkach
przejrzystoci dotycz¹cej tego, kto, kim i czym w rzeczywistoci dysponuje mo¿na oczekiwaæ, ¿e konkurencja i kooperacja w szkolnictwie wy¿szym bêd¹ bli¿sze swym modelowym
wizjom ni¿ obecnie.
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