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OPIS BADANIA1

Cel
Badanie opinii rektorów uczelni publicznych i niepublicznych na temat
wspó³dzia³ania obu rodzajów szkó³ wy¿szych zosta³o przeprowadzone 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 tymi sektorami.
 Zebranie opinii na temat mo¿liwych dróg poprawy wspó³dzia³ania obu sektorów  stworzenia 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 lub zupe³nie dot¹d nie znanych 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 w kwestii wspó³dzia³ania sektorów s¹ g³osem szczególnie wa¿nym, poniewa¿ to w ich codziennej dzia³alnoci koncentruj¹ siê konflikty oraz wspó³praca uczelni publicznych i niepublicznych, a tak¿e towarzysz¹ce im korzyci i koszty poszczególnych szkó³ oraz
ca³ego systemu szkolnictwa wy¿szego. Sprawa wspó³dzia³ania jest jednym z najistotniejszych problemów dzia³alnoci rektorów.

1

Wstêpne wyniki badania zosta³y przedstawione na konferencji Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych  stan obecny i perspektywy, Warszawa, 7 listopada 2003 r. i opublikowane w materia³ach z tej konferencji: Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych, pod
red. J. Wonickiego, Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy, Warszawa 2004.

2

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

Część ilościowa
Czêæ ilociow¹ stanowi³y ankiety rozsy³ane poczt¹ (tradycyjn¹ i elektroniczn¹). Metoda ta 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 zw³aszcza równoci praw i obowi¹zków uczelni publicznych i niepublicznych w szkolnictwie wy¿szym w Polsce. Odpowiedzi na pytania 1420 pozwala³y na ocenê korzyci i kosztów wspó³dzia³ania publicznych i niepublicznych szkó³ wy¿szych, widzianych z perspektywy uczelni kierowanej przez respondenta. Respondenci 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 sektorów3.

Część jakościowa
Czêæ jakociow¹ stanowi³y indywidualne wywiady pog³êbione, które przeprowadzono z 21 rektorami4. Pytano o ich opinie dotycz¹ce:
 Zagadnieñ wa¿nych dla problemu wspó³dzia³ania sektorów, które nie by³y
zawarte w ankiecie lub które rektor-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 dóbr pojawi³y siê miêdzy
uczelniami obydwu rodzajów? Czy przep³ywy te s¹ symetryczne? Czy sprzyjaj¹ one, czy szkodz¹ owocnej wspó³pracy tych uczelni?).
 Wspó³dzia³ania lub wspó³pracy kierowanej przez rektora szko³y wy¿szej
z uczelniami innego 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
Część ilościowa
Operatem by³ zbiór 176 rektorów wy¿szych szkó³ publicznych i niepublicznych wspó³tworz¹cych system szkolnictwa wy¿szego w Polsce. W zbio-
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3

Formularz ankiety oraz rozk³ad odpowiedzi na pytania ankiety przedstawiono w aneksie.

4

Fragmenty wywiadów przedstawiono w aneksie.

Próba badawcza
rze nie znaleli siê przedstawiciele uczelni medycznych, artystycznych i innych, które obecnie nie znajduj¹ odpowiedników w sektorze niepublicznym.
Na ankietê uzyskano 71 odpowiedzi: 23 z uczelni publicznych i 48 z uczelni
niepublicznych. Rektorzy uczelni publicznych w 12 przypadkach na 23 pe³nili
sw¹ funkcjê w pierwszej kadencji  a wiêc po raz pierwszy. Rektorzy uczelni
niepublicznych mogli siê pochwaliæ d³u¿szym sta¿em: tylko 10 na 48 z nich
by³o powo³anych na stanowisko w ci¹gu ostatniego roku, a wiêc, formalnie
rzecz bior¹c, stanowili grupê bardziej dowiadczonych zarz¹dców szkó³. Podstawow¹ przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest, oczywicie, system kadencyjnoci
w szko³ach publicznych, który nie pozwala na wieloletnie sprawowanie funkcji rektorskiej.
Jedyn¹ zmienn¹ kontrolowan¹ przy analizie wyników by³y proporcje liczby rektorów uczelni publicznych i niepublicznych.

Część jakościowa
Wywiady przeprowadzono z 21 rektorami: 11 uczelni publicznych i 10
uczelni niepublicznych. Rektorzy nie zostali wybrani do wywiadów losowo 
dobrano tych respondentów, o których by³o wiadomo, ¿e interesuj¹ siê sprawami wspó³istnienia uczelni publicznych i niepublicznych oraz którzy ju¿ zabierali g³os w kwestiach bêd¹cych przedmiotem ankiety i wywiadu (choæ czasami
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 publicznych szkó³ wy¿szych
brano pod uwagê profil uczelni  s¹ w niej uniwersytety, politechniki, szko³y
ekonomiczne i rolnicze, a wiêc te, które najsilniej wspó³dzia³aj¹ (konkuruj¹)
z uczelniami niepublicznymi na rynku us³ug edukacyjnych. W gronie rektorów
uczelni niepublicznych znaleli siê g³ównie za³o¿yciele Instytutu Spo³eczeñstwa Wiedzy.

Czas badania
Badanie przeprowadzono we wrzeniu i padzierniku 2003 r. 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 udzielenie wywiadu. Niestety, nie mo¿na by³o wybraæ innego terminu badania: Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy zosta³ zarejestrowany z pocz¹tkiem wakacji letnich, a og³oszenie wyników badania by³o zapowiedziane na pocz¹tek
listopada 2003 r.
Wstêpne wyniki badania opinii rektorów zosta³y przedstawione na konferencji Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych, zorganizowanej przez Fundacjê Rektorów Polskich, Konsorcjum Uczelni Niepañstwowych oraz Fundacjê Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w dniu
7 listopada 2003 r. w Wy¿szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoci w Warsza-
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wie. Na konferencji zaprezentowano opracowanie maj¹ce postaæ wyników
wstêpnych, opartych g³ównie na wywiadach, czasami podanych w formie hase³,
które zosta³y rozszerzone, uzupe³nione i pog³êbione w tekcie zawartym w publikacji pokonferencyjnej5.
Badanie pozwoli³o na zgromadzenie bardzo bogatego i ró¿norodnego zbioru
opinii. Dane zebrane za pomoc¹ ankiety s¹ przedstawione w niniejszym opracowaniu zarówno w formie omówienia wyników ankiety, jak i w postaci tabelarycznej. Wyniki te s³u¿¹ jako t³o do tez sformu³owanych nastêpnie tak¿e na
podstawie wywiadów. Opinie uzyskane w wywiadach s¹ bardzo zró¿nicowane. Dotyczy to nie tylko odmiennoci odpowiedzi na te same pytania, ale tak¿e
hierarchii wa¿noci spraw, a nawet zakresu problemów bêd¹cych w sferze zainteresowania rektorów. Osobnym k³opotem by³o 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 ich
opinii, a zarazem nie zagubiæ zawartej w nich ró¿norodnoci, przyjêto kilka
hase³, wokó³ których pogrupowano wypowiedzi. Has³a te s¹ tytu³ami podrozdzia³ów czêci powiêconej podsumowaniu opinii rektorów wyra¿onych w wywiadach.
Zacznijmy jednak od t³a  podsumowania wyników badania ankietowego.

5

10

E. Chmielecka: Wspó³dzia³anie uczelni publicznych i niepublicznych  opinie rektorów, w: Model
wspó³dzia³ania ..., op. cit.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA
ANKIETOWEGO

Konstrukcja ankiety
Ankieta sk³ada³a siê z dwóch czêci. Czêæ I, zatytu³owana Rozwój systemu szkolnictwa wy¿szego w Polsce a równoæ praw i obowi¹zków uczelni
publicznych i niepublicznych, by³a powiêcona zagadnieniom systemowym
i zawiera³a 13 pytañ dotycz¹cych po¿¹danych rozwi¹zañ zasadniczych kwestii systemu szkolnictwa wy¿szego o Polsce. Znalaz³y siê w niej zatem pytania
o to, czy g³ówne role spo³eczne pe³nione przez uczelnie obydwu sektorów,
zasady gospodarowania rodkami finansowymi i dostêpu do nich oraz konkurowania na rynku us³ug edukacyjnych, a tak¿e regulacje prawne dotycz¹ce
stosunków pracy, rozwoju i promocji kadry oraz ochrony w³asnoci intelektualnej
powinny byæ takie same, a wreszcie pytania dotycz¹ce mo¿liwoci stworzenia
wspólnej reprezentacji uczelni obydwu sektorów. Czêæ tych pytañ by³a opatrzona pytaniami dodatkowymi; odpowiedzi na nie pozwala³y na ocenê obecnego stanu rzeczy. Chodzi³o zw³aszcza o ocenê tego, czy obecne regulacje
prawne dobrze rozwi¹zuj¹ opisany w pytaniu problem i sprzyjaj¹ powstawaniu
spójnego systemu szkolnictwa wy¿szego, sk³adaj¹cego siê ze wspó³pracuj¹cych ze sob¹ podmiotów.
Pytania dotycz¹ce zasad gospodarowania, warunków konkurowania, regulacji stosunków pracy i wspólnej reprezentacji uczelni obydwu typów by³y
opatrzone pytaniami rozwijaj¹cymi bardziej szczegó³owe aspekty tych kwestii.
£¹cznie stworzy³o to zbiór 34 pytañ w czêci I ankiety.
Czêæ II ankiety, zatytu³owana Korzyci i koszty wspó³dzia³ania uczelni
publicznych i niepublicznych z perspektywy uczelni respondenta, mia³a charakter analizy przypadku. Sk³ada³a siê z 7 pytañ zasadniczych, z których kilka
znalaz³o dodatkowe rozwiniêcia. Pytania o korzyci, koszty i formy wspó³pracy oraz czynniki, które j¹ ograniczaj¹, by³y opatrzone listami sugerowanych
odpowiedzi, którym respondenci mogli przypisaæ wskaniki ilociowe w postaci konkretnej liczby lub wagi. Inny charakter mia³o pytanie o model wspó³pracy idealnej. Odnosi³o siê bowiem nie do obecnego, lecz do po¿¹danego przez
respondenta stanu rzeczy. Odpowiedzi o najwiêkszym znaczeniu dla tworzenia obrazu wspó³istnienia obydwu sektorów pada³y na pytanie 14, dotycz¹ce
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wspó³pracy z uczelniami drugiego sektora, na pytanie 17, dotycz¹ce tego, co
przewa¿a we wspó³dzia³aniu: korzyci czy koszty oraz na pytanie 20: o to, czy
uczelnia respondenta mog³aby siê pomylnie rozwijaæ bez wspó³dzia³ania
z uczelniami z drugiego sektora.
Ankieta sk³ada³a siê z pytañ zamkniêtych, opatrzonych odpowiedziami
wariantowymi. Decyduj¹c siê na pytania zamkniête, autorzy ankiety kierowali
siê przede wszystkim przekonaniem, ¿e ankieta musi byæ tak skonstruowana,
aby jej wype³nienie nie zabra³o rektorom zbyt wiele czasu. Pytania otwarte
zmuszaj¹ do konstruowania rozbudowanych w³asnych wypowiedzi. Takie wypowiedzi, zw³aszcza w przypadku tak samowiadomych respondentów jak rektorzy szkó³ wy¿szych, to niezwykle cenny zbiór informacji. Pytania otwarte
mog³y jednak te¿ sprawiæ, ¿e respondenci in gremio nie odpowiedzieliby na
ankietê. Rektorzy to bardzo zapracowana grupa zawodowa. Aby wiêc umo¿liwiæ d³u¿sze wypowiedzi tym respondentom, którzy czas znajd¹, dodano Arkusz wypowiedzi dodatkowych.
Seria wywiadów mia³a dodatkowo rozwin¹æ zagadnienia przedstawione
w pytaniach ankiety ponad odpowiedzi tak  nie oraz poszerzyæ zakres tematyki badañ poza te pytania1. Treæ pytañ odpowiada licie najwa¿niejszych problemów, jakie  zdaniem autorów ankiety  staj¹ obecnie przed obydwoma
sektorami szkolnictwa wy¿szego w Polsce, sprzyjaj¹c lub os³abiaj¹c mo¿liwoæ
ich wspó³pracy w wymiarze systemowym (czêæ I ankiety) i relacji bilateralnych (czêæ II ankiety).
Ankieta by³a przeprowadzana w czasie (jesieñ 2003 r.), gdy trwa³y jeszcze
prace nad projektem ustawy Prawo o szko³ach wy¿szych, tworzonym przez
zespó³ powo³any przez Prezydenta RP, w którego sk³ad wchodzili przedstawiciele obydwu sektorów. Dzi ju¿ wiadomo, ¿e czêæ rozwi¹zañ dotycz¹cych
równoci praw i obowi¹zków uczelni  wskazywanych przez respondentów
w czêci systemowej ankiety  znalaz³a swe zapisy w projekcie ustawy.

Zbieżność oraz rozbieżność opinii rektorów
uczelni publicznych i niepublicznych
Wypowiedzi zawarte w ankietach2 zosta³y zestawione przede wszystkim
w podziale na wypowiedzi rektorów uczelni publicznych i niepublicznych.
Taka prezentacja mia³a ³atwo pokazaæ, które z odpowiedzi zyskuj¹ wysok¹
zbie¿noæ, a które rozbie¿noæ opinii rektorów uczelni obydwu sektorów, a dalej, czy w rozbie¿nociach nie kryj¹ siê powody tego, ¿e w Polsce nie powsta³
jednolity system szkolnictwa wy¿szego. Porównanie zbie¿noci i rozbie¿noci
opinii w obydwu grupach respondentów mia³o te¿ pomóc w okreleniu punk1

2
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Standardowe pytanie wprowadzaj¹ce do wywiadu brzmia³o: Jakich zagadnieñ wa¿nych z punktu
widzenia wspó³pracy miêdzy sektorami nie zawiera³a ankieta?.
Patrz czêæ tabelaryczna przedstawiona w aneksie do niniejszego opracowania.

Zbie¿noæ i rozbie¿noæ opinii rektorów uczelni publicznych i niepublicznych
tów kontrowersyjnych, szukaniu mo¿liwych kompromisów i rozwi¹zañ konfliktów, a wreszcie dróg przysz³ych dzia³añ praktycznych zmierzaj¹cych do
utworzenia systemu.
Porównanie zbie¿noci i rozbie¿noci opinii by³o stosunkowo ³atwe dla
czêci I ankiety, powiêconej równoci praw i obowi¹zków uczelni publicznych i niepublicznych, w której odpowiedzi na pytania brzmia³y: tak, nie
i nie mam zdania. Porównywano tylko odpowiedzi tak i nie. Trzeba przyznaæ, ¿e odpowiedzi nie mam zdania by³y stosunkowo nieliczne. Jak zauwa¿y³ jeden z rektorów w trakcie wywiadu: rektor nie mo¿e nie mieæ zdania,
w tak istotnych dla szkolnictwa wy¿szego kwestiach.
Jak wspomniano, ta czêæ ankiety zawiera³a 34 pytania szczegó³owe. Czêæ
z nich (pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13) mia³a znaczenie kluczowe: stawia³a
kwestie ogólniejsze i bardziej zasadnicze ni¿ pytania pozosta³e, jeli chodzi
o sprawê równoci praw i obowi¹zków uczelni obydwu sektorów.
Siln¹ zbie¿noæ opinii (co oznacza co najmniej 70% identycznych odpowiedzi na to samo pytanie od respondentów z obydwu sektorów) uzyskano w
przypadku 17 pytañ, czyli dok³adnie po³owy. Jeli chodzi o 10 pytañ wskazanych powy¿ej jako pytania o wiêkszym znaczeniu, silna zbie¿noæ odpowiedzi wyst¹pi³a w omiu z nich! Wskazuje to na znacz¹c¹ spójnoæ opinii rektorów obydwu rodzajów uczelni.
Siln¹ rozbie¿noæ opinii (co oznacza, ¿e respondenci z ka¿dego sektora
podawali odmienne odpowiedzi na to samo pytanie w przedziale poni¿ej 30%
i powy¿ej 70%) uzyskano w przypadku 9 pytañ i dotyczy³y one tylko dwóch
kwestii ogólniejszych, wyró¿nionych powy¿ej jako wa¿ne.
W odpowiedziach na pozosta³e pytania widaæ by³o znaczniejszy rozrzut
opinii.
Interesuj¹ce jest porównanie, które pytania wywo³ywa³y najsilniejsz¹ zbie¿noæ, a które rozbie¿noæ opinii oraz rozwa¿enie przyczyn takiego stanu rzeczy, a zw³aszcza ewentualnej harmonii albo konfliktu interesów uczelni obu
sektorów.
Najsilniejsze rozbie¿noci opinii wi¹za³y siê z pytaniami dotycz¹cymi równoci dostêpu i gospodarowania rodkami finansowymi (pytanie 2 i jego rozwiniêcia) oraz przechwytywania w³asnoci intelektualnej uczelni (pytanie 10 i jego rozwiniêcia).
W kwestii zasad dostêpu i gospodarowania rodkami finansowymi tylko
33% rektorów uczelni publicznych uwa¿a, ¿e powinny one byæ jednakowe
dla obydwu sektorów; pogl¹d ten podziela natomiast 74% rektorów uczelni
niepublicznych. Ta ró¿nica pog³êbia siê jeszcze bardziej w przypadku pytania o rodki publiczne pochodz¹ce z dotacji przyznawanej uczelniom na zadania statutowe (odpowiednio: 25% i 91%) i koszty procesu kszta³cenia (21%
i 83%). Jest to zaskakuj¹ce w obliczu silnie zbie¿nej (odpowiednio 75% i 96%)
opinii na temat tego, ¿e g³ówne role spo³eczne publicznych i niepublicznych
szkó³ wy¿szych powinny byæ jednakowe. Zapewne has³o powinny (w odniesieniu do ról uczelni) nie kierowa³o rektorów ku ocenie obecnego stanu
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wype³niania tych ról, ale ku stanom po¿¹danym, ku przysz³oci. W wywiadach z rektorami czêsto pojawia³y siê krytyczne uwagi dotycz¹ce asymetrii
tych ról oraz silna teza, ¿e s¹ one i powinny byæ jednakowe. Rektorzy s¹
natomiast jednomylni w kwestii rodków przeznaczanych na pomoc materialn¹ dla studentów, opowiadaj¹c siê za równoci¹ dostêpu do nich s³uchaczy uczelni publicznych i niepublicznych (odpowiednio: 92% i 100%). Wyranie widaæ tu troskê o ka¿dego studiuj¹cego, bez wzglêdu na rodzaj wybranej przezeñ uczelni. Rektorzy s¹ zgodni (odpowiednio: 71% i 71%), ¿e jednakowe regulacje powinny dotyczyæ mo¿liwoci pobierania op³at za dowoln¹ formê studiów oraz ¿e jawnoæ i przejrzystoæ finansów uczelni powinna
byæ taka sama dla obydwu sektorów (odpowiednio: 100% i 81%). Identyczna
(odpowiednio: 87% i 87%) jest wreszcie negatywna opinia, ¿e obecne regulacje dotycz¹ce finansów (pytanie 3) nie sprzyjaj¹ rozwojowi w³aciwych stosunków miêdzy uczelniami obydwu sektorów.
Rozbie¿noci w obrêbie odpowiedzi odnosz¹cych siê do punktu 2 ankiety
dotycz¹cego finansów uczelni, doæ wyranie wskazuj¹ na ró¿nicê interesów
obydwu sektorów przy obecnych regulacjach prawnych. Jednak ich po³¹czenie z jednakow¹ odpowiedzi¹ na pytanie 3, dotycz¹ce obowi¹zuj¹cych regu³
finansowania, wskazuje na niezadowolenie z obecnych rozwi¹zañ prawnych
i deklaracjê woli ich zmiany, w kierunku wyrównywania zasad obowi¹zuj¹cych obydwa sektory.
Pytania z punktów 4 i 5 ankiety dotyczy³y warunków konkurowania szkó³
wy¿szych na rynku us³ug edukacyjnych. Tu tak¿e rozk³ad odpowiedzi wskazuje
na to, ¿e rektorzy s¹ zgodni co do tego, i¿ warunki tej konkurencji powinny byæ
jednakowe. Istniej¹ce regulacje dotycz¹ce warunków konkurowania (pytanie 4)
uzyska³y negatywn¹ ocenê 92% rektorów publicznych szkó³ wy¿szych i 87%
rektorów uczelni niepublicznych. Obecne warunki konkurencji s¹ nierówne i psuj¹
stosunki miêdzy sektorami szkolnictwa wy¿szego (odpowiednio: 87% i 91% odpowiedzi negatywnych na pytanie 5). Rektorzy obydwu rodzajów szkó³ wy¿szych s¹ w bardzo du¿ym stopniu (odpowiednio: 96% i 98%) zgodni co do tego,
¿e podstawowy warunek konkurencji, czyli zasady uzyskiwania zezwolenia na
prowadzenie kierunku studiów, powinny byæ identyczne dla uczelni obydwu
sektorów. Ta konstatacja stanowi doskona³e t³o dla wyra¿anych, zw³aszcza w
wywiadach z rektorami, opinii dotycz¹cych tych nierównoci. Nota bene nierównoci ró¿nych dla ka¿dego z sektorów, poniewa¿ obecne regulacje rozdzielaj¹ zró¿nicowane przywileje poszczególnym sektorom (np. w sprawie wymaganych minimów kadrowych). Rektorzy bolenie odczuwaj¹ obecne nierównoci
przepisów w tym wzglêdzie i d¹¿¹ do ich zmiany. Znacz¹ce rozbie¿noci w odpowiedziach na pytania o ograniczenie swobody nauczycieli akademickich w podejmowaniu zatrudnienia poza macierzyst¹ uczelni¹ (odpowiednio: 87% i 44%)
oraz dostêpu studentów do bibliotek szkó³ wy¿szych dowolnego sektora (odpowiednio: 54% i 90%) wskazuj¹  co oczywiste  na rozbie¿noæ interesów uczelni i obronê interesów w³asnych. Potwierdzaj¹ zarazem widoczn¹ asymetriê wzajemnego korzystania z zasobów uczelni obydwu sektorów.
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Warto jednak zwróciæ uwagê na wa¿ny fakt. Zauwa¿ane w ankiecie rozbie¿noci interesów uczelni dobitnie potwierdzaj¹, ¿e relacje miêdzy obu sektorami s¹ le uregulowane prawnie, skoro takie rozbie¿noci oraz takie konflikty interesów  które nie s¹ przejawami równej i poprawnej konkurencji na rynku edukacyjnym  wystêpuj¹.
Tê konstatacjê oraz wolê istnienia jasnych i równych praw potwierdza wysoka zbie¿noæ odpowiedzi na wszystkie pytania dotycz¹ce punktu 6 ankiety 
najbardziej dra¿liwego, bo dotycz¹cego stosunków pracy. Jest ona dodatkowo
potwierdzona tak¹ sam¹ (odpowiednio: 96% i 90%) odpowiedzi¹ negatywn¹
na pytanie 7 dotycz¹ce poprawnoci obecnych regulacji prawnych w tym wzglêdzie. Pojawiaj¹ca siê szczególnie czêsto w wywiadach opinia, ¿e punktem zapalnym jest kwestia kszta³cenia kadr dla uczelni obydwu sektorów znajduje
zbie¿ne (odpowiednio: 96% i 81%) rozwi¹zanie w pozytywnej odpowiedzi na
pytanie dotycz¹ce wype³niania tego obowi¹zku przez uczelnie akademickie
obydwu sektorów.
Na pytania 10 i 11, dotycz¹ce zjawiska przechwytywania w³asnoci intelektualnej przez uczelnie, uzyskalimy, jak ju¿ wspomniano, odpowiedzi silnie rozbie¿ne. O wiele wiêcej rektorów publicznych szkó³ wy¿szych (6579%)
ni¿ uczelni niepublicznych (827%) by³o sk³onnych uznaæ wystêpowanie ró¿nych form tego zjawiska. Taki rozk³ad odpowiedzi wyranie wskazuje na to, ¿e
zasady w³asnoci i przep³ywu dóbr intelektualnych nie s¹ dobrze okrelone
w Polsce oraz ¿e przep³yw ten odbywa siê przede wszystkim od publicznych
do niepublicznych szkó³ wy¿szych. Brak dobrych form prawnych powoduje
poczucie straty i krzywdy w uczelniach publicznych oraz nieuzasadnione zarzuty w uczelniach niepublicznych.
Ostatnie dwa pytania czêci I ankiety dotyczy³y wspólnej reprezentacji rektorów obydwu rodzajów uczelni. Opinie silnie zbie¿ne (odpowiednio: 70%
i 91%) uzyskano przede wszystkim przy negatywnej odpowiedzi na pytanie 13,
dotycz¹ce dobrej s³u¿ebnoci obecnych oddzielnych reprezentacji rektorów
oraz pozytywnej odpowiedzi na pytanie 12c (odpowiednio: 75% i 98%) dotycz¹ce stworzenia w³aciwej p³aszczyzny dialogu miêdzy sektorami. Inne po¿ytki p³yn¹ce ze wspólnej reprezentacji nie by³y ju¿ dla rektorów tak oczywiste: w odpowiedzi na pozosta³e pytania punktu 12 uzyskano opinie rozrzucone. Na ogó³ jednak rektorzy uczelni niepublicznych widz¹ we wspólnej reprezentacji dobre rozwi¹zanie (odpowiedzi tak: 87%, 93%, 98% i 87%), rektorzy publicznych szkó³ wy¿szych s¹ natomiast bardziej powci¹gliwi (odpowiedzi tak: 50%, 46%, 75% i 62%). Widaæ wiêc, ¿e rektorzy uczelni niepublicznych chêtnie uzyskaliby wsparcie rektorów publicznych szkó³ wy¿szych wobec organów w³adzy i na arenie miêdzynarodowej.
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e wyniki pierwszej czêci ankiety wskazuj¹ wyranie, i¿ rektorzy obydwu rodzajów uczelni jednakowo nie s¹ zadowoleni z obecnych zasad prawnych reguluj¹cych relacje miêdzy sektorami
(wysoka zbie¿noæ odpowiedzi dla wszystkich pytañ dotycz¹cych tej sprawy)
oraz ¿e widz¹ potrzebê ich naprawy. Kierunek tej naprawy jest te¿ oczywisty:
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ujednolicenie praw i obowi¹zków obydwu sektorów, a pocz¹tkiem drogi ku
temu celowi jest prowadzenie dyskusji, dla której trzeba stworzyæ stosown¹
p³aszczyznê w postaci wspólnej reprezentacji rektorów.
Druga czêæ ankiety by³a powiêcona korzyciom i kosztom wspó³dzia³ania (czasem formalnej wspó³pracy) szkó³ wy¿szych. Pytano w niej o zakres
i formy wspó³pracy, jakie uczelnia kierowana przez rektora-respondenta podejmuje z drugim sektorem oraz o korzyci i koszty tego stanu. Najwa¿niejsze by³o tu pytanie 17 (co przewa¿a: korzyci czy straty). Dwa ostatnie bloki
pytañ by³y powiêcone najwa¿niejszym barierom uniemo¿liwiaj¹cym wspó³dzia³anie oraz tym formom wspó³pracy, które rektor podj¹³by, gdyby mo¿liwa
by³a wspó³praca idealna  odbywaj¹ca siê w warunkach dobrych zasad prawnych i przy wspó³udziale godnego wspó³pracy partnera.
Tê czêæ ankiety trudniej by³o podsumowaæ ni¿ czêæ pierwsz¹ w kategoriach zbie¿noci i rozbie¿noci opinii rektorów, poniewa¿ odpowiedzi udzielane na pytania by³y tu wa¿one, i to w ró¿nych skalach. I tu jednak, aby porównaæ zbie¿noæ i rozbie¿noæ opinii rektorów, przyjêto pewne kryteria porz¹dkuj¹ce, a mianowicie porównywano liczbê wskazañ respondentów zwi¹zanych
z wagami i próbowano w ten sposób oszacowaæ rozk³ad g³osów.
Na pytanie 14 (o wspó³dzia³anie z uczelniami drugiego sektora) uzyskano nastêpuj¹ce odpowiedzi: w szerokim zakresie wspó³pracuje 13% rektorów
uczelni publicznych i 29% rektorów uczelni niepublicznych; po oko³o 60%
rektorów obydwu rodzajów szkó³ wy¿szych odpowiedzia³o, ¿e wspó³pracuje
w ograniczonym zakresie. Formalne umowy o wspó³pracy zawar³o oko³o
50% wszystkich respondentów. Umowy te dotycz¹ najczêciej 13 szkó³. Umowy patronackie (patronat publicznej szko³y wy¿szej nad niepubliczn¹) dotycz¹
kilku uczelni. Do wspó³pracy opartej na nieformalnych kontaktach przedstawicieli w³adz lub wspó³dzia³ania w ramach regionalnych konferencji rektorów
przyznaje siê znikoma liczba respondentów. Jeden z rektorów w wywiadzie
wskaza³ na niefortunn¹ formê tego pytania: nieformalny zbytnio kojarzy siê z
nielegalny. Rektorzy niechêtnie wypowiadali swe opinie na ten temat, jak
gdyby by³ on zbyt trudny do jednoznacznego okrelenia.
Bardziej liczne i janiejsze odpowiedzi uzyskano na pytania dotycz¹ce bilansu korzyci i kosztów wynikaj¹cych ze wspó³dzia³ania (15a15l). Tutaj te¿,
ze wzglêdu na 4-stopniowe wa¿enie odpowiedzi (0  brak korzyci/kosztów,
1  waga niska, 2  waga rednia, 3 waga wysoka), mo¿na by³o lepiej porównaæ zbie¿noci i zró¿nicowanie odpowiedzi. Od razu trzeba stwierdziæ, ¿e
w rachunku kosztów i korzyci wyst¹pi³a wyrana asymetria: korzyci s¹ przesuniête w stronê uczelni niepublicznych; ich brak lub wrêcz koszty  le¿¹ po
stronie uczelni publicznych. Widaæ to zarówno w odpowiedziach o umiarkowanym rozrzucie wag (np. dotycz¹cych mo¿liwoci lepszej promocji uczelni
czy realizacji jej misji), jak i w odpowiedziach radykalnie zró¿nicowanych.
Wród tych ostatnich 100% rektorów uczelni publicznych odnotowuje brak
korzyci w takich kwestiach jak mo¿liwoæ pozyskiwania kadry nauczaj¹cej
i jej rozwoju naukowego oraz prowadzenia badañ naukowych, za dla oko³o
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80% brak korzyci dla publicznych szkó³ wy¿szych dotyczy pozycji uczelni
na rynku, doskonalenia programów studiów czy dostêpu do zasobów szkó³
sektora niepublicznego. Towarzyszy temu stosownie wysoka i/lub rednia waga
po stronie uczelni niepublicznych. Jako wa¿na korzyæ (wysoka i rednia waga
w przypadku wypowiedzi co najmniej 60% rektorów uczelni niepublicznych)
wskazane s¹ mo¿liwoæ pozyskiwania kadry, mo¿liwoæ rozwoju naukowego kadry, mo¿liwoæ lepszej promocji uczelni oraz mo¿liwoæ doskonalenia programów nauczania. Uczelnie niepubliczne mniejsze korzyci odnotowuj¹ po stronie rozwoju badañ naukowych, dostêpu do zasobów i skuteczniejszego naboru kandydatów na studia (pytania 15 g, h, j). Jedynie w pytaniu o mo¿liwoæ zapewnienia w³asnej kadrze nauczaj¹cej dodatkowych dochodów (15f) publiczne szko³y wy¿sze odnotowuj¹ wiêksze korzyci ni¿ uczelnie
niepubliczne.
W rachunku kosztów (pytania 16a16i) sytuacja siê odwraca. Teraz rektorzy niepublicznych szkó³ wy¿szych czêsto deklaruj¹ brak kosztów, rektorzy
uczelni publicznych wskazuj¹ za na koszty rednie i wysokie w kolejnych
wymienianych kwestiach. Koszty generalnie nie os³abiaj¹ znacz¹co pozycji
¿adnej uczelni na rynku edukacyjnym (pytanie 16b) ani nie buduj¹ negatywnego obrazu uczelni w regionie (pytanie 16g) z powodu publicznych zatargów
miêdzy sob¹. Ta ostatnia konstatacja nieco podwa¿a wyra¿on¹ w wywiadach
tezê, ¿e konflikty miêdzy publicznymi i niepublicznymi szko³ami wy¿szymi
popsu³y opiniê rodowiska akademickiego w spo³eczeñstwie.
Na tym jednak koñczy siê przybli¿ona zbie¿noæ odpowiedzi. Po³owa rektorów uczelni publicznych w odpowiedzi na pytanie 16a uznaje (³¹cznie waga
rednia i wysoka), ¿e wspó³dzia³anie z niepublicznymi szko³ami wy¿szymi utrudnia im realizacjê zadañ statutowych (rektorzy uczelni niepublicznych odpowiednio tylko 7%). Najdramatyczniejsz¹ wymowê maj¹ wypowiedzi dotycz¹ce zmniejszenia zaanga¿owania kadry w nauczanie, zwi¹zane z wieloetatowoci¹ (pytanie 16d), rozwoju naukowego kadry (pytanie 16e) oraz jej zaanga¿owania w badania naukowe (pytanie 16f). We wszystkich tych punktach rektorzy uczelni niepublicznych wskazuj¹ na brak kosztów lub ich nisk¹ wagê.
Rektorzy publicznych szkó³ wy¿szych uznaj¹ te koszty za bardzo znacz¹ce.
£¹czne sumy wag redniej i wysokiej odpowiedzi przypisanych kolejno na te
pytania wynosz¹ 90%, 81% i 85%. Ten stan rzeczy powiadcza dodatkowo
odpowied na pytanie o utrudnienia w realizacji zadañ statutowych przez uczelnie publiczne.
Rozk³ad odpowiedzi na ostatnie pytanie (17) z tej serii: Co przewa¿a 
korzyci czy koszty? odzwierciedla skalê asymetrii przep³ywów rozmaitych
dóbr miêdzy sektorami: tylko 8% rektorów uczelni publicznych uznaje, ¿e przewa¿aj¹ korzyci, 83% za  ¿e koszty; a¿ 75% rektorów szkó³ niepublicznych
powiada, ¿e przewa¿aj¹ korzyci, a 6%  ¿e koszty. Trudno o dobitniejszy obraz asymetrii w przep³ywach dóbr miêdzy sektorami. Przyczyny tego stanu rzeczy s¹ oczywiste i to, co przede wszystkim powinno byæ brane pod uwagê, to
nie rachunek krzywd i zysków, ale po¿ytki spo³eczne p³yn¹ce z dzia³alnoci
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obydwu sektorów, czyli mo¿liwoæ zapewnienia edukacji szerokim rzeszom
m³odzie¿y, tak¿e tej oddalonej od orodków akademickich. Z tego punktu widzenia bez znaczenia jest asymetria, liczy siê za to, ¿e bez niepublicznych
szkó³ wy¿szych i ich kadry, pochodz¹cej g³ównie z uczelni publicznych, ta
m³odzie¿ nigdy nie otrzyma³aby wykszta³cenia wy¿szego.
Pozostaje odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego takie koszty i utrudnienia
w realizacji celów statutowych nie dotykaj¹ uczelni niepublicznych. Mo¿liwoci s¹ dwie: albo kadra uczelni niepublicznych wywi¹zuje siê znakomicie z realizacji badañ, rozwoju w³asnego i zadañ dydaktycznych, poniewa¿ zjawisko
wieloetatowoci jej nie dotyczy (co jednak jest niemo¿liwe, gdy¿ to w wiêkszoci ta sama kadra co w sektorze publicznym), albo uczelnie niepubliczne nie
w³¹czaj¹ powszechnie w zakres swych zadañ statutowych co najmniej dwóch
celów: rozwoju kadry naukowej i rozwoju badañ. Jeli zgodzilibymy siê z t¹
drug¹ odpowiedzi¹, to uzyskujemy znaczn¹ sprzecznoæ z deklaracjami rektorów uczelni niepublicznych, ¿e zasadnicze role obydwu rodzajów szkó³ wy¿szych powinny byæ jednakowe (takiej odpowiedzi na pytanie 1 ankiety udzieli³o 96% respondentów). Jeli chodzi o stanowisko rektorów uczelni publicznych w tej sprawie, to zosta³o ono bardzo wzmocnione w wywiadach. Postulat, ¿e uczelnie niepubliczne powinny w jakiej formie ponosiæ odpowiedzialnoæ za rozwój kadr i badañ zg³aszali wszyscy rektorzy publicznych szkó³ wy¿szych i spora czêæ rektorów uczelni niepublicznych.
Co przeszkadza w dobrej wspó³pracy miêdzy uczelniami z obu sektorów?
Jakie czynniki j¹ ograniczaj¹? Odpowiedzi na te pytania wskazuj¹ na znaczne
zró¿nicowanie opinii rektorów, dobrze te¿ charakteryzuj¹ ich odmienne stanowiska wzglêdem kwestii uznawanych powszechnie za mo¿liwe punkty zapalne w relacjach miêdzy sektorami. Rektorzy nie uwa¿aj¹, aby odmiennoæ spo³ecznych misji uczelni (o ile istnieje) stanowi³a przeszkodê w dobrym wspó³dzia³aniu. S¹ natomiast bardzo zgodni co do tego (pytanie 18b), ¿e istotn¹ barier¹ jest niedostatek regulacji prawnych okrelaj¹cych ramy wspó³dzia³ania.
A¿ 91% rektorów uczelni publicznych i 74% rektorów uczelni niepublicznych
wskazuje ten czynnik z wag¹ wysok¹ i redni¹. Wysok¹ wagê nierównego dostêpu do rodków publicznych w tym aspekcie (pytanie 18c) podaje 75% rektorów uczelni niepublicznych. Ten sam czynnik o wiele mniej znaczy dla rektorów uczelni publicznych (rozrzut odpowiedzi po wszystkich czterech wagach).
Trudno sensownie skomentowaæ ten rozrzut opinii, jest bowiem zrozumia³e, ¿e
nierównoæ dostêpu do pieniêdzy publicznych rodzi nierównoæ warunków
konkurencji, ale nie uniemo¿liwia to wspó³pracy, która pozwala na przep³yw
rodków, ale raczej powinno j¹ wymuszaæ. Byæ mo¿e rektorzy uczelni niepublicznych (sporód których 75% umieci³o ten czynnik w wagach wysokich)
mieli na uwadze niesprzyjaj¹c¹ atmosferê do nawi¹zywania wspó³pracy, wynikaj¹c¹ z nierównoci finansowych miêdzy sektorami.
Nasi respondenci s¹ doæ zgodni w kwestii tego, ¿e nierzetelna konkurencja
miêdzy uczelniami szkodzi wspó³dzia³aniu: 86% rektorów uczelni publicznych
i 70% rektorów niepublicznych szkó³ wy¿szych umieszcza ten czynnik na skali
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wag rednich i wysokich (pytanie 18e). Mo¿na jednak domniemywaæ, ¿e rektorzy ka¿dego z sektorów wskazaliby inne czynniki tej konkurencji jako znacz¹ce.
Inaczej jest w przypadku nieetycznych zachowañ w praktyce wspó³istnienia uczelni (pytanie 18f)  a¿ 64% rektorów publicznych szkó³ wy¿szych, a tylko 26%
rektorów uczelni niepublicznych umieszcza ten czynnik w wadze wysokiej. Jeli
natomiast zsumujemy odpowiedzi w wadze redniej i wysokiej na pytanie o zasady dotycz¹ce gospodarowania zasobami ludzkimi i materialnymi (18d), to okazuje siê, i¿ 7080% rektorów obu typów uczelni uznaje ich nieuregulowanie
prawne za istotny czynnik ograniczaj¹cy wspó³dzia³anie. Zsumowane odpowiedzi w wadze redniej i wysokiej daj¹ wyniki bardziej wyraziste. A¿ 88% rektorów uczelni publicznych i oko³o 77% uczelni niepublicznych przyk³ada takie
wagi do nierzetelnej konkurencji, 82% rektorów uczelni publicznych i tylko 40%
uczelni niepublicznych uznaje redni¹ i wysok¹ wagê zachowañ nieetycznych
jako czynnik ograniczaj¹cy wspó³pracê. Ten ostatni rezultat dobrze pokazuje nieco
odmienn¹ skalê wartoci (bo nie tylko interesów), którymi kieruj¹ siê uczelnie
obu sektorów. Zwa¿ywszy na to, ¿e nieetyczne zachowania w praktyce szkó³
wy¿szych sprowadzaj¹ siê g³ównie do zjawiska nielojalnoci pracowników wzglêdem tzw. uczelni macierzystej oraz do kwestii w³asnoci dóbr intelektualnych
zwi¹zanych z prac¹ badawcz¹ i dydaktyczn¹ widzimy, ¿e odmiennie s¹ traktowane w obydwu przypadkach. Dobre regulacje (i dobre obyczaje, jeli tylko rozpowszechni¹ siê w rodowisku akademickim) zapewne zmniejsz¹ tê odmiennoæ opinii. Na razie np. kwestia, czyj¹ w³asnoci¹ s¹ programy dydaktyczne
stworzone przez kadrê nauczaj¹c¹ jest punktem ró¿ni¹cym opinie i czêsto zapalnym w relacjach miêdzy sektorami.
I wreszcie ostatni blok  pytania o pole i zakres ewentualnej po¿ytecznej
wspó³pracy. Oczekiwania rektorów z obydwu sektorów szkó³ wy¿szych s¹ tu
i rozmaite, i (rzadziej) zbie¿ne. Zbie¿noæ dotyczy przede wszystkim mo¿liwoci lepszego zaspokajania potrzeb spo³ecznoci lokalnych. Ten czynnik (pytanie 19f) rektorzy uznaj¹ zgodnie za nadzwyczaj istotny: oko³o 63% wskazañ
wysokiej wagi dla obydwu sektorów. Du¿¹ zgodnoæ opinii uzyskuj¹ te¿ przy
kwestiach zwi¹zanych z interesami studentów: dro¿noci¹ studiów i mobilnoci¹ s³uchaczy. Odpowiedzi na pytania 19 cd, choæ nie identyczne, lokuj¹ te
sprawy w wagach rednich i wysokich. Publiczne szko³y wy¿sze nie s¹ natomiast zainteresowane tworzeniem miêdzynarodowych konsorcjów z uczelniami niepublicznymi ani te¿ prowadzeniem wspólnych studiów i wydawaniem
wspólnych dyplomów. Nie interesuje ich równie¿ mo¿liwoæ rozwoju i wzajemnej wymiany kadry nauczaj¹cej. Wród czynników o silnej wadze umieszcza tê wspó³pracê tylko 18% rektorów publicznych szkó³ wy¿szych, a czyni to
a¿ 72% rektorów uczelni niepublicznych. Prowadzenie wspólnych programów
badawczych jest bardzo atrakcyjne dla 27% rektorów uczelni publicznych i a¿
83% uczelni niepublicznych. Ten ostatni wynik mo¿e dziwiæ w zestawieniu
z wyra¿anym uprzednio ¿yczeniem rektorów uczelni publicznych, aby uczelnie niepubliczne prowadzi³y badania i rozwija³y kadry. Czy¿by chodzi³o o to,
¿e maj¹ to robiæ samodzielnie, bez wspó³pracy z uczelniami publicznymi?
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Ostatnie pytanie ankiety, podsumowuj¹ce mo¿liwoci i perspektywy wspó³pracy, brzmia³o: Czy Pana uczelnia mog³aby siê równie pomylnie rozwijaæ 
dzi i w przysz³oci  bez wspó³dzia³ania z uczelniami drugiego sektora?. Rektorzy uczelni publicznych powiadaj¹ zdecydowanie tak (96%). Rektorzy uczelni niepublicznych powiadaj¹ umiarkowanie nie (55%), ale 34% udziela odpowiedzi twierdz¹cej. Odpowiedzi rektorów niepublicznych szkó³ wy¿szych
wskazuj¹, ¿e powsta³a ju¿ znacz¹ca grupa tych uczelni, która mo¿e wype³niaæ
swe funkcje spo³eczne, opieraj¹c siê na w³asnej kadrze i zasobach bibliotecznych oraz prowadz¹c w³asne badania. Jest to bardzo optymistyczne ujêcie sytuacji w szkolnictwie wy¿szym. Warto by³oby przeledziæ ewolucjê odpowiedzi na to pytanie w d³u¿szej perspektywie czasu i oceniæ, jak zmienia siê stopieñ samodzielnoci szkó³ niepublicznych. Oczywicie, nie wiemy te¿, co odpowiadaj¹cy na to pytanie rektorzy mieli na myli, mówi¹c o samodzielnoci,
i czy w³¹czali w ni¹ niekorzystanie z kadry uczelni publicznych.
Niemal jednomylna odpowied rektorów uczelni publicznych, i¿ nie potrzebuj¹ do rozwoju partnerów z sektora szkó³ niepublicznych potwierdza samodzielnoæ, ale tak¿e niejak¹ izolacjê (samoizolacjê?) tych uczelni w stosunku do niepublicznych szkó³ wy¿szych. Znajduje to rozwiniêcie w odpowiedziach na pytanie 19 o mo¿liwoæ sensownej wspó³pracy, wobec której wyranie zdystansowali siê rektorzy uczelni publicznych.
Nale¿y mieæ to w pamiêci tak¿e wówczas, gdy analizujemy wyniki odpowiedzi na ostatnie pytanie ankiety (20). Powstanie sektora niepublicznego by³o
mo¿liwe dziêki istnieniu publicznych szkó³ wy¿szych. W nich koncentrowa³y
siê zasoby kadrowe i intelektualne, czêsto wykorzystywane w niedostatecznym
stopniu w stosunku do potrzeb spo³ecznych. Przep³yw czêci tych zasobów do
niepublicznego szkolnictwa wy¿szego przyniós³ bardzo pozytywne skutki spo³eczne, o których ju¿ wspominano. Spowodowa³ jednak te¿ wiele zjawisk negatywnych, wrêcz patologii, o których tak¿e by³a mowa.

Arkusz wypowiedzi dodatkowych
Ostatnia czêæ ankiety  Arkusz wypowiedzi dodatkowych  zawiera³a
zachêtê do rozwiniêcia jej hase³, dodania do nich komentarzy lub wyjanieñ
oraz poruszenia wszelkich innych kwestii ni¿ zawarte w pytaniach. Tylko 15
ankietowanych rektorów zechcia³o przedstawiæ swe opinie w tej czêci, co
dobrze potwierdzi³o za³o¿enie twórców ankiety, ¿e rektorzy maj¹ niewiele czasu
i raczej odpowiedz¹ zaznaczaj¹c odpowiednie punkty w kratkach, ni¿ pisz¹c
wypracowania. W dwóch przypadkach ankiecie towarzyszy³y oddzielne opracowania w postaci rozwiniêcia tez oraz artyku³y wydane drukiem.
Uwagi o najogólniejszym charakterze dotyczy³y przede wszystkim kwestii
podzia³u szkolnictwa wy¿szego w Polsce na dwa sektory o charakterze odmiennym nie tylko z racji stosunków w³asnoci, ale przede wszystkim ze wzglêdu
na nierównoæ praw, obowi¹zków i warunków konkurowania na rynku eduka-
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cyjnym. Podkrelano, ¿e szkolnictwo wy¿sze nie ma charakteru systemu rz¹dzonego dobrymi prawami i wyliczano jego w³aciwoci, które ilustruj¹ ten
stan. Zarazem w kilku wypowiedziach podkrelano potrzebê dialogu, szukania
wspólnych rozwi¹zañ prawnych i politycznych prowadz¹cych do integracji
sektorów oraz powo³ania do ¿ycia takiego systemu. Jeden respondent sam¹
ankietê (ca³kowicie wbrew intencji jej autorów) uzna³ za dodatkowy czynnik
dziel¹cy i antagonizuj¹cy uczelnie publiczne oraz niepubliczne.
Znakomita wiêkszoæ wypowiedzi (9) zawiera³a uwagi dotycz¹ce kwestii
kadrowych lub by³a im powiêcona w ca³oci, co dodatkowo wskazuje na to
zagadnienie jako kluczowe dla wspó³dzia³ania obu rodzajów szkó³ wy¿szych.
Proba o opisanie przypadków wspó³pracy miêdzy uczelniami dwóch sektorów doczeka³a siê tylko jednej odpowiedzi, i to opisuj¹cej przypadek negatywny.
Ankiecie zarzucano tak¿e pewne braki, m.in. nieobecnoæ pytañ o relacje
miêdzy uczelniami a organami pañstwa, czyli np. o:
 potrzebê oceniania wiarygodnoci finansowej uczelni (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) przy powo³ywaniu ich do ¿ycia przez organy
pañstwa;
 koniecznoæ dostosowywania programów nauczania do standardów kierunkowych oraz negatywne konsekwencje tego dla swobody i jakoci kszta³cenia;
 generaln¹ ocenê polityki pañstwa wzglêdem szkolnictwa wy¿szego (któr¹
nota bene kilku respondentów oceni³o bardzo surowo).
Kilka krytycznych komentarzy dotyczy³o zastosowanej terminologii, a mianowicie nazwania uczelni dwóch sektorów mianem publicznych i niepublicznych, podczas gdy s¹ to uczelnie pañstwowe i niepañstwowe3. Zarzucono tak¿e autorom ankiety, i¿ stawiaj¹c pytania u¿ywaj¹ terminów nie maj¹cych
konotacji prawnej, takich jak uczelnia akademicka albo w³asnoæ intelektualna uczelni.
Kwestie poruszone w Arkuszu wypowiedzi dodatkowych znalaz³y rozwiniêcie w jakociowej czêci badania opinii  wywiadach z rektorami.

3

Twórcy ankiety nie pope³nili tu omy³ki i wiadomie przyjêli zastosowan¹ terminologiê. Poniewa¿
kwestia ta by³a obszernie dyskutowana, nie bêdziemy ponownie rozwijaæ tej debaty.
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PODSUMOWANIE OPINII REKTORÓW
WYRAŻONYCH W WYWIADACH

Wywiady przeprowadzono z 21 rektorami: 11 z uczelni publicznych i 10
z uczelni niepublicznych. Oto lista rektorów, którzy zechcieli powiêciæ swój
czas i udzieliæ nam wywiadów.
Uczelnie publiczne
Tomasz Borecki

Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
Andrzej Ceynowa
Uniwersytet Gdañski
Marian Harasimiuk
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie
Witold Jurek
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Stefan Jurga
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
(rektor w kadencjach 19962002)
Jan Krysiñski
Politechnika £ódzka
Tadeusz Luty
Politechnika Wroc³awska
Stanis³aw Mañkowski Politechnika Warszawska
Marek Rocki
Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie
Ryszard Tadeusiewicz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Franciszek Ziejka
Uniwersytet Jagielloñski
Uczelnie niepubliczne
Julian Auleytner
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Andrzej Bartnicki
Wy¿sza Szko³a Humanistyczna w Pu³tusku
Bogdan Grzeloñski
Wy¿sza Szko³a im. Paw³a W³odkowica w P³ocku
Jerzy Kalisiak
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania,
The Open University w Warszawie
Andrzej K. Komiñski Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania
im. Leona Komiñskiego w Warszawie
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Krzysztof Paw³owski
Tadeusz Pomianek
W³odzimierz
Roszczynialski
Miros³aw Zdanowski
Andrzej ¯y³awski

Wy¿sza Szko³a Biznesu
 National Louis University w Nowym S¹czu
Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Bankowoci
w Krakowie
Wy¿sza Szko³a Ubezpieczeñ i Bankowoci
w Warszawie
Wy¿sza Szko³a Mila College w Warszawie

Wszyscy rektorzy znali treæ ankiety i wype³niali j¹ przed wywiadem. Osi¹
ka¿dego wywiadu by³y trzy zasadnicze pytania uzupe³niane w trakcie rozmowy o dodatkowe kwestie. Pytanie pierwsze dotyczy³o kompletnoci ankiety i koñczy³o siê prob¹ o wskazanie spraw wa¿nych dla szkolnictwa wy¿szego, których w niej zabrak³o. W drugiej kolejnoci zadawano pytanie o to, czy polskie
szkolnictwo wy¿sze jest systemem powi¹zanych synergicznie elementów,
zw³aszcza za dwóch sektorów: uczelni publicznych i niepublicznych.
Pytanie trzecie dotyczy³o mo¿liwoci, ewentualnych form oraz barier i stymulatorów wspó³pracy miêdzy uczelni¹ kierowan¹ przez rektora a placówkami z drugiego sektora.
Fragmenty wywiadów, które s¹ zamieszczone w aneksie, zosta³y przez rektorów autoryzowane.

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 rektorów brzmia³a: takiego systemu nie ma. To, co istnieje, to zespo³y powi¹zañ miêdzy uczelniami, wyra¿aj¹ce siê przede wszystkim w przep³ywie 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 uda³o siê odnaleæ. Wed³ug opinii czêci rektorów,
zaczyna siê on rysowaæ miêdzy 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 nasi
respondenci stwierdzali, ¿e:
 Typ w³asnoci uczelni nie jest (i nie powinien byæ) wa¿nym elementem
charakterystyki uczelni. 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 i te,
które ich nie maj¹ itd. Takie charakterystyki i podzia³y maj¹ zasadniczy,
a nie instrumentalny charakter, i to one powinny byæ podstaw¹ do budowy
systemu szkolnictwa wy¿szego, a nie podzia³ uczelni ze wzglêdu na formê
w³asnoci.
 Stosunki w³asnociowe maj¹ obecnie tylko jeden istotny aspekt dla dzia³alnoci szkó³ wy¿szych, a mianowicie umocowanie rektorów oraz ich zdolnoæ podejmowania decyzji wobec uprawnieñ za³o¿yciela uczelni (w przypadku instytucji niepublicznych) lub cia³ kolegialnych (w przypadku instytucji publicznych).
 Sposób finansowania uczelni dzieli je obecnie wyranie na publiczne,
korzystaj¹ce z dotacji bud¿etowej, oraz niepubliczne, które s¹ jej pozbawione, ale podzia³ ten nie ma du¿ego znaczenia merytorycznego
i powinien z czasem znikn¹æ. Opinie rektorów obydwu rodzajów szkó³
wy¿szych wyra¿one w wywiadach by³y tu zasadniczo zgodne. Uwa¿ali
oni, ¿e forma w³asnoci nie powinna determinowaæ dostêpu do rodków bud¿etowych i innych rodków publicznych: pocz¹wszy od funduszy stypendialnych i funduszy na badania (co ju¿ jest), a skoñczywszy
na dotacji do zadañ dydaktycznych. Rektorzy najczêciej opowiadali
siê za wprowadzeniem jakiej formy tzw. bonu edukacyjnego  rozwi¹zania, które powoduje, ¿e pieni¹dze bud¿etowe id¹ za studentem do
wybranej przez niego uczelni  publicznej lub niepublicznej. Kilku rektorów uzna³o te¿, ¿e dobrym rozwi¹zaniem by³by system zamówieñ (konkurs) na prowadzenie us³ug edukacyjnych, do którego na równych prawach mog³yby przystêpowaæ wszystkie szko³y wy¿sze. Wyniki badania
ankietowego (odpowiedzi na pytania 22h dotycz¹ce równego dostêpu
do rodków bud¿etowych) wskazuj¹ na znaczniejsze zró¿nicowanie
opinii w tej sprawie.
Rektorzy niepublicznych szkó³ wy¿szych interesuj¹co zarysowali podzia³
uczelni wewn¹trz 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. Uczelnie te nie maj¹ d³ugoterminowej strategii
rozwoju, nie inwestuj¹ w ¿aden rodzaj zasobów: ani w budynki, ani w za-

25

Podsumowanie opinii rektorów wyra¿onych w wywiadach
plecze 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 tych 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.
 Uczelnie prywatne sensu stricto, które maj¹ za³o¿yciela oraz od pocz¹tku
wyranie okrelon¹ misjê i które prowadz¹ d³ugodystansow¹ strategiê rozwoju. Te uczelnie dokonuj¹ inwestycji, stabilizuj¹ zasoby, rozwijaj¹ kadrê,
ubiegaj¹ siê o coraz wy¿sze uprawnienia. Konkuruj¹ one jawnie z sektorem publicznym nie tylko o studentów, ale  przede wszystkim  o kadrê
nauczaj¹c¹ o najwy¿szych kwalifikacjach i presti¿u. Tu ród³o konfliktu
jest wiêc inne ni¿ w przypadku spó³dzielni.
Interesuj¹co przedstawiaj¹ siê te¿ odpowiedzi na pytanie, dlaczego system
nie powsta³  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 publicznej szko³y wy¿szej, która wchodzi³aby
w jasno okrelony zwi¹zek z powstaj¹cymi niepublicznymi szko³amisatelitami (córkami), oferuj¹c im programy kszta³cenia, kadrê, zaplecze dydaktyczne
(w postaci np. bibliotek) i 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 pozwala³y na u¿ywanie swej marki w celu wzmocnienia ich
pozycji rynkowej. W s³abszej postaci relacje te przyjmowa³yby postaæ patronatu. Wzajemne zobowi¹zania mia³y byæ spisane w postaci formalnych umów
miêdzy obiema stronami.
Taki model nie wszed³ w ¿ycie w pe³nej postaci, choæ istniej¹ pojedyncze
rozwi¹zania doñ zbli¿one (Konfederacja Szkó³ Wy¿szych Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej w Lublinie) lub rozwi¹zania cz¹stkowe. Dlaczego ten model siê nie przyj¹³? Powodów by³o kilka:
 Najlepsze, najdynamiczniej rozwijaj¹ce siê uczelnie 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 niepublicznych szkó³ wy¿szych 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 widz¹ groszorobów i odmawiaj¹ im pe³nienia znacz¹cej misji
spo³ecznej.
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Publiczne szko³y wy¿sze 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
mia³oby cokolwiek znaczyæ  wymaga³oby pracoch³onnej kontroli jakoci kszta³cenia.
 Zarazem uczelnie niepubliczne, zw³aszcza s³absze kadrowo, zatrudniaj¹ce pracowników uczelni publicznych na swych stanowiskach funkcyjnych, stworzy³y nader niezrêczn¹ sytuacjê dla negocjacji (czêsto powtarzaj¹ce siê pytanie rektorów publicznych szkó³ wy¿szych brzmia³o: 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 bywa wspó³praca z uczelniami zagranicznymi, a tak¿e powi¹zania nie miêdzy instytucjami, ale personalne.
 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.
Zapisy ustawy z 1990 roku, które umo¿liwi³y powstanie uczelni niepublicznych oraz komercjalizacjê czêci us³ug dydaktycznych w publicznych szko³ach wy¿szych, spowodowa³y ich niezwyk³y rozwój ilociowy. Nikt nie móg³
przewidzieæ, ¿e nast¹pi taki boom w kszta³ceniu na poziomie wy¿szym. Twórcy ustawy nie zadbali o zapisy ustawy reguluj¹ce np. wymagania dotycz¹ce
jakoci kszta³cenia, przede wszystkim za o nadanie szkolnictwu wy¿szemu
regulacji maj¹cej charakter systemowy. Minister Henryk Samsonowicz, komentuj¹c zdjêcie gorsetu uprzednich przepisów ze szkolnictwa wy¿szego i otwarcie w nim przedsiêbiorczoci, obserwuj¹c bujny rozkwit uczelni niepañstwowych, zwyk³ powtarzaæ chiñsk¹ formu³ê niech kwitnie sto kwiatów. Dzi
rektorzy obydwu sektorów powiadaj¹ zgodnie: pora przystrzyc ten ogród
i 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.
Ten fragment rozwa¿añ mo¿na zakoñczyæ paradoksem: wedle opinii rektorów system synergicznych powi¹zañ miêdzy sektorem publicznym i niepublicznym nie powsta³, bo podzia³ oparty na stosunkach w³asnociowych jest
antysystemowy, nie wychwytuje istotnego zró¿nicowania uczelni wed³ug ich
najistotniejszych funkcji. Stwarza natomiast zró¿nicowanie uczelni w obszarze instrumentarium  ró¿nego sposobu finansowania, zró¿nicowanego systemu zarz¹dzania wewn¹trz uczelni, drobniejszych przywilejów dawanych
przez pañstwo.
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Korzyści i koszty współdziałania, przepływy dóbr
oraz ich asymetria
Analizuj¹c wypowiedzi rektorów, mo¿na doznaæ absurdalnego wra¿enia,
i¿ 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.
Wspomniano ju¿ w poprzednim rozdziale, i¿ 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.
Tabele zawieraj¹ce odpowiedzi na pytania 15 i 16 ankiety pokazuj¹ dobitnie znaczenie przep³ywu kadry. Niepubliczne szko³y wy¿sze mog³y powstaæ
i dzia³aæ tylko dlatego, ¿e mog³y skorzystaæ z istniej¹cych w uczelniach publicznych oraz placówkach PAN niewykorzystanych w pe³ni zasobów w postaci nauczycieli akademickich, rezerwy ich czasu pracy. I nie mog³o byæ inaczej, i nie nale¿y z tego powodu, ¿e siêgnêlimy po zasoby pozosta³e po ustroju komunistycznym traktowaæ nas jak z³odziei i zdrajców wiêtej sprawy edukacji  stwierdzi³ rektor jednej z uczelni niepublicznych. 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 uczelniê, bez
jakiejkolwiek rekompensaty za takie u¿yczenie. Tu tli siê zarzewie jednego
z najwiêkszych konfliktów miêdzy sektorami oraz tkwi¹ najwa¿niejsze patologie polskiego szkolnictwa wy¿szego: wieloetatowoæ, nielojalnoæ wobec pracodawców, nierzetelna praca i inne zachowania kadry nauczaj¹cej naruszaj¹ce etos akademicki. Wiêkszoæ rektorów udzielaj¹cych wywiadów wyra¿a³a
nadzieje na to, ¿e nowa ustawa o szkolnictwie wy¿szym uporz¹dkuje przede
wszystkim kwestie zwi¹zane z przep³ywami kadry.
Poniewa¿ programy studiów musz¹ byæ dostosowane do standardów opracowanych przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego, przep³ywy dotycz¹ ca³ej sfery wolnoci dydaktycznej, pozostawionej ponad nimi, oraz obudowy dydaktycznej zajêæ. Chodzi tu wiêc o programy studiów podyplomowych i innych specjalnych, o przeniesienie niektórych ich elementów w postaci np. syl-
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labusów, wyk³adów monograficznych, warsztatów oraz ca³ego wyposa¿enia
dydaktycznego stworzonego w jednej uczelni (analizy przypadków, projekty,
oprogramowania, testy egzaminacyjne i inne). Dotyczy to równie¿ podrêczników i innych publikacji wydawanych w kolejnych edycjach poza uczelniami,
w których by³y opublikowane po raz pierwszy. Tak¿e ten obszar jest konfliktogenny. Ujawnia siê tu wspomniany powy¿ej problem, który pobie¿nie mo¿na
nazwaæ: do kogo nale¿y produkt?.
Start od zera wielu niepublicznych szkó³ wy¿szych powodowa³, ¿e z powodu braku dostatecznie wyposa¿onych bibliotek studenci musieli szukaæ literatury poza sw¹ uczelni¹. Oczywicie, w miarê krzepniêcia szkó³ prywatnych
ich zasoby biblioteczne wzrastaj¹, a same biblioteki bywaj¹ znakomitymi, wyspecjalizowanymi placówkami, z których coraz czêciej korzystaj¹ studenci i pracownicy uczelni publicznych. Jest jednak jasne, ¿e nie mog¹ one
konkurowaæ z bibliotekami publicznych szkó³ wy¿szych, czêsto maj¹cymi status jednostek centralnych i gromadz¹cych zbiory (nawet od stuleci) z pomoc¹
pañstwa, ale i ponosz¹c bardzo du¿e wydatki z funduszy w³asnych. Wspó³praca miêdzy bibliotekami uczelni publicznych i niepublicznych jest jeszcze bardzo skromna1, ale dobrze rokuje na przysz³oæ. Czym innym jest jednak ta wspó³praca, 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 nienaruszaln¹
dyrektyw¹, tak samo jak wolny dostêp obywateli do dóbr kulturowych i intelektualnych. Wszyscy wyra¿ali jednak opiniê, ¿e by³oby s³uszne, aby szko³y, które
korzystaj¹ z cudzych bibliotek ponosi³y jak¹ czêæ kosztów ich utrzymania.
Jedna z uczelni publicznych, w której liczba studentów obcych korzystaj¹cych z biblioteki przekroczy³a 50% ogó³u czytelników, wprowadzi³a dla nich
niewielki roczny abonament.
Nowe uczelnie pojawiaj¹ce siê na rynku  nim zdobêd¹ uznanie i w³asn¹,
rozpoznawan¹ pozytywnie markê  chêtnie wykorzystuj¹ w celach marketingowych presti¿ uczelni ju¿ osadzonych w szkolnictwie wy¿szym, g³ównie publicznych. Jest to jeden z bardziej zapalnych punktów wspó³dzia³ania obydwu
sektorów oraz obszar wyj¹tkowo przykrych targów i nadu¿yæ, tym bardziej ¿e
trudny do poddania skutecznej regulacji prawnej. Najpowszechniejsza praktyka  og³aszanie w prasie lub materia³ach promocyjnych jednej uczelni, ¿e w naszej szkole wyk³adaj¹ profesorowie uczelni XY  jest jawnym wykorzystaniem
marki uczelni XY (patrz tak¿e wyniki ankiety  pytanie 14). Prób¹ uregulowania
tego problemu jest tzw. patronat (o tym, ¿e rozwi¹zanie to nie jest rozpowszechnione, wiadcz¹ odpowiedzi na pytanie 14b). W dyskusji panelowej, która odby³a siê w trakcie konferencji Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i nie-

1

Por. J. Przybysz:. Mo¿liwoæ wspó³pracy miêdzy bibliotekami uczelni publicznych i niepublicznych
w: Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych, pod red. J. Wonickiego, Instytut
Spo³eczeñstwa Wiedzy, Warszawa 2004.
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publicznych, prof. Marek Ratajczak wymieni³ przyk³adowe, znane w innych
krajach rozwi¹zania kwestii u¿yczania kadry i innych dóbr zwi¹zanych z nauczaniem, m.in. marki szko³y wy¿szej (walidacja, franchising, licencjonowanie)2. Nie s¹ to procedury ³atwe i tanie, ani dla uczelni oferuj¹cej tak¹ us³ugê,
ani dla uczelni j¹ przyjmuj¹cej. U¿yczenie marki np. w drodze walidacji oznacza uruchomienie pracoch³onnej i permanentnej procedury monitorowania
jakoci. Sytuacja jest jednak wówczas przejrzysta i niektóre polskie niepubliczne szko³y wy¿sze zdecydowa³y siê na takie rozwi¹zania, ale we wspó³pracy
z uczelniami zagranicznymi. Niestety, patronat ma niewiele wspólnego np.
z walidacj¹  kosztown¹ i pracoch³onn¹ procedur¹ potwierdzania jakoci studiów na poziomie wymagañ instytucji waliduj¹cej. To, co nazywa siê w Polsce
patronatem jest umow¹ o bardzo nieprecyzyjnie zarysowanych wzajemnych
zobowi¹zaniach.
Interesuj¹ce rozwi¹zanie proponuje Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej,
który zawi¹za³ konfederacjê z uczelniami niepublicznymi 3. Inne rozwi¹zanie
proponuje Fundacja Promocji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, za³o¿ona przez pañstwowe uczelnie ekonomiczne, która powsta³a w odpowiedzi na
liczne ¿yczenia szkó³ niepublicznych, aby uczelnie te objê³y je patronatem
i u¿yczy³y swej marki. Dzi mog¹ j¹ zdobyæ przechodz¹c nie³atw¹ akredytacjê
Fundacji.
To, ¿e takie regulacje mog¹ byæ trudne dla niepublicznych szkó³ wy¿szych
znalaz³o wyraz w wypowiedzi rektora jednej z uczelni publicznych, zamieszczonym w arkuszu dodatkowym ankiety. Stwierdzi³ on, ¿e kiedy wraz z jedn¹
ze szkó³ niepublicznych  przy obopólnej dobrej woli i chêci wprowadzenia
poprawnych relacji miêdzyinstytucjonalnych  próbowali ustaliæ zasady kontraktu patronackiego, szko³a niepubliczna stanê³a na skraju bankructwa. Jedyn¹ mo¿liwoci¹ jej efektywnego gospodarowania by³o dzia³anie oparte na zasadach przep³ywów niesformalizowanych. Inny rektor uczelni publicznej, o której patronat ubiega³o siê wiele szkó³ niepublicznych, powiedzia³, ¿e nie widzi
¿adnego powodu, aby wejæ w taki uk³ad bezp³atnie, poniewa¿ nie stoi za tym
¿adna korzyæ dla jego uczelni: ani materialna, ani spo³eczna. Gdyby za chcia³
to zrobiæ rzetelnie (z u¿yczeniem kadry, marki, ksiêgozbioru itd. i ze szczegó³ow¹ kontrol¹ jakoci kszta³cenia), zapewne parter prywatny wycofa³by siê z takiego uk³adu, widz¹c niekorzystny dla siebie bilans zysków i strat.
Przytoczony przyk³ad kieruje nas ponownie w stronê regulacji prawnych,
zw³aszcza dotycz¹cych przep³ywu finansów, opisanym tu zjawiskom towarzysz¹ bowiem znaczne przep³ywy rodków pieniê¿nych, pozornie niewidoczne.
Kszta³cenie kadr, przygotowywanie programów studiów, organizowanie i prowadzenie bibliotek, tworzenie marki instytucji  to wszystko s¹ procesy kosztowne i kto te koszty ponosi³. Z ich owoców korzystaj¹ dzi odbiorcy w oby2
3
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Por. Model wspó³dzia³ania..., op. cit., s. 117.
Por. K. Stêpnik: Konfederacja Szkó³ Wy¿szych Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej  model wspó³pracy Uniwersytetu z uczelniami niepublicznymi, ibidem.
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dwu sektorach. Poniewa¿ koncentruj¹ siê one w uczelniach publicznych zasilanych z bud¿etu pañstwa, a zatem  mo¿na powtórzyæ opinie podzielane g³ównie przez rektorów uczelni niepublicznych  wszyscy podatnicy partycypowali
w tych kosztach i powinni mieæ teraz swobodny dostêp do istniej¹cych 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 publiczne szko³y
wy¿sze. Osobn¹ spraw¹ jest tu tak¿e pokrywanie przez pierwsze miejsce pracy (najczêciej uczelnie publiczne) kosztów ubezpieczenia spo³ecznego, co
pomniejsza koszty zatrudnienia u nastêpnych pracodawców. Utajone przep³ywy pieniê¿ne s¹ zatem potencjalnym ród³em konfliktów miêdzy uczelniami.
W kierunku przeciwnym  od uczelni niepublicznych do publicznych 
mamy natomiast, wedle opinii rektorów, g³ównie nastêpuj¹ce przep³ywy:
 absolwentów studiów licencjackich wstêpuj¹cych na uzupe³niaj¹ce studia
magisterskie w uczelniach publicznych;
 dobrej kultury organizacyjnej, zw³aszcza kultury obs³ugi studentów;
 niektórych elementów procesów dydaktycznych zwiêkszaj¹cych sprawnoæ
kszta³cenia;
 niektórych programów dydaktycznych;
 rodków finansowych, g³ównie w postaci uposa¿eñ (dodatkowych róde³
dochodów dla nauczycieli), co pozwala na zachowanie kadry nauczaj¹cej
w publicznym szkolnictwie wy¿szym na tzw. pierwszych miejscach pracy.
Rozpatrzmy te elementy bardziej szczegó³owo.
Wiêkszoæ uczelni niepublicznych kszta³ci na poziomie licencjackim. Zwa¿ywszy na tradycyjny polski szacunek dla dyplomu magisterskiego oraz fiasko
wy¿szego kszta³cenia zawodowego w Polsce, s³usznie mo¿na siê spodziewaæ,
¿e znaczna czêæ absolwentów studiów licencjackich bêdzie chcia³a kontynuowaæ kszta³cenie na poziomie magisterskim. Szko³y niepubliczne staj¹ siê wiêc
naturalnym rezerwuarem kandydatów dla uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich prowadzonych w uczelniach publicznych. Wymaga to pewnej zbie¿noci programów na pierwszym poziomie kszta³cenia oraz zapewnienia takiej
jakoci kszta³cenia na poziomie licencjackim, aby absolwenci byli w stanie
kontynuowaæ studia magisterskie na podstawie nabytej uprzednio wiedzy. Interes szkó³ niepublicznych i publicznych jest tu wspólny: pierwsze przygotowuj¹
do nastêpnego etapu kszta³cenia, drugie  kszta³c¹ na tym etapie. Rektorzy
obydwu rodzajów szkó³ na ogó³ zgadzali siê, ¿e rozk³ad liczebnoci studentów
w uczelni akademickiej powinien przyjmowaæ kszta³t wrzecionowaty: ograniczona liczba studentów na poziomie licencjatu, znaczna  na poziomie studiów magisterskich oraz ponownie mniejsza liczba s³uchaczy na studiach doktoranckich i innych formach kszta³cenia pomagisterskiego. Taka struktura pozwala³aby na najlepsze wykorzystanie wysokich kwalifikacji kadry profesorskiej na uczelniach akademickich, a sferê kszta³cenia pozostawia³aby na poziomie pierwszym  który staje siê poziomem masowej edukacji w Polsce 
tak¿e w uczelniach o mniejszych ambicjach naukowych, dysponuj¹cych skrom-
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niejszymi zasobami kadry akademickiej i mniej wyrafinowanym zapleczem dydaktycznym, niepotrzebnymi, wedle opinii wielu rektorów, 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 szko³ami szkó³  rekrutuj¹cymi m³odzie¿ maj¹c¹ motywacjê do kszta³cenia powy¿ej pierwszego stopnia.
Taka struktura studentów by³aby te¿ zbie¿na z tendencjami procesu boloñskiego, zak³adaj¹cego dwustopniowoæ i ró¿norodnoæ studiów oraz pionow¹ i poziom¹ mobilnoæ s³uchaczy.
Niestety, ten model napotyka ju¿ dzi wiele przeszkód. Po pierwsze, w dobrych uczelniach publicznych 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,
o której bêdzie mowa poni¿ej, oraz niewysokich wymagañ na studiach I stopnia, mog¹ sprawiæ, ¿e model ten nie bêdzie móg³ byæ wprowadzony w ¿ycie.
Po drugie, uczelnie publiczne nie bêd¹ chcia³y (i ju¿ dzi nie chc¹) rezygnowaæ z odp³atnych studiów na poziomie licencjackim, poniewa¿ s¹ one ród³em niezbêdnych i niez³ych dochodów. Uczelnie publiczne profilowane,
czêsto o dobrej renomie, uruchamiaj¹ na najbardziej popularnych rynkowo
kierunkach komercyjne studia zaoczne i wieczorowe, nie le¿¹ce w ich zasadniczym profilu, czasem opieraj¹c siê na zasobach kadrowych niewiele przewy¿szaj¹cych wymagania minimalne.
Zalet¹ uczelni niepublicznych uznawan¹ przez rektorów szkó³ wy¿szych
obydwu sektorów jest ich nastawienie za dobr¹ obs³ugê klientów  studentów.
Chodzi zw³aszcza o kwestie organizacyjne. W istocie w uczelniach niepublicznych istniej¹ sprawniejsze, czêsto elektroniczne, formy rejestracji i przekazu
informacji, kontaktu ze studentami, organizacji procesów dydaktycznych itd.
Oczywicie nie dotyczy to wszystkich szkó³ niepublicznych: znane s¹ i wród
nich przypadki, ¿e studenci musz¹ walczyæ o krzes³a w przepe³nionych salach.
Takie szko³y psuj¹ opiniê naszemu rodowisku i powinny znikn¹æ z rynku
edukacyjnego  powiada rektor jednej z uczelni niepublicznych.
Rektorzy publicznych szkó³ wy¿szych uskar¿ali siê, ¿e zatrudnieni w ich
uczelniach 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. Uczelnie niepubliczne maj¹ generalnie sprawniejsze systemy zarz¹dzania (co po czêci wynika z braku ograniczeñ prawnych, dotkliwych w przypadku uczelni publicznych), lepszy wskanik liczebnoci 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 oraz zachowañ kadry.
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Niektóre szko³y niepubliczne stworzy³y wyspecjalizowane formy kszta³cenia, w których przoduj¹ na polskim rynku (e-learning, certyfikaty zawodowe
i bran¿owe, niektóre programy studiów podyplomowych). Te elementy procesów dydaktycznych mog¹ równie¿ byæ (i s¹) przedmiotem wymiany i wspó³pracy z sektorem publicznym. Zdarza siê, ¿e szko³y niepubliczne  silnie zwi¹zane z otoczeniem regionalnym  maj¹ do zaoferowania unikatowe obszary
badañ, np. dotycz¹ce spo³ecznoci lokalnych.
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 prowadzenia badañ i kszta³cenia 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 na to, ¿e w latach dziewiêædziesi¹tych wyst¹pi³o w Polsce
zagro¿enie dla substancji kadrowej w szkolnictwie wy¿szym, jednak w analizie korzyci wspó³dzia³ania z sektorem niepublicznym szczególnie licznie wskazywali na korzyæ w postaci zapewnienia kadrze nauczaj¹cej dodatkowych
dochodów (patrz odpowiedzi na pytanie 15f ankiety).
Wypowiedzi rektorów  tak jak poprzednie wyniki ankiety  wskazuj¹, ¿e
opisane przep³ywy dóbr maj¹ wybitnie asymetryczny charakter: prowadz¹ przede
wszystkim od uczelni publicznych do niepublicznych. Zadecydowa³a o tym
przede wszystkim geneza sektora niepublicznego. Nale¿y przy tym odnotowaæ, ¿e najlepsze, najdynamiczniej rozwijaj¹ce siê uczelnie niepubliczne  te,
w których pracuje ich w³asna kadra naukowa, które maj¹ rozbudowane zaplecze dydaktyczne i doskona³e biblioteki  zaczynaj¹ dowiadczaæ tych samych
zjawisk jak uczelnie publiczne. Zaczynaj¹ siê podskórne przep³ywy ich zasobów w stronê uczelni publicznych lub innych niepublicznych (wieloetatowoæ,
zaw³aszczanie programów), czemu uczelnie te energicznie siê przeciwstawiaj¹: Moi doktorzy maj¹ kategoryczny zakaz pracy poza moj¹ uczelni¹  stwierdzi³ rektor uczelni niepublicznej. Nie dopuszczam do tego, aby profesorowie,
którzy u mnie podejmuj¹ zatrudnienie na drugim etacie, mogli byæ zatrudnieni
gdziekolwiek indziej  powiedzia³ inny.
Ilustracj¹ asymetrii przep³ywów mog¹ byæ odpowiedzi rektorów na pytanie
17 z czêci I ankiety, które brzmia³o: Co przewa¿a wed³ug Pani/Pana opinii 
korzyci czy koszty wspó³dzia³ania?. Przypomnijmy: 83% rektorów uczelni
publicznych odpowiedzia³o, ¿e koszty, a 80% rektorów uczelni niepublicznych odpar³o, ¿e korzyci. Komentarz do tej odpowiedzi przedstawi³am przy
omówieniu wyników badania ankietowego.
Szczególnie dobitnie wyrazi³ sw¹ opiniê na temat przep³ywów i relacji
miêdzysektorowych rektor jednej z presti¿owych szkó³ publicznych: Wspó³-
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dzia³anie? Synergia? Ale¿ mo¿emy mówiæ co najwy¿ej o jednostronnym oddzia³ywaniu!. Ilustracj¹ tej wypowiedzi s¹ odpowiedzi na ostatnie, 20 pytanie
ankiety, które brzmia³o: Czy Pani/Pana uczelnia mog³aby siê równie pomylnie rozwijaæ  dzi i w przysz³oci  bez wspó³dzia³ania z uczelniami drugiego
sektora?. A¿ 96% rektorów uczelni publicznych udzieli³o odpowiedzi twierdz¹cej. Sporód rektorów uczelni niepublicznych tak odpowiedzia³o 27%,
nie  53%.

Warunki konkurencji jako podłoże konfliktów
Ta czêæ wywiadów jest szczególnie trudna do sprawiedliwej i zrównowa¿onej prezentacji. Mam nadziejê, ¿e uda mi siê bez zniekszta³cenia przedstawiæ opinie i zarzuty formu³owane przez reprezentantów obydwu sektorów. Pozwolê sobie jeszcze raz przypomnieæ, ¿e niniejsze podsumowanie zawiera
opinie wypowiedziane w trakcie wywiadów lub przedstawione w ankiecie, nie
opatrujê ich w³asnymi komentarzami, poza koniecznymi skrótami czy syntezami wypowiedzi.
Pragnê ponadto jeszcze raz podkreliæ, ¿e choæ w omówieniu wyników
badania pokazujê zró¿nicowanie obydwu sektorów, to nie by³o jego celem ich
antagonizowanie, lecz wprost przeciwnie. Zamykanie oczu na istniej¹ce ró¿nice, a zw³aszcza na antagonizuj¹ce problemy, nie wydaje siê dobr¹ drog¹ do
znajdowania wspólnego mylenia systemowego. Raczej nale¿y dociekliwie poszukaæ róde³ ró¿nic i konfliktów, a nastêpnie znaleæ sposoby ich rozwi¹zania i usuniêcia. Taki by³ cel ideowy tych analiz.
Opisane powy¿ej przep³ywy s¹ podstaw¹ zasadniczych konfliktów rodz¹cych siê miêdzy uczelniami obydwu sektorów. Konfliktogenna jest zarówno
ich asymetria, jak i niejawnoæ, nieformalnoæ. Ogólnym t³em tych konfliktów jest ostra konkurencja, przyjmuj¹ca czêsto postaæ walki o przetrwanie.
Uczelnie konkuruj¹ przede wszystkim o kandydatów na studia odp³atne oraz
o samodzielnych nauczycieli akademickich mog¹cych firmowaæ prowadzenie kierunków studiów atrakcyjnych rynkowo. Na rynku edukacyjnym wystêpuje deficyt obydwu tych grup. W dodatku konkurencja ta, wedle opinii naszych respondentów, jest zdecydowanie nierówna i nieuczciwa  choæ rektorzy ka¿dego rodzaju uczelni wskazuj¹ z wiêksz¹ si³¹ na inne wyznaczniki tej
nierównoci. Niestety, warunki konkurencji tworzone przez regulacje prawne
s¹ dodatkowym ród³em konfliktów. Na pytanie Co najbardziej psuje relacje
miêdzy szko³ami publicznymi i niepublicznymi? rektor jednej z uczelni niepublicznych odpowiedzia³: Jak to co? Pañstwo. Poniewa¿ nie ma ¿adnej
polityki i ustanawia z³e prawo [...]. Pañstwo powinno staæ na stra¿y zdrowej
konkurencji, a nie czyni tego  konkurencja na rynku edukacyjnym szkolnictwa wy¿szego jest nierzetelna.
Konkurencja dotycz¹ca kandydatów na studia, ich rekrutacja  stwierdzi³
jeden z rektorów  przyjmuje postaæ kaskady. Najpierw kandydaci próbuj¹
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dostaæ siê na studia dzienne (nieodp³atne, ale obwarowane egzaminem wstêpnym)  to pierwszy stopieñ kaskady. Kandydaci czêsto obstawiaj¹ wiele
kierunków studiów lub uczelni, wybieraj¹c najbardziej presti¿owe 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 w po³¹czeniu z oddaleniem miejsca zamieszkania od orodków akademickich). Ci, którym siê nie powiod³o przelewaj¹ siê na drugi stopieñ kaskady: studia zaoczne i wieczorowe (odp³atne)
na uczelniach publicznych soraz studia na uczelniach niepublicznych. Na
tym stopniu kaskady rzadko decyduje wynik egzaminu wstêpnego lub innej
formy oceny kandydatów, bo najczêciej ju¿ go nie ma. Tak zwane rozmowy
kwalifikacyjne lub konkursy wiadectw maturalnych rzadko pe³ni¹ funkcjê
selekcyjn¹. Raczej jest bowiem tak, ¿e kto p³aci, ten studiuje. O wyborze
uczelni decyduje jej presti¿, moda, przewidywana trudnoæ studiów oraz
wysokoæ czesnego. Ostatni stopieñ kaskady to ci kandydaci, którzy przychodz¹ na studia i tanie, i niewymagaj¹ce, a wiêc z definicji studia o niskiej
jakoci. Wywiera to istotny wp³yw na jakoæ wykszta³cenia absolwentów tych
uczelni. Dotyczy to obydwu sektorów: publicznego i niepublicznego.
Ten 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 p³ac¹cych studentów. Skoro cena studiów
staje siê jednym z zasadniczych czynników wyboru, to powinna ona byæ elementem dobrej konkurencji, a nie jest! Czêciej tañsze s¹ studia w uczelniach
publicznych, poniewa¿ tu studenci zaoczni s¹ wspomagani dotacj¹ bud¿etow¹
i korzystaj¹ na równych prawach ze studentami dziennymi z zaplecza dydaktycznego ca³ej uczelni. Konkurencja jest nierówna, gdy¿ uczelnie publiczne s¹
uprzywilejowane przez wsparcie pañstwa dla odp³atnych form studiów  powiadaj¹ rektorzy uczelni (g³ównie) niepublicznych. Gdyby pieni¹dze sz³y za
studentem, tego konfliktu by nie by³o. Nadchodz¹cy ni¿ demograficzny zapewne pog³êbi konflikty  kandydaci na studia bêd¹ towarem jeszcze bardziej deficytowym.
Drugim polem konfliktów s¹ zabiegi o kadrê mog¹c¹ firmowaæ prowadzenie kierunku studiów, a zw³aszcza o samodzielnych pracowników naukowych, którzy uzyskali stopnie i tytu³y w stosownych dyscyplinach. Wymagania na³o¿one przez prawo i zbyt wolna reprodukcja kadr naukowych sprawiaj¹, ¿e narasta zjawisko wieloetatowoci  najdra¿liwszy problem relacji
miêdzy sektorami. Akademickie szko³y wy¿sze (g³ównie du¿e uczelnie publiczne) maj¹ obowi¹zek kszta³cenia i odtwarzania kadr naukowo-dydaktycznych i z obowi¹zku tego staraj¹ siê wywi¹zywaæ. W tej kwestii do prostej
konkurencji o kadry do³¹cza siê ponownie czynnik finansowy. Koszty kszta³cenia kadr s¹ niezwykle wysokie, zw³aszcza w naukach technicznych i dowiadczalnych, wymagaj¹cych stworzenia warsztatów pracy naukowej. rodki,
które s¹ przeznaczone na te badania pochodz¹ g³ównie z kasy pañstwowej,
ale nie tylko, tak¿e z badañ miêdzynarodowych, funduszy wspó³pracy z in-
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stytucjami gospodarczymi itp.4. Z tak wykszta³conych kadr czerpie potem ca³e
szkolnictwo wy¿sze  tak¿e uczelnie, które nie przyczyni³y siê wprost i w ¿aden sposób do ich rozwoju. Jest to sytuacja zrozumia³a i nie ona sama stanowi ród³o konfliktu. Rektorzy wymieniali nastêpuj¹ce ród³a napiêæ w stosunkach miêdzy uczelniami:
 Uczelniom publicznym stawia siê zarzuty z³ej gospodarki i wysokich kosztów kszta³cenia przez proste porównanie nak³adów i liczby kszta³conych
studentów, a z pominiêciem ich zobowi¹zañ dotycz¹cych np. kszta³cenia
kadr i podtrzymywania substancji materialnej dla kultury narodowej. Oczywicie, takie porównanie wypada na niekorzyæ uczelni publicznych, w których nak³adach mieci siê w³anie proces odtwarzania kadr, prowadzenia
innych badañ, utrzymywania zaplecza dydaktycznego, w tym kosztownych
ksiêgozbiorów, czêsto zabytkowej bazy materialnej itd. Publiczne szko³y
wy¿sze pe³ni¹ znacz¹c¹ misjê kulturotwórcz¹, co jest zwi¹zane z niema³ymi kosztami, których nie ponosz¹ szko³y niepubliczne, w przewa¿aj¹cej
czêci skupione g³ównie na dydaktyce.
 Problem odtwarzania kadry naukowej i wykorzystywania istniej¹cych zasobów przez uczelnie niepubliczne znalaz³ interesuj¹ce owietlenie w wypowiedzi rektora uczelni publicznej: Kszta³cimy [w Polsce  EC] 45 tys. doktorów rocznie i oni powinni pracowaæ w szko³ach wy¿szych cierpi¹cych na
brak kadr [...]. Rocznie kszta³cimy 800900 doktorów habilitowanych i oni
powinni wraz z doktorami budowaæ w³asne zespo³y naukowo-dydaktyczne,
zostawaæ kierownikami katedr na uczelniach, które same kadr nie kszta³c¹
[...]. Chodzi o to, aby wykorzystaæ te kadry racjonalnie [...]. I zdawa³oby siê,
¿e to jest moment wspó³pracy i porozumienia pomiêdzy sektorami  ale nie
jest, bo to wchodzi oczywicie w kolizjê z interesami profesorów pracuj¹cych na 3 czy 5 etatach w szko³ach niepublicznych.
 Dodatkowym czynnikiem tworz¹cym koszty w uczelniach publicznych,
a nie uwzglêdnianym w prostych porównaniach kosztów kszta³cenia, jest
koszt wiadczeñ socjalnych kadry. Najczêstszym modelem podwójnego (lub
wielokrotnego) zatrudnienia pracowników jest pierwszy etat (obci¹¿ony
sk³adk¹ na wiadczenia spo³eczne) w uczelni publicznej, a wolne od tego
obci¹¿enia umowy o dzie³o  w uczelniach niepublicznych.
 Uczelniom publicznym stawia siê zarzuty z³ej gospodarki w porównaniu
z uczelniami niepublicznymi, bez wziêcia pod uwagê skrêpowania ich zdolnoci decyzyjnych znaczn¹ liczb¹ przepisów dotycz¹cych dysponowania
4
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Przy okazji dyskusji nad przep³ywami rodków pieniê¿nych w wypowiedziach rektorów pojawi³a siê
zabawna niekonsekwencja. Uznaje siê bowiem, ¿e w³acicielem dóbr intelektualnych jest ich twórca
 pracownik naukowo-dydaktyczny  a zatem mo¿e nimi swobodnie dysponowaæ (patrz punkty ankiety dotycz¹ce problemu zaw³aszczania dóbr intelektualnych). Ale jednoczenie stwierdza siê, ¿e jeli
badania (b¹d przygotowane programy dydaktyczne) by³y finansowane z bud¿etu pañstwa, to w³acicielem produktu jest albo bezporedni rozdawca rodków finansowych (czyli uczelnia pañstwowa),
albo podatnik  czyli rezultaty s¹ w³asnoci¹ publiczn¹. Rektorzy przyjmowali jedn¹ z tych opcji
stosownie do sytuacji, o której mówili. Najwyraniej problem wymaga precyzyjnej charakterystyki
i uregulowania sprawy w³asnoci.
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funduszami publicznymi (por. np. odpowiedzi na pytanie 2h ankiety dotycz¹ce tych funduszy). 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 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 tu koniecznoæ traktowania wszystkich rodków zdobytych przez uczelniê publiczn¹
jako rodków bud¿etowych. Wi¹¿e siê to z koniecznoci¹ zastosowania do
nich przepisów o zamówieniach publicznych i innymi restrykcjami. Takich
regulacji nie maj¹ uczelnie niepubliczne. Ta zasada sta³a siê zreszt¹ przedmiotem skargi konstytucyjnej, z³o¿onej prob¹ o rozstrzygniêcie, czy nie
nastêpuje dyskryminacja uczelni publicznych w stosunku do niepublicznych5. Z kolei rektorzy niepublicznych szkó³ wy¿szych zarzucali uczelniom publicznym, ¿e nie mog¹ zbankrutowaæ, co mia³o oznaczaæ, ¿e
nie ponosz¹ one pe³nej odpowiedzialnoci za prowadzon¹ gospodarkê, a za
marnotrawstwo rodków finansowych nie s¹ rozliczane  nie wymaga siê
od nich rzetelnego gospodarowania. Inaczej ma siê sprawa w przypadku
uczelni niepublicznych, które musz¹ byæ zarz¹dzane efektywnie pod grob¹ znikniêcia z rynku.
Niepublicznym szko³om wy¿szym zarzuca siê brak zrozumienia dla spo³ecznej misji szkolnictwa wy¿szego i traktuje siê je jako instytucje nastawione przede wszystkim na uzyskanie dochodów. Boli to zw³aszcza te uczelnie, które nie s¹ wspomnianymi spó³dzielniami profesorskimi, a ich rektorzy i za³o¿yciele dzia³aj¹ w imiê zaspokojenia znacz¹cych potrzeb edukacyjnych (np. w rodowiskach lokalnych zaniedbanych przez pañstwo),
prowadz¹ o¿ywion¹ dzia³alnoæ kulturotwórcz¹ w swych regionach i ponosz¹ z tego tytu³u znaczne nak³ady, z w³asnych rodków funduj¹ stypendia i uruchamiaj¹ ambitne programy kszta³cenia dla najzdolniejszych grup
m³odzie¿y itd. 6. Rektorów i za³o¿ycieli uczelni niepublicznych boli tak¿e
brak zrozumienia w rodowisku akademickim dla istoty przemian gospodarczych w naszym kraju oraz 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.
Podnoszone s¹ wzajemne oskar¿enia szkó³ obu sektorów dotycz¹ce przynale¿noci kadry naukowo-badawczej i jej dorobku intelektualnego. Uczelnie publicznie ponosz¹ce wspomniane wy¿ej koszty odnawiania i zatrudniania kadr, pielêgnuj¹ce tradycjê stosunków mistrzuczeñ, oczekuj¹ od swych

5

Por. fragment wywiadu z rektorem Uniwersytetu Jagielloñskiego, prof. Franciszkiem Ziejk¹, zamieszczony w aneksie do niniejszego opracowania.

6

Por. np. wypowiedzi rektorów: Bogdana Grzeloñskiego, Tadeusza Pomianka i W³odzimierza Roszczynialskiego zamieszczone w aneksie do niniejszego opracowania.
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nauczycieli lojalnoci polegaj¹cej  w najskromniejszym wymiarze  na niezaniedbywaniu obowi¹zków wzglêdem Alma Mater i niedzia³aniu na jej szkodê w sytuacji konkurencyjnej. Rektorzy przedstawili w wywiadach ca³¹ gamê
przyk³adów nielojalnej dzia³alnoci swych pracowników  trzeba przyznaæ,
¿e czasem przekraczaj¹cych granice przeciêtnej wyobrani. Publiczne szko³y wy¿sze 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 7. W du¿ych uczelniach akademickich mo¿na uzyskaæ znaczne rodki na badania naukowe, ekspertyzy, publikacje itp., ale
wymagaj¹ one 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 uczelni, zmniejszaj¹ po¿¹dan¹ mobilnoæ
kadr, a w skrajnym przypadku, jeli uczelnie akademickie postawi¹ 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 okresu jednego pokolenia, aby móc siê pokusiæ o stworzenie
prawdziwie akademickiego orodka; a rektorzy szkó³ publicznych kontrargumentuj¹: proces doktoryzowania i habilitowania mo¿e siê zamkn¹æ w okresie 10 lat  tyle czasu istniej¹ uczelnie niepubliczne, a wiêc mog³yby ju¿
dysponowaæ w³asn¹ kadr¹.
Jak widaæ, nikt nie jest zadowolony z obecnego stanu gospodarowania kadrami akademickimi i towarzysz¹cych im przep³ywów pieniê¿nych. Rektorzy
uczelni obydwu sektorów widz¹ w nich podstawowe ród³o konfliktów. Odpowied na pytanie 7 ankiety (Czy obecne zró¿nicowanie regulacji prawnych dotycz¹cych stosunków pracy dobrze s³u¿y rozwojowi w³aciwych relacji miêdzy
sektorami?) nie pozostawia ¿adnych w¹tpliwoci w tej sprawie. Nasi respondenci byli bardzo zgodni w tej kwestii: odpowiedzi nie udzieli³o niemal 96%
rektorów uczelni publicznych oraz 91% rektorów uczelni niepublicznych.
W podanych powy¿ej opisach pól konfliktów istniej¹ elementy regulacji
prawnych ró¿nicuj¹cych uczelnie w prawach ubiegania siê o rozmaite dobra,
a zatem naruszaj¹cych zasady równej konkurencji. Te nierównoci, dotykaj¹ce
g³ównie uczelni niepublicznych, 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 pozyskiwania funduszy s¹ znacznie zró¿nicowane ze wzglêdu na

7
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Por. np. wypowied rektora Jana Krysiñskiego zamieszczon¹ w aneksie do niniejszego opracowania.

Warunki konkurencji jako pod³o¿e konfliktów
to, czy respondent jest rektorem uczelni publicznej, czy niepublicznej.
Wród rektorów niepublicznych szkó³ wy¿szych wystêpuje przewaga odpowiedzi po stronie równego dostêpu i równych zasad gospodarowania.
Przewijaj¹ca siê w wywiadach idea bonu edukacyjnego 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 oraz uzyskanie uprzywilejowanej pozycji na drugim stopniu kaskady kandydatów.
 Uczelnie publiczne musz¹ natomiast traktowaæ wszystkie pozyskiwane rodki pozabud¿etowe jako finanse publiczne, co nie dotyczy niepublicznych
szkó³ wy¿szych.
 Uczelnie niepubliczne s¹ dyskryminowane ze wzglêdu na ni¿sze wymagania kadrowe stawiane publicznym szko³om wy¿szym w przypadku otwierania przez nie rodków zamiejscowych. Wysi³ek i nak³ady obydwu typów
uczelni s¹ tu wiêc ró¿ne.
 W publicznych i niepublicznych szko³ach wy¿szych emerytowani profesorowie s¹ w odmienny sposób zaliczani do minimum kadrowego niezbêdnego dla prowadzenia kierunku studiów (tym razem na niekorzyæ uczelni
publicznych).
 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 na studiach dziennych i zaocznych), a które mog¹ staæ siê podstaw¹ bardzo 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 uczelni
niepublicznych.
Odpowied na pytanie 5 ankiety (Czy obecnie obowi¹zuj¹ce zasady okrelaj¹ce warunki konkurowania uczelni na rynku us³ug edukacyjnych sprzyjaj¹
rozwojowi w³aciwych relacji miêdzy sektorami?) jest wyj¹tkowo jednomylna. Nie stwierdzi³o 87% rektorów uczelni publicznych i 89% rektorów uczelni
niepublicznych.
Wskazane wy¿ej sytuacje konfliktowe maj¹ jeden, wspólny dla obydwu
sektorów i dramatycznie z³y skutek. Z jednej strony nastêpuje upadek etosu
rodowiska akademickiego. Wartoci akademickie nie wytrzyma³y próby komercji  stwierdzi³ jeden z rektorów. Z drugiej strony, 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 nie odnalaz³ profesora siedemnastoetatowca,
o którym mówi³ minister Zdrada, ale opinia o powszechnoci takich praktyk
utrwali³a siê w wiadomoci publicznej. Powoduje to deprecjacjê statusu spo-
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³ecznego 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.

Współpraca i perspektywy jej rozwoju
Mimo wszystkich tych konfliktów poszczególne uczelnie obydwu sektorów rozwijaj¹ wspó³pracê, maj¹c¹ najczêciej (por. odpowiedzi na pytanie 14
ankiety) 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 powy¿ej przep³ywu dóbr.
Umowy o wspó³pracy dotycz¹ przede wszystkim:
 traktowania przez uczelnie publiczne absolwentów (licencjatów) niepublicznych szkó³ wy¿szych na równi z w³asnymi absolwentami i umo¿liwiania
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 oraz innych
przedsiêwziêæ;
 zasad korzystania z bibliotek b¹d innego zaplecza dydaktycznego (sale
wyk³adowe, pracownie, laboratoria).
Jest charakterystyczne, ¿e rektorzy obydwu sektorów jednomylnie stwierdzali, i¿ uczelnie bêd¹ce stron¹ daj¹c¹ w tych uk³adach przewa¿nie nie odnosz¹ z tego tytu³u korzyci finansowych (z wyj¹tkiem zysków z podnajmowania sal i pracowni dydaktycznych) i jest to zapisane w umowach. A wiêc porz¹dkowanie zobowi¹zañ finansowych mo¿e przyjmowaæ i tak¹ formê.
Perspektywy rozwoju wspó³pracy miêdzy uczelniami obydwu sektorów nie
s¹ najgorsze  orzekaj¹ rektorzy. Potrzebna jest przede wszystkim lepsza atmosfera i likwidacja pól najwiêkszych konfliktów (co powinno nastêpowaæ wraz z popraw¹ jakoci kszta³cenia oraz znaczniejszym w³¹czaniem siê uczelni niepublicznych do badañ i aktywnego promowania kadry naukowej, z rozwojem ich
zaplecza materialnego i dydaktycznego). Ten rozwój wymaga przede wszystkim:
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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);
 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 jednak nie tylko rozprzestrzeniania dobrych praktyk, ale tak¿e stworzenia zasad np. wypo¿yczania lub kszta³cenia kadry wraz z towarzysz¹cymi temu zobowi¹zaniami finansowymi (postuluj¹ to g³ównie rektorzy
uczelni publicznych).
Uczelnie niepubliczne wiêksze nadzieje na dobr¹ i owocn¹ wspó³pracê
wi¹¿¹ ze szko³ami zagranicznymi. Wspó³praca z partnerami zagranicznymi
jest bowiem ³atwiejsza do nawi¹zania z powodów formalnych (lepsze przepisy, jasnoæ regu³) i korzystniejsza ze wzglêdów presti¿owych.

Rola państwa
Jak ju¿ wspomniano, szybkiemu i ¿ywio³owemu rozwojowi kszta³cenia na
poziomie wy¿szym w Polsce towarzyszy³ od pocz¹tku brak pañstwowej wizji
i strategii dla ca³ego szkolnictwa wy¿szego, a zw³aszcza dobrej wspó³pracy
sektorów. Organy pañstwa zdawa³y siê nie nad¹¿aæ za tym rozwojem, a w
miejsce strategii proponowa³y rozwi¹zania dorane, zaskakuj¹ce uczelnie (zwykle na pocz¹tku wakacji, tu¿ przed rekrutacj¹  powiadaj¹ rektorzy).
Cytowa³am ju¿ odpowied jednego z rektorów na pytanie, co uznaje za
najsilniejszy czynnik psuj¹cy relacje miêdzy sektorami (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 stwierdzi³ 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 prowadzi³o jasnej i stabilnej polityki wzglêdem szkolnictwa wy¿szego, zw³aszcza niepublicznego, oraz nie stworzy³o regulacji prawnych bêd¹cych podstaw¹ równej i etycznej konkurencji miêdzy
sektorami.
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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, rodowiskowej akredytacji  odk³adano powo³anie Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Jej obecna dzia³alnoæ oceniana jest
przez rektorów pozytywnie, a szczególne nadzieje wi¹¿¹ siê z jej dzia³alnoci¹
w przysz³oci. Pesymistyczny scenariusz rozwoju niepublicznych szkó³ wy¿szych
powiada, ¿e na rynku przetrwaj¹ uczelnie o najlepszej jakoci studiów oraz te, które
tanio oferuj¹ kszta³cenie na bardzo niskim poziomie, mog¹ za zgin¹æ uczelnie
redniej miary, kieruj¹ce przyzwoit¹ ofertê edukacji do mniej uzdolnionej m³odzie¿y. Dzieje siê tak m.in. dlatego, ¿e czêsto dyplom, a nie wiedza, s¹ tym, co m³odzi
ludzie chc¹ zdobyæ w uczelniach. Rektorzy stwierdzili, ¿e rol¹ Pañstwowej Komisji
Akredytacyjnej powinno byæ niedopuszczenie do realizacji tego scenariusza.
Daleko gorsze opinie wyra¿ali rektorzy pod adresem narzêdzi oceny, którymi pos³uguje siê Komisja, a mianowicie standardów kszta³cenia (dawniejszych
minimów programowych) oraz ogólnie struktury kierunkowej, na której s¹ one
nadbudowane. Liczba 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 (specjalizacyjny, nowatorstwa programowego) kurczy siê niebezpiecznie. Standardy s¹ doæ
powszechnie uznawane za gorset nie pozwalaj¹cy na rozwi¹zania nowatorskie
i autorskie, co zagra¿a ró¿norodnoci kszta³cenia. 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, zw³aszcza 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 istocie 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 fantastyczne, jeli chodzi o nazwê i nauczane
treci, ale atrakcyjne pod wzglêdem rynkowym).
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 sektorami. G³osy krytyczne w stosunku do niej dotyczy³y zw³aszcza projektu zwi¹zania mo¿liwoci
prowadzenia studiów podyplomowych z uprawnieniami do doktoryzowania,
podczas gdy ten rodzaj edukacji jest szczególnie potrzebny w ma³ych orodkach, gdzie nie ma kadry profesorskiej i wielkich uczelni. Uznawano, ¿e jest to
dodatkowy element konfliktogenny i faworyzuj¹cy uczelnie publiczne8. Za niedostateczn¹ uznawano tak¿e regulacjê dotycz¹c¹ edukacji przez Internet  wa¿nej w kontekcie spo³eczeñstwa wiedzy.
8
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WNIOSKI: PROBLEMY BADAWCZE,
KTÓRE POWINNY BYĆ PODJĘTE
PRZEZ INSTYTUT SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY

Zgodnie z za³o¿onymi celami badania, prezentacjê jego wyników ma zakoñczyæ lista problemów powstaj¹cych na styku dzia³ania obydwu sektorów szkolnictwa wy¿szego, którymi powinien siê zaj¹æ Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy.
Sam fakt powo³ania Instytutu z inicjatywy rektorów uczelni publicznych i niepublicznych stanowi odpowied na podstawow¹ potrzebê zg³aszan¹ przez rektorów, a mianowicie potrzebê prowadzenia dysput i rozpowszechniania dobrej
praktyki, prowadzenia badañ oraz tworzenia projektów mog¹cych doprowadziæ
do powstania dobrego systemu szkolnictwa wy¿szego w Polsce. 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 badania i rozwi¹zania wynika z przedstawionych w poprzednich rozdzia³ach pól konfliktów
i wspó³pracy uczelni obydwu sektorów. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹:
 Analiza warunków konkurencji miêdzy uczelniami publicznymi i niepublicznymi. Propozycje regulacji prawnych zapewniaj¹cych ich równ¹ konkurencjê.
 Analiza wykorzystania rodków bud¿etowych przeznaczanych na szkolnictwo wy¿sze w warunkach znacznych ograniczeñ finansowych. Racjonalizacja strategii tych wydatków.
 Analiza stosowanych w wiecie rozwi¹zañ finansowania kszta³cenia wy¿szego (typu bon edukacyjny) oraz systemów zamówieñ pañstwowych na
us³ugi edukacyjne. Zbadanie mo¿liwoci ich wprowadzenia w Polsce.
 Analiza struktury kierunkowej szkolnictwa wy¿szego w Polsce (jej skutków
pozytywnych i negatywnych) wraz ze wszystkimi warunkami prowadzenia
kierunku studiów. Analiza rozwi¹zañ alternatywnych znanych w wiecie.
Zbadanie mo¿liwoci wprowadzenia ich w Polsce.
 Analiza rozwi¹zañ systemowych reguluj¹cych przep³ywy studentów i absolwentów pomiêdzy studiami ró¿nych poziomów i kierunków, zapewniaj¹cych mobilnoæ poziom¹ i pionow¹ s³uchaczy ponad podzia³ami sektorowymi.
 Analiza rodzajów stosowanych na wiecie umów reguluj¹cych wspó³pracê miêdzy uczelniami w sferze kszta³cenia. Zbadanie mo¿liwoci
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wprowadzenia ich w Polsce, ³¹cznie z konsekwencjami finansowymi dla
podmiotów umowy.
 Analiza zagadnienia w³asnoci dóbr intelektualnych zwi¹zanych z kszta³ceniem w szko³ach wy¿szych.
Ponadto z wywiadów i wypowiedzi wynika³o, ¿e rektorzy oczekuj¹ od Instytutu Spo³eczeñstwa Wiedzy:
 stworzenia forum dla debaty publicznej oraz okrelenia regu³ jej prowadzenia przez rodowiska akademickie;
 dzia³añ na rzecz poprawy wizerunku szkolnictwa wy¿szego w mediach
masowych (np. zorganizowania sta³ego seminarium dla dziennikarzy zajmuj¹cych siê problematyk¹ szkolnictwa wy¿szego i badañ naukowych
w Polsce);
 dzia³añ na rzecz poprawy etosu rodowiska akademickiego.
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Fragmenty wywiadów z rektorami
Julian Auleytner
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Czego wa¿nego nie by³o w ankiecie?
Odczu³em brak pytañ dotycz¹cych relacji miêdzy uczelniami a Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, a wród nich pytañ dotycz¹cych swobody
realizacji programów kszta³cenia. Programy kszta³cenia, które musimy realizowaæ, s¹ dzi narzucane przez Ministerstwo i uczelnie s¹ skrêpowane w realizacji swych w³asnych planów oraz programów dydaktycznych  zdarza siê, ¿e
dzieje siê to ze szkod¹ dla s³uchaczy. Moja uczelnia pracuje na podstawie autorskich, nowoczesnych programów zajêæ, ale zarazem musi uwzglêdniaæ
obowi¹zkowe standardy programów ze spisem przedmiotów i z rozpisan¹ liczb¹ godzin nauczania. Na przyk³ad na studiach licencjackich narzucone standardy przekraczaj¹ 1 tys. godzin zajêæ, co odbiega od standardów europejskich. Dzieje siê tak, ¿e student ma odsiedzieæ dyplom, a nie realizowaæ
kszta³cenie i samokszta³cenie. Kto, kto przygotowywa³ te standardy, nie zapyta³ uczelni, jakie bêd¹ skutki spo³eczne takiego obci¹¿enia. Studenci uciekaj¹
od tej liczby godzin, a uczelnie staraj¹ siê jej nie realizowaæ, omin¹æ. A przecie¿ studia wy¿sze to przede wszystkim samokszta³cenie  w krajach Zachodu
przynajmniej 1,5 tys. godzin okresu studiów przeznacza siê na tê formê zdobywania wiedzy. W Polsce istnieje niebezpieczna tendencja do rêcznego sterowania planami studiów, podczas gdy szko³y wy¿sze powinny realizowaæ w³asne, kreatywne programy autorskie. Oceniam to bardzo krytycznie, poniewa¿
administracyjnie ogranicza siê, jak¿e potrzebn¹, konkurencjê miêdzy uczelniami oraz motywacjê do doskonalenia programów autorskich [...].
Problem ten nabiera jeszcze bardziej dramatycznego wyrazu w kontekcie
europejskim [...]. Uczelnie polskie z powodu tego gorsetu s¹ coraz mniej konkurencyjne w stosunku do europejskich, a te niebawem wejd¹ na nasz rynek
edukacyjny. Uczelnia angielska czy francuska zaproponuje studia krótsze, ³a-

45

Aneks
twiejsze, nastawione na samokszta³cenie, z powszechnie uznawanym dyplomem  tymczasem nasze szko³y wy¿sze bêd¹ musia³y proponowaæ program
ministerialny. Oczywicie, zgadzam siê z tym, ¿e powinna byæ kontrola jakoci
kszta³cenia ze strony pañstwa przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹. Ale
ani Ministerstwo Edukacji, ani PKA nie powinny proponowaæ standardów, które zmuszaj¹ studenta do odsiadywania dyplomu na dowolnej formie studiów
 a dzisiaj liczba godzin to wymusza.
Czy, Pana zdaniem, mo¿emy mówiæ, ¿e powsta³ jeden system dwóch sektorów szkó³ wy¿szych po³¹czonych synergicznie? Czy taki system powinien
istnieæ?
Nie powsta³. Mamy do czynienia z istnieniem dwóch modeli szkolnictwa
maj¹cych punkty styczne  stycznoci te maj¹ charakter okazjonalny i przypadkowy, a nie systemowy. Uwa¿am, ¿e mamy jedn¹ edukacjê wy¿sz¹, lecz jest
ona realizowana na dwa ró¿ne sposoby. Dopóki bêdziemy mówiæ o dwóch
systemach czy d¹¿yæ do ich istnienia, dopóty bêd¹ konflikty miêdzy sektorami.
Ustawa powinna odpowiadaæ oczekiwaniom m³odzie¿y (a nie g³ównie lobby
profesorskiemu) i regulowaæ w sposób integracyjny ca³y system.
23 wrzenia 2003 r.

Andrzej Bartnicki
Wy¿sza Szko³a Humanistyczna w Pu³tusku*
Czy, Pana zdaniem, mo¿emy mówiæ, ¿e powsta³ jeden system dwóch sektorów szkó³ wy¿szych po³¹czonych synergicznie? Czy taki system powinien
istnieæ?
[...] to jest fundamentalne pytanie. Systemu nie ma, jeli pytamy o wszystkie uczelnie pañstwowe i wszystkie niepañstwowe. Kiedy natomiast pytamy
o najlepsze uczelnie, to mo¿emy odpowiedzieæ optymistycznie, ¿e jestemy
na drodze formowania siê systemu  zbli¿ania siê ich do siebie. Ale ten proces
potrwa d³ugo, bo system kszta³tuje siê w ró¿nych sferach, nie tylko formalnoprawnej, ale tak¿e psychologicznej i moralnej [...] napotykamy w obydwu sektorach stare obyczaje wiata akademickiego, które sprawiaj¹, ¿e dostosowanie
do nowej sytuacji jest trudne.
Co Pan rozumie przez stare obyczaje?
[...] przyzwyczajenie do tego, ¿e pracuje siê w jednym miejscu, ¿e praca
jest zapewniona i stabilna, ¿e wynagrodzenie jest takie samo, choæ dotyczy
ró¿nej aktywnoci nauczycieli akademickich i ró¿nych dziedzin nauki. Te z³e
stare obyczaje obni¿aj¹ konkurencyjnoæ. Ich wyznawcy nie maj¹ zrozumie*
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nia dla znaczenia konkurencji. Uwa¿am, ¿e najwiêkszym po¿ytkiem ze stworzenia sektora uczelni niepañstwowych by³o powstanie konkurencji miêdzy
szko³ami wy¿szymi. Oczywicie, s¹ i dobre stare tradycje  choæby autonomia
akademicka.
Tym, co ceniê najbardziej w uczelniach niepañstwowych jest swoboda i szybkoæ decyzji w³adz rektorskich, które czyni¹ je bardziej konkurencyjnymi ni¿ uczelnie pañstwowe. Rektorzy pañstwowych szkó³ wy¿szych zwi¹zani s¹ szeregiem
ograniczeñ i przepisów  maj¹ gorsze warunki skutecznego i szybkiego dzia³ania.
W ich uczelniach najlepsze pomys³y mog¹ siê zmarnowaæ choæ by przez to, ¿e
struktury podejmowania decyzji s¹ okrelone centralnie, ¿e decyzje s¹ podejmowane przez cia³a kolegialne. A w uczelniach niepañstwowych istnieje swoboda
wyboru struktur decyzyjnych oraz wolnoæ (ale, co za tym idzie, tak¿e ryzyko
i odpowiedzialnoæ) decyzji w³adzy  tak¿e jednoosobowej  rektora.
17 wrzenia 2003 r.

Tomasz Borecki
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Czego wa¿nego nie by³o w ankiecie?
Brakowa³o mi jednego pytania, które sam sobie nieustannie zadajê, a mianowicie, czy po roku 1990, kiedy wesz³a w ¿ycie nowa ustawa, gdy zaczê³y
siê mno¿yæ uczelnie niepubliczne, by³a inna droga rozwoju dla edukacji
wy¿szej. I sam sobie odpowiadam, ¿e by³a i nie zosta³a wykorzystana. A by³a
to droga, która wymaga³a oparcia edukacji wy¿szej w wiêkszym stopniu na
uczelniach publicznych i tworzeniu nowych uczelni niepublicznych w cilejszym zwi¹zku z uczelniami publicznymi. Mam nieco ¿alu, ¿e posz³o to w
kierunku ¿ywio³owego rozwoju sektora niepublicznego [...]. Nale¿a³o raczej
daæ ujcie energii dydaktycznej profesorów dziêki ³¹czeniu nowych szkó³
bardzo silnym nerwem z dobrymi szko³ami publicznymi. Mo¿e uda³oby siê
wówczas unikn¹æ tego, o czym codziennie s³yszymy: kupczenia edukacj¹,
nadmiaru stanowisk, braku kontroli itd. Oczywicie, ten upadek dobrych obyczajów i jakoci dotyka tak¿e uczelnie pañstwowe, zw³aszcza te kszta³c¹ce
na kierunkach popularnych rynkowo. Nawet wybitni profesorowie grzesz¹
zbytkiem dydaktyki i przekraczaj¹ granice przyzwoitoci. Togi rektorskie siê
spospolitowa³y. rodowisko akademickie ma coraz gorsz¹ opiniê, bo nast¹pi³a erozja wartoci.
Czy, Pana zdaniem, mo¿emy mówiæ, ¿e powsta³ jeden system dwóch sektorów szkó³ wy¿szych po³¹czonych synergicznie? Czy taki system powinien
istnieæ?
Uczelnie s¹ przede wszystkim powi¹zane poprzez ludzi. Inne zwi¹zki wynikaj¹ z faktu, ¿e wiêkszoæ niepublicznych szkó³ wy¿szych, aby funkcjono-
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waæ, musi mieæ zwi¹zek z uczelniami publicznymi. Gdyby przerwano im dop³yw kadr, badaczy i nauczycieli, to nie przetrwa³yby  z pewnymi wyj¹tkami
[...]. Jako nauczyciel uwa¿am, ¿e jestem odpowiedzialny za edukacjê nie tylko
w SGGW, ale za edukacjê ka¿dego m³odego cz³owieka.
Czy przep³yw kadr od uczelni publicznych do niepublicznych jest zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym?
Z punktu widzenia interesu publicznego jest to znakomite. Dobre uczelnie prywatne wype³ni³y miejsce w edukacji polskiej m³odzie¿y, i to dobrze,
jeli ich absolwenci kontynuuj¹ studia na dobrych uczelniach pañstwowych
[...]. Mamy system studiów dwustopniowych, a Deklaracja Boloñska i inne
dokumenty nakazuj¹ znaczne liczbowo kszta³cenie na I etapie studiów, a
wê¿sze na II i bardzo elitarne na etapie III. Politykê mojej i innych uczelni
rozumiem tak: przyj¹æ mo¿liwie du¿o kandydatów, którzy otrzymaj¹ edukacjê na I poziomie. Na poziomie II studiowaæ z nimi bêd¹ najlepsi absolwenci
z ró¿nych uczelni.
Muszê zapytaæ  czy SGGW odnosi z tytu³u umów z uczelniami niepublicznymi jakie korzyci materialne?
¯adnych.
25 padziernika 2003 r.

Andrzej Ceynowa
Uniwersytet Gdañski
Czego wa¿nego, co dotyczy koegzystencji sektorów, nie by³o w ankiecie?
Bardzo niebezpieczn¹ rzecz¹ jest ³¹czenie stanowisk na uczelniach obydwu sektorów, zw³aszcza ¿e ró¿ni¹ je cele dzia³alnoci. Dyrektor instytutu w akademickiej uczelni pañstwowej musi dbaæ zw³aszcza o rozwój kadry naukowej
i zapewnienie jej odtwarzania, o rozwój badañ naukowych. Dyrektor takiego
instytutu w uczelni prywatnej dba o to, aby mieæ kadrê, która bêdzie wieciæ
dyplomami i wykonywaæ przede wszystkim zadania dydaktyczne. A je¿eli zechce przenieæ czêæ swojej wiedzy na teren uczelni prywatnej i np. zorganizowaæ konferencjê naukow¹, to sowicie mu siê za to p³aci  za organizacjê
konferencji naukowej w szkole, która nie prowadzi w³asnych badañ i nie ma
w³asnych naukowców.
Druga rzecz, to konkurencja o studentów, która, ze wzglêdu na kontekst
spo³eczny, jest konkurencj¹ z za³o¿enia nieuczciw¹. Istnieje pewna hierarchia
szkó³ i tzw. kaskada kandydatów. Na szczycie kaskady [w moim regionie] s¹
Akademia Medyczna, Uniwersytet Gdañski i szko³a morska. Na drugim stopniu
s¹ Politechnika i druga szko³a morska. Potem jest trzeci poziom, na którym
kandydaci wybieraj¹ pomiêdzy szko³ami prywatnymi i studiami zaocznymi
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w uczelniach pañstwowych. Sk³ada siê podanie na 12 wybrane kierunki na
uniwersytecie, gdzie s¹ egzaminy wstêpne; potem na 12 kierunki na politechnice, gdzie jest konkurs wiadectw; a jeszcze potem awaryjnie do szkó³ prywatnych, do których ka¿dy siê dostaje. A potem szko³y prywatne powiadaj¹:
my przyjmujemy 90% zg³aszaj¹cych siê, a wiêc bardzo dobrze reagujemy na
potrzeby rynku. [...] Na pierwszym stopniu kaskady walka o indeks jest najwiêksza i s³yszymy komentarze: dlaczego wy nie reagujecie na potrzeby rynku
i nie zwiêkszacie naboru, kiedy np. na psychologiê macie 25 kandydatów na
jedno miejsce. A my nie mo¿emy, bo obni¿y siê jakoæ kszta³cenia. Mo¿na
zwiêkszyæ nabór o 1015%; zwiêkszenie o 100% jest nieporozumieniem.
Czy, Pana zdaniem, mo¿emy mówiæ, ¿e powsta³ jeden system dwóch sektorów szkó³ wy¿szych po³¹czonych synergicznie? Czy taki system powinien
istnieæ?
Nie, to nie jest system  on siê dopiero rodzi. Prawdopodobnie dojdzie do
utworzenia systemu innego rodzaju: uczelni zawodowych (z licencjatem) i uczelni akademickich kszta³c¹cych na poziomie II i III. Obecnie system ten jest zaburzany z powodu niew³aciwego finansowania  nastawionego na liczbê studentów, a nie na poziomy kszta³cenia i jego jakoæ. Dopóki ten element nie
bêdzie uporz¹dkowany, dopóty bêdzie istnia³o d¹¿enie do rozszerzania bazy
licencjackiej, a nie do kszta³cenia uniwersyteckiego. System szkolnictwa powinien przypominaæ raczej wrzeciono ni¿ obecny bardzo rozwarty trójk¹t. Nie
wszystkie kierunki nadaj¹ siê do kontynuacji powy¿ej licencjatu. Uczelnie zawodowe (studia licencjackie) mog¹ kszta³ciæ o wiele taniej ni¿ akademickie
i dlatego w momencie, gdy usunie siê zagro¿enie upadku uczelni przez to, ¿e
nie bêdzie dostatecznej liczby studentów, wtedy mo¿e powstaæ system uzupe³niaj¹cy siê (kompatybilny), co nie oznacza automatycznej dro¿noci.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki system powsta³ w ci¹gu 10 lat. Zmusz¹ nas do tego nastêpuj¹ce czynniki. Po pierwsze: Pañstwowa Komisja Akredytacyjna, której dzia³alnoæ ju¿ przynosi efekty (nawet nie wtedy, gdy faktycznie kontroluje  wystarczy groba kontroli). Po drugie  demografia: liczba kandydatów siê zmniejszy, tego siê nie da zadekretowaæ, a liczba ta bêdzie spada³a o 1015% rocznie.
A w³¹czenie polskiego szkolnictwa w Europejsk¹ Przestrzeñ Szkolnictwa
Wy¿szego?
Uwa¿am, ¿e jest to powa¿ne wyzwanie. Przep³yw studentów bêdzie ma³y.
Obawiam siê odp³ywu nauczycieli akademickich z powodu wiêkszego uposa¿enia  oni znaj¹ jêzyki, s¹ dobrze wykszta³ceni i dadz¹ sobie radê na Zachodzie. A my stracimy prawo do prowadzenia kierunków i specjalizacji. Wcale
nie studenci s¹ zagro¿eniem, ale deficyt kadry.
13 padziernika 2003 r.
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Bogdan Grzeloński
Wy¿sza Szko³a im. Paw³a W³odkowica w P³ocku
Czy, Pana zdaniem, mo¿emy mówiæ, ¿e powsta³ jeden system dwóch sektorów szkó³ wy¿szych po³¹czonych synergicznie? Czy taki system powinien
istnieæ?
S¹dz¹c z mojego, doæ w¹skiego pola obserwacji  systemu nie ma. Istniej¹
zwi¹zki lokalne lub dwustronne. [...] Panuje atmosfera tolerancji, trochê wymuszonej, poniewa¿ s¹ punkty zapalne  g³ównie zwi¹zane z konfliktami kadrowymi. Zaczyna siê rodziæ potrzeba zrozumienia miêdzy uczelniami pañstwowymi i prywatnymi (zw³aszcza najlepszymi), wspólnego zastanowienia siê
nad tym, jak budowaæ faktyczne wspó³dzia³anie sektorowe i dzia³aæ ku po¿ytkom wspólnym.
Jak uczelnia niepubliczna, poddana konkurencji rynkowej, mo¿e realizowaæ sw¹ misjê kulturotwórcz¹?
W P³ocku tê misjê spo³eczn¹, kulturotwórcz¹  poza normaln¹ prac¹ edukacyjn¹  mo¿emy wype³niaæ na rzecz spo³ecznoci lokalnej. Przede wszystkim dlatego, ¿e mamy wielu niezwyk³ych nauczycieli akademickich, którzy
doskonale rozumiej¹ ow¹ misjê. S¹ wiadomi, ¿e uczelnia ma moralny obowi¹zek wspó³tworzenia atmosfery intelektualnej w ¿yciu miasta. Pomaga nam
w tym zaplecze techniczne. Mamy dobr¹, z bogatym zbiorem bibliotekê, która
s³u¿y studentom i miastu. Mamy halê sportowo-widowiskow¹, organizujemy
koncerty i warsztaty artystyczne [...] stajemy siê jednym z centrów kulturalnych
miasta [...]. Na terenie P³ocka w³aciwie nie mamy konkurencji w humanistyce
i naukach spo³ecznych, w zwi¹zku z tym jestemy naturalnym sprzymierzeñcem w dzia³aniach spo³eczno-kulturalnych dla rodowiska lokalnego. Projektujemy budowê amfiteatru, zapraszamy polityków, aby wyjaniali mechanizm
dzia³ania polityki. W tych spotkaniach mog¹ uczestniczyæ wszyscy mieszkañcy P³ocka, nie tylko nasi studenci politologii, choæ robimy to w ramach ich
programu studiów.
Czynicie to w trosce o atrakcyjnoæ rynkow¹ uczelni czy te¿ z czystej potrzeby realizacji misji?
To siê przeplata w dobrym tego s³owa znaczeniu. Staramy siê (bo jest to
nieustanna praca), aby byæ na mapie edukacyjnej i by z zachowaniem fair play
 programami i kadr¹  rywalizowaæ z innymi lokalnymi uczelniami. Nasz
5-hektarowy kampus jest naturalnym elementem p³ockiego rodowiska. Dlatego organizowane przez nas programy (np. Muzyka w Uczelni) adresowane do
naszych studentów s¹ zarazem otwarte dla mieszkañców miasta. W ten sposób
pozyskujemy przyjació³. Dowodem jest ¿ywe zainteresowanie kalendarzem wydarzeñ naszej uczelni. S¹ ju¿ nawet tacy, którzy w pewnym stopniu identyfikuj¹ siê z ni¹. Mówi¹ nasza uczelnia. Jednoczenie widzê, ¿e s¹ szko³y wy¿sze,
które nie rozumiej¹ istoty uczelni. O tym publicznie mówiê i to uwa¿am za z³e.
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To zrodzi³o siê w atmosferze zwulgaryzowanej transformacji, w której powiada
siê, ¿e wszystko ma s³u¿yæ pomna¿aniu pieniêdzy. Edukacja nie powinna siê
temu poddawaæ. Tego nie mo¿na zostawiæ samemu sobie i wierzyæ w moc
samoczynnego oczyszczenia siê rodowiska. Uwa¿am, ¿e powinnimy siê sobie krytycznie przygl¹daæ, mo¿e nawet poszturchiwaæ, a na pewno nie milczeæ.
15 wrzenia 2003 r.

Marian Harasimiuk
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie
Czy, Pana zdaniem, mo¿emy mówiæ, ¿e powsta³ jeden system dwóch sektorów szkó³ wy¿szych po³¹czonych synergicznie? Czy taki system powinien
istnieæ?
Nie istnieje system szkó³ pañstwowych i niepañstwowych. Ich kontakty
polegaj¹ na zwi¹zkach indywidualnych, a nie systemowych. Synergiê uniemo¿liwia sam fakt, ¿e prawo dla ka¿dego z sektorów jest inne. Obecnie sektor
niepañstwowy generalnie realizuje tylko nauczanie, a sektor pañstwowy ma
znacznie bardziej zró¿nicowan¹ misjê. Mieszcz¹ siê w niej zadania kulturotwórcze, wychowawcze, a przede wszystkim badawcze. W uczelniach niepañstwowych te ostatnie elementy s¹ znikome. Silne poddanie rynkowi nie sprzyja
misji, przynajmniej na tym etapie. S¹ szko³y, które zaczynaj¹ realizowaæ misje
kulturowe (regionalne czy lokalne). Rzadko jednak jest to misja wszechstronna.
Czy mogê prosiæ o syntetyczny opis wspó³pracy Uniwersytetu Marii CurieSk³odowskiej z uczelniami niepublicznymi?
Zaczê³o siê od tego, ¿e 56 lat temu do UMCS zg³asza³y siê samorz¹dy
lokalne, prosz¹c o uruchomienie na ich terenie jakiejkolwiek uczelni. Poniewa¿ Ustawa o szkolnictwie wy¿szym stawia bardzo wysokie wymagania kadrowe w sprawie tworzenia filii, zaproponowalimy, aby samorz¹dy podjê³y
wysi³ek za³o¿enia szkó³ prywatnych, a my bêdziemy temu patronowaæ. Zadeklarowalimy, ¿e zapewnimy organizacjê wspó³pracy, podejmiemy rozmowy
z pracownikami, aby w takiej nowej szkole siê zatrudnili, zagwarantujemy, ¿e
bêdzie ona mog³a skorzystaæ z naszych programów na poziomie zawodowym,
a jej absolwenci bêd¹ mogli kontynuowaæ studia na poziomie magisterskim
w UMCS. Zaczê³o siê od szko³y w Pu³awach, wzmocnionej dodatkowo kadr¹
z Instytutu Upraw, Nawo¿enia i Gleboznawstwa. Potem zaczê³y siê zg³aszaæ
szko³y z Lublina, Zamocia, Rzeszowa, Przemyla, a nawet z £odzi. Zaproponowalimy im stworzenie konfederacji, w której UMCS przyjmie opiekê merytoryczn¹ i przeprowadzi akredytacjê ich kierunków studiów, a za to ich absolwenci na poziomie licencjatu bêd¹ mieli dostêp do studiów uzupe³niaj¹cych
na uniwersytecie. Tak¹ umowê podpisa³o siedem szkó³ i w zamian za tê formê
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opieki, przep³yw kadry i programów, zobowi¹za³o siê p³aciæ w formie franczyzy. Moglimy te¿ siê podj¹æ prowadzenia studiów doktoranckich, gdy te szko³y
pokry³y niektóre koszty i mamy teraz doktorantów z tych szkó³.
Jest to w Polsce unikatowy przyk³ad wspó³pracy maj¹cej tak formaln¹ postaæ. Jakie s¹ jej dalsze perspektywy?
Od pocz¹tku chcielimy trzymaæ siê relacji poprawnych pod wzglêdem
prawnym i formalnym oraz zachowaæ w umowie dominuj¹c¹ funkcjê uniwersytetu. Wychodzi³em z idealistycznego za³o¿enia o mo¿liwoci stworzenia w regionie spójnego systemu edukacyjnego. Gdyby mo¿na by³o okreliæ, w jakim
kierunku bêdzie siê rozwija³ ca³y region, a tak¿e np. takie lokalne obszary jak
Che³m, Bia³a Podlaska, Zamoæ, gdzie panuje wielkie bezrobocie, to stworzylibymy dla nich projekty edukacyjne odpowiadaj¹ce ich potrzebom. Gdyby by³o
poparcie w³adz pañstwa i w³adz regionalnych, to mo¿na by to robiæ, my jestemy gotowi [...]. Nasza uczelnia, mimo uniwersalnoci, jest zwi¹zana z regionem Polski po³udniowo-wschodniej. A¿ 80% naszych studentów pochodzi st¹d,
i to te¿ wskazuje na potrzebê edukacyjnej polityki regionalnej. Jednym z elementów polityki pañstwa powinno byæ zatrzymanie naszych absolwentów w
regionie, a nie pozwalanie na ich ucieczkê. Maj¹c w rêce dokument rz¹dowy,
móg³bym lepiej przekonywaæ w³adze regionalne do prowadzenia wspólnych
dzia³añ  ale takiego dokumentu nie ma.
26 wrzenia 2003 r.

Witold Jurek
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Czy, Pana zdaniem, mo¿emy mówiæ, ¿e powsta³ jeden system dwóch sektorów szkó³ wy¿szych po³¹czonych synergicznie? Czy taki system powinien istnieæ?
Takiego systemu nie ma, choæ mia³ byæ. Pos³u¿ê siê przyk³adem mojej uczelni. Koncepcja, która pojawi³a siê na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych zak³ada³a, by Akademiê Ekonomiczn¹ w Poznaniu uczyniæ czym w rodzaju uczelni-matki dla powstaj¹cych w regionie ekonomicznych uczelni-córek. Akademia
sprawowa³aby co w rodzaju nadzoru programowego nad tymi uczelniami,
które pocz¹tkowo mia³y ograniczaæ kszta³cenie do poziomu licencjatu. Ale ten
uk³ad zanika (albo ju¿ zanik³). Uczelnie-córki stawa³y siê coraz bardziej samodzielne. ¯ycie posz³o swoj¹ drog¹.
Ten uk³ad dzia³a teraz nieformalnie w niektórych szko³ach licencjackich,
których absolwenci podejmuj¹ uzupe³niaj¹ce studia magisterskie w Akademii.
Si³¹ rzeczy, te szko³y dostosowuj¹ swe programy i plany studiów do wymagañ
naszej uczelni, ale nie jest to zwi¹zek formalny. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e
w miarê, jak bêdzie mala³a liczba absolwentów szkó³ rednich, bêdzie siê nasila³a konkurencja o studentów na pierwszym poziomie kszta³cenia, a póniej
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na drugim, bo czêæ uczelni niepañstwowych uzyska³a przecie¿ uprawnienia
magisterskie. Oczywicie, by³oby dobrze, gdyby synergia  spowodowana istnieniem dwóch sektorów szkó³ wy¿szych  jako siê ujawni³a.
Czyli z ¿adn¹ ze szkó³ niepublicznych Akademia nie jest powi¹zana ¿adnym rodzajem umowy czy porozumienia...
Obecnie nie. Pewna liczba pracowników Akademii prowadzi zajêcia w szko³ach prywatnych. Powiedzia³bym, ¿e istnieje swego rodzaju, czêciowo wymuszona, unia personalna.
Czy jest co wa¿nego, co pominêlimy w ankiecie?
Tak. Za ma³o uwagi powiêcono w niej sprawie zasadniczej, zwi¹zanej
z misj¹ pañstwowego akademickiego szkolnictwa wy¿szego. Chodzi mi o trzy
filary dzia³alnoci akademickiej uczelni: kszta³cenie, badania naukowe i badania stosowane.
Niepañstwowe szko³y wy¿sze konkuruj¹ z uczelniami pañstwowymi na jednej tylko p³aszczynie  nauczania, poniewa¿ dwóch pozosta³ych rodzajów dzia³alnoci uczelnie prywatne, w swojej masie, w zasadzie nie realizuj¹. Je¿eli ju¿,
to w wymiarze szcz¹tkowym prowadz¹ prace zastosowawcze. W obecnym stanie rzeczy uczelnia pañstwowa jest odpowiedzialna za kszta³cenie kadr dla obydwu sektorów, ale nie ma z tego tytu³u ¿adnych dodatkowych praw ani te¿ nie
otrzymuje dodatkowych rodków. Mo¿na powiedzieæ, ¿e  w pewnym sensie 
rynek uformowa³ dwa sektory, a prawo za tym nie nad¹¿y³o.
6 padziernika 2003 r.

Stefan Jurga
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(rektor w latach 19962002)
Czy, Pana zdaniem, mo¿emy mówiæ, ¿e powsta³ jeden system dwóch sektorów szkó³ wy¿szych po³¹czonych synergicznie? Czy taki system powinien
istnieæ?
Je¿eli synergiê rozumiemy w ten sposób, ¿e profesura ma dowiadczenie
i wiedzê oraz je przekazuje, to tego rodzaju synergia  przep³yw wiedzy poprzez kadry zatrudnione jednoczenie w obu sektorach  istnieje. Nie ma natomiast dobrej praktyki wspó³pracy uczelni pañstwowych z sektorem prywatnym,
nad czym ubolewam. W czasie mych kadencji rektorskich nie uda³o mi siê
doprowadziæ do autentycznej wspó³pracy miêdzy moim uniwersytetem i uczelniami niepañstwowymi, co powinno byæ zrobione. Dopatrujê w tym winy w zakresie zatrudnienia (drugie i dalsze etaty), a tak¿e w tym, ¿e rektorzy i za³o¿yciele tych uczelni widz¹ w nich g³ównie instytucje biznesowe, a nie patrz¹ na
nie z punktu widzenia ca³ego szkolnictwa wy¿szego. [...]
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Uwa¿am natomiast, ¿e szko³y niepañstwowe jeli chc¹, to mog¹ wprowadzaæ interesuj¹ce programy i innowacje dydaktyczne, choæby dlatego, ¿e nie
maj¹, w takim stopniu jak uczelnie pañstwowe, ciê¿aru nadzoru rad wydzia³ów  czasem konserwatywnych. Podoba mi siê ich swoboda decyzji w formowaniu programów oraz mo¿liwoæ przygotowania absolwenta, który nie mieci
siê w szablonach szkó³ publicznych. I tu mog³oby siê pojawiæ partnerstwo:
uczelnie publiczne mog³yby przyjmowaæ absolwentów uczelni niepublicznych
na wy¿sze stopnie kszta³cenia. Na razie jednak tak nie jest, i m.in. dlatego nie
ma jednego systemu szkolnictwa wy¿szego. ¯a³ujê, ¿e uczelnie niepubliczne
staraj¹ siê raczej kopiowaæ programy szkó³ pañstwowych ni¿ szukaæ nisz 
w³asnych dróg tworzenia edukacji [...].
6 padziernika 2003 r.

Jerzy Kalisiak
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania, The Open University w Warszawie
Co jest najpowa¿niejsz¹ barier¹ rozwoju sektora prywatnego w szkolnictwie wy¿szym?
Trudno odpowiedzieæ na takie pytanie w stosunku do ca³ego sektora. Decyzja podjêta przeze mnie w 1990 r., ¿eby stworzyæ ca³kiem nowy typ uczelni
powiadcza, ¿e ramy starych struktur nie rokowa³y mo¿liwoci wprowadzenia
rzeczywistych nowoci. Mylê tu o strukturach zarz¹dzania uczelni¹, o uprawnieniach cia³ kolegialnych itd. Ich brak w sektorze prywatnym mo¿e, ale nie
musi, sprzyjaæ rozwojowi. Generalnie sens istnienia uczelni prywatnej sprowadza siê g³ównie do lepszego zarz¹dzania oraz wiêkszych mo¿liwoci tworzenia nowych rozwi¹zañ.
A czy spo³eczna rola, misja uczelni obydwu sektorów jest taka sama?
Nauka trafi³a pod strzechy  wystarczy wsi¹æ na rower, aby dotrzeæ do
uczelni. Uczelnie prywatne i pañstwowe wype³niaj¹ tê sam¹ edukacyjn¹ misjê
spo³eczn¹. Gorzej, ¿e w rzeczywistoci i jedne, i drugie czêsto ³ami¹ tê misjê
poprzez cha³tury, nisk¹ jakoæ kszta³cenia oraz inne u³omnoci. Nie jest usprawiedliwieniem to, ¿e jakoæ du¿o kosztuje. Obawiam siê, ¿e teraz, kiedy jest
trudna sytuacja na rynku, mog¹ upaæ uczelnie dbaj¹ce o jakoæ, a przetrwaj¹
takie, które o ni¹ nie dbaj¹. Na koszty, które moja uczelnia ponosi w trosce
o jakoæ sk³adaj¹ siê m.in. programy i wyk³adowcy o standardzie wiatowym,
nieustanne audyty, egzaminatorzy zewnêtrzni, to, ¿e wszystkie egzaminy s¹
pisemne, rozbudowany wewnêtrzny system jakoci oraz miêdzynarodowe akredytacje. Gorsze jest jednak to, ¿e polski rynek edukacyjny wcale nie wymaga
jakoci; jakoci¹ wiêc nie mo¿na u nas wygrywaæ!
Czy Pana uczelnia rozwija wspó³pracê z uczelniami publicznymi?
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Nie ma rozwi¹zañ, które tworzy³yby dla obydwu stron zachêtê i stymulacjê
do wspó³pracy. Mo¿e i mia³bym jakie propozycje, ale czujê, ¿e nie by³yby
one atrakcyjne dla uczelni pañstwowej. Móg³by to byæ np. uk³ad polegaj¹cy na
tym, ¿e szko³a ma³a wype³nia zadania na rzecz szko³y du¿ej, których tamta
z jakich powodów nie ma ochoty robiæ. Ale nie ma motywacji! Na przyk³ad
nie mo¿na daæ wspólnego dyplomu (takie s¹ przepisy). A przecie¿  maj¹c do
dyspozycji dobr¹, wiatow¹ edukacjê biznesow¹  chêtnie bym j¹ skojarzy³ np.
z dobr¹ edukacj¹ rolnicz¹ dawan¹ przez Szko³ê G³ówn¹ Gospodarstwa Wiejskiego i razem stworzylibymy interesuj¹cego absolwenta: rolnika-mened¿era.
Nie mo¿na jednak tego zrobiæ; obowi¹zuj¹cy system kierunkowy nie pozwala. Osobn¹ p³aszczyznê wspó³pracy stwarza system e-learning. Mo¿na by po³¹czyæ najlepsze si³y i rodki z rozmaitych orodków oraz wyeksportowaæ doskona³y produkt edukacyjny. Ale do takiej wspó³pracy partnerzy musz¹ mieæ
du¿o wyobrani.
7 padziernika 2003 r.

Andrzej K. Koźmiński
Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania im. Leona Komiñskiego
w Warszawie
Czy, Pana zdaniem, mo¿emy mówiæ, ¿e powsta³ jeden system dwóch sektorów szkó³ wy¿szych po³¹czonych synergicznie? Czy taki system powinien
istnieæ?
Nie mam precyzyjnego pogl¹du, jak to jest w odniesieniu do wszystkich
szkó³ wy¿szych  populacja uczelni zarówno pañstwowych, jak i niepañstwowych jest tak zró¿nicowana, ¿e trudno o uogólnienia. Mam wra¿enie, ¿e tym,
co je ³¹czy jest coopetition  konkurencja i wspó³praca zarazem. Czy natomiast sensowne jest dzielenie uczelni na pañstwowe i niepañstwowe? Raczej
na dobre, z³e, rednie  to, czy one s¹ pañstwowe, czy niepañstwowe, bêdzie
mia³o coraz mniejsze znaczenie. Ka¿da uczelnia powinna d¹¿yæ do wype³niania misji kulturotwórczej b¹d naukotwórczej w rodowisku miêdzynarodowym, krajowym czy nawet regionalnym i lokalnym. Ka¿da powinna byæ not for
profit  bez wzglêdu na status w³asnociowy.
Systemu wiêc nie ma, s¹ natomiast podskórne przep³ywy zasobów. Czy,
Pana zdaniem, s¹ one symetryczne, czy asymetryczne, kto ponosi koszty, a kto
odnosi korzyci?
Ma pani na myli przep³yw kadr z jednego sektora do drugiego? Ja bym siê
nie wa¿y³ na podsumowanie  ogóln¹ ocenê. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e s³absze uczelnie bêd¹ traci³y kadrê na rzecz uczelni lepszych  to optymistyczny
scenariusz. Mo¿na sobie tak¿e wyobraziæ scenariusz pesymistyczny  uczelnie
s³abe przyci¹gn¹ w celach reklamowych (propagandowych) pewn¹ liczbê naj-
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bardziej s³awnych wyk³adowców. S¹dzê, ¿e bêdzie siê realizowa³ scenariusz
optymistyczny i zyskiwaæ bêd¹ uczelnie dobre.
A przep³ywy studentów?
Tu jest problem  bo ka¿dy woli nie p³aciæ za studia ni¿ p³aciæ. Ale z kolei, na szczêcie dla uczelni prywatnych, pañstwowe szko³y wy¿sze oferuj¹
stosunkowo niedu¿o bezp³atnych miejsc. Konkurencyjna staje siê zatem wartoæ dyplomu. Pañstwowe szko³y wy¿sze maj¹ tu niew¹tpliw¹ przewagê: w odczuciu spo³ecznym dyplomy uczelni niepañstwowych maj¹ mniejsz¹ wagê,
ale i to powoli siê zmienia. Uczelnie niepañstwowe pracuj¹ w warunkach
ostrej konkurencji, a wiêc musz¹ walczyæ albo drog¹ wysokiej jakoci i wysokiej satysfakcji studentów, albo drog¹ tzw. ³atwizny  dyplomu bez wymagañ.
Ta druga droga to strategia krótkowzroczna: to mo¿na robiæ przez pewien
czas, a potem wartoæ dyplomu spadnie na ³eb na szyjê i te uczelnie chyba
jednak zostan¹ wyeliminowane z rynku. Poza tym jest droga poszukiwania
nisz rynkowych, specjalistycznych programów  s¹dzê, ¿e tu konkurencja
bêdzie interesuj¹ca i intensywna, zw³aszcza w miarê jak bêdzie siê zmniejsza³a liczebnoæ roczników 19-latków oraz zainteresowanie studiami zaocznymi, co przewidujê [...].
Konkurencja ma to do siebie, ¿e mo¿na w niej pokonaæ przeciwnika. Problem w tym, ¿eby to by³a konkurencja etyczna. My, oczywicie, staramy siê
ledziæ i rozpracowywaæ konkurentów  ich silne i s³abe strony. Jest to normalna sytuacja rynkowa: mamy opracowane mapy konkurencji, trzymamy rêkê na
pulsie. Najbardziej dotyka nas konkurencja, która polega na dumpingowych
cenach studiów zaocznych. Pocieszamy siê, ¿e zabiera ona najgorszych studentów, ale nie jestem pewien, czy to do koñca jest prawda. Ceny dumpingowe stosuj¹ uczelnie pañstwowe i niepañstwowe.
Wracaj¹c do spraw fundamentalnych, zw³aszcza dla ekonomisty. Czy relacje rynkowe, w tym konkurencja, sprzyjaj¹, czy zagra¿aj¹ wype³nianiu przez
uczelnie ich spo³ecznej misji?
To trudne pytanie. Powiedzia³bym  filozoficzne. Po pierwsze, tego rodzaju relacje mog¹ sprzyjaæ wype³nianiu misji, ale pod warunkiem, ¿e jest w nich
zawarty element regulacji pañstwa. A ta regulacja powinna, po pierwsze, eliminowaæ z rynku produkty niebezpieczne dla odbiorcy  a tak siê nie dzieje. Po
drugie, trzeba zapewniæ w miarê równ¹ konkurencjê, czyli w miarê równy dostêp do rodków publicznych, i wtedy konkurencja bêdzie przynosi³a wy³¹cznie efekty pozytywne. Ona przynosi teraz tak¿e skutki negatywne, poniewa¿
wzmacniaj¹ siê uczelnie najlepsze i najgorsze (oferuj¹ce najtañszy produkt).
Oznacza to eliminacjê rodka, który ma szansê na rozwój, i to nie jest dobre.
Nadal mo¿na zrobiæ znakomity biznes edukacyjny, który polega na taniej sprzeda¿y bezwartociowych dyplomów. To mo¿na robiæ i to jest niebezpieczne,
a pañstwo na to pozwala. Wprawdzie skala tego zjawiska siê zmniejsza (z wielk¹
sympati¹ patrzê na dzia³ania Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, poniewa¿
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d¹¿y ona niew¹tpliwie do jego eliminacji, ale niedostatecznie szybko i szeroko). Mamy sygna³y, ¿e umacniaj¹ siê najgorsi, a to jest niebezpieczne. A wiêc
konkurencja  tak, ale nieco regulowana przez pañstwo. Musi byæ jaka polityka edukacyjna  nie wyobra¿am sobie nowoczesnego pañstwa, które jej nie
prowadzi, a nie potrafiê siê jej u nas doszukaæ.
13 padziernika 2003 r.

Jan Krysiński
Politechnika £ódzka
Czy, Pana zdaniem, mo¿emy mówiæ, ¿e powsta³ jeden system dwóch sektorów szkó³ wy¿szych po³¹czonych synergicznie? Czy taki system powinien
istnieæ?
Nie pojawi³ siê taki system, pojawi³a siê natomiast konkurencja, zw³aszcza
gdy permanentnie niedofinansowane uczelnie pañstwowe zaczê³y ostro konkurowaæ na rynku edukacyjnym o studentów studiów p³atnych. Taka wspó³praca mog³aby istnieæ, gdybymy przyjmowali na studia uzupe³niaj¹ce magisterskie absolwentów studiów licencjackich uczelni niepublicznych. Skoro jednak
ju¿ i one prowadz¹ studia magisterskie, to pole wspó³pracy siê zawê¿a. Nie
s³ysza³em o systemie synergicznym, a ju¿ na pewno nie w obszarze studiów
technicznych. [...]
Wspó³praca politechnik jest tym trudniejsza, ¿e nawet nadawanie tytu³u
zawodowego in¿yniera przez szko³y prywatne jest  w wiêkszoci przypadków
 nieporozumieniem. Przyjêlimy nawet uchwa³ê broni¹c¹ tego tytu³u. Niestety, na mo¿liwoci wspó³pracy wywieraj¹ wp³yw tak¿e nieetyczne, nielojalne
zachowania pracowników.
Czy widzi Pan jakie rozwi¹zanie, które pomog³oby uregulowaæ tê sytuacjê?
Trzeba, aby ta dzia³alnoæ podskórna wysz³a na wiat³o dzienne  sta³a
siê jawna i uregulowana prawnie. Nie chodzi mi o to, aby szko³om prywatnym
utrudniaæ dzia³alnoæ  one maj¹ swoje miejsce i zas³ugi w kszta³ceniu. Ale
wspó³praca powinna siê odbywaæ na zasadach przyzwoitoci oraz byæ uregulowana precyzyjnymi umowami, w których powinno byæ jasno powiedziane,
kto i w jakim wymiarze bêdzie pracowaæ w uczelni prywatnej.
A dlaczego nie zawieraj¹ Pañstwo takich umów?
To bardzo dobre pytanie. W istocie nie znam takich przypadków, choæ mo¿e
istniej¹. Zdaje mi siê, ¿e przede wszystkim dlatego, ¿e sytuacja jest niejasna
i budzi znaczne opory moralne. Podejmê jednak w £odzi próbê zawarcia takich umów ze szko³ami prywatnymi, w których pracuje znaczna liczba naszych pracowników, np. informatyków. Doprowadzenie do umowy zadowalaj¹cej obie strony na pewno nie bêdzie ³atwe.
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Dlaczego pracownicy zatrudniaj¹ siê w uczelniach niepublicznych? Czy
z powodów finansowych?
Z pewnoci¹ jest to wa¿ny czynnik. Nie zgadzam siê jednak, ¿e z powodów czysto finansowych. Na politechnice te¿ mo¿na zarobiæ znaczne pieni¹dze  s¹ ró¿nego rodzaju granty i zamówienia zewnêtrzne. Ale pieni¹dze w szkole pañstwowej s¹ trudne, wymagaj¹ wysi³ku intelektualnego  kreatywnoci,
prowadzenia badañ, robienia kariery naukowej. A w szkole niepañstwowej
wystarcza prowadzenie zajêæ dydaktycznych, choæ i tam s¹ prowadzone badania naukowe, z tym tylko, ¿e realizuj¹ je lub firmuj¹ pracownicy szkó³ pañstwowych, oczywicie ze strat¹ dla uczelni macierzystych. Trudno niekiedy
powiedzieæ, która uczelnia jest dla pracownika macierzyst¹. Doæ czêsto jest
to pojêcie formalne.
30 padziernika 2003 r.

Tadeusz Luty
Politechnika Wroc³awska
Czy, Pana zdaniem, mo¿emy mówiæ, ¿e powsta³ jeden system dwóch sektorów szkó³ wy¿szych po³¹czonych synergicznie? Czy taki system powinien
istnieæ? Na jakich zasadach powinna siê opieraæ zdrowa wspó³praca miêdzy
uczelniami publicznymi i niepublicznymi?
Najpierw wyra¿ê zadowolenie, ¿e problem wspó³pracy miêdzy sektorami
zaczyna przybieraæ rangê debaty spo³ecznej. Jest to potrzebne rodowisku akademickiemu choæby dlatego, ¿e wprawdzie rozró¿nienie na typy uczelni zosta³o dokonane pod k¹tem sposobu finansowania, to jednak to, co jest fundamentem tych uczelni  czyli kadra  jest jedna. Ta kadra pochodzi na ogó³
z du¿ych orodków akademickich.
Chcia³bym w tym miejscu dodaæ komentarz. Niedobrze siê dzieje w rodowisku akademickim, gdy siê zaczyna wzajem wypominaæ, która uczelnia kszta³ci
taniej, a która dro¿ej, i oceniaæ szko³y wy¿sze pod tym k¹tem. Ról pe³nionych
przez uczelniê akademick¹ nie daje siê zmierzyæ pieniêdzmi. Jej dorobek 
tak¿e kadrowy  tworzy siê latami i odk³adaj¹ siê w nim znacz¹ce rodki. Uczelnie akademickie ponosz¹ ciê¿ar kszta³cenia kadry naukowej i dla wielu z nich
staje siê to priorytetem [...]. W ten sposób zapewnia siê jakoæ w procesie tworzenia wiedzy. [...] By³oby dobrze, gdyby ciê¿ary kszta³cenia kadry  do tytu³u
profesora w³¹cznie  by³y przez uczelnie niepubliczne doceniane i rozumiane.
Nie pragnê okazywania jakiej specjalnej wdziêcznoci, ale chcê, aby braæ to
pod uwagê w opiniach wypowiadanych na temat uczelni publicznych.
[...] wszyscy zgadzaj¹ siê, ¿e wspó³praca miêdzy uczelniami powinna byæ
oparta na zdrowych zasadach. Ale chyba ka¿dy rozumie zdrowe zasady w inny
sposób. Z mojego punktu widzenia s¹ to zasady, wed³ug których mianowanie
pracownika w uczelni akademickiej nak³ada na niego obowi¹zek  jeli nie
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prawny, to etyczny  uzyskania akceptacji podjêcia drugiego zatrudnienia. [...]
Wszelkie próby nielojalnoci i omijania tej akceptacji powoduj¹ konflikty i psuj¹
mo¿liwoæ wspó³pracy, a tak¿e deprecjonuj¹ autorytet nauczycieli akademickich, a najbardziej profesorów. Szkodzi to wszystkim. Dzi  bez wzglêdu na
to, czy m³ody cz³owiek wybiera uczelniê publiczn¹, czy niepubliczn¹  do
sfery szkó³ wy¿szych wchodzi z przewiadczeniem, ¿e to rodowisko jest troszeczkê robaczywe [...]. Profesor uniwersytetu by³ w hierarchii szacunku spo³ecznego na jednym z pierwszych miejsc i bojê siê, ¿e ju¿ nie jest.
24 padziernika 2003 r.

Stanisław Mańkowski
Politechnika Warszawska
Wyg³osi³ Pan opiniê, ¿e nie mamy dobrze uregulowanego prawnie systemu
wspó³dzia³ania obydwu rodzajów uczelni. Czy zechcia³by Pan rozwin¹æ tê
myl?
Brak dobrych pañstwowych regulacji prawnych stwarza w tym zakresie z³¹
sytuacjê, gdy¿ nie dotyczy handlu, lecz wymiany dóbr intelektualnych, kszta³tuj¹cej nasz¹ przysz³oæ oraz perspektywy ¿yciowe m³odzie¿y. Jest zdumiewaj¹ce, ¿e pañstwo  obserwuj¹c rozwój ilociowy studiów, g³ównie niepublicznych  nie wprowadzi³o, widz¹c co siê dzieje na pocz¹tku tego procesu, regulatorów np. w postaci progów jakociowych zapewniaj¹cych w³aciw¹ jakoæ
kszta³cenia studentów. Czyni to dopiero teraz Pañstwowa Komisja Akredytacyjna, proces ten jest bardzo korzystny, tylko spóniony o co najmniej 67 lat.
[...]
Politechnika Warszawska nie ma oficjalnych porozumieñ ze szko³ami niepañstwowymi. Dopóki ta sfera nie zostanie uregulowana ustawowo, to pewnie
nie bêdziemy d¹¿yæ do cilejszych zwi¹zków. Proszê bowiem zauwa¿yæ, ¿e
tam, gdzie dochodzi do styku oraz wymiany pieniêdzy bud¿etowych i pieniêdzy inwestora prywatnego  a tak by³oby w przypadku wspó³pracy obu sektorów  w Polsce zbyt czêsto pojawia siê prokurator.
Po stronie uczelni publicznych nie ma ani chêtnych, ani tradycji, ani podstaw prawnych, ani zaufania do takiej wspó³pracy.
A gdyby ju¿ siê pojawi³y w³aciwe uregulowania prawne  co mog³oby byæ
przedmiotem takiej umowy? Jakiego rodzaju korzyci mog³aby z niej odnieæ
Pana uczelnia?
By³bym zainteresowany tym, aby wprowadzaæ na moje studia pakiety przedmiotów humanistycznych czy spo³ecznych. To ju¿ jest przedmiotem umów z uniwersytetami pañstwowymi i nie widzê powodów, aby tego nie rozszerzyæ na
szko³y niepubliczne. Interesuje mnie g³ówne marka profesora, a nie to, sk¹d on
pochodzi. Po drugie, widzia³bym mo¿liwoæ wymiany kadry: spêdzanie przez
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profesora mojej uczelni semestru lub wiêcej w szkole niepublicznej i przyjêcie
do siebie wyk³adowcy o odpowiednich kwalifikacjach z takiej szko³y.
Czy zmiany w prawie o szkolnictwie wy¿szym sprzyjaj¹ temu?
Tak, ale nowe prawo o szkolnictwie wy¿szym trzeba uzupe³niæ o dodatkowe elementy.
Po pierwsze, trzeba by do niego dodaæ proces edukacji polityków  ich
poziom wiedzy o szkolnictwie wy¿szym jest wysoce niedostateczny. Po drugie,
nale¿y dokoñczyæ budowanie strategii rozwoju szkolnictwa wy¿szego, trzeba
odejæ od dzia³añ przypadkowych i doranych. Taka przypadkowoæ przez 10
lat rozbija³a ten system  bez wzglêdu na pochodzenie rz¹du.
24 padziernika 2003 r.

Krzysztof Pawłowski
Wy¿sza Szko³a Biznesu  National Louis University w Nowym S¹czu
Czy, Pana zdaniem, mo¿na mówiæ o istnieniu jednego systemu szkolnictwa wy¿szego sk³adaj¹cego siê z dwóch sektorów powi¹zanych synergicznym
zwi¹zkiem?
Nie istnieje synergia miêdzy sektorami. Mo¿na natomiast zauwa¿yæ charakterystyczne rodzaje powi¹zañ  wspó³dzia³ania, które siê nawi¹za³y pomiêdzy niektórymi grupami szkó³ [...]. Uczelnie niepañstwowe dziel¹ siê na dwa
zbiory wyrazicie ró¿ne, które umownie nazwê uczelniami prywatnymi (maj¹cymi za³o¿yciela) oraz spó³dzielniami profesorskimi. Prywatne szko³y wy¿sze
tworzone s¹ na d³ugi dystans, przywieca im pomys³ zwi¹zany z jak¹ misj¹
lub komercyjny, ale wyranie d³ugoterminowy. One czyni¹ inwestycje, dzia³aj¹ w trosce o swoje przysz³e perspektywy. Druga grupa (terminowi spó³dzielnie profesorskie nie nadajê konotacji negatywnej) to uczelnie powsta³e po to,
aby zagospodarowaæ moce dydaktyczne i popyt rynku ponad to, co mog³y zaproponowaæ szko³y pañstwowe. Znak charakterystyczny  wynajête pomieszczenia. Te szko³y bezbolenie rozwi¹¿¹ siê i znikn¹, gdy nie starczy klientów.
Pierwsza grupa jest wyranie mniejsza [...]. Pomiêdzy spó³dzielniami i uczelniami pañstwowymi synergia istnieje i jest wliczona w funkcjonowanie. Ich
za³o¿yciele bardziej przynale¿¹ do wiata szkó³ pañstwowych, wiedz¹, ¿e do
nich kiedy wróc¹ i dbaj¹ o ³agodny powrót, o dobre stosunki w trakcie dzia³ania, a nawet wprost bazuj¹ na pañstwowych. W tych drugich uczelniach (prywatnych) strategia jest inna. One np. chc¹ podebraæ ze szkó³ pañstwowych jak
najlepsz¹ kadrê, i to na sta³e  jest wiêc miêdzy nimi walka i konkurencja. [...]
Jeli natomiast chodzi o ca³y system, to miêdzy sektorami nie ma wspólnych interesów  doæ trudno sobie wyobraziæ, co mog³oby byæ dobre dla jednych i drugich. Nas bardzo boli nierównoæ konkurencyjna  to, ¿e szko³a pañstwowa mo¿e daæ wykszta³cenie za darmo.
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Z iloma uczelniami publicznymi i w jaki sposób wspó³dzia³a szko³a s¹decka?
Umów formalnych nie mam z ¿adn¹ szko³¹ pañstwow¹. Nie potrzebowalimy tego [...].
Nawet umów dotycz¹cych absolwentów?
¯adnych umów  s¹ niepotrzebne. Moja uczelnia wygrywa³a w wewnêtrznym rankingu SGH na absolwentów uczelni niepañstwowych przyjmowanych
na uzupe³niaj¹ce studia magisterskie, a wiêc s¹ to dobrzy absolwenci, którzy
siê wszêdzie dostan¹. By³oby wiadectwem s³aboci szko³y, gdybym szuka³
preferencji dla moich absolwentów. Albo uk³adu: my licencjat  wy studia
magisterskie. Jeszcze nie walczymy o tych samych kandydatów, bo nie ma równych warunków konkurencyjnych. Wniosek jest taki, ¿e pañstwo wci¹¿ nie
musi racjonalizowaæ wydatków na edukacjê, bo chyba wtedy by d¹¿y³o do
wprowadzenia wolnej konkurencji o pieni¹dze, co wymusi³oby jakoæ. [...]
Ten system zupe³nie nie jest nakierowany na jakoæ. Ka¿dy z nas mo¿e wymieniæ wydzia³y czy szko³y, w których ambicje liderów sprawiaj¹, ¿e siê tam dobrze kszta³ci, nie jest to natomiast skutkiem dobrze dzia³aj¹cego systemu [...].
A jaka jest rola pañstwa w formowaniu systemu szkolnictwa wy¿szego
z dwóch sektorów?
Im d³u¿ej mylê i piszê, tym gorzej to wygl¹da. [...] Pañstwo powinno dbaæ
o warunki dobrej konkurencji, a teraz Ministerstwo Edukacji jest stra¿nikiem
monopolu szkó³ pañstwowych na pieni¹dze. Jednoznacznie.
23 wrzenia 2003 r.

Tadeusz Pomianek*
Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie
Czy, Panów zdaniem, mo¿na mówiæ o istnieniu jednego systemu szkolnictwa wy¿szego sk³adaj¹cego siê z dwóch sektorów powi¹zanych synergicznym
zwi¹zkiem?
[TP] Raczej nie ma systemu  s¹ pojedyncze zjawiska i zwi¹zki. Wa¿niejsze jest pytanie o to, co nale¿y zmieniæ w systemie szkolnictwa wy¿szego w Polsce, aby relacje miêdzy sektorami publicznym i niepublicznym by³y w³aciwe
i konstruktywne, a system wspomaga³ obydwie strony w dobrych dzia³aniach.
Obecny stan rzeczy nie sprzyja temu, trwa bezwzglêdna walka o studentów,
zaczê³a siê bezpardonowa walka o profesorów [...].
Problemem numer jeden s¹ sprawy finansowe. Nie mo¿e byæ tak, ¿e do
poziomu studiów policealnych szko³y niepañstwowe maj¹ dodatki z bud¿etu
* W rozmowie wzi¹³ tak¿e udzia³ prorektor Jerzy Ch³opecki.
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do ok. 50%, a na poziomie szkó³ wy¿szych tego wsparcia nie ma. Przy tym
biadoli siê, ¿e studiuje znikomy procent m³odzie¿y pochodz¹cej ze wsi i ma³ych orodków. A sytuacja jest tym bardziej niepokoj¹ca, ¿e restrukturyzacja
ma dotkn¹æ przede wszystkim wsi, a tam jest oko³o 2% osób z wy¿szym wykszta³ceniem. W wiêkszoci uczelni pañstwowych studiuje nik³y odsetek s³uchaczy ze wsi, a u nas jest ich 3040%. Pañstwo powinno zatem dodaæ te 50%
dotacji do studiów dziennych w szko³ach niepañstwowych i problem by³by
rozwi¹zany. Zw³aszcza ¿e w szko³ach pañstwowych istnieje dotacja do studentów zaocznych, a jednoczenie MEN energicznie zwalcza ich liczebnoæ
(zdumiewaj¹cy brak konsekwencji!). Gdyby tylko czêæ tych pieniêdzy, które
obecnie id¹ na studia zaoczne w uczelniach pañstwowych przeznaczyæ na
studia dzienne w uczelniach niepañstwowych, to mo¿na by uregulowaæ tê sprawê sensownie. I zosta³oby w ma³ych rodowiskach sporo grosza na zwiêkszenie liczby kszta³conych. Moje has³o brzmi zatem bon edukacyjny. Ale realizacja idei bonu edukacyjnego wymaga sprawnego systemu akredytacji, systemu zamówieñ na us³ugi edukacyjne i innych czynników  wówczas daje szansê, ¿e potrzeby spo³eczne bêd¹ lepiej zaspokojone i podniesie siê jakoæ us³ug.
Bo teraz dba siê g³ównie o iloæ, a nie o jakoæ. Iloæ dzi gwarantuje dochody.
A klienci nie s¹ dobrym regulatorem i stymulatorem jakoci, bo  to skutek
poprzedniego systemu, wychowania przez szko³y i wychowania w rodzinie 
sporo studentów nie idzie na studia po to, aby siê uczyæ, ale ¿eby dostaæ dyplom. Dyplom jest konsumowany przez rynek bez wzglêdu na jakoæ edukacji,
która bywa przera¿aj¹ca. Dotyczy to zarówno uczelni prywatnych, jak i pañstwowych. [...] Ca³a sfera finansowa nie mieci siê dzi w ¿adnym systemie
i cud, ¿e to w ogóle funkcjonuje. [...] Absurdalna liczba m³odzie¿y studiuje na
kierunkach pedagogicznych i wiadomo, ¿e nie trafi¹ oni do szkolnictwa. Jeli
Unia Europejska krzyczy, ¿e brakuje im pó³ miliona specjalistów od e-biznesu
i informatyki, to trzeba siê zastanowiæ, czy warto kszta³ciæ pedagogów. A przecie¿ kryterium jest jasne: matematyka. Ucieczka m³odzie¿y od studiów technicznych (i innych, na których s¹ przedmioty ilociowe) jest spowodowana tym,
¿e ma ona zaniedbania w matematyce ze szko³y redniej. I kto ma siê z tego
cieszyæ? Tylko populici, którzy dostaj¹ coraz bardziej infantylne spo³eczeñstwo, faszerowane byle czym.
[JC] Administracja, która nie ma innego sposobu wymuszania czegokolwiek inaczej ni¿ ilociowo, nie wymusi jakoci. Ilociowe kryteria kadrowe
wymuszaj¹ na nas zatrudnienie profesora-emeryta pod grob¹ utraty uprawnieñ, choæ doktorzy byliby lepsi. Bardzo chêtnie siêgnêlibymy po profesorów
z Zachodu i oni byliby tu chêtnie przyjechali, tylko ¿e nie mo¿emy ich dopisaæ
do minimów programowo-kadrowych, co jest absurdalne.
[TP] Wszystkie szko³y wy¿sze powinny byæ zmuszone do inwestowania
w kadrê  powinien to byæ podstawowy czynnik oceny uczelni, a nawet przymusu administracyjnego: dajemy uczelni 6 lat na zapewnienie w³asnej kadry
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doktorskiej, a odpowiednio wiêcej na pracowników samodzielnych, a jeli tego
nie uczyni, to odbieramy uprawnienia. Dlaczego tak odwa¿nych kroków nikt
nie czyni? S¹ to proste rozwi¹zania, które jednak wymagaj¹ spojrzenia systemowego, ale bez tego nie ma wyjcia z obecnej kiepskiej sytuacji. Bo có¿ to za
po¿ytek z tego, ¿e mamy 1,8 mln studentów, jeli absolwenci nie s¹ oczekiwani przez rynek pracy albo s¹ byle jacy.
Proszê powiedzieæ w kilku s³owach o misji Panów uczelni ...
[TP] Daæ szansê ambitnym i pomóc regionowi.
26 padziernika 2003 r.

Marek Rocki
Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie
Czy, Pana zdaniem, mo¿emy mówiæ, ¿e powsta³ jeden system dwóch sektorów szkó³ wy¿szych? Czy taki system powinien istnieæ?
Wspó³praca ma sens (i pojawia siê) wtedy, gdy daje efekt synergii  wymiany i oddzia³ywania obopólnie korzystnego. Ono za pojawia siê wówczas, gdy
wspó³pracuj¹ uczelnie o odmiennych polach nauczania albo takie, z których
ka¿da ma niepe³ne zasoby. Szko³a G³ówna Handlowa ma nadmiar zasobów
ludzkich, a wiêc brakuje jej najwa¿niejszego powodu do wspó³pracy sporód
tych, które dzi wymienia siê na pierwszym miejscu. Nie bardzo mogê sobie
wyobraziæ, co mog³aby zyskaæ we wspó³pracy z uczelniami ekonomicznymi
drugiego sektora. Widaæ natomiast wspó³pracê mniejszych jednostek (np. katedr jednoimiennych).
Czy taka obopólna korzyæ nie mog³aby siê pojawiæ przy rekrutacji kandydatów na studia? SGH mog³aby realizowaæ sw¹ misjê szko³y szkó³, przyjmuj¹c absolwentów studiów licencjackich na uzupe³niaj¹ce studia magisterskie.
Nie widaæ tego w rezultatach naboru. Przy ka¿dej rekrutacji przeprowadzalimy ranking kandydatów i przyjêtych. Liczba przyjêtych absolwentów innych uczelni w stosunku do absolwentów po studiach licencjackich na SGH
by³a znikoma. Szko³a ma tak wysok¹ jakoæ, ¿e nie mo¿e zaakceptowaæ absolwentów szkó³ prywatnych [...]. I przestaje byæ popularna wród nich, bo nasze
studia s¹ zbyt trudne, zw³aszcza gdy w grê wchodzi przygotowanie z przedmiotów ilociowych.
Taki jest los lidera  ¿e oddzia³uje jednostronnie?
Mo¿na powiedzieæ, ¿e SGH jest liderem w sensie jakociowym i programowym, w sensie innowacji wprowadzanych na rynek. Ale w tych dzia³aniach
jest zagro¿ona przez zmêczenie kadry rozproszonej na zbyt wielu frontach. Co
do oddzia³ywañ jednostronnych  nieustannie wp³ywaj¹ do nas proby od uczel-
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ni prywatnych o patronat, co sprowadza siê do zapewnienia absolwentom
preferencji przy rekrutacji na uzupe³niaj¹ce studia magisterskie, czyli ma postaæ rynkow¹. Innych propozycji nie ma  chyba ¿e korzystania z logo SGH.
Pañstwowe uczelnie ekonomiczne za³o¿y³y Fundacjê Promocji i Akredytacji
Studiów Ekonomicznych m.in. po to, ¿eby przez akredytacjê rodowiskow¹
stworzyæ w³aciw¹ platformê do wspó³pracy z w³aciwymi partnerami.
Jedyna korzyæ, jak¹ odnosimy ze wspó³pracy  mo¿e trywialna, ale z punktu
widzenia uczelni wa¿na  to fakt, ¿e nasi nauczyciele, ucz¹c w innych szko³ach wy¿szych, obserwuj¹ inn¹ kulturê, innych studentów, ale tak¿e ucz¹ siê
nowych metod dydaktycznych, poniewa¿ niepubliczne szko³y wy¿sze czêsto
maj¹ dobre instrumentarium techniczne. Nasi nauczyciele przenosz¹ zatem do
SGH doskonalenie narzêdzi dydaktycznych.
12 wrzenia 2003 r.

Włodzimierz Roszczynialski
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Bankowoci w Krakowie
Czy, Pana zdaniem, mo¿na mówiæ o istnieniu jednego systemu szkolnictwa wy¿szego sk³adaj¹cego siê z dwóch sektorów powi¹zanych synergicznym
zwi¹zkiem?
Raczej nie widzê systemu i synergii  mo¿e na pocz¹tku, kiedy aktywnoæ
szkó³ niepañstwowych spowodowa³a siln¹ reakcjê w szko³ach pañstwowych,
kiedy pojawi³o siê zjawisko konkurencji, zmieni³ siê ich wizerunek, sposób
mylenia etc. Potem to sta³o siê normalnoci¹ i synergia zanik³a. Ale najwa¿niejszym powodem tego jest brak mylenia systemowego u decydentów. [...]
W Polsce brakuje polityki edukacyjnej, choæby zgodnej z za³o¿eniami Deklaracji Boloñskiej. W dokumencie tym stwierdza siê, ¿e szerokie kszta³cenie na
pierwszym stopniu, które powinno obj¹æ 5060% m³odzie¿y, kontynuowane
jest tylko przez wybranych uzdolnionych m³odych ludzi na uczelniach akademickich i przez 510% na studiach doktoranckich. A skoro taka masa m³odzie¿y ma siê kszta³ciæ na stopniu pierwszym, to pañstwo powinno stworzyæ warunki do tego, aby kszta³cili siê oni g³ównie w szko³ach niepañstwowych, poniewa¿ dla uczelni pañstwowych, maj¹cych dobrze przygotowan¹ kadrê akademick¹, w³aciwsze by³oby kszta³cenie nas studiach drugiego i trzeciego stopnia. [...] Powiedziano mi, ¿e kiedy, ¿e celem mojej szko³y powinny byæ studia
magisterskie  a ja tego nie chcê. Pragnê dobrze kszta³ciæ na poziomie licencjackim i doprowadzi³em do tego, ¿e moi absolwenci s¹ traktowani w Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Ekonomicznej i Uniwersytecie Jagielloñskim
tak samo jak ich w³asni licencjaci. Dlatego moja koegzystencja z uczelniami
pañstwowymi jest bardzo dobra: przygotowujê im absolwentów, którzy s¹ gotowi do dalszych studiów. Oko³o 60% moich studentów podejmuje studia magisterskie i dobrze daje sobie radê.
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A co najbardziej psuje relacje miêdzy uczelniami publicznymi i niepublicznymi?
Jak to co? Pañstwo. Poniewa¿ nie ma ¿adnej polityki i ustanawia z³e prawo
[...]. Pañstwo powinno staæ na stra¿y zdrowej konkurencji, a nie czyni tego 
konkurencja na rynku edukacyjnym szkolnictwa wy¿szego jest nierzetelna [...].
Rzadko kiedy wynikaj¹ z niej mo¿liwoci uczynienia czego pro publico bono
[...]. W ramach wyrównywania w³asnych szans obni¿y³em w tym roku czesne
oraz wprowadzi³em stypendia naukowe i przeznaczam na nie 10% mojego
obrotu. Osoba, która ma redni¹ 4,755 nie p³aci za studia w ogóle, ta, która
ma ponad 4,5 p³aci 50%. To jest drugi rok funkcjonowania tego systemu i na
razie obejmuje 200300 studentów. Gdy zostanie w pe³ni wdro¿ony, to mylê,
¿e nawet 400 osób uzdolnionych bêdzie u mnie studiowaæ za darmo.
21 padziernika 2003 r.

Ryszard Tadeusiewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Czy, Pana zdaniem, mo¿emy mówiæ, ¿e powsta³ jeden system dwóch sektorów szkó³ wy¿szych po³¹czonych synergicznie? Czy taki system powinien
istnieæ?
Systemu nie ma; jeli powstanie, to bêdzie siê opiera³ raczej na podziale na
szko³y akademickie i nieakademickie, a tak¿e bêdzie uwzglêdnia³, ¿e bywaj¹
uczelnie dobre i z³e, ale granice nie powinny byæ wytyczane sektorowo. Ju¿
teraz miêdzy szko³ami obu sektorów istnieje wspó³praca, któr¹ ceniê, a realizuje siê ona g³ównie przez wiêzi personalne  przep³ywy kadry. W naturalny
sposób pracownicy dziel¹ swój czas pomiêdzy szko³y. Nie widzê w tym nic
nagannego; patologi¹ jest przekroczenie granic zdrowego rozs¹dku i pozorowanie spe³niania obowi¹zków  temu siê sprzeciwiam. £¹czy nas wspólny cel
 kszta³cenie, ale jest te¿ pewna rywalizacja: dopóty zdrowa, dopóki oparta na
przes³ankach merytorycznych. Niezdrowa, gdy siêga do demagogii.
[...] Tym, co powinno byæ przedyskutowane, jest odtwarzanie kadr akademickich, obecnie realizowane g³ównie przez du¿e szko³y publiczne. Przeprowadzi³em badanie ankietowe wród rektorów uczelni technicznych dotycz¹ce
liczby oraz kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.
Nawet bardzo ostro¿ne szacunki powiadaj¹, ¿e od 1990 r. ponad 1 mld z³
zosta³ zainwestowany w ten proces przez same tylko uczelnie techniczne. Z tego zasobu kadr korzystaj¹ potem obydwa sektory. Jest to wa¿ne ród³o zadra¿nieñ. W szko³ach pañstwowych wywo³uj¹ poczucie niesprawiedliwoci przywo³ywane niekiedy porównania kosztów kszta³cenia, w których nie bierze siê
pod uwagê m.in. tego czynnika. Pozorna tanioæ kszta³cenia w szko³ach prywatnych liczona jest przez podzielenie nak³adów przez liczbê studentów. Daje
to fa³szywy obraz, poniewa¿ uczelnie pañstwowe maj¹ daleko wiêksze obo-
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wi¹zki ni¿ prywatne, które koncentruj¹ siê g³ównie na dydaktyce. Nie kszta³c¹
kadr, nie ponosz¹ kosztów np. administracyjnej obs³ugi procesów uzyskiwania
stopni naukowych, stworzenia warsztatów pracy naukowej etc. Tymczasem
nak³ady te w przeliczeniu na jedn¹ pracê doktorsk¹ to nie mniej ni¿ 10 tys.
z³otych. Habilitacja kosztuje 3 razy wiêcej, a profesura 6 razy wiêcej ni¿ doktorat. Jestem przeciwny zagl¹daniu sobie wzajem do kieszeni, ale jeli co sobie wypominamy, to liczmy uczciwie. I rozwa¿my wszystkie kwestie, np. ile
kosztuj¹ biblioteki? Utrzymanie takich bibliotek jak AGH czy Jagiellonki kosztuje krocie. A korzystaj¹ z nich studenci zarówno szkó³ publicznych, jak i niepublicznych. Innym ród³em niesprawiedliwoci jest tryb zatrudnienia  z mianowaniem w uczelniach pañstwowych wi¹¿e siê ponoszenie przez nie kosztów ZUS, obligatoryjnych funduszy socjalnych i innych obci¹¿eñ. A uczelnie
prywatne zatrudniaj¹c pracownika zwykle ponosz¹ tylko koszt netto zwi¹zany
z wynagrodzeniem za wykonan¹ pracê. Jeli dodamy, ¿e uczelnie te zwykle
tak¿e nie prowadz¹ badañ, nie maj¹ obowi¹zków kulturotwórczych, nie inwestuj¹ w zaplecze dydaktyczne  to mamy odpowied na pytanie, dlaczego kszta³c¹ taniej (pozornie). Jeli jednak szko³y prywatne, szermuj¹c argumentem wy¿szej kosztownoci, doprowadz¹ do zag³odzenia szkó³ publicznych [...] to w istocie pope³ni¹ samobójstwo, gdy¿ po krótkim czasie nieodwo³alnie zabraknie im
kadry.
[...] Nie spotka³em siê z przep³ywami programów i innych dóbr intelektualnych miêdzy szko³ami prywatnymi i publicznymi, ale mogê sobie wyobraziæ
taki ruch. Nie uwa¿am za w³aciwe stawiania barier takim przep³ywom  my
te¿ siê wzorujemy na programach uczelni zagranicznych. Nie pochwalam plagiatów np. prac naukowych, ale programy studiów na uczelniach pañstwowych uwa¿am za swobodnie dostêpne dobro publiczne. Je¿eli kto opracowa³
dobry program i kto inny siê na nim wzoruje, to trudno sobie wyobraziæ, na
jakiej podstawie mia³oby siê odbyæ zabronienie korzystania z niego. W imiê
czego  ¿eby ten drugi kszta³ci³ gorzej, bo ogranicza go patentowanie programów? Zabranianie powtarzalnoci treci? S¹ to sztuczne i zdecydowanie niezdrowe sytuacje.
17 padziernika 2003 r.

Mirosław Zdanowski
Wy¿sza Szko³a Ubezpieczeñ i Bankowoci w Warszawie
Czy, Pana zdaniem, mo¿na mówiæ o istnieniu jednego systemu szkolnictwa wy¿szego sk³adaj¹cego siê z dwóch sektorów powi¹zanych synergicznym
zwi¹zkiem?
D¹¿ymy do zbudowania systemu szkolnictwa wy¿szego sk³adaj¹cego siê
z dwóch sektorów  pañstwowego i prywatnego. Dzi mo¿na mówiæ o wizji
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przysz³oci zapisanej w projekcie Ustawy o szkolnictwie wy¿szym opracowanym przez zespó³ specjalistów przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandrze Kwaniewskim i ró¿ni¹cej siê od niej rzeczywistoci. Wizja, która jest
zawarta w projekcie nowego prawa o szkolnictwie wy¿szym zak³ada istnienie
spójnego systemu szkolnictwa wy¿szego, z³o¿onego z uczelni maj¹cych równe prawa i obowi¹zki niezale¿nie od tego, czy s¹ to uczelnie pañstwowe, czy
powsta³e w wyniku obywatelskich inicjatyw uczelnie niepañstwowe. Oczywicie, sektory te musz¹ siê ró¿niæ w zakresie wynikaj¹cym ze sposobu finansowania i nadzoru sprawowanego przez pañstwo w przypadku uczelni pañstwowych lub za³o¿yciela (osobê prawn¹ lub fizyczn¹) w przypadku uczelni niepañstwowych. Nie powinno jednak byæ ró¿nic miêdzy uczelniami obydwu sektorów w obszarze zadañ akademickich  w dzia³alnoci naukowo-badawczej,
dydaktycznej, w realizacji procesów edukacyjnych. Sektory pañstwowy i niepañstwowy powinny konkurowaæ ze sob¹ w dziedzinie jakoci i atrakcyjnoci
procesów edukacyjnych, w rozwijaniu badañ naukowych, a tak¿e w praktycznej skutecznoci edukacji.
Tak wygl¹da wizja systemu szkolnictwa wy¿szego zawarta w projekcie
nowej Ustawy o szkolnictwie wy¿szym. A rzeczywistoæ znacznie siê od niej
ró¿ni...
Uczelnie pañstwowe i niepañstwowe nie maj¹ dzi równych praw i obowi¹zków. Niepañstwowe szko³y wy¿sze z trudem buduj¹ w³asne rodowiska
akademickie, nie mog¹c zapewniæ podobnej do uczelni pañstwowych stabilizacji zatrudnionej kadrze. Samodzielni pracownicy naukowi mianowani na
stanowiska profesora w uczelniach pañstwowych staraj¹ siê zachowaæ swoj¹
pozycjê mianowanego pracownika uczelni pañstwowej, oferuj¹c uczelni niepañstwowej niezobowi¹zuj¹ce dodatkowe zatrudnienie. Uczelnie niepañstwowe pozostaj¹ dzi na koñcu d³ugiej kolejki po rodki finansowe KBN na badania naukowe. Studenci uczelni niepañstwowych p³ac¹ za studia podwójnie: raz utrzymuj¹c z podatków uczelnie pañstwowe i drugi raz p³ac¹c z w³asnej kieszeni lub kieszeni rodziców za studia dzienne w uczelni niepañstwowej. Uzyskanie pomocy materialnej  stypendium socjalnego lub naukowego
 przez studenta uczelni niepañstwowej jest trudne lub wrêcz ma³o prawdopodobne. W uczelniach niepañstwowych pozostaje jeszcze wiele do zrobienia w zakresie obowi¹zków edukacyjnych. Istniej¹ niepañstwowe szko³y
wy¿sze funkcjonuj¹ce na bardzo niskim poziomie, szkodz¹ce wizerunkowi
ca³ego sektora.
Wierzê w realizacjê wizji z projektu nowego prawa o szkolnictwie wy¿szym
i radykaln¹ zmianê istniej¹cej sytuacji. Wierzê w to, ¿e dziki ogród szkolnictwa
wy¿szego, przeroniêty bujnie w minionych trzynastu latach, zostanie uregulowany przez nowe prawo, a uczelnie pañstwowe i niepañstwowe stworz¹ nowoczesny i spójny system szkolnictwa wy¿szego w Polsce.
21 padziernika 2003 r.
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Franciszek Ziejka
Uniwersytet Jagielloñski
Czy, Pana zdaniem, mo¿emy mówiæ, ¿e powsta³ jeden system dwóch sektorów szkó³ wy¿szych po³¹czonych synergicznie?
Jestem ostro¿ny w wydawaniu s¹dów tego typu, bo ¿ycie niesie wiele
niespodzianek. Kiedy ostatnio pojawi³a siê propozycja opodatkowania szkó³
wy¿szych (chodzi o ustawê o podatku od osób prawnych), to mówilimy
wszyscy jednym g³osem, a jako szef Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich wyst¹pi³em nie tylko w imieniu akademickich uczelni pañstwowych, ale tak¿e wszystkich innych. W innych kwestiach nie jestemy
jednak tak zgodni i nie mo¿na mówiæ, ¿e wspó³praca istnieje zawsze i miêdzy wszystkimi.
Oto przyk³ad problemów zwi¹zanych z t¹ wspó³prac¹. Z³o¿ylimy  za
porednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich  skargê do Trybuna³u Konstytucyjnego z prob¹ o rozstrzygniêcie, czy nie nastêpuje dyskryminacja uczelni
publicznych w stosunku do niepublicznych. Sprawa dotyczy traktowania wszystkich pozyskiwanych przez nas rodków pozabud¿etowych jako finansów publicznych, co oznacza, ¿e traktowane s¹ one inaczej ni¿ przychody w szko³ach
prywatnych. Nadal tak¿e w Ministerstwie Edukacji Narodowej inaczej postrzega siê kwestiê zaliczania w wy¿szych szko³ach pañstwowych i niepañstwowych emerytowanych profesorów do minimum kadrowego niezbêdnego dla
prowadzenia kierunku studiów.
Takie i inne dowiadczenia powinny nas doprowadziæ do tego, abymy
przestali problemy miêdzysektorowe ukrywaæ pod korcem, a zaczêli o nich
mówiæ otwarcie. Pierwszym z takich problemów jest kszta³cenie przez uczelnie akademickie kadry naukowej dla szkó³ wy¿szych, zw³aszcza dla sektora
prywatnego. Kszta³cimy 45 tys. doktorów rocznie i oni powinni pracowaæ w
szko³ach wy¿szych cierpi¹cych na brak kadr. Wydawa³oby siê, ¿e to powinno
byæ p³aszczyzn¹ wspó³pracy i porozumienia miêdzy sektorami  ale nie jest,
bo to wchodzi oczywicie w kolizjê z interesami profesorów pracuj¹cych na
trzech czy piêciu etatach.
Nie chodzi o to, aby niszczyæ jeden sektor czy drugi, ale o to, aby racjonalnie zagospodarowywaæ kadry. Rocznie kszta³cimy 800900 doktorów habilitowanych i oni powinni wraz z doktorami budowaæ w³asne zespo³y naukowo-dydaktyczne, zostawaæ kierownikami katedr na uczelniach, które same kadr
nie kszta³c¹. Jeli szko³y wy¿sze tego nie zrozumiej¹, to niedobrze. Twierdzenie, ¿e potrzeba 30 lat na zbudowanie nowej kadry jest absurdem. Moi doktorzy nie znajduj¹ zatrudnienia w uczelniach prywatnych, uczelnie te natomiast
zatrudniaj¹ profesorów na trzecim czy pi¹tym etacie. Kwestia wieloetatowoci
nie dzieli nas, tylko ³¹czy i wymaga wspó³pracy [...].
21 padziernika 2003 r.

68

Fragmenty wywiadów z rektorami

Andrzej Żyławski
Szko³a Wy¿sza Mila College w Warszawie
Czy, Pana zdaniem, mo¿na mówiæ o istnieniu jednego systemu szkolnictwa wy¿szego sk³adaj¹cego siê z dwóch sektorów powi¹zanych synergicznym
zwi¹zkiem?
Synergii nie ma. Uczelnie poruszaj¹ siê po równoleg³ych torach  jak na
zawodach wiolarskich. Czy powinna byæ? S¹dzê, ¿e tak. Mia³em okazjê zaobserwowaæ, jak funkcjonuj¹ uczelnie na Zachodzie  tamtejszy system zapewnia wszystkim placówkom dydaktycznym finansowanie ze rodków pañstwowych, na równych prawach. W Polsce rozdzia³ pomiêdzy uczelniami pañstwowymi i niepañstwowymi jest znacz¹cy  wemy pod uwagê choæby fakt, ¿e
studenci w uczelniach prywatnych s¹ opodatkowani podwójnie. Pewnych korzystnych zmian mo¿na oczekiwaæ w zwi¹zku z pracami nad Ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym. Moim zadaniem jest jednak doprowadzenie do sytuacji, w której  niezale¿nie od uwarunkowañ systemu  uczelnia bêdzie sprawnie realizowaæ swoj¹ misjê edukacyjn¹.
Pomówmy zatem o przep³ywach rozmaitych zasobów, które nie s¹ systemem. Jakie najwa¿niejsze przep³ywy zasobów zauwa¿y³ Pan na przyk³adzie
swej szko³y?
Poszukujemy partnerskich uczelni pañstwowych, w których nasi absolwenci
mogliby kontynuowaæ studia magisterskie. Staramy siê zyskaæ ich akceptacjê
dla naszych programów nauczania, które s¹ w du¿ej mierze uzupe³nieniem
tego, co proponuj¹ uniwersytety czy politechniki oraz stanowi¹ swego rodzaju
kompromis miêdzy teori¹ a praktyk¹. Korzystamy przy tym przez ca³y czas z tych
samych zasobów kadrowych co uczelnie pañstwowe. Na obecnym etapie nie
jestemy jeszcze w stanie stworzyæ w³asnej kadry.
Podpisalimy m.in. list intencyjny z Uniwersytetem £ódzkim, który zgodzi³
siê, ¿e nasze przygotowanie pozwala na kontynuowanie studiów w tej uczelni.
To zawsze jest proces interaktywny. Mamy pewn¹ swobodê tworzenia programów  ograniczon¹, lecz jednak. W sytuacji, kiedy 30% przedmiotów jest poza
minimami, mo¿emy podj¹æ rozmowy i d¹¿yæ do rozwi¹zania satysfakcjonuj¹cego obie strony.
Nie rozumiem jednak, po co te rozmowy  przecie¿ ka¿dy licencjat mo¿e
wst¹piæ na studia magisterskie uzupe³niaj¹ce na innej uczelni?
Ró¿nice programowe s¹ jednak znaczne i czêsto absolwenci maj¹ trudnoci
z kontynuowaniem nauki. Na wydzia³ach informatyki na uniwersytetach akcenty
programowe roz³o¿one s¹ inaczej ni¿ w Mila College, która jest uczelni¹ zawodow¹. Programowo bli¿si jestemy raczej tego, co proponuj¹ politechniki.
Czy jest co, co mo¿e Pan zaoferowaæ uczelniom publicznym?
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Uwa¿am, ¿e istniej¹ takie aspekty dzia³alnoci edukacyjnej, w których uczelnie pañstwowe pozostaj¹ nieco w tyle, np. dostosowanie programów do potrzeb rynku pracy. Nasi studenci podczas studiów maj¹ mo¿liwoæ zapoznania
siê z najnowszymi technologiami wprowadzanymi na rynek informatyczny,
uzyskuj¹ certyfikaty bran¿owe wspó³pracuj¹cych z uczelni¹ firm informatycznych  wydaje mi siê, ¿e niewiele pañstwowych szkó³ wy¿szych posiada tak¹
ofertê. Chêtnie podzielimy siê swoimi pionierskimi dowiadczeniami na tym
polu z uczelniami pañstwowymi. Czy jednak bêd¹ zainteresowane? Ich studenci z pewnoci¹ tak.
17 padziernika 2003 r.
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Formularz ankiety

Instytut Spo≥eczeÒstwa Wiedzy
Ankieta
ÑWspÛ≥dzia≥anie uczelni publicznych i niepublicznych
ñ opinie rektorÛwî

,PL LQD]ZLVNR5HNWRUDUHVSRQGHQWD
&]DVSHáQLHQLDIXQNFMLUHNWRUVNLHM
1D]ZDXF]HOQLPLHMVFRZRü
Uczelnia publiczna

Uczelnia niepubliczna

/LF]EDVWXGHQWyZZXF]HOQLRJyáHP
8ZDJDGDQH]DZDUWHZQLQLHMV]HMPHWU\F]FHSRVáX*Z\áF]QLHGR]ELRUF]HMFKDUDNWHU\VW\NL
JUXS\UHVSRQGHQWyZWHJRRSUDFRZDQLD:\SRZLHG]LUHVSRQGHQWyZSR]RVWDQDQRQLPRZH.

:\SHáQLRQDQNLHW SURVLP\RGHVáDüSRF]Wfaxem, e-mailem
GRGQLDSD(G]LHUQLNDU
QDDGUHV,QVW\WXWX6SRáHF]HVWZD:LHG]\XO*yUQROVND:DUV]DZD
tel. (0–22) 621 09 72, fax. (0-22) 621 09 73,
e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl lub fpake@sgh.waw.pl
)RUPXODU]$QNLHW\ZZHUVMLHOHNWURQLF]QHMPR*QD]QDOH(üSRGDGUHVHP
www.fundacja.edu.pl/ankietarektorska/
:SU]\SDGNXS\WDOXEZWSOLZRFLSURVLP\NRQWDNWRZDüVL ]NLHUXMFEDGDQLHP
GUKDE(Z&KPLHOHFNSRGZVND]DQ\PSRZ\*HMDGUHVHP
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&= û,5R]ZyMV\VWHPXV]NROQLFWZDZ\*V]HJRZ3ROVFHDUyZQRüSUDZLRERZL]NyZ
uczelni publicznych i niepublicznych.
1. Czy Pana/Pani zdaniem ]DVDGQLF]HUROHVSRáHF]QH uczelni publicznych i
QLHSXEOLF]Q\FKSRZLQQ\E\üMHGQDNRZH"
2. Czy, Pana/Pani zdaniem]DVDG\JRVSRGDURZDQLDURGNDPLILQDQVRZ\PL
uczelni i GRVW SXGRQLFKSRZLQQ\E\üMHGQDNRZH dla obydwu sektorów?

Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U

:V]F]HJyOQRFLF]\MHGQDNRZHGODREXVHNWRUyZSRZLQQ\E\ü]DVDG\GRW\F] FH
DURGNyZSXEOLF]Q\FKSRFKRG]F\FK]GRWDFMLSU]\]QDZDQ\FK
uczelniom na zadania statutowe?

Tak U
Nie U
Nie mam zdania U

EURGNyZSXEOLF]Q\FKSU]H]QDF]DQ\FKQDSRPRFPDWHULDOQGOD
studentów?

Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U

FURGNyZSXEOLF]Q\FKSU]H]QDF]DQ\FKQDLQZHVW\FMHUHDOL]RZDQH
przez uczelnie?
GURGNyZSXEOLF]Q\FKSU]H]QDF]DQ\FKQDNRV]W\SURFHVXNV]WDáFHQLD"
H0R*OLZRFLSR]\VNLZDQLDIXQGXV]\RGRUJDQyZVDPRU]GX
terytorialnego?
IURGNyZSR]DEXG*HWRZ\FKSR]\VNLZDQ\FKSU]H]XF]HOQLH"
J0R*OLZRFLSRELHUDQLDRSáDW]DGRZROQIRUP VWXGLyZ"
K.RQLHF]QRFLVWRVRZDQLDVL GRUHJXODFMLGRW\F]F\FK]DPyZLH
publicznych?
L-DZQRFLLSU]HMU]\VWRFLILQDQVyZXF]HOQL"
2j. Opodatkowania uczelni?
3. Czy, 3DQD3DQL]GDQLHPREHFQLHRERZL]XMFH]DVDG\GRW\F]FH
JRVSRGDURZDQLDURGNDPLILQDQVRZ\PLXF]HOQLLGRVW SXGRQLFKVSU]\MDM
UR]ZRMRZLZáDFLZ\FKUHODFMLSRPL G]\VHNWRUHPSXEOLF]Q\PLQLHSXEOLF]Q\P"
4. Czy, Pana/Pani zdaniem, ]DVDG\RNUHODMFHZDUXQNLNRQNXURZDQLDXF]HOQL
QDU\QNXXVáXJHGXNDF\MQ\FKSRZLQQ\E\üMHGQDNRZHGODXF]HOQLSXEOLF]Q\FK
i niepublicznych?
:V]F]HJyOQRFLF]\MHGQDNRZHGODREXVHNWRUyZSRZLQQ\E\ü]DVDG\GRW\F]FH
4a. Uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie kierunków studiów
RERZL]NXSRGGDZDQLDVL SDVWZRZHMDNUHG\WDFMLNLHUXQNXVWXGLyZ "
E3U]\]QDZDQLDV]F]HJyOQ\FKSUDZXF]HOQLRPSRVLDGDMF\PVWDWXV
akademicki?
4c. Ograniczenia swobody nauczycieli akademickich w podejmowaniu
]DWUXGQLHQLDZXF]HOQLDFKLQQ\FKQL*PDFLHU]\VWD"
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Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U

Formularz ankiety
G:DUXQNyZGRVW SXVWXGHQWyZGRELEOLRWHNG]LDáDMF\FKSU]\
uczelniach dowolnego sektora?
5. Czy, Pana/Pani zdaniem, REHFQLHRERZL]XMFH]DVDG\RNUHODMFHwarunki
konkurowania uczelniQDU\QNXXVáXJHGXNDF\MQ\FK VSU]\MDMUR]ZRMRZL
ZáDFLZ\FKUHODFMLSRPL G]\VHNWRUDPL"
6. Czy, Pana/Pani zdaniem, UHJXODFMHSUDZQHGRW\F]FHVWRVXQNyZSUDF\
SRZLQQ\E\üMHGQDNRZHGODXF]HOQLSXEOLF]Q\FKLQLHSXEOLF]Q\FK"
:V]F]HJyOQRFLF]\MHGQDNRZHGODREXVHNWRUyZSRZLQQ\E\ü]DVDG\GRW\F] FH
D0R*OLZRFLmianowania nauczycieli akademickich?
6b. Swobody zawierania kontraktów z nauczycielami akademickimi?
6c. Minimum kadrowego koniecznego dla prowadzenia kierunku
studiów?
7. Czy, Pana/Pani zdaniem, REHFQH]Uy*QLFRZDQLHregulacji prawnych
GRW\F]F\FKVWRVXQNyZSUDF\GREU]HVáX*\UR]ZRMRZLZáDFLZ\FKUHODFML
SRPL G]\VHNWRUDPL"
8. Czy, Pana/Pani zdaniem, uczelnie akademickie obydwu sektorów powinny
E\üZWDNLPVDP\PVWRSQLX]RERZL]DQHGRrozwoju i promocji kadry
QDXF]DMFHM"
9. Czy, 3DQD3DQL]GDQLHPSURZDG]HQLHWDNLFKVDP\FK]DM üSU]H]QDXF]\FLHOD
DNDGHPLFNLHJRZLQQHMXF]HOQLZND*G\PSU]\SDGNXVWDQRZLIRUP G]LDáDOQRFL
konkurencyjnej wobec macierzystej uczelni?

Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U

10. Czy, Pana/Pani zdaniem MHVWIRUPSU]HFKZ\W\ZDQLDZáDVQRFLLQWHOHNWXDOQHMprzez uczelnie:
D3URZDG]HQLHSU]H]QDXF]\FLHODDNDGHPLFNLHJRWDNLFKVDP\FK]DM ü
ZUy*Q\FKXF]HOQLDFKZW\PVDP\PRURGNXDNDGHPLFNLP"
E3URZDG]HQLHSU]H]QDXF]\FLHODDNDGHPLFNLHJRWDNLFKVDP\FK]DM ü
ZUy*Q\FKXF]HOQLDFKZUy*Q\FKRURGNDFKDNDGHPLFNLFK"
11. Czy, Pana/Pani zdaniem, SU]HFKZ\W\ZDQLHZáDVQRFLLQWHOHNWXDOQHM jednej
XF]HOQLSU]H]GUXJZ\VW SXMHQDJPLQQLHZSROVNLPV]NROQLFWZLHZ\*V]\P"

Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U

12. Czy, Pana /Pani zdaniem, umocowana ustawowo wspólna reprezentacja uczelni publicznych i
niepublicznych,SRGSRVWDFLQDURGRZHMNRQIHUHQFMLUHNWRUyZRIHGHUDF\MQHMVWUXNWXU]H
D%\áDE\ZáDFLZUHSUH]HQWDFMXF]HOQLZREHFkrajowych organów
ZáDG]\SXEOLF]QHM?
E%\áDE\ZáDFLZUHSUH]HQWDFMSROVNLFKXF]HOQLQDDUHQLH
PL G]\QDURGRZHM?
F%\áDE\ZáDFLZ\Pmiejscem dialoguSRPL G]\XF]HOQLDPL
publicznymi i niepublicznymi?
G'REU]HVáX*\áDE\rozwojowi polskiego systemu szkolnictwa
Z\*V]HJR"
13. Czy, Pana/Pani zdaniem, REHFQH]Uy*QLFRZDQLHUHSUH]HQWDFML
uczelni/rektorów GREU]HVáX*\UR]ZRMRZLZáDFLZ\FKUHODFMLSRPL G]\
VHNWRUHPSXEOLF]Q\PLQLHSXEOLF]Q\PZSROVNLPV]NROQLFWZLHZ\*V]\P"

Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
Tak U
Nie U
Nie mam zdania U
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&= û,,.RU]\FLLNRV]W\ZVSyáG]LDáDQLDXF]HOQLSXEOLF]Q\FKLQLHSXEOLF]Q\FK
z perspektywy Pana/Pani uczelni.
14. Czy Pana/Pani uczelnia ZVSyáG]LDáD z uczelniami drugiego sektora?

-H*HOL7$. (tak, w szerokim zakresie lub tak, w ograniczonym zakresie)
-DNIRUP SU]\MPXMHWRZVSyáG]LDáDQLH"
14a. Formalnej XPRZ\RZVSyáSUDF\PL G]\XF]HOQLDPL MHGQRVWNDPL
XF]HOQL XVWDODMFHMZDUXQNLMHMSURZDG]HQLD"
14b. Patronatu?
F1LHIRUPDOQHJRXNáDGXSRPL G]\ZáDG]DPLXF]HOQLRSDUWHJRQD
kontaktach osobistych?
G:VSyáSUDF\ZUDPDFKORNDOQ\FKOXEUHJLRQDOQ\FKNRQIHUHQFML
rektorów uczelni obydwu sektorów?
H,QQ MDN"
.........................................................................................................

Tak, w szerokim zakresie U
Tak, w ograniczonym zakresie U
Nie U
Nie mam zdania U

Ilu dotyczy uczelni?
......................
......................
......................
......................

......................

-H*HOL1,(WRMDNIRUP SU]\MPXMHZVSyáLVWQLHQLH]XF]HOQLDPLGUXJLHJRVHNWRUD"
14f. Neutralnej koegzystencji
14g. Inicjatyw pracowników (i/lub ich grup) nie kontrolowanych przez
XF]HOQL  QSSRGHMPRZDQLH]DWUXGQLHQLD "
K,QQ MDN"
..........................................................................................................................
3URV] ZVND]DüQDMZD*QLHMV]HNRU]\FL, jakie odnosi Pana/Pani uczelnia ze
ZVSyáG]LDáDQLD]XF]HOQLDPLGUXJLHJRVHNWRUD
3URV] RFHQLüZDJ RGQRV]RQ\FKNRU]\FLNRU]\VWDMF]HVNDOLJG]LH
0EUDNNRU]\FL1 – niska waga ; 2±UHGQLDZDJD3 – wysoka waga
.RU]\FL
D0R*OLZRüSHáQLHMV]HMUHDOL]DFMLPLVMLXF]HOQL
E:]PRFQLHQLHSR]\FMLXF]HOQLQDU\QNXXVáXJHGXNDF\MQ\FK
F0R*OLZRüOHSV]HMSURPRFMLXF]HOQL
G0R*OLZRüSR]\VNLZDQLDNDGU\QDXF]DMFHM
H0R*OLZRüUR]ZRMXQDXNRZHJRNDGU\QDXF]DMFHM
I0R*OLZRü]DSHZQLHQLDNDGU]HQDXF]DMFHMGRGDWNRZ\FKGRFKRGyZ
15g. Skuteczniejszy nabór kandydatów na studia
K5R]ZyMEDGDQDXNRZ\FK
15i. Doskonalenie programów studiów
M'RVW SGR]DVREyZXF]HOQLZVSyáG]LDáDMFHM
N%XGRZDQLHSR]\W\ZQHJRREUD]XV]NROQLFWZDZ\*V]HJRZUHJLRQLH
15l. Inne ( jakie?)
...................................................................................................................
 3URV]  ZVND]Dü QDMZD*QLHMV]H koszty ]ZL]DQH ]H ZVSyáSUDF Pana/Pani
uczelni z uczelniami drugiego sektora.
3URV] RFHQLüZDJ SRQRV]RQ\FKNRV]WyZNRU]\VWDMF]HVNDOLJG]LH
0 - brak takich kosztów; 1 – niska waga ; 2±UHGQLDZDJD3 – wysoka waga
Koszty
D8WUXGQLHQLDZUHDOL]DFML]DGDVWDWXWRZ\FKXF]HOQL
E2VáDELHQLHSR]\FMLXF]HOQLQDU\QNXHGXNDF\MQ\P
F8WUDWDF] FLNDGU\QDXF]DMFHM
G0QLHMV]H]DDQJD*RZDQLHNDGU\ZQDXF]DQLH]ZL]DQH]
ZLHORHWDWRZRFL
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........................
......................

......................

Waga
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
.......................

Waga
......................
......................
......................
......................

Formularz ankiety
H2VáDELHQLHUR]ZRMXQDXNRZHJRNDGU\]ZL]DQH]ZLHORHWDWRZRFL
I=PQLHMV]HQLH]DDQJD*RZDQLDNDGU\ZEDGDQLDQDXNRZH
J%XGRZDQHQHJDW\ZQHJRREUD]XV]NyáZ\*V]\FKZUHJLRQLH
Z\QLNDMFHJR]QLHZáDFLZHMLFKU\ZDOL]DFML
K.RQLHF]QRüGRVWRVRZ\ZDQLDSURJUDPyZVWXGLyZGRSURJUDPyZ
XF]HOQLZVSyáG]LDáDMF\FKDQLHQSGRSRWU]HEU\QNXSUDF\
16i. Inne ( jakie?)
.........................................................................................................
&RSU]HZD*DZHGáXJ3DQDRSLQLLNRU]\FLF]\NRV]W\"
-DNLHVQDMZD*QLHMV]HF]\QQLNLRJUDQLF]DMFHPR*OLZRüZVSyáG]LDáDQLD
SRPL G]\3DQD3DQLXF]HOQLDXF]HOQLDPLGUXJLHJRVHNWRUD"
3URV] RFHQLüZDJ ZVND]DQ\FKF]\QQLNyZNRU]\VWDMF]HVNDOLJG]LH
0 - brak takich czynników; 1 – niska waga ; 2±UHGQLDZDJD3 – wysoka waga
Czynniki
D2GPLHQQRüUyOVSRáHF]Q\FK PLVML XF]HOQLGUXJLHJRVHNWRUD
E1LHGRVWDWNLUHJXODFMLSUDZQ\FKRNUHODMF\FK]DVDG\ZVSyáG]LDáDQLD
uczelni obydwu sektorów
F1LHUyZQRüGRVW SXGRURGNyZSXEOLF]Q\FK
G1LHUyZQRü]DVDGGRW\F]F\FKJRVSRGDURZDQLD]DVREDPLOXG]NLPL
i materialnymi
H1LHU]HWHOQDNRQNXUHQFMDSRPL G]\XF]HOQLDPL
I1LHHW\F]QH]DFKRZDQLDZSUDNW\FHZVSyáLVWQLHQLDXF]HOQL
18g. Inne ( jakie?)

......................
......................
......................
......................
......................
.RU]\FLU
Koszty U
Nie mam zdania U

Waga
......................
......................
.....................
......................
......................
......................

.........................................................................................................
3URV] Z\REUD]LüVRELHV\WXDFM LGHDOQHMZVSyáSUDF\XF]HOQL. Gdyby
]QDOD]á3DQ3DQLZáDFLZHJRSDUWQHUD]GUXJLHJRVHNWRUDLVWRVRZQHZDUXQNLWR
MDNLHIRUP\ZVSyáSUDF\G]LQLHUHDOL]RZDQHFKFLDáE\PXPan/Pani
]DSURSRQRZDü"
3URV] RFHQLüZDJ ZVND]DQ\FKUR]ZL]DNRU]\VWDMF]HVNDOLJG]LH
0QLHQDZL]DáE\PZVSyáSUDF\
1 – niska waga ; 2±UHGQLDZDJD3 – wysoka waga
)RUPDZVSyáSUDF\
19a. Prowadzenie wspólnych studiów i wydawanie wspólnych dyplomów
E6WZRU]HQLHPL G]\QDURGRZHJRNRQVRUFMXPXF]HOQL]HZVSyOQ\P
XG]LDáHP
F:]DMHPQHGRVWRVRZDQLHSURJUDPyZQDXF]DQLDVSU]\MDMFH
GUR*QRFLVWXGLyZLPRELOQRFLVWXGHQWyZ
G3RUR]XPLHQLHGRW\F]FHQDERUXNDQG\GDWyZQDRGSRZLHGQLH
poziomy studiów
H3RUR]XPLHQLHGRW\F]FHNLHUXQNyZUR]ZRMXLZ]DMHPQHMZ\PLDQ\
NDGU\QDXF]DMFHM
I6NXWHF]QLHMV]HG]LDáDQLHQDU]HF]VSRáHF]QRFLORNDOQHM
19g. Prowadzenie wspólnych programów badawczych
19h. Inne (jakie?)

......................

.........................................................................................................
&]\3DQDXF]HOQLDPRJáDE\VL UyZQLHSRP\OQLHUR]ZLMDüG]LLZ
SU]\V]áRFLEH]ZVSyáG]LDáDQLD]XF]HOQLDPLGUXJLHJRVHNWRUD"

......................

Waga
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

Tak
Nie
Nie mam zdania

5
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Aneks

Arkusz wypowiedzi dodatkowych
-HOL FKFLDáE\ 3DQ3DQL 5HNWRU UR]ZLQü QLHNWyUH ] KDVHá DQNLHW\ GRGDü GR QLFK Z\MDQLHQLH OXE
SU]HND]Dü GRZROQH LQQH XZDJL QD WHPDW ZVSyáG]LDáDQLD SRPL G]\ 3DQD3DQL XF]HOQL D XF]HOQLDPL
GUXJLHJRVHNWRUDE G]LHP\EDUG]RZG]L F]QL]D]DPLHV]F]HQLHLFKQDW\PDUNXV]X
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Wyniki badania ankietowego – część tabelaryczna
I. Czas pe³nienia funkcji rektorskiej przez respondentów
Rodzaj uczelni

Liczba lat

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

01

12

052,2

02

1

004,3

03

2

008,7

04

7

030,4

11

1

004,3

ogó³em

230

100,0

00

4

008,3

01

6

012,5

02

4

008,3

03

4

008,3

04

4

008,3

Publiczna

05

1

002,1

06

4

008,3

07

8

016,7

08

4

008,3

09

2

004,2

10

2

004,2

11

3

006,3

12

2

004,2

ogó³em

480

100,0

Niepubliczna

II. Liczba studentów w uczelniach, których rektorami s¹ respondenci
Rodzaj uczelni

Liczba studentów

do 5000

Publiczna

Niepubliczna

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

02

008,3

05 001  10 000

01

004,2

10 001  20 000

09

037,5

20 001  30 000

05

020,8

powy¿ej 40 000

07

029,2

ogó³em

24

100,0

do 5000

37

078,7

05 001  10 000

08

017,0

10 001  20 000

02

004,3

ogó³em

47

100,0

77

Aneks
Pytanie 1. Czy zasadnicze role spo³eczne uczelni publicznych i niepublicznych powinny byæ jednakowe?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

18

075,0

nie

06

025,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

ogó³em

24

100,0

tak

46

095,8

nie

02

004,2

ogó³em

48

100,0

Pytanie 2. Czy zasady gospodarowania rodkami finansowymi uczelni i dostêpu do nich powinny byæ jednakowe dla obydwu sektorów?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

08

033,3

nie

15

062,5

nie mam zdania

01

004,2

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

ogó³em

24

100,0

tak

34

073,9

nie

11

023,9

nie mam zdania

01

002,2

ogó³em

46

100,0

Pytanie 2a. Czy jednakowe powinny byæ zasady dotycz¹ce rodków publicznych pochodz¹cych z dotacji przyznawanych uczelniom na zadania statutowe?
Rodzaj
uczelni

Publiczna

Niepubliczna

78

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

06

025,0

nie

18

075,0

ogó³em

24

100,0

tak

43

091,5

nie

04

008,5

ogó³em

47

100,0

Odpowied
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Pytanie 2b. Czy jednakowe powinny byæ zasady dotycz¹ce rodków publicznych przeznaczanych na pomoc materialn¹ dla studentów?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

22

091,7

nie

02

008,3

ogó³em

24

100,0

tak

48

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Pytanie 2c. Czy jednakowe powinny byæ zasady dotycz¹ce rodków publicznych przeznaczanych na inwestycje realizowane przez uczelnie?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

02

008,3

nie

20

083,3

nie mam zdania

02

008,3

ogó³em

24

100,0

tak

26

055,3

nie

16

034,0

nie mam zdania

05

010,6

ogó³em

47

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Pytanie 2d. Czy jednakowe powinny byæ zasady dotycz¹ce rodków publicznych przeznaczanych na koszty procesu kszta³cenia?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

05

020,8

nie

16

066,7

nie mam zdania

03

012,5

ogó³em

24

100,0

tak

39

083,0

nie

05

010,6

nie mam zdania

03

006,4

ogó³em

47

100,0

Rodzaj uczelni

Odpowied

tak
Publiczna

Niepubliczna

79

Aneks
Pytanie 2e. Czy jednakowe powinny byæ zasady dotycz¹ce mo¿liwoci pozyskiwania funduszy od organów samorz¹du terytorialnego?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

15

062,5

nie

09

037,5

ogó³em

24

100,0

tak

46

095,8

nie

02

004,2

ogó³em

48

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Pytanie 2f. Czy jednakowe powinny byæ zasady dotycz¹ce rodków pozabud¿etowych pozyskiwanych przez uczelnie?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

20

90,9

nie

02

009,1

ogó³em

22

100,0

tak

45

093,8

nie

03

006,3

ogó³em

48

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Pytanie 2g. Czy jednakowe powinny byæ zasady dotycz¹ce mo¿liwoci pobierania op³at za dowoln¹ formê studiów?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

17

070,8

nie

06

025,0

nie mam zdania

01

004,2

ogó³em

24

100,0

tak

34

070,8

nie

11

022,9

nie mam zdania

03

006,3

ogó³em

48

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

80

Odpowied
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Pytanie 2h. Czy jednakowe powinny byæ zasady dotycz¹ce koniecznoci stosowania siê do regulacji dotycz¹cych zamówieñ publicznych?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

19

079,2

nie

05

020,8

ogó³em

24

100,0

tak

27

056,3

nie

15

031,3

nie mam zdania

06

012,5

ogó³em

48

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Pytanie 2i. Czy jednakowe powinny byæ zasady dotycz¹ce jawnoci i przejrzystoci finansów uczelni?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

24

100,0

tak

39

081,3

nie

06

012,5

nie mam zdania

03

006,3

ogó³em

48

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Pytanie 2j. Czy jednakowe powinny byæ zasady dotycz¹ce opodatkowania
uczelni?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

12

052,2

nie

11

047,8

ogó³em

23

100,0

tak

31

066,0

nie

15

031,9

nie mam zdania

01

002,1

ogó³em

47

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

81

Aneks
Pytanie 3. Czy obecnie obowi¹zuj¹ce zasady dotycz¹ce dostêpu i gospodarowania rodkami finansowymi uczelni sprzyjaj¹ rozwojowi w³aciwych relacji
miêdzy sektorem publicznym i niepublicznym?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

nie

21

087,5

nie mam zdania

03

012,5

ogó³em

24

100,0

tak

01

002,1

nie

42

087,5

nie mam zdania

05

010,4

ogó³em

48

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Pytanie 4. Czy zasady okrelaj¹ce warunki konkurowania szkó³ wy¿szych
na rynku us³ug edukacyjnych powinny byæ jednakowe dla uczelni publicznych
i niepublicznych?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

22

091,7

nie

01

004,2

nie mam zdania

01

004,2

ogó³em

24

100,0

tak

41

087,2

nie

04

008,5

nie mam zdania

02

004,3

ogó³em

47

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Pytanie 4a. Czy jednakowe powinny byæ zasady dotycz¹ce uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie kierunków studiów (obowi¹zku poddawania siê pañstwowej akredytacji kierunku studiów)?
Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

82

Odpowied

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

23

095,8

nie

01

004,2

ogó³em

24

100,0

tak

47

097,9

nie mam zdania

01

002,1

ogó³em

48

100,0
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Pytanie 4b. Czy jednakowe powinny byæ zasady dotycz¹ce przyznawania szczególnych praw uczelniom maj¹cym status akademicki?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

22

091,7

nie

01

004,2

nie mam zdania

01

004,2

ogó³em

24

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

tak

30

062,5

nie

15

031,3

nie mam zdania

03

006,3

ogó³em

48

100,0

Pytanie 4c. Czy jednakowe powinny byæ zasady dotycz¹ce ograniczenia swobody nauczycieli akademickich w podejmowaniu zatrudnienia w uczelniach
innych ni¿ macierzysta?
Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

21

087,5

nie

02

008,3

nie mam zdania

01

004,2

ogó³em

24

100,0

tak

21

043,8

nie

22

045,8

nie mam zdania

05

010,4

ogó³em

48

100,0

Pytanie 4d. Czy jednakowe powinny byæ zasady dotycz¹ce warunków dostêpu
studentów do bibliotek dzia³aj¹cych przy uczelniach dowolnego sektora?
Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

13

054,2

nie

09

037,5

nie mam zdania

02

008,3

ogó³em

24

100,0

tak

43

089,6

nie

05

010,4

ogó³em

48

100,0

83

Aneks
Pytanie 5. Czy obecnie obowi¹zuj¹ce zasady okrelaj¹ce warunki konkurowania uczelni na rynku us³ug edukacyjnych sprzyjaj¹ rozwojowi w³aciwych relacji miêdzy sektorami?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

01

004,2

nie

21

087,5

nie mam zdania

02

008,3

ogó³em

24

100,0

tak

02

004,3

nie

43

091,5

nie mam zdania

02

004,3

ogó³em

47

100,0

Rodzaj uczelni

Odpowied

tak
Publiczna

Niepubliczna

Pytanie 6. Czy regulacje prawne dotycz¹ce stosunków pracy w uczelniach
publicznych i niepublicznych powinny byæ jednakowe?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

23

095,8

nie mam zdania

01

004,2

ogó³em

24

100,0

tak

34

070,8

nie

11

022,9

nie mam zdania

03

006,3

ogó³em

48

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Pytanie 6a. Czy jednakowe dla sektorów powinny byæ zasady dotycz¹ce mo¿liwoci mianowania nauczycieli akademickich?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

23

095,8

nie

01

004,2

ogó³em

24

100,0

tak

35

074,5

nie

09

019,1

nie mam zdania

03

006,4

ogó³em

47

100,0

Rodzaj uczelni

Odpowied

tak
Publiczna

Niepubliczna

84
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Pytanie 6b. Czy jednakowe dla sektorów powinny byæ zasady dotycz¹ce swobody zawierania kontraktów z nauczycielami akademickimi?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

23

095,8

nie

01

004,2

ogó³em

24

100,0

tak

46

095,8

nie

02

004,2

ogó³em

48

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Pytanie 6c. Czy jednakowe dla sektorów powinny byæ zasady dotycz¹ce minimum kadrowego koniecznego dla prowadzenia kierunku studiów?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

24

100,0

tak

45

093,8

nie

02

004,2

nie mam zdania

01

002,1

ogó³em

48

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Pytanie 7. Czy obecne zró¿nicowanie regulacji prawnych dotycz¹cych stosunków pracy dobrze s³u¿y rozwojowi w³aciwych relacji miêdzy sektorami?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

01

004,2

nie

23

095,8

ogó³em

24

100,0

tak

02

004,2

nie

43

089,6

nie mam zdania

03

006,3

ogó³em

48

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

85

Aneks
Pytanie 8. Czy uczelnie akademickie obydwu sektorów powinny byæ w takim
samym stopniu zobowi¹zane do rozwoju i promocji kadry nauczaj¹cej?
Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

23

95,8

nie mam zdania

01

004,2

ogó³em

24

100,0

tak

38

080,9

nie

06

012,8

nie mam zdania

03

006,4

ogó³em

47

100,0

Pytanie 9. Czy prowadzenie takich samych zajêæ przez nauczyciela akademickiego w innej uczelni w ka¿dym przypadku stanowi formê dzia³alnoci konkurencyjnej wobec macierzystej szko³y wy¿szej?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

18

075,0

nie

05

020,8

nie mam zdania

01

004,2

ogó³em

24

100,0

tak

04

008,3

nie

43

089,6

nie mam zdania

01

002,1

ogó³em

48

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Pytanie 10a. Czy jest form¹ przechwytywania w³asnoci intelektualnej przez
uczelnie prowadzenie przez nauczyciela akademickiego takich samych zajêæ
w ró¿nych szko³ach wy¿szych w tym samym orodku akademickim?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

19

079,2

nie

04

016,7

nie mam zdania

01

004,2

ogó³em

24

100,0

tak

13

027,1

nie

34

070,8

nie mam zdania

01

002,1

ogó³em

48

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

86

Odpowied
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Pytanie 10b. Czy jest form¹ przechwytywania w³asnoci intelektualnej przez
uczelnie prowadzenie przez nauczyciela akademickiego takich samych zajêæ
w ró¿nych szko³ach wy¿szych w ró¿nych orodkach akademickich?
Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

065,2

tak

15

nie

06

026,1

nie mam zdania

02

008,7

ogó³em

23

100,0

tak

04

008,3

nie

42

087,5

nie mam zdania

02

004,2

ogó³em

48

100,0

Pytanie 11. Czy przechwytywanie w³asnoci intelektualnej jednej uczelni przez
drug¹ wystêpuje nagminnie w polskim szkolnictwie wy¿szym?
Rodzaj uczelni

Odpowied

tak
Publiczna

Niepubliczna

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

18

075,0

nie

01

004,2

nie mam zdania

05

020,8

ogó³em

24

100,0

tak

10

021,7

nie

24

052,2

nie mam zdania

12

026,1

ogó³em

46

100,0

Pytanie 12a. Czy wspólna reprezentacja uczelni publicznych i niepublicznych:
by³aby w³aciw¹ reprezentacj¹ szkó³ wy¿szych wobec krajowych organów
w³adzy publicznej?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

12

050,0

nie

09

037,5

nie mam zdania

03

012,5

ogó³em

24

100,0

tak

41

087,2

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

nie

02

004,3

nie mam zdania

04

008,5

ogó³em

47

100,0

87

Aneks
Pytanie 12b. Czy wspólna reprezentacja uczelni publicznych i niepublicznych
by³aby w³aciw¹ reprezentacj¹ polskich szkó³ wy¿szych na arenie miêdzynarodowej?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

11

045,8

nie

09

037,5

nie mam zdania

04

016,7

ogó³em

24

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

tak

42

093,3

nie

02

004,4

nie mam zdania

01

002,2

ogó³em

45

100,0

Pytanie 12c. Czy wspólna reprezentacja uczelni publicznych i niepublicznych
by³aby w³aciwym miejscem dialogu miêdzy publicznymi i niepublicznymi szko³ami wy¿szymi?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

18

075,0

nie

04

016,7

nie mam zdania

02

008,3

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

ogó³em

24

100,0

tak

46

097,9

nie mam zdania

01

002,1

ogó³em

47

100,0

Pytanie 12d. Czy wspólna reprezentacja uczelni publicznych i niepublicznych
dobrze s³u¿y³aby rozwojowi polskiego systemu szkolnictwa wy¿szego?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

15

062,5

nie

06

025,0

nie mam zdania

03

012,5

ogó³em

24

100,0

tak

41

087,2

nie

01

002,1

nie mam zdania

05

010,6

ogó³em

47

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

88

Odpowied
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Pytanie 13. Czy obecne zró¿nicowanie reprezentacji uczelni/rektorów dobrze
s³u¿y rozwojowi w³aciwych relacji miêdzy sektorem publicznym i niepublicznym w polskim szkolnictwie wy¿szym?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

03

013,0

nie

16

069,6

nie mam zdania

04

017,4

ogó³em

23

100,0

nie

43

091,5

nie mam zdania

04

008,5

ogó³em

47

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Odpowied

Pytanie 14. Czy Pana/Pani uczelnia wspó³dzia³a z uczelniami drugiego sektora?
Rodzaj
uczelni

Odpowied

tak, w szerokim
zakresie
Publiczna

Niepubliczna

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

03

013,0

tak, w ograniczonym
zakresie

14

060,9

nie

06

026,1

ogó³em

23

100,0

tak, w szerokim
zakresie

13

028,9

tak, w ograniczonym
zakresie

27

060,0

nie

05

011,1

ogó³em

45

100,0

89

Aneks
Pytanie 14a. Je¿eli TAK  jak¹ formê przyjmuje to wspó³dzia³anie: formalnej
umowy o wspó³pracy miêdzy uczelniami (jednostkami uczelni) ustalaj¹cej
warunki jej prowadzenia?
Rodzaj
uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Liczba uczelni
wspó³pracuj¹cych

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

01

04

036,4

02

01

009,1

03

02

018,2

05

01

009,1

06

01

009,1

07

01

009,1

10

01

009,1

ogó³em

11

100,0

01

13

043,3

02

06

020,0

03

06

020,0

04

01

003,3

08

01

003,3

10

01

003,3

12

01

003,3

14

01

003,3

ogó³em

30

100,0

Pytanie 14b. Je¿eli TAK: jak¹ formê przyjmuje to wspó³dzia³anie: patronatu?
Rodzaj
uczelni

Publiczna

Niepubliczna

90

Liczba uczelni
wspó³pracuj¹cych

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

1

02

050,0

3

02

050,0

ogó³em

04

100,0

1

03

030,0

2

05

050,0

3

02

020,0

ogó³em

10

100,0

Wyniki badania ankietowego  czêæ tabelaryczna
Pytanie 14c. Je¿eli TAK  jak¹ formê przyjmuje to wspó³dzia³anie: nieformalnego uk³adu miêdzy w³adzami uczelni opartego na kontaktach osobistych?
Rodzaj
uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Liczba uczelni
wspó³pracuj¹cych

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

15

1
1
1
1
1
05
07
02
06
01
01
02
01
04
01
01

020,0
020,0
020,0
020,0
020,0
100,0
026,9
007,7
023,1
003,8
003,8
007,7
003,8
015,4
003,8
003,8

ogó³em

26

100,0

1
2
3
5
8
ogó³em
1
2
3
4
5
6
8
10
11

Pytanie 14d. Je¿eli TAK  jak¹ formê przyjmuje to wspó³dzia³anie: wspó³pracy
w ramach lokalnych lub regionalnych konferencji rektorów uczelni obydwu
sektorów?
Rodzaj
uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Liczba uczelni
wspó³pracuj¹cych

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

6
31
ogó³em
0
1
2
3
4
5
6
7
8
13
15
18

01
01
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
03
01
01

050,0
050,0
100,0
012,5
012,5
006,3
006,3
006,3
006,3
006,3
006,3
006,3
018,8
006,3
006,3

ogó³em

16

100,0

91

Aneks
Pytanie 14e. Je¿eli TAK  jak¹ formê przyjmuje to wspó³dzia³anie: inn¹?
Rodzaj
uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Liczba uczelni
wspó³pracuj¹cych

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

1

1

100,0

0

1

,025,0

2

1

,025,0

3

1

,025,0

8

1

,025,0

ogó³em

4

100,0

Pytanie 14f. Je¿eli NIE  jak¹ formê przyjmuje wspó³istnienie z uczelniami
drugiego sektora: neutralnej koegzystencji?
Rodzaj
uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

1

2

100,0

1

1

,050,0

3

1

,050,0

ogó³em

2

100,0

Liczba uczelni

Pytanie 14g. Je¿eli NIE  jak¹ formê przyjmuje wspó³istnienie z uczelniami
drugiego sektora: inicjatyw pracowników (i/lub ich grup) niekontrolowanych
przez uczelniê (np. podejmowanie zatrudnienia)?
Rodzaj
uczelni

Liczba uczelni

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

Publiczna

1

2

100,0

Niepubliczna

3

2

100,0

Pytanie 14h. Je¿eli NIE  jak¹ formê przyjmuje wspó³istnienie z uczelniami
drugiego sektora: inn¹?
Rodzaj
uczelni

92

Liczba uczelni

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

Publiczna

brak odpowiedzi

24

100,0

Niepubliczna

1

01

100,0

Wyniki badania ankietowego  czêæ tabelaryczna
Pytanie 15a. Waga korzyci, jakie odnosi Pana/Pani uczelnia ze wspó³dzia³ania z uczelniami drugiego sektora: mo¿liwoæ pe³niejszej realizacji misji
uczelni
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak korzyci

14

066,7

niska

04

019,0

rednia

01

004,8

wysoka

02

009,5

ogó³em

21

100,0

brak korzyci

07

016,3

niska

04

009,3

rednia

14

032,6

wysoka

18

041,9

ogó³em

43

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

Pytanie 15b. Waga korzyci, jakie odnosi Pana/Pani uczelnia ze wspó³dzia³ania z uczelniami drugiego sektora: wzmocnienie pozycji uczelni na rynku us³ug
edukacyjnych
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak korzyci

16

80,0

niska

03

015,0

rednia

01

005,0

ogó³em

20

100,0

brak korzyci

07

016,3

niska

05

011,6

rednia

15

034,9

wysoka

16

037,2

ogó³em

43

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

93

Aneks
Pytanie 15c. Waga korzyci, jakie odnosi Pana/Pani uczelnia ze wspó³dzia³ania z uczelniami drugiego sektora: mo¿liwoæ lepszej promocji uczelni
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak korzyci

11

055,0

niska

06

030,0

rednia

03

015,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

ogó³em

20

100,0

brak korzyci

08

019,5

niska

09

022,0

rednia

13

031,7

wysoka

11

026,8

ogó³em

41

100,0

Pytanie 15d. Waga korzyci, jakie odnosi Pana/Pani uczelnia ze wspó³dzia³ania
z uczelniami drugiego sektora: mo¿liwoæ pozyskiwania kadry nauczaj¹cej
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak korzyci

20

100,0

brak korzyci

04

009,1

niska

06

013,6

rednia

14

031,8

wysoka

20

045,5

ogó³em

44

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

Pytanie 15e. Waga korzyci, jakie odnosi Pana/Pani uczelnia ze wspó³dzia³ania z uczelniami drugiego sektora: mo¿liwoæ rozwoju naukowego kadry nauczaj¹cej
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak korzyci

20

100,0

brak korzyci

05

012,5

niska

04

010,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

94

Waga

rednia

13

032,5

wysoka

18

045,0

ogó³em

40

100,0

Wyniki badania ankietowego  czêæ tabelaryczna
Pytanie 15f. Waga korzyci, jakie odnosi Pana/Pani uczelnia ze wspó³dzia³ania z uczelniami drugiego sektora: mo¿liwoæ zapewnienia kadrze nauczaj¹cej dodatkowych dochodów
Rodzaj uczelni

Waga

brak korzyci
Publiczna

Niepubliczna

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

03

015,0

niska

03

015,0

rednia

08

040,0

wysoka

06

030,0

ogó³em

20

100,0

brak korzyci

10

023,8

niska

03

007,1
031,0

rednia

13

wysoka

16

038,1

ogó³em

42

100,0

Pytanie 15g. Waga korzyci, jakie odnosi Pana/Pani uczelnia ze wspó³dzia³ania
z uczelniami drugiego sektora: skuteczniejszy nabór kandydatów na studia
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak korzyci

13

065,0

niska

06

030,0

wysoka

01

005,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

ogó³em

20

100,0

brak korzyci

20

048,8

niska

11

026,8

rednia

07

017,1

wysoka

03

007,3

ogó³em

41

100,0

Pytanie 15h. Waga korzyci, jakie odnosi Pana/Pani uczelnia ze wspó³dzia³ania z uczelniami drugiego sektora: rozwój badañ naukowych
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak korzyci

20

100,0

brak korzyci

07

016,7

niska

16

038,1
038,1

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

rednia

16

wysoka

03

007,1

ogó³em

42

100,0

95

Aneks
Pytanie 15i. Waga korzyci, jakie odnosi Pana/Pani uczelnia ze wspó³dzia³ania z uczelniami drugiego sektora: doskonalenie programów studiów
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak korzyci

16

080,0

niska

04

020,0

ogó³em

20

100,0

brak korzyci

06

014,3

niska

10

023,8

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

rednia

18

042,9

wysoka

08

019,0

ogó³em

42

100,0

Pytanie 15j. Waga korzyci, jakie odnosi Pana/Pani uczelnia ze wspó³dzia³ania
z uczelniami drugiego sektora: dostêp do zasobów uczelni wspó³dzia³aj¹cej
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak korzyci

15

078,9

niska

04

021,1

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

ogó³em

19

100,0

brak korzyci

12

027,9

niska

11

025,6

rednia

11

025,6

wysoka

09

020,9

ogó³em

43

100,0

Pytanie 15k. Waga korzyci, jakie odnosi Pana/Pani uczelnia ze wspó³dzia³ania z uczelniami drugiego sektora: budowanie pozytywnego obrazu szkolnictwa wy¿szego w regionie
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak korzyci

09

042,9

niska

04

019,0

rednia

07

033,3

wysoka

01

004,8

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

96

Waga

ogó³em

21

100,0

brak korzyci

05

011,9

niska

09

021,4

rednia

12

028,6

wysoka

16

038,1

ogó³em

42

100,0

Wyniki badania ankietowego  czêæ tabelaryczna
Pytanie 15l. Waga korzyci, jakie odnosi Pana/Pani uczelnia ze wspó³dzia³ania z uczelniami drugiego sektora: inne
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

24

100,0

brak korzyci

1

050,0

rednia

1

050,0

ogó³em

2

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna
Niepubliczna

Waga

brak odpowiedzi

Pytanie 16a. Waga kosztów zwi¹zanych ze wspó³prac¹ Pana/Pani uczelni z uczelniami drugiego sektora: utrudnienia w realizacji zadañ statutowych uczelni
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

07

035,0

niska

03

015,0

rednia

07

035,0

wysoka

03

015,0

Rodzaj uczelni

Waga

brak kosztów
Publiczna

Niepubliczna

ogó³em

20

100,0

brak kosztów

34

082,9

niska

04

009,8

rednia

02

004,9

wysoka

01

002,4

ogó³em

41

100,0

Pytanie 16b. Waga kosztów zwi¹zanych ze wspó³prac¹ Pana/Pani uczelni z uczelniami drugiego sektora: os³abienie pozycji uczelni na rynku edukacyjnym
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak kosztów

09

047,4

niska

05

026,3

rednia

02

010,5

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

wysoka

03

015,8

ogó³em

19

100,0

brak kosztów

31

075,6

niska

05

012,2

rednia

04

009,8

wysoka

01

002,4

ogó³em

41

100,0

97

Aneks
Pytanie 16c. Waga kosztów zwi¹zanych ze wspó³prac¹ Pana/Pani uczelni
z uczelniami drugiego sektora: utrata czêci kadry nauczaj¹cej
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak kosztów

06

030,0

niska

08

040,0

rednia

04

020,0

wysoka

02

010,0

ogó³em

20

100,0

brak kosztów

33

078,6

niska

06

014,3

rednia

03

007,1

ogó³em

42

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

Pytanie 16d. Waga kosztów zwi¹zanych ze wspó³prac¹ Pana/Pani uczelni
z uczelniami drugiego sektora: mniejsze zaanga¿owanie kadry w nauczanie,
zwi¹zane z wieloetatowoci¹
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

niska

02

009,5

rednia

07

033,3

wysoka

12

057,1

ogó³em

21

100,0

brak kosztów

16

039,0

niska

15

036,6

rednia

07

017,1

wysoka

03

007,3

ogó³em

41

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

98

Waga

Wyniki badania ankietowego  czêæ tabelaryczna
Pytanie 16e. Waga kosztów zwi¹zanych ze wspó³prac¹ Pana/Pani uczelni
z uczelniami drugiego sektora: os³abienie rozwoju naukowego kadry, zwi¹zane z wieloetatowoci¹
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

niska

04

019,0

rednia

07

033,3

wysoka

10

047,6

ogó³em

21

100,0

brak kosztów

18

043,9

niska

10

024,4

rednia

09

022,0

wysoka

04

009,8

ogó³em

41

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

Pytanie 16f. Waga kosztów zwi¹zanych ze wspó³prac¹ Pana/Pani uczelni
z uczelniami drugiego sektora: zmniejszenie zaanga¿owania kadry w badania
naukowe
Rodzaj
uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

niska

03

015,0

rednia

07

035,0

wysoka

10

050,0

ogó³em

20

100,0

brak kosztów

13

031,0

niska

12

028,6

rednia

14

033,3

wysoka

03

007,1

ogó³em

42

100,0

Waga

99

Aneks
Pytanie 16g. Waga kosztów zwi¹zanych ze wspó³prac¹ Pana/Pani uczelni
z uczelniami drugiego sektora: budowane negatywnego obrazu szkó³ wy¿szych
w regionie wynikaj¹cego z niew³aciwej ich rywalizacji
Rodzaj
uczelni

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

04

021,1

niska

08

042,1

rednia

04

021,1

wysoka

03

015,8

Waga
brak kosztów

Publiczna

Niepubliczna

ogó³em

19

100,0

brak kosztów

27

067,5

niska

05

012,5

rednia

04

010,0

wysoka

04

010,0

ogó³em

40

100,0

Pytanie 16h. Waga kosztów zwi¹zanych ze wspó³prac¹ Pana/Pani uczelni z uczelniami drugiego sektora: koniecznoæ dostosowywania programów studiów do
programów uczelni wspó³dzia³aj¹cych, a nie np. do potrzeb rynku pracy
Rodzaj
uczelni
Publiczna

Niepubliczna

Waga

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak kosztów

13

068,4

niska

06

031,6

ogó³em

19

100,0

brak kosztów

25

058,1

niska

12

027,9

rednia

06

014,0

ogó³em

43

100,0

Pytanie 16i. Waga kosztów zwi¹zanych ze wspó³prac¹ Pana/Pani uczelni
z uczelniami drugiego sektora: inne
Rodzaj
uczelni
Publiczna

Niepubliczna

100

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

rednia

1

100,0

brak kosztów

3

050,0

niska

1

016,7

wysoka

2

033,3

ogó³em

6

100,0

Waga

Wyniki badania ankietowego  czêæ tabelaryczna
Pytanie 17. Co przewa¿a, wed³ug Pana opinii  korzyci czy koszty?
Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

korzyci

02

008,3

koszty

20

083,3

brak odpowiedzi

02

008,3

ogó³em

24

100,0

korzyci

36

075,0

koszty

03

006,3

nie mam zdania

03

006,3

brak odpowiedzi

06

012,5

ogó³em

48

100,0

Odpowied

Pytanie 18a. Waga czynników ograniczaj¹cych mo¿liwoæ wspó³dzia³ania pomiêdzy Pana/Pani uczelni¹ a uczelniami drugiego sektora: odmiennoæ ról spo³ecznych (misji) uczelni drugiego sektora
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak czynników

06

027,3

niska

05

022,7

rednia

03

013,6

wysoka

08

036,4

ogó³em

22

100,0

brak czynników

27

062,8

niska

05

011,6

rednia

09

020,9

wysoka

02

004,7

ogó³em

43

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

101

Aneks
Pytanie 18b. Waga czynników ograniczaj¹cych mo¿liwoæ wspó³dzia³ania
miêdzy Pana/Pani uczelni¹ a uczelniami drugiego sektora: niedostatki regulacji prawnych okrelaj¹cych zasady wspó³dzia³ania uczelni obydwu sektorów
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

niska

02

009,1

rednia

10

045,5

wysoka

10

045,5

ogó³em

22

100,0

brak czynników

04

009,3

niska

07

016,3

rednia

11

025,6

wysoka

21

048,8

ogó³em

43

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

Pytanie 18c. Waga czynników ograniczaj¹cych mo¿liwoæ wspó³dzia³ania
miêdzy Pana/Pani uczelni¹ a uczelniami drugiego sektora: nierównoæ dostêpu do rodków publicznych
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak czynników

06

031,6

niska

06

031,6

rednia

04

021,1

wysoka

03

015,8

ogó³em

19

100,0

brak czynników

02

004,5

niska

03

006,8

rednia

06

013,6

wysoka

33

075,0

ogó³em

44

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

102

Waga

Wyniki badania ankietowego  czêæ tabelaryczna
Pytanie 18d. Waga czynników ograniczaj¹cych mo¿liwoæ wspó³dzia³ania
miêdzy Pana/Pani uczelni¹ a uczelniami drugiego sektora: nierównoæ zasad
dotycz¹cych gospodarowania zasobami ludzkimi i materialnymi
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

niska

004

018,2

rednia

003

013,6

wysoka

015

068,2

ogó³em

22

100,0

brak czynników

005

011,6

niska

006

014,0

rednia

011

025,6

wysoka

021

048,8

ogó³em

043

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

Pytanie 18e. Waga czynników ograniczaj¹cych mo¿liwoæ wspó³dzia³ania
miêdzy Pana/Pani uczelni¹ a uczelniami drugiego sektora: nierzetelna konkurencja miêdzy uczelniami
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak czynników

01

004,8

niska

02

009,5

rednia

05

023,8

wysoka

13

061,9

ogó³em

21

100,0

brak czynników

08

018,2

niska

05

011,4

rednia

11

025,0

wysoka

20

045,5

ogó³em

44

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

103

Aneks
Pytanie 18f. Waga czynników ograniczaj¹cych mo¿liwoæ wspó³dzia³ania miêdzy Pana/Pani uczelni¹ a uczelniami drugiego sektora: nieetyczne zachowania w praktyce wspó³istnienia uczelni
Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak czynników

01

004,5

niska

03

013,6

rednia

04

018,2

wysoka

14

063,6

ogó³em

22

100,0

brak czynników

13

031,0

niska

12

028,6

rednia

06

014,3

wysoka

11

026,2

ogó³em

42

100,0

Pytanie 18g. Waga czynników ograniczaj¹cych mo¿liwoæ wspó³dzia³ania
miêdzy Pana/Pani uczelni¹ a uczelniami drugiego sektora: inne
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak odpowiedzi

24

100,0

niska

03

075,0

wysoka

01

025,0

ogó³em

04

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna
Niepubliczna

Waga

Pytanie 19a. Idealna wspó³praca sektorów, waga wskazanej mo¿liwoci: prowadzenie wspólnych studiów i wydawanie wspólnych dyplomów
Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna
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Waga

Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak czynników

12

054,5

niska

03

013,6

rednia

03

013,6
018,2

wysoka

04

ogó³em

22

100,0

brak czynników

08

017,0

niska

04

008,5

rednia

06

012,8

wysoka

29

061,7

ogó³em

47

100,0

Wyniki badania ankietowego  czêæ tabelaryczna
Pytanie 19b. Idealna wspó³praca sektorów, waga wskazanej mo¿liwoci: stworzenie miêdzynarodowego konsorcjum uczelni ze wspólnym udzia³em
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak czynników

05

023,8

niska

09

042,9

rednia

03

014,3

wysoka

04

019,0

ogó³em

21

100,0

brak czynników

03

006,8

niska

05

011,4

rednia

10

022,7

wysoka

26

059,1

ogó³em

44

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

Pytanie 19c. Idealna wspó³praca sektorów, waga wskazanej mo¿liwoci: wzajemne dostosowanie programów nauczania sprzyjaj¹ce dro¿noci studiów i mobilnoci studentów
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak czynników

01

004,5

niska

02

009,1

rednia

10

045,5

wysoka

09

040,9

ogó³em

22

100,0

brak czynników

02

004,2

niska

03

006,3

rednia

05

010,4

wysoka

38

079,2

ogó³em

48

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga
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Pytanie 19d. Idealna wspó³praca sektorów, waga wskazanej mo¿liwoci: porozumienie dotycz¹ce naboru kandydatów na odpowiednie poziomy studiów
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak czynników

02

009,5

niska

04

019,0

rednia

08

038,1

wysoka

07

033,3

ogó³em

21

100,0

brak czynników

06

012,8

niska

05

010,6

rednia

08

017,0

wysoka

28

059,6

ogó³em

47

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

Pytanie 19e. Idealna wspó³praca sektorów, waga wskazanej mo¿liwoci: porozumienie dotycz¹ce kierunków rozwoju i wzajemnej wymiany kadry nauczaj¹cej
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak czynników

05

022,7

niska

06

027,3

rednia

07

031,8

wysoka

04

018,2

ogó³em

22

100,0

brak czynników

02

004,3

niska

02

004,3

rednia

09

019,1

wysoka

34

072,3

ogó³em

47

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

106

Waga
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Pytanie 19f. Idealna wspó³praca sektorów, waga wskazanej mo¿liwoci:
skuteczniejsze dzia³anie na rzecz spo³ecznoci lokalnej
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak czynników

02

009,1

rednia

06

027,3

wysoka

14

063,6

ogó³em

22

100,0

brak czynników

02

004,3

niska

01

002,2

rednia

14

030,4

wysoka

29

063,0

ogó³em

46

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

Pytanie 19g. Idealna wspó³praca sektorów, waga wskazanej mo¿liwoci: prowadzenie wspólnych programów badawczych
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

brak czynników

04

018,2

niska

09

040,9

rednia

03

013,6

wysoka

06

027,3

ogó³em

22

100,0

niska

03

006,5

rednia

05

010,9

wysoka

38

082,6

ogó³em

46

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga
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Pytanie 19h. Idealna wspó³praca sektorów, waga wskazanej mo¿liwoci: inne
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

wysoka

1

100,0

brak czynników

1

016,7

niska

2

033,3

wysoka

3

050,0

ogó³em

6

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna

Waga

Pytanie 20. Czy Pani/Pana uczelnia mog³aby siê równie pomylnie rozwijaæ
 dzi i w przysz³oci  bez wspó³dzia³ania z uczelniami drugiego sektora?
Liczba
respondentów

Procent
respondentów

tak

23

095,8

nie

01

004,2

ogó³em

24

100,0

tak

15

034,1

nie

24

054,5

nie mam zdania

05

011,4

ogó³em

44

100,0

Rodzaj uczelni

Publiczna

Niepubliczna
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Odpowied

Wyniki badania ankietowego  czêæ tabelaryczna

INSTYTUT SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY
JAKO ORGANIZACJA POZARZĄDOWA PROWADZĄCA BADANIA
NAD SYSTEMEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE1

Koncepcja Instytutu Społeczeństwa Wiedzy
Koncepcja Instytutu Spo³eczeñstwa Wiedzy powsta³a jako efekt dwóch lat
dyskusji oraz prac studialnych nad wizj¹ i zadaniami instytutu badawczego
dzia³aj¹cego z inicjatywy rektorów polskich uczelni pañstwowych i niepañstwowych. Przygotowywa³ j¹ w latach 19992000 zespó³ pracuj¹cy pod przewodnictwem prof. dr hab. Jerzego Wonickiego. Prace przygotowawcze prowadz¹ce do utworzenia Fundacji Rektorów Polskich by³y wspierane przez Fundacjê Kronenberga oraz UNESCO European Centre for Higher Education Studies (CEPES). Prace te obejmowa³y koncepcjê merytoryczn¹, prawn¹ i organizacyjn¹ Instytutu jako ogólnopolskiej, pozarz¹dowej instytucji badawczej powo³anej do prowadzenia studiów nad szkolnictwem wy¿szym i nauk¹ oraz
polityk¹ edukacyjn¹ i naukow¹ pañstwa, bêd¹cej zapleczem merytorycznym
i eksperckim dla konferencji rektorów, poszczególnych uczelni i ich stowarzyszeñ, a tak¿e tych organów pañstwa, które podejmuj¹ decyzje strategiczne dotycz¹ce systemu edukacji i badañ naukowych.
Wyniki prac nad koncepcj¹ Instytutu mo¿na w du¿ym skrócie podsumowaæ nastêpuj¹co:
 Uznano potrzebê powo³ania Instytutu wzorowanego na podobnych instytucjach istniej¹cych w krajach rozwiniêtych. Instytucjonalny potencja³ badawczy i ekspercki w tej dziedzinie w Polsce jest niewystarczaj¹cy i nie s³u¿y jako skuteczne zaplecze merytoryczne ani zainteresowanym organom w³adzy pañstwowej, ani rektorom polskich uczelni, ani
innym osobom, gremiom i instytucjom zobowi¹zanym do wyra¿ania
opinii oraz podejmowania decyzji w dziedzinie edukacji i badañ naukowych.
1

Niniejsz¹ informacjê o Instytucie Spo³eczeñstwa Wiedzy przygotowano na podstawie materia³ów promocyjnych tej placówki oraz dwóch opracowañ powsta³ych w fazie przygotowywania koncepcji Instytutu: Obszar, cele i formu³a instytucjonalnych i systemowych badañ nad szkolnictwem wy¿szym
i nauk¹. Koncepcja Instytutu Badawczego KRASP, pod red. J. Wonickiego, Warszawa 2000 oraz Instytut Badawczy  Fundacja Rektorów Polskich, pod red. J. Wonickiego, Warszawa 2000. Wiêcej informacji o dzia³alnoci Instytutu: http://www.frp.org.pl
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Instytut powinien byæ niezale¿n¹, pozarz¹dow¹ instytucj¹ prowadz¹c¹ dzia³alnoæ badawcz¹, szkoleniow¹, projektow¹ i doradcz¹ w dziedzinie edukacji oraz nauki. Celem tej dzia³alnoci by³oby wzmocnienie merytoryczne procesu rozwoju i doskonalenia systemu szkolnictwa w Polsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem d¹¿eñ do integracji europejskiej, dostarczanie interesariuszom Instytutu przetworzonej wiedzy o tendencjach i dowiadczeniach dotycz¹cych szkolnictwa wy¿szego, wyra¿anie opinii, a przez to
wp³ywanie na politykê edukacyjn¹ i naukow¹ pañstwa.
Zasadniczym elementem misji Instytutu powinny byæ dzia³ania ukierunkowane na tworzenie zintegrowanego systemu szkolnictwa wy¿szego, harmonijnie ³¹cz¹cego sektor publiczny i niepubliczny, na fundamencie zasady konwergencji tych sektorów.
Koncepcjê formalnoprawn¹ Instytutu oparto na za³o¿eniu, ¿e sporód mo¿liwych do przyjêcia form prawnych najstosowniejsz¹ by³aby fundacja utworzona przez Fundacjê Rektorów Polskich i grupê zainteresowanych uczelni
niepañstwowych przy wsparciu zainteresowanych prywatnych instytucji
¿ycia gospodarczego, takich jak banki, wielkie korporacje i stowarzyszenia
gospodarcze.
Jako model organizacyjny Instytutu zaproponowano lekk¹ strukturê quasi-wirtualn¹, w przysz³oci byæ mo¿e o charakterze sieciowym, z minimaln¹
liczb¹ niezbêdnych etatów.
Podstawow¹ zasad¹ gospodarki Instytutu powinna byæ wieloæ i ró¿norodnoæ róde³ finansowania oraz aktywne zabieganie o nie.

Misja, cele działalności i przedmiot badań Instytutu
Misja instytucji lub organizacji powinna zawieraæ odpowied za³o¿ycieli
na pytania: Kim jestemy? Jakie wartoci realizujemy? Dok¹d zmierzamy? Maj¹c na wzglêdzie cele dzia³ania Fundacji Rektorów Polskich oraz relacje miêdzy Fundacj¹ i Instytutem Spo³eczeñstwa Wiedzy, zaproponowano wstêpnie
nastêpuj¹cy tekst misji Instytutu:
Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy, dzia³aj¹c jako niezale¿na, pozarz¹dowa
instytucja, prowadzi dzia³alnoæ badawcz¹, szkoleniow¹ i doradcz¹, która
ma s³u¿yæ rozwojowi edukacji, nauki i kultury w Polsce, a w szczególnoci
wspieraniu procesu doskonalenia systemu szkolnictwa wy¿szego i badañ
naukowych, a tak¿e tworzeniu warunków rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W swojej dzia³alnoci Instytut kieruje siê d¹¿eniem do prawdy, zasadami bezstronnoci i apolitycznoci oraz
s³u¿ebnoci spo³ecznej.
Tak szeroko sformu³owana misja powinna umo¿liwiaæ prowadzenie projektów o bardzo zró¿nicowanej tematyce. Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy ma
spe³niaæ funkcjê polskiego centrum myli czy te¿ zbiornika myli (think
tank), tj. niezale¿nej jednostki prowadz¹cej dzia³alnoæ badawcz¹ i eksperck¹
opart¹ na ustalonym systemie wartoci. Jako podstawowe wartoci przywieca-
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j¹ce dzia³alnoci Instytutu misja podaje d¹¿enie do prawdy, a tak¿e kierowanie
siê zasadami bezstronnoci i apolitycznoci oraz s³u¿ebnoci spo³ecznej. Te
wartoci Instytut bêdzie realizowa³ dziêki:
 niezale¿noci organizacyjnej Fundacji Rektorów Polskich;
 wysokim wymaganiom w odniesieniu do poziomu merytorycznego osób
powo³ywanych do zespo³ów badawczych lub w innej formie wspó³pracuj¹cych z Instytutem oraz egzekwowaniu wysokiej jakoci ich prac;
 wykorzystaniu potencja³u rodowisk uczelni publicznych i niepublicznych,
w których  i dla których  bêdzie dzia³a³ Instytut;
 wykorzystaniu dowiadczenia i inwencji osób maj¹cych praktykê mened¿ersk¹ wyniesion¹ z funkcji pe³nionych w szkolnictwie wy¿szym;
 ocenom i rekomendacjom wolnym od koniunktur politycznych oraz partykularnych interesów;
 regularnoci badañ, analiz i ekspertyz oraz prowadzeniu prac o charakterze ci¹g³ym;
 szerokiemu zakresowi merytorycznemu prac;
 otwartoci na badania, ekspertyzy i szkolenia o znaczeniu praktycznym;
 przekazywaniu do wiadomoci publicznej wyników badañ i wspó³pracy
z mediami;
 nadzorowi Rady Instytutu, reprezentatywnej dla instytucji za³o¿ycielskich
i wspieraj¹cych.
Z pewnoci¹ niektóre z projektów  zw³aszcza te dotycz¹ce polityki pañstwa wzglêdem sfery szkolnictwa wy¿szego i badañ naukowych  bêd¹ mia³y
aspekty i znaczenie polityczne. Podejcie do problemów nacechowane dostrzeganiem ró¿nych racji, odwo³ywanie siê do dowiadczeñ miêdzynarodowych,
przedstawianie rozwi¹zañ wariantowych identyfikuj¹cych ró¿ne interesy, a tak¿e
sposób prowadzenia prac i udzia³ w nich ekspertów reprezentuj¹cych zró¿nicowane spojrzenia na problemy, organizacja dzia³alnoci Instytutu, dostêpnoæ,
sposób publikowania, rozpowszechniania i popularyzacji ich wyników powinny jednak zapewniæ bezstronnoæ oraz wiadczyæ o otwartoci i neutralnoci
Instytutu w tym zakresie.
Na stra¿y wysokiej jakoci, obiektywnoci i s³u¿ebnoci spo³ecznej prac
Instytutu stoj¹ jego organy, a pozycja, autorytet i ranga reprezentuj¹cych je
osób powinny stanowiæ gwarancjê tego, ¿e wartoci akademickie bêd¹ sta³¹
dyrektyw¹ wszystkich przedsiêwziêæ podejmowanych przez Instytut.
Cele dzia³alnoci Instytutu obejmuj¹:
 promowanie rozwoju edukacji, nauki i kultury;
 propagowanie oraz wspieranie dzia³añ na rzecz tworzenia warunków rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego i mobilnego, a tak¿e gospodarki opartej na wiedzy;
 wspomaganie merytoryczne procesu rozwoju i doskonalenia systemu szkolnictwa wy¿szego i nauki w Polsce, przy za³o¿eniu koegzystencji sektorów
publicznego i niepublicznego oraz zapewniania im warunków do rozwoju,
m.in. poprzez inicjowanie i wspomaganie reform w tym systemie, ze szcze-
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gólnym uwzglêdnieniem procesów integracyjnych w Europie, zmierzaj¹cych do utworzenia europejskiej przestrzeni szkolnictwa wy¿szego (European Higher Education Area) oraz europejskiej przestrzeni badañ naukowych (European Research Area);
propagowanie i wspomaganie dzia³añ na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych m³odzie¿y oraz upowszechniania wy¿szego wykszta³cenia;
promowanie postaw proedukacyjnych obywateli, propagowanie idei kszta³cenia ustawicznego i wspieranie dzia³añ zmierzaj¹cych do jej realizacji;
s³u¿enie dowiadczeniem i ekspertyzami oraz udzielanie pomocy osobom
i instytucjom zajmuj¹cym siê doskonaleniem systemu edukacji i badañ naukowych;
tworzenie warunków do usprawnienia wymiany informacji miêdzy wszystkimi podmiotami zainteresowanymi problemami szkolnictwa wy¿szego i badañ naukowych,
oddzia³ywanie merytoryczne na politykê pañstwa w zakresie szkolnictwa
wy¿szego i nauki poprzez udostêpnianie opinii publicznej oraz zainteresowanym organom w³adzy wyników badañ i ekspertyz dotycz¹cych wa¿nych
problemów z tego obszaru.
Wymienione wy¿ej cele s¹ i maj¹ byæ realizowane m.in. przez:
prowadzenie badañ w³asnych oraz opracowywanie ekspertyz, opinii i ocen
dotycz¹cych strategicznych zagadnieñ edukacji i nauki, a tak¿e rozwoju
spo³eczeñstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy;
prowadzenie badañ i wykonywanie ekspertyz na zamówienie centralnych
organów pañstwa oraz ministrów w³aciwych do spraw szkolnictwa wy¿szego i nauki (parlamentu, Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Komitetu Badañ Naukowych), a tak¿e na potrzeby rodowiska
akademickiego;
udzia³ w miêdzynarodowych programach badawczych w zakresie dzia³ania Instytutu, a tak¿e wykonywanie projektów finansowanych przez instytucje zagraniczne;
wspó³pracê z zagranicznymi placówkami badawczymi o merytorycznie
zbli¿onych zainteresowaniach;
tworzenie i udostêpnianie baz danych dotycz¹cych orodków i ekspertów
(krajowych i zagranicznych), mog¹cych realizowaæ przedstawione wy¿ej
funkcje badawcze oraz s³u¿enie pomoc¹ w organizowaniu zespo³ów badawczych stosownie do zadañ i potrzeb zainteresowanych instytucji;
tworzenie oraz udostêpnianie baz danych dotycz¹cych prac badawczych
w obszarze szkolnictwa wy¿szego i nauki;
dostarczanie partnerom Instytutu przetworzonej informacji o tendencjach
oraz zjawiskach zachodz¹cych w szkolnictwie wy¿szym i nauce;
wspó³pracê z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmuj¹cymi siê problematyk¹ szkolnictwa wy¿szego i nauki oraz stwarzanie powi¹zañ miêdzy instytucjami krajowymi i miêdzynarodowymi zajmuj¹cymi siê t¹ problematyk¹ w celu optymalnego wykorzystania wysi³ków ró¿norodnych
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orodków (osób i instytucji) zainteresowanych problemami szkolnictwa
wy¿szego i badañ naukowych;
 organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów badawczych i spotkañ
dyskusyjnych (sta³ych i okazjonalnych) oraz prowadzenie szkoleñ i warsztatów dydaktycznych, zarówno z inicjatywy samego Instytutu, jak i na zlecenie jego partnerów i klientów;
 wydawanie publikacji  sta³ych (serie wydawnicze, biuletyn Instytutu) i okazjonalnych (raporty z badañ);
 wyra¿anie opinii w sprawach szkolnictwa wy¿szego oraz w innych kwestiach wa¿nych spo³ecznie;
 inicjowanie i organizowanie debaty publicznej w sprawach edukacji, nauki i kultury narodowej oraz upowszechnianie jej wyników.
Powy¿sza lista jest w istocie zbiorem  zapewne niekompletnym  potencjalnych form dzia³alnoci Instytutu. W praktyce podejmowane s¹ dzia³ania
uwarunkowane przede wszystkim mo¿liwoci¹ pozyskania rodków zapewniaj¹cych ich finansowanie.

Przedmiot badań, rodzaje projektów badawczych
Przy wyborze zadañ Instytut powinien skupiaæ siê na problemach, których
rozwi¹zanie stanowi³oby istotn¹ wartoæ dla jego szeroko rozumianych interesariuszy, przede wszystkim za na zagadnieniach wa¿nych strategicznie dla
szkolnictwa wy¿szego i nauki w Polsce. Dodatkowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wybór tematów badañ by³by specyficzny zestaw osób zaanga¿owanych w dzia³alnoæ Instytutu (wielu obecnych i by³ych rektorów) oraz zbiór ich
kompetencji, ró¿ni¹cych Instytut od innych placówek naukowo-badawczych
w kraju.
Zadania badawcze zwi¹zane z zagadnieniami szkolnictwa wy¿szego i nauki mog³yby obejmowaæ np.:
 studia nad uniwersytetem i jego ewolucj¹ oraz tendencjami rozwojowymi
w szkolnictwie wy¿szym;
 prace analityczne nad dowiadczeniami ró¿nych szkó³ wy¿szych w procesie modernizacji i transformacji uczelni, w tym w procesie zwi¹zanym z postêpem technologicznym w kszta³ceniu, oraz opracowywanie i publikowanie syntez powiêconych tym zagadnieniom;
 analizy, oceny i rekomendacje dotycz¹ce systemów zarz¹dzania w szkolnictwie wy¿szym i nauce;
 analizy uwarunkowañ zwi¹zanych z konkurencj¹ na rynku us³ug edukacyjnych w szkolnictwie wy¿szym oraz przedstawianie prognoz i rekomendacji w tym zakresie  zw³aszcza w kontekcie integracji europejskiej;
 prace nad systemami finansowania szkolnictwa wy¿szego, zasadami rachunkowoci mened¿erskiej i bud¿etowania;
 projekty dotycz¹ce efektywnoci i innowacyjnoci w szkolnictwie wy¿szym
i w sferze nauki;
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prace nad konwergencj¹ sektora publicznego i sektora niepublicznego w polskim szkolnictwie wy¿szym;
 studia nad zagadnieniami etyki zawodowej rodowiska naukowo-dydaktycznego i naukowo-badawczego;
 prace studialne nad kultur¹ organizacji i problemami interkulturowymi
wynikaj¹cymi z integracji europejskiej;
 badania nad jakoci¹ kszta³cenia i badañ naukowych oraz systemami ich
zapewnienia;
 studia i projekty przedsiêwziêæ edukacyjnych dotycz¹cych nowych form
studiów, takich jak kszta³cenie na odleg³oæ, kszta³cenie ustawiczne, uniwersytet otwarty;
 monitorowanie oraz badanie procesów i zjawisk zachodz¹cych w szkolnictwie wy¿szym, a tak¿e na styku szkolnictwa redniego i wy¿szego, równie¿ w wymiarze miêdzynarodowym;
 badania i rekomendacje dotycz¹ce porozumieñ strategicznych zawieranych
miêdzy ró¿nymi szko³ami wy¿szymi i instytutami badawczymi w dziedzinie edukacji, badañ oraz kszta³cenia kadr naukowych;
 badania nad uwarunkowaniami regionalnymi w szkolnictwie wy¿szym.
W pierwszych latach wród tematów prac badawczych szczególn¹ rolê
powinny odgrywaæ zagadnienia zwi¹zane z analiz¹ i ocen¹ stanu przygotowania polskiego systemu szkolnictwa wy¿szego do integracji z europejskim systemem edukacji i nauki. W obszarze tematów bardziej ogólnych, zwi¹zanych
z rozwojem spo³ecznym, przedmiotem badañ mog³oby byæ wykorzystanie technik informacyjno-telekomunikacyjnych do rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego i spo³eczeñstwa wiedzy, a zw³aszcza implikacje tego typu dzia³añ dla
systemu edukacji (kszta³cenie ustawiczne, kszta³cenie na odleg³oæ) oraz kultury i gospodarki.
Prace badawcze  niezale¿nie od ich tematyki  powinny mieæ zró¿nicowany charakter ze wzglêdu na motyw ich podjêcia oraz odbiorców ich wyników. W dziedzinie szkolnictwa wy¿szego mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce rodzaje prac:
 prace badawcze i opiniodawcze prowadzone w sposób ci¹g³y, podejmowane z inicjatywy samego Instytutu lub na zamówienie zainteresowanych
instytucji i organizacji, w tym instytucji maj¹cych ustawowe obowi¹zki zwi¹zane z projektowaniem oraz wdra¿aniem zmian w systemie szkolnictwa
wy¿szego i badañ naukowych;
 studia analityczne o charakterze okresowym, podejmowane z inicjatywy samego Instytutu lub na zamówienie; np. opracowywanie corocznego Raportu
o stanie szkolnictwa wy¿szego, który syntetycznie, wed³ug w miarê sta³ego
schematu, pokazywa³by zmiany, postêp i zagro¿enia; raport taki w najbli¿szych latach powinien zawieraæ m.in. czêæ powiêcon¹ przystosowywaniu
systemu szkolnictwa wy¿szego do integracji z Uni¹ Europejsk¹;
 prace o znaczeniu strategicznym dla szkolnictwa wy¿szego, d³ugoterminowe,
podejmowane z inicjatywy samego Instytutu albo na zamówienie Konferencji
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Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich lub innych organizacji zrzeszaj¹cych
szko³y wy¿sze reprezentowane przez rektorów, a tak¿e organów w³adzy publicznej (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Komitet Badañ Naukowych); prace te mog³yby byæ powiêcone np. monitorowaniu nowego systemu
finansowania, ocenie dzia³ania nowego systemu obowi¹zkowej akredytacji lub
monitorowaniu skutków wejcia w ¿ycie tzw. nowej matury;
prace o znaczeniu strategicznym dla szkolnictwa wy¿szego, maj¹ce postaæ
jednorazowych ekspertyz, podejmowane z inicjatywy samego Instytutu albo
na zamówienie organów w³adzy publicznej lub innych instytucji i organizacji; tematem takich prac mog³aby byæ np. analiza skutków wprowadzenia okrelonych wariantowo zmian w systemie finansowania uczelni;
prace o znaczeniu lokalnym, ale maj¹ce konsekwencje nielokalne, podejmowane wspólnie z inicjatywy Instytutu i zainteresowanej jednostki; przyk³adowym tematem takich prac mog³oby byæ opracowanie i wdro¿enie
nowatorskiego sytemu zarz¹dzania procesem kszta³cenia na konkretnej
uczelni lub konkretnym wydziale;
prace z dziedziny ochrony w³asnoci intelektualnej.

Realizacja koncepcji Instytutu Społeczeństwa Wiedzy – podstawowe
informacje o Instytucie i jego działalności
Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy jest niezale¿n¹ placówk¹ badawcz¹ o statusie prawnym fundacji. Zosta³ za³o¿ony w 2003 r. przez Fundacjê Rektorów
Polskich oraz Konsorcjum Uczelni Niepañstwowych.
Zgodnie ze swym statutem Instytut dzia³a na rzecz:
 kszta³towania spo³eczeñstwa wiedzy oraz gospodarki opartej na wiedzy
w Polsce i w Europie;
 integracji systemu szkolnictwa wy¿szego  konwergencji sektorów publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wy¿szym;
 integracji pionów instytucjonalnych w systemie badañ naukowych.
Instytut prowadzi studia nad szkolnictwem wy¿szym i systemem badañ naukowych oraz polityk¹ edukacyjn¹, naukow¹ i proinnowacyjn¹ pañstwa.
Partnerami strategicznymi Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Spo³eczeñstwa Wiedzy w wype³nianiu ich celów statutowych s¹:
 Politechnika Warszawska;
 PKN Orlen;
 Krajowa Izba Gospodarcza;
 UNESCO-CEPES;
 Telekomunikacja Polska SA.
 ComputerLand.
Fundacja Rektorów Polskich2, tworz¹ca  zgodnie z powy¿ej przedstawion¹ koncepcj¹  Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy, zosta³a ustanowiona 7 czerw2

Wiêcej informacji patrz: http://www.frp.org.pl
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ca 2001 r. przez 79 rektorów uczelni cz³onkowskich Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, sprawuj¹cych funkcjê rektora w kadencjach 1999
2002 lub 19961999. Wród za³o¿ycieli Fundacji znaleli siê rektorzy wszystkich najbardziej renomowanych polskich uczelni, a wród nich rektorzy dwóch
akademickich uczelni niepublicznych  cz³onków KRASP.
Konsorcjum Uczelni Niepañstwowych  drugi z za³o¿ycieli Instytutu  powsta³o w 2003 r. W jego sk³ad wchodz¹: prof. Miros³aw Zdanowski (prezes),
rektor Wy¿szej Szko³y Ubezpieczeñ i Bankowoci w Warszawie; prof. Andrzej
K. Komiñski (wiceprezes), rektor Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania w Warszawie; prof. Andrzej Bartnicki , rektor Wy¿szej Szko³y Humanistycznej w Pu³tusku; Helena Chodkowska, kanclerz Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Marketingu w Warszawie; prof. Ryszard Domañski, rektor Wy¿szej Szko³y
Handlu i Finansów Miêdzynarodowych w Warszawie; prof. Andrzej Eliasz, rektor Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej w Warszawie; prof. Bogdan Grzeloñski, rektor Szko³y Wy¿szej im. Paw³a W³odkowica w P³ocku; prof. Jerzy
Kalisiak, rektor Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania, The Polish Open University w Warszawie; El¿bieta Komosa, kanclerz Wy¿szej Szko³y Finansów i Bankowoci w Radomiu; dr hab. Roman A. Patora, rektor Spo³ecznej Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania w £odzi; dr Krzysztof Paw³owski, rektor Wy¿szej Szko³y
Biznesu w Nowym S¹czu; dr hab. Ewa A. Piaskowska, rektor Górnol¹skiej
Wy¿szej Szko³y Handlowej w Katowicach; prof. Tadeusz Pomianek, rektor
Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie; prof. Zbigniew Stachowski, rektor Wy¿szej Szko³y Spo³eczno-Gospodarczej w Tyczynie; ks. Jarema T. Sykulski, kanclerz Wy¿szej Szko³y Suwalsko-Mazurskiej im. Papie¿a Jana
Paw³a II w Suwa³kach; prof. dr hab. Marian J. Wilk, rektor Wy¿szej Szko³y
Studiów Miêdzynarodowych w £odzi; Andrzej ¯y³awski, rektor Wy¿szej Szko³y Mila College w Warszawie.
W pierwszym okresie jego istnienia w Instytucie podjêto m.in. nastêpuj¹ce
przedsiêwziêcia:
¡ Przeprowadzenie badania opinii rektorów na temat wspó³dzia³ania uczelni
publicznych i niepublicznych w Polsce  wyniki tego badania zawiera niniejsza publikacja. Zorganizowano, wspólnie z Fundacj¹ Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, ogólnopolsk¹ konferencjê Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych: stan obecny i perspektywy (7 listopada 2003 r.). Wydano materia³y z tej konferencji w postaci
tomu Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych: stan
obecny i perspektywy (pod red. J. Wonickiego, Warszawa 2004). Planowane jest prowadzenie badañ nad wspó³dzia³aniem obydwu sektorów w
latach nastêpnych i ich prezentacja w postaci standing conference.
¡ Prowadzenie w 2004 r., na rzecz PKN Orlen, prac nad projektem badawczym pt. Park Technologiczno-Przemys³owy w P³ocku jako instrument
wprowadzania gospodarki opartej na wiedzy.
¡ Prowadzenie w 2004 r., na rzecz Krajowej Izby Gospodarczej, prac nad
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dwoma projektami badawczymi: Finansowanie badañ naukowych i prac
wdro¿eniowych w przedsiêbiorstwach oraz Oferta szkolnictwa wy¿szego a wymagania rynku pracy.
Organizacja miêdzynarodowej konferencji New Generation of Policy Documents and Laws on Higher Education: Their Thurst in the Context of the
Pillars of the Bologna Process powiêconej problematyce zmian legislacyjnych w szkolnictwie wy¿szym w kontekcie realizacji procesu boloñskiego. Konferencja, która odbêdzie siê w dniach 46 listopada 2004 r.,
zapisana jest w kalendarzu oficjalnych spotkañ Bologna Follow-up Group
jako jedno z kilkunastu przedsiêwziêæ europejskich przeznaczonych do
realizacji. Patronat nad ni¹ obj¹³ prezydent RP Aleksander Kwaniewski.
Przy organizacji konferencji z Instytutem wspó³pracuj¹: UNESCO-CEPES,
European University Association (EUA), Rada Europy  Bologna Follow-up
Group oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich (KRASP).
Podjêcie przygotowañ do uruchomienia w roku akademickim 2004/2005
seminarium dla dziennikarzy czo³owych polskich redakcji zajmuj¹cych siê
zagadnieniami szkolnictwa wy¿szego.
Podjêcie przygotowañ do uruchomienia w roku akademickim 2004/2005
seminarium powiêconego problematyce szkolnictwa wy¿szego.
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