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WSPóŁCZESNE  MODELE  DYDAktYkI 
uNIWErSYtECkIEJ

Zmiana statusu uniwersytetu jako szczególnego rodzaju instytucji eduka-
cji dorosłych u progu XXI wieku stała się faktem. Wciąż jednak trwa deba-
ta poświęcona konsekwencjom, jakie ta zmiana spowodowała. Uczestniczą 
w niej, oprócz przedstawicieli różnych środowisk akademickich, także za-
angażowani ideologicznie politycy oraz przedsiębiorcy reprezentujący różne 
kategorie gospodarki. Wypowiada się w debacie zarówno wielu opiniotwór-
czych publicystów, jak i obywateli, dla których jakość kształcenia akademic-
kiego stanowi ważną publicznie kwestię. Wśród stanowisk, jakie możemy 
rozpoznać w debacie przeważają te, które nawołują do natychmiastowej 
sanacji kondycji uniwersytetu, która jest zagrożona. Niebezpieczeństw jest 
wiele, jednak najgroźniejsze są konsekwencją upowszechnienia wartości 
ideologii neoliberalnej i związane są m.in. z zawłaszczania przez ekonomię 
społecznego obszaru edukacji wyższej. Ten swoisty, ukryty neokolonializm 
korporacyjny redukuje misję uniwersytetu do poziomu organizacji nauczają-
cej czynności zawodowych wymaganych przez rynek pracy (Nusbaum 2010, 
s. 6; Potulicka, Rutkowiak 2010, s. 281–293; Melosik 2009, s. 61–71; Kwie-
ciński 2004, s. 79–80).

Wypowiedzi, w których autorzy oprócz umiarkowanie wyrażanego niepo-
koju nad kondycją współczesnych uniwersytetów upatrują w istniejącej pomię-
dzy rynkiem a edukacją sprzeczności również szansy na nowy fenomen edu-
kacji akademickiej w XXI wieku jest zdecydowanie mniej (Ólafsdóttir 2007,  
Wissema 2005, s. 21;  Gibbons i inni, 1994, s. 3–4).

Tymczasem, przyjmując perspektywę historyczną wydaje się, że antyno-
mia jest na stałe wpisana w rozwój uniwersytetu1. Wprawdzie trudno w ramach 
niniejszego artykułu prowadzić swoistą eksplikację tego założenia, to jednak 
można, przypominając uznane w literaturze przedmiotu stanowiska, przedsta-
wić wykładnię, która będzie z jednej strony legitymizowała wkomponowaną 
w rozwój uniwersytetu dychotomię, a z drugiej stanowiła uprawomocnienie dla 
formułowanych propozycji modernizacji dydaktyki akademickiej. 

Uniwersytet i oferowaną w jego murach edukację przyjęło się rozpatrywać 
jako dziejowy fenomen, który ukształtowała, wywodząca się ze starożytnej 

1 Antynomia rozumiana jako sprzeczność kształtującej się w danym czasie kultury 
względem rozpoznanej natury. 
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Grecji klasyczna idea prawdy. Jednak już starożytni Grecy, skupieni w Aka-
demii Platońskiej, stanęli w obliczu dylematu wynikającego z konieczności 
rozwiązania sprzeczności występującej między fatum (rozumianym jako bez-
względna konieczność losu) i chaosem (interpretowanym jako nieokreśloność, 
niezróżnicowanie). Tych sprzeczności nie można było rozstrzygnąć na dro-
dze prostej syntezy z elementami świata natury bądź kultury. Należało, aby je 
„przezwyciężyć” dokonać ich transcendencji. Jedną z możliwości było wpro-
wadzenie pojęcia Kosmosu, inną pojęcia Opatrzności (Wójcik 2010, s. 442). 

Średniowiecze mierzyło się z innymi sprzecznościami. Za najważniejsze 
do rozwiązania uznawano nicość i nieodwracalność. Nicość, o czym przypo-
mina Wiesław Wójcik, miała różną postać, ale trzy jej przejawy wydawały się 
najważniejsze; przygodność (świata, człowieka), niestabilność (istniejącego 
porządku społecznego), kruchość (ciała). Natomiast nieodwracalność (zdarzeń, 
czy czynów)  miała postać aktu stwórczego Boga. Z jednej strony mamy więc 
kruchość: świata, człowieka, struktur społecznych zestawioną z wartościami 
uznawanymi za prawdziwe, piękne, dobre, uniwersalne, ponadczasowe – na 
przykład wytworami nauki i kultury. Trudna do aprobaty jest sytuacja, w której 
człowiek (twórca) ma charakter przygodny, a jego wytwory mają rangę nie-
zmiennego istnienia (Wójcik 2010, s. 443). 

Nowożytność z kolei domagała się przezwyciężenia sprzeczności wyraża-
jącej się nieporównywalnością i nieosiągalnością z jednej strony, a determini-
zmem z drugiej. Należało na drodze naukowej wskazać metody przezwycięża-
nia tej sprzeczności. Nieporównywalność dwóch światów: materii i myśli ludz-
kiej została przezwyciężona poprzez metodę eksperymentu naukowego, dzięki 
któremu poprzez fakt naukowy myśl ludzka dokonuje „wglądu” w materię, 
a zastosowana metoda indukcji umożliwia człowiekowi odkrywanie praw przy-
rody. Dzięki temu człowiek poszerza zakres swobody wyboru, a tym samym 
sprawniej panuje nad determinizmem przyrody (Wójcik 2010, s. 443).

Współczesność, którą Wójcik rozumie jako czas biegnący od połowy XIX 
wieku staje jego zdaniem wobec problemu wyobcowania oraz patologii i na-
łogów. To właśnie te sprzeczności, które kultura nie potrafi (i nie powinna) 
zinterioryzować – trzeba obecnie przezwyciężyć. Konsekwencją są zarówno 
nowe rodzaje aktywności społecznej i instytucjonalnej, jak również dziedziny 
wiedzy, których przedmiot poznania to sytuacje i przypadki, które są błędami 
natury, marginesem życia społecznego, czy dotyczą tego rodzaju działań, które 
lokuje się poza głównym, merytorycznym nurtem aktywności. W wyniku prób 
przezwyciężania tej antynomii zostaje ukazany inny wymiar świata wartości. 
Nie stoją one jednak w sprzeczności z ich obiektywnym statusem, ale pozwa-
lają na „wgląd”, w jaki sposób człowiek, czy wspólnoty nadają im znaczenie 
indywidualne (Wójcik 2010, s. 443–444).

Nauka, w każdej z tych epok, rozwiązując jedne sprzeczności, zarazem 
generowała pytania o naturę innych, które z kolei znowu stawały się wyzwa-
niem dla kultury i wymuszały jej rozwój, a tym samym rozwój natury ludzkiej. 
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W każdej z tych epok możemy również wskazać dominujący i właściwy dla 
danego czasu i poziomu rozwoju cywilizacyjnego model dydaktyczny2.

1. Geneza i przemiany uniwersyteckich modeli dydaktycznych 

Na początku dziejów nauki europejskiej gwarancją trwałości doświadcza-
nej wiedzy, rozwoju osobistego oraz ustanowienia relacji ze światem zewnętrz-
nym było umiłowanie prawdy. Jej szukanie i kontemplacja odbywała się za 
pomocą czystego rozumu. Akademia Platońska, realizując sokratejski ideał 
pracy nad sobą, upatrywała jego gwarancji w relacji z Mistrzem. Każdy mógł 
posiąść prawdę pod warunkiem przyjęcia pełnej odpowiedzialności za osobisty 
wysiłek inspirowany pytaniami Mistrza. W pewnym sensie rozwiązania obo-
wiązujące w starożytnych akademiach możemy uznać za swoistego rodzaju 
relację edukacyjną pomiędzy dwoma podmiotami, którą współcześnie można 
by uznać za pierwowzór modelu dydaktycznego. 

Taki model miał bowiem swoje uprawomocnienie – rozstrzygał sprzecz-
ności, tzn. łączył egalitaryzm z uniwersalizmem, poznawanie świata na drodze 
dociekania badawczego z nauczaniem. Miał swój cel, którym była kontem-
placja prawdy, czyli poznanie samo w sobie. Treści, które tkwiły w naturze 
rozwiązywanych sprzeczności. Metody pracy, za które można uznać zarówno 
różne postaci asymetrycznego dialogu, jak i wszechobecną parepatetyczność.  
Czytelna była również struktura tego modelu, w której pozycja Mistrza (na-
uczyciela) była niekwestionowana, a także środki dydaktyczne – język, które-
go używano do opisu i sztuka służąca wizualizacji natury danej sprzeczności. 
Można zaryzykować tezę, że dziedzinowa specyfika każdego z tych elementów 
spowodowała, że w konsekwencji istniejących rozwiązań z czasem wytworzy-
ły się dwa bloki przedmiotów – Siedem Sztuk Wyzwolonych3 stanowiących 
swoistego rodzaju program nauczania. 

Warto podkreślić jeszcze jedną cechę tak opisanego modelu. Przytoczo-
ne wyżej zasady obowiązywały nie tylko w Akademii Platońskiej. Na podob-
nych pracowały inne greckie szkoły w Europie: Likejon Arystotelesa, Ogród 
Epikura, Stoa, Szkoła Aleksandryjska i pozostałe Akademie (Wołoszyn 1964, 
s. 75–80).  Można więc przyjąć, że w owych czasach rozwiązania, jakie ce-
chowały model nauczający miały charakter powszechny. Cechy te odróżnia-

2  Przez model dydaktyczny rozumiem reprezentację określonej rzeczywistości 
edukacyjnej. To zastąpienie ma na celu wyodrębnienie i selekcję cech, które w opi-
sie są istotne, ważne. Cechy te są zróżnicowane przede wszystkim jakościowo.  Dla 
prowadzonych w tym artykule rozważań przyjmuję, że model jest pewną idealizacją – 
uogólnieniem i uproszczeniem, w którym pomijam cechy bardzo szczegółowe i często 
mało ważne.

3 Siedem Sztuk Wyzwolonych tworzyły dwa bloki przedmiotów: blok matematycz-
ny (geometria, arytmetyka, astronomia oraz teoria harmonii muzycznej) i blok humani-
styczny (gramatyka, dialektyka, retoryka).
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ły Akademie od innych instytucji edukacji wyższej, takich jak: Uniwersytet 
w Konstantynopolu, założony w 425 roku przez Teodozjusza (Pedersen 1997, 
s. 32–35) czy założony w 859 roku w Fez w Maroku Uniwersytet Qaraouiyine, 
pierwszy w świecie muzułmańskim uniwersytet i jemu współczesny Uniwersy-
tet Al-Azhar, utworzony w Egipcie w roku 970 (Sultana 1999, s. 7–8).

Jednak dopiero Uniwersytety, które powstałe w średniowieczu, chociaż 
kontynuowały ideę starożytnej Akademii, to zarazem, realizując ją według 
określonych zasad, budowały własny model dydaktyczny. Mógłby on nosić 
miano modelu nauczającego (Bowden, Marton 2004, s. 4). 

Analizując uwarunkowania powstawania pierwszych uniwersytetów śre-
dniowiecznych; w Bolonii, Paryżu czy Oksfordzie, Jan Baszkiewicz twierdzi, 
że to jaki model realizował dany uniwersytet było przede wszystkim konse-
kwencją dominującej dziedziny nauki (Baszkiewicz 1997, s. 42) Jeżeli dziedzi-
ną uprzywilejowaną były nauki laickie, na przykład medycyna czy prawo, to 
w uniwersytecie nacisk kładziono na dostarczanie studentom świeckiej eduka-
cji zawodowej w zakresie prawa i/lub medycyny (Sarah Guri-Rosenblit 2006, 
s.  5). 

Pierwszy Uniwersytet, w którym obowiązywały takie rozwiązania powstał 
w Bolonii. W bolońskim modelu uniwersytetu studenci decydowali również 
kto będzie ich nauczał, a w konsekwencji mieli także duży wpływ na program 
studiów (Bartnicka, Szybiak 2001, s. 70–71). Taki model uniwersytetu nie był 
jednak przypadkowym wydarzeniem dziejowym. Był swoistą konsekwencją 
rozstrzygnięcia sprzeczności – wyobrażenia fundatorów jak powinna wyglądać 
ich edukacja. 

Uniwersytet Boloński, założony w 1088 roku, został bowiem ufundo-
wany przez studentów. Byli to ludzie stosunkowo zamożni i dojrzali, którzy 
w celu realizowania wizji własnej edukacji, ale jednak wciąż silnie osadzonej 
w kulturze ogólnej, założyli zrzeszenie4. Studenci negocjowali z nauczycielami 
oraz cechami (gildami) kwestię czesnego, ale także ustalili reguły nauczania. 
Tak więc pierwszy uniwersytet w świecie zachodnim został stworzony przez 
studentów, którzy także określili jego model dydaktyczny. Zdefiniowali reguły 
określające warunki nauczania/pobierania nauki. Profesorowie musieli stoso-
wać się do tych surowych reguł i byli „karani”, jeśli się do nich nie zastosowali. 
Pod koniec studiów studenci otrzymywali stopień magistra, który upoważniał 
ich do praktyki prawniczej oraz do tego, by być nauczycielem prawa. Nie moż-
na jednak zapominać, że większość studentów przed rozpoczęciem studiów na 
Uniwersytecie w Bolonii otrzymała podstawową edukację w zakresie sztuk 
wyzwolonych jeszcze przed swoimi studiami w uniwersytecie. (Guri-Rosenblit 
2006, s. 6–7).

Odmienny model edukacji był realizowany w przypadku, gdy silniejszy 
wpływy na oblicze uniwersytetu miała teologia. Konsekwencją takiego stanu 

4 Po łacinie universitas.
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był model, w którym dominującą pozycję zajmowało grono nauczycieli (mi-
strzów). Władze w takim uniwersytecie składały się z doktorów i były przez 
nich wybierane. Pierwszy uniwersytet, w którym obowiązywały takie rozwią-
zania powstał ok. 1150 roku w Paryżu. 

Uniwersytet ten został oparty na całkiem innej przesłance, „idei” niż ta, 
która przyświecała założycielom Uniwersytetu Bolońskiego. W Paryżu to na-
uczyciele byli tymi, którzy uniwersytet powołali i od początku kształtowali 
jego oblicze. Zdefiniowali także program nauczania oraz reguły prowadzenia 
zajęć. Program był bardziej teoretyczny i miał przede wszystkim charakter 
religijny. Pierwsze lata studiów były poświęcone obowiązkowemu nauczaniu 
w zakresie siedmiu sztuk wyzwolonych (Guri-Rosenblit 2006, s. 5–6). 

Jednym z uzasadnień dla rozwiązań zawartych w modelu nauczania obo-
wiązującym w Uniwersytecie w Paryżu był wiek studentów. Podczas gdy stu-
denci Uniwersytetu w Bolonii byli ludźmi dorosłymi i zamożnymi, studenci 
w Paryżu odznaczali się bardzo młodym wiekiem. Niektórzy mieli dopiero 
14–15 lat, a istnieją nawet świadectwa mówiące o studentach przyjętych do 
Uniwersytetu, gdy mieli zaledwie 12 lat. Po ukończeniu studiów studenci 
otrzymywali najpierw stopień „bakałarza” (baccalarius), który był odpowied-
nikiem praktykanta terminującego u mistrza w systemie gildii. 

Prestiż Uniwersytetu w Paryżu wynikał w przeważającej mierze z siły na-
ukowej jego fakultetu teologii, chociaż można było w tym uniwersytecie stu-
diować również prawo i medycynę. Studia w zakresie teologii trwały około 
10 lat, ale należy jeszcze raz podkreślić, że poprzedzała je nauka na szczeblu 
podstawowym, czyli konieczność zrealizowania programu z zakresu siedmiu 
sztuk wyzwolonych. Kiedy analizuje się ten swoisty cykl nauczania, to można 
zauważyć, że większość studentów teologii miała w momencie ukończenia stu-
diów około 40 lat (Guri-Rosenblit 2006, s. 5).

Dopiero w XV wieku podzielono jednolite studia teologiczne na dwa stop-
nie; stopień magistra i doktora. Zarówno tytuł magister, jak i doktor, oznacza-
ły nauczyciela. Zdecydowano jednak, że doktor będzie najwyższym dyplomem 
akademickim. Osoba posiadająca taki tytuł była bowiem nie tylko mistrzem 
w dziedzinie swoich studiów, lecz również dobrze rozumiała doktrynę, na której 
nauka była oparta i mogła wykładać ją studentom (Guri-Rosenblit 2006, s. 6–7). 

Wyróżnione wyżej dwa modele organizacji uniwersytetów średniowiecz-
nych mogą niewątpliwie być świadectwem początku różnych typów myślenia 
o uniwersytecie, jego strukturze i modelu nauczania. Można także przyjąć, że 
konsekwencje powstałej wtedy dychotomii odnajdziemy również w później-
szych reformach uniwersytetów, ale także we współcześnie istniejących roz-
wiązaniach5. Jednak pomimo różnego rozłożenia akcentów w obu modelach 

5  Tradycja podziału studiów na stopień licencjata i magistra istnieje w Anglii  
i Francji od samego początku tamtejszych uniwersytetów. Obecnie obowiązuje nieomal 
na całym świecie. 
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nauczania zarówno w zakresie przywilejów i obowiązków, jak też strukturze 
programu czy mechanizmach przekazywania wiedzy (sprawowania władzy), 
w obu modelach starano się zadbać, aby poszukiwanie prawdy było nadrzęd-
ną kategorią nauczania. Dochodzenie do prawdy odbywało się jednak dwiema 
różnymi drogami6. 

Model dydaktyczny obowiązujący w uniwersytetach zorganizowanych na 
wzór Uniwersytetu w Paryżu prowadził studentów do prawdy, rozwijając pla-
tońską dialektykę i dbając w poznaniu o harmonię dwóch porządków; przyro-
dzonego i nadprzyrodzonego. 

Natomiast model dydaktyczny obowiązujący w uniwersytetach zorgani-
zowanych na wzór boloński prawdę osiągał poprzez rozbudowywanie prak-
tycznie zorientowanych dyscyplin uniwersyteckich i dobór profesorów, któ-
rzy respektowali społecznie uznane przywileje studentów (Wójcik 2010,  
s. 446).   

Ta obowiązująca przez cały okres średniowiecza i renesansu dualność dy-
daktyczna nie tylko nie stała w sprzeczności zarówno z samym celem edu-
kacji, jakim było umiłowanie prawdy, ale przeciwnie doprowadziła do takich 
przekształceń w pierwotnej postaci wspólnoty „magistrorum et scholarum”, że 
w wyniku zebranych doświadczeń pozwoliło to w kolejnych latach na pierw-
sze próby takiej organizacji studiów, która prowadziłyby do uzyskania swoistej 
w owych czasach autonomii od Kościoła i władzy świeckiej. 

Stan taki trwał aż do początków epoki nowożytnej i nie zmienił go ani 
mijający czas, ani zmieniające się ustroje czy obyczajowość. Wciąż konstytu-
tywnym elementem nauczania uniwersyteckiego było podążanie ku prawdzie 
i edukacja społecznych elit w kulturze ogólnej. Podstawą dla realizacji tej idei 
był wspomniany wyżej nauczający model dydaktyczny. 

Jednak przekonanie o omnipotencji takiego modelu zaczęło ewoluować od 
czasu, gdy w Europie upowszechniły się ideały Rewolucji Francuskiej. Do-
prowadziły one edukację w Uniwersytetach do rozdroża. Uniwersytety angiel-
skie zaczęły skupiać się na metodach kształcenia, w wyniku których można 
było formować elitę umysłową państwa, natomiast uniwersytety francuskie, 
w rezultacie reformy napoleońskiej, zmierzały do takiej organizacji toku kształ-
cenia, w wyniku którego absolwenci stanowiliby wysoko wyspecjalizowaną 
w konkretnej dziedzinie kadrę profesjonalistów, zdolną do szybkiej moderniza-
cji wybranego obszaru państwa czy gospodarki.  

W ten sposób edukacja uniwersytecka znalazła się w swoistej pułapce. 
Oczekiwania tworzącego się społeczeństwa modernistycznego stanowiły 

wyzwanie zarówno dla istniejących instytucji kultury, jak też dla umysłowości 
uczonych. Powstała konieczność przezwyciężenia narastającej sprzeczności 
i wypracowania koncepcji instytucji, która na nowo odczyta filozoficzne zało-
żenie o jedności wiedzy. Założenia takiego modelu kształcenia sformułowali 

6 Współcześnie powiedzielibyśmy w różnych modelach dydaktycznych. 
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Wilhelm i Aleksander Humboldtowie, tworząc w 1810 roku Uniwersytet Ber-
liński. Miał on w zamyśle jego twórców integrować nauczanie i badania na-
ukowe oraz tak kształcić, aby dochodzenie do prawdy było wolne od wszelkich 
uprzedzeń i stało się nadrzędnym imperatywem edukacji wyższej. Gwarantem 
intencji miał być nowy kształt idei uniwersytetu, w którym oprócz nauczania 
byłyby także prowadzone badania naukowe (Bartnicka, Szybiak 2001, s. 145). 

Humboldtowski zamysł utworzenia nowego uniwersytetu w Berlinie po-
ciągał również za sobą konieczność zerwania z modelem dydaktycznym, jaki 
dotychczas obowiązywał w różnego typu Uniwersytetach, jakie istniały w An-
glii i Europie do początków XIX wieku. Konieczne stało się wypracowania 
nowego modelu dydaktycznego, który zapewniałby nie tylko współistnienie 
subtelnej równowagi pomiędzy trzema elementami środowiska uniwersytec-
kiego, a mianowicie: wiedzą, profesorami i studentami oraz badaniami i kształ-
ceniem, ale również chronił każdą z tych stron nie tylko przed interwencjami 
politycznymi i naruszeniem właściwej im wolności, lecz w równym stopniu 
uniezależniał od interesu wąskich grup w obrębie samej akademii. Głównym 
założeniem takiego nowego modelu dydaktycznego byłoby zapewnienie stu-
dentom szerokiego i naukowo umocowanego wykształcenia, które oparte było-
by na prowadzonych przez profesorów badaniach naukowych. Związek między 
badaniami i nauczaniem z jednoczesnym wyraźnym prymatem badań nad na-
uczaniem ukształtował od tego czasu dydaktyczne oblicze większości uniwer-
sytetów (Nowakowska-Siuta 2005, s.  85,  Wittrock 1993, s. 317).

Filozoficzne przesłanki, które ukształtowały zasady badawczego modelu 
dydaktycznego miały doprowadzić do transcendencji wiedzy (Bowden, Mar-
ton, 2004, s. 4). Od tej pory w myśl zasady jedności „profesorów i studentów” 
profesor tracił monopol na prawdę i wiedzę. Nie była ona odtąd czyjąś wła-
snością – „produktem” gotowym jedynie do „przekazania”, ale miała status 
obiektywny. Jej zgłębianie powinno prowadzić do mądrości, a sama wiedza 
powinna być współtworzona w procesie badania, a następnie upowszechniana 
z wykorzystaniem konwersacji, podczas zajęć dydaktycznych. Aby zapewnić 
względną równowagę stron w tym procesie, obowiązek badań spoczywał nie 
tylko na profesorach. Badania powinni prowadzić również studenci. 

Ta swoboda w wyborze dziedziny poznania, połączona z indywidualną 
gotowością do sprawozdania wyników badania naukowego oraz brak bezpo-
średniej i często instrumentalnej możliwości zastosowania ogłaszanej prawdy 
spowodowały, że uniwersytet realizujący model humboldtowski, aby sprawnie 
funkcjonować, musiał zyskać status narodowej instytucji kultury (Antonowicz 
2005, s. 11).  

Od tej pory, co warto podkreślić, w mechanizmy zarządzania państwem 
powinien być wkomponowany algorytm gwarantujący wystarczającą pulę 
środków finansowych umożliwiających realizację takich zadań.  

Kalina Bartnicka i Irena Szybiak zwracają uwagę, że w ślad za tymi zmia-
nami uniwersytet musiał zmienić również organizację toku studiów. W sytu-
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acji zrównania statusu wszystkich fakultetów, konieczności otwierania nowych 
katedr dla nowych kierunków nauk, zapewnienia wolności badań i sposobu 
ich prezentowania przez profesorów oraz swobody wyboru kierunków studiów 
i przedmiotów przez studentów koniecznym stało się wprowadzenie rozwią-
zań, które gwarantowały pewien poziom przygotowania kandydatów do stu-
diów teoretycznych. Takim rozwiązaniem było świadectwo dojrzałości, które 
było wymaganie od każdego kandydata do studiowania. Fakt ten w sposób for-
malny potwierdzał ostatecznie oddzielenie Uniwersytetu od szkoły młodzieżo-
wej (Bartnicka, Szybiak 2001, s. 146).

W podobnym czasie na kontynencie amerykańskim idea uniwersytetu mia-
ła odmienne koleje. Po zakończeniu wojny o niepodległość zaczęła kształtować 
się odmienna wizja rozwiązań edukacyjnych, w tym rozwiązań na poziomie 
wyższym. Czerpiąc z tradycji ideałów Rewolucji Francuskiej oraz poprzez 
elastyczną adaptację, „stworzono najbardziej pluralistyczny i zróżnicowany 
system edukacyjny na świecie, który stwarzał możliwość powszechnego do-
stępu do edukacji wyższej dla wszystkich obywateli” (Guri-Rosenblit 2006, 
s. 24–25). Ten obiecujący w założeniach model został jednak szybko wystawio-
ny na konfrontację z wymaganiami różnych sektorów gospodarki rozwijające-
go się państwa, które potrzebowało coraz większej liczby wysoko wykształ-
conych profesjonalistów.  Doprowadziło to w efekcie do swoistej redefinicji 
misji uniwersytetu. W miejsce oferty edukacyjnej, której wynikiem była wie-
dza klasyczna i wszechstronny rozwój studentów wprowadzono ofertę opartą 
na oczekiwaniach rynku. Zmienił się także diametralnie obowiązujący model 
dydaktyczny. Od tej pory, jak twierdzi Allan Bloom „głównym założeniem 
amerykańskiego modelu edukacji wyższej było kształcenie specjalistyczne” 
(Bloom 1997, s. 27). 

Amerykańska edukacja wyższa zawsze charakteryzowała się łączeniem 
różnych praktyk edukacyjnych. Pierwsze college, które zakładano były wzo-
rowane na college`ach  istniejących w Oksfordzie i Cambridge, a nawet re-
alizowały ich program nauczania. Jednak już od końca XIX wieku college 
i uniwersytety, które miały status instytucji publicznych swoją tradycyjną ofer-
tę edukacyjną modyfikowały tak, że zyskiwała ona zdecydowanie praktyczny 
wymiar. Trzeba jednak zaznaczyć, że w poszczególnych uniwersytetach odby-
wało się to na różny sposób. To samo amerykańskie szkolnictwo wyższe uczy-
niło z Humboldtowską ideą uniwersytetu zorientowanego na badania. Wyniki 
badań miały przede wszystkim umożliwiać rozwiązywanie problemów istot-
nych z punktu widzenia praktyki (Kerr 2001, s. 20). 

Tak więc, opisując dzieje uniwersytetów amerykańskich trudno jest wy-
różnić jakąś jedną ideę, której dany uniwersytet czy college były wierne. Ta 
wielość różnych idei realizowanych w uniwersytetach spowodowała także, że 
poszczególne placówki zaczęły ze sobą współzawodniczyć o pozycję na ame-
rykańskim rynku edukacji wyższej. Obecnie każdy Uniwersytet, Akademia, 
czy College samodzielnie decyduje o tym, jaki model rozwoju przyjmuje i jaki 
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model dydaktyczny będzie wykorzystywał. Niektóre placówki realizują kilka 
idei równocześnie. Clark Kerr nazwał to rozwiązanie modelem multiwersy-
teckim [multiversity model] (Kerr 2001, s. 29–34).

2. Współczesne uniwersytety w obliczu zmiany

Postprzemysłowe stadium rozwoju społeczeństwa oraz postępująca de-
mokratyzacja ustrojów społecznych wielu państw kwestię, co ma być istotą 
kształcenia uniwersyteckiego na nowo postawiło w centrum debaty. Po raz ko-
lejny stawiane są pytania kluczowe dla zrozumienia zarówno idei uniwersytetu, 
jak i modelu dydaktycznego, jaki obowiązywałby w jego murach. Większość 
uczestników współcześnie prowadzonej debaty o kondycji uniwersytetu i moż-
liwych kierunkach jego ewentualnej zmiany zgadza się, że te dwie kwestie 
są immanentną częścią tego dyskursu. Nie można bowiem wyobrazić sobie 
współczesnego kształcenia uniwersyteckiego jako rozwiązania utożsamianego 
z ideą Campus Visible w dosłownej interpretacji tego terminu (Rothblatt 2007, 
s. 45). Rozwiązania technologiczne (zwłaszcza informatyczne) spowodowały 
bowiem, że sama kategoria „miejsca” oraz jego atrybutów nabrała nowego wy-
miaru i odczytywanie jej w kategoriach tradycyjnych stało się niemożliwe. 

Jednocześnie wydaje się, że pewnym rozwiązaniem tej sprzeczności jest 
wprowadzenie do debaty o współczesnych rozwiązaniach dydaktycznych 
w edukacji wyższej terminu Campus Invisible (Rothblatt 2007, s. 46), które 
stwarza szansę odczytania na nowo średniowiecznej formuły wspólnoty „magi-
strorum et scholarum”. Współcześnie bowiem, w dobie Internetu, usieciowie-
nia społecznych relacji, upowszechniania idei edukacji przez całe życie trudno 
byłoby znaleźć zadeklarowanych zwolenników tradycyjnego modelu wyraża-
jącego się między innymi w restryktywnie selekcyjnej funkcji uniwersytetu, 
teoretycznie sprofilowanych i dziedzinowo hermetycznych treściach naucza-
nia, pasywnych metodach transmisji wiedzy czy wszechobecnej i bezwzględ-
nej obowiązującej dyscyplinie formalnej. 

Takie „wspólnotowe” uzasadnienie koncepcji współczesnego modelu dy-
daktyki uniwersyteckiej można także odnaleźć w dokumentach Unii Europej-
skiej. Zapoczątkowany w 1999 roku projekt, nazywany procesem bolońskim 
zakłada stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyż-
szego. Zgodnie z założeniami tego przedsięwzięcia edukacja akademicka ma 
wyposażyć obywateli wspólnoty w kompetencje niezbędne do całożyciowego 
rozwoju i uczenia się, bycia aktywnym obywatelem, który poradzi sobie na 
zmieniającym się rynku pracy oraz będzie rozumiał zachodzące zmiany poli-
tyczne, gospodarcze i kulturowe (Memorandum 2000).  

Chociaż część uczonych z umiarkowanym entuzjazmem wypowiada się na 
temat wyżej wspomnianego dokumentu, to jednak nie postulaty w nim zawarte 
budzą troskę. Na przykład Dariusz Gawin zwraca uwagę na inne dylematy, 
z którymi powinien zmierzyć się współczesny uniwersytet. Przywołując myśl 
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Michael`a Oakeshott`a, przypomina, że przed współczesnym uniwersytetem 
stoją obecnie dwa wyzwania. Pierwsze związane jest z prymatem idei edukacji 
liberalnej, która jest swoistą konstytuantą wolnego rynku, bowiem jego dobre 
funkcjonowanie zależy od stałego rozwoju nauki i systematycznego dopływu 
na rynek wysokiej jakości przygotowanych profesjonalnie kadr. W konsekwen-
cji tego założenia edukacja uniwersytecka zaczyna mieć charakter „technolo-
giczny” i staje się narzędziem użytecznym w wysiłkach na rzecz wzrostu mate-
rialnego dobrobytu (Gawin, 2002). 

Eugenia Potulicka zwraca uwagę, że obecnie mamy już do czynienia z ide-
ologią neoliberalną, która potęguje ten dylemat i stwierdza, że „myśl neolibe-
ralna od początku fetyszyzuje wolny rynek, a dyskurs korporatyzmu doprowa-
dza go do najdalej posuniętej skrajności. Dokonuje on apologii wolnego rynku 
w imię zalet zasady nieskrępowanej konkurencji” (Potulicka 2010, s.  284). 

Drugie wyzwanie, które dostrzega Gawin, związane jest z uświęconą przez 
tradycję relacją mistrz–uczeń. Tradycja ta zakłada istnienie hierarchii, w której 
wiedza i jej atrybuty stanowią uprawomocnienie istniejącej struktury. Jeżeli 
zatem pragniemy zdemokratyzować wiedzę i uczynić z niej ofertę powszechną, 
a nie zastrzeżoną jedynie dla wąskiego kręgu wtajemniczonych, to należy na 
nowo „odczytać” istotę tej „dydaktycznej” relacji. Być może trafniej swoistość 
tej więzi współcześnie realizują różne postaci edukacji nieformalnej, np. socja-
lizacja, które jako współczesny substytut procesu edukacji sprawniej ukształ-
tują kolejnych obywateli, przyczyniając się do reprodukcji społeczeństwa niż 
tradycyjna relacja obowiązująca w ramach akademickiej wspólnoty uczących 
się i uczonych (Gawin, 2002). 

Przypomniane powyżej kwestie mają niezwykle szeroki kontekst. Po raz 
kolejny bowiem świadczą o rozdarciu uniwersytetu między imperatywem służ-
by publicznej a potrzebami rynku pracy. Współcześnie trudno polemizować 
z dokonującą się zmianą paradygmatu stratyfikacyjnego uniwersytetu. Z insty-
tucji elitarnej ewoluuje w kierunku placówki kształcenia masowego (Malewski 
2002, s. 132). Takie osadzenie dydaktyki uniwersyteckiej w kontekście ryn-
ku wywołuje więc pytania o warunki i konsekwencje, jakie fakt ten pociąga 
za sobą dla przyszłych uczestników wolnorynkowej gry i przyszłych pokoleń 
w ogóle. Czy realizując model „otwartej edukacji” uniwersytet rezygnuje 
z funkcji kształcenia inteligentów, członków elit, którzy zgodnie z misją no-
wożytnego uniwersytetu mieli przewodzić procesom modernizacji społeczeń-
stwa? Czy może alternatywą jest idea multiuniwersytetu, którą opisał Clark 
Kerr (Kerr 2001, s. 32). 

A może uniwersytet jest w fazie pośredniej – przejścia od modelu, który za-
proponował Humboldt do, jak twierdzi Johan Gooitzen Wissema, uniwersytetu 
trzeciej generacji? (Wissema 2005, s. 21).   

Wprawdzie autor powyższej koncepcji nie przedstawia przekonujących 
argumentów na uzasadnienie swojego stanowiska, jednak wskazuje na trzy ob-
szary, w których zmiany mogą po raz kolejny wpłynąć na oblicze uniwersytetu 
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i zreformować model dydaktyki uniwersyteckiej. Pierwszy obszar związany 
jest z rozwojem nowych technologii informatycznych, które w sposób radykal-
ny wygrywają konkurencję z tradycyjnymi metodami nauczania. Współczesna 
uczelnia nie tylko wykorzystuje komputery i infrastrukturę do unowocześnia-
nia procesu kształcenia, ale wręcz uzależnia się od elektronicznych środków 
przekazu. Internet, a wraz z jego rozwojem zdalny system dostępu do wiedzy 
stwarza nieomal nieograniczone możliwości uczenia się, których skutki trud-
no obecnie przewidzieć. Zwłaszcza są one trudne do przewidzenia dla kultury 
i edukacji. Jak zauważa Wissema, rozwój technologii informatycznych zmienia 
także charakter samego uniwersytetu. Zmienia się jego struktura i umiejsco-
wienie w przestrzeni geograficznej (Wissema 2005, s. 47). 

Drugi obszar, w którym następujące zmiany mogą wpłynąć na przekształ-
cenie formuły uniwersytetu jako instytucji związane są z źródłami finanso-
wania. Zdaniem autora zarówno model finansowania, jaki charakteryzował 
uniwersytety średniowieczne (opłaty studentów, datki władz kościelnych czy 
wsparcie uzyskiwane od możnowładców) oraz model finansowania uniwersy-
tetów nowożytnych (pozyskiwanie środków finansowych głównie od państwa 
i różnego rodzaju zewnętrznych agencji, fundacji itp.) wyczerpał się, zwłaszcza 
w obliczu nowych wyzwań związanych z procesami globalizacyjnymi. Konse-
kwencją tego procesu będzie wprowadzenie odpłatności za wszystkie kierunki 
studiów. Autor zdaje sobie sprawę z wielu konsekwencji negatywnych, jakie 
spowodowałoby wprowadzenie tego rozwiązania i jednocześnie proponuje 
z jednej strony wprowadzenie ogólnonarodowych funduszy, które w przejrzy-
sty sposób odpowiadałyby za redystrybucje środków budżetowych przezna-
czonych na edukacje wyższą, a z drugiej wewnątrzuczelniane systemy stypen-
dialne, które zagospodarowywałyby nadwyżki finansowe wypracowane przez 
uczelnie (Waissema 2005, s. 56).

Oczywiście natychmiast pojawia się pytanie, jak powstawałyby te nadwyż-
ki finansowe. Nie jest bowiem tajemnicą, że bez dotacji budżetowej jedynie 
nieliczne z obecnie działających uniwersytety mogłyby utrzymać się na rynku. 
Wissema wskazuje, w tym przypadku na trzeci obszar, w którym zmiany mogą 
określić na nowo rolę i funkcje uniwersytetu. Dostrzega tę szansę w proce-
sie komercjalizacji uczelnianego know-how, który budowany przez dziesiątki, 
a może setki lat staje się swoistym kapitałem uczelni, a także w tworzeniu 
w Uniwersytetach i innych uczelniach wyższych Centrów Transferu Technolo-
gii, które byłyby ośrodkami generującymi zyski poprzez współpracę z przemy-
słem, prywatnymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi, instytucjami finanso-
wymi, dostawcami usług specjalistycznych i innymi uniwersytetami (Wissema 
2005, s. 40). 

Kontrowersyjna diagnoza postawiona przez Wissema w książce „Tech-
nostarterzy: dlaczego i jak”, może stanowić kolejną przesłankę do dyskusji 
o kondycji współczesnego uniwersytetu i problemach z realizowanym w jego 
murach modelem dydaktyki. Wykształcenie stało się bowiem swoistym fety-
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szem we współczesnym świecie i często determinuje pozycje jednostki nawet 
we wspólnocie lokalnej. Dzieje się tak, ponieważ skuteczne uczestniczenie 
w życiu publicznym wymaga wzrostu wiedzy jego obywateli. Wzrost ten ma 
najczęściej ilościowy, a nie jakościowy charakter. Poza tym maksymalne upo-
wszechnienie edukacji, które notabene ma miejsce także w Polsce, stoi w ko-
lizji z koniecznością utrzymania oferty edukacyjnej na możliwie jak najwyż-
szym poziomie. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje więc ustalenie relacji, 
w ramach której egalitaryzacja edukacji uniwersyteckiej nie doprowadzi do 
erozji oferowanej wiedzy. 

Problem jakości wiedzy, której uniwersytet jest depozytariuszem wyma-
ga wzięcia pod uwagę jeszcze jednej kwestii – kwestii kapitału kulturowego 
i społecznego, który nie przyrasta ekstensywnie poprzez mnożenie doświad-
czeń przez jednostkę, ale jest tworzony i przekazywany za pośrednictwem me-
chanizmów kulturowych: religii, tradycji, historycznego zwyczaju (Fukuyama, 
1997, s. 99). Dlatego masowość edukacji wyższej, otwartość uniwersytetu dla 
każdego, bez konieczności legitymowania się początkowym kapitałem kultu-
rowym, może z jednej strony zdeprecjonować status uniwersytetu, ale z drugiej 
stworzyć szansę na dywersyfikację modelu dydaktycznego. Jednolita stra-
tegia kształcenia powinna mieć swoje sub-postaci, odmiany, które odpowia-
dałyby np. specyfice hierarchicznych segmentów kształcenia w uniwersytecie 
(licencjat, magisterium, doktorat).  

Kiedyś, w warunkach edukacji reglamentowanej, kapitał kulturowy stu-
dentów był czymś w rodzaju obligatoryjnie wymaganych inteligenckich listów 
uwierzytelniających dlatego młodzież przyjęta na jednolite studia uniwersy-
teckie reprezentowała podobny poziom wiedzy. Obecnie stosowany system 
naboru wykorzystuje matematyczny algorytm i często jedynym efektem jego 
zastosowania jest wypełnienie limitów przyjęć (Malewski 2009, s. 33). Stan 
taki powoduje niemożność, a w najlepszym wypadku sporą trudność w zapew-
nieniu osiągnięcia odpowiedniej jakości kształcenia w trakcie studiów. Zmieni-
ły się bowiem uwarunkowania, a model dydaktyczny pozostał w dużej części 
niezmieniony. 

Jak w takim przypadku zrealizować postulat powrotu do idei uniwersytetu 
jako centrum poszukiwania prawdy, zdobywania mądrości, dostępnej w prakty-
ce nielicznym,  pamiętając jednocześnie o zagrożeniach dyktatu ideologii neo-
liberalnych z jednej strony, a z drugiej o założeniach Memorandum (o których 
wspominałem wcześniej), że edukacja akademicka ma wyposażyć absolwen-
tów w kompetencje niezbędne do całożyciowego rozwoju i uczenia się, bycia 
aktywnym obywatelem, który poradzi sobie na zmieniającym się rynku pracy 
oraz będzie rozumiał zachodzące zmiany polityczne, gospodarcze i kulturowe.

Trzeba podkreślić, że andragodzy próbują zaproponować rozwiązania bę-
dące swoistym kompromisem zarysowanych wcześniej dylematów, chociaż 
w przypadku edukacji akademickiej mamy do czynienia z pewną specyfiką, bo-
wiem przez określenie „student” najczęściej rozumie się osobę w wieku 19–24 
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lat. Stan taki uprawomocniony jest również przez zapisy w dokumentach unij-
nych (Memorandum, 2000) oraz metodologię statystyki (Eurostat, 2006) Warto 
także zwrócić uwagę, że potocznie kategorią „student” określani są wszyscy 
kontynuujący naukę młodzi ludzie, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości. 
Natomiast, co również warte jest zaznaczenia, kategoria ta bardzo rzadko jest 
rozszerzana na osoby studiujące w trybie zaocznym lub uzupełniające już zdo-
byte wykształcenie (Ciechanowska 2009, s. 28). 

Ponieważ okres kształcenia akademickiego to czas szczególny w życiu 
każdego młodego człowieka, charakteryzujący się dużą dynamiką zmian roz-
wojowych, a wyzwania, przed którymi stoi uniwersytet jeszcze tę dynamikę 
potęgują, to zanim przedstawię moim zdaniem istniejące współczesne modele 
dydaktyki uniwersyteckiej, chciałbym najpierw zwrócić uwagę na kilka uwa-
runkowań.  

3. Współczesne uwarunkowania dydaktyki uniwersyteckiej

W Polsce od ponad dekady uniwersytety nie muszą obawiać się presji 
społecznej związanej z postulatem zwiększenia dostępu do edukacji wyższej. 
Powstanie i rozwój uczelni niepublicznych spowodowało naturalną dezak-
tualizację tego oczekiwania. Zarazem jednak uczelnie stanęły przed nowym 
dylematem. Jak zachęcić młodych ludzi do tego, aby wybierali właśnie tę, 
a nie inną uczelnię. Sprzeczność, istniejąca pomiędzy presją społeczną, aby do  
edukacji wyższej był szeroki dostęp a postulatem powrotu uniwersytetu do idei 
poszukiwania prawdy cennej samej w sobie, a tym samym pełnienia przez tę 
instytucję funkcji selekcyjnej, pozostaje nierozstrzygnięta. 

Obserwując procesy społeczne, można jednak zauważyć nowe, w pewnym 
sensie,  zjawisko, które mogłoby stanowić przesłankę do rozstrzygnięcia tej 
sprzeczności. 

Poza nowymi rocznikami studentów podejmującymi edukację w uniwer-
sytecie obserwuje się również zjawisko powracania absolwentów uniwersyte-
tu w jego mury. Nie wracają jednak oni po kolejny dyplom czy świadectwo. 
Najczęściej są już dojrzałymi ludźmi z określoną biografią zawodową, a także 
bagażem doświadczeń edukacyjnych zdobytym w obszarze edukacji pozafor-
malnej i nieformalnej (na kursach szkoleniach, warsztatach, stażach). Wracają 
po „prawdę i wiedzę”. Należy jednak pamiętać, że posiadane doświadczenie 
zawodowe i edukacyjne kreowała przez te lata inna niż klasyczna uniwersytec-
ka dydaktyka. Spowodowało to zmianę w postrzegania przez te osoby oferty 
akademickiej. Oczekują one „innej” prawdy. Wiedza ma dla nich „inny” wy-
miar. Ponownie spotkanie z tradycyjną dydaktyką byłoby przynajmniej dla czę-
ści tych osób swoistym szokiem. 

Odnosząc te oczekiwania do teoretycznego uprawomocnienia, można przy-
wołać argumentację Zbyszko Melosika „Istota wolności akademickiej pozosta-
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ła w nowych warunkach niezmieniona: jej zadaniem jest tworzenie warunków 
do swobodnego dochodzenia do prawdy – już nie absolutnej i niemożliwej do 
zakwestionowania, lecz „skromnej”, niekiedy „własnej”, zawsze pluralistycz-
nej” (Melosik 2009, s.  25). 

Trudno stan taki osiągnąć nie zmieniając modelu dydaktycznego. Wykre-
owanie nowych rozwiązań dydaktycznych powinno uwzględniać nowy kon-
tekst i stwarzać każdemu z uczestników tej edukacji możliwość wyboru spo-
śród wielu sposobów dochodzenia do prawdy (wiedzy). Warto także pamiętać 
o jeszcze jednej właściwości takiej sytuacji. Tak, jak dla uniwersytetu dbałość 
o depozyt, jakim jest „wiedza” przynosi uczelni zysk, tak dla uczestników po-
wracających do uniwersyteckiej edukacji jest to koszt. W dużej części przypad-
ków wymierny i materialny.

Można więc przyjąć, że typ studenta, jego oczekiwania i możliwości, ale 
także ograniczenia warunkują wybór modelu współczesnej dydaktyki uniwer-
syteckiej7.  

W oczywistości tego stwierdzenia upatruję zarazem formuły harmonizacji 
specyfiki oczekiwań różnych grupy studentów, podejmujących studia różnego 
rodzaju i na różnym poziomie oraz trybie z celami, jakie wynikają z wyzna-
czonego w taksonomii poziomu wiedzy i/lub motywacji do osiągnięcia przez 
studenta. Jednocześnie warto przypomnieć, że poziom, jaki nauczyciel w wyni-
ku operacjonalizacji celów dydaktycznych przyjmuje, wyznaczony jest przede 
wszystkim określoną pedagogiką kursu. 

Naturę tego dylematu można przedstawić jako kontinuum, na które-
go jednym krańcu znajduje się tradycyjne rozumienie misji uniwersytetu, 
a w związku z tym model dydaktyczny koncentruje się na teoretycznym wymia-
rze wiedzy, a na drugim współczesne rozumienie misji uniwersytetu, a w związku 
z tym model  dydaktyczny koncentruje się na praktycznym wymiarze wiedzy8. 

W wyniku koncentracji na „wiedzy czystej” absolwenci uniwersytetu po-
winni mieć przede wszystkim określoną sprawność w posługiwania się rozu-
mem (refleksyjność), o którą postuluje m.in. Donald Schön (Schön 1996). 

W wyniku koncentracji na „wiedzy praktycznej” absolwenci uniwersytetu 
powinni mieć przede wszystkim określony poziom wprawy (pragmatyzm), któ-
rej zdobycie wiąże się z koniecznością zdobycia wielu różnorodnych doświad-
czeń, na co z kolei zwraca uwagę David Kolb (Kolb, 2005).

Rozstrzygnięcie przedstawionego na rysunku 1 dylematu, czyli określenie 
swoistej proporcji, pociąga za sobą konieczność przyjęcia określonej koncepcji 
absolwenta jako „człowieka wykształconego”. Obraz człowieka wykształcone-

7  Mam tu na myśli zarówno osoby, które status studenta uzyskują, podejmując stu-
dia licencjackie, magisterskie czy doktoranckie, ale także podyplomowe czy zapisując 
się na kursy prowadzone przez uniwersytet. 

8  Opozycja pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyczną ma tu charakter jedynie 
ilustracyjny.
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go jest niewątpliwie odbiciem kulturowego wzorca obowiązującego w danym 
czasie. Współczesne procesy (globalizacja, Internet itp.) znacząco zmieniły ten 
wzorzec, doprowadzając do jego wielopostaciowości. Można jednak przyjąć, 
że dla pewnych kategorii osób (sfer społecznych) wyobrażenie, jak powinien 
wyglądać człowiek wykształcony i jaką drogą to wykształcenie powinien zdo-
być będzie różne. 

Rys.  1.  Kontinuum ilustruje, w jakim stopniu model dydaktyczny preferuje teoretyczny 
lub praktyczny wymiar wiedzy 

Źródło: opracowanie własne.

Po części stan taki jest konsekwencją różnic w oczekiwaniach, jakie przed 
jednostką kończącą edukację formalną stawia społeczeństwo (państwo), po 
części natomiast jest konsekwencją możliwości lub ich braku w wykorzystaniu 
przez absolwenta uniwersytetu zdobytej przez niego wiedzy i umiejętności na 
rynku pracy. Oczekiwania rynku mają w dzisiejszych czasach znaczący wpływ 
na kształtowanie programów kształcenia w uniwersytetach. Determinują także 
wybory osób podejmujących kształcenie. Coraz częściej na decyzję o podjęciu 
danego rodzaju studiów wpływa nie osobiste zainteresowanie kandydatki czy 
kandydata daną dziedziną wiedzy, ale możliwość zatrudnienia po ukończeniu 
wybranego kierunku. 

Dlatego kolejnym uwarunkowaniem, a jednocześnie jednym z najwięk-
szych wyzwań, jakie stoją przed współczesnym uniwersytetem jest przezwy-
ciężenie tej sprzeczności poprzez określenie, jaki jest preferowany styl pracy 
nauczyciela w uniwersytecie. Zdefiniowanie tego stylu pomoże w wdrożeniu 
takiego modelu dydaktycznego, który swoją formułą zharmonizuje tę pozorną 
opozycję pomiędzy dwoma rodzajami wiedzy. 

Można przecież w absolwencie uniwersytetu widzieć zarazem kompetent-
nego specjalistę i mądrego człowieka, pamiętając, że indywidualny styl (prefe-
rencja) pracy nauczyciela akademickiego determinuje zarazem jego metodykę 
(styl, rodzaj) pracy ze studentami. 

Współczesny model dydaktyczny będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, 
jaki rodzaj (postać) aktywności studenta powinien być preferowany przez na-
uczyciela akademickiego, aby dawał gwarancję efektu określonego w takso-
nomii.



197Współczesne modele dydaktyki uniwersyteckiej

Rys. 2 . Kontinuum ilustruje sposób pracy nauczyciela akademickiego, czyli stopień,  
w jakim jest on skoncentrowany na angażowaniu studentów w proces dydak-
tyczny  

Źródło: opracowanie własne.

 Część nauczycieli akademickich preferuje pasywną postawę studentów. 
Pogląd taki z jednej strony oparty jest na przekonaniu o dużej wartości wiedzy 
obiektywnej (encyklopedycznej), którą studenci muszą opanować, a z drugiej 
na przekonaniu, że naturalne dylematy i rozterki tożsamości, które towarzyszą 
wczesnej fazie dorosłości, w jakiej znajduje się zdecydowana większość stu-
dentów (19–24 r.ż.) uprawomocniają do przyjęcia właśnie takiej, a nie innej 
formuły (Ziółkowska, s. 426–427). 

Inna część nauczycieli akademickich preferuje przede wszystkim aktyw-
ną postawę studentów. Pełne zaangażowanie studentów w zajęcia gwarantuje 
bowiem nie tylko wykształcenie zdatności intelektualnych, ale przede wszyst-
kim sprawia, że wzrasta ich poziom biegłości w posługiwaniu się narzędziami 
prezentowania wiedzy. Fakt ten ma o tyle istotne znaczenie, że narzędziem 
podstawowym jest język. Uzasadnienie dla takiej postawy tkwi także w prag-
matycznej naturze dorosłych (Malewski 2010, s. 27). Dorośli we wczesnej fa-
zie dorosłości starają się rozstrzygać problemy własnej tożsamości, a zarazem 
w równym stopniu nastawieni są na eksplorację otaczającej ich rzeczywistości. 
W naturze tego okresu rozwojowego upatrywać należy instrumentalnego na-
stawienia wobec treści edukacyjnych czy kinestetycznej wręcz preferencji na 
zajęciach. 

Podejście, w którym wykorzystuje się te naturalne preferencje nie musi być 
prostym treningiem umiejętności. Dzięki koncepcjom uczenia się integralnego 
czy całościowego (Matlakiewicz, Solarczyk-Szwec 2009, s. 96–97) studenci 
nie tylko mogą zdobyć nową wiedzę. Rozstrzygają problemy natury poznaw-
czej, ale zarazem identyfikują się emocjonalnie z formułowanymi uzasadnie-
niami, a także poszerzają katalog określonych umiejętności. Wykorzystywanie 
tej naturalnej preferencji do podejmowania różnych form aktywności wzmac-
nia poczucie bycia ekspertem w określonej dziedzinie i stymuluje poznawczo 
(Ziółkowska 2005, s. 435–436). 

Doświadczenie życiowe uczestników stanowi bowiem istotny komponent 
ich edukacji. Trudno je pomijać czy bagatelizować. Bez względu na kompo-
nenty, z jakich się składa, a najczęściej są one wypadkową wiedzy szkolnej 
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i potocznej może stanowić punkt wyjścia do rozważań przewidzianych pro-
gramem kształcenia. Ponieważ przyjmuje się, że wysoka aktywność człowieka 
dorosłego maksymalizuje szanse na rozwój osobowości, to konsekwencją tej 
preferencji jest postulat kierowany do nauczycieli akademickich, aby konkret-
ne doświadczenie stawało się punktem wyjścia do rozpoczęcia dialogu eduka-
cyjnego (Kolb 2005).   

Starając się rozstrzygnąć problem, jaki model dydaktyki uniwersyteckiej 
jest współcześnie najbardziej optymalny, powinniśmy pamiętać, że rozstrzy-
gnięcie może tkwić w zestawieniu zamieszczonych wyżej dwóch kontinuów.

Przypomnijmy, że w przypadku pierwszego z wektorów pytanie mogłoby 
brzmieć: jak zrównoważony powinien być program kształcenia uniwersy-
teckiego?  

To pytanie o proporcje w programie kształcenia pomiędzy wiedzą teore-
tyczną, w zakresie której uczeni są współczesnymi mistrzami-ekspertami dzie-
dzinowymi a wiedzą stosowaną, stanowiącą bezpośrednią podbudowę umiejęt-
ności praktycznych, których oczekuje od absolwenta uczelni rynek pracy.

Przywołując doświadczenia historyczne, możemy stwierdzić, że dylemat 
ten do tej pory był rozwiązywany albo poprzez powielenie wariantu niemiec-
kiego, w którym w XX w szkolnictwo uniwersyteckie wyraźnie oddzielono od 
szkolnictwa nieuniwersyteckiego. Jak przypomina Renata Nowakowska-Siuta, 
w tym celu w wyniku reformy z roku 1970 powołano w Niemczech do życia 
wyższe szkoły zawodowe (Nowakowska-Siuta 2005, s. 119–122) albo prze-
niesiono treści o nachyleniu praktycznym do programu kształcenia na studiach 
podyplomowych i/lub kursach prowadzonych w uniwersytecie.

W przypadku drugiego z wektorów pytanie mogłoby brzmieć: jaki rodzaj 
efektów kształcenia powinien gwarantować współczesny model dydaktyki 
uniwersyteckiej? 

To pytanie o to, do czego miałby upoważnienie absolwent danego rodzaju 
studiów. Otrzymując dyplom, każdy absolwent uniwersytetu obejmuje swoisty 
mandat do sprawowania w życiu zarówno roli zawodowej, jak też roli spo-
łecznej, obywatelskiej. Ponadto immanentną częścią tego mandatu jest zawarta 
w nim gwarancja edukacyjna. Oznacza ona posiadanie przez absolwenta kom-
petencji niezbędnych do całożyciowego rozwoju i uczenia się, bycia aktywnym 
obywatelem, który poradzi sobie na zmieniającym się rynku pracy oraz będzie 
rozumiał zachodzące zmiany polityczne, gospodarcze i kulturowe. 

W dotychczasowych rozwiązaniach odpowiedź na to pytanie sprowadzała 
się do porównania oceny, jaką absolwent danego rodzaju studiów uzyskał na 
dyplomie z programem studiów, który miał często charakter wykazu przed-
miotów realizowanych w poszczególnych latach nauki. Nawet jeżeli program 
nauczania był zoperacjonalizowany, to i tak najczęściej wskaźnikiem efektów 
ukończenia danego przedmiotu były ogólnie zapisane zdatności kognitywne. 

W obliczu nadchodzących reform szkolnictwa wyższego w Polsce istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że w debacie nad kondycją współczesnego uniwer-
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sytetu problematyka dydaktyki uniwersyteckiej będzie istotnym zagadnieniem. 
Jeżeli zostanie pominięta, to może w dużej mierze doprowadzić do utrwalenia 
istniejącego stereotypu o „szkolnej” naturze zajęć. 

4. Współczesne modele dydaktyki uniwersyteckiej

Dydaktyka to nauka o nauczaniu i uczeniu się, a samo pojęcie ma etymologię 
grecką9. Chociaż w literaturze przedmiotu można odnaleźć wielu autorów róż-
nie definiujących zakres tego terminu, to jednak nieomal wszyscy łączą jego no-
wożytne użycie w literaturze z dwoma postaciami; Wolfgangiem Ratke i Janem 
Amosem Komeńskim (Uljens 2006, s. 137, Półturzycki 1991, s. 11, Kupisiewicz 
1976, s. 6). Mimo że termin dydaktyka jest współcześnie często przywoływany, 
to autorzy równie często zastrzegają, że jego interpretacja zależy od przyjętych 
w konkretnej sytuacji założeń na temat  natury człowieka i relacji pomiędzy jego 
rozwojem a nauczaniem i uczeniem się (Mieszalski 2010, s. 261).  

Ta konfiguracja przesłanek często powoduje, że znika z pola refleksji na-
ukowej zasadnicze znaczenie tego pojęcia, co prowadzi do ciągłej potrzeby 
jego objaśniania w zależności od przyjętych uwarunkowań. Częściowym wy-
tłumaczeniem tego stanu jest uzasadnienie, w którym przytaczając konkretną 
definicję autorzy odwołują się do przyjętego w piśmiennictwie danego kraju 
podejścia narodowego (Uljens 2006, s. 138). Innym argumentem posługują się 
teoretycy i praktycy edukacji, którzy termin dydaktyka łączą z określoną do-
meną, na przykład szkolnictwem młodzieżowym, kształceniem na poziomie 
wyższym, edukacją dorosłych czy kształceniem nauczycieli. 

Opisując współczesne modele dydaktyki uniwersyteckiej, dydaktykę będę 
rozumiał jako „teorię kształcenia osób dorosłych w różnych formach procesu 
nauczania i uczenia się dorosłych” (Półturzycki 1991, s. 12). Przyjęcie takiej 
perspektywy podyktowane jest dwoma przesłankami. Po pierwsze w literaturze 
pedagogicznej z zakresu dydaktyki szkoły wyższej generalnie wykorzystuje się 
założenie, że podmiotem oddziaływań edukacyjnych jest młodzież, w dodat-
ku ta, która studiuje stacjonarnie, co pociąga za sobą określone konsekwencje 
w przyjętych rozwiązaniach metodycznych (Hanna 2000, s. 76), a po drugie 
andragogiczny model uczenia się, którego autorem jest Malcolm S. Knowles 
(Knowles 2009, s.  263–264) również przyjmuje określone założenia o dorosło-
ści podmiotów edukacji wyższej, które często są kontradykcyjne z założeniami 
dydaktyki młodzieżowej. 

Tymczasem, jak zaznaczyłem to we wcześniejszej części tego artykułu, 
andragogika próbuje wypracować rozwiązanie jakościowo nowe. Wprawdzie 
w dalszym ciągu poszukuje modelu dydaktycznego, który w swoich zało-
żeniach respektuje cechy, które w znaczącej części są charakterystyczne dla 
osób znajdujących się w okresie wczesnej dorosłości, to jednocześnie stara 

9 Didaktikos – oznacza „pouczający”, a didasko – „uczę” (Półturzycki 1999, s.  11).
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się uwzględniać właściwości charakterystyczne dla innych grup studentów, na 
przykład studentów studiów doktoranckich czy studentów studiów podyplomo-
we, a także uczestników kursów, które prowadzone są w uniwersytetach. 

Próbę takiego opisu rzeczywistości dydaktycznej w obszarze edukacji uni-
wersyteckiej przedstawiam na rysunku 3. Poszukując formuły ekspozycji, za-
łożyłem, że dwa opisane wcześniej oddzielnie wymiary (kontinua) mogą stano-
wić podstawę dla specyficznej referencji wobec siebie i tym samym stworzyć 
ramy dla czterech modeli dydaktyki uniwersyteckiej.

Rys. 3. Współczesne modele dydaktyki uniwersyteckiej
Źródło: opracowanie własne. 

Każdy z powstałych w ten sposób czterech modeli wyznaczony jest przez 
dwa wektory. Mają one wprawdzie odmienne zwroty, ale nie zakładam, że są 
opozycyjne wobec siebie. Raczej ilustrują odległe względem siebie stanowi-
ska, które jednak mogą tworzyć określoną relację. W tak zakreślonym obsza-
rze strony wspólnoty akademickiej – nauczyciele akademiccy i studenci mogą 
prowadzić dialog. Podstawą dialogu jest skala związana z przekonaniem, jaką 
koncepcję powinien realizować uniwersytet; bardziej skoncentrowaną na wie-
dzy teoretycznej czy wiedzy praktycznej, a uzupełnieniem jest wybór formuły 
realizacji tego celu wyznaczony skalą „zaangażowanie studentów” (postawa 
studentów ma być bardziej bierna czy raczej aktywna). 

W efekcie można zdecydować, że od jutra ofertą uniwersytetu będzie 
„wiedza czysta” (lewy skrajny kraniec na osi poziomej) przy jednoczesnej pro-



201Współczesne modele dydaktyki uniwersyteckiej

mocji tradycyjnej relacji mistrz–uczeń, (skrajny górny kraniec osi pionowej). 
Jeżeli tak się stanie, to czy wybrany model dydaktyczny będzie obowiązywał 
powszechnie, czy zostanie ograniczony jedynie do określonego segmentu edu-
kacji, np. studiów doktoranckich.  

Pierwszy [I] model wyznaczony jest przez wysoki stopień koncentracji na 
„wiedzy teoretycznej” oraz przez założenie, że aktywność studentów w proce-
sie dochodzenia do wiedzy będzie ograniczona (raczej pasywna niż aktywna). 
Model taki można nazwać modelem klasycznym (transmisyjnym). 

Jest to model zorientowany poznawczo, którego celem jest doprowadzenie 
studentów do „poznania prawdy”. To ontologiczne założenie zawiera w sobie 
imperatyw o konieczności podzielania przez studentów określonych ideałów, 
norm, wartości, jedynie słusznych i niekwestionowanych, zwłaszcza w obrębie 
danej dziedziny wiedzy. Podejście takie umożliwia między innymi dalszą re-
produkcję wiedzy dziedzinowej. 

Pozycja nauczyciela i uznanie społeczne, jakie posiada sprawiają, że sam 
proces dydaktyczny wymaga określonych standardów podczas przekazu; ciszy, 
skupienia, wykonywania poleceń prowadzącego, a spontaniczna aktywność stu-
dentów może jedynie zakłócić ten „czysty” przekaz. Posługujący się technolo-
gicznym algorytmem nauczyciel zakłada także, że w ten sposób w umysłach stu-
dentów powstanie obraz dziedziny wiedzy, którego internalizacja jednocześnie 
podwyższy ich kompetencje intelektualne i społeczne (Malewski 2010, s. 24). 

Tok zajęć realizowanych z takim założeniem jest uporządkowany meto-
dycznie i jednokierunkowy komunikacyjnie. Poszczególne zagadnienia reali-
zowane są terminowo i zgodnie z zapisem dokonanym w „metryczce” przed-
miotu. Prowadzący ma pełną kontrolę nad czynnościami studentów. Pełni też 
najczęściej rolę sędziego rozstrzygającego wszelkie wątpliwości i/lub odpo-
wiadającego na ewentualne pytania studentów. 

Model najefektywniej może być realizowany w wysoce sformalizowanej 
i uporządkowanej hierarchicznie strukturze. Nie musi być obligatoryjnie obo-
wiązujący, ale powinien mieć autonomiczną postać organizacyjną. 

Drugi [II] model wyznaczony jest przez wysoki stopień koncentracji na 
„wiedzy praktycznej” oraz przez założenie, że aktywność studentów w proce-
sie dochodzenia do wiedzy będzie ograniczona (raczej pasywna niż aktywna). 
Model taki można nazwać modelem pozornym (metamodelem). Jest to mo-
del zorientowany instrumentalnie, którego celem jest upowszechnienie wśród 
studentów pewnego wolumenu informacji, które mają zastąpić wiedzę. Infor-
macje, poprzez uzyskanie etykiety „wiedza” zyskują fasadowe uzasadnienie, 
które pozwala prowadzącemu założyć „kostium naukowca”. Brak respektowa-
nia praw i reguł właściwych dla wykładanej dziedziny wiedzy oraz dowolność 
w stosowanej aparaturze pojęciowej powoduje, że model staje się anomiczny. 
W konsekwencji efektem takiej edukacji często bywa wiedza o statusie „wy-
spowym”, a absolwent takiej dydaktyki jest „mistrzem informacji nieprzydat-
nych”, ale zawsze ciekawych i atrakcyjnych w odbiorze społecznym. 
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Ponieważ tempo zmian następujących w otoczeniu sprawia, że za każdym 
razem inna konfiguracja informacji może być bardziej lub mniej użyteczna, to 
status takiej „wiedzy” jest płynny. Zmieniający się status „wiedzy” powodu-
je konieczność sakralizacji procesu dydaktycznego. Często wykorzystywane 
są nowoczesne środki prezentacji multimedialnej, a cały proces dydaktyczny 
znamionuje swoista kalejdoskopowość. Zagadnienia omawiana są skrótowo 
i dominują tzw. przykłady z życia, których celem jest uwiarygodnienie statusu 
„wiedzy” i „nauczyciela-znawcy”. 

Ponieważ zawsze istnieje pewne prawdopodobieństwo, że nauczyciel 
może trafić na eksperta dziedzinowego, który znalazł się w gronie studentów, to 
immanentną częścią tego modelu jest dyscyplina formalna. Rozwiązania regu-
laminowe stanowią rodzaj „straszaka” dla dociekliwych studentów i pozwalają 
prowadzącemu odgrywać swoisty spektakl. 

Trzeci [III] model wyznaczony jest przez wysoki stopień koncentracji na 
„wiedzy teoretycznej” oraz przez założenie, że aktywność studentów w procesie 
dochodzenia do tej wiedzy będzie wysoka. Model taki można nazwać modelem 
dialogu (konwersatoryjnym). Jest to model zorientowany emancypacyjnie, któ-
rego celem jest umożliwienie studentom poznanie „własnej prawdy” (Melosik 
2009, s. 25). Ponieważ często uczestnicy takiej edukacji mają bardzo różnorodne 
doświadczenia, to skoncentrowanie się w ramach tego modelu dydaktycznego na 
wiedzy ukazanej tylko w jednym kontekście jest często nieefektywne. 

Pewnym rozwiązaniem jest wykorzystanie w ramach tego modelu indywi-
dualnej refleksji uczestników. Taka krytyczna refleksja może stanowić podsta-
wę do nowej konceptualizacji własnej osoby i relacji, jakie do tej pory łączyły 
ją ze światem zewnętrznym.  Mieczysław Malewski, opisując stworzone przez 
siebie modele pracy edukacyjnej z dorosłymi, zwraca uwagę, że w ten sposób 
„przedmiotem oddziaływań edukacyjnych staje się struktura „ja” w świecie 
życia, a podstawowym materiałem dydaktycznym – wiedza świata życia zako-
dowana w ich życiowym doświadczeniu” (Malewski 2010, s. 37). Oczywiście 
przy takim założeniu musimy brać pod uwagę sytuację, w której w ramach tego 
samego procesu i na kanwie podobnej aparatury pojęciowej każdy z uczestni-
ków może osiągnąć inny efekt.

Tę właściwość nazywam efektem holograficznym, ponieważ wynikiem ta-
kiej edukacji nie jest suma zagregowanych zgodnie z zastosowaną metodologią 
faktów naukowych, ale jakościowo odmienny u każdego studenta efekt. Zależ-
ny w pewnym sensie od indywidualnych kompetencji poznawczych i kapitału 
kulturowego z jednej strony, ale z drugiej zawsze autonomiczny i mający duży 
potencjał rozwojowy. Refleksja nad tym samym przedmiotem poznania może 
bowiem prowadzić do różnych wniosków. Perspektywa osobista i subiektywna 
refleksja krytyczna podmiotu, jak w pryzmacie, doprowadzą do rozproszenia 
wiedzy na różne postaci.  

W efekcie wdrożenia rozwiązań zawartych w tak naszkicowanym modelu 
dydaktycznym możemy oczekiwać co najmniej jeszcze jednego efektu. Jest on 
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konsekwencją swoistego parytetu edukacyjnego jaki charakteryzuje ten mo-
del. Gdyby przedstawić relacje pomiędzy nauczycielem a studentami istniejące 
w ramach tego modelu pod postacią stosunku procentowego, to zależność 51% 
do 49% na korzyść nauczyciela dobrze ilustrowałyby tę relację. Oczywiście 
pełna równowaga przy przyjętych założeniach jest niemożliwa do osiągnięcia, 
ale już ta relacja wystarcza do uzasadnienia, że w ramach tego modelu mamy 
do czynienia z formułą stałej wymiany ról nauczyciela ze studentami.   

Czwarty [IV]  model wyznaczony jest przez wysoki stopień koncentra-
cji na „wiedzy praktycznej” oraz przez założenie, że aktywność studentów 
w procesie dochodzenia do wiedzy będzie wysoka. Model taki można nazwać 
modelem nowoczesnym (multimodelem)  Jest to model zorientowany prag-
matycznie. Studenci swoje nastawienie do edukacji kształtują bowiem poprzez 
subiektywną racjonalność wyrażającą się między innymi w oczekiwaniu „Do 
czego ta wiedza będzie mi potrzebna?”, „Jak będę mógł wykorzystać efek-
ty uczenia się?”. Taka postawa kształtuje siłę motywacji i wyraża się m.in. 
w zaangażowaniu w przebieg zajęć. 

Należy przyjąć, że jedynie wiedza upowszechniana w kontekście zastoso-
wań uzyska wśród studentów, w ramach tego modelu, status wiedzy „nowo-
czesnej”. Taka postawa rodzi niebezpieczeństwo, iż treścią kształcenia będzie 
jedynie wiedza typu procesowego. Swoiste know-how, które jednak będzie po-
zbawione uzasadnień. 

Z drugiej strony budowane w ramach tego modelu dydaktycznego kompe-
tencje studentów mają charakter wielodziedzinowy. Należy jednak podkreślić, 
że zdobyta w ramach tego modelu wiedza, chociaż możliwa do wykorzystania 
w różnorodny sposób i na potencjalnie wielu rynkach pracy, ma też określony 
czas „ważności”, po przekroczeniu którego staje się balastem. Zestawem prze-
konań, które jeżeli nie podlegają cyklicznej renowacji utrwalają się w stereoty-
powych interpretacjach zjawisk czy nawykach, które trudno zmienić w obliczu 
zmieniających się wymagań rynków pracy.

Głównym zadaniem nauczyciela jest pełnienie dwóch równorzędnych ról. 
Powinien być zarówno merytorycznym ekspertem z gruntowną wiedzą w za-
kresie prowadzonego przedmiotu i doświadczeniem w zakresie praktycznego 
jej wykorzystania oraz znawcą nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych, dzię-
ki wykorzystaniu których zajęcia są atrakcyjnie zaaranżowane i wielostronnie 
angażują studentów. Ideałem nauczyciela byłby profesjonalny trener. Samo 
określenie „profesjonalny trener” ma najczęściej potoczną konotację, chociaż 
w literaturze przedmiotu określenia „trening” i „kształcenie” w pewnych ob-
szarach aktywności edukacyjnej dorosłych stają się bliskoznaczne (Skibińska 
2004, s. 8–9). Posługując się tym terminem w celu dookreślenia ideału nauczy-
ciela, mam raczej na myśli jego status metaforyczny, a nie słownikowy.   

Jedną z właściwości tego modelu jest istnienie specjalnej umowy, która 
nosi nazwę „kontraktu dydaktycznego”. Może mieć różną postać. Również 
procedura jej tworzenia nie jest wystandaryzowana, ale pojawia się zawsze i jej 
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celem jest dookreślenie wzajemnych praw i zobowiązań, które następnie mogą 
stanowić podstawę ewaluacji procesu dydaktycznego i być punktem wyjścia do 
doskonalenia profesjonalnej praktyki w kolejnej edycji przedmiotu. 

Ważnym założeniem tego modelu jest kształtowanie nowej świadomo-
ści uczących się i uczonych, pozwalającej krytycznie spojrzeć na to, że rynek 
i edukacja wcale nie muszą mieć sprzecznych (kontradykcyjnych) celów. 

5. Uwagi końcowe

Kształceniu uniwersyteckiemu poświęcono ostatnio wiele książek (m.in. 
Melosik 2009, Grzegorczyk, Sójka 2008, Antonowicz 2005, Gmerek 2005, 
Kozyr-Kowalski 2005, Bloom 1997). W nieomal każdej pozycji przedmiotem 
refleksji jest uwikłanie współczesnego uniwersytetu w różnego rodzaju ide-
ologie, których konsekwencją jest zmiana funkcji i roli współczesnej uczelni. 
Analizując wybrane rozwiązania, takie jak problematyka wolności akademic-
kiej, proces komercjalizacji badań, status wiedzy akademickiej we współcze-
snym społeczeństwie czy procedury awansu naukowego, autorzy odnosząc je 
do praktyki narodowej czy globalnej, zwracają uwagę na niebezpieczeństwa 
wynikające ze zmiany statusu uniwersytetu. 

Podejmując próbę bardzo wstępnego naszkicowania współczesnych mode-
li dydaktyki uniwersyteckiej, chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę środowi-
ska andragogów na kilka kwestii, które chociaż istotne lokują się na marginesie 
tej debaty. 

Pierwsza kwestia dotyczy rangi dydaktyki uniwersyteckiej i jej roli w po-
zycjonowaniu statusu uniwersytetu. Wprawdzie cyklicznie organizowane przez 
znaczące ośrodki akademickie w Polsce konferencje, seminaria czy debaty10 
poruszają od kilkunastu lat różne aspekty procesu kształcenia akademickiego, 
ale tylko część prelegentów uczestniczących w tego typu inicjatywach odnosi 
się bezpośrednio do ważności tej sfery. 

Druga kwestia wynika z pierwszej i odnosi się do kwestii oceny osiągnięć 
dydaktycznych pracownika. Już pobieżne analizy wskazują na brak symetrii 
pomiędzy oceną za aktywność naukową, którą warunkują przede wszystkim 
prowadzone badania, a oceną za aktywność i innowacyjność dydaktyczną. 
Warto poznać, analizując misje współczesnych uniwersytetów, jaki jest parytet 
pomiędzy odpowiedzią na pytanie czego uczą (jakiej prawdy) i jak uczą. 

Trzecia kwestia wynika z natury edukacji dorosłych. Większość andrago-
gów zwraca uwagę na konieczność rozstrzygnięcia dylematu, czy postrzegamy 

10  Można przykładowo wymienić trzy znaczące i mające kilkunastoletnią tradycje 
inicjatywy naukowe: Dydaktyczne Konferencje Naukowe, które początkowo odbywały się 
w Toruniu, a obecnie organizowane są przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płoc-
ku, Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej organizowane przez Uniwer-
sytet Szczeciński i  Tatrzańskie Seminaria Naukowe organizowane przez Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
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uniwersytet jako miejsce nauczania–uczenia się dorosłych. Może eufemizm 
szkoła wyższa ma swoje uprawomocnienie przynajmniej w obszarze kształce-
nia, jakie odbywa się w uniwersytecie. 

Czwarta kwestia związana jest z dydaktycznym przygotowaniem adeptów 
nauki. W niewielu programach studiów doktoranckich przewidziane są zajęcia 
z dydaktyki uniwersyteckiej. A nawet jeżeli są i mają określoną liczbę godzin, 
to czy mistrz hospituje takie zajęcia i służy wsparciem? Wszak przecież jest 
mistrzem. 

Piąta, ostatnia kwestia, którą chciałbym podnieść w tym krótkim podsu-
mowaniu to rola współczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych 
w procesie dydaktycznym. Warto zauważyć, że wprawdzie rola współczesnych 
technologii w modernizacji dydaktyki uniwersyteckiej ma bogatą literaturę, to 
jednak od dawna część andragogów napomina, aby technologia była trakto-
wana jako środek dydaktyczny, a nie tryb kształcenia. Wtedy jej rola będzie 
sprowadzała się do wykorzystywania wielu narzędzi technicznych, które mogą 
być stosowane w różnych kontekstach uzasadniających taką, a nie inną peda-
gogikę kursu. 

Aby rozstrzygnąć te kwestie, wymagana jest wśród członków społeczno-
ści akademickiej w Polsce rzetelna dyskusja jaką rolę powinien współcześnie 
odgrywać uniwersytet na wolnym rynku. Debata taka toczyła się jakiś czas 
temu w krajach Europy Zachodniej. Próbę jej rekonstrukcji podjął Zbyszko 
Melosik w książce pod tytułem „Uniwersytet i społeczeństwo” (Melosik 2010,  
s. 61–71). Wydaje się zasadne, aby w debacie nad kondycją współczesnego 
uniwersytetu w Polsce były obecne pytania o współczesne modele dydaktyki 
uniwersyteckiej. 

Recenzentka: Renata Góralska
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Summary

Models of academic didactics

The article describes the transformation of the idea of university educa-
tion from medieval to modern times. From a historical perspective factors have 
been presented which influenced changes in teaching approaches at universi-
ties. This article presents contemporary social and ideological factors that affect 
the functioning of the university model. In the final section the author presents 
his own typology for contemporary models of university teaching.


