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Streszczenie

Równość płci, także w szkolnictwie wyższym i nauce, to jeden z aktualnych 
elementów polityki unijnej, a także temat podejmowany przez zagranicznych 
badaczy zajmujących się problematyką gender. W Polsce kwestia ta jest niedo-
ceniana zarówno przez polityków, jak i rodzimych badaczy. Tymczasem z wielu 
analiz i danych statystycznych wynika, że sytuacja kobiet w szkolnictwie wyż-
szym zmieniła się w ostatnich latach znacząco na korzyść, i to kobiety dominują 
obecnie na uniwersytetach. Dość powszechna stała się teza o końcu dyskrymi-
nacji kobiet w szkołach wyższych (zarówno w Polsce, jak i na świecie), w jej 
miejsce pojawia się zaś teza o feminizacji szkolnictwa wyższego. Statystyki 
ilustrują rosnącą z roku na rok przewagę liczbową kobiet wśród studiujących. 
Nadal jednak istnieją wyraźne różnice między płciami ze względu na wybierany 
profil kształcenia i dziedzinę awansu naukowego. Nadal też występuje wyraźne 
zróżnicowanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn w przypadku kadry naucza-
jącej i kierowniczej szkół wyższych. Podważa to tezę o feminizacji szkolnictwa 
wyższego. Do rozstrzygnięcia pozostaje, czy przytaczane fakty dokumentują-
ce brak równości płci w szkolnictwie wyższym świadczą o nierówności płci 
(a nawet dyskryminacji), czy jedynie odzwierciedlają sytuację obserwowaną od 
lat w społeczeństwie.

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, równość płci, gender, szklany sufit
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WStęP

Szkolnictwo wyższe i nauka stały się przedmiotem zainteresowań polskich 
polityków i badaczy stosunkowo niedawno, a to ze względu na proces projek-
towania i wdrażania reform przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(podjęty po blisko dwóch dekadach transformacji systemowej). Obecnie toczy 
się w Polsce debata publiczna dotycząca wprowadzania zmian w systemie nauki 
i szkół wyższych. Dyskusja koncentruje się na kwestii konieczności dostoso-
wywania krajowej polityki do wymogów unijnej polityki rozwoju (realizacja 
postulatów Strategii Lizbońskiej), konieczności postawienia na rozwój społecz-
no-gospodarczy, w tym wzmacnianie kapitału intelektualnego w Polsce (budowa 
gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy), konieczności modernizacji 
systemu szkolnictwa wyższego (implementacja Procesu Bolońskiego). gros 
analiz dotyczących szkolnictwa wyższego koncentruje się na zjawisku boomu 
edukacyjnego i problemach związanych z masowym kształceniem oraz na kon-
sekwencjach tego stanu rzeczy, zwłaszcza w odniesieniu do jakości kształcenia. 
Rzadko kiedy pojawia się w nich kwestia równości płci na uniwersytetach, szerzej 
– problematyka gender i gender mainstreaming. 

Równość szans w sektorze szkolnictwa wyższego to jeden ze stałych ele-
mentów polityki unijnej1. Wynika on z przekonania unijnych decydentów, iż 
równość płci jest nie tylko kwestią różnorodności i sprawiedliwości społecznej, 
ale także warunkiem wstępnym do osiągnięcia celów trwałego wzrostu gospodar-
czego, zatrudnienia, konkurencyjności i spójności społecznej2. Idea równości płci 
w szkolnictwie wyższym i nauce powtarza się w wielu w analizach, dyskusjach 
i rekomendacjach najważniejszych instytucji i organizacji międzynarodowych 
(OECD, Bank Światowy, Komisja Europejska) (Morawski, Matysiak 2009: 166, 
171). Jeden z postulatów Komisji Europejskiej dotyczy zwiększenia udziału 
kobiet na stanowiskach kierowniczych w sektorze nauki i technologii do do-
celowego poziomu 25%3. Z tej racji, iż w Polsce od dawna nie miało miejsca 

1 Według danych Komisji Europejskiej za rok 2008/2009 blisko 2/3 państw prowadzi poli-
tykę równouprawnienia płci w szkolnictwie wyższym (Zob. Informacja prasowa sieci Eurydice, 
http://www.eurydice.org.pl/files/gender.pdf).

2 równość kobiet i mężczyzn – 2010, Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europej-
skiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, {SEK (2009) 
1706}, Bruksela dnia 18.12.2209 KOM(2009)694 wersja ostateczna, s. 7–8.

3 Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010,  Komunikat Komisji dla Rady, 
Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regio-
nów, {SEC (2006) 275}, Bruksela dnia 1.03.2006 KOM(2006)92 wersja ostateczna.
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niedoreprezentowanie kobiet w szkołach wyższych, decydenci w Polsce nie 
traktowali kwestii nadreprezentacji mężczyzn wśród nauczycieli akademickich 
oraz kadry kierowniczej jako problemu do rozwiązania4. Ekipy rządzące w Polsce 
wykazują brak zainteresowania wdrażaniem idei równości płci, o czym świadczą 
m.in. przeciągające się latami prace nad ustawą antydyskryminacyjną�. Nadal 
trudno mówić o prowadzeniu polityki równości płci w Polsce, podobny zarzut 
kierowany jest również pod adresem polityki rozwoju szkolnictwa wyższego. 
W konsekwencji takiego podejścia kwestia polityki równości płci w szkolnictwie 
wyższym praktycznie jest nieobecna w debacie publicznej. 

Problematyka związana z równością płci w szkołach wyższych niezbyt 
często interesuje też badaczy. W przeciwieństwie do autorów z innych krajów, 
np. z Wielkiej Brytanii (Leathwood, Read 2009) czy USA (Di-georgio-Lutz 
ed. 2002), polscy znawcy problematyki szkolnictwa wyższego nie poruszają 
w zasadzie kwestii gender pozostawiając ją feministkom i ekspertom w zakresie 
gender studies (np. Prof. Renacie Siemieńskiej i jej zespołowi). Jednak i przy 
tego typu okazjach, np. kiedy powstawał raport UNDP Polityka równości płci. 
Polska 2007, szkolnictwo wyższe nie zostało potraktowane w nim jako osobny, 
zasługujący na szczególną uwagę obszar analityczny6. Badacze w Polsce zaj-
mujący się problematyką gender rzadko kiedy realizują się badania dotyczące 
szkolnictwa wyższego, w tym szans zawodowych kobiet i mężczyzn pracujących 
na polskich uczelniach. 

4 Postulat zwiększania liczby kobiet w organach opiniotwórczych, doradczych i kontrolnych 
podległych MNiSW (proponowane parytety nie dotyczą organów uczelni wyższych) zapisano 
w Założeniach reformy szkolnictwa wyższego opublikowanych w czerwcu 2009 r., http://www.
nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/wiecej-kobiet-w-gremiach-doradczych-
i-kontrolnych-1./

� Zob. F u s z a r a  M., Z i e l i ń s k a  E., Krótka acz zawiła historia ustawy równościowej, 
Biuletyn Ośki 4/1998, http://www.oska.org.pl/biuletyn/3/30.pdf; „Stan prac nad projektem ustawy 
o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (stan na 19 
stycznia 2010)”, http://www.mpips.gov.pl/bip/download/Stan%20prac_19.01.2010%20r.pdf  oraz 
przyjęty przez Rząd w dniu 31 sierpnia 2010 r.  Projekt ustawy o wdrożeniu niektórych przepi-
sów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, przedłożony przez pełnomocnika rządu 
ds. równego traktowania, http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5224/

.6 Spośród 11 obszarów uznanych przez projektodawców raportu za najważniejsze obszary 
życia społecznego znalazły się dwa, w ramach których kwestia gender mainstreaming w szkolni-
ctwie wyższym mogłaby zostać poruszona, tj. edukacja oraz nauka, badania i nowe technologie. 
Z uwagi na szeroki zakres tematyczny i ograniczenia formalne (narzucony autorom temat i schemat 
tekstu), w rozdziale dotyczącym edukacji brak jest w zasadzie odwołań do edukacji wyższej, nieco 
więcej wspomina się o szkołach wyższych w rozdziale  poświęconym nauce: Polityka równości 
płci Polska 2007, raport UNDP, Warszawa 2007.
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Z różnych analiz i danych statystycznych wynika, że dostęp kobiet do edu-
kacji wyższej zmienił się znacząco na korzyść, i to kobiety dominują obecnie 
wśród kształcących się na tym poziomie edukacji. Dość powszechna stała się 
teza o końcu dyskryminacji kobiet w szkołach wyższych (zarówno w Polsce, 
jak i na świecie). Jak się okazuje, przewaga liczby kobiet na uczelniach dotyczy 
zbiorowości studiujących, nadal istnieje wyraźne zróżnicowanie szans zawodo-
wych kobiet i mężczyzn w przypadku kadry nauczającej i kierowniczej szkół 
wyższych. Tak więc „szklany sufit” niejako przesunął się w górę, nadal nie został 
rozbity (Knapińska 2009). Podważa to tezę o feminizacji szkolnictwa wyższego. 
Badacze nie rozstrzygnęli jak dotąd, jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy. 
Niewyjaśnione jest również to, czy brak równości szans w dostępie do wyższych 
stanowisk w szkolnictwie wyższym, jest przejawem nierówności płci (a nawet 
dyskryminacji) specyficznym dla tego sektora, czy jedynie odzwierciedla sytu-
ację obserwowaną od lat w społeczeństwie, tj. nierówności wynikające z płci na 
rynku pracy i w dostępie do władzy.

SYtUACJA KoBIEt W SZKoLNICtWIE WYżSZYM I NAUCE

Kwestię nierówności płci w instytucjach szkolnictwa wyższego ukazuje 
się najczęściej w odniesieniu do kształcenia oraz zatrudnienia i zarządzania 
(zob. Renzetti, Curran 2005: 165–178). Jak podkreślają brytyjskie badaczki 
(Leathwood, Read 2009: 5), sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym jest warta 
zainteresowania naukowców z bardzo wielu powodów:

− mitu o „genderowej” neutralności akademii;
− skostniałej struktury uniwersytetu hołdującej tradycyjnemu podziałowi ról;
− utrzymywania się podziałów rasowych, klasowych i ze względu na płeć 

na rynku pracy w ogóle i w szkolnictwie wyższym;
− tradycyjnego podejścia do męskości/kobiecości;
− wzoru kobiety intelektualistki;
− charakteru i zakresu autonomii kobiet na uczelniach (przy założeniu, że 

męska autonomia przyjmowana jest za oczywistą, podczas gdy kobiety muszą 
o nią walczyć).

Przyjęcie tezy, że mamy obecnie do czynienia z feminizacją szkolnictwa 
wyższego (w znaczeniu rosnącego udziału kobiet w szkołach wyższych7) nie 

7 C. Leathwood i B. Read wskazują trzy rozumienia terminu „feminizacja”. Pierwszy odnosi 
się do wzrostu liczby kobiet w różnych obszarach, drugi – do zmian kulturowych prowadzących 
do wzrostu znaczenia „kobiecych” wartości, takich jak współpraca, wsparcie, negocjacje, trzeci 
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wyklucza problemu dyskryminacji kobiet. Zdaniem Carol Leathwood i Barbary 
Read (2009: 15–18), kobiecy sukces jest w dużym stopniu efektem dewaluacji 
i obniżenia edukacyjnych standardów (dumbing down) w szkolnictwie wyż-
szym. Dążenie polityków do zwiększania równości szans grupom wykluczonym 
doprowadziło do zwiększenia udziału reprezentantów mniejszości etnicznych 
i rasowych oraz niższych warstw społecznych wśród studiujących, a tym samym 
do umasowienia kształcenia na poziomie wyższym. Współcześni studiujący są 
opisywani jako słaba replika poważnie zaangażowanych w intelektualną pracę 
studentów – białych reprezentantów płci męskiej pochodzących z klasy średniej 
– z czasów „złotego wieku” szkolnictwa wyższego. Tradycyjnie, nadal obsadzone 
są przez białych mężczyzn z klasy średniej górne pozycje piramidy akademickich 
stanowisk i tytułów. I choć kobiety stopniowo wkraczają i w ten obszar odwiecznej 
dominacji mężczyzn, nasilające się opinie o kryzysie, czy wręcz upadku szkolni-
ctwa wyższego, m.in. L. Morleya (za Leathwood, Read 2009: 18) zdecydowanie 
umniejszają wagę „zwycięstwa” kobiet na uniwersytetach. 

KoBIEtY W SZKoŁACH WYżSZYCH  
– PErSPEKtYWA GLoBALNA

Kobiety wśród studiujących
Międzynarodowe statystyki dowodzą, że obecnie w wielu rejonach świata 

coraz więcej kobiet podejmuje naukę w szkołach wyższych8. Stąd też coraz 
częściej pojawiające się doniesienia prasowe na temat dominacji kobiet na uni-
wersytetach, a nawet sensacyjne i populistyczne hasła sygnalizujące zwycięstwo 
kobiet w odwiecznej wojnie płci (Leathwood, Read 2009: 1). 

Choć dystans dotyczący różnic w sytuacji między kobietami i mężczyznami 
według gender Equity Index 20099 w większości krajów nie zmniejsza się, to 
poprawie uległa sytuacja kobiet w dziedzinie edukacji. Według danych UNESCO 

– do zmian natury psychologiczno-biologicznej będących efektem zmian kulturowych, np. poprzez 
aprobowanie u mężczyzn cech typowych dla „kobiecego” zachowania.

8 gwoli formalności należy zaznaczyć, że nie jest to efekt nadwyżki kobiet w populacji 
ludzi na całym świecie. Średnio na 100 kobiet przypada 101,7 mężczyzn, przy czym w grupach 
wiekowych między 20 a 40 r. ż. wskaźnik ten osiąga wartość nawet do 104 (za: world Population 
Prospects: The 2008 revision Population Database, United Nations Population Division, http://esa.
un.org/unpp/p2k0data.asp).

9 Jest to miara nierówności między płciami  odnosząca się do edukacji, sytuacji ekonomicznej 
oraz udziału we władzy. Ranking nie bada czy sytuacja między kobietami i mężczyznami jest 
zła czy dobra, tylko to, jakie są różnice między płciami, np. kraj, w którym kobiety i mężczyźni 
mają nieograniczony dostęp do wyższej edukacji otrzymuje wartość 100, ale taką samą wartość 
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opublikowanych w raporcie Education for all by 2015. will we make it? w latach 
1999–2005 odnotowano w szkolnictwie wyższym wyraźny wzrost współczynnika 
równości płci, tj. gPI (gender Parity Index10) z 0,96 do 1,05 (EFa Global Monitor-
ing report 2008: 84,86). Warto zaznaczyć, że dla krajów rozwiniętych i krajów 
transformacji gospodarczej gPI wzrósł z około 1,20 do blisko 1,30, podczas gdy 
w krajach rozwijających się z 0,78 do 0,91. Najwyższe gPI osiągnęły Stany Zjed-
noczone i kraje Europy Zachodniej (1,33), a w tej grupie Islandia (1,85). Kolejne 
miejsca w tym rankingu zajęły kraje Europy Środkowo-Wschodniej (1,25), kraje 
Ameryki Łacińskiej i rejonu Karaibów (1,17) oraz Kraje Azji Środkowej (1,08). 
W ostatnim okresie także w Krajach Arabskich kobiety zaczęły przeważać wśród 
studiujących (w tym przypadku wzrost gPI był najbardziej spektakularny: z 0,74 
na 1,01, a niektóre kraje z tej grupy, np. Katar czy Emiraty Arabskie, osiągnęły 
wskaźnik gPI powyżej 3,0). W Azji Wschodniej i rejonie Pacyfiku (0,93), Azji 
Południowej i Zachodniej (0,74) i Afryce Subsaharyjskiej (0,68) nadal wśród 
studentów dominują mężczyźni.

Szczegółowe dane UNESCO dotyczące udziału kobiet w edukacji na pozio-
mie wyższym dowodzą, że w latach 1999-2005 we wszystkich rejonach świata 
poza Afryką Subsaharyjską udział ten wzrósł (na całym świecie średnio z 48% 
do 50%). W 2005 roku przewagę studentek odnotowano w Ameryce Północnej 
i Europie Zachodniej (56%), Europie Środkowo-Wschodniej (55%), Ameryce 
Łacińskiej z Karaibami (54%) oraz w Azji Środkowej (51%). Kobiety stanowią 
blisko połowę studiujących w Krajach Arabskich (49%) oraz w Azji Wschodniej 
i rejonie Pacyfiku (47%), nieco mniej w Azji Południowej i Zachodniej (41%). 
Najniższy udział kobiet w edukacji wyższej odnotowano w Afryce Subsaharyj-
skiej (38%) (patrz: Wykres 1.).

Szacuje się, że w przyszłości kobiety nadal będą przeważać na uniwersyte-
tach wśród osób studiujących i przewaga ta wzrośnie. Według statystyk OECD 
(Higher Education to 2030: 265–298) w latach 1980–2005 odsetek studentek 
w 30 analizowanych krajach wzrósł o 8% (z 46% do 54%). Prognoza na następne 
15 lat przewiduje wzrost udziału kobiet w tej grupie o 2 punkty procentowe co 
5 lat. Można przyjąć, że w roku 2025 kobiety będą stanowić blisko 60% stu-
diujących, przy czym najwyższy odsetek kobiet (ponad 70%) odnotuje Austria 
i Wielka Brytania. Podobne wnioski nasuwają się przy analizie danych na temat 

uzyskałby kraj, w którym nikt nie ma dostępu do szkół wyższych. Zob.: http://www.socialwatch.
org/node/11760

10 gPI równe 1,0 oznacza równość płci (równy stosunek, najczęściej liczby kobiet do liczby 
mężczyzn), gdy gPI jest wyższe niż 1,0 oznacza dysproporcję na korzyść kobiet.
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absolwentów szkół wyższych. W latach 1998–2005 odnotowano wzrost udziału 
kobiet wśród absolwentów rzędu 3% (w 1998 roku kobiety stanowiły w tej grupie 
54%, w 2005 roku zaś 57%). W następnych 15 latach odsetek ten ma się utrzymać 
na poziomie 62–63%. Nadal domeną mężczyzn pozostają studia doktoranckie 
(poziom ISCED 6), na którym to poziomie kobiety stanowiły w 1998 roku 40%, 
w 2005 roku już 45%. Jak podkreślają jednak eksperci OECD, i na tym poziomie 
kształcenia równość między płciami prawie została osiągnięta.

WYKRES 1. Procentowy udział kobiet w edukacji wyższej na świecie wg rejonu w 2005 roku

Źródło: Education for all by 2015. will we make it? EFA global Monitoring Report, UNESCO, 
2008, s. 322

O ile mamy do czynienia z wyrównaniem liczby kobiet i mężczyzn kształ-
cących się na poziomie wyższym (a w niektórych krajach z przewagą liczby 
kobiet), to dane dotyczące profili kształcenia ilustrują znaczące zróżnicowanie 
pod względem płci. Jak twierdzą brytyjskie badaczki, niewzruszona pozostaje 
stratyfikacja kobiet i mężczyzn w odniesieniu do kierunków studiów (Lethwood, 
Read 2009: 34–36). Kobiety nadal reprezentują mniejszość wśród studiujących 
dziedziny tradycyjnie uznawane za „męskie” (kierunki w zakresie techniki, 
przemysłu i budownictwa, kierunki rolnicze i ścisłe), większość zaś reprezentują 
w bardziej „miękkich” dziedzinach (kierunki w zakresie kształcenia, zdrowia 
i opieki, kierunki humanistyczne i artystyczne). W obszarze nauk społecznych, 
biznesu i prawa kobiety stanowią ponad połowę studiujących, jednak zgodnie 
z danymi UNESCO dotyczy to krajów Ameryki Północnej i Europy Zachodniej, 
Europy Środkowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej (patrz: Wykres 2.). 
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WYKRES 2. Procentowy udział kobiet w edukacji wyższej wg profilu kształcenia na świecie 
w 2005 roku

Źródło: Education for all by 2015. will we make it? EFA global Monitoring Report, UNESCO, 
2008, s. 331.

Jednym ze sposobów mierzenia segregacji płciowej w szkolnictwie wyż-
szym jest indeks segregacji (gender Segregation Index). Wskazuje on liczbę 
osób (kobiet i mężczyzn), które musiałyby ukończyć studia o innym profilu, aby 
została osiągnięta równość między płciami na poszczególnych kierunkach. Jak 
wynika z danych OECD (Higher Education to 2030: 274), w latach 1998–2005 
indeks segregacji prawie się nie zmienił (w porównaniu z 1998 r. wzrósł on je-
dynie o 1 punkt procentowy i w 2005 r. wyniósł 27). Oznacza to, że 27% osób 
musiałoby zmienić profil kształcenia by można było mówić o równości między 
płciami. Wynika z tych statystyk, że kobiety „królują” w obszarze nauk związa-
nych z kształceniem, zdrowiem i opieką społeczną oraz nauk humanistycznych 
i sztuki, natomiast nadal są niedoreprezentowane w dziedzinach technicznych 
(patrz: Wykres 3).

Z analiz C. Leathwood i B. Read wynika także, że na utrzymywanie się 
nierówności w odniesieniu do płci wpływ ma struktura szkolnictwa wyższego, 
zwłaszcza podział na uczelnie elitarne i te pozostałe (plasujące się zwykle na 
dolnych pozycjach krajowych i międzynarodowych rankingów). Wyraźna prze-
waga kobiet dotyczy bowiem uczelni uznawanych za przeciętne i słabe, rzadziej 
charakteryzuje uczelnie z tzw. górnej półki (Leathwood, Read 2009: 36–38). Także 
eksperci OECD zaznaczają, że różnice w udziale kobiet i mężczyzn w szkołach 
wyższych zmniejszają się najwolniej w przypadku elitarnych instytucji szkolni-
ctwa wyższego (Higher Education to 2030: 266).
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WYKRES 3. Procentowy udział kobiet wśród osiągających stopnie wg profilu kształcenia w krajach 
OECD w 2005 roku

Źródło: Higher Education to 2030, Vol.1: Demography (Chapter 10: The Reversal of gender 
Inequalities in Higher Education – An On-going Trend, by S. Vincent-Lancrin), OECD 2008, 
s. 277.

Kobiety wśród zatrudnionych 
Rosnący udział kobiet w szkolnictwie wyższym nie przekłada się na rów-

ność szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (Leathwood, Read 2009: 41–47). 
Teza o feminizacji szkolnictwa wyższego nabiera więc szczególnego znaczenia 
w tym kontekście. Z danych statystycznych na temat zarobków absolwentów 
szkół wyższych w zależności od płci wynika, że nadal w wielu krajach OECD 
dysproporcje sięgają rzędu 20–40%. Statystycznie niższe zarobki wykształconych 
kobiet wyjaśniane są najczęściej ich liczbową przewagą w obszarach z reguły 
mniej opłacanych, np. opieka, zdrowie, edukacja.

Według danych UNESCO, udział kobiet wśród kadry nauczającej w szkolni-
ctwie wyższym na całym świecie wzrósł w latach 1999–2005 jedynie o 2 punkty 
procentowe (w 2005 r. wyniósł 41%). Nadal więc nie można mówić o równości 
płci w odniesieniu do osób zatrudnionych jako nauczyciele akademiccy. Tego 
problemu nie mają jednak kraje Europy Środkowo-Wschodniej (ten region jako 
jedyny charakteryzuje się 50% udziałem kobiet wśród kadry akademickiej)11. Zbli-

11 Interesujące dane na temat sytuacji kobiet w nauce w krajach takich, jak Bułgaria, Estonia, 
Litwa, Łotwa, Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Słowenia i Węgry  zawarte są w raporcie gru-
py Eksperckiej Enlarge women in science to East (ENWISE) pt. Marnowanie talentów: sprawa 
prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach EnwisE.
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żony udział kobiet w omawianej grupie odnotowały kraje Azji Środkowej (49%) 
oraz Ameryki Łacińskiej wraz z Karaibami (45%), wyprzedzając w rankingu 
nawet kraje Ameryki Północnej i Europy Zachodniej (40%) (patrz: Wykres 4).

WYKRES 4. Procentowy udział kobiet wśród kadry akademickiej na świecie wg rejonu w 2005 
roku

Źródło: Education for all by 2015. will we make it? EFA global Monitoring Report, UNESCO, 
2008, s. 347.

Jak zauważają brytyjskie badaczki, kobiety w szkolnictwie wyższym najczęś-
ciej stanowią nisko opłacany i mało prestiżowy personel pomocniczy. Kobiety 
na uczelniach uzyskują generalnie niższe niż mężczyźni wynagrodzenie (kobiety 
zatrudniane na stanowiskach akademickich zarabiają średnio 81% tego, co ich 
koledzy), otrzymują mniej przywilejów oraz rzadziej pełnią role kierownicze 
(Leatwood, Read 2009: 41–47). Wśród nauczycieli akademickich stanowią tylko 
nieco ponad 1/3, a udział ich jest mniejszy na coraz wyższych szczeblach hie-
rarchii akademickiej12. Świadczą o tym statystyki Eurostatu, zgodnie z którymi 
w 27 krajach EU w 2007 roku na najniższych rangą stanowiskach akademickich 
kobiety stanowiły 44%; na średnich 36%; na najwyższych – 19% (Gender Dif-
ferences… 2010: 104). Według prognoz brytyjskich ekspertów kobiety będą 
stanowiły większość wśród wszystkich akademików do 2020 roku, jednak długo 
jeszcze, bo do 2070 r. ich liczba nie przekroczy liczby mężczyzn na stanowisku 
profesorskim (Leathwood, Read 2009: 66).

12 Jest to forma tzw. segregacji pionowej, na którą zwraca uwagę Eurydice w swoim raporcie 
Gender Differences in Educational Outcomes. study on the Measures Taken and the Current situ-
ation in Europe z 2010 roku 
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Podobnie jak w przypadku studiujących, i w populacji osób zatrudnionych 
w szkolnictwie wyższym legitymujących się stopniami i tytułami naukowymi 
widoczne jest zróżnicowanie wynikające z płci w zależności od dziedzin nauk. 
generalnie, kobiety są niedoreprezentowane wciąż w naukach technicznych, np. 
wśród profesorów w tej dziedzinie stanowiły one w 2007 roku jedynie 7,2%, 
znacznie lepiej radzą sobie w naukach humanistycznych (27%), społecznych 
(18,6%), medycznych (17%), rolniczych (16,8%) a nawet przyrodniczych (13,4%) 
(she Figures 2009: 79).

W świetle stanowiska Unii Europejskiej w sprawie równości kobiet i męż-
czyzn w procesach podejmowania decyzji szczególnego znaczenia nabierają 
dane dotyczące udziału kobiet w organach doradczych i kontrolnych związanych 
z nauką oraz we władzach uczelni. Jak informuje Komisja Europejska (she 
Figures 2009), odsetek kobiet wśród osób zarządzających instytucjami w sek-
torze szkolnictwa wyższego w 2007 roku (dla UE-27) wyniósł 13%. W radach 
wpierających naukę odnotowano udział kobiet rzędu 22%. W obu przypadkach 
jest to odsetek mniej więcej o połowę niższy od odnotowanego dla krajów 
skandynawskich. Unia Europejska chce zatem poprawić swój średni wynik 
mobilizując resztę państw do zwiększania udziału kobiet w strukturach władzy 
w nauce i szkolnictwie wyższym.

KoBIEtY W SZKoLNICtWIE WYżSZYM I NAUCE 
 – PErSPEKtYWA KrAJoWA

Kobiety wśród studiujących 
Z porównań statystyk dotyczących innych regionów i krajów z danymi 

odnotowanymi dla Polski wynika, że w Polsce mamy do czynienia (zresztą od 
lat) z przewagą kobiet wśród kształcących się w szkołach wyższych. Potwierdza 
ten fakt wspomniany wcześniej wskaźnik równości płci gender Parity Index 
(gPI), który w latach 1999–2005 wzrósł z 1,38 do 1,41. Tym samym uplasował 
on Polskę w omawianym rankingu znacznie powyżej średniej dla całego świata 
(gPI 1,05) a także powyżej średniej dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
(gPI 1,25), a nawet krajów rozwiniętych (gPI 1,30) (EFa Global Monitoring 
report 2008: 316). Także procentowo wyrażony udział kobiet w zbiorowości 
studentów szkół wyższych (dane UNESCO za 2005 r.) potwierdza tę pozycję 
Polski w omawianych zestawieniach. Znaczny udział kobiet w tej grupie (58%) 
jest wyższy zarówno od średniej dla całego świata (50%), średniej dla krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej (55%), jak również średniej dla krajów Ameryki 
Północnej i Europy Zachodniej a jednocześnie dla krajów rozwiniętych (56%).
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Jak dowodzą dane statystyki publicznej13, już od lat 80. udział kobiet wśród 
studiujących przekraczał 50%, w 1995 roku wynosił 56,6%, zaś najnowsze 
dostępne dane za rok 2008 informują o blisko 56,9%. Równość płci w odniesie-
niu do osób studiujących została zatem w Polsce dawno osiągnięta a od 30 lat 
odnotowuje się stały wzrost udziału kobiet w szkołach wyższych. Ma to swoje 
odzwierciedlenie w przewadze kobiet w populacji absolwentów szkół wyższych. 
Według danych OECD w latach 1998–2005 udział kobiet wśród absolwentów 
wzrósł o 11% (w roku 1998 kobiety stanowiły 53%, a w 2005 r. 66% ogółu absol-
wentów). Według gUS, w 2008 roku udział kobiet w liczbie absolwentów wyniósł 
64,9%. Odnotowany przez międzynarodowych ekspertów fakt wyrównywania 
dysproporcji między liczbą kobiet i mężczyzn na poziomie studiów doktoranckich 
(ISCED 6) także ma miejsce w Polsce. OECD informuje, że w latach 1998–2005 
udział kobiet na trzecim stopniu studiów wzrósł o 6% (w 1998 r. wyniósł 42%, 
w 2005 – 48%). Zgodnie z danymi gUS, w Polsce w latach 1990–2007 udział 
kobiet na tym poziomie kształcenia systematycznie rósł, w roku 2008 kobiety 
stanowiły już ponad połowę wszystkich doktorantów (52%).

Struktura pod względem profilu kształcenia i płci studiujących przypomina tę 
obserwowaną na całym świecie i w Europie. Według danych UNESCO dla Polski 
w roku 2005 udział kobiet najwyższy był w grupie kierunków Zdrowie i opieka 
społeczna (76%), Kształcenie (72%), nauki humanistyczne i sztuka (69%), na-
uki społeczne, gospodarka i prawo (62%), rolnictwo (55%) oraz Usługi (50%). 
W grupie nauka14 oraz Technika, przemysł i budownictwo kobiety stanowiły 
mniejszość (odpowiednio 33% i 26%). Z danych gUS za 2008 rok wynika, 
że struktura ta nie uległa znaczącym zmianom15. Jest jednak coś, co wyróżnia 
Polskę (ale też Europę) na tle danych międzynarodowych – większy odsetek 
kobiet w grupie kierunków społecznych, biznesowych i prawnych niż średnia 
dla całego świata (35%). Także dane OECD dla Polski (za rok 2005) dotyczące 
udziału kobiet wśród uzyskujących wykształcenie wyższe potwierdzają wskazane 
wyżej powiązania pomiędzy płcią a profilem kształcenia. Kobiety zdecydowanie 
dominują w grupie kierunków Edukacja (78,1%), nauki humanistyczne i sztuka 

13 Zob. roczniki gUS szkoły wyższe i ich finanse w roku..., wydania z odpowiednich lat.
14 W polskim systemie szkolnictwie wyższego grupie „Nauka” odpowiadają następujące 

kierunki studiów: biologiczne, fizyczne, matematyczne i statystyczne oraz informatyczne (Zob. 
rocznik gUS nauka i technika w 2008 r., s. 308).

15 Struktura ta utrzymuje się od lat 90. W porównaniu z 1996 rokiem odnotowano jedynie 
mniejszy udział kobiet w grupie kierunków nauka (w 1996 r. wyniósł on 60%) oraz Kształcenie 
(w 1996 r. wyniósł on 84%), wzrost rzędu 10% odnotowano w grupie Zdrowie i opieka społeczna 
(Zob: gUS, szkoły wyższe i ich finanse w …roku, wydania z odpowiednich lat).
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(77,3%), Zdrowie i opieka społeczna (69,4%), nauki społeczne, gospodarka 
i prawo (69,0%), mężczyźni stanowią 3/4 studiujących w grupie kierunków 
inżynieryjnych (w naukach ścisłych ich przewaga jest nieznaczna – stanowią 
56%). Według rocznika nauka i technika w Polsce w 2008 roku przewaga liczby 
mężczyzn wśród studiujących kierunki inżynieryjne i ścisłe (ujęte łącznie) od 
2005 r. utrzymuje się na poziomie 70%.

Kobiety wśród zatrudnionych 
Podobnie jak w innych częściach świata, znaczny sukces edukacyjny kobiet 

nie przekłada się na zrównanie ich szans na polu zawodowym. Międzynarodowe 
zestawienia wskazują, że w 2005 roku kobiety stanowiły 41% kadry akademickiej. 
Stanowi to wynik równy średniej dla całego świata i zbliżony do średniej dla 
Ameryki Północnej i Europy Zachodniej, jednak niższy od średniej dla krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej (50%). 

Dane krajowej statystyki publicznej zdecydowanie potwierdzają tezę o prze-
wadze kobiet wśród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi 
oraz o zmniejszającym się wraz z kolejnymi szczeblami hierarchii akademickiej 
udziale kobiet w odniesieniu do nauczycieli akademickich. Jak podaje rocznik 
szkoły wyższe i ich finanse w 2008 roku (wśród osób zatrudnionych na pełnym 
etacie) w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi kobiety 
stanowiły 68,5%, wśród nauczycieli akademickich – 42,2% (wśród profesorów 
22,8%, wśród docentów16 31,8%, wśród doktorów 43,0%, wśród asystentów 
53,1%). 

Zbliżoną strukturę odzwierciedlają dane dotyczące awansu naukowego kobiet 
i mężczyzn w Polsce. gwoli ścisłości, w analizowanym przez międzynarodowe 
organizacje roku 2005 wśród osób, którym nadano stopień naukowy doktora 
było 49,5% kobiet, w grupie osób z tytułem naukowym doktora habilitowanego 
– 36%, zaś w grupie osób z tytułem naukowym profesora – 27% (Tabela 1).

 

16 Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym pracownik dydak-
tyczny mógł być zatrudniony na stanowisku docenta na podstawie statutu uczelni (Art. 110, ust. 4). 
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (z dnia 10 września 2010 r.) przewiduje uchylenie tego zapisu.
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TABELA 1. Stopnie i tytuły naukowe nadane w latach 1990–2008 według płci

Wyszczególnienie
Kobiety Mężczyźni

1990* 2000 2005 2008 1990* 2000 2005 2008
w liczbach bezwzględnych

- tytuł naukowy profesora
- stopień naukowy doktora 

habilitowanego
- stopień naukowy doktora

61

171
763

111

240
1832

136

344
2931

111

361
2719

306

457
1537

359

589
2568

367

611
2986

258

580
2707

w odsetkach 
- tytuł naukowy profesora
- stopień naukowy doktora 

habilitowanego
- stopień naukowy doktora

16,7

27,2
33,2

23,7

29,0
41,7

27,0

36,0
49,5

30,1

38,4
50,1

83,3

72,8
66,8

76,3

71,0
58,3

73,0

64,0
50,5

69,9

61,6
49,9

*Dane dotyczące tytułu naukowego profesora podane są za rok 1991.
Źródło: nauka i technika w 2008 r., gUS, Warszawa 2007, s. 325.

Na przestrzeni piętnastu lat zmniejszyła się różnica w liczbie kobiet i męż-
czyzn uzyskujących stopnie i tytuły naukowe. Od roku 2005 gUS odnotowuje 
prawie równą liczbę kobiet i mężczyzn ze stopniem naukowym doktora. Nadal 
widoczne różnice występują w liczbie kobiet i mężczyzn otrzymujących stopień 
naukowy doktora habilitowanego, największe zróżnicowanie obserwuje się 
w przypadku osób uzyskujących tytuł naukowy profesora. Widać jednak wyraź-
nie, że wraz z upływem czasu sytuacja ta zmieniała się na korzyść kobiet. W 2008 
roku odnotowano po raz kolejny wzrost ich udziału w stosunku do mężczyzn na 
wszystkich szczeblach hierarchii akademickiej. Wśród osób z tytułem doktora 
kobiety stanowiły już ponad 50%, wśród osób z tytułem doktora habilitowane-
go 38,3%, wśród profesorów ponad 30%17. Obserwowane w ostatnich latach 
zrównanie liczby doktoratów uzyskiwanych przez kobiety i mężczyzn (a nawet 
nieznaczna przewaga liczby kobiet w grupie osób, którym nadano stopień doktora) 
pozwala przypuszczać, że za kilkanaście lat zrówna się też liczba uzyskiwanych 
habilitacji. Wolniej, ale również systematycznie, maleje przewaga mężczyzn 
w grupie osób uzyskujących tytuł profesora. Jeżeli utrzymają się obecne trendy, 
zrównanie się proporcji kobiet i mężczyzn w przypadku habilitacji może nastąpić 
około 2022 roku, w przypadku nowych profesur – około roku 2030 (Batorski, 
Bojanowski, Czerniawska 2010: 26).

Zróżnicowanie związane z płcią osób uzyskujących poszczególne stopnie 
i tytuły naukowe widać wyraźnie w podziale na dziedziny nauk. Ogólnie rzecz 
biorąc kobiety dominują w dziedzinie nauk rolniczych, medycznych i społecz-

17 Zob. rocznik gUS nauka i technika w 2008 r.
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nych. Precyzując zaś, o ile kobiety zdominowały już populację osób ze stopniem 
doktora, to nadal stanowią jedynie 1/4 doktorów w dziedzinie nauk technicznych. 
Na poziomie habilitacji ich udział zrównał się z udziałem mężczyzn jedynie 
w grupie osób legitymujących się tym stopniem naukowym w naukach medycz-
nych, najniższy nadal pozostaje w naukach technicznych. W przypadku profesury, 
podobnie najniższy udział kobiet dotyczy nauk technicznych, niemniej jednak 
w żadnej innej dziedzinie kobiety z tym tytułem nie stanowią nawet połowy.

Z awansem naukowym związana jest kwestia dotycząca czasu potrzebnego 
na osiągnięcie kolejnych stopni w karierze oraz wieku osób uzyskujących stopnie 
i tytuły naukowe. Według analizy danych za okres 1990–2007 (Batorski, Boja-
nowski, Czerniawska 2010: 30–36) średni wiek uzyskania doktoratu obniżył 
się, natomiast zwiększył się średni wiek uzyskiwania habilitacji i profesury. 
Okazuje się przy tym, że nie ma obecnie znaczących różnic między kobietami 
i mężczyznami w odniesieniu do przeciętnego wieku uzyskiwania stopni i tytułów 
naukowych (jedyna znacząca różnica dotyczyła tytułu profesora: w roku 1990 
kobiety uzyskiwały ten tytuł średnio 4 lata później, od połowy lat 90. średni wiek 
mężczyzn w tej grupie systematycznie się zwiększał przy minimalnych zmianach 
wieku w grupie kobiet, aż w 2007 r. prawie się zrównał). Można zatem przyjąć, 
że w analizowanym okresie kobiety otrzymywały stopień doktora średnio pół 
roku wcześniej niż mężczyźni (w roku 2007 średni wiek uzyskania stopnia to 34 
lata), stopień doktora habilitowanego – około roku później (w roku 2007 średni 
wiek uzyskania stopnia to 47 lat), tytuł profesora – około 2 miesięcy później 
(w roku 2007 średni wiek uzyskania tytułu to 56 lat). Analiza długości czasu od 
momentu uzyskania stopnia doktora do uzyskania habilitacji przeprowadzona 
w odniesieniu do stopni nadanych w latach 1999–2007 dowodzi, że średnia 
liczba lat potrzebnych na zrobienie habilitacji to 13 (dla mężczyzn nieco mniej 
niż 13 lat, dla kobiet – więcej niż 13,5 roku). Zaobserwowano jednak znaczące 
różnice w zależności od dziedzin nauki (w naukach technicznych to prawie 15 lat, 
przyrodniczych – 13,5, rolniczych – 13, społecznych oraz humanistycznych – po 
12, medycznych – 10,5). W każdej dziedzinie odstęp pomiędzy doktoratem a ha-
bilitacją był dłuższy dla kobiet niż dla mężczyzn. Największa różnica dotyczyła 
nauk przyrodniczych (ponad 2 lata) oraz medycznych i społecznych (1,5 roku), 
różnica rzędu 1 roku dotyczyła nauk humanistycznych, najmniejsza różnica 
wystąpiła w przypadku nauk technicznych i rolniczych (poniżej 1 roku).
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SZKLANY SUFIt W SZKoLNICtWIE WYżSZYM I NAUCE

Jak pokazują międzynarodowe raporty i ekspertyzy, uzasadnione jest mówie-
nie o osiągniętej (lub prawie osiągniętej) równości płci w przypadku studiujących. 
Brak równości widoczny jest natomiast wśród zatrudnionych w szkołach wyż-
szych. głównym problemem z punktu widzenia równości płci w szkolnictwie 
wyższym i nauce jest wciąż „szklany sufit” (glass ceiling). Termin ten na dobre 
zadomowił się w nomenklaturze nauk społecznych i w dyskursie publicystycznym 
wskazując na problem niewidzialnej bariery utrudniającej kobietom awans na 
najwyższych szczeblach kariery (Titkow 2003: 8). 

Wykorzystywany w międzynarodowych analizach (she Figures 2009) wskaź-
nik mierzący relatywne szanse kobiet w porównaniu do mężczyzn w osiąganiu 
najwyższych stanowisk w sektorze nauki, tzw. glass Ceiling Index (gCI)18 
porównuje proporcje kobiet na najwyższych stanowiskach (poziom A – odpo-
wiednik full profesor w większości krajów) do proporcji kobiet na wszystkich 
stanowiskach (poziom A, B i C, gdzie C odpowiada PhD graduates). Wskaźnik 
ten w 2004 roku osiągnął wartość 2,1 dla krajów UE-25 (dla Polski wyniósł on 
1,8), w 2007 roku średnia dla UE-27 wyniosła 1,8 (w żadnym z krajów wartość 
gCI nie spadła poniżej 1). O ile jednak szanse awansu w nauce kobiet w Euro-
pie poprawiły się, w Polsce nie odnotowano zmian w tym zakresie (dla Polski 
wskaźnik ten osiągnął wartość 1,8, czyli równą średniej unijnej). 

W Polsce kobiety są nadal słabo reprezentowane w organach zarządzających, 
kontrolnych i doradczych. Według statystyk she Figures niewiele się zmieniło od 
2004 roku. W roku 2009 odsetek kobiet wśród osób zarządzających instytucjami 
w sektorze szkolnictwa wyższego w 2007 roku w Polsce wyniósł 13% (tyle, ile 
średnia dla UE-27), natomiast udział kobiet w różnorodnych gremiach zarządza-
jących nauką i badaniami – 7% (przedostatnie miejsce wśród krajów UE). gwoli 
ścisłości, w Radzie Nauki kobiety stanowią 8,5%, w Radzie głównej Szkolnictwa 
Wyższego – 15%, w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych – 9%, 
w Polskiej Akademii Nauk – 3,1%19. Z kolei we władzach polskich uczelni znaj-

18 Wskaźnik gCI może osiągać wartość od 0 do nieskończoności. Wartość gCI równa 1 oznacza 
brak różnic między kobietami i mężczyznami w dostępie do najwyższych stanowisk, wartość poniżej 
1 oznacza nadreprezentację kobiet, wartość powyżej 1 oznacza nadreprezentację mężczyzn.

19 W odniesieniu do Rady głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredyta-
cyjnej Rząd planuje wprowadzenie początkowo parytetu 10% (w pierwszej kadencji), następnie 
20% (w drugiej kadencji),  docelowo zaś 30% (w trzeciej kadencji). 
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duje się 10% kobiet (wśród 84 rektorów jest tylko 9 kobiet)20. Dominacja płci 
męskiej szczególnie widoczna jest również w kadrze zarządzającej instytutów 
naukowych, gdzie mężczyźni stanowią 93%21.

Niewiele wiemy na temat „szklanego sufitu” w Polsce. Badania poświęcone 
niedoreprezentowaniu kobiet na wyższych szczeblach hierarchii akademickiej 
i naukowej w różnych dyscyplinach i dziedzinach nauki pochodzą sprzed 7–8 lat. 
Wynika z nich, że kobiety mają gorsze szanse awansu zawodowego w nauce niż 
mężczyźni, jednak różnice w przebiegu karier kobiet i mężczyzn, którym udało 
się osiągnąć sukces, nie są duże. Co więcej, presja na dopasowanie się do męskich 
wzorów kariery jest w Polsce zasadniczo słabsza niż w bardziej nastawionych na 
konkurencję krajach. Sprzyja to możliwości lepszego pogodzenia ról rodzinnych 
i zawodowych. Stad też, być może, przekonanie kobiet o braku dyskryminacji płci 
żeńskiej i pełnej akceptacji dla niej w świecie akademickim (Majcher 2008: 195). 
Nieco bardziej aktualne, ale zawężone do nauk przyrodniczych i technicznych, 
są badania karier kobiet przeprowadzone przez Pentor w 2007 roku. Na ich pod-
stawie można zaryzykować stwierdzenie, że o problemie dyskryminacji w nauce 
w badanych instytucjach w ogóle się nie mówi, w żadnej z nich nie prowadzono 
prac nad strategią zapobiegania dyskryminacji kobiet w miejscu pracy. Większość 
badanych (96% mężczyzn i 79% kobiet) nie zgodziła się z opinią, że system nauki 
dyskryminuje kobiety. Także większość (90% mężczyzn i 80% kobiet) uznało, że 
w ich własnej instytucji szanse na objęcie stanowiska kierowniczego przez kobiety 
i mężczyzn są wyrównane. Niemniej jednak wśród badanych kobiety dwukrotnie 
rzadziej niż mężczyźni pełniły funkcje administracyjne w swojej instytucji. Repre-
zentanci obu płci jako element utrudniający kobietom karierę naukową wskazywali 
obowiązki rodzinne (Sochańska, Makowska, Kołakowska 2007: 8–13).

dYSKrYMINACJA KoBIEt W SZKoLNICtWIE WYżSZYM  
I NAUCE – PróBA PodSUMoWANIA

Fakty przytoczone w niniejszym artykule mówią same za siebie. Z jednej 
strony powszechne jest na świecie, w Europie i w Polsce zjawisko nadreprezen-
tacji kobiet wśród studiujących, z drugiej – utrzymujące się pod względem płci 

20 Zob.: Klinger K., Polska nauka potrzebuje parytetów, „Dziennik.pl”, 5.04.2010, http://ko-
bieta.dziennik.pl/artykuly/115072,polska-nauka-potrzebuje-parytetow.html

21 Zob.: Krajczyńska E. [2010], Prof. Środa o dyskryminacji kobiet w nauce, PAP Nauka 
w Polsce, http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_
PageID=1&s=szablon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=373231&data=&lang=PL&_Check-
Sum=-1505701648
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zróżnicowanie struktury kształcenia i awansu naukowego według dziedzin nauki 
oraz niedoreprezentowanie kobiet wśród wyższej kadry akademickiej i kadry 
zarządzającej szkół wyższych. Niewątpliwie jest to argument przemawiający na 
rzecz tezy o dyskryminacji kobiet w szkolnictwie wyższym.

Ponadto sukces kobiet w szkolnictwie wyższym rozpatrywany jest w kontek-
ście dewaluacji wyższego wykształcenia. Podnoszona jest nawet kwestia ustę-
powania kobietom miejsca przez mężczyzn, którzy znajdują dla siebie bardziej 
korzystną strategię adaptacyjną (Siemieńska 2006; Leathwood, Read 2009). Tym 
samym pozwala to traktować kobiety jako „wygrane wśród przegranych” (okre-
ślenie zaczerpnięte przez brytyjskie badaczki z cytatu Prof. Renaty Siemieńskiej 
– Leathwood, Read 2009: 46). 

Zastanawia w tym, dlaczego kobiety zdobywając uniwersytety jednocześnie 
wciąż są przypisane do określonych („kobiecych”) dziedzin naukowych, rzadko 
wkraczając w obszary zarezerwowane od lat przez mężczyzn. Wciąż mają nad 
głowami „szklany sufit” utrudniający im prawdziwą karierę w sferze nauko-
wej i administracyjnej. Czy przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać się 
w czynnikach instytucjonalnych, czy raczej kulturowych? Szkolnictwo wyższe 
jako sektor słabo finansowany staje się naturalnym polem większej aktywności 
kobiet niż mężczyzn, podobnie jak jest nią cała sfera edukacji czy ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej22. Sytuacja zawodowa kobiet i mężczyzn w szkolnictwie 
wyższym jest być może jedynie odwzorowaniem sytuacji kobiet i mężczyzn 
(i związanych z nimi stereotypów) w całym społeczeństwie. Większy dostęp do 
edukacji wyższej, jak pokazują międzynarodowe i krajowe statystyki, nie niweluje 
nierówności w strukturze szkolnictwa wyższego. Płeć wciąż stanowi czynnik 
różnicujący postępy w karierze naukowej i udział we władzy w strukturach 
uczelnianych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku awansu zawodowego 
i udziału we władzy w innych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Jed-
nak prognozy statystyków pokazują, że sytuacja zmieniać się będzie na korzyść 
kobiet. Optymistycznie zakładając, powinno to z kolei wpłynąć na wzmocnienie 
pozycji kobiet na rynku pracy i w strukturach władzy.

Pojawia się w tym kontekście pytanie, czy sukces kobiet na uczelniach można 
potraktować jako zwiastun pewnych zmian o charakterze strukturalnym? Czy 
sektor szkolnictwa wyższego jest swoistym prekursorem, a w przyszłości ma 
szansę stać się liderem, równych szans? Oto problem godny uwagi badaczy.

22 W danych gUS za 2005 r. kobiety stanowiły 80,5% ogółu pracujących w sekcji ochrona 
zdrowia i opieka społeczna oraz 76,3% w sekcji edukacja (Zob. Kobiety w Polsce, gUS, Warszawa 
2007, s. 170).
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GENdEr EQUItY IN HIGHEr EdUCAtIoN ANd SCIENCE  
– tHEorY ANd PrACtICE

(Summary)

gender equity, including that in higher education and science, is one of the topical issues of 
EU policies, as well as one of the questions analysed by foreign researches dealing with gender 
problems. While in Poland this issue is underestimated both by the politicians and local researchers, 
analyses and data show that the situation of women in higher education has significantly improved 
in recent years, and now it is women who dominate in universities. The opinion about the end of 
discrimination of women in schools of higher education (both in Poland and abroad) has become 
quite common and widespread. Moreover, there appear opinions about feminization of higher educa-
tion. Statistics show that the number of studying women grow each year. There are still, however, 
clear gender divisions in terms of study profiles chosen by male and female students, and differences 
in fields of promotion. Also, there are clear divisions between career opportunities for men and 
women in the case of teaching and managerial staff in schools of higher education. This questions 
the opinion about feminization of higher education. What needs to be determined is whether the 
facts demonstrating gender differences in higher education demonstrate gender inequality (or even 
discrimination) or they merely reflect the situation observed in society for years.

Keywords: higher education, gender equality, gender equity, glass ceiling


