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Marek Kwiek, Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewo-
lucje polityki edukacyjnej w Europie, (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 
2010), Instytut Socjologii SWPS – rec. Izabela Grabowska-Lusińska.

Uniwersytet istnieje od 800 lat, a uniwersytet nowoczesny od 200. Jednak 
nigdy w swojej historii nie był poddawany tak licznym zmianom, które pochła-
niałyby tyle nakładów finansowych. Jednocześnie- jak zauważa Autor omawianej 
książki Transformacje uniwersytetu… – oczekiwania społeczne i ekonomiczne 
formułowane wobec uniwersytetu jeszcze nigdy nie były tak wygórowane. 

Książka wpisuje się w dwa nurty socjologiczne. Z jednej strony jest to funkcjo-
nalizm, a z drugiej strony teoria zmiany społecznej, choć nie jest to bezpośrednio 
wyłożone przez Autora opracowania.

Zacznę od tego, jak omawianą książkę widzę przez pryzmat funkcjonalizmu, 
którego instrumentarium, moim zdaniem, strukturyzuje wywód zaprezentowany 
w opracowaniu. 

Autor omawianej pozycji wyraźnie mówi, że współczesny uniwersytet nie ma 
innego wyjścia jak adaptować się do zmieniających się warunków: globalizacyj-
nych, europeizacyjnych, demograficznych (Wstęp Funkcjonowanie uniwersytetu 
w XXI w. jako interdyscyplinarne wyzwanie dla polityki publicznej oraz Rozdział 
II Uniwersytet a globalne reformy sektora publicznego). Jednocześnie przemiany 
zachodzące na uniwersytecie powinny być zgodne, a może raczej „pogodzone” 
z przemianami otoczenia społecznego i ekonomicznego zachodzącymi w społe-
czeństwach i gospodarkach dążących do bycia opartymi na wiedzy. Im bardziej 
gospodarki będą się opierały na zasobach wiedzy, tym ważniejszą funkcję spo-
łeczną i gospodarczą będzie miał uniwersytet. 

W tym „nowym” kontekście uniwersytet powinien także zredefiniować swoje 
cele oraz rzeczywiste możliwość ich realizacji, zwłaszcza, że, jak nigdy dotąd, 
staje się coraz bardziej „potężnym, skomplikowanym i konkurencyjnym bizne-
sem, który wymaga stałego inwestowania na wielką skalę” (Kwiek 2010 za Skil-
beckiem 2004). W związku ze skalą przedsięwzięć realizowanych dzisiaj przez 
uniwersytet, kluczowa jest również wewnętrzna integracja działań i części skła-
dowych. To jest zwłaszcza trudne wobec „rosnącego stopnia komplikacji przed-
sięwzięcia akademickiego” (2010: 84), w obliczu oczekiwań polityki publicznej, 



150 RECENZJE

nie tylko narodowej, ale także ponadnarodowej (UE, OECD). Rezonansem tych 
procesów powinny być także zmiany w strukturze zarządzania uniwersytetami. 
Kwiek przedstawia kilka modeli funkcjonowania współczesnych uniwersyte-
tów na świecie: od scentralizowanych do zdecentralizowanych. Widoczna jest 
tendencja ustalania strategii rozwojowych na poziomie rektorów, a ich realizacji 
na poziomie wydziałów jako jednostek podstawowych, rzadziej pojedynczych 
instytutów. Dodatkowo uniwersytety muszą zmierzyć się ze znacznie bardziej 
skomplikowaną machiną finansową związaną z coraz bardziej skomplikowanym 
finansowaniem badań ze źródeł zewnętrznych oraz z wdrażaniem zasad procesu 
bolońskiego. Jednoczenie, jak zauważa Autor, uniwersytet musi pogodzić masową 
dydaktykę z badaniami naukowymi i publikowaniem ich wyników. 

Aby uniwersytet mógł realizować wyznaczone cele, powinien być wewnętrz-
nie spójny. Wszystkie z jego elementów składowych, a zwłaszcza jednostki 
podstawowe powinny realizować tę samą nadrzędną wizję i strategię rozwojową. 

Ponadto uniwersytet powinien utrzymywać pewne wzory motywujące jed-
nostki do działania. I tutaj Marek Kwiek stawia kluczowe pytanie dotyczące, 
w jakim kierunku uniwersytet będzie przechodził transformację: utrzyma pewne 
status quo tzw. tradycyjnego uniwersytetu „idei” czy może stanie się usługodawcą, 
graczem na rynku? Oczywiście, jak zauważa Autor, jest jeszcze całe spectrum 
modeli transformacji pomiędzy tymi ekstremami. Najbardziej prawdopodobny 
model, który może zaistnieć w przyszłości, będzie, w umiejętny sposób, łączył 
obie te funkcje.

Omawianą monografię Marka Kwieka można również odczytywać przez 
pryzmat funkcji i dysfunkcji w ujęciu Roberta Mertona1. Podstawowe pytanie, 
które w swojej monografii stawia Autor dotyczy „nieoczywistej” jawnej funkcji 
uniwersytetu we współczesnym świecie. W tradycyjnym ujęciu jawną funkcją 
uniwersytetu było generowanie idei, wytwarzanie elit, integracja środowiska 
akademickiego. Dzisiaj nadrzędną jawną funkcją uniwersytetu wydaje się być 
funkcja finansowa, oznaczająca głównie generowanie dochodów. Masowość 
edukacji jest przekładalna na dochodowość, nawet w uczelniach publicznych, 
w których wielkość dotacji budżetowej zależy od liczby studentów. 

Funkcją ukrytą uniwersytetu we współczesnym zglobalizowanym świecie 
może być przedsiębiorczość akademicka (Rozdział III Przedsiębiorczość aka-
demicka i nowy model funkcjonowania uniwersytetu w �uropie (transformacje 
struktur zarządzania) oraz Rozdział IV Podstawowe wymiary przedsiębiorczości 

1 Merton R.K., 1996. On social structure and science, Chicago, Londyn: The University of 
Chicago Press.
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akademickiej, która ma być przejawem integracji dydaktyki, badań, praktyki 
i usług dla biznesu. Jak zauważa Kwiek, uniwersytet ma szansę na wytworzenie 
nowej jakości kultury przedsiębiorczości, która ma się opierać na idei „wypra-
cowanego dochodu” i „waloryzacji wyników badań naukowych” oraz na „idei 
zaangażowania się w innowacje” (2010: 271).

Dysfunkcje uniwersytetu ujawniają się zwłaszcza w obliczu zmian społecz-
nych. Dysfunkcjonalność uniwersytetu jest szczególnie widoczna w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej, które przeszły kompleksową transformację 
systemową oraz obecnie stawiają czoła wyzwaniom współczesności, takim jak 
globalizacja i europeizacja. Wśród dysfunkcji uniwersytetu w Europie Środkowo-
-Wschodniej Autor wymienia m.in. niskie finansowanie szkolnictwa wyższego 
per capita, dwuetatowość wykładowców (zwłaszcza w Polsce), co powoduje 
zbyt duże obciążania dydaktyczne i w efekcie brak czasu na prowadzenie badań 
naukowych, niskie pensje naukowców, niskie nakłady na badania naukowe, 
zwłaszcza w przeliczeniu na badacza.

Omawiana książka przedstawia, na podstawie wieloletnich badań naukowych 
i licznych analiz zrealizowanych przez Autora, najważniejsze kierunki oczeki-
wanych transformacji uniwersytetu, które mogą się wpisywać w socjologiczny 
paradygmat zmiany społecznej. Kluczowy kierunek ustalony przez Autora 
będzie zmierzał do zmiany modus operandi uniwersytetu zdeterminowanego 
z jednej strony postępującymi procesami globalizacji i europeizacji, z drugiej 
strony sposobem funkcjonowania państwa i jego polityki publicznej. To, co jest 
zwłaszcza widoczne w Europie Śodkowo-Wschodniej nie jest to transformacja 
oddolna (grass�roots), tylko niejako odgórna, zdeterminowana głównie europe-
izacją sfery edukacyjnej. W toku tych transformacji uniwersytety, szczególnie 
te o dużym stopniu dysfunkcjonalności, nie powinny zapominać o korzystaniu 
z najlepszych praktyk uniwersyteckich realizowanych przez uniwersytety za-
chodnioeuropejskie. 

Książka składa się z obszernego wstępu i sześciu rozdziałów, załącznika oraz 
bibliografii. We wstępie Autor szeroko omawia funkcjonowanie uniwersytetu 
w XXI w. jako interdyscyplinarnego wyzwania dla polityki publicznej oraz za-
kreśla kluczowe motywy dyskusji i formułuje pytania badawcze. Rozdział I do-
tyczy opisu trendów rozwoju uniwersytetów oraz ma za zadanie podjęcie próby 
diagnozy, jak będzie funkcjonował uniwersytet ok. 2020 r.2 Rozdział II omawia 
kondycję uniwersytetu w kontekście globalnych reform sektora publicznego. 
Rozdziały III i IV odnoszą się do zmian w strukturach zarządzania i przedsiębior-

2 Będzie to związane z nową strategią rozwojową UE �urope 2020.
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czości akademickiej. Rozdział V dotyczy dostępności szkolnictwa wyższego oraz 
roli rynku w edukacji na poziomie wyższym w kontekście zmiany ustrojowej. 
Rozdział VI zakreśla kształt nowoczesnego uniwersytetu. W załączniku Autor 
omawia polskie szkolnictwo wyższe w kontekście transformacji uniwersytetów 
w Europie.

Książkę przeczytałam z zainteresowaniem, choć jej rozmiar (447 stron) po-
woduje, że pewne treści są przypominane czytelnikowi wielokrotnie. Brakuje też 
czytelnego (może nawet bezpośredniego) osadzenia teoretycznego opracowania. 
Niemniej jednak jest to solidna monografia z bogatą polską i międzynarodową 
literaturą przedmiotu. Opracowanie wpisuje się w międzynarodowy dyskurs na 
temat kształtu nowoczesnego uniwersytetu w obliczu zmian instytucjonalnych 
i ewolucji polityki edukacyjnej3 i powinno być brane pod uwagę w formułowaniu 
polityki edukacyjnej Polski. 

Izabela Grabowska�Lusińska

3 Zobacz także Calhoun C., Rhoten D., 2011. The Public Mission of the Research University, 
Nowy York: Columbia University Press.


