
RECENZJE

Proces Boloński – ideologia i praktyka edukacyjna, pod redakcją Anny 
Buchner-Jeziorskiej, Agnieszki Dziedziczak-Foltyn, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2010, s. 252 – rec. Teresa Bauman.

Recenzowana książka ma wyraźnie wyróżnione dwie części, ale trzy po-
ziomy rozważań. Pierwszy poziom to poszukiwanie relacji pomiędzy przyjętą 
przez kraje UE strategią lizbońską a edukacją na poziomie wyższym. Jest to po-
ziom ogólnej refleksji nad przyczynami i konsekwencjami zmian zachodzących 
w uczelniach wyrażającej się w krytycznym spojrzeniu na zachodzące zmiany 
a także w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: komu i czemu służy realizacja 
strategii lizbońskiej w obszarze szkolnictwa wyższego. 

Najważniejszy dla rozumienia idei całej książki jest tekst A. Buchner-Je-
ziorskiej� zatytułowany Polska wobec wyzwań strategii lizbońskiej. Autorka 
zaprezentowała w nim strategię lizbońską, wyraźnie akcentując jakie miejsce 
i rolę przypisano w niej edukacji. Ukazała także związek procesu bolońskiego ze 
strategią lizbońską uświadamiając czytelnikom, czemu proces boloński w istocie 
ma służyć. Przedstawiła bezwład i brak zorganizowania formalnego ze strony 
zarządzających polskim szkolnictwem wyższym przy wprowadzaniu procesu 
bolońskiego, który stał się jedynym widocznym przejawem realizacji przez Pol-
skę strategii lizbońskiej (we wszystkich zakładanych obszarach działań państwo 
polskie nie wywiązało się z własnych deklaracji i obietnic). Koszty wprowa-
dzania procesu bolońskiego zrzucono na szkoły wyższe – niechętne zmianom, 
bo nie rozumiejące potrzeby rezygnacji z ugruntowanego w polskim systemie 
kształcenia wzorca studiów 5-letnich, obok istniejących w wyższych szkołach 
zawodowych 3-letnich studiów zawodowych. Aktywność państwa w zakresie 
wdrażania strategii lizbońskiej ograniczyła się do nakazania ustawą przymusu 
wprowadzenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego studiów dwustop-
niowych. Przytoczone dane obrazują jak słabo przemyślany, źle wdrażany był 
system boloński w polskich uczelniach. Rządzący podpisali stosowne deklaracje 
ale ich realizację przerzucono na szkoły wyższe, bez należytego zbadania ich 
gotowości do zmian, poziomu akceptacji dla samego pomysłu, bez przeznaczenia 
odpowiednich środków na przeprowadzenia tych zmian. 
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Jedną z cech uniwersytetów, zapewniającą im długie trwanie jest specyficz-
nie pojmowana adaptabilność; uniwersytety absorbują te zmiany, które są dla 
nich dobre, natomiast zmiany narzucane im, niekorzystne dla nich, traktowane 
są z oporem, dystansem, kontestacją. Tworzy się cały ciąg mechanizmów im 
przeciwdziałających, by w stosownym momencie zmarginalizować je do tego 
stopnia, aby nie miały istotnego wpływu na funkcjonowanie uniwersytetu. Analizy 
A. Buchner-Jeziorskiej pozwalają wnioskować, że proces boloński jest właśnie 
tego typu zmianą. 

Ciekawą, zawartą w tytule, tezę stawia w swoim tekście A. Boczkowski. 
Twierdzi on, iż proces boloński jest ideologią edukacyjną strategii lizbońskiej. 
Argumentów na potwierdzenia swej tezy Autor poszukuje w odpowiedziach na 
pytanie, czy edukacja służy utrzymaniu status quo czy zmianie społecznej oraz 
pochodne wobec niego; czy kształcenie ludzi na poziomie wyższym zwiększa 
ich zdolność do wprowadzania zmian? Nie do końca czytelne jest dla mnie 
połączenie tych dwóch wątków. Każdy z nich oddzielnie stanowi interesującą 
kwestię i zwraca uwagę na ważny i nie rozstrzygnięty problem (jaka ideologia 
leży u podstaw strategii lizbońskiej? Czy edukacja na poziomie wyższym zwięk-
sza gotowość ludzi do zaakceptowania i tworzenia zmian?). Ich połączenie nie 
wydaje się być przekonujące. Autor użył ideologii edukacyjnych do pokazania 
możliwych relacji pomiędzy edukacją a zmianą. To wskazuje na krytyczne po-
dejście do podejmowanej problematyki, i rodzi nowe pytania. 

Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy proces boloński można traktować jako 
ideologię? Jeśli ideologię edukacyjną rozumieć za R. Meiganem jako zbiór idei 
i przekonań wyznawanych przez grupę ludzi na temat formalnych ram edukacji 
[...] , to w strategii bolońskiej, koncentrującej się na formalno-organizacyjnych 
aspektach edukacji na próżno szukać jakichś głębszych idei odnoszących się do 
samego procesu nauczania, uczenia się, relacji pomiędzy nauczającymi a naucza-
nymi, stosunku do wiedzy, sposobu organizacji procesu dydaktycznego. Ideologia 
określa zbiór zasad, idei, w imię których się działa. Proces boloński jest natomiast 
wyraźnie narzędziem realizacji celów zawartych w strategii lizbońskiej, nie może 
więc stanowić elementu jej ideologii. Ideologia przyświecająca strategii lizboń-
skiej została nazwana w Głównych wątpliwościach przez A. Buchner-Jeziorską 
i A. Boczkowskiego, autorów Zamiast zakończenia – dylematy reformowania 
europejskiego szkolnictwa wyższego – jako ta, która reprezentuje optykę global-
nego kapitalizmu. Można więc stwierdzić, iż ideologią organizującą całą strategię 
lizbońską i decydującą o kształcie narzędzia, przy pomocy którego założone cele 
mają zostać osiągnięte – czyli procesu bolońskiego – jest ideologia rynkowa.
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O tym, że jest to ideologia, świadczy brak debaty, brak rozważań o celach, 
konsekwencjach, o skupieniu się wyłącznie na formie. Z. Kwieciński, sposób 
wprowadzania systemu bolońskiego w Polsce nazwał zaadaptowaniem przez 
administrację amerykańskiego modelu edukacji na poziomie wyższym. 

Przytaczane teksty tworzą merytoryczny kontekst wszystkich pozostałych; 
zarysowują pole rozważań i problematyzują zagadnienie. Szkoda, że Zamiast 
zakończenia…, krótki, ale bardzo ważny dla czytelności koncepcji książki poja-
wia się dopiero na końcu. 

Drugi poziom i równocześnie obszar rozważań dotyczy wybranych, szcze-
gółowych aspektów wdrażania strategii lizbońskiej w obszarze szkolnictwa 
wyższego (głównie w Polsce). Zaprezentowano w nim zagadnienia dotyczące 
społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy, dokumenty zawierające 
wizje rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, związki pomiędzy edukacją 
a gospodarką, sposoby wykorzystania funduszy europejskich oraz opis wdrażania 
strategii lizbońskiej w szkolnictwie wyższym. Teksty te mają charakter opisowy. 
Zaprezentowano w nich interesujące, choć głównie wtórne, dane ukazujące prze-
kształcanie się polskiego szkolnictwa wyższego. Wiedza z nich uzyskana uświa-
damia wiele niedociągnięć zarówno polskiej edukacji na poziomie wyższym, jak 
i w działaniach władz, urzędników, odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian. 
Interesująco przedstawiono wiedzę, jako nowy kapitał, wypierający tradycyjne: 
ziemię i surowce oraz wiedzę jako czynnik produkcji oraz czynnik determinujący 
poziom innowacyjności gospodarki. K. Karczmarczuk określa rozwój społeczeń-
stwa wiedzy jako proces kulturowo-socjologiczny, nad którym debata nie może 
być zdominowana przez technokratów. Jednak trudno jest czytając tekst, odróżnić 
gospodarkę opartą na wiedzy od społeczeństwa wiedzy. O ile czytelnie został 
zaprezentowany cel gospodarki opartej na wiedzy, o tyle cel i istota społeczeń-
stwa wiedzy nie jest już tak wyraźnie wyartykułowana. Być może społeczeństwo 
wiedzy ma służyć gospodarce opartej na wiedzy? Jak pokazuje A. Mattelart spo-
łeczeństwo informacji zmierza w kierunku neoliberalnego modelu konkurencji 
a więc oznaczałoby to, iż społeczeństwo wiedzy ma do spełnienia służebną rolę 
wobec gospodarki a wówczas socjolodzy ani antropolodzy ani historycy nie są 
takiemu społeczeństwu potrzebni a jedynie ekonomiści.

A. Dziedziczak-Foltyn pisze, w jaki sposób władze polskie przygotowywały 
się oraz wdrażały strategię lizbońską. Wskazuje przy tym na upolitycznienie 
całego procesu, brak ciągłości prac programowych na starania władz w trakcie 
tworzenia dokumentów. Autorka pokazuje prawno-koncepcyjny proces przygoto-
wania strategii lizbońskiej. Zwraca przy tym uwagę – co jest bardzo ważne – na 
brak debaty w polskich mediach na temat przyszłości Polski. Debaty, podejmujące 
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zagadnienia wdrażania strategii lizbońskiej w Polsce, organizowały wyłącznie 
instytucje do tego powołane.

Opis relacji pomiędzy edukacją a gospodarką (L. Prorok) w efekcie prowadzi 
do ukazania możliwych zależności pomiędzy polityką gospodarczą i społeczną 
(której elementem jest edukacja) w Unii Europejskiej; ma charakter opisowy, 
prowadzi do przedstawienia czterech modeli tych zależności, jednak niewyko-
rzystanych do analiz. 

Uczelnie, traktowane przez strategię lizbońską jako motory w budowaniu 
gospodarki opartej na wiedzy, wymagające modernizacji, uzyskały odpowied-
nie fundusze na przekształcenia zgodne z priorytetami ustalonymi przez UE. 
A. Dziedziczak-Foltyn szczegółowo omówiła typy projektów, preferowanych przy 
przyznawaniu środków. Zwróciła przy tym uwagę na niedociągnięcia w polskim 
systemie wykorzystywania funduszy europejskich, dostrzegając dwa poważne 
mankamenty. Pierwszym jest rozproszenie informacji dotyczących wykorzystania 
środków unijnych przez szkolnictwo wyższe. Drugim jest brak systemu monito-
rującego wykorzystanie środków unijnych dla szkolnictwa wyższego

W większości tekstów brak jest meta-spojrzenia na sposób myślenia o szkol-
nictwie wyższym przez rządzących, urzędników UE, dostrzegania ideologii 
rynkowej, której podporządkowuje się całe szkolnictwo wyższe. Język używany 
w tekstach sygnalizuje wtopienie się autorów w neoliberalną retorykę wydaj-
ności, konkurencyjności i efektywności. Teksty są opisem podstaw prawnych, 
organizacji i skutków implementacji strategii lizbońskiej w Polsce. Przedsta-
wicielom nauk przyrodniczych nie przeszkadza urynkowienie uniwersytetów 
a przedstawiciele nauk ekonomicznych nie dostrzegają problematyczności 
podporządkowania szkolnictwa wyższego wymogom rynku, bo traktują je jako 
sektor gospodarki. Kto zatem ma wskazywać społeczeństwu na zagrożenia 
wynikające z jednowymiarowego myślenia o procesach społecznych? Autorzy 
starali się zachować postawę, typową dla pozytywistycznie zorientowanego 
uczonego, nie zaangażowanego w badane zjawisko; opisującego je jedynie. To 
jest jeden z możliwych sposobów uprawiania nauki – wyjaśnianie świata przy 
pomocy danych statystycznych. Ale – jak dowodzi krytyka tego sposobu bada-
nia świata – „twarde” dane dotyczące życia społecznego także są konstruowane 
przez człowieka. To on ustala kryteria, zgodnie z którymi ten świat porządkuje, 
redukując badane zjawisko do wybranych przez siebie aspektów. Zabrakło mi 
w tych tekstach pewnej wrażliwości metodologicznej, która wskazywałaby, że 
autorzy mają świadomość, jednowymiarowości prezentowanego obrazu. 
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Trzeci obszar rozważań obrazuje jak na tle ideologii wolnorynkowej or-
ganizują swoje działania badawczo-dydaktyczne uczelnie w różnych krajach 
europejskich, a głównie w Polsce. 

Opis poziomu zaawansowania rozwoju kształcenia ustawicznego w krajach 
nordyckich (K. Musiał) uświadamia nam, jak słabo społeczeństwo polskie jest 
związane z ideą uczenia się przez całe życie i jak wiele jest do nadrobienia w tym 
zakresie. Doświadczenia Szkoły Głównej Handlowej w zakresie tworzenia 
i organizacji dwustopniowych studiów (S. Macioł), z jednej strony wskazują na 
głębokie zaangażowanie uczelni w tworzenie koncepcji studiów, jej potencjał 
i możliwości, z drugiej zaś obrazują jak mocny pancerz ograniczeń tworzą różnego 
rodzaju uregulowania prawne, ograniczające autonomię uczelni, nie pozwalając 
jej na wybór najlepszych rozwiązań. Duża liczba studentów niestacjonarnych 
(nietradycyjnych) sprawia, że ich potrzeby, motywy studiowania stały się ważnym 
obszarem badawczym. Jednak tacy studenci zawsze w uczelniach byli, niezależnie 
od procesu bolońskiego, choć wnioski dotyczące specyfiki polskich studentów, 
jako funkcjonujących w dwóch porządkach: prywatnym i publicznym (R. Ligus, 
E. Kurantowicz, A. Nizińska) pobudzają do refleksji.

Wybór kierunku studiów w znacznym stopniu determinuje szanse na rynku 
pracy (E. Drogosz-Zabłocka, B. Minkiewicz). Analizy osiągnięć maturalnych 
uczniów różnych typów szkół średnich mogłyby być ważnym tematem do dys-
kusji, bo alarmują, o bardzo złej sytuacji w nauczaniu matematyki w szkołach 
średnich. Matematyka jest jedynym przedmiotem, z którego uczniowie zdający 
program rozszerzony osiągają gorsze wyniki, niż ci zdający poziom podstawowy. 
Niski poziom znajomości matematyki ogranicza w poważnym stopniu wybór 
kierunku studiów, co skutkuje niedoborem absolwentów niektórych kierunków 
studiów a nadwyżką innych (humanistyczno-społecznych). Teza postawiona 
przez E. Moskalewicz i K. Polańską, iż system edukacyjny zbyt wolno reagu-
je na zmiany ekonomiczne, nie uwzględnia potrzeb „jutra” a w rezultacie nie 
kształci odpowiednich specjalistów, jest przez wielu autorów traktowana jako 
nieracjonalna życzeniowość, że względu na niestabilne dane dotyczące „jutra”. 
Autorki przytaczają dane, z których wynika, że Polacy w 2006 roku byli zado-
woleni z pracy a w 2007 już nie. Porównują przy tym wyniki różnych badań, 
prowadzonych różnymi metodami, trudno jest więc zdecydować, które wyniki 
uznać za miarodajne. Trudno mi odnaleźć w tym tekście związek z całością 
problematyki książki.

Wszystkie zagadnienia dotyczące praktyki edukacyjnej można oczywiście 
połączyć z procesem bolońskim, jednak niewielu autorów to robi. Poza jednym 
tekstem (Studia dwustopniowe w Szkole Głównej Handlowej a doświadczenia 
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uczelni brytyjskich), pozostałe przedstawiają badania nad różnymi aspektami 
szkolnictwa wyższego nie powiązane z procesem bolońskim. Samodzielnie 
stanowią ciekawy materiał, jednak nie tworzą spójnej całości.

Prace zbiorowe są trudnym przedsięwzięciem, budowane są wg pomysłu 
autora tomu, który wykonawcom przypisuje określone zadania do wykonania 
(rzadkie zjawisko w Polsce), albo autor tomu pełni funkcję selekcjonera tekstów 
w jakimś stopniu związanych z zagadnieniem – tematem przewodnim. Tutaj 
mamy do czynienia wyraźnie z drugim przypadkiem. W książce nie jest opisy-
wany proces boloński a jedynie ukazano edukację na poziomie wyższym jako 
projektowane narzędzie osiągnięcia założeń strategii lizbońskiej. Z przedstawio-
nych analiz można wywnioskować, co musi się zmienić w polskim szkolnictwie 
wyższym, aby było sprawnym narzędziem w realizacji tych celów (nauka ma 
być fundamentem społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, wiedza ma się 
stać czynnikiem produkcji, determinujący poziom innowacyjności gospodar-
ki). Zdecydowanie lepiej oddałby ideę książki tytuł wskazujący na wdrażanie 
strategii lizbońskiej w szkołach wyższych. W książce bowiem ukazano różne 
oblicza wprowadzanych w szkolnictwie wyższym zmian, wskazano na słabości, 
niedociągnięcia, towarzyszące temu procesowi, konsekwencje wynikające z nie 
zawsze dobrze dopracowanych projektów. W tym aspekcie recenzowana książka 
pełni wyraźnie funkcję demaskatorską wobec, bez większych oporów, przyjętej 
w Polsce strategii bolońskiej.

Teresa Bauman


