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Streszczenie

W artykule podejmuje się próbę spojrzenia na modernizację sektora 
szkolnictwa wyższego z perspektywy refleksywnej modernizacji. Źródłem 
radykalnych przeobrażeń szkolnictwa wyższego w Polsce stały się neoliberalne 
rozwiązania instytucjonalne, otwierające szkolnictwo wyższe na prywatyzację, 
konkurencję oraz urynkowienie i uwalniające je od zbiurokratyzowanych struktur 
heteronomicznych, legitymizowanych przez warunki poprzedniego systemu. Dla 
wyjaśnienia charakteru przeobrażeń w szkolnictwie wyższym wykorzystano trzy 
kategorie analityczne refleksywnej modernizacji; indywidualizację, ryzyko oraz 
refleksywność, jako heurystyczne narzędzia. 
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WPROWAdZENIE

Dotychczasowe i przyszłe przeobrażenia w sektorze szkolnictwa wyższego 
wyznaczają trzy neoliberalne rozwiązania instytucjonalne. Pierwsze z nich wiąże 
się z neoliberalnymi reformami gospodarczymi, rozpoczętymi dwie dekady temu, 
których zasadniczym celem było istotne ograniczenie roli państwa w gospodarce 
i w innych sferach życia społecznego. W sektorze szkolnictwa wyższego ograni-
czenie roli państwa stało się możliwe przez nowelizację ustawy z dnia 12 września 
1990 roku prawo o szkolnictwie wyższym [Dz.U. Nr 65. poz. 385 z późniejszymi 
zmianami]. Otwierała ona drogę do wolnego i autonomicznego rozwoju szkol-
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nictwa wyższego przez przywrócenie władzy decyzyjnej rektorom i senatowi 
uczelni. Odrzucała dotychczasową strategię pełnego finansowania szkolnictwa 
wyższego ze środków publicznych, wprowadzała bardzo szeroką autonomię dla 
uczelni publicznych, stwarzała warunki do powstania uczelni niepublicznych, co 
w konsekwencji prowadziło do urynkowienia oraz „utowarowienia” procesów 
nauczania i badań [por. Pachociński 2004]. Nowe rozwiązania instytucjonalne 
przekształcały dotychczasowy zbiurokratyzowany system szkolnictwa wyższego 
w rynek usług edukacyjnych [Simonova, Antonowicz 2006].

Drugim rozwiązaniem instytucjonalnym stał się Proces Boloński przyjęty 
przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w 1999 r. Uzgodniły one ogólne 
zasady organizacji kształcenia, tak zwany Europejski Obszar Szkolnictwa Wyż-
szego (European Higher Education Area), które miały w konsekwencji doprowa-
dzić do gruntownych przeobrażeń w systemach edukacyjnych studiów wyższych 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W praktyce oznaczało to otwarcie 
sektora szkolnictwa wyższego na konkurencję, prywatyzację i urynkowienie. To 
z kolei miało stworzyć warunki dla mobilności obywateli, dostosować system 
kształcenia do potrzeb rynku pracy, doprowadzić do poprawy „zatrudnialności” 
(„employability”) wykwalifikowanych pracowników i poprawić pozycję konku-
rencyjną systemu szkolnictwa wyższego w Europie w stosunku do reszty świata, 
a zwłaszcza w stosunku do Stanów Zjednoczonych [Kraśniewski 2006]. W Pol-
sce cele Deklaracji Bolońskiej zostały zapisane w ustawie prawo o szkolnictwie 
wyższym z dnia 27 lipca 2005r. [Dz.U. 2005r. Nr 164, poz. 135 z późniejszymi 
zmianami]. Edukacja w szkole wyższej, wpisana w Proces Boloński, nabrała 
zatem nowego wymiaru zdominowanego przez neoliberalne praktyki, wymusza-
jące dostosowanie się do wymogów społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy [por. Szeląg 2006]. 

Realizacja założeń Procesu Bolońskiego stała się bardziej skuteczna po 
wejściu Polski do struktur europejskich w 2004 r. głównym celem tej strategii 
było stworzenie do 2010 roku na znacznym terytorium Europy najbardziej kon-
kurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, opartej na wiedzy, zdolnej 
do trwałego rozwoju, tworzącej więcej miejsc pracy oraz charakteryzującej się 
większą spójnością społeczną. Przywódcy Unii Europejskiej stwierdzili w Lizbo-
nie, że „inwestowanie w ludzi oraz budowa aktywnego i dynamicznego państwa 
dobrobytu” jest podstawą gospodarki opartej na wiedzy. Państwa członkowskie 
muszą więc starać się zwiększyć nakłady finansowe na zasoby ludzkie i nadać 
większą rangę kształceniu ustawicznemu. Polska akcesja do UE wyznaczyła 
w istotnym stopniu kierunek przyszłych działań rządu w zakresie budowy strategii 
rozwojowej dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Taką strategię rozwoju 
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nauki do 2015 roku przedstawił rząd w dokumencie z 8 kwietnia 2008 r., w której 
założono, że działalność badawczo-rozwojowa ma podstawowe znaczenie dla 
rozwoju cywilizacyjnego Polski oraz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności 
polskiej gospodarki. 

Powyższe rozwiązania instytucjonalne uznano w opracowaniu za istotne 
źródła modernizacyjne szkolnictwa wyższego. Podobny punkt widzenia znajdu-
jemy w raporcie z badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu 
NESOR [2006-2008], gdzie m.in. stwierdza się; „Strategia Lizbońska UE (z jej 
zogniskowaniem się na konkurencyjności i „zatrudnialności” („employability”) 
oraz Proces Boloński (z jego planem osiągnięcia transnarodowej przejrzystości 
europejskiego szkolnictwa wyższego) głównie wpłynęły na przeobrażenia szkol-
nictwa wyższego w Europie. Także globalne wyzwania, ekonomiczny rozwój 
oraz zmieniające się societalne oczekiwania oddziaływały na funkcjonowanie 
szkół wyższych. Konsekwencją tego jest nowe społeczne ryzyko, które wywołuje 
obawy wśród studentów i absolwentów, a także wśród pracowników szkolnictwa 
wyższego” [NESOR 2009:298]. Owe następstwa wymagają ich zdefiniowania 
i wprowadzenia w obręb dyskursu akademickiego, czyniąc je przedmiotem 
głębszej refleksji. Celem niniejszego opracowania jest krytyczne zbadanie, 
z perspektywy teorii refleksywnej modernizacji; jak w procesie modernizacji 
szkolnictwa wyższego ujawniają się sprzeczności między dążeniem do nowoczes-
ności (społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki rynkowej) i przełamywaniem 
starych struktur społeczeństwa postsocjalistycznego. W tym celu zostaną wyko-
rzystane trzy kategorie analityczne refleksywnej modernizacji; indywidualizacja, 
ryzyko i refleksywność, jako heurystyczne narzędzia dla wyjaśnienia charakteru 
przeobrażeń w szkolnictwie wyższym. 

IStOtNE ZAŁOŻENIA tEORII REFLEKSYWNEJ MOdERNIZACJI 

główne założenia teorii refleksywnej modernizacji (reflexive modernization) 
zostały przedstawione w pracach Społeczeństwo ryzyka Ulricha Becka [2004] 
i Anthony giddensa Konsekwencje nowoczesności [2008] oraz wspólnej pracy 
trzech autorów Ulricha Becka, Anthony giddensa i Scotta Lasha Modernizacja 
refleksyjna: polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności 
[2009]. główne jej tezy sprowadzają się do następującej argumentacji. Rozwi-
nięte społeczeństwa zachodnie weszły w nowy okres rozwoju, nazwany przez 
twórców teorii „drugą nowoczesnością”, która wykształciła się z wcześniejszej 
postaci „pierwszej nowoczesności”, jakim było społeczeństwo przemysłowe. 
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Jej konstytutywne cechy sprowadzają się przede wszystkim do kwestionowania 
tradycyjnych struktur, poszukiwania alternatyw i ciągłego rewidowania politycz-
nych wyborów. Powyższe kryteria różnią ją od logiki „pierwszej nowoczesności”, 
odwołującej się do konieczności, stabilności i stałości znaczeń. 

„Druga nowoczesność” jako nowy twór historyczny, wyzwalający się z ram 
klasycznego społeczeństwa industrialnego i przybierająca nowy kształt, została 
nazwana przez Ulricha Becka społeczeństwem ryzyka. Charakteryzuje się ono 
globalnym stanem niepewności i zagrożeń, „[...] w którym społeczne, poli-
tyczne, ekonomiczne i indywidualne formy ryzyka w coraz większym stopniu 
zaczynają wymykać się spod kontroli instytucji pełniących w społeczeństwie 
przemysłowym funkcje monitorujące i obronne” [Beck 2009:16]. Dlatego 
społeczeństwo ryzyka jest zmuszone do poszukiwania „[...] trudnej równowagi 
między przeciwieństwami kontynuacji i przełomu ku nowoczesności, które prze-
jawiają się w sprzecznościach już to między nowoczesnością a społeczeństwem 
industrialnym, już to między społeczeństwem industrialnym a społeczeństwem 
ryzyka” [Beck 2004:16]. Poszukiwanie równowagi pomiędzy sprzecznościami 
wynikającymi z kontynuacji i przełomu staje się problemem modernizacyjnym 
samym w sobie. Znamionuje je kreatywna auto-destrukcja i „samo-konfronta-
cja” (self-confrontation) z konsekwencjami społeczeństwa ryzyka. Jest więc 
skierowana na rozwiązywanie własnych problemów generowanych przez ryzyko 
[Beck, Bonss, Lau 2003]. 

W ostatnich dwu dekadach, w podobnej sytuacji znalazło się polskie szkol-
nictwo wyższe. Zostało ono zmuszone do poszukiwania stanu względnej rów-
nowagi pomiędzy sprzecznościami wynikającymi; z jednej strony, z potrzeby 
kontynuacji dotychczasowej polityki rozwojowej szkolnictwa wyższego, od-
wołującej się do schematów i modeli wypracowanych przez tradycję, z drugiej 
strony, z konieczności podjęcia wyzwań modernizacyjnych narzucanych przez 
społeczeństwo ryzyka/wiedzy. 

Z tego punktu widzenia rok akademicki 2007/08 można uznać za właściwy 
moment do podjęcia oceny dotychczasowego etapu modernizacyjnego szkolni-
ctwa wyższego. W tym czasie nastąpił – po raz pierwszy od początku transformacji 
- spadek ogólnej liczby studentów o 0,2% w stosunku do poprzedniego roku. 
W roku akademickim 1990/91 było w Polsce 112 uczelni wyższych, w których 
studiowało ogółem 403,8 tys. studentów. Po siedemnastu latach nastąpił ich 
gwałtowny przyrost i w roku akademickim 2007/08 na rynku edukacyjnym funk-
cjonowało już 455 szkół wyższych, łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej 
oraz spraw wewnętrznych i administracji, w których kształciło się 1937, 4 tys. 
studentów. Spośród wszystkich szkół wyższych 131 miało statut uczelni publicz-
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nej, w których studiowało 1276,9 tys. osób (65,9% ogółu studentów), w tym 301,9 
tys. osób na pierwszym roku. W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim 
zmalała w nich o 1,9% liczba studentów [Szkoły wyższe... 2008:17–18]. 

Obok państwowych szkół wyższych kształcących studentów w systemie 
dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym od 1991 r. zaczęły po-
wstawać i szybko się rozwijać szkoły prywatne. Dane statystyczne gUS wska-
zują, że w ciągu siedemnastu lat (1990–2007) nastąpił ich gwałtowny wzrost; 
z „zerowego” poziomu w roku akademickim 1990/91, do 324 uczelni w roku 
2007/08 kształcących 660,5 tys. studentów (34,1% ogółu studentów). Do tej 
liczby należy jeszcze dodać 33 państwowe wyższe szkoły zawodowe [Szkoły 
wyższe... 2008:18–19]. Tak więc jedną z istotnych konsekwencji urynkowienia 
szkolnictwa wyższego w Polsce był proces ilościowych przeobrażeń tego sekto-
ra, w następstwie którego zaostrzyła się stratyfikacja szkół wyższych, na lepsze 
i gorsze [por. Domański 2005].

W owym czasie zmiany w szkolnictwie wyższym nie były czymś nadzwy-
czajnym, podobne procesy zaobserwowano w wielu krajach europejskich, a także 
w Nowej Zelandii i Australii. Jednak to co wyróżnia rozwój polskiego szkolni-
ctwa wyższego na tle innych krajów, a zwłaszcza krajów postsocjalistycznych, 
to widoczny radykalizm tych zmian [Simonova, Antonowicz 2006]. Dane dla 30 
krajów należących do OECD wskazują, że w 2006 r. 27% populacji tych krajów 
w wieku 25–64 posiadało wykształcenie wyższe drugiego stopnia. Dla Polski 
wskaźnik ten wyniósł 18% oraz 8% dla pierwszego stopnia [OECD 2008:42]. 
Inny wskaźnik – liczony w stosunku do populacji kończącej szkołę średnią 
w danym roku - pokazuje, że w krajach OECD w 1995 r. naukę drugiego stopnia 
rozpoczynało 37% młodych ludzi, po dziesięciu latach (w 2006 r.) odsetek ten 
wzrósł do 56%. Dla Polski tempo przyrostu tego wskaźnika kształtowało się 
następująco; w 1995 r. co trzeci maturzysta (36%), rozpoczynał studia drugiego 
stopnia; w 2000 r. już dwóch na trzech absolwentów (65%) dostrzegało potrzebę 
studiowania, a w 2006 r. odsetek ich wzrósł do 78%. Polska z takim wskaźni-
kiem znalazła się ex quo na drugim miejscu z Islandią (78%), po Australii (84%) 
wśród krajów należących do OECD [OECD 2008:58]. Powyższe dane ilościowe 
dokumentują tempo przeobrażeń w sektorze szkolnictwa wyższego. Nie mówią 
one nic o konsekwencjach tych przeobrażeń. 
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KONSEKWENCJE MOdERNIZACJI SZKOLNICtWA WYŻSZEGO 

W teorii refleksywnej modernizacji kategorią analityczną wykorzystywaną do 
badania konsekwencji działań modernizacyjnych jest pojęcie indywidualizacji. 
Przyjmuje ono różne konotacje. „Z jednej strony, indywidualizacja oznacza dez-
integrację poprzednio istniejących społecznych form – na przykład dewaluacja 
takich kategorii znaczeniowych jak; klasa i społeczny status, rola gender, rodzina, 
sąsiedztwo, itp. […]. Z drugiej strony, we współczesnych społeczeństwach jed-
nostki stają przed nowymi wyzwaniami i ograniczeniami. Od prawa do emerytury 
i ubezpieczeń społecznych po edukacyjne granty i stawki podatkowe; wszystko to 
są instytucjonalne punkty odniesienia określające horyzont współczesnego myśle-
nia, planowania i działania” [Beck, Beck-gernsheim 2002:2]. W tym kontekście, 
indywidualizacja może być rozpatrywana na poziomie organizacji/instytucji 
(związki zawodowe, szkoły wyższe, banki, agendy rządowe, itp.), co znamionuje 
poziom osłabienia ich możliwości sprawowania władzy i kontroli w wyniku zmian 
modernizacyjnych. Natomiast w odniesieniu do osób fizycznych jest oznaką wy-
zwalania się z dotychczasowych form społecznych. Jednostki wyrwane ze swych 
tradycyjnych struktur zostają skazane na samych siebie, na swój indywidualny 
los, narażając się tym samym na ryzyko. W opracowaniu skoncentrowano się na 
trzech aspektach indywidualizacji; „funkcjonalnej specjalizacji” (differentiation), 
wyborze (choice) i „wykorzenieniu” (disembedding). 

dYFERENCJACJA SEKtORA SZKOLNICtWA WYŻSZEGO 

Adrian Wooldridge w artykule zamieszczonym w The Economist [2005], roz-
ważając uwarunkowania zmian w szkolnictwie wyższym stwierdza; „Powszech-
ność szkolnictwa wyższego postawiła szkoły wyższe przed problemem większej 
ich dywersyfikacji, globalizacji i większej konkurencji” [Wooldridge 2005]. 
Pod hasłem „dyferencjacji” szkoły wyższe różnicują swoje misje edukacyjne, 
dążą do coraz większej specjalizacji przez rozwijanie różnorodnych kierunków 
badawczych i programów nauczania. Krytycznym czynnikiem wymuszającym 
dyferencjację w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce były postanowienia 
zawarte w ustawie z 1990 r. stwarzające warunki dla dynamicznego rozwoju 
prywatnych szkół wyższych. W tych ramach instytucjonalnych zaczęły też funk-
cjonować studia organizowane przez pozauczelniane instytucje naukowe (Polska 
Akademia Nauk). Z kolei ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach 
zawodowych [Dz.U. nr 96 poz.590 z późniejszymi zmianami] stworzyła warunki 
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dla rozwoju szkół zawodowych nadających tytuł licencjata lub inżyniera [Szkoły 
wyższe..2008:17]. Powyższe rozwiązania instytucjonalne przyczyniły się do szyb-
kiego rozwoju prywatnego szkolnictwa wyższego, które trafiając w oczekiwania 
studentów rozwijało się mimo istnienia publicznych szkół wyższych. Pełnią one 
obecnie komplementarną rolę w stosunku do państwowych szkół wyższych [por. 
Simonova Antonowicz 2006].

Jedną z form różnicujących sektor szkolnictwa wyższego jest rodzaj studiów. 
W roku akademickim 2008/2009 liczba studentów na studiach stacjonarnych wy-
niosła 928,1 tys. osób, tj. 48,1% wszystkich studiujących, natomiast na studiach 
niestacjonarnych 999,6 tys. osób (tj. 51,9% ogółu studiujących). W uczelniach 
publicznych prawie dwie trzecie (63,7%) studiujących pobierało naukę na stu-
diach stacjonarnych, natomiast w szkołach prywatnych zdecydowanie przewa-
żali (81,7% ogółu studiujących) studenci na studiach niestacjonarnych [Szkoły 
wyższe... 2008:26]. 

OdMItOLOGIZOWANIE WYBORU JEdNOStKOWEGO  
W SZKOLNICtWIE WYŻSZYM 

Indywidualizacja w kontekście wyboru oznacza, że „..biografia człowieka 
zostaje wyzwolona od zastanych stosunków, otwarta i uzależniona od własnych 
decyzji, zostaje przekazana jednostce jako zadanie, które ma ona realizować 
w swych działaniach. […]. Indywidualizacja położeń i karier życiowych wyraża 
więc, że biografie stają się „samorefleksywne”. Przekształcają się one z biografii 
kształtowanych przez społeczeństwo w biografie tworzone przez jednostki. 
Decyzje o kierunku wykształcenia, wyborze zawodu, stanowisku pracy, miej-
scu zamieszkania, wyborze współmałżonka, liczbie dzieci itd., jak i decyzje 
o mniejszym znaczeniu, nie tylko mogą, ale i muszą być podejmowane” [Beck 
2004:202]. W procesach modernizacyjnych kategoria wyboru nabiera szczegól-
nego znaczenia dla jednostki, ponieważ pozwala jej realizować samorefleksywną 
biografię, biografię uzależnioną tylko i wyłącznie od niej samej, a nie kreowaną 
przez tradycyjne struktury. 

W kontekście szkolnictwa wyższego praktyka jednostkowego wyboru 
manifestuje się najpełniej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Zdobycie 
wyższego wykształcenia postrzegane jest w kategoriach inwestycji mającej przy-
nosić w niedalekiej przyszłości nagrody w postaci wynagrodzenia na satysfak-
cjonującym poziomie, większych możliwości rozwoju zawodowego, większego 
prestiżu społecznego i zmniejszonego ryzyka pozostawania na bezrobociu. Jednak 
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to ekonomiczne zwroty za edukację są najbardziej istotne przy podejmowaniu 
decyzji jednostkowych w zakresie inwestowania czasu i pieniędzy w edukację. 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa wskaźniki zwrotu za edukację; 
indywidualny wskaźnik wzrostu (individual rate of return) i publiczny wskaź-
nik zwrotu (public rate of return) [OECD 2008:185]. Pierwszy odzwierciedla 
zależności pomiędzy przyszłymi zarobkami i ponoszonymi kosztami na edukację 
przez jednostkę, drugi określa związek pomiędzy ponoszonymi społecznie wy-
datkami, jak np. koszty ponoszone przez rząd na edukację i przyszłymi zwrotami 
w postaci wyższych dochodów z podatków. Opublikowane dane za 2004 r. dla 
krajów OECD wskazują, że indywidualny wskaźnik zwrotu dla wszystkich kra-
jów OECD, średnio biorąc, przekraczał nieznacznie 5% [OECD 2008:182]. Nie 
różnił się on istotnie dla mężczyzn i kobiet i wynosił odpowiednio 12% i 11%. 
Mężczyźni czerpali największe korzyści z ukończenia studiów wyższych w Cze-
chach (29,1%), Portugalii, (23,9%), Polsce (22,8%) oraz na Węgrzech (19,8%). 
Dla pełnego zobrazowania problemu należy jeszcze dodać, że w tych krajach 
w 2004 r. wskaźniki ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia w grupie 
wiekowej 25–64 zawierały się pomiędzy 13% i 18%, a więc znacznie poniżej 
średniej (tj.27%) dla wszystkich krajów OECD. Stosunkowo niskie nagrody za 
edukację na poziomie wyższym przynosiły studia w Szwecji (5,1%), Norwegii 
(7,4%), Hiszpanii (7,6%) oraz w Niemczech (8%) (OECD 2008: 186). Z kolei 
publiczne wskaźniki zwrotu za edukację dla wszystkich krajów OECD w 2004 r. 
wyniosły 11% dla mężczyzn i 9% dla kobiet [OECD 2008:183]. 

„WYKORZENIENIE” Z ZALEŻNOśCI HEtERONOMICZNYCH 

Termin „wykorzenienie” (disembedding) wprowadził Anthony giddens dla 
określenia sytuacji “wyrwania” społecznych stosunków z lokalnych kontekstów 
interakcji oraz ich ponownej rekonstrukcji na nieokreślonych obszarach czaso-
przestrzeni” [giddens 2008:15]. Tak skonstruowana definicja pozwala dojrzeć 
istotne cechy procesu uwalniania się jednostek i/lub instytucji od dotychczaso-
wych struktur heteronomicznych przemysłowego społeczeństwa (ról rodzinnych, 
struktury klasowej, gender, systemu edukacji, wiedzy) i następnie rekonstruować 
nowe heterodoksyjne zależności. „W tym samym czasie jak następuje uwolnienie 
lub „wykorzenienie” nowe formy reintegracji i kontroli pojawiają się (re-embed-
ding)” [Beck, Beck-gernsheim 2002:203]. 

Zastosowanie terminu „wykorzenienia” w stosunku do szkolnictwa wyższego 
pozwala dojrzeć całkiem nowe obszary procesu modernizacyjnego, jakim jest np. 
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kształtowanie się nowych zależności heterodoksyjnych. Jednym z takich obsza-
rów, jeszcze w niewielkim stopniu spożytkowanym w praktyce, są możliwości 
współpracy nauki z biznesem. Dotychczasowe uwagi krytyczne kierowane pod 
adresem tej współpracy, wskazują na potrzebę uwolnienia jej od dotychczasowych 
heteronomicznych struktur, Podstawę do sformułowania takiego wniosku dają 
badania empiryczne przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego w 2006 r., które miały zidentyfikować czynniki wpływające na 
współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i ośrodkami naukowymi [Raport... 2006]. 
Badanie przeprowadzono na próbie 173 menedżerów (82 z nich współpracowało, 
a 91 nie współpracowało z ośrodkami naukowymi). Spośród pracowników nauko-
wych wywiady przeprowadzono z 71 respondentami. Wyniki badań pokazują, że 
jedynie 9% przedsiębiorstw inwestowało w działalność badawczo – rozwojową. 
Tak niski poziom nakładów znajduje swój praktyczny wyraz w ilości opatento-
wanych wynalazków. W 2005 r. w Polsce przypadało zaledwie 2,7 patentów na 
milion mieszkańców, podczas gdy w Unii Europejskiej 133,6 [Raport... 2006]. 
Większość respondentów-badaczy deklarowała, że ośrodki naukowe zwracają się 
do przedsiębiorców z ofertą współpracy, jednak spotykają się z brakiem inicjatywy 
i zainteresowania ze strony biznesu. Ich zdaniem, przedsiębiorcy nie wykazują 
też chęci finansowania badań, kierując się powodami czysto pragmatycznymi. 
W opiniach wyrażanych z kolei przez przedsiębiorców uwidacznia się niewie-
dza w zakresie możliwości podjęcia współpracy przez jedną lub drugą stronę, 
co częściowo tłumaczą brakiem w Polsce tradycji przedsiębiorczości opartej na 
innowacyjności. Tę ostatnią kwestię można tłumaczyć jako przejaw aktualnej 
niemocy innowacyjnej przedsiębiorców. Jest też zastanawiające, że większość 
badanych przedsiębiorców (56%) nie widzi potrzeby takiej współpracy. 

Za drugi taki obszar zależności heterodoksyjnych należy uznać kiełkującą 
przedsiębiorczość akademicką. Znajduje się ona we wstępnej fazie instytucjo-
nalizacji. Pierwszy inkubator przedsiębiorczości powstał na Uniwersytecie War-
szawskim w 1998 roku, jednak dopiero nowa ustawa o szkolnictwie wyższym 
[Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 86, pkt. 1–3] 
i ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, zaczęły 
stymulować uczelnie do rozwoju tej formy działalności przebiegającej na styku 
nauki i biznesu. Inkubator może być tworzony w formie jednostki ogólnouczel-
nianej lub spółki handlowej czy fundacji. Powołano też Departament Wdrożeń 
i Innowacyjności (DWI) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego 
analizy wykazują, iż 49% inkubatorów funkcjonuje w formie prawnej fundacji 
[Dąbrowski 2006]. Stworzone zostały instytucjonalne podstawy do prowadzenia 
akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu techno-
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logii w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego 
uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki. Badania nad 
przedsiębiorczością akademicką wskazują, że podstawowym motywem loka-
lizacji firm przedsiębiorców akademickich w inkubatorach przedsiębiorczości 
lub parkach naukowo-technologicznych są względy finansowe i ułatwienia 
infrastrukturalno-organizacyjne [Nagrodkiewicz 2007]. Przykładem takiego 
inkubatora jest powstały w 2004 r. Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technicz-
ny [Nauka i Biznes 2006]. Jego celem jest przyciągnięcie i wsparcie nowych 
firm tworzonych w oparciu o rezultaty badań naukowych. Mogą one korzystać 
z ułatwionego dostępu do: wyspecjalizowanych laboratoriów uniwersyteckich, 
zasobów technologicznych, ekspertyz i porad specjalistów oraz bezpośrednich 
kontaktów z kadrą profesorską.

NOWE SPOŁECZNE RYZYKO GENEROWANE  
PRZEZ SEKtOR SZKOLNICtWA WYŻSZEGO 

Ryzyko jest nieodłączną cechą współczesnego społeczeństwa. Wiąże się 
je z zagrożeniami będącymi niezamierzonymi i nieprzewidzianymi skutkami 
procesów modernizacyjnych. „Ryzyko łączy się w sposób istotny z wizjami 
przyszłego rozwoju, nie zaistniałymi jeszcze, ale zagrażającymi nam zniszcze-
niami, które w tym znaczeniu są realne już dzisiaj” [Beck 2004:44]. Jakie realne 
ryzyka zagrażają szkolnictwu wyższemu? Otwarcie się szkolnictwa wyższego na 
prywatyzację, konkurencję i urynkowienie znalazło swoje odzwierciedlenie we 
wzrastającym ryzyku. W badaniach zrealizowanych w ramach międzynarodowego 
projektu NESOR 2006-2008 wskazuje się na następujące społeczne ryzyko:

– degradacja ludzkiego kapitału – nadwyżka wysoko wykwalifikowanej 
siły roboczej, która pracuje poniżej swoich kwalifikacji, akceptowanie gorszych 
warunków zatrudnienia (i niższej płacy) aby nie wypaść z rynku pracy i stać się 
bezrobotnym;

– nowa sfera frustrujących nierówności spowodowana przez bezrobocie ludzi 
z wyższym wykształceniem (badania wskazują, że 10% nowych pracowników 
jest rekrutowana z absolwentów szkół średnich i wyższych, podczas gdy 90% 
nowych pracowników werbowana jest ze szkół zawodowych i technicznych);

– emigracja wykształconych ludzi. W publicznej debacie ta emigracja jest 
określana mianem utraty ludzkiego kapitału („drenaż mózgów”); 

– wykluczenie cyfrowe spowodowane przez nieskuteczną akcesję nowej 
technologii informatycznej i komunikacyjnej. Jakkolwiek dotyka ona ludzi 



 MODERNIZACJA  SZKOLNICTWA  WYŻSZEgO W  POLSCE.... 87

z niskim wykształceniem, to zgodnie z badaniami Społecznej Diagnozy 2007 r., 
aż 67% ludzi z podstawowym i niższym wykształceniem nie korzysta z kompu-
tera, Internetu i telefonu komórkowego i tyko 3% z nich korzysta z tych nowych 
technologii. W porównaniu z 73% ludzi z wyższym wykształceniem (pierwszego 
i drugiego stopnia) korzysta z nowych technologii (81% uczniów i studentów) 
7% nie korzysta wcale (tylko 1% uczniów i studentów) [NESOR 2009].

Jednym z istotnych źródeł generujących niepewność i ryzyko jest stopnio-
we wycofywanie się rządu z finansowania instytucji edukacyjnych. Taki trend 
zaznacza się nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach UE. Nie dotyczy 
to jednak pieniędzy wydatkowanych przez państwo w przeliczeniu na jednego 
studenta. Wydatki tego typu w krajach OECD w latach 1995–2000 r. pozosta-
wały na stabilnym poziomie, natomiast wzrosły w kolejnych 2000–2005 średnio 
o 11%. Polska z 39% przyrostem wydatków w przeliczeniu na studenta w latach 
2000–2005 znalazła się na drugim miejscu po grecji (59%), a przed Austrią (37%). 
Tak duży przyrost wydatków w Polsce i innych krajach był związany z dużym 
wzrostem liczby studentów. W Polsce w latach 2000–2005 liczba studentów 
wzrastała średnio o 25%. Większe przyrosty liczby studentów wystąpiły tylko 
na Węgrzech (51%), w grecji (48%), Islandii (48%), Słowacji (40%), Czechach 
(38%) oraz Szwajcarii (27%). [OECD 2008:224]. 

W 2005 r. kraje OECD wydały na studenta studiów wyższych średnio 15559 $ 
(łącznie z wydatkami na B+R, bez tych wydatków średnia wyniosła 11512 $). 
Dla 19 krajów UE średnia ta kształtowała się na poziomie 10474 $ i 6990 $. Dane 
dla Polski kształtowały się odpowiednio; 5593 $ i 4883 $ Są to najniższe dane 
wśród trzydziestu krajów OECD, a spośród sześciu krajów tzw. partnerskich 
tylko Estonia (3869 $) i Rosja (3421$) mają niższe wydatki na studenta. Kraje 
rozwinięte jak: USA (24370 $), Szwajcaria (21734 $), Szwecja (15946 $) i Nor-
wegia (15552 $) przeznaczają kilkakrotnie więcej pieniędzy na wyedukowanie 
studenta niż Polska [OECD 2008:218]. 

REFLEKSYWNOśĆ W SZKOLNICtWIE WYŻSZYM 

W społeczeństwie ryzyka modernizacja ma charakter refleksywny, co nie 
znaczy refleksyjny, jak może sugerować termin. Refleksywność nie oznacza 
większej samoświadomości ludzi, ile raczej spotęgowaną świadomość faktu, 
że pełne zapanowanie jednostek nad naturą, techniką, społecznym kontekstem, 
itp. jest w zasadzie niemożliwe. Niemniej „[…] im bardziej społeczeństwo się 
modernizuje, tym bardziej aktywne jednostki (podmioty) nabywają zdolność 



88 KRYSPIN KARCZMARCZUK

wywierania wpływu na warunki społeczne swojego istnienia” [Beck, giddens, 
Lash 2009:222]. Szczególna rola refleksywności ujawnia się w trakcie prze-
obrażeń strukturalnych. Scott Lash określa ją w następujący sposób: „W reflek-
sywnej modernizacji strukturalna zmiana wywiera presję na agendy (agency) 
dla wyzwolenia ich ze starych struktur, zmusza jednostki do uwalniania się od 
normatywnych oczekiwań instytucji pierwszej nowoczesności i skłania je do 
angażowania się w refleksywne monitorowanie takich struktur oraz w samo-
monitorowanie własnej tożsamości w trakcie jej kreacji” [Lash 2002:200]. Tak 
więc poprzez refleksywność organizacje/instytucje oraz jednostki wyzwalają 
się ze swoich ograniczeń i zwiększają swój potencjał w zakresie monitorowania 
kreowanych struktur i własnej tożsamości. 

Refleksywność w kontekście przeobrażeń sektora szkolnictwa wyższego 
manifestuje się w postaci funkcji monitorującej i kontrolnej przez ministerstwo 
nauki i szkolnictwa wyższego w stosunku do realizowanych przez uczelnie zadań, 
jak np. w zakresie jakości kształcenia, prowadzonych badań naukowych, operacji 
finansowych, naboru studentów, itp. W tym względzie istotną rolę odgrywają trzy 
kwestie: 1) trudności z pomiarem jakości kształcenia; 2) asymetria informacyjna 
na rynku edukacyjnym szkolnictwa wyższego oraz 3) niedobór kadry akademi-
ckiej [Simonova, Antonowicz 2006]. 

Trudności z pomiarem jakości kształcenia pojawiły się już na początku proce-
su modernizacyjnego i były związane głównie z szybkim rozwojem rynku usług 
edukacyjnych oraz towarzyszący temu niekontrolowany rozwój niepublicznych 
szkół wyższych. Ta dynamika wzrostowa była w pewnym stopniu wywołana przez 
„wejście” na rynek usług edukacyjnych pokolenia wyżu demograficznego, przez 
co rządy i ugrupowania polityczne zaczęły usilnie propagować ideologię budo-
wy gospodarki rynkowej potrzebującej wysokokwalifikowanych kadr [NESOR 
2009]. Zwiększające się aspiracje edukacyjne społeczeństwa i wzrastająca wartość 
rynkowa wyższego wykształcenia prowadziły wprost do narastania sprzeczności 
pomiędzy ilościowym wzrostem studentów i potrzebami utrzymania standardów 
jakości kształcenia. Znalazło to swoje konsekwencje w znaczącym obniżeniu 
standardów jakości kształcenia oraz istotnie zaważyło na późniejszym procesie 
wdrażania zaleceń Procesu Bolońskiego. Badacze zajmujący się tą problematyką 
upatrują przyczyny tego stanu w braku konkurencji na rynku usług edukacyjnych 
i w niedostatecznej kontroli sprawowanej przez agendy rządowe w stosunku do 
szkół wyższych [OECD 2006:9]. 

Z uwagi na zwiększającą się liczbę szkół wyższych, niezbędne okazało się 
powołanie komisji akredytacyjnych. Oceniają one m.in. zgodność realizacji 
standardów nauczania na danym kierunku studiów oraz ilość zatrudnionej kadry 
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nauczającej (tzw. minima kadrowe). Spośród kilku obecnie działających komisji 
akredytacyjnych, moc prawną mają decyzje i oceny wystawiane przez Państwową 
Komisję Akredytacyjną (PKA). Jest ona odpowiedzialna przed ministrem nauki 
i szkolnictwa wyższego za ocenę standardów jakości kształcenia w uczelniach 
oraz za opiniowanie propozycji nowych kierunków studiów w szkołach wyższych. 
Powoływanie komisji akredytacyjnych świadczy o potrzebie regulacji i kontroli 
działalności uczelni zarówno ze strony państwa, jak i samego środowiska akade-
mickiego. Czynione są też próby włączenia do PKA środowiska pracodawców 
w roli doradców i ekspertów, aby korzystając z ich pomocy wyeliminować lub 
przynajmniej zmniejszyć rozbieżności, jakie pojawiają się pomiędzy formalnymi 
kwalifikacjami absolwentów i oczekiwaniami pracodawców w praktyce. [Forum 
Akademickie 2009]. 

Asymetria informacyjna jest naturalną konsekwencją rozwoju rynku usług 
edukacyjnych i powszechności szkolnictwa wyższego. Zarówno pierwszy jak 
i drugi czynnik wywołuje turbulencję w otoczeniu instytucjonalnym szkół 
wyższych, prowadząc do deficytu informacji o ich działalności. W stabilnym 
otoczeniu informacje o uczelniach opierają się zazwyczaj na ich reputacji, nato-
miast w środowisku konkurencyjnym pojawiają się informacje niesprawdzone 
i czasami sprzeczne z jakością świadczonych usług. W celu uporządkowania tego 
chaosu informacyjnego czynione są próby rankingowe, które poprzez klasyfikację 
poszczególnych instytucji edukacyjnych stają się ważnym źródłem informacji 
dla wielu osób podejmujących decyzje co do wyboru uczelni i kierunku stu-
diów. Rola tego typu rankingów wzrasta wraz ze wzrostem liczby studiujących, 
którzy ponosząc koszty edukacyjne stają się konsumentami usług edukacyjnych 
i oczekują z tego tytułu odpowiedniej jakościowo usługi. Niezależnie od wiary-
godności danych prezentowanych przez rankingi stanowią one ważne ogniwo 
public relations uczelni. 

Wzrost ilościowy instytucji edukacyjnych i liczby studentów przypadających 
na jednego pracownika akademickiego spowodował duże zapotrzebowanie na 
wykładowców. Powstający w ten sposób rynek pracy wykładowców zaczął 
stwarzać całkiem nowe problemy dla uczelni publicznych i prywatnych w trakcie 
ich zatrudniania. W tych pierwszych wzrost zatrudnienia kadry akademickiej 
był uzależniony od ograniczeń finansowych narzucanych przez budżet państwa. 
W szkołach prywatnych z kolei nie wykształcono własnej kadry nauczycielskiej 
i dlatego zostały one zmuszone do zatrudniania wykładowców pochodzących 
z uczelni publicznych, aby sprostać wymaganiom stawianym im przez komi-
sję akredytacyjną. Tak więc w praktyce część wykładowców jest zatrudniana 



�0 KRYSPIN KARCZMARCZUK

w uczelniach publicznych i prywatnych, pracuje tym samym na więcej niż jednym 
etacie, a to znajduje swoje konsekwencje w poziomie nauczania. 

POdSUMOWANIE 

W okresach wielkich przełomów modernizacyjnych zakwestionowaniu ule-
gają tradycyjne koncepcje roli całych grup społecznych i instytucji w kulturze 
i społeczeństwie. Szkolnictwo wyższe wraz z instytucją uniwersytetu zostało pod-
dane tym procesom przez neoliberalne rozwiązania instytucjonalne, stwarzające 
warunki dla jego prywatyzacji, urynkowienia i konkurencyjności. W ten sposób 
zanegowano dotychczasowy ideał narodowo zorientowanego szkolnictwa wyższe-
go, nastawionego na wpajanie świadomości narodowej oraz budowanie i spajanie 
narodowej wspólnoty, na rzecz wizji szkolnictwa wyższego zorientowanego na 
przedsiębiorcze działania i kierującego się ekonomiczną racjonalnością, podobną 
do tej jaka obowiązuje w zarządzaniu wielkimi korporacjami [por. Kwiek 2004]. 
Tego typu modernizacja wymusza indywidualizację zachowań instytucji/orga-
nizacji oraz jednostek przez wyzwalanie się ich z heteronomicznych zależności 
i rekonstruowania nowych struktur przez refleksywne monitorowanie i kontrolę 
pojawiającego społecznego ryzyka. 

Powszechność szkolnictwa wyższego nie pozwala na jego dalsze finansowanie 
ze środków publicznych. Proces prywatyzacji szkolnictwa wyższego, rozumiany 
jako stopniowy proces wycofywania się państwa z finansowania instytucji edu-
kacyjnych, wiąże się przynajmniej z trzema kwestiami. Po pierwsze, następuje 
rewizja dotychczasowej funkcji państwa dobrobytu, w ramach którego państwo 
powoli ogranicza swoją rolę w finansowaniu usług sektora publicznego. Po 
drugie, rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy powoduje „soft revolution”, 
w której wiedza zastępuje fizyczne zasoby jako siłę napędową ekonomicznego 
rozwoju. Szkoły wyższe stają się istotnym elementem gospodarki opartej na wie-
dzy, mającym kształcić wykwalifikowanych pracowników [por. Karczmarczuk 
2010]. Po trzecie, procesy globalizacyjne powodują zacieranie się „dystansów” 
pomiędzy sektorami i wywołują transformację szkół wyższych, w podobny 
sposób jak w biznesie. 
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MOdERNIZAtION OF HIGHER EdUCAtION IN POLANd.  
tHE PERSPECtIvE OF REFLExIvE MOdERNIZAtION

(Summary)

The article critically examines the modernization of the Higher Education (HE) sector from 
the perspective of reflexive modernization. The source of radical change of HE in Poland was 
the neoliberal institutional solution, opening HE institutions to privatization, competition and 
marketization and freeing them from the heteronomic bureaucratic structure legitimized by the 
conditions of the previous system. To explain the nature of the changes in Higher Education, three 
analytical categories of reflexive modernization are used as heuristic tools: individualization, risk 
and reflexivity.
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