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Uniwersytet a kształcenie masowe.  
od idei UniwersytetU do ideologii 
kształcenia na poziomie wyższym

Streszczenie
Idea uniwersytetu ewoluowała od swoich średniowiecznych początków, lecz 
zmianom prawdziwie rewolucyjnym zaczęła ulegać w ostatnich dwóch-trzech 
dekadach stając się ideologicznym uzasadnieniem całkowicie nowej, wciąż 
trudnej do precyzyjnego określenia społecznej roli uniwersytetu – teraz już tylko 
jednej z wielu instytucji kształcących na poziomie wyższym. Różne definicje 
tej roli skupiają się w koncepcji „uniwersytetu przedsiębiorczego”. Podobnie 
jak inne współczesne ujęcia ideologiczne, pomija ona doniosłą kwestię pozor-
ności i zbędności masowego kształcenia na poziomie wyższym, prowadzące 
do  istotnego obniżenia się jakości nauczania i uczenia się na znacznej części 
kierunków studiów. Cechą „uniwersytetu przedsiębiorczego” jest redefiniowa-
nie jakości kształcenia w duchu całkowicie sprzecznym nie tylko z dawną ideą 
uniwersytetu, ale również z podstawowymi społecznymi funkcjami edukacji.

Formułowe współcześnie idee uniwersytetu oraz zajmowane wobec nich 
stanowiska – od akceptacji i promowania „uniwersytetu przedsiębiorczego”, 
poprzez krytykę tej koncepcji, do poszukiwania nowych idei – pozostawiają 
sporo miejsca na refleksję diagnostyczną w odniesieniu do obecnej sytuacji 
uniwersytetów, czy szkolnictwa wyższego w ogóle. Artykuł jest próbą zago-
spodarowania choćby niewielkiej części tej przestrzeni.
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od UniwersytetU do przedsiĘBiorstwa edUkacyJnego

Ideą uniwersytetu było od samego początku zapewnienie wszechstronnego, 
wielodyscyplinarnego wykształcenia poprzez zapoznanie się z podstawami 
szeregu dyscyplin naukowych, a w szczególności poprzez udział (szeroko rozu-
miany, także jako świadoma obecność) w rozwiązywaniu ważnych problemów 
naukowych. Uczestnictwo w procesie kształceniowym, na który składają się te 
dwa rodzaje aktywności, miało być limitowane ze względu na zdolności oraz 
postępy w rozwoju intelektualnym, w tym w nabywaniu kompetencji związanych 
z określonymi obszarami wiedzy. Kształcenie uniwersyteckie było z założenia 
elitarne, miało być kształceniem elit intelektualnych. 

Tak rozumiana idea uniwersytetu ulegała modyfikacjom w rezultacie re-
wolucji naukowo-technicznej – wskutek konieczności kształcenia wysoko wy-
kwalifikowanych specjalistów do obsługi coraz bardziej złożonych technologii 
stających się składnikami życia społecznego. W XIX w. wydzieliły się – najpierw 
w ramach uniwersytetów, a następnie jako niezależne placówki kształcące na 
poziomie wyższym – uczelnie zawodowe i (poli)techniczne, początkowo zresztą 
kształcące wszechstronnie i wielodyscyplinarnie w obszarze nauk przyrodniczych 
i technicznych, z widoczną analogią do uniwersytetów.

Obserwowane w XX w. odchodzenie praktyki kształcenia uniwersyteckiego 
i politechnicznego od idei wielodyscyplinarności i wszechstronności spowodowa-
ne było, po pierwsze, lawinowym przyrostem wiedzy naukowej i coraz szybszym 
rozwojem skomplikowanych technologii oraz, po drugie, inercyjnością i nie-inno-
wacyjnością metod dydaktycznych w połączeniu z ideą specjalizacji rozumianej 
jako kompletna wiedza i całokształt możliwych umiejętności w odniesieniu do 
wąskich – i coraz węższych w związku z przyrostem wiedzy i możliwych umie-
jętności – subdyscyplin oraz fragmentów procesów technologicznych.

Współczesne idee dotyczące funkcjonowania uniwersytetu w sferze pu-
blicznej są „beznadziejnie zubożone” – jak pisze we Wprowadzeniu do swojej 
najnowszej książki Ronald Barnett, jeden z najciekawszych analityków obszaru 
edukacji trzeciego poziomu. „Zubożone”, ponieważ niewielki w istocie zakres 
możliwych koncepcji uniwersytetu zdominowany został przez ideę tzw. uniwer-
sytetu przedsiębiorczego, „beznadziejnie” – ponieważ zbyt często nie dają nadziei 
na zmianę tego stanu rzeczy, z jednej strony sprowadzając się do załamywania rąk 
nad aktualną sytuacją uniwersytetu, z drugiej strony zaś oferując jedynie obronę 
i wsparcie formującemu się „uniwersytetowi przedsiębiorczemu” [Barnett 2013: 
1–10]. Autor podkreśla przy tym, że to ideowe zubożenie dotyczy tylko sfery 
publicznej: w literaturze przedmiotu – zarówno akademickiej, jak i w raportach 
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think tank’ów – można znaleźć wiele różnych idei uniwersytetu, lecz rzadko 
przenikają one do publicznych debat. 

Przez stulecia idea uniwersytetu była, można powiedzieć, ideą uniwersytetu 
metafizycznego, odzwierciedlając dążenie ludzkości do poznania związków 
z Bogiem, Kosmosem, Prawdą, Duchem oraz Państwem. Obecnie idea ta 
ulega ograniczeniu pod względem ideologicznym, przestrzennym i etycznym. 
Ideologicznym, bowiem współczesny uniwersytet zachęcany jest do realizacji 
wąskich interesów, w szczególności finansowych (w służbie „gospodarki opartej 
na wiedzy”); przestrzennym – bo uniwersytet jest zmuszany do angażowania się 
w swoim otoczeniu, w szczególności do nawiązywania kontaktów z organizacjami 
przemysłowymi i biznesowymi (coraz więcej też ma studentów z najbliższego 
regionu); etycznym – ponieważ skupia się niemal wyłącznie na własnych intere-
sach: zamykane są „nierentowne” wydziały: chemii, fizyki, językoznawstwa czy 
filozofii, a decyzje takie przedstawiane są jako służące własnym (zwykle finan-
sowym) interesom uniwersytetu, zaś interes publiczny bądź jest redefiniowany 
odpowiednio do własnego, bądź też usuwany z pola widzenia.

Według Barnetta, współczesne refleksje nad ideą uniwersytetu idą w czterech 
kierunkach. Pierwszy reprezentują zwolennicy „uniwersytetu przedsiębiorczego”, 
kształtującej się od jakiegoś czasu i zaczynającej dominować formy uniwersyte-
tu, który miałby teraz być czymś w rodzaju samowystarczalnego ekonomicznie 
ośrodka innowacji1.

Drugi kierunek to podnoszące się w reakcji na taką ideę uniwersytetu głosy 
krytyczne, zawierające takie nacechowane negatywnie określenia, jak „neo-li-
beralizm”, „obsesja osiągnięć”, „utowarowienie” czy „kapitalizm akademicki” 
oraz „uniwersytet korporacyjny” i „uniwersytet kapitalistyczny”. To stanowisko 
jest dość rozbudowane w części krytycznej i raczej skromne, jeśli idzie o pro-
pozycje pozytywne. 

Trzeci kierunek refleksji (będący w pewnej mierze reakcją na opcję poprzed-
nią), to bardziej optymistyczna idea starań o uniwersytet jako instytucję życia 
publicznego powołaną dla publicznego dobra. Takim nienowym koncepcjom jak 
„uniwersytet otwarty” czy „uniwersytet obywatelski”, odświeżonym w ramach 
tego stanowiska, sprzyjają możliwości związane z szybko rozwijającymi się 
interaktywnymi technologiami informatycznymi.

Czwartym kierunkiem jest „stratosferyczne” spojrzenie na uniwersytet jako na 
swoistą przestrzeń metaspołecznej debaty. Idea ta skupia się na różnego rodzaju 

1 Kompetentną charakterystykę mechanizmów kształtowania się idei uniwersytetu przed-
siębiorczego można znaleźć w książce Kamili Biały Przemiany współczesnego uniwersytetu – od 
idei von Humboldta do modelu uczelni przedsiębiorczej [Biały 2011: 30–40].
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procesach komunikacyjnych mających stanowić istotę uniwersytetu, niemal 
całkowicie pomijając przy tym złożony charakter współczesnych uniwersytetów, 
w tym zarówno ich wewnętrzne skomplikowanie, jak i wielość oraz różnorodność 
zewnętrznych uwarunkowań [Barnett 2013: 3–4].

Jak się zdaje, między „ostrą krytyką” a próbami poszukiwania „alternatyw-
nej idei” (czy też formułowaniem „pozytywnych propozycji”) jest jeszcze wiele 
miejsca na refleksję diagnostyczną w odniesieniu do sytuacji uniwersytetów czy 
szkolnictwa wyższego w ogóle. niniejsze opracowanie jest próbą zagospodaro-
wania choćby niewielkiej części tej przestrzeni.

Idee uniwersytetu są, z jednej strony, nadmiernie ograniczane, pisze Barnett, 
z drugiej strony zaś, paradoksalnie, zaczynają się mnożyć i uelastyczniać. można 
to rozumieć jako wskazówkę, że działają tutaj sprzeczne siły. Z jednej strony in-
teresy globalnej gospodarki stoją za promowaniem swoistego uświadomionego, 
opartego na wiedzy kapitalizmu. Te interesy są popierane zarówno przez świat 
korporacji, jak i przez państwo. Z drugiej strony, kompleksowość, płynność 
i sieciowy charakter życia współczesnego, zwłaszcza wspomaganie procesów 
kreowania wiedzy przez technologie interaktywne, otwierają perspektywy dla 
nowych idei uniwersytetu. Znajdujemy się na rozdrożu: jedna droga prowadzi do 
zbudowanej przez nas samych pułapki kilku bardzo wąskich idei uniwersytetu 
(być może nawet tylko jednej), zaś na drugiej drodze otwiera się, jak to określa 
Barnett, możliwość wielu nowych możliwości [tamże: 4].

niegdyś idea uniwersytetu skojarzona była ze swoistą strukturą wartości 
zawierającą pewne aksjomaty. Uniwersytet oferował społeczną przestrzeń dla 
bezinteresownych i poddanych rygorom metodologicznym badań, dla kolek-
tywnego poszukiwania prawdy (jakkolwiek było to rozumiane i redefiniowane), 
przy podkreślaniu, że badania te prowadzone są zgodnie z publicznie uznanymi 
standardami oraz są konstruktywne z moralnego punktu widzenia i jako takie 
sprzyjają rozwojowi indywidualnemu, jak również wzrostowi zrozumienia i mą-
drości w całym społeczeństwie. Tej idei uniwersytetu towarzyszyło i równocze-
śnie ochraniało ją przekonanie o zasadniczej wartości zarówno instytucjonalnej 
autonomii, jak i poszczególnych swobód akademickich. Właśnie to „zaplecze 
wartości”, będące mocno ugruntowanym, zbiorowym wyobrażeniem uniwer-
sytetu, zostało poddane w ostatnich trzech dziesięcioleciach silnej negatywnej 
presji, i to na całym świecie [Barnett 2013: 53]. 

Uogólnionym wyrazem tej presji jest upowszechnianie się idei uniwersytetu 
przedsiębiorczego, z którą łączy się szereg idei szczegółowych, takich jak inno-
wacyjność, generowanie dochodu, samodzielność instytucjonalna, ukierunkowana 
zewnętrznie gotowość do zmian, w tym do podejmowania ryzyka. W zasadzie 
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wszystko to odnosi się do instytucji świadomie zamierzających do określania 
i projektowania usług i produktów, na które mogą znaleźć klientów, zresztą na 
różnych rynkach, niekoniecznie tylko na rynku produktów i usług edukacyjnych. 
Uniwersytet może więc szukać nisz rynkowych lub próbować tworzyć je dla 
siebie, np. proponując krótkie kursy „tego-i-owego”, organizując czas wolny 
i wypoczynek – nawet tworząc quasi-hotele w obrębie kampusów – przede 
wszystkim zaś oferując usługi konsultingowe lub eksploatację wyników własnych 
badań oraz zakładając tak zwane przedsiębiorstwa spin-out [tamże: 78–79].

Idea uniwersytetu przedsiębiorczego oraz działania podejmowane na jej rzecz 
są zharmonizowane z podstawowymi, dominującymi na świecie siłami społeczny-
mi i ekonomicznymi – dziedziną rzeczywistego (the real), najgłębszą ontologiczną 
sferą rzeczywistości (według trzyczęściowego schematu zaproponowanego przez 
Roya Bhaskara [Bhaskar 2011]). Idea ta współgra także z dziedziną bieżących 
uwarunkowań i okoliczności funkcjonowania uniwersytetu jako instytucji (the 
actual). na całym świecie uniwersytety są różnie pozycjonowane, np. ze względu 
na proporcje współwystępowania uniwersytetów prywatnych i państwowych oraz 
innych wyższych uczelni w krajowych systemach szkolnictwa wyższego, jak 
również ze względu na ich własne cechy charakterystyczne (zakres i zróżnico-
wanie nauczanych dyscyplin, proporcje nauczania i badań, poziom epistemolo-
giczny – udział dyscyplin podstawowych i stosowanych oraz charakter powiązań 
z regionalną społecznością biznesu). Idea uniwersytetu przedsiębiorczego jest 
także zharmonizowana z bezpośrednio obserwowalnymi cechami (the empirical), 
które są przedstawiane przez uniwersytety działające pod tym sztandarem jako 
pozytywne za pomocą takich określeń, jak „innowacyjność”, „dynamiczność”, 
„interaktywność”, „zaangażowanie”, „prężność” itp. 

na wszystkich poziomach ontologicznych daje się zauważyć szkodliwość 
idei uniwersytetu przedsiębiorczego. Na poziomie empirycznym, bezpośrednio 
obserwowalnym, przejawia się ona w zapracowaniu czy nadaktywności, której 
uniwersytet żąda od siebie samego. Wszystkie zasoby tej instytucji muszą być 
postrzegane jako funkcjonujące sprawnie, efektywnie, wydajnie, tak aby ciągle 
dostarczać jak najwięcej produkcji/usług (tzw. maksymalny output). Uniwersytet 
przedsiębiorczy nie przewiduje przestrzeni dla kontemplacji, spokojnej lektury 
i introspekcji. Jest biurokratyczną maszyną liczącą, nieustannie nadzorującą 
swoje części składowe – ich działalność i personel – aby upewnić się, że są 
w pełni produktywne i generują dochody uniwersytetu. Na poziomie bieżących 
uwarunkowań uniwersytety przyjmują postawę konkurencyjności wobec innych 
uniwersytetów. W pojedynkę dążą przede wszystkim do zdobycia przewagi kon-
kurencyjnej, której to postawie sprzyja rosnąca liczba rankingów uniwersytetów. 
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najbardziej szkodliwa jest idea uniwersytetu przedsiębiorczego dla naj-
głębszego poziomu ontologicznego (the real), samej istoty bytu określanego 
jako uniwersytet. na tym poziomie uniwersytet – jeśli zaakceptuje właściwości 
i drogę rozwoju uniwersytetu przedsiębiorczego – ulega, jak to określa Barnett, 
„sejsmicznemu przemieszczeniu”. Od swoich średniowiecznych początków 
uniwersytet konstytuowany był przez pojmowaną filozoficznie zasadę rozumu, 
przynajmniej w ideowym samookreślaniu, jeśli nie zawsze w codziennej praktyce. 
Teraz jednak uniwersytet zaczyna być konstytuowany przez zasadę oddziaływa-
nia/wpływu (impact). Zasada ta jest przy tym ujmowana wąsko: wpływ na piękno 
świata, na cywilizowanie, na empatię, na kulturę czy na dobrostan społeczny 
bądź osobisty nie wchodzą tutaj w grę. Zasada wpływu nie obejmuje również 
potencjalnego przekształcenia życia wewnętrznego i umysłów studentów. Trudno 
byłoby wyspecyfikować tutaj faktyczne konotacje tego pojęcia w odniesieniu do 
funkcjonowania uniwersytetu przedsiębiorczego na tym poziomie ontologicznym. 
można jednak przyjąć, że idea wpływu ma swoje, rzadko nazywane wprost, pod-
łoże ekonomiczne, zresztą powiązane z wewnętrznymi zasadami funkcjonowania 
uniwersytetu, który w swoim własnym interesie troszczy się o wpływ swoich 
dokonań na swój własny dobrostan ekonomiczny.

Idea uniwersytetu stopniowo oddala się od dominującego zainteresowania 
rozumieniem, w tym od badań podstawowych oraz krytycznego dialogu. Uni-
wersytety nie są oceniane według zakresu, w jakim otwierają przestrzeń dla 
refleksji i debaty, ani według sposobów, za pomocą których stwarzają warunki 
intelektualne dla formułowania i wnikliwego badania fundamentalnych proble-
mów. nie znaczy to, że aktywności tego rodzaju w ogóle nie ma, jednak etos 
dominujący w działalności akademickiej w zasadzie jej nie uwzględnia. W po-
wiązaniu z materialno-finansową strukturą nagradzania, etos ten, w którym nie 
ma miejsca na refleksję nad pięknem, empatią czy wolnością, nadbudowując się 
nad promowaną na szczeblu państwowym i ponadpaństwowym ideologią edu-
kacyjną, wspiera dodatkowo proces całkowitej zmiany sytuacji uniwersytetów 
[por. Barnett 2013: 82–83].

od rozUmienia do kalkUlacJi rynkoweJ

Stan edukacji, tzn. stopień realizacji jej funkcji społecznych, określa faktyczne 
możliwości implementacyjne w odniesieniu zarówno do dziedziny odkryć na-
ukowo-technicznych, jak i do sfery teorii społecznych czy humanistycznych. 
Wiąże się to przede wszystkim z możliwościami wykreowania, zrozumienia 
bądź uzgodnienia znaczeń, jakie te odkrycia i teorie ze sobą niosą, zrozumienia 
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stojących za nimi idei. System edukacyjny nie sprzyja pojawieniu się u uczestni-
ków takiego rozumienia. mówiąc nieco inaczej, nie realizuje założeń tkwiących 
implicite w jego własnej definicji. na znacznych obszarach rzeczywistości edu-
kacyjnej kładzie się cieniem brak oczekiwań i działań odnoszących się do tych 
założeń – zarówno ze strony kandydatów i uczestników poszczególnych szczebli 
kształcenia, jak i ze strony podmiotów społecznych realizujących politykę edu-
kacyjną. W szczególności można zastanawiać się, w jakiej mierze realizowana 
jest transmisyjno-kulturowa funkcja systemu edukacji, a na ile jest tylko częścią 
pewnej ideologii edukacyjnej, mitem, w którym wielka idea przekazu kulturo-
wego zmienia się w fasadę pustosłowia przysłaniającą szkodliwe cywilizacyjnie 
skutki funkcjonowania systemu edukacyjnego w dominującym obecnie kształcie.

Basil Bernstein [1990] i Pierre Bourdieu [2005, 2006], ukazując nikłe 
bądź żadne oddziaływanie edukacji na zmiany w strukturze społecznej (wbrew 
optymistycznemu przekonaniu entuzjastów upowszechniania i umasowienia 
możliwie jak najwyższych szczebli kształcenia), przyjmowali za oczywiste, że 
system edukacyjny odgrywa kluczową rolę w trwaniu kultury, ponieważ zakła-
dali równocześnie, iż funkcjonują pewne zoptymalizowane standardy przekazu 
kulturowo-cywilizacyjnego. Wiele wskazuje na to, że takie standardy przestają 
obowiązywać, co prawdopodobnie jest jedną z głównych przyczyn pogłębiającej 
się we współczesnym świecie luki kulturowej – nienadążania przemian kulturo-
wych, przede wszystkim świadomościowych, za zmianami technologicznymi.

Społeczne funkcje szkolnictwa wyższego (szerzej – kształcenia na poziomie 
wyższym) można ująć w pewnym uproszczeniu następująco:

 –  przekaz kulturowy (cywilizacyjny),
 –  przekazywanie wiedzy z określonych dyscyplin naukowych,
 –  funkcja alokacyjno-stratyfikacyjna,
 –  rozwijanie możliwości innowacyjnych,
 –  wprowadzanie w życie zawodowe określonego rodzaju,
 –  przygotowanie do wejścia i utrzymania się na rynku pracy,
 –  wykonywanie badań naukowych o charakterze poznawczym i aplika-

cyjnym, w tym użytecznych dla gospodarki, dla kształcenia studentów oraz dla 
samych pracowników naukowo-dydaktycznych.

Obecnie w Unii Europejskiej, także w Polsce, w dyskursie dotyczącym refor-
mowania i przyszłości szkolnictwa wyższego, jeden z wymiarów tego zestawienia 
wyraźnie wysuwa się na pierwszy plan. Składają się nań: funkcja przygotowania 
do wejścia i utrzymania się na rynku pracy oraz funkcja prowadzenia badań 
użytecznych dla gospodarki (inaczej mówiąc – badań stosowanych). Inne wy-
mienione funkcje traktowane są jako służebne, podporządkowane temu jednemu 
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aspektowi działalności instytucji szkolnictwa wyższego. Zjawisku temu towarzy-
szy szybki zanik autotelicznej motywacji do studiowania, co należy traktować 
przede wszystkim jako skutek jednowymiarowego postrzegania tej problematyki 
i zdominowania dyskursu w tej sferze rzeczywistości przez związaną z potrzebami 
rynku pracy aplikacyjno-usługową wizję szkolnictwa wyższego. 

Tymczasem, choć tylko (?) co dziesiąty absolwent polskiej wyższej uczelni 
nie ma pracy [zob. Drozdowicz-Bieć 2014], to jeśli praca zostaje znaleziona 
i podjęta, na ogół po intensywnych poszukiwaniach, jest to często praca nieodpo-
wiadająca formalnym kwalifikacjom lub/i ambicjom absolwentów2. Zjawisko to, 
obserwowane również w innych krajach europejskich, współwystępuje z trzema 
znaczącymi procesami makrospołecznymi. 

Pierwszy z nich to upowszechnianie się i umasowienie3 studiowania – 
a ściślej rzecz ujmując, dążenia do uzyskania certyfikatów trzeciego stopnia 
kształcenia, któremu towarzyszy wszechogarniająca pozamerytoryczna bierna 
instrumentalizacja wyższego wykształcenia, polegająca na tym, że studenci 
w zdecydowanej większości podejmują studia nie ze względu na ich treść czy 
w jakimś stopniu interesującą dziedzinę wiedzy, lecz po to, aby po ich ukończeniu 
uzyskać odpowiadającą im pracę, szerzej – „ustawić się” w życiu zawodowym. 
Dwie najbardziej uczęszczane drogi do tego celu to: (a) możliwie jak najmniej 
obciążające wysiłkiem umysłowym prześlizgnięcie się przez coraz luźniejsze sita 
zaliczeniowo-egzaminacyjne i otrzymanie dyplomu, który sam w sobie ma być 
przepustką do satysfakcjonującej kariery zawodowej oraz (b) upominanie się o to, 
aby studenci zostali skutecznie nauczeni różnych rzeczy (w gruncie niezbyt ważne 
jakich i najlepiej w praktyczny sposób, bez nadmiernego wysiłku umysłowego), 
które taką satysfakcjonującą karierę zawodową im zapewnią. 

Drugi proces, to zmniejszanie się w niektórych krajach zapotrzebowania na 
młodych specjalistów z wyższym wykształceniem na rzecz pracowników star-
szych, z doświadczeniem zawodowym, niekoniecznie z certyfikatem wyższej 
uczelni4. Jest to, jak można przypuszczać, efekt zmian w ilościowej, rodzajowej 

2 Zob. np. raport Czy wykonujesz zawód zgodnie z kwalifikacjami [2007], doniesienie Pro-
blemy ze znalezieniem pracy – co zrobić, żeby nie zwariować? [Kaliska, 2011]; także materiały 
publikowane w ramach akcji Gazety Wyborczej Projekt: praca [wyborcza.pl/projekt praca]. 

3 W literaturze anglojęzycznej dotyczącej kształcenia na poziomie wyższym zjawisko to 
określane jest niekiedy jako massification. Jak się zdaje, pojęcie to ma w istotnej mierze negatywne 
konotacje dotyczące niepożądanych skutków gwałtownego wzrostu liczby uczestników kształcenia 
na tym poziomie [zob. Teichler 1998; Guri-Rosenblit et al 2007].

4 W odpowiednich analizach zawartych w raporcie OECD z 2009 r. Polska znajduje się na 
drugim miejscu (za Szwecją) wśród krajów, w których najsilniej występowała w okresie 1998–2006 
taka tendencja. W tym okresie liczba miejsc pracy dla ludzi młodych (24–35 lat) z wykształceniem 
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i strukturalnej chłonności rynku pracy i związanych z tym zmian w zapotrzebo-
waniach pracodawców.

Proces trzeci to zapoczątkowany w 2008 r. kryzys ekonomiczno-finansowy, 
przekształcający się dość szybko, zwłaszcza w Europie, w kryzys cywilizacyjny. 
Trzeba podkreślić tutaj, że zglobalizowany kryzys n a ł o ż y ł  s i ę  na drugi 
z wymienionych procesów i prawdopodobnie sprzyja jego intensyfikacji, ale na 
pewno nie jest jego przyczyną. 

Dyskurs publiczny dotyczący bezrobocia wśród absolwentów czy też ich 
trudności w znalezieniu pracy skupia się głównie na trzech wątkach: (1) niedo-
stosowaniu kształcenia na poziomie wyższym do zapotrzebowań rynku pracy 
(jest to mniej lub bardziej świadome nawiązanie do pewnej ideologii edukacyjnej, 
której wyrazem jest tzw. proces boloński5 [zob. Boczkowski 2011: 97–117]), 
(2) nadmiernych oczekiwaniach ze strony absolwentów – nieadekwatnych do 
sytuacji na rynku pracy i do związanych z tym ograniczeń wprowadzanych 
przez pracodawców, (3) nadmiernych oczekiwaniach i wymaganiach praco-
dawców – w tym wymaganiach o charakterze eksploatującym (praca w trybie 
umów-zleceń bądź umów o dzieło, zwanych pogardliwie „śmieciowymi”, brak 
świadczeń socjalnych i zdrowotnych w ramach minimalizacji kosztów własnych 
pracodawcy itp.) i oczekiwaniach dotyczących kwalifikacji nieprzekazywa(l)nych 
przez system edukacji (kreatywność, umiejętność pracy w zespole, lojalność 
wobec firmy itp.). Większość wypowiedzi w ramach dyskursu publicznego na 
temat relacji między kształceniem na poziomie wyższym czy funkcjonowaniem 
wyższych uczelni a rynkiem pracy podejmuje na różne sposoby te trzy wątki, 
a często do nich się ogranicza. 

Europie grozi zapaść cywilizacyjna spowodowana w pewnej mierze tym, że 
pozytywnym intencjom oficjalnych reformatorów edukacji nie towarzyszy dobre 
rozpoznanie rzeczywistości edukacyjno-rynkowej, przede wszystkim zaś tym, 
że u podstaw zamierzeń reformatorskich leżą określone założenia polityczne 
z wyraźnymi elementami myślenia życzeniowego. Reformatorzy są w istocie 
ideologami usiłującymi podporządkować rzeczywistość określonej wizji polityki 
społecznej, w tym edukacyjnej.

Jedną z najważniejszych, zresztą silnie umocowanych w Strategii Lizboń-
skiej, idei czy propozycji odpowiedzi systemu edukacyjnego na wyzwania, jakie 

wyższym zmniejszyła się u nas o 11% [Education…, 2009, 31–35]. Wszystko wskazuje na to, że 
na polskim rynku pracy tendencja ta wciąż się utrzymuje.

5 Ideologia edukacyjna strategii lizbońskiej – proces boloński – jest ideologią edukacji dla 
rynku pracy.
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wiążą się z tempem rozwoju technologii oraz zmiennością zapotrzebowań rynku 
pracy, jest long-life learning (LLL), czyli uczenie się przez całe życie, w Polsce 
określane także jako kształcenie ustawiczne. Dotychczasowa realizacja tej idei 
ma charakter w znacznej mierze i d e o l o g i c z n y  (w sensie upowszechniania 
fałszywej świadomości) – odnosi się do identyfikowania, a nawet kreowania 
potrzeb edukacyjnych wymagających rzekomo zinstytucjonalizowanego zaspo-
kajania6. W istocie jest to próba objęcia ściślejszą i sformalizowaną kontrolą 
społeczną możliwie jak największej części spontanicznych procesów i mechani-
zmów socjalizacji wtórnej. To może być, i w gruncie rzeczy jest, interpretowane 
jako rozwój (postęp?) cywilizacyjny – w sensie nawiązującym do idei procesu 
cywilizacji norberta Eliasa [Bucholc 2011: 9–10]. można jednak wysunąć 
tezę, iż jest to poddawany silnej formalizacji projekt ideologiczny – w interesie 
np. umacniania zinstytucjonalizowanego, głównie państwowego systemu eduka-
cyjnego, polegający na ekspansji na obszary jeszcze przezeń niekontrolowane. 
można również zastanawiać się nad ewentualnymi wzajemnymi odniesieniami 
tego projektu do anarchizujących koncepcji Ivana Illicha [por. Illich 1976, 1994] 
oraz nawiązujących do nich popularnych medialnie pomysłów Salmana Khana, 
Kena Robinsona czy Sugaty mitry7. 

Uczelnie (zwłaszcza uniwersytety) budują nowe, sformalizowane oraz 
poddane coraz ściślejszej kontroli struktury, których celem funkcjonowania 
ma być odpowiedź na zapotrzebowania rynku pracy, dotyczące umiejętności, 
kompetencji, dyspozycji, które nie wynikają z wiedzy, lecz z uzdolnień. Te ostat-
nie można oczywiście rozwijać, ale nie można ich rzetelnie w y k s z t a ł c i ć 
w dorosłych ludziach studiujących na wyższej uczelni, zwłaszcza tam, gdzie nie 
ma praktycznie żadnej selekcji na wejściu. niespełnione, od początku nierealne, 
utopijne marzenie o wszechstronnej i praktycznie nieograniczonej chłonności 
rynku pracy na posiadaczy dyplomów tak funkcjonujących wyższych uczelni 
oraz rozbudzone w ten sposób ambicje i nadzieje (często bez pokrycia w indy-
widualnych uzdolnieniach), które nie będą mogły być zrealizowane, stanowią 
problem być może większy niż podnoszone przez Komisję Europejską zagrożenie 
wyuczonym bezrobociem.

6 mowa jest tutaj, oczywiście, o praktycznej realizacji idei kształcenia ustawicznego.
7 Interesujące wyniki pomysłowych przedsięwzięć i eksperymentów „reformatorów edu-

kacji”, jak określają ich media, znane są głównie z konferencji i wygłaszanych na nich wykładów 
popularyzowanych w Internecie i poza nim w ramach działalności non-profitowej organizacji TED 
(Technology, Entertainment & Design). Ponieważ z założenia są to idee deformalizujące edukację 
i pozbawiające państwo prerogatyw w tej sferze, władze systemów edukacyjnych zdają się nie 
zwracać na nie uwagi.
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Sformalizowany system edukacji dąży do przestrzegania szczególnego 
rodzaju norm – tworzonych arbitralnie w odniesieniu do pewnych ideologii 
i niekoniecznie uwzględniających kompleksową realizację bazowych wartości 
leżących u podstaw funkcji edukacji i określających jej rolę w procesie cywiliza-
cyjnym, polegającą, w szczególności, na regulowaniu życia jednostek – a przez 
to funkcjonowania społeczeństwa – bez sformalizowanego przymusu.

nie ulega wątpliwości, że charakter poszczególnych funkcji edukacji zmie-
nia się wraz ze zmianą szerszych uwarunkowań społecznych, ekonomicznych 
i kulturowych. Funkcja przekazu cywilizacyjnego (transmisji kulturowej) zani-
ka, ponieważ efekty jej realizacji nie mają na ogół bezpośrednich praktycznych 
skutków. Funkcja szkoleniowo-dystrybucyjna (w istocie trening zawodowy) 
znajduje się od pewnego czasu na czołowym miejscu jako reakcja systemu na 
krytyczne roszczenia ze strony części pracodawców oraz jako reakcja obronna 
wobec niebezpieczeństwa zmniejszenia napływu praktycznie – instrumentalnie 
i rynkowo – zorientowanych kandydatów na studia. Funkcja stratyfikacyjna 
(funkcja nadawania statusu) traci zdecydowanie na znaczeniu w związku ze 
zmianami w makrosystemie gospodarczym i na rynku pracy [por. Beck 2004: 
225–231]; można dodać, także zmianami w samym systemie edukacyjnym, przede 
wszystkim w związku z jego umasowieniem na szczeblach ponadobowiązkowych. 
Dokonuje się przemieszczenie tej funkcji z systemu edukacji do systemu zatrud-
nienia; w zasadzie system edukacji nie realizuje już f unkcj i  stratyfikacyjnej, 
lecz o d g r y w a  p e w n ą  r o l ę  (zresztą, jak się zdaje, malejącą) w procesie 
modelowania i rzeczywistego kształtowania warstwowo-hierarchicznej struktury 
społecznej. Funkcja innowacyjna banalizuje się w zaklęciach o potrzebie i zna-
czeniu innowacyjności i kreatywności.

Charakterystyczna jest relacja między autotelicznym i instrumentalnym 
aspektem motywacji edukacyjnych w odniesieniu do kształcenia ponadobo-
wiązkowego, istotna w kontekście realizacji innowacyjnej funkcji kształcenia. 
motywacje autoteliczna i instrumentalna raczej nie występują w czystej postaci 
(można powiedzieć, że stanowią swoiste typy idealne); zazwyczaj mamy do 
czynienia z pewnym dynamicznym ustrukturyzowaniem motywacji, ewentual-
nie z przewagą któregoś z aspektów. Warto w tym miejscu wspomnieć o dwóch 
szczególnych, mocno zaznaczających swoją obecność wśród studiujących rodza-
jach motywacji instrumentalnej – traktowaniu systemu edukacyjnego wyłącznie 
jako dystrybutora świadectw ukończenia studiów, niezależnie od indywidualnych 
efektów kształcenia, lub też jako swoistej przechowalni, miejsca umożliwiającego 
oddalenie w czasie istotnych decyzji życiowych i zawodowych, bądź konieczności 
sprostania niekorzystnym okolicznościom. 
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Ulrich Beck już kilkanaście lat temu pisał o szkołach/uczelniach jako o „sta-
cjach-widmach”, na których gromadzi się coraz więcej pasażerów, a z których 
pociągi do życia zawodowego (miejsc pracy) odjeżdżają coraz rzadziej i mają 
coraz mniej wagonów [Beck 2004: 221–225]. można zastanawiać się, w nawią-
zaniu do zarysowanej wyżej klasyfikacji, na ile możliwy jest w tym kontekście 
częściowy chociażby powrót do motywacji autotelicznych.

mówi się ostatnio w Europie i w Polsce o zagrożeniu „wyuczonym bezro-
bociem”, czemu państwa mają zapobiegać poprzez programy wspomagające 
młodych ludzi – absolwentów wyższych uczelni – w ich staraniach o pracę [zob. 
Bielecki 2012]. Wspomina się przy tym o „straconym pokoleniu”. Czy rzeczy-
wiście stracone, dlaczego i tak naprawdę dla kogo – dokładnie nie wiadomo. na 
pewno jednak jest to zbiorowość ludzi w znacznej mierze nie do końca uformo-
wanych intelektualnie, pod względem posiadanych umiejętności, jak również 
osobowościowo, czyli w istotnej części – zbiorowość niekompletnych inteligen-
tów. Jest to efekt nierealizowania przez poszczególne elementy systemu edukacji, 
zresztą na wszystkich szczeblach, jego podstawowych społecznych funkcji, co 
jest rezultatem przede wszystkim niedostatku finansowego i drastycznego ogra-
niczenia możliwości dydaktycznych. W ciągu prawie dwóch dziesięcioleci po 
1989 r., kiedy liczba studentów w Polsce wzrosła z 403 tys. w roku akademickim 
1990/1991 do 1.930 tys. w roku akademickim 2007/2008 – co powszechnie 
uważa się za jedno z osiągnięć polskich przemian ustrojowych – nakłady na 
jednego studenta adresowane do uczelni publicznych były trzy-czterokrotnie 
niższe niż w wiodących krajach europejskich i relatywnie malały, ponieważ 
znacznie szybciej rosła liczba studentów niż nakłady na szkolnictwo ogółem. Zaś 
niemal pięciokrotnemu wzrostowi liczby studentów (czyli wzrostowi o 400%) 
towarzyszyło zwiększenie liczebności kadry nauczającej zaledwie o 50%. Uma-
sowienie kształcenia na poziomie wyższym następowało zatem w pogarszających 
się warunkach finansowych i kadrowych, czemu zapobiec miała znaczna (do 
niedawna ponad pięćdziesięcioprocentowa w odniesieniu do liczby studentów) 
komercjalizacja kształcenia na tym poziomie. Jednakże większość wpływów 
z tego tytułu przeznaczona została na uzupełnianie, modyfikowanie i rozwijanie 
(nie zawsze niezbędne) materialnej infrastruktury uczelni, zwłaszcza państwo-
wych, zaś ilościowy i jakościowy rozwój kadry dydaktycznej i naukowej pozostał 
w sferze haseł, apeli i pouczeń. 

można w tym kontekście mówić o zjawisku postępującego zideologizowania 
i zestereotypizowania dyskursu edukacyjnego. Ale zjawisko to wpłynęło nega-
tywnie także na procesy rekrutacji i naboru na studia. Umasowienie studiów nie 
było skutkiem pędu do wiedzy czy zdobywania kompetencji – nawet traktowa-
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nych instrumentalnie. Wskutek oddziaływania ideologii edukacyjnej sterowa-
nej, z jednej strony, przez nieodpowiadające rzeczywistości założenia procesu 
bolońskiego, a z drugiej strony – przez stereotypowo ujmowaną w świadomości 
potocznej funkcję stratyfikacyjną wyższego wykształcenia (dyplom = dobra 
praca, lepsze warunki życia, większy prestiż itd.), kandydaci na studia – jak się 
zdaje, w znacznej większości – zaczęli instrumentalnie traktować samo uzyska-
nie certyfikatu wyższego wykształcenia, przy minimalizacji własnego wysiłku 
intelektualnego, organizacyjnego, czy wręcz energetycznego. Stąd wzięła się 
olbrzymia popularność kierunków uważanych za łatwe (w sensie szans na bez-
stresowe dobrnięcie do dyplomu)8 oraz szkół w pobliżu miejsca zamieszkania, 
co wyraźnie wpłynęło na zwiększenie podaży niepublicznych i publicznych 
szkół wyższych, zresztą zatrudniających nauczycieli akademickich pracujących 
równolegle w największych uczelniach państwowych. 

Do nienajlepszego, delikatnie mówiąc, wyedukowania sporej rzeszy młodych 
ludzi dokłada się wtórny efekt osłabienia popytu na pracę, zwłaszcza wykwalifi-
kowaną, w postaci odczuwalnego zmniejszenia się zakresu komplementarnych 
w stosunku do działalności systemu edukacji działań treningowych i doszkala-
jących wewnątrz sfery profesjonalnej.

Uczestnictwo w systemie edukacyjnym (na szczeblach nieobowiązkowych) 
można by w związku z powyższym traktować jako marnowanie czasu biogra-
ficznego i społecznego – tylko czy czas, którego raczej nie można wykorzystać 
w inny sposób, jest czasem zmarnowanym? Spotyka się opinie, że lepiej jest, 
gdy młodzież jest obecna w systemie edukacji nawet wówczas, gdy w znacz-
nej mierze nie realizuje on swoich społecznych funkcji – bo jednak w jakiejś, 
choćby niewielkiej mierze, je realizuje. Być może taki pogląd przyczynia się do 
przedstawiania wielkiej liczby studiujących i kończących studia jako sukcesu 
edukacyjnego (jak robią to politycy); tyle tylko, że mówienie w tym kontekście 
o „wspaniale wykształconej młodzieży” jest dużą przesadą, większą nawet od 
również nieprawdziwego określania szkół i uczelni jako „fabryk bezrobotnych”.

Ale jeśli nawet można by mówić o marnowaniu czasu, to na pewno nie o mar-
nowaniu energii, bo np. studia społeczne i humanistyczne, formalnie angażujące 
większość studiujących, można przejść bez większego wysiłku przeznaczonego 
na kształcenie, a zwłaszcza na uczenie się, z czego znaczna (większa?) część 

8 na przykład w 2009 r. najwięcej studentów studiowało na kierunkach ekonomicznych 
oraz administracyjnych – 23%, społecznych – 13,9%, pedagogicznych – 12%, humanistycznych – 
8,8% (razem blisko 58%). na kierunkach inżynieryjno-technicznych – 6,8%, medycznych – 5,8%, 
informatycznych – 4,9%, usług dla ludności – 3,7%, prawnych – 3,1% oraz ochrony środowiska 
– 1,4% (kategoria „pozostałe kierunki” to 16,4%) [Założenia do nowelizacji ustawy…, 2009].
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studentów skwapliwie korzysta. Znaczna część (większość?) studentów intuicyj-
nie, a także empirycznie, z obserwacji orientuje się, że wydatkowanie energii 
intelektualnej nie jest tutaj opłacalne w sensie późniejszej opłacalności na rynku 
pracy. Obumiera w związku z tym – jeśli była w ogóle – motywacja instrumentalna 
o  charakterze substancjalnym, tzn. ukierunkowana na uzyskanie kwalifikacji do 
wykonywania zawodu. Pozostaje tylko motywacja instrumentalna w odmianie  
certyfikacyjnej, bądź „przeczekującej”. Zwrot („renta”) w postaci satysfakcji ze 
wzmożonego wysiłku intelektualnego następuje tylko w rzadkich przypadkach 
przewagi motywacji autotelicznej.

Obserwowany w systemie edukacyjnym (w szczególności w działaniach zmie-
rzających do jego reformowania) wzrost zewnętrznej i sformalizowanej kontroli 
społecznej w odpowiedzi na jego spontaniczny rozrost jest faktem i może być 
rozważany w nawiązaniu do Eliasowskiej koncepcji procesu cywilizacyjnego. 
Jednak jego skutki są niejednoznaczne kulturowo, zwłaszcza że m.in. z powo-
dów wyżej sygnalizowanych raczej nie może on spowodować lepszej realizacji 
społecznych funkcji edukacji.

Jak już wspomniano, system edukacji (w szczególności – na jej poziomie 
wyższym) odstępuje od kształtowania u jego uczestników zdolności do wykre-
owania, zrozumienia bądź uzgodnienia znaczeń, jakie niosą ze sobą np. odkrycia 
naukowo-techniczne, teorie społeczne czy możliwości zrozumienia stojących za 
nimi idei. W różnych sferach rzeczywistości edukacyjnej zanikają, a ostatnio są 
nawet systematycznie usuwane (np. w ramach regulacyjno-kontrolnego procesu 
instalowania w szkolnictwie wyższym Krajowych Ram Kwalifikacji), oczekiwa-
nia i działania odnoszące się do podstawowej idei edukacji – idei kształtowania 
intelektu i osobowości. W procesie tym mają swój udział zarówno kandydaci 
i uczestnicy poszczególnych szczebli kształcenia, jak i podmioty społeczne re-
alizujące politykę edukacyjną, w tym władze wyższych uczelni. Oto fragmenty 
wywiadu prasowego z członkiem kierownictwa jednego z polskich uniwersytetów 
państwowych. 

W tradycyjnym ujęciu przez ‘jakość’ rozumie się wysoki poziom wiedzy. Jeśli absolwent 
ma dużo wiedzy z jakiejś dziedziny, to jest rzekomo wysoki poziom. Tymczasem filozofia 
nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym wprowadza nacisk nie na wiedzę, ale na umiejętności 
i dyspozycje.
[…] Poziom wiedzy studenta jest kwestią drugorzędną. najważniejsza jest jego satysfakcja. 
To uczelnia powinna studentowi gwarantować. Tak naprawdę chodzi o satysfakcję absolwenta 
uczelni, a jej źródłem jest zdobycie i utrzymanie satysfakcjonującej pracy. […] Wyjaśniam 
[w ten sposób] znaczenie pojęcia ‘jakości’ w myśl nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym 
i procesu bolońskiego.
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[…] Jakość nie oznacza zaawansowanej wiedzy. Jakość to satysfakcja absolwenta. Jakość to 
bycie szczęśliwym. Oczywiście uczelnia nie może przekształcić się w fabrykę zadowolonych, 
ale musimy myśleć przede wszystkim o studencie. Tak jak np. fabryka samochodów myśli 
o swoich klientach: by opuszczając salon, nie żałowali zakupu [Jakość to bycie szczęśliwym, 
2012: 7].

o potoczneJ mitologii wyższego wykształcenia

Realizacja społecznych funkcji w coraz większym stopniu zastępowana jest 
w systemie edukacji przez realizację szkodliwych kulturowo i destrukcyjnych 
cywilizacyjnie ideologii edukacyjnych. W szczególności idee, pojęcia, koncep-
cje teoretyczne i polityczne odnoszące się do wyższego wykształcenia – obecne 
w szerszym społecznym dyskursie, zwłaszcza zaś w sferze kultury masowej – 
ulegają stereotypizacji i mitologizacji, przez co rozumie się tutaj daleko idące 
uproszczenia stanów faktycznych, przenoszenie idei, pojęć i koncepcji działań 
w sferę pozorów, rytuałów, magii słów. Są to w istocie procesy de-racjonaliza-
cyjne, przebiegające w kierunku odwrotnym do Weberowskiego „odczarowania 
świata”: procesy „zaczarowywania” rzeczywistości edukacyjnej. 

Z socjologicznego punktu widzenia ważne są: skala uproszczeń poszcze-
gólnych aspektów rzeczywistości edukacyjnej, nieuświadamianie sobie owych 
uproszczeń, a w rezultacie utrata kontroli poznawczej nad tym, co z danym ste-
reotypem lub mitem dzieje się w praktyce (życia codziennego, politycznej) oraz 
kształtowanie się konkretnych oczekiwań pod jego wpływem [mudyń 2000]. 

można wyróżnić mity dotyczące (1) istoty kształcenia na poziomie wyższym, 
(2) jakości kształcenia na tym poziomie, (3) ogólnospołecznych funkcji takiego 
kształcenia. 

A oto przykłady mitów należących do poszczególnych kategorii: 

Ad. (1). 
1. Wskaźniki oparte na liczbie lat skolaryzacji pokazują faktyczny poziom 

wykształcenia.
Zwraca uwagę wygodna klarowność takich wskaźników, ich powszechna sto-
sowalność, zwłaszcza możliwość dokonywania porównań. można mniej mówić 
(albo nie mówić wcale) o zróżnicowaniu wewnętrznym kształcenia, za to więcej 
(albo wyłącznie) o porównaniach zewnętrznych czy porównaniach w czasie. 
Powszechne używanie i akcentowanie tego rodzaju wskaźników sugeruje ich 
wystarczalność. I tak „poziom wykształcenia społeczeństwa” mierzy się głów-
nie obowiązkową liczbą lat skolaryzacji bądź średnią obecnością w systemie 
edukacyjnym liczoną w latach.
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2. Instytucje szkolnictwa wyższego („wyższe uczelnie”, „uniwersytety”) są 
jednolite rodzajowo i jakościowo. Dostarczają społeczeństwu „wspaniale 
wykształconej młodzieży” lub „produkują bezrobotnych”.

Termin „uniwersytet” używany jest w dyskursie ogólnopolitycznym, naukowym 
oraz potocznym jako synonim wyższej uczelni. W istocie postuluje się tym samym 
(a czyni tak również nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym) sprowadzenie roli 
uniwersytetów do roli szkół zawodowych oraz realizację nie zawsze uzasadnio-
nych aspiracji wyższych szkół zawodowych do bycia uniwersytetami. Druga 
część tego mitu pokazuje czy sygnalizuje medialne skrajności, w jakich zwykle 
jest on przedstawiany w dyskursie publicznym. 
3. Kształcenie jest usługą, uczeń/student jest klientem.
Czy kształcenie jest usługą, czy raczej inwestycją? Jaka jest rola różnych przecież 
podmiotów zainteresowanych kształceniem (aktorów na scenie edukacyjnej)? Czy 
wszyscy oni są klientami systemu edukacyjnego? Czy można być klientem, nie 
płacąc za usługę? A jeśli nawet tak, to przecież nie tylko student jest klientem, 
czy też podmiotem potencjalnie zainteresowanym kształceniem. Próba uporząd-
kowania tych kwestii została przeze mnie podjęta w innym miejscu [Boczkowski 
2011: 97–117], tutaj można tylko podkreślić powszechność i trwałość tego mitu 
w literaturze przedmiotu [zob. np. Brzezińska i in. 2004; Sztejnberg 2008].
4. Działania reformatorskie w szkolnictwie wyższym doprowadzą do zmiany 

paradygmatu kształcenia („od nauczania do uczenia się”).
Zakłada się tutaj, po pierwsze, wystarczające możliwości intelektualne osób 
kształconych, zaś po drugie – zainteresowanie, ciekawość poznawczą, samodziel-
ność myślenia na studiach. Realizacja tych założeń, a więc i naczelnego postu-
latu, jest niemożliwa bez odpowiedniego przygotowania na niższych szczeblach 
kształcenia i bez selekcji. mit ten jest ostatnio wzmacniany przez specyficzne 
odczytanie sygnałów płynących z rynku pracy: samodzielność uczenia się ma 
dotyczyć wspomnianych w przytaczanym wyżej wywiadzie kompetencji, umie-
jętności i dyspozycji. 

Ad. (2)
1. możliwe jest (a nawet jest faktem) zobiektywizowanie jakości kształcenia.
milcząco zakłada się istnienia pewnych, stałych kryteriów i standardów jakości, 
których usilnie poszukuje się jak swoistego Świętego Graala. Tymczasem jakość 
kształcenia jest tworzona i przetwarzana przez różne podmioty zainteresowane 
(ich zbiorowości i grupy) oraz jest warunkowana określoną ideologią edukacyjną. 
Wprawdzie w znacznie większym stopniu odnosi się to do kierunków studiów 
w zakresie szeroko rozumianych nauk społecznych i humanistycznych, ale nawet 
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na kierunkach tzw. ścisłych część kryteriów oceny jakości przyjmowana jest 
arbitralnie, ulegając edukacyjno-ideologicznym wpływom.
2. Tylko instytucje szkolnictwa wyższego (uczelnie) są odpowiedzialne za jakość 

i poziom kształcenia na tym szczeblu.
Istotna jest tutaj kwestia jakości k s z t a ł c o n y c h, ich predyspozycji i przy-
gotowania do studiów określonego rodzaju. Kwestia ta powinna być brana pod 
uwagę w dyskursie dotyczącym jakkolwiek rozumianej jakości kształcenia, 
bowiem ważnym elementem tej ostatniej jest jakość uczestnictwa w kształce-
niu, nie mówiąc już o wydolności edukacyjnej, czyli samej możliwości takiego 
uczestnictwa. Ważne są również kwestie jakości – w tym zwłaszcza społecznej 
legitymizacji – uregulowań prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego; legity-
mizacji rozumianej jako powszechność przekonania o słuszności proponowanych 
i wprowadzanych rozwiązań.
3. Wysoką jakość i poziom kształcenia można zapewnić przez zmiany 

strukturalne w szkolnictwie wyższym oraz przez rozwój materialnej 
i organizacyjnej infrastruktury instytucji kształcących.

Sprawozdania z realizacji procesu bolońskiego [m.in. Crosier et al. 2006] nie 
potwierdzają pozytywnego związku jakości kształcenia ze zmianami struktural-
nymi. Rozwój bazy materialnej jest w przeważającej mierze reakcją na masowość 
kształcenia oraz elementem marketingowym, aczkolwiek niewątpliwie zwiększa 
komfort kształcenia i może wpływać na wzrost zadowolenia podmiotów zainte-
resowanych, nawet bez związku z nabywaniem wiedzy i umiejętności.

Ad. (3)
1. Powszechna dostępność kształcenia na poziomie wyższym ma wyłącznie 

pozytywne znaczenie.
Z powszechną dostępnością i znaczną osiągalnością9 kształcenia na tym poziomie 
związane jest jego umasowienie, obniżanie się poziomu nauczania, rozbudzanie 
bezpodstawnych aspiracji, psucie standardów poznawczych itp. Zaś z samą 
masowością kształcenia wiąże się gwałtowne obniżenie wartości i znaczenia 
wykształcenia jako czynnika stratyfikacji społecznej. Funkcja stratyfikacyjna 
edukacji ulega przewartościowaniu, którego rezultatem będzie najprawdopo-
dobniej wytworzenie się elit w oparciu o różnorodne kryteria, które nawet jeśli 
będą nawiązywały do kwestii edukacyjnych, to na pewno nie do dychotomicz-
nego podziału na posiadających wyższe wykształcenie i nieposiadających go. 
W kontekście dominującej wciąż w świadomości zbiorowej ideologii afirmacji 

9 Dostępność jest zespołem cech systemu, osiągalność wiąże się z możliwościami podmiotów 
będących bądź niebędących w stanie z tej dostępności skorzystać. 
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i sprawczych możliwości wyższego wykształcenia oraz w sytuacji coraz trud-
niejszego (coraz mniej chłonnego i bardziej wymagającego) rynku pracy, można 
oczekiwać coraz większej fali frustracji i niezadowolenia ukierunkowanego na 
system szkolnictwa wyższego. Obroną systemu nie jest jednak atak w imię przy-
wrócenia rangi intelektualnej i kulturotwórczej kształceniu na poziomie wyższym, 
lecz wycofywanie się na pozycje minimalistyczne, budowane wokół przyuczania 
zawodowego oraz „zdobywania umiejętności miękkich”, czyli interpersonalnego 
treningu korporacyjnego, co widać chociażby w przytoczonym wyżej wywiadzie. 
W tak zarysowanym kontekście funkcjonuje kolejny mit.
2. Ukończenie wyższej uczelni automatycznie przekłada się na ruchliwość 

pionową w górę.
Uczestniczka jednej z debat prasowych dotyczącej polskiej nauki napisała, że 
dokonało się sprowadzenie awansu społecznego przez edukację do roli atrapy: 
ani to edukacja, ani to awans. Bezpośredni uczestnicy kształcenia są tego coraz 
bardziej świadomi, ponieważ coraz częściej mit ten nie znajduje potwierdzenia 
w rzeczywistości, jednak wciąż utrzymuje się w propagandowym, agitacyjnym 
nurcie dyskursu edukacyjnego, zwłaszcza w jego przedstawieniu medialnym. 
3. Gospodarka i społeczeństwo potrzebują masowego kształcenia na poziomie 

wyższym. Rozwijające się społeczeństwa wiedzy potrzebują coraz większej 
liczby ludzi z wyższym wykształceniem. 
W skali ogólnoeuropejskiej i w obliczu narastającego kryzysu ekonomicznego 

i kulturowo-cywilizacyjnego nieprawdziwość tego zmitologizowanego przeko-
nania – leżącego zresztą u podstaw Strategii Lizbońskiej i procesu bolońskiego – 
jest oczywista. Ale już wcześniejsze analizy rynkowo-edukacyjne dowodziły 
niesłuszności tego założenia cywilizacyjnego. Kilkanaście lat temu Alison Wolf 
kompetentnie dowodziła w swojej książce, że teza o uzależnieniu wzrostu gospo-
darczego od zwiększania się potencjału wyedukowania społeczeństwa jest mitem 
[Wolf 2001]. Podobne przekonania oraz wspierające je wyniki analiz empirycz-
nych, niekiedy dość szeroko komentowane i dyskutowane, tłumione były – i nadal 
są – przez oficjalny, zideologizowany dyskurs edukacyjny. Przytoczone wyżej 
rezultaty analizy danych statystycznych zamieszczone w okresowym raporcie 
dotyczącym m.in. edukacji na poziomie wyższym w krajach OECD pokazały, 
że w części krajów rozwiniętych, między innymi w Polsce, zapotrzebowanie 
na wykształconą specjalistycznie na poziomie wyższym i relatywnie młodą siłę 
roboczą malało już od końca lat 90. ubiegłego wieku, raczej bez związku ze 
wskaźnikami wzrostu gospodarczego [Education…, 2009].

Stereotypy, a właściwie już mity edukacyjne, będące rezultatami procesu 
ideologizacji, jakiemu poddawana jest edukacyjna sfera życia społecznego, są 
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kulturowo i cywilizacyjnie szkodliwe: w wyniku ich szerokiego społecznego 
funkcjonowania degenerują się lub zanikają uznawane dotychczas wartości, zaś 
dotychczas przestrzegane normy alienują się od nich w instytucjonalnej pragma-
tyce. Kulturowa szkodliwość stereotypów i mitów edukacyjnych polega także 
na tym, że powodują narastanie frustracji i – po rozszerzeniu się tego zjawiska 
poza pewne „naturalne” granice – mogą stwarzać zagrożenia o szerszym, spo-
łeczno-politycznym zasięgu związane z radykalizacją i populizacją nastrojów. 
Sprzyja temu niski – mimo szerokiego uczestnictwa w systemie edukacji – po-
ziom kapitału kulturowego w społeczeństwie, co między innymi związane jest 
z nierealizowaniem przez ten system funkcji transmisji kulturowej. 

Pozyskiwanie potrzebnej społeczeństwu liczby ludzi o wysokich kwalifika-
cjach, należy dodać – odpowiednio zróżnicowanych rodzajowo, jest niewątpli-
wie jednym z najważniejszych czynników modernizacji. Dążenie do tego, aby 
jak najwięcej ludzi posiadało jak najwyższe – i w gruncie rzeczy jakiekolwiek 
w sensie rodzajowym – wykształcenie, trzeba uznać za zniekształconą, zideolo-
gizowaną i zmitologizowaną postać tego procesu. można ponadto wysunąć tezę, 
iż w społeczeństwie p o n o w o c z e s n y m  czynnikiem stymulującym rozwój 
nie jest już liczba posiadaczy dyplomów o możliwie jak największej wartości 
specjalistycznej (zarówno w sensie intelektualnym, jak i kompetencyjnym), 
lecz możliwie jak największa liczba ludzi posiadających cenione na rynku pracy 
właściwości, które studia wyższe (zwłaszcza uniwersyteckie) mogą ewentualnie 
rozwijać czy doskonalić, ale których nie są w stanie wykreować, ponieważ są 
one zbiorczym rezultatem poprzedzającego studia okresu socjalizacji, w tym 
edukacji na niższych szczeblach.

o ideologii UniwersytetU masowego

Dominującą cechą cywilizacji XX–XXI wieku – cywilizacji nowoczesności 
według Shmuela n. Eisenstandta [Eisenstadt 2006] lub, jak można by powie-
dzieć za norbertem Eliasem – najnowszego stadium procesu cywilizacyjnego 
[Elias 2011], jest umasowienie różnych dziedzin życia społecznego. Wszystkie 
obszary rzeczywistości społecznej – bez względu na kryteria, według których 
są wyróżniane – posiadają tę cechę czy właściwość: produkcja, konsumpcja, 
komunikowanie się, realizowane wzory sukcesu, życia codziennego, w tym in-
tymnego, wzory korzystania z przestrzeni ekspresji, wzory religijności, edukacji 
itd., itp. Ta powszechność umasowienia ma swoje źródło w możliwościach tech-
nicznych i technologicznych, a ściślej biorąc we wzrastającym tempie rozwoju 
tych możliwości. może to być – i bardzo często jest – interpretowane jako postęp 
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cywilizacyjny. Jeśli jednak wyobrazić sobie za Eliasem proces cywilizowania 
jako przede wszystkim wprowadzanie do życia wspólnotowego oraz jednost-
kowego zinternalizowanych reguł ograniczających, a niekiedy niwelujących, to 
co naturalne w człowieku, a więc jako akceptowany we wspólnocie, czy wręcz 
pożądany rozwój normatywnej sfery kultury, to zasadność takiej interpretacji 
staje pod znakiem zapytania. masowość produkcji w jej skrajnej postaci, tzn. 
jednorazowości użytkowej i przedmiotowej zastępowalności przyspieszanej coraz 
bardziej przez marketing i udoskonalaną technicznie reklamę, ułatwia wprawdzie 
egzystencję, ale równocześnie maksymalizuje potrzeby konsumpcyjne, przeno-
sząc stan ich niezaspokojenia w sferę egzystencjalnej zbędności i hedonistycznej 
zachłanności. Techniczny rozwój środków masowego komunikowania stymuluje 
powiększanie się sfery przekazu treści najprostszych, w coraz większej mierze 
zbędnych interpersonalnie, tzn. istotnych wyłącznie dla nadawcy komunikatu. 
Umasowienie kultury homogenizuje coraz więcej jej treści ekspresywnych na 
poziomie mieszanki pierwotnych emocji, a coraz więcej treści normatywnych – na 
poziomie osiągania skuteczności w interpersonalnej konkurencji. Prymitywiza-
cja i brutalizacja zarówno publicznego dyskursu, jak i sfery behawioralnej jest 
niewątpliwie tego następstwem. W szczególności umasowienie ponad-obligato-
ryjnych szczebli sformalizowanego kształcenia, będące skutkiem utowarowienia 
edukacji i podporządkowania jej rynkowemu prawu popytu i podaży, prowadzi 
wprost do degeneracji procesów edukacyjnych i dysfunkcjonalizacji rezultatów 
kształcenia. Odnosi się to zwłaszcza do kształcenia na poziomie wyższym, w tym 
uniwersyteckiego.
Uzasadniany przez dominującą w XX w. ideologię edukacyjną rozwój kształce-
nia na wszystkich szczeblach nieobligatoryjnych (także na poziomie wyższym) 
w kierunku coraz większej powszechności a potem masowości był główną, 
pierwotną przyczyną wzrastającej niewydolności wielu krajowych systemów 
edukacyjnych: programowej, dydaktycznej, socjalizacyjnej (społeczno-psy-
chologicznej), czego rezultatem jest obniżenie się skuteczności i użyteczności 
kształcenia uniwersyteckiego. 

W tak zarysowanym kontekście warto przypomnieć znaną koncepcję opóź-
nienia kulturowego (cultural lag), przywoływaną niekiedy przy wyjaśnianiu 
problemów społecznych, które pojawiają się, gdy zmiany społeczne i kulturowe 
nie nadążają za zmianami technologicznymi, lub bardziej ogólnie – gdy jakikol-
wiek aspekt kultury nie nadąża za innym aspektem, z którym jest powiązany [zob. 
Ogburn 1950: 200–213; Horton and Hunt 1964: 501–502; Spencer 1979: 64]. 
Koncepcja ta i sam termin pojawiły się wraz z intensyfikacją, a później gwałtow-
nym przyspieszeniem procesów modernizacyjnych w XX wieku, kiedy stało się 



 UnIWERSyTET A KSZTAŁCEnIE mASOWE... 29

jasne, że rozwój technologiczny znacznie wyprzedza psychospołeczne i kulturowe 
możliwości racjonalnego nim zarządzania. Powiększająca się luka kulturowa 
stanowi istotne zagrożenie dla „cywilizacji nowoczesności”, być może również 
dla jej ponowoczesnej kontynuacji. nikłe możliwości, albo wręcz niemożność 
adekwatnego zagospodarowania technologii (także masowości jej użytkowania 
i skutków jej zastosowania) w aspekcie kulturowym – intelektualnym, emocjo-
nalnym, a zwłaszcza aksjonormatywnym – powodują szczególnego rodzaju efekt 
odrywania się społecznych wyobrażeń, zaanektowanych przez ideologie, od ich 
realnych/materialnych odniesień. Efekt ten bardzo przypomina opisywane przez 
Baudrillarda zjawiska symulowania i „symulakryzacji” życia społecznego. 

[…] Symulacja […] przeciwstawia się przedstawieniu. Reprezentacja wychodzi od zasady 
ekwiwalencji znaku i rzeczywistości (nawet jeśli owa równoważność stanowi utopię, jest 
podstawowym aksjomatem). Symulacja przeciwnie – wychodzi od utopijności zasady 
ekwiwalencji, wypływa z radykalnej negacji znaku jako wartości, wychodzi od znaku jako 
przywrócenia i wyroku śmierci na samą możliwość referencji. Podczas gdy przedstawienie 
stara się wchłonąć symulację, interpretując ją jako fałszywą reprezentację, symulacja pochłania 
cały gmach przedstawienia jako symulakr.
Oto zatem kolejne stadia obrazu:
 – stanowi odzwierciedlenie głębokiej rzeczywistości,
 – skrywa i wypacza głęboką rzeczywistość,
 – skrywa nieobecność głębokiej rzeczywistości,
 – pozostaje bez związku z jakąkolwiek rzeczywistością: jest czystym symulakrem samego 

siebie. [Baudrillard 2005: 11–12]

można powiedzieć, że Baudrillard pisał o działaniu mechanizmu w pewnym 
zakresie podobnego, czy może równoległego do procesu pogłębiającej się ide-
ologizacji życia społecznego. Chodzi w niej zwłaszcza o osłabianie, a w końcu 
przerwanie więzi między sferą aksjonormatywną, działaniem oraz osiągnięciami 
i realizacjami technologicznymi. Człowiek nie musi rozumieć, ma się rozwijać po-
przez symulowane w istocie dostosowanie się do technologii (również społecznej, 
w rozumieniu socjotechnicznym) i jej częściowo żywiołowego, po części zaś ste-
rowanego procesu rozwojowego10. Ideologie przedstawiają określone obrazy po-
rządku społecznego i pragną być powszechnie postrzegane jako jedyne repozytoria 
prawdziwych znaczeń tych przedstawień, jako wyłączne źródła uprawnionych 
objaśnień zarówno szczegółów, jak i ogólnej wymowy. Obraz i jego sens mają 
jednak w znacznej mierze charakter iluzoryczny, w szczególności mogą nie być 
zgodne z porządkiem racjonalnym, logiką czy zobiektywizowanym dyskursem 

10 Przykładem w dziedzinie edukacji mogą być Krajowe Ramy Kwalifikacyjne, także dosto-
sowywanie programów kształcenia do ideologicznie rekonstruowanych potrzeb gospodarki/rynku 
pracy.
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naukowym. Szczególnym społecznym mechanizmem ułatwiającym akceptację 
i dostosowanie się do świata przedstawionego są ideologie edukacyjne. Definicja 
ideologii edukacyjnej sformułowana przez Rolanda meighana określa ją jako 

zbiór idei i przekonań wyznawanych przez grupę ludzi na temat formalnych ram edukacji, 
zwłaszcza szkolnictwa i często – przez rozszerzenie terminu lub przez implikację – także na 
temat nieformalnych aspektów edukacji [meighan 1993: 200]. 

Jako kategoria socjologiczna ideologia definiowana jest zazwyczaj bardziej 
szczegółowo, z uwzględnieniem takiego aspektu semantycznego, który nadaje 
szczególny sens określaniu jakichś wypowiedzi, tekstów, dokumentów itp. jako 
ideologicznych. Jedna ze słownikowych definicji mówi, że jest to 

system mniej lub bardziej powiązanych ze sobą poglądów, nastawień, wierzeń, mitów i idei 
[np. dotyczących systemu edukacji – przyp. mój, AB] (…), prawdziwych lub fałszywych, 
wspólnych dla jednostek lub grup w określonym czasie i miejscu, zawsze łączących się z jakimś 
zespołem twierdzeń wartościujących oraz dyrektywami działania. W socjologii K. mannheima 
ideologie są uznawane za wytwór grup społecznych, w których powstają, a ich funkcja polega 
na wspieraniu istniejącego porządku społecznego i obronie interesów grupowych [Olechnicki, 
Załęcki 1997: 82; zob. też Bauman 1998: 297–301; marshall 2004: 122–123].

Wyróżniając dwa znaczenia słowa „ideologia”, partykularne i totalne, man-
nheim pisał o tym pierwszym znaczeniu:

Z partykularnym pojęciem ideologii mamy do czynienia, gdy słowo to ma oznaczać jedynie, 
że nie chce się wierzyć określonym „ideom” i „wyobrażeniom” przeciwnika. Uważa się 
je bowiem za mniej lub bardziej świadome maskowanie stanu rzeczy, którego rzeczywiste 
poznanie nie leży w jego interesie. może tu wchodzić w grę cała skala od świadomego 
kłamstwa do półświadomego, instynktownego maskowania, od oszukiwania innych do 
oszukiwania samego siebie [mannheim 2008: 90–91]. 

Tak więc gdy charakteryzuje się czyjeś idee i poglądy jako „ideologiczne” 
i uważa się je za fałszujące lub zniekształcające rzeczywistą naturę zjawisk, 
pojęcie ideologii używane jest w sensie partykularnym. O drugim, totalnym 
(określanym także jako radykalne) rozumieniu ideologii mannheim pisał tak: 

można mówić o ideologii jakiejś epoki lub konkretnie określonej pod względem historyczno-
-społecznym grupy, np. klasy, w tym sensie, że ma się na myśli swoistość i charakter totalnej 
struktury świadomości tej epoki czy grupy [mannheim 2008: 91].

Louis Wirth w swojej przedmowie do angielskiego wydania „Ideologii 
i utopii” podkreślał wagę ukazania przez mannheima, że zarówno ideologie – 
zespoły idei dążące do zachowania istniejącego porządku, jak i utopie – zespoły 
idei projektujące zmianę tego porządku, odwracają uwagę od istoty zagadnienia 
(przedmiotu obserwacji), ukierunkowując ją (a także ukierunkowując refleksję, 
debatę, szerzej – dyskurs) na wyselekcjonowane aspekty sytuacji, w szczegól-
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ności, można dodać, na elementy sprzyjające realizacji grupowych interesów 
[Wirth 2008: 20].

Współcześnie nie ma zgody co do tego, jak najlepiej zdefiniować ideologię, 
są też opinie, że pojęcie to jest w ogóle niepotrzebne w analizach społecz-
nych i politycznych ze względu na swą wieloznaczność i kontrowersyjność. 
Wciąż jednak w rozważaniach definicyjnych obecna jest wspomniana wyżej 
mannheimowska idea dwoistego ujmowania ideologii. Po pierwsze, szeroko 
używa się tego terminu do opisu zespołu idei, wartości i przekonań sterujących 
działaniami społecznymi i politycznymi. Ideologia jest tu pojmowana jako 
wyraźny i relatywnie spójny system idei i przekonań przenikający działania 
społeczne i polityczne, zaś zadaniem, wobec którego staje badacz ideologii, 
jest wyodrębnianie takich systemów i opisywanie ich właściwości [Seliger 
1976; Dubois 2001]. 

Po drugie, używa się terminu „ideologia” w bardziej normatywny sposób, 
odnosząc się do idei, przekonań czy form symbolicznych, które są w jakiś sposób 
mylne, wprowadzające w błąd, iluzoryczne lub jednostronne, albo takich, które 
służą interesom wpływowych grup. można te odmienności znaczeniowe określić 
jako warianty pewnej krytycznej koncepcji ideologii. Zwolennicy tej koncepcji 
uważają, iż samo nazwanie czegoś „ideologicznym” zawsze zawiera konotację 
negatywną: zakłada, że idee lub formy symboliczne dotyczą tylko niektórych 
aspektów zjawisk czy procesów lub są wprzężone w realizację partykularnych 
interesów. 

Totalny charakter ideologii opisywany przez mannheima uzyskał nowe 
znaczenie w świetle analizy Raymonda Arona poświęconej współczesnym mu 
systemom politycznym [Aron 1964]. Zaproponował on identyfikację każdego 
systemu politycznego za pomocą „oficjalnej ideologii”, tj. „złożonego systemu 
doktrynalnego”, ukształtowanego, z jednej strony, przez ogólne zasady czy reguły 
wypływające „z teoretycznej analizy tego, co się faktycznie dzieje”, zaś z dru-
giej strony – przez propozycje zakwalifikowane jako „mylące” (wprowadzające 
w błąd), „zniekształcone”, lub nawet „absurdalne”. Aron podkreślał specyficzną 
cechę wszelkiej „oficjalnej ideologii”: przemożną wolę jej promotorów niepod-
dawania jej żadnej krytycznej debacie, zwłaszcza dotyczącej tych składników 
ideologii, które stanowią podstawę określonego, narzuconego przez jej twórców 
systemu interpretacji świata społecznego. można w tym kontekście zwrócić uwagę 
na fakt, że w dyskursie reformatorskim na temat szkolnictwa wyższego prak-
tycznie pomijana jest, a w każdym razie bardzo rzadko podejmowana oczywista 
kwestia zasadniczego warunkowania jego stanu przez sytuację w podsystemach 
edukacyjnych niższych szczebli, jak również kwestia nikłej rozpoznawalności 
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zapotrzebowań i chłonności rynku pracy w odniesieniu do osób wychodzących 
z systemu edukacyjnego. Zapewne w związku z brakiem rzeczowego, anali-
tycznego traktowania obu tych kwestii postulaty przygotowania edukowanych 
do wyzwań rynku pracy oraz podejmowane w związku z tym działania mają 
charakter zdecydowanie hasłowy, ideologiczny w węższym znaczeniu; odwołują 
się do uwikłanego w różnorodne uwarunkowania przeświadczenia o uniwersal-
nym powołaniu głoszonej ideologii, przekazywanej jako jedynie właściwa wizja 
rzeczywistości edukacyjnej.

Zapowiadaną w procesie bolońskim zmianę paradygmatyczną w obszarze 
szkolnictwa wyższego, a więc zmianę najogólniejszego i najbardziej podstawo-
wego zespołu wzorów, według którego funkcjonuje ten podsystem społeczny, 
wypada traktować jako zastąpienie jednej ideologii inną. Zwrócenie uwagi na 
istotę takiej zmiany mogłoby stanowić punkt wyjścia do refleksji nad jej ade-
kwatnością do określonych sytuacji społecznych, realnością i ewentualnymi 
pożytkami z niej płynącymi; inaczej mówiąc – nad dobrymi i złymi stronami 
nowej ideologii edukacyjnej odnoszącej się do szkolnictwa wyższego. 

Zmianę paradygmatu można rozumieć jako zasadniczą zmianę dominującego 
w danej sferze rzeczywistości społecznej dyskursu – sposobu myślenia, nadawania 
sensów, praktyki poznawczej realizującej się za pośrednictwem systemów komu-
nikacyjno-znaczeniowych [misztal 2000: 73]. W przypadku paneuropejskiego 
projektu reform określanego jako strategia lizbońska, sferą, w której miałoby 
dojść do takiej paradygmatycznej zmiany, jest system szkolnictwa wyższego, 
ujmowany zarówno w skali europejskiej, jak i w skali poszczególnych krajów 
członkowskich. Główne kierunki przemian w tej sferze rzeczywistości społecznej 
zarysowane są w sekwencji międzynarodowych porozumień i dokumentów okre-
ślanej jako proces boloński, zaś jednym z tych kierunków miałoby być przejście 
„od nauczania do uczenia się” (from teaching to learning) – od biernego (mało 
zaangażowanego intelektualnie, emocjonalnie, behawioralnie) do aktywnego 
(wszechstronnie i głęboko zaangażowanego) sposobu nabywania wiedzy i umie-
jętności przez jednostki i zbiorowości kształcone na wyższych uczelniach [zob. 
The social function of higher education… 2008: 64–65 i dalsze].

Dotychczasowy paradygmat to przekazywanie osobom kształconym mniej 
lub bardziej dokładnie określonych elementów wiedzy i umiejętności uznanych 
przez stosownych decydentów za optymalne dla przyszłego życia zawodowego 
i szerzej – dla prawidłowego funkcjonowania w tym fragmencie rzeczywistości 
społecznej, który jest jakoś powiązany z daną dyscypliną akademicką. można 
nazwać ten paradygmat transferowym modelem kształcenia. 
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W związku z przewidywanymi potrzebami kształtującego się „społeczeństwa 
wiedzy”11 postulowana była zmiana polegająca na stymulowaniu bardziej zróżni-
cowanej i bardziej elastycznej, a przede wszystkim intensywniejszej aktywności 
kształceniowej osób studiujących. Powinno to być przejście od biernego przy-
swajania wiedzy i umiejętności do świadomego sterowania (zarządzania) swoimi 
zasobami intelektualnymi, emocjonalnymi i behawioralnymi przy uwzględnianiu 
różnych uwarunkowań społecznych, przede wszystkim zaś – wymagań i ogra-
niczeń rynku pracy. Taki pożądany paradygmat edukacyjny w kształceniu na 
poziomie wyższym można by określić jako model zarządzania wiedzą, albo 
model interaktywny. 

Od niedawna postulatowi takiej zmiany paradygmatycznej zaczęła towa-
rzyszyć intensywna implementacja funkcjonującej w szerszym kontekście 
neoliberalnym partykularnej ideologii podporządkowania kształcenia rynkowi 
pracy – nie tyle nawet jego faktycznie identyfikowanym potrzebom, ile pewnemu 
fantomatycznemu, zideologizowanemu wyobrażeniu o nim. Hasłem jest tutaj 
nauczanie umiejętności miękkich, kształtowanie kompetencji i dyspozycji do 
konkurowania (współzawodnictwa, walki) o wejście na rynek pracy i auto-po-
zycjonowanie na nim. Ideologiczność i „symulakryczność” tego hasła polega na 
tym, że w zdecydowanej większości, właściwie niemal we wszystkich miejscach 
i rodzajach pracy, takie umiejętności i kompetencje albo nie mają praktycznie 
żadnego znaczenia – liczy się przede wszystkim elementarne przygotowanie za-
wodowe oraz posłuszeństwo i lojalność, albo mają znaczenie coraz mniejsze lub 
przestają się liczyć w konkurencji z postawami i zachowaniami koniunkturalnymi 
w kontekście wzrastającej niepewności pracy. Tak więc zideologizowany przekaz 
kulturowy – znak, obraz – nie tylko, jak pisał Baudrillard, ukrywa i zniekształ-
ca rzeczywistość, ale ukrywa to, że tej rzeczywistości nie ma, albo że jest ona 
w zaniku. To prosta droga do zerwania związków z jakąkolwiek rzeczywistością, 
zwłaszcza, że n a u c z a n i e  umiejętności miękkich zasadniczo powieść się nie 
może, bowiem ich posiadanie lub brak związane są przede wszystkim z cechami 
charakteru i osobowości, można je tylko wzmacniać czy rozwijać. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, co pisał – we właściwym sobie stylu, lecz 
jakże proroczo w kontekście współczesnych dylematów szkolnictwa wyższego – 

11 Jest to kolejna kategoria pojęciowa używana częściej w kontekście ideologicznym niż 
merytorycznym, w tym drugim zresztą nieliczne bardziej konkretne definicje (uwzględniające 
kontekst systemu edukacyjnego) funkcjonują wyłącznie w obrębie teoretycznej refleksji socjolo-
giczno-edukacyjnej. 
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już w 1977 r. Baudrillard o sytuacji na uniwersytetach wydających dyplomy, na 
które nie ma faktycznego zapotrzebowania na rynku pracy.

Wartości uniwersyteckie (dyplomy itp.) będą się gwałtow nie mnożyć i nadal krążyć, 
podobnie nieco jak płynne kapitały bądź eurodolary, będą wirować bez jakiegokolwiek 
kryterium odniesienia, u swego kresu całkowicie bezwartościowe, lecz to już bez znaczenia: 
sam ich obieg wystarczy do wytworzenia spo łecznego horyzontu wartości […].

[…] Wymiana znaków (wiedzy, kultury) dokonująca się na Uniwersytecie po między 
„uczącymi” a „uczonymi’ już od jakiegoś czasu jest niczym więcej jak podwojonym 
spiskiem goryczy niezróżnicowania […] znaków, które pociąga za sobą zanik ludzkich 
i społecznych stosunków […]. W tym znaczeniu Uniwersytet pozostaje miejscem rozpaczliwego 
wtajemniczenia w pustą formę wartości, a tym, którzy żyją na nim od jakiegoś czasu, znana 
jest już owa dziwna praca, prawdziwa rozpacz i zwątpienie nie-pracy nie-wiedzy […]. 

[…] Staliśmy się inicjatorami zaawansowanej, czystej formy wartości: dyplomy bez 
możliwości pracy. System już ich nie chce, pra gnie jedynie operacyjnych wartości działających 
w próżni [Baudrillard 2005: 185–186].

Projekt reformowania europejskiego systemu edukacyjnego, w szczególności 
szkolnictwa wyższego, nie podejmuje tak szczegółowych zagadnień, jak egzegeza 
ideowych (ideologicznych?) haseł. Warto jednak zastanowić się jakie, w ujęciu 
socjologicznym, są podstawy rozważania kwestii odnoszącego się do uniwersy-
tetów paradygmatu edukacyjnego i ewentualności jego zmian, zwłaszcza, że od 
jakiegoś czasu prawie w ogóle o nim nie słychać – zaniknął przytłoczony wszech-
ogarniającym, dwukierunkowym dyskursem edukacyjnym: załamywaniem rąk 
na okoliczność negatywnej diagnozy stanu edukacji oraz pozytywistycznymi 
w formie lecz w istocie beztreściowymi debatami oraz pozornymi działaniami 
regulacyjno-naprawczymi w ramach wszechogarniającego parametryzowania 
i konstruowania Krajowych Ram Kwalifikacji. 

zakoŃczenie

Idea tradycyjnego uniwersytetu – także odpowiadającego nowszej, dziewiętnasto-
wiecznej tradycji sygnowanej nazwiskiem von Humboldta – oraz idea uniwersyte-
tu przedsiębiorczego, są typami idealnymi na krańcach wyobrażonego kontinuum 
ewolucji uniwersytetu. Praktyczną realizację głównych elementów obu tych idei 
można interpretować w duchu zarówno akceptacji, jak i odrzucenia, ze względu 
na różnorodne i zmienne uwarunkowania społeczno-kulturowe, ekonomiczne 
i polityczne, inaczej mówiąc, niezależne od najlepszych chęci i zamiarów mecha-
nizmy życia społecznego. Te uwarunkowania i mechanizmy społeczne nierzadko 
ulegają stereotypizacji i zmitologizowaniu, przede wszystkim zaś przedstawiane 
są w zideologizowanym dyskursie edukacyjnym, zwłaszcza odkąd kształceniu na 
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poziomie uniwersyteckim faktycznie została odebrana autonomia i gdy zaczęło 
być sterowane centralnie, także na szczeblu ponadpaństwowym.

Wspomniane w artykule niekorzystne zjawiska w funkcjonowaniu uniwersy-
tetów usiłujących na różne sposoby wcielać w życie ideę edukacyjnej przedsię-
biorczości biorą się prawdopodobnie z braku zróżnicowania ról i funkcji instytucji 
szkolnictwa wyższego, w szczególności raczej bezrefleksyjnego podporządkowa-
nia uniwersytetów i wyższych uczelni zawodowych tym samym mechanizmom 
rynkowym. W związku z tym warto rozważać postulat, aby uniwersytety stanowiły 
szansę edukacyjną przede wszystkim dla osób odpowiednio predysponowanych 
i wstępnie przygotowanych do przyszłego obserwowania, rozumienia, interpreto-
wania i objaśniania rzeczywistości, ujmowania jej w pojęcia oraz uczestniczenia 
w życiu społecznym w wymiarze wykraczającym poza poszczególne zajęcia 
zawodowe czy indywidualne zainteresowania. To właśnie studia uniwersyteckie 
powinny stwarzać możliwość uzyskania kapitału intelektualnego i kulturowego, 
z którego wypływają przecież te cechy. Określają one przynależność do szczególnej 
społecznej warstwy – inteligencji oraz są podstawą formowania się tak bardzo 
potrzebnej społeczeństwu elity intelektualnej, grupy ludzi, których aktywność 
obejmuje wytwarzanie, ewaluację i upowszechnianie kultury. 

Brzmi to jak postulat utopijny. Za przytaczanym tu parokrotnie autorem można 
jednak przyjąć, że jest to „feasible utopia” – czyli utopia, której realizacja jest 
możliwa w sprzyjających okolicznościach [Barnett 2013: 109–120]. 
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The UniverSiTy And MASS edUcATiOn. FrOM The ideA OF UniverSiTy 
TO The ideOLOgy OF higher edUcATiOn

abstract

the	idea	of	university	has	evolved	from	its	very	beginning	in	the	middle	ages,	but	in	the	last	two	
or	three	decades	it	has	become	the	subject	of	revolutionary	changes.	these	changes	have	become	
an	ideological	justification	assigning	a	totally	new,	difficult	to	precisely	define,	social	role	to	the	
university	–	at	present	only	one	of	many	higher	education	 institutions.	Different	definitions	of	
this	role	are	contained	and	reflected	in	the	concept	of	the	“entrepreneurial	university”.	Like	other	
contemporary	ideological	approaches,	this	concept	glosses	over	the	important	problem	of	the	sham	
and	superfluous	nature	of	mass	education	on	the	higher	level,	which	is	leading	to	a	decrease	in	the	
quality	of	education	decrease	in	many	fields	of	study.	the	“entrepreneurial	university”	defines	the	
quality	of	teaching	and	learning	in	a	spirit	which	is	in	contradiction	not	only	to	the	ancient	idea	of	
university,	but	also	to	the	basic	social	functions	of	education.

the	contemporary	ideas	of	university	and	the	stances	taken	on	them	–	from	acceptance	and	
promotion	of	the	“entrepreneurial	university”	to	criticism	of	this	concept,	through	to	the	search	
for	new	ideas	–	leave	quite	a	lot	of	space	for	some	diagnostic	reflection	on	the	present	situation	of	
universities	and/or	higher	education	in	general.	this	paper	is	an	attempt	to	develop	at	least	a	small	
part	of	this	space.

Key words:	 idea	of	university,	educational	 ideology,	entrepreneurial	university,	quality	of	
education


