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ŚCIĄGANIE I PLAGIARYZM JAKO WYRAZ 
STUDIOWANIA POZOROWANEGO WE 

WSPÓŁCZESNYCH SZKOŁACH WYŻSZYCH

Ściąganie, odpisywanie, metoda kopiuj-wklej, a nawet zlecenie komuś napisania 
pracy dyplomowej nie są zjawiskami marginalnymi we współczesnych szkołach 

wyższych. Różnorodne badania pokazują, że studenci nie zawsze są uczciwi w cza-
sie zaliczania przedmiotów, zdawania egzaminów, a nawet uzyskiwania dyplomów. 
W wielu publikacjach** dywaguje się nad tym, dlaczego tak się dzieje. W niniejszym 
artykule chciałabym spojrzeć na problem ściągania i plagiaryzmu jako na wyraz po-
zorowania studiowania.

Student powinien na studiach studiować. Jest to stwierdzenie trywialne, oczywi-
ste, ale nie zawsze rozumiane w taki sam sposób. Postaram się wskazać, jak zmieniło 
się postrzeganie studiowania jako procesu i dlaczego dziś można mówić o tym, iż stu-
dentom wydaje się, że studiują. Wyrazem lub sposobem na to udawanie są wszelkie-
go rodzaju nieuczciwe działania takie jak: odpisywanie, kopiowanie, plagiatowanie. 

ŚCIĄGANIE I PLAGIATOWANIE 

Ściąganie oraz plagiatowanie są to pewne zachowania wpisujące się w zdefi-
niowaną przez Beatę Bielską kulturę nieuczciwości studenckiej. Według autorki 
są to „utrwalone i  przekazywane wartości, normy, postawy i  wzory zachowań 
studentów wiążące się ze stałym, powszechnym przyzwoleniem na łamanie norm 
oficjalnych dotyczących pełnienia roli społecznej studenta” (Bielska, 2015, s. 9). 
Ściąganie jest popularne wśród uczniów już od początkowych klas szkoły pod-
stawowej i najczęściej polega na „ukrytym posługiwaniu się informacją uzyskaną 
z  innych źródeł niż własna wiedza i praca, dokonanym w celu uzyskania pożą-
danego wyniku egzaminu” (Niemierko, 2006). Na studiach formy i  skala nie 
zmieniają się. Ściągać można poprzez posiadanie pomocy naukowych w  formie 
ściąg lub pliku umieszczonego w telefonie komórkowym lub smartwatchu, po-
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przez odpisywanie od kogoś zadań, prac zaliczeniowych oraz poprzez współpracę 
między studentami podczas egzaminów. 

W zakresie odpisywania prac mieści się pojęcie plagiaryzmu, które oznacza „inten-
cjonalne przejęcie cudzej, bezpośredniej własności, bez wzbogacenia jej o jakąkolwiek 
wartość” (Stearns, 1992, s. 516). Student dopuszcza się plagiatu, kiedy za pomocą 
metody kopiuj-wklej umieszcza w  swojej pracy zaliczeniowej treści np. znalezione 
w Internecie lub też stara się przekształcić tekst (przeredagować go) w taki sposób, 
aby nie można było go zidentyfikować jako plagiat. Istotna jest w tym wypadku in-
tencja plagiatora, który w sposób nieuprawniony korzysta ze słów innej osoby.

Różnorodne badania na temat skali ściągania wśród uczniów i studentów potwier-
dzają powszechność tego zjawiska. Badania Agnieszki Gromkowskiej-Melosik (2006) 
pokazują, że jedynie 7% studentów uważa, iż za ściąganie należy usuwać z uczelni. 
Natomiast niecałe 20% traktuje to zjawisko w kategoriach zachowania karygodnego 
i nagannego. Pozostałe osoby uznawały, że ściąganie wynika z braku czasu i  chęci 
przetrwania na studiach (71%) (Gromkowska-Melosik, 2006)*.

Badania wśród 514 studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu 
przeprowadzone przez B. Bielską i B. Hoffman (2013) wyraźnie pokazują, jak po-
wszechne jest ściąganie na studiach. Z analiz autorek wynika, że 76% studentów co 
najmniej raz ściągało lub splagiatowało pracę podczas studiów. Na kolokwiach ściąga 
nawet 62% studentów, a 30% chociaż raz splagiatowało pracę zaliczeniową, kiedy 
aż 15% robi to regularnie. Istotne jest także wskazanie, że nieco ponad połowa stu-
dentów zawsze podaje źródło internetowe, z jakiego korzystała podczas pisania pracy 
(Bielska, Hofmann, 2013).

Ściąganie jest traktowane przez studentów z pewną pobłażliwością, jako coś nor-
malnego. Wobec plagiatu zdają się być bardziej rygorystyczni, ale jednocześnie nie 
zawsze mają świadomość, że kopiowanie treści z  Internetu bez umieszczenia ich 
w cudzysłowie i podania dokładnego źródła, jest formą plagiaryzmu. Przyjęcie tej 
studenckiej kultury nieuczciwości prowadzi jeszcze do jednego zjawiska, a mianowi-
cie do zlecania napisania pracy dyplomowej. Nie ma, jak dotychczas, gruntownych 
badań nad skalą tego zjawiska w Polsce. Statystyki brytyjskie wskazują, że nawet co 
czwarta praca może być napisana przez inną osobę niż ta, która jej broni. Jednak 
w Polsce istnieje o wiele większe przyzwolenie na ściąganie niż w Wielkiej Brytanii, 
dlatego ten odsetek może być większy. Szacunki prowadzone np. przez serwisy an-
typlagiatowe mówią, iż nawet 40% prac może być plagiatem (Kawczyński, 2009).

Student chce uzyskać dyplom, chce bezboleśnie przeżyć studia. W tym wypadku 
bezboleśnie może oznaczać – i najprawdopodobniej oznacza – także: bez uczenia się. 
Studiowanie bez studiowania, uczenie się bez uczenia się. Idealnym sposobem, aby 
tego dokonać, jest korzystanie z wszelkiego rodzaju pomocy naukowych, interneto-
wych zasobów, pomocy kolegów. 

*  Badane osoby mogły wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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STUDIOWANIE – TEORETYCZNIE

Słowo studiować jest czasownikiem opisującym wykonywanie jakieś czynności, ro-
bienie czegoś. Słownik języka polskiego podaje trzy rodzaje takich czynności. Pierwsze 
to uczyć się na wyższej uczelni, drugie oznacza „gruntowne poznawanie czegoś, bada-
nie”, a w trzecim rozumieniu studiowanie to „zapoznawanie się z czymś, przygląda-
nie się uważne, czytanie czegoś” (Słownik języka polskiego PWN, 2016). Etymologia 
słowa studiować wywodzi się z łacińskiego rzeczownika studium, czyli nauka, bada-
nie. W tym rozumieniu studiowanie to badanie. 

Analiza podstaw teoretycznych kształcenia akademickiego dostarcza szerszej defi-
nicji studiowania. Wincenty Okoń (1998) definiuje ten termin jako podjęcie przez 
człowieka działania mającego na celu kształcenie. Autor kładzie silny nacisk na inicja-
tywę własną studenta oraz jego samodzielność. Jest to więc działanie oparte na świa-
domym poznawaniu, na rozwoju intelektualnym wynikającym z własnej inicjatywy, 
którego podstawą jest samodzielność i  refleksyjność. Bez tych komponentów nie 
można mówić o studiowaniu. Student czujący przymus, nie kształcący się w sposób 
samodzielny i z własnej inicjatywy, tak naprawdę nie studiuje. 

Artur Chickering i Linda Reisser (1993) wskazali, że rozwój studenta jest drogą, 
która obejmuje wiele kierunków: to poszerzanie wiedzy, kształtowanie wrażliwości, 
krytycznego myślenia, nawiązywanie relacji interpersonalnych, rozwój emocjonalny 
i odnajdywanie emocjonalnej tożsamości, a  także odnajdywanie i definiowanie war-
tości, prawidłowego dążenia do realizacji założonych celów. Analiza dostępnych ba-
dań wskazuje, że efekty procesu studiowania można rozpatrywać w aspekcie rozwoju 
osobowego, poznawczego i moralnego. Zmiany osobowe, jakie mogą zajść dzięki stu-
diowaniu, to: zaradność, odpowiedzialność, czerpanie radości z  samego uczenia się, 
wiara we własne siły, większa pewność siebie, lepsze samopoznanie, kształtowanie po-
zytywnego obrazu samego siebie, lepsze radzenie sobie z problemami. Można uznać, że 
student buduje swoją tożsamość, wie już, kim jest i kim nie jest. Istotne jest także to, że 
podczas studiowania może nauczyć się współpracy z innymi, niesienia innym pomocy, 
zdobywania umiejętności odpowiedniego dyskutowania, bycia asertywnym. 

Natomiast w  zakresie poznawczym efekty studiowania mogą obejmować: zwięk-
szenie sprawności logicznego i abstrakcyjnego myślenia, pojawienie się umiejętności 
sprawdzania założonych hipotez i myślenia wielowymiarowego, myślenia krytycznego, 
sprawnego wypowiadania się, poszerzanie wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, a tak-
że rozwój zainteresowań. Zmianom może ulec także moralność studenta, który może 
przejść od rozumowania konwencjonalnego do postkonwencjonalnego i stać się jed-
nostką dojrzałą, zdolną do samodzielnego wydawania sądów i opinii, która czuje się 
związana z wartościami reprezentowanymi przez siebie (Gola i Pauluk, 2014). 

Studiowanie można ujmować jako splot działania pewnych czynników, które 
 Eugeniusz Piotrowski usystematyzował. W opinii tegoż autora w studiowaniu ważne 
są struktury poznawcze studentów, co umożliwia im interioryzację wiedzy i porząd-
kowanie struktur pojęciowych. Inny czynnik to pewna dojrzałość poznawcza stu-
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denta, która objawia się poprzez prawidłową analizę, syntezę, rozumienie zagadnień, 
mechanizmów, a nie tylko pamięciowe ich przyswojenie. Kolejny czynnik to umiejęt-
ność operacjonalizacji wiedzy, czyli wykorzystania zdobytych informacji w praktyce. 

W opinii E. Piotrowskiego (2006) nie można mówić o studiowaniu, jeśli student 
nie wykazuje aktywności poznawczej, nie uczestniczy samodzielnie w zdobywaniu 
wiedzy. Dwa ostatnie czynniki dotyczą funkcjonowania uczelni wyższych, które 
z jednej strony powinny traktować studenta jako podmiot, a z drugiej starać się in-
dywidualizować proces kształcenia (Piotrowski, 2006). Tak sformułowane założenia 
teoretyczne studiowania wskazują na wzajemne oddziaływanie na siebie samej uczel-
ni jako instytucji, wykładowców oraz studentów. Ci ostatni mają być podmiotami 
świadomymi, samodzielnymi, zdolnymi do skomplikowanych procesów myślowych, 
studentami, którzy są wspierani przez wykładowców i całą instytucję. 

Na podstawie słownikowej definicji można wskazać, że w zakresie czynności stu-
diowania można wykonywać trzy różne działania: można uczyć się lub poznawać lub 
przyglądać się. Jednakże czy studiowanie ze swego najgłębszego założenia nie powin-
no być tym wszystkim naraz? Czy upraszczanie tego procesu jedynie do uczenia się na 
studiach wyższych nie wypacza idei wszechstronnego rozwoju studenta, który ma za-
chodzić w ramach kształcenia uniwersyteckiego? Studiowanie ma w sposób znaczący 
wpłynąć na rozwój studenta, ma zmienić jego cechy osobowe, usprawnić myślenie, 
polepszyć status socjoekonomiczny, rozwinąć go we wszystkich sferach (emocjonal-
nym, społecznym, moralnym). Jest więc skomplikowanym procesem angażującym 
praktycznie każdą sferę życia studenta. Najistotniejsze jest jednak to, że student nie 
jest przedmiotem kształcenia, ale podmiotem i jako taki ma mieć świadomość tego 
procesu, ma czuć się za ten proces współodpowiedzialny. Istotna jest tu także jego 
samodzielność, podejmowana inicjatywa i refleksja nad własnymi działaniami. 

STUDENCKIE POJMOWANIE STUDIOWANIA

Być może rozważania nad studiowaniem należy rozpocząć od analizy procesu wy-
chowania w warunkach uczelni wyższych. Student, przekraczając mury uniwersytetu, 
musi zmienić swoje podejście do procesu uczenia się. Od teraz nie ma nauczyciela, 
prac domowych, sztywnych przerw, a proces zdobywania wiedzy staje się bardziej sa-
modzielny i dobrowolny. Z założenia wykładowca akademicki nie sprawdza zeszytów 
i nie odpytuje studentów z przeczytanej książki. Szkoła wyższa nie jest miejscem, 
w którym uzyskuje się certyfikaty, uprawnienia, nadrabia zaległości z poprzednich 
etapów edukacyjnych. Musi być ona miejscem wychowawczym, miejscem realizacji 
aspiracji podmiotów, rozwoju wolności, kształtowania się tożsamości wewnętrznej. 
Jest to także miejsce, w którym student może (choć nie musi) zrealizować swój po-
tencjał rozwojowy (Czerepaniak-Walczak, 2011). 

W czasie studiowania wychowanie powinno służyć celowemu tworzeniu takich 
warunków, aby student mógł kształtować samego siebie w sposób autonomiczny, aby 
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nadawał sens własnemu rozwojowi, własnemu samodzielnemu spostrzeganiu, rozu-
mieniu, refleksyjnemu podejściu do świata i na końcu poddawaniu go krytycznej 
ocenie oraz wartościowaniu (Mańczak, 2006). 

Student jednak nie jest bezwolnym tworzywem, w którym środowisko akademic-
kie może rzeźbić, ale jest podmiotem, który w mury uczelni wchodzi ze swoimi ocze-
kiwaniami, zdobytą wcześniej wiedzą, doświadczeniami. Ma pewne poglądy, które 
zostaną zrewidowane i poszerzone w procesie studiowania (Mikut, 2013). Przyjęta 
wobec tego procesu przez studenta postawa jest uzależniona od wielu czynników: 
świadomego wyboru kierunku studiów, nastawienia wobec nauki, otwartości, z jaką 
przyjmuje krytykę, wcześniejszych doświadczeń dydaktycznych. Istotne są także 
pierwsze miesiące w murach uczelni: organizacja, metodyka zajęć, kontakty z wykła-
dowcami, innymi studentami (Mikut, 2014). 

Student sam poszukuje wzorców, nie można mu niczego narzucić, a oddziaływanie 
wychowawcy przyjmuje postać wsparcia dla świadomego samowychowania studenta 
(Kućko, 2013). Rola wykładowcy akademickiego jako wychowawcy ogranicza się do 
bycia przewodnikiem, partnerem wspierającym samorozwój, ma być facylitatorem. 
Już nie jest nad wychowankiem, jak na poprzednich etapach edukacyjnych, ale jest 
z nim. Jeśli zawierzyć możliwościom rozwojowym studenta, dać mu wolność, to być 
może będzie potrafił osiągnąć maksymalne efekty w procesie samowychowania i sa-
modzielnego studiowania. 

Badania przeprowadzone w  roku akademickim 2002/2003 wśród studentów 
wskazywały, że jeszcze przed rozpoczęciem studiów interesowali się oni życiem aka-
demickim, poszukiwali informacji o kierunkach studiów, uczelniach, mieli mniej lub 
bardziej sprecyzowane wyobrażenia o tym, jak studiowanie wygląda. W tym czasie 
obowiązywały jeszcze egzaminy wstępne na studia, a samo dostanie się na wybrany 
kierunek stanowiło wyróżnienie (pomimo wysokiego wskaźnika scholaryzacji). Po-
nowne badania przeprowadzone w 2005/2006 wskazywały na zmianę podejścia stu-
dentów do samego procesu rekrutacyjnego. Nie wymagano już zdawania egzaminów 
wstępnych, wystarczyły wyniki matury, więc studiowanie przestało być sukcesem, ale 
stało się oczywistym krokiem w dalszej ścieżce edukacyjnej (Jankowska, 2012). 

Studenci przyznawali, że przed maturą nie wiedzieli, co będą studiować, uzależ-
niali swój wybór od tego, ile punktów uzyskali podczas egzaminu dojrzałości. Nie 
mieli także jasno sprecyzowanych wyobrażeń odnośnie tego, jak będzie wyglądać sam 
proces studiowania. Studenci oczekiwali od profesorów pewnego widowiska, atrak-
cyjnego zaprezentowania wiedzy (najlepiej w  formie prezentacji multimedialnej), 
aniżeli posługiwania się rzetelną, szeroką wiedzą przedmiotową. Na początku roku 
akademickiego studenci, zamiast studiowaniem, poszukiwaniem wiedzy, wykładami, 
kontaktami z kadrą akademicką, zajęci są własnymi emocjami, nową grupą, relacjami 
w nowym środowisku. 

Studiowanie w Polsce jest zjawiskiem powszechnym, jak wskazuje Maria Czere-
paniak-Walczak (2013). W grupie wiekowej 18-24 lata studiuje połowa badanych, 
a współczynnik scholaryzacji utrzymuje się od lat na wysokim poziomie. Niestety nie 
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niesie to za sobą jedynie pozytywnych skutków w postaci rozwoju intelektualnego 
studiujących, ale także wpływa na obniżenie prestiżu dyplomu uczelni wyższej, a co 
za tym idzie wywołuje trudności ze znalezieniem pracy. Masowość studiów wiąże się 
także z koniecznością przeorganizowania całego procesu kształcenia i ciągłą koniecz-
nością podejmowania prób sprostania wymaganiom studentów, którzy de facto chcą 
jedynie dyplomu.

Badania przeprowadzone przez M. Mikut wskazują, że na zaangażowanie studen-
tów w proces studiowania ma wpływ wiele czynników (2014). Analizując deklaro-
waną aktywność na zajęciach, można wskazać, że najbardziej aktywni są studenci 
studiów stacjonarnych i ci posiadający wysoką średnią. Natomiast wyraźnie nieprzy-
gotowani do zajęć są studenci studiów niestacjonarnych. Ciekawe jest to, że połowa 
studentów stacjonarnych podkreśla swoją aktywność na zajęciach, ale jednocześnie 
nie przygotowuje się do nich systematycznie. Można więc się zastanawiać, w  jaki 
sposób są oni aktywni na zajęciach, skoro nie są przygotowani? Przyczynami braku 
pełnego zaangażowania w  studiowanie są: przede wszystkim brak zainteresowania 
wykładanym przedmiotem, przypadkowość w wyborze studiów oraz traktowanie ich 
w sposób instrumentalny. 

Można wnioskować, że kluczem do pełnego zaangażowania w proces studiowania 
jest świadomy wybór studiów, zgodny z zainteresowaniami. Istotną przeszkodą jest 
także konieczność podjęcia pracy przez studentów (najczęściej ze względów ekono-
micznych). Praca staje się przeszkodą w  systematycznym przygotowywaniu się do 
zajęć. W takim wypadku ich uczestnictwo w zajęciach przybiera formę pozorowaną. 

Inny przejaw niepełnego zaangażowania w proces studiowania to także niechęć 
do czytania. Studenci nie lubią czytać publikacji lub w ogóle nie lubią czytać (sic!). 
Badani wymieniali także lenistwo oraz brak systematyczności jako przyczyny braku 
zaangażowania w  studia. Ze względu na fakt, iż studenci nie lubią czytać, to ich 
głównym źródłem wiedzy są kserokopie notatek lub gotowe opracowania znalezione 
w Internecie. Studenci więc czerpią swoją wiedzę ze źródeł, które nie zawsze są wia-
rygodne. Analizując to, ile czasu studenci poświęcają na przygotowanie się do zajęć, 
ilu z nich się w ogóle przygotowuje, co czytają i skąd to biorą, nasuwa się wniosek, iż 
to studiowanie jest pozorowane. 

Inne badania analizujące przyczyny podjęcia studiów wskazują, że 45% studen-
tów robi to, by się rozwijać, by poszerzać wiedzę, swoje zainteresowania, rozwijać się 
intelektualnie. Pozostałe osoby deklarują, że chciały rozpocząć studia, bo jest to czas 
zabawy: mogą żyć tak jak dorośli, ale jeszcze nie muszą się mierzyć ze wszystkimi pro-
blemami życia dorosłych. W dalszej kolejności studenci pojmują studia jako miejsce 
przygotowujące do pracy oraz miejsce awansu społeczno-materialnego i zawodowego 
(Knasiecka-Falbierska, 2014). Niestety ponad połowa badanych studentów nie utoż-
samia procesu studiowania z procesem ich wewnętrznego rozwoju. 

Student rozpoczynający swój pierwszy rok akademicki wydaje się zagubiony 
w murach uczelni, często nie ma celu, nie wie, co chce studiować. Ideą jest studio-
wanie samo w sobie. Ta idea nie obejmuje jednak samodzielnej pracy, poszerzania 
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horyzontów myślowych, krytycznego myślenia. Jej głównym założeniem i jednocze-
śnie celem jest dyplom. Student wierzy, że dyplom da mu gwarancję bezpieczeństwa, 
będzie miał pracę, będzie czuł się stabilnie pod względem finansowym. Ze względu 
na zmianę celu studiowania, zmieniają się także oczekiwania studentów wobec uczel-
ni. Jak wskazuje Z. Melosik:

o ile kiedyś pragnęli oni otrzymać wiedzę i prawdę o życiu lub nawet wszechświecie, 
dziś poszukują wiedzy szczegółowej i  przydatnej w  konkretnych okolicznościach 
zawodowych. Są w większym stopniu zorientowani na „kwalifikacje” i „umiejętno-
ści” niż na „wiedzę”, w większym stopniu na „praktykę” niż na „teorię”. (Melosik, 
2009, s. 79) 

Traktowanie uczelni wyższej jako fabryki produkującej specjalistów akuratnie po-
trzebnych na rynku pracy upraszcza całą ideę studiowania (Kućko, 2013). 

Neoliberalizm w kształceniu wyższym posługuje się językiem idei podmiotowo-
ści, wolności, ale jednocześnie sprowadza człowieka do zasobu, pewnego kapitału. 
Uniwersytety więc stają się (lub już się stały) miejscem gromadzenia tego kapitału, 
a nie miejscem szukania prawdy, także o sobie samym. Wiedza nie jest już wartością, 
jest jedynie środkiem do uzyskania czegoś. Dziś podstawowym pytaniem zadawa-
nym przez studentów nie jest dlaczego?, ale jak?. Żądają od razu gotowych odpo-
wiedzi, rozwiązań, a wykładowca ma być ich producentem (Melosik, 2002). Wiedza 
jest towarem, który może być sprzedawany w procesie studiowania. Jednakże wizja 
dostosowania tego procesu do nomenklatury wolnorynkowej jest w opinii M. Cze-
repaniak-Walczak niebezpieczna i wypaczająca całą ideę uniwersytetu (2013). Nie 
ma w niej już miejsca na krytyczne myślenie, a to niweluje główne założenie procesu 
studiowania. Studiowanie zeszło na dalszy plan, a  student wydaje się żyć według 
przekazywanej ustnie zasady ZZZ (Zakuć – Zdać – Zapomnieć). 

Jeśli student przyjmie postawę konsumenta wiedzy, jego działanie będzie nasta-
wione na przyjmowanie i  magazynowanie, a  nie na krytyczną analizę i  refleksję, 
w efekcie czego studiowanie będzie powierzchowne i ograniczone. W wielu publika-
cjach ten proces nazywany jest „upozorowanym studiowaniem” (Kwieciński, 2007), 
gdyż studiowanie jest jedynie środkiem do uzyskania celu, a nie drogą, procesem sa-
mym w sobie, który może w jakiś sposób zmienić studenta. Skala zjawiska ściągania 
na studiach oraz coraz częstsze przypadki plagiatów pokazują, że studenci doskonale 
opanowali sztukę pozorowania studiowania. 

PODSUMOWANIE 

Pozostawienie studentom wolności w realizacji ich potencjału rozwojowego, po-
zwolenie im na samodzielne studiowanie z minimalnym wsparciem, może wywoły-
wać szereg trudności. Traktowanie podmiotowe studenta może sprawić, że skorzysta 
on ze swych przywilejów, ale nie żeby studiować, a jedynie uczyć się lub udawać, że 
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się uczy. Można odnieść wrażenie, że we współczesnych realiach akademickich pro-
ces studiowania nie znaczy tego samego dla wszystkich. Dla studenta to nic ponad 
uczenie się w szkole wyższej. Jest to co prawda pewien proces, ale jedynie ujmowany 
jako droga do celu, gdzie na końcu jest ukończenie studiów i dyplom. Sama droga 
nie ma żadnego znaczenia. Jest to jedynie czas, który dzieli studenta od wymarzonego 
dyplomu, błyskotliwej kariery, dobrych zarobków. Dla kadry akademickiej z kolei 
studiowanie to okazja do zmiany, to rozwój, to poszukiwanie. 

Niestety badania pokazują, że studenci najczęściej pozorują studiowanie, nie przy-
gotowują się do zajęć, nie są aktywni, nie czytają, po prostu są. W takich warunkach 
nie może zajść jedno z podstawowych zadań kształcenia akademickiego, czyli rozwój 
krytycznej refleksji. Student nastawiony jedynie na to, aby przetrwać to całe studio-
wanie, nie będzie cechował się nieszablonowym myśleniem, ale raczej schematyzmem 
– także w takich działaniach jak ściąganie i plagiatowanie. Powszechność tych zjawisk 
na polskich uczelniach sprawia, że można mówić o tym, iż jest to normalny sposób 
radzenia sobie przez nich z rzeczywistością akademicką, pozwala im przetrwać. Prze-
trwanie jednak nie wpisuje się w ideę studiowania pełnego zaangażowania, a niestety 
w studiowanie pozorowane. 

Istotne zadania w tym aspekcie stoją przed nauczycielami akademickimi. Pomi-
mo oczywistej odmiennej ich roli w odniesieniu do nauczycieli szkół podstawowych 
i średnich, to ich zadaniem nie jest jedynie przekazywanie i sprawdzanie wiedzy na 
semestralnych egzaminach. Wydaje się jakoby nauczyciel akademicki bezkrytycznie 
wpisał się w ideę uczelni wyższych jako miejsca produkcji absolwentów i bezrefleksyj-
nie odstąpił od swojej roli mentora, przewodnika, facylitatora. Nieograniczona wol-
ność w rękach studentów w myśl ogólnie panującej idei neoliberalizmu przekształca 
się w postawę nadmiernych roszczeń wobec wykładowców i uczelni wyższych. Stu-
dent oczekuje, że wykładowca go nauczy. I tu leży prawdziwy problem w utrzymaniu 
idei studiowania. Mimo to studentów do niczego nie można zmusić, bo studiowanie 
samo w sobie powinno wypływać z ich osobistej inicjatywy. Do nauczyciela akade-
mickiego należy sprawienie, aby studentowi się chciało. Chciało się uczyć, chciało się 
wiedzieć i nie chciało się ściągać. A to najtrudniejsza ze sztuk dydaktycznych. 
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ŚCIĄGANIE I PLAGIARYZM JAKO WYRAZ STUDIOWANIA 
POZOROWANEGO WE WSPÓŁCZESNYCH SZKOŁACH 

WYŻSZYCH

Słowa kluczowe: studiowanie, student, ściąganie, plagiat, pozorowane studiowanie

Streszczenie: w artykule analizuje się zjawisko studiowania pozorowanego na przykładzie zja-
wiska ściągania i plagiaryzmu wśród studentów. Autorka na podstawie teoretycznych założeń 
studiowania, ich celów, cech, a także dostępnych badań, odnosi się do tego, w jaki sposób 
studenci pojmują studiowanie, czym ono dla nich jest, co myślą o tym procesie, jaki jest cel 
studiów. Ze względu na postawy przyjmowane przez studentów wobec uczelni i studiowania 
określa je mianem studiowania pozorowanego. Punktem odniesienia i jednocześnie przykła-
dem takiej postawy jest powszechne w szkołach wyższych ściąganie i plagiaryzm.

CHEATING AND PLAGIARISM AS PRETEND-STUDYING IN 
MODERN HIGHER EDUCATION 

Keywords: studies, student, cheating, plagiarism, pretend studying

Abstract: The article analyzes the phenomenon of pretend studying on the example of cheat-
ing and plagiarism among students. The author, on the basis of theoretical assumptions of 
the study, it’s goals, characteristics and available research, refers to how students perceive what 
they are studying, what they think about the process, what is the purpose of study. Due to the 
attitudes taken by the students towards the university and their studies, they are referred to as 
pretend studying. The point of reference and at the same time an example of such an attitude 
is the widespread cheating and plagiarism in higher education.


