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Obligatoryjne i nieobligatoryjne przedmioty nauczania
na wyższych uczelniach

1. Uczelnia jako placówka nauczania 

Każda wyższa uczelnia powinna realizować dwa podstawowe zadania,
a mianowicie: nauczać studentów oraz prowadzić badania naukowe. 

Jednakże z punktu widzenia działalności uczelni stopień ważności wy−
mienionych dwu zadań jest różny. Jeżeli uczelnia z jakichkolwiek powodów
nie prowadzi badań naukowych, to z merytorycznego punktu widzenia jest
to naganne (wiadomo zresztą, że bywają takie uczelnie). Badania pozwalają
pogłębić wybraną dziedzinę wiedzy, rozszerzają spojrzenie na naukę i świat
otaczający, wreszcie integrują środowisko naukowe, a także kształtują pozy−
tywny wizerunek uczelni. Jednak uczelnia nie podejmująca badań nie traci
automatycznie statusu wyższej uczelni. Natomiast uczelnia, która zrezygno−
wałaby z nauczania studentów, przestałaby być uczelnią, mogłaby natomiast
zostać np. instytutem badawczym. 

Działaniem, które konstytuuje uczelnię, jest nauczanie studentów. Jest to
dla każdej uczelni zadanie najważniejsze, podstawowe, jest to cel główny,
misja uczelni. Warto zatem spojrzeć na uczelnię przede wszystkim jako
na placówkę nauczającą. 
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Jaki jest główny cel i jaka hierarchia celów pobocznych jakie stawia so−
bie (powinna stawiać?) uczelnia podejmując nauczanie studentów? Główny
cel działania uczelni został już tutaj przywołany, a mianowicie celem głów−
nym każdej uczelni jest nauczanie studentów. Jest to cel wewnętrzny (imma−
nentny) uczelni, a realizacja takiego celu umożliwia istnienie uczelni. Tak
sformułowany cel wewnętrzny można nazwać „celem istnienia” lub wprost
„celem egoistycznym”, gdyż prowadzenie wykładów, seminariów, ćwiczeń
nie powinno być celem samym w sobie.

W praktyce uczelnie formułują także cele wynikające z różnorakich więzi
z otoczeniem. Żadna uczelnia nie istnieje w warunkach wyizolowania z otocze−
nia. Wprost przeciwnie, uczelnie działają w gęstym środowisku naukowym,
społecznym, gospodarczym, politycznym. Relacje uczelni ze środowiskiem są
liczne, silne i ważne. Otoczenie stawia uczelni wymagania, ocenia jej działal−
ność, w różny sposób nagradza lub karze. Szczególnie istotną oceną, a jedno−
cześnie nagrodą lub karą dla uczelni jest liczba studentów rozpoczynających
oraz kończących studia na danej uczelni. Sprostanie wymaganiom otoczenia,
uzyskanie pozytywnej oceny nauczania zarówno w środowisku naukowym jak
i w szerokim środowisku społecznym, zgromadzenie licznej zbiorowości stu−
dentów – tworzą wiązkę celów zewnętrznych (transcendentnych) uczelni. 

Tutaj chciałabym skupić się na celu zewnętrznym dotyczącym przede
wszystkim wpływu zakresu nauczania na późniejszą przewidywaną aktyw−
ność zawodową absolwenta. Wyrażę to następująco: podstawowym celem
zewnętrznym uczelni jest przekazanie studentowi takiej wiedzy merytorycz−
nej, która po ukończeniu uczelni będzie przydatna w aktywności naukowej,
zawodowej, społecznej.

Tak ogólnie sformułowany cel jest (powinien być) starannie uszczegóło−
wiany i indywidualnie rozpatrywany przez każdą uczelnię. Inaczej mówiąc
– powinien być wyrażany w języku praktycznej działalności danej uczelni.
Specyfika uszczegóławiania zależy od wielu uwarunkowań, m.in. od charak−
teru nauczanej dyscypliny, od wymagań stawianych przez otoczenie, a także
(czego nie należy pomijać) od możliwości merytorycznych i kadrowych sa−
mej uczelni. Zawsze jednak trzeba uwzględniać to, że w obecnej rzeczywi−
stości zmiany zachodzące w wielu obszarach są częste, gwałtowne, niespo−
dziewane, a w niektórych przypadkach także bardzo głębokie. 

Student rozpoczyna naukę w innym świecie, niż ją kończy, i będzie
uczestniczył w życiu społecznym o zmienionych strukturach, preferencjach,
systemach wartości, wymaganiach. 
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Jak powiedziano, student powinien uzyskiwać wiedzę o świecie i życiu,
w którym będzie uczestniczył. Ale także otaczający świat powinien możli−
wie dużo wiedzieć o absolwencie, który pojawi się w społeczeństwie jako
osoba wykształcona, poszukująca zatrudnienia. Jakie jest to wykształcenie,
jaką wiedzą dysponuje absolwent? Informację wstępną, ogólną (a jednak
niezmiernie ważną) zawiera dyplom ukończenia uczelni o danym profilu na−
ukowym. Dyplom ukończenia uczelni jest podstawowym dokumentem po−
twierdzającym zakres wiedzy absolwenta, potwierdza, że dana osoba jest od−
powiednio przygotowana do pełnienia określonej roli społecznej.

Jaką zatem wiedzą powinien z całą pewnością dysponować student
po wysłuchaniu przewidzianych programem wykładów i po zdaniu odpo−
wiednich egzaminów?

2. Obligatoryjne przedmioty nauczania

Każda uczelnia, a w przypadku wielkich uczelni poszczególne wydziały
lub kierunki, specjalizują się w nauczaniu wybranej dyscypliny wiedzy.
O tym jaka jest to wiedza informuje w zarysie nazwa uczelni, wydziału, kie−
runku. Na przykład Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wy−
dział Psychologii Uniwersytetu, Wydział Elektryczny Politechniki itp. Oczy−
wiste jest, że wymienione przykładowo uczelnie nauczają odpowiednio:
medycyny, zarządzania, psychologii, elektrotechniki. Dodać można także
nazwy innych uczelni wskazujące, że nauczają one np. prawa, socjologii,
biologii, matematyki itp. Warto zwrócić uwagę, że nazwy wymienionych
uczelni, a także większość nazw innych uczelni, wiążą się ściśle z nazwami
tradycyjnych, od dawna wyróżnionych dyscyplin naukowych. 

Zalążki takich tradycyjnych dyscyplin naukowych powstawały przed set−
kami, a nawet przed tysiącami lat. Rozwijały się stopniowo przede wszyst−
kim dzięki odkryciom i osiągnięciom naukowym. Zakres każdej dyscypliny
kształtowany był – i jest kształtowany obecnie – także przez różnorodne
czynniki społeczne, polityczne, światopoglądowe, gospodarcze i inne czyn−
niki wynikające m.in. z usytuowania geograficznego danego środowiska na−
ukowego. W dużej mierze przekształcenia dyscyplin były motywowane po−
trzebami wyrażanymi przez społeczeństwa. Powstawały więc specyficzne
„odłamy”, rozgałęzienia dyscyplin naukowych. Przykładowo można podać,
że obecnie wyróżnia się (nie rozważając słuszności metodologicznej takiego
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wyróżnienia) medycynę Wschodu, medycynę tradycyjną, medycyną alterna−
tywną, można także przyjąć (bez obawy pomyłki), że odmiennie naucza się
np. psychologii, socjologii, zarządzania lub prawa na uczelniach w różnych
zakątkach świata. 

Modyfikacje dyscyplin naukowych i związane z tym modyfikacje przed−
miotów nauczania nabierają w ostatnich latach co raz większego tempa.
Przyspieszenie takich zmian oraz ich zakres wymuszane są przede wszyst−
kim gwałtownymi zmianami środowiska społecznego, gospodarczego, poli−
tycznego, zmianami potrzeb, preferencji, systemów wartości różnych grup
społecznych. Zmiany wynikają także z szerokiego ulepszania warsztatu pra−
cy, którym może dysponować zarówno naukowiec, jak i student.

Niezależnie jednak od postępów w nauce i od zmian zachodzących w ota−
czającym świecie, w każdej nauczanej dyscyplinie istnieje pewien stabilny,
niezmienny obszar wiedzy. Jest to pewien trzon, wokół którego rozwija się
dana dyscyplina. Nauki medyczne, aby być naukami medycznymi, muszą
krzewić wiedzę o naturze fizycznej człowieka, nauki prawne muszą nauczać
o ustanowionych przez państwo normach postępowania społecznego, a na−
uki techniczne muszą prezentować i wyjaśniać podstawowe prawa fizyki.
Taki podstawowy, obligatoryjny zakres wiedzy jest prezentowany studen−
tom zawsze, niezależnie od bardziej szczegółowego rozwijania danej tema−
tyki, od komentarzy, a także od przewidywanych możliwości i sposobów
późniejszego wykorzystywania danej wiedzy. 

Potencjalny student wybierając uczelnię, na której pragnie rozpocząć stu−
dia, a także potem, w trakcie całej nauki, spodziewa się uzyskać – i można
przyjąć, że uzyskuje – podstawową wiedzę z danej dziedziny. 

Coraz powszechniej stwierdza się jednak, że w obecnych czasach taka
obligatoryjna wiedza z obszaru jednej dyscypliny nie jest wystarczająca dla
pełnego, poprawnego wykształcenia studenta. Już przed około stu laty Jose
Ortega y Gasset zauważył, że ścisłe wyznaczanie ram danej nauki zawęża
horyzonty postrzegania świata. Napisał on, że aby być dobrym inżynierem,
nie wystarczy być tylko inżynierem. A w tamtych czasach było to stwierdze−
nie niezwykłe. 

Tradycyjne dyscypliny dzielą świat na tradycyjnie wyodrębnione frag−
menty i starannie opisują te fragmenty, mniejszą wagę przykładając do wię−
zi łączących wyróżnione fragmenty. Klasycznym przykładem takiego podej−
ścia mogą być nauki medyczne, w których przez długie lata (a czasami także
teraz) student był uczony o sposobach leczenia oka, ucha, wątroby lub serca
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zamiast o leczeniu człowieka. Pomijano przy tym np. wpływ stanu nerek
na niedomagania serca lub wpływ psychicznego nastawienia pacjenta i wa−
runki jego egzystencji na postępy w leczeniu itp. 

A przecież świat konstruowany jest wokół problemów, zagadnień, zda−
rzeń, procesów, z których większość jest skomplikowana i leży w obrębie
kilku lub kilkunastu dyscyplin naukowych. Zdarzają się także sytuacje,
w których szczególnej ważności nabiera spostrzeżenie lub wyróżnienie zu−
pełnie nowych fragmentów świata – w taki sposób mogą tworzyć się zaląż−
ki nowych dyscyplin naukowych. 

Powyższe stwierdzenia nie są oczywiście zbyt odkrywcze; o takich i po−
dobnych zagadnieniach pisze się i dyskutuje w różnych gronach dydakty−
ków. Czy jednak i w jakim stopniu wyniki dyskusji na tematy modyfikowa−
nia przedmiotów są przekładane na programy nauczania? W praktyce
realizacja tego rodzaju postulatów natrafia na wiele trudności. 

Przede wszystkim każdy program nauczania musi mieć racjonalną „po−
jemność”. Liczby godzin w ciągu doby nie można powiększyć, a student
w danym czasie przyswaja tylko określoną porcję wiedzy (aczkolwiek por−
cja taka jest zróżnicowana indywidualnie). Inną trudność stanowi ustalenie
zakresu i tematyki wiedzy wykraczającej poza podstawowe przedmioty na−
uczania. Wiąże się to z odpowiedzią na pytanie: jaka wiedza może być przy−
datna (lub nieprzydatna?, potrzebna?, konieczna?) studentowi teraz oraz
w przyszłości? 

Nie można także pomijać problemów dotyczących obszaru wiedzy posia−
danej przez wykładowców. Wykładowcy zmuszeni są do nieustannego uzu−
pełniania i modyfikowania swojej wiedzy, w taki sposób, aby mogli studen−
tom przekazywać aktualny i ciągle zmieniający się stan wiedzy dotyczący
wykładanych przedmiotów obligatoryjnych. A jest to dla wykładowców za−
danie nie łatwe (raczej jest to zadanie bardzo trudne!). 

Jakie zatem wymagania stawiane są wykładowcom przy projektowaniu
i realizowaniu programów nauczania? Jaką wiedzę wykraczającą poza
przedmioty obligatoryjne należy przekazywać studentom? Czy ma to być
wiedza multidyscyplinarna, czy interdyscyplinarna, czy też wiedza leżąca
w obrębie innych dyscyplin tradycyjnych? 

Wyzwaniom takim uczelnie starają się sprostać w różny sposób. 
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3. O nieobligatoryjnych przedmiotach nauczania

Uczelnie, dążąc do zaspokajania wciąż zmieniających się potrzeb otacza−
jącego świata wprowadzają do programów nauczania, oprócz przedmiotów
obligatoryjnych, także przedmioty nieobligatoryjne1. Linia podziału między
tymi przedmiotami nie zawsze jest wyraźna, a próba zarysowania stabilnej
granicy jest ryzykowna. Posłużę się tutaj dwoma wyróżnikami. 

Formalnie ranga przedmiotów nieobligatoryjnych wykładanych na uczel−
niach jest zazwyczaj mniejsza niż przedmiotów podstawowych, a linię po−
działu przedmiotów według kryterium formalnego jest stosunkowo łatwo za−
rysować. Niższy status wyraża się m.in. tym, że student ma do wyboru kilka
przedmiotów, z których obowiązany jest wybrać jeden (czasami dwa lub wię−
cej), zaś pozostałe przedmioty z danej grupy może pominąć. Warto przy tym
zaznaczyć, że w grupie przedmiotów nieobligatoryjnych bywają tematy dość
rozbieżne. Przykładowo student w uczelni o kierunku związanym z zarządza−
niem może dodatkowo studiować: albo agrobiznes, albo dziedzictwo europej−
skiej, albo promocję zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Niższy status przedmio−
tu wyraża się także tym, że stopień z przedmiotu dodatkowego wpisuje się
do indeksu w rubryce „zaliczenie”, a nie w rubryce „egzamin”. 

Drugi, ważniejszy wyróżnik przedmiotów nieobligatoryjnych jest natury
merytorycznej. Z takiego punktu widzenia linia podziału jest bardziej roz−
myta. Ogólnie można przyjąć, że przedmioty nieobligatoryjne stanowią pew−
ne rozszerzenie, uzupełnienie wiedzy podstawowej, przygotowują studenta
na sprostanie niespodziewanym, hipotetycznym sytuacjom, rozszerzają ho−
ryzonty myślenia i postrzegania świata. Bez przedmiotów nieobligatoryj−
nych można także zgłębiać wiedzę podstawową, ale trudniej, węziej, mniej
nowocześnie. Przykładem niech będzie nauka jednego z języków obcych,
np. języka niemieckiego. Dla uczelni o profilu germanistycznym jest to
przedmiot obligatoryjny; natomiast dla np. wydziału filozofii jest przedmio−
tem nieobligatoryjnym rozszerzającym możliwości korzystania z orygina−
łów publikacji filozofów niemieckich; zaś w uczelniach języków obcych na−
uka niemieckiego może być traktowana różnie.

Przedmioty nieobligatoryjne, w zależności od ich usytuowania w uczel−
ni, pełnią różne funkcje, w różny sposób wspomagają nauczanie. Zarysuję
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tutaj dwie grupy takich przedmiotów, których przydatność wydaje się szcze−
gólnie ważna.

Pierwszą, liczną grupę stanowią przedmioty, które można traktować jako
specyficzne narzędzia tworzące lub ulepszające „warsztat nauki” (to wyra−
żenie nawiązuje do powszechnie stosowanego wyrażenia „warsztat pracy”).
Przedmioty takie ułatwiają przyswajanie wiedzy, a także ułatwiają posługi−
wanie się wiedzą zawartą w przedmiotach obligatoryjnych. Do grupy przed−
miotów pełniących rolę specyficznych narzędzi2 można zaliczyć przede
wszystkim naukę języków obcych. Znajomość (dobra znajomość!) języków
obcych umożliwia sięganie do oryginałów publikacji, co jest przydatne
przy studiowaniu wszystkich dyscyplin naukowych. Ważnym przedmiotem−
−narzędziem jest informatyka, a w szczególności nauka stosowania różnego
rodzaju programów komputerowych, np. programów graficznych. Takie na−
rzędzie jest potrzebne studentom architektury, studentom uczelni mecha−
nicznych, przede wszystkim o profilu konstrukcyjnym, studentom uczelni
artystycznych o profilu użytkowo przemysłowym itp. Narzędziem dla stu−
dentów wielu specjalności jest matematyka potrzebna nie tylko studentom
uczelni technicznych, ale także studentom ekonomii, socjologii, psychologii
i wielu innych uczelni. 

Do drugiej grupy przedmiotów nieobligatoryjnych, można zaliczyć te,
których podstawową rolą jest poszerzanie horyzontów patrzenia na świat, na−
uczenie logiki myślenia, zwrócenie uwagi studenta na aspekty leżące po−
za obszarem dyscypliny, którą studiuje. Przykłady takich przedmiotów to fi−
lozofia, etyka, prakseologia, logika, komunikacja interpersonalna, etykieta
menedżera, zamieszczone na przykład w planach wykładów uczelni o profi−
lu organizacji, zarządzania, marketingu. 

4. Kilka słów zakończenia

Z pobieżnej nawet obserwacji działalności uczelni jest widoczne, że stu−
denci pozytywnie oceniają wprowadzanie przedmiotów nie obligatoryjnych.
Są skłonni do poniesienia dodatkowego trudu, poświęcenia czasu na posze−
rzanie swojej wiedzy. Chcą na przykład poznać metody poprawnego podej−
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mowania decyzji, dyrektywy sprawnego działania lub zasady skutecznej
współpracy w zespole. Studentom zależy na ulepszaniu swojego warsztatu
nauki, co – z wielkim prawdopodobieństwem – zaowocuje w przyszłości
tworzeniem sprawnego, nowoczesnego warsztatu pracy zawodowej.

Studenci są zainteresowani tematyką leżącą poza podstawową dyscypli−
ną ich nauki3. Zadają wiele pytań, czasami bardzo wnikliwych świadczących
nie tylko o ich wiedzy, ale także – co jest szczególnie istotne – o zaintereso−
waniu światem. Zwracają też uwagę na sposób, logikę prowadzenia wykła−
dów oraz na wymagania stawiane podczas egzaminów4. 

Zapewne na uczelniach wyższych w dalszy ciągu będą wprowadzane no−
we przedmioty nieobligatoryjne. Jest to wymuszane potrzebami społeczny−
mi i meandrami procesu rozwoju otaczającego świata. Warto dążyć do tego,
aby ranga przedmiotów nieobligatoryjnych była wysoka, a studenci niech
uczą się umiejętności wyborów tych obszarów wiedzy, które – według ich
własnych, subiektywnych kryteriów – uznają jako ważniejsze, ciekawsze,
a może... po prostu jako łatwiejsze. 

LITERATURA

Doroszewski J., System nauk medycznych, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, z. 4

(162), 2004 

Konarzewski K., Przebudować podstawę programową kształcenia ogólnego, „Ana−

lizy i opinie” nr 27/2004, Instytut Spraw Publicznych 

Kotarbiński T., Metodologia umiejętności praktycznych: pojęcia i zagadnienia.
Dzieła wszystkie, tom: Prakseologia, cz. II, Ossolineum, 2003 

Król A., Broker informacji – powstawanie nowego zawodu, „Zagadnienia Nauko−

znawstwa” 1 (159)2004

Pietruszyńska K., Wybrane problemy działalności badawczej w opinii polskich jed−
nostek naukowych, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1 (159) 2004

Standardy nauczania, „Dziennik Ustaw”, nr 144 

92

3 Autentyczna wypowiedź studentki: wybrałam ten przedmiot nieobligatoryjny, gdyż bar−

dzo mało wiedziałam o tych zagadnieniach.
4 Wypowiedz innej studentki: nauczyłam się logicznie wypowiadać oraz pisać poprawnie

na zadany temat.



Danuta Miller

Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Warszawa

OBLIGATORY AND OPTIONAL COURSES IN HIGHER EDUCATION 

CURRICULA

S u m m a r y

The basic transcendent objective of a higher education institution is to equip its

students with the knowledge and skills that will later enable them to become invo−

lved in business, research or social work. 

The traditional, accepted basic of teaching are obligatory subjects, determined by

the profile of a particular college (e.g. medical, socjological, or agrocultural subjects,

dictated by the changing needs of society and reserch progress in various areas. 

Introcucing optional subjects is usually appreciated by students.
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