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Streszczenie
Tekst poświęcony jest praktycznym aspektom wdrażania założeń Kra-

jowych Ram Kwalifikacji do kształcenia socjologicznego. Autor dyskutuje 
wybrane wątki założeń reformy szkolnictwa wyższego dotyczące programów 
nauczania. Odwołując się do praktyki pokazuje potencjalne możliwości 
i ograniczenia związane z planowaniem studiów socjologicznych. Zwraca 
uwagę na liczne dylematy środowiska naukowego, które pojawiły się wraz 
z wprowadzeniem reformy nauczania.
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* * *
W wyniku planu modyfikacji procesu nauczania a szczególnie wdrażania 

strategii budowy zintegrowanego systemu szkolnictwa wyższego w Europie 
środowisko socjologów stanęło przed zadaniem opracowania koncepcji nowocze-
snego kształcenia w ramach swojego kierunku. W największym skrócie chodzi 
o przygotowanie takich programów nauczania, które wpłyną na poprawę jakości 
kształcenia i doprowadzą do lepszego wykorzystania potencjału i umiejętności 
studentów socjologii na rynku pracy. Pojawiają się zatem pytanie podstawowe: 
Jak kształcić dzisiaj socjologów by zwiększyć ich szanse na rynku pracy? Jaki 
profil absolwenta studiów socjologicznych jest najbardziej pożądany na euro-
pejskim rynku pracy?

Obawiam się, że w akademickim środowisku socjologów nie znajdziemy 
jednoznacznych odpowiedzi na te pytania. Wielu z nas zapewne udzieli ogólnych 
wskazówek na temat projektowania sylwetki absolwenta, ale czy owe uwagi 
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da się przełożyć na nowoczesne programy studiów? Czy zna ktoś taki program 
dydaktyczny, który zaspokajałby rynkowe zapotrzebowanie na socjologów? 
Oprócz eufemistycznych stwierdzeń, że absolwent powinien umieć dostosować 
się do zmieniających się warunków rynkowych, mieć szeroką wiedzę akade-
micką i być specjalistą w wybranej dziedzinie socjologii czy wreszcie umieć się 
komunikować z otoczeniem i współpracować w zespole. Wydaje się, że przecież 
dzisiaj właśnie takich socjologów kształcimy. Jeśli tak nie jest, to co należałoby 
zmienić by poprawić jakość kształcenia? Wdrażane Krajowe Ramy Kwalifika-
cji (KRK) też nie dają nam odpowiedzi na te pytania. To jedynie wskazówki, 
jak ulepszyć istniejące programy zwracając uwagę na efektywność kształcenia. 
Możemy zatem ponownie i konstruktywnie rozważyć, jakie założenia przyjąć 
w procesie budowania czy modyfikowania programu kształcenia socjologów by 
owe postulowane kompetencje student miał szanse zdobyć.

Podzielę się uwagami na temat koncepcji wprowadzenia KRK do procesu 
nauczania w Instytucie Socjologii UJ. Są to tylko wstępne propozycje, które 
będą dyskutowane w ramach prac nad programem kształcenia. Większość uwag 
odnoszę też do wyników prac różnych Zespołów, które opracowywały założenia 
kolejnej reformy szkolnictwa wyższego. Część tych uwag jest polemiką bądź 
odpowiedzią na postulaty zawarte w podręczniku „AUTONOMIA PROGRA-
MOWA UCZELNI. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego” (opracowanie 
redakcyjne: Prof. dr hab. Ewa Chmielecka) stanowiącego kompendium wiedzy 
dostępnej środowisku akademickiemu. Część tych uwag była już prezentowana 
podczas wielu dyskusji prowadzonych w ramach Konferencji Instytutów Socjolo-
gii pod kierownictwem profesor J. Kulpińskiej. Propozycje reguł konstruowania 
programu kształcenia dla socjologii zostały wypracowane przez zespół profesor 
M. Flis (dr M. Jelonek, dr J. Szczupaczyńskiego i dr M. Kowalskiego).

1. FILOZOFIA KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI

Projektowane Ramy Kwalifikacji mają pomóc w efektywnym kształceniu 
dla potrzeb rynkowych. Wykładowcy mają doprecyzować cele i spodziewane 
efekty kształcenia oraz sposoby ich mierzenia. Uczelnie zyskają większą swobodę 
w przygotowaniu swoich planów dydaktycznych oraz mogą tworzyć kierunki 
pozwalające zagospodarować odkrywane nisze rynkowe i efektywniej wyko-
rzystywać potencjał intelektualny kadr, którymi dysponują. Studenci zaś znając 
owe plany mogą świadomie wybierać czego chcą się nauczyć w toku studiów 
na wybranym kierunku, a to ma im pomóc w znalezieniu swojego miejsca na 



 KSZTAŁCENIE SOCJOLOGÓW W KONTEKŚCIE KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI 89

rynkach pracy (Choć mówi się o ‘zapotrzebowaniu rynku pracy’ to nie udało mi 
się znaleźć odpowiedzi na pytanie, jakich socjologów owe rynki chętnie przyjmą).

Część kadry akademickiej uzna, że to słuszny krok pozwalający na modyfi-
kację programów nauczania z pożytkiem dla studentów i gospodarki ale druga 
część odpowie, że to krok w stronę zmiany filozofii kształcenia na uniwersytetach 
w kierunku wyższych szkół zawodowych. Czy jest w ogóle sens normalizowania 
kwalifikacji zawodowych absolwentów socjologii? Nawet jeśli mamy takie wąt-
pliwości to sądzę, że warto jednak wykorzystać fakt, że, jak mówi sama nazwa 
projektu, są to Ramy więc możemy wypełnić je odpowiednimi treściami. Moim 
zdaniem nawet trzeba podjąć taką próbę sprecyzowania efektów kształcenia nie 
tracąc przy tym wypracowanej misji uniwersytetu. Przyjmijmy zatem, w dobrej 
wierze, owe propozycje traktując je jako wyzwanie i próbę, że potrafimy reago-
wać na wyzwania społeczne.

Przede wszystkim warto pamiętać, że strategia ta jest wprowadzana do pol-
skiego systemu szkolnictwa w ramach międzynarodowych porozumień. Kształ-
cenie według nowej filozofii ma pozwolić na zwiększenie mobilności studentów 
i porównywanie zdobywanych kompetencji poprzez mierzenie efektów kształ-
cenia. Nowe regulacje wynikają z założeń Deklaracji Bolońskiej i późniejszych 
ustaleń poczynionych na Konferencjach oraz zaleceń Parlamentu Europejskiego. 
Proces wprowadzania KRK jest częścią szerszego projektu budowy Europejskiego 
Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Prace przygotowawcze rozpoczęto już w 2006 
roku powołując grupy robocze opracowujące założenia dla KRK. Następnie za-
rządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 2010 roku powołano Zespoły, które zajęły 
się wprowadzeniem w życie idei Krajowych Ram Kwalifikacji. Kulminacja prac 
nastąpiła na przełomie 2010/11. W 2011 roku finalizowano prace z zespołach 
eksperckich przygotowujących merytoryczne wskazówki zasad wdrażania za-
łożeń KRK. Zgodnie z założeniem do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym� ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw Krajowe Ramy Kwalifikacji 
rozszerzają autonomię uczelni w sferze dydaktyki, dopuszczając samodzielne 
tworzenie programów kształcenia z zachowaniem metody właściwej dla Ram 
Kwalifikacji. Programy kształcenia będą oparte bowiem na efektach kształcenia, 
wykorzystując właściwe opisy dla poziomów KRK jak i obszarów kształcenia 
(www.mnisw.gov.pl).

Zakończenie prac na szczeblu eksperckim przerzuca dalsze działania na barki 
poszczególnych uczelni, wydziałów i instytutów. Od tej chwili to zespoły i oso-
by odpowiedzialne za przygotowanie programów kształcenia mają obowiązek 
wdrożyć nowe regulacje w swoich instytutach. Nie odnoszę się tu do wszyst-
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kich obowiązków, możliwości, przywilejów czy ograniczeń jakie wnoszą KRK. 
Skoncentruję się tylko na ich wybranych aspektach, które dotyczyć będą etapu 
przygotowania programów kształcenia socjologicznego. 

Kluczowe punkty tej reformy nakładają na nas, w kontekście prac nad pro-
gramami kształcenia, następujące zadania:

1. Przygotowanie (autorskiego dla niektórych) programu kształcenia w za-
kresie socjologii z uwzględnieniem efektów kształcenia. 

2. Modyfikację mierników – zweryfikowanie dotychczasowych form mie-
rzenia wiedzy i umiejętności oraz postaw. 

Muszę też wspomnieć w tym miejscu o jeszcze innych wątpliwościach, 
które pojawiły się w socjologicznym środowisku na wieść o zaawansowanych 
pracach zespołów eksperckich powołanych przez Ministerstwo do wdrożenia 
KRK (celowo pomijam dyskusje o innych elementach reformy, które pojawiły się 
w nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym). Będzie to miało bowiem swoje 
konsekwencje dla skuteczności wdrażania reformy. Mam wrażenie, że zdecy-
dowana większość socjologów zatrudnionych w szkołach wyższych nie miała 
wiedzy o tak krótkiej perspektywie wprowadzenia nowych zasad przygotowania 
programów kształcenia. W ciągu ostatnich 2–3 lat, uczestnicząc w środowisko-
wych spotkaniach dyrektorów instytutów, w ramach KIS, dyskutowaliśmy jeszcze 
problemy adaptacji naszych programów do wcześniejszych wymogów wynika-
jących z dyrektyw bolońskich. Mieliśmy poczucie tymczasowości i wątpliwości 
co do, nie tak dawno wprowadzonych, reguł studiowania w ramach poziomów 
I i II, by nie wspomnieć o studiach doktoranckich, których idea do dziś budzi 
sporo wątpliwości. Wiele jednostek dopiero niedawno wprowadziło studia licen-
cjackie lub magisterskie i boryka się z przygotowaniem właściwych programów 
kształcenia studentów. Nie będę pisał o tych problemach bo częściowo temat 
się zdezaktualizował. Częściowo, ponieważ można uznać, że KRK to kolejny 
krok reformy nie dezawuujący dotychczasowej pracy wykonanej przez instytuty 
i wydziały większości uczelni kształcących nie tylko socjologów. 

Trudno Ministerstwu zarzucić, że prace prowadzone były bez konsultacji 
(w zespołach eksperckich pracowali przedstawiciele poszczególnych obszarów 
wiedzy) nie mniej łatwo jest wykazać, że nikt środowisku naukowemu nie przed-
stawił całościowego programu i harmonogramu prac nad kolejnymi zmianami. 
Informacje o zbliżających się zmianach pojawiały się w formie szczątkowej na 
stronach internetowych odpowiedniego ministerstwa ale pozostaje faktem bardzo 
wysoki poziom dezorientacji naszego środowiska na wieść o wchodzących regu-
łach nowego kształcenia. Eksperci i politycy odpowiadają w publikacjach, że to 
nie rewolucja czy wielka reforma, a kolejny krok zmian rozpoczętych kilka lat 
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temu. Wydziały czy instytuty są w większości już wdrożone w te zmiany. Z moich 
obserwacji wynika jednak, że na palcach jednej ręki policzyć można tych, którzy 
zgodzą się z tymi opiniami. Można postawić diagnozę, że nie jesteśmy w pełni 
przygotowani na wdrożenie tych zmian, choć wiemy, że stajemy przed faktem 
dokonanym. Konsekwencją takiego stanu rzeczy w punkcie wejścia reformy 
będzie tendencja wprowadzenia lekkiej korekty dotychczasowych programów 
a nie przygotowanie solidnych i postulowanych założeń programowych. Krótko 
mówiąc, taki stan rzeczy zniweczy szanse na gruntowne zmiany. Panuje, w mojej 
opinii, przekonanie, że żąda się od nas podjęcia kolejnych kroków zmian w szkol-
nictwie wyższym i dzieje się to bez odpowiedniego przygotowania środowisk 
i uczelnianych zmian o charakterze strukturalnym. Pojawia się pytanie czy za-
winiło MNiSW czy to środowisko przyjęło bierną postawę i w natłoku zdarzeń 
skłonne jest ignorować prace nad wdrożeniem KRK traktując je jako obce ciało 
narzucone z „góry”. 

Kolejna konsternacja związana była i jest z pojęciami i terminologią opisu 
tych zmian. Oczywiście każda reforma wymaga nowego języka ale ten przysparza 
zainteresowanym wyjątkowych trudności. Nie mam na myśli nawet takich pojęć 
jak: deskryptory obszarowe czy benchmarki, bo to kwestia naszych kompetencji 
językowych, ale zadanie opisania tego co wykładowcy robili przez lata w termi-
nach efektów kształcenia, mierników, postaw czy kompetencji. To oczywiście 
kwestia czysto warsztatowa ale proponuję tym, którzy teraz uśmiechają się pod 
nosem, by przymierzyli się do zadania opisu efektu kształcenia w zakresie postaw 
np. z zajęć historii myśli socjologicznej, socjologii miasta itp. Doświadczenia 
z prac w jednym z zespołów utwierdziły mnie w przekonaniu, że mamy do 
czynienia z nową nowomową, która raczej nie zachęca i nie ułatwia wniknięcia 
w sens zmian. Obserwując reakcję osób uczestniczących w różnych szkole-
niach na temat wdrażania KRK wielokrotnie odnosiłem wrażenie absolutnego 
niezrozumienia zagadnienia i poddawanie się biegowi wydarzeń w myśl zasady 
„po co się silić na zrozumienie, skoro sprawa jest i tak przesądzona, a martwić 
się zaczniemy kiedy dostaniemy konkretne zadania do realizacji we własnych 
placówkach dydaktycznych”. 

2. PRACE NAD KRK DLA SOCJOLOGII

Kilka zdań na temat, co zostało już zrobione i do czego musimy się odnieść 
w naszych pracach nad konstruowaniem programów kształcenia socjologicznego. 
Przede wszystkim należało wskazać miejsce socjologii wśród 8 zdefiniowa-
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nych obszarów wiedzy, które są zgodne z Europejskimi Ramami Kwalifikacji. 
W sposób oczywisty socjologia zaliczona została do obszaru nauk społecznych, 
w skład którego weszły również inne kierunki (22) z listy Ministerstwa Nauki 
z 2007 roku (m.in. administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo 
wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, finanse i ra-
chunkowość, informatyka i ekonometria, europeistyka, geografia, gospodarka 
przestrzenna, nauki o rodzinie, politologia, polityka społeczna, praca socjalna, 
prawo, prawo kanoniczne, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, 
towaroznawstwo, zarządzanie, zdrowie publiczne).

Od początku było wiadomo, że trudno będzie opracować jednoznaczny opis 
efektów kształcenia dla tak szeroko rozumianych nauk społecznych. Przyjęto, że 
deskryptory muszą być dość ogólne, zarazem jednak muszą podkreślać specyfi-
kę tego obszaru wiedzy. Wobec niejednoznaczności definicji nauk społecznych 
proponuje się przyjąć za punkt wyjścia charakter umiejętności i postaw, jakimi 
powinien wykazywać się absolwent studiów społecznych. Możemy przeczy-
tać, że: „Ma to być człowiek działający aktywnie w grupie (społeczności), tzn. 
dysponujący odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności dziedzinowych oraz 
charakteryzujący się takimi kompetencjami, by taką aktywną rolę spełniać; obok 
zatem „samokształcenia” i „samodoskonalenia”, nastawiony przede wszystkim 
na działalność publiczną (choć w różnej skali i na różnych poziomach struktur 
społecznych)” (Chmielecka 2011: 32). Zespół prof. Flis, przygotowujący bench-
marki dla socjologii od początku przyjął, że kształcenie na tym kierunku nie 
zamyka się tylko w obszarze nauk społecznych, ale wkracza również w obszar 
nauk humanistycznych. Chodziło przede wszystkim o wykazanie, że kształcenie 
socjologów musi obejmować również część kompetencji możliwych do nabycia 
poprzez poznanie treści kształcenia z obszaru nauk humanistycznych. 

Tym czym dysponujemy na wejściu w proces przygotowania nowych pro-
gramów kształcenia to podstawowe określenia zestawu efektów kształcenia dla 
obszarów i tzw. benchmarki dla kierunku. Są to, zgodnie z sugestią ministerstwa, 
jedynie wskazówki ułatwiające przygotowanie nowych programów, bądź mody-
fikacje już istniejących. Zgodnie z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym 
prawo autorskich programów przysługuje jednostkom posiadającym uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Po uzyskaniu pozytywnej opi-
nii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zostaną one opublikowane 
w formie rozporządzenia. Pozostałe jednostki muszą wdrożyć owe wzorcowe 
programy bądź uzyskać akceptację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która tak 
czy inaczej oceniać będzie realizację przyjętych programów.
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2.1. Umiejscowienie kierunku 

Jak wspomniałem kierunek socjologia został umieszczony w obszarze nauk 
społecznych i nauk humanistycznych. Zaproponowano więc, odwołując się do 
Europejskich Ram Kwalifikacji, takie rozumienie socjologii, które zawierać 
będzie wskazówki przydatne w tworzeniu benchamarków dla kierunku:

 „Socjologia jest podstawową dyscypliną nauk społecznych zarówno w sferze 
teoretycznej, jak i empirycznej. W sferze teoretycznej ściśle jest związana z innymi 
naukami obszaru nauk społecznych i humanistycznych, jak filozofia, historia czy 
psychologia. Socjologia nie jest zdominowana przez żadne ramy teoretyczne, 
istnieje wiele perspektyw umożliwiających interpretację i dyskusję analizowa-
nych zjawisk. To co ją wyróżnia to zdolność konfrontacji teorii z rzeczywistością 
społeczną w tworzeniu opisów i wyjaśnień życia społecznego. Socjologiczne 
rozumienie ludzkiego życia społecznego rozwinęło się w XIX i XX wieku i jest 
wykorzystywane w studiach historycznych, kulturowych i politycznych, gdzie 
służy badaniu zmieniających się form ludzkiego życia. Socjologię interesuje 
społeczny wymiar ludzkich interakcji. Podejście socjologiczne stawia sobie za 
cel wyjaśnianie i opisywanie, jak i dlaczego społeczeństwa, instytucje i społeczne 
praktyki powstały, jak zmieniły się w czasie i jaką formę mają obecnie. Socjologia 
poprzez teorie i badania empiryczne prowokuje debaty na temat rzeczywistości 
społecznej i stanowi podstawy oceny polityki społecznej i publicznej. 

Celem socjologii jest rozwijanie wiedzy, która jest potrzebna dla rozumienia 
ludzkiego życia i interakcji. Socjologia koncentruje się na społecznych relacjach, 
które łączą jednostki, grupy, instytucje i narody. Badając cechy, sposoby rozu-
mienia i społeczne praktyki jednostek i grup, socjologia robi to w odniesieniu 
do ich połączeń z innymi jednostkami i grupami. 

Socjologia ma charakter refleksyjny, jej celem jest rozwój krytycznego spoj-
rzenia na świat społeczny. Ponieważ ci, którzy studiują świat społeczny, są w tym 
samym czasie jego członkami, socjologia skłania do autorefleksji i rozwijania 
naszej wiedzy o tym, co społeczne.

Socjologia akcentuje znaczenie problematyki zmiany społecznej, która jest 
podstawową cechą życia społecznego. Podobnie jak społeczeństwo, dyscyplina 
naukowa socjologii wraz z jej założeniami koncepcyjnymi oraz praktykami 
badawczymi także podlega ciągłym zmianom. 

W polu zainteresowania socjologów leżą dynamiczne relacje między jed-
nostkami i grupami, działania społeczne, struktura społeczna, biografia i historia, 
porządek społeczny, nierówności i konflikt, praktyki kulturowe oraz przyczyny 
i konsekwencje zmian społecznych. W socjologii rozumienie tych dziedzin jest 



94 JACEK NOWAK

budowane o pełny zakres form społecznych interakcji: od poziomu mikro do ma-
kro, ich połączeń i dynamiki. Jako dyscyplina badawcza, socjologia wymaga per-
spektywy opartej o fakty, które służą udowadnianiu słuszności rozumienia świata 
społecznego. Socjologia używa szerokiego zbioru strategii i metod badawczych. 
Wiele z nich pochodzi z innych dyscyplin nauk społecznych” (z wykorzystaniem: 
Sociology – subject benchmark statement (2000)� The Quality Assurance Agency 
for Higher �ducation� Sociology – subject benchmark statement (2007). Taki 
sposób definiowania socjologii otwierał pole do tworzenia benchmarków dla 
poszczególnych treści kształcenia w projektowanym programie studiów.

2.2 Cel studiów socjologicznych czyli jak rozłożyć akcenty?

W czasie prac nad ustaleniem efektów kształcenia pojawił się podstawowy 
problem, jak zdefiniować cel studiów dla poszczególnych stopni? Zastanowić się 
należy, jaką filozofię kształcenia przyjąć, by z jednej strony zróżnicować wiedzę, 
umiejętności i kompetencje pomiędzy I i II stopniem (uznając, że absolwent 
będzie zainteresowany kontynuacją studiów na tym samym kierunku), a jed-
nocześnie już po studiach licencjackich zapewnić mu takie efekty kształcenia, 
które pozwolą szukać zatrudnienia na rynku pracy. Dylemat zatem brzmiał, jak 
osiągnąć atrakcyjne dla studenta efekty kształcenia już na I stopniu studiów, ale 
jednocześnie wykształcić potrzebę dalszego uczenia się poprzez kontynuację 
studiów na wyższych stopniach?

Z dotychczasowej praktyki wiemy, że programy studiów na niektórych uczel-
niach dostarczają kompetencji wystarczających do podjęcia pracy zawodowej i nie 
rozbudzają potrzeby dalszego studiowania bądź program studiów II stopnia nie 
oferuje nic nowego i jest jedynie uzupełnieniem dotychczasowego kształcenia. 
Ten stan rzeczy oddają zasłyszane opinie na uczelni: ‘Mamy tak skonstruowane 
programy studiów na I stopniu, że absolwenci świetnie po studiach radzą sobie na 
rynku pracy i nie czują potrzeby kontynuowania studiów”, studenci zaś mówili: 
„oferta studiów II stopnia w tym instytucie nie jest już dla mnie atrakcyjna – bo 
to czego chciałem, tego się już nauczyłem i zamiast kontynuować studia wg 
proponowanego programu wystarczy mi przejść kilka specjalistycznych szkoleń 
u pracodawcy”. 

W propozycji prac zespołu ministerialnego, które tutaj przytaczam, zapro-
ponowano następujący opis celu studiów I stopnia: 

„Umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy socjologicznej 
obejmującej terminologię� teorie i metodologię opisu rzeczywistości społecznej 
poszerzone o podstawy nauk społecznych i humanistycznych. Kształtowanie 
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u studentów umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystania wiedzy 
w diagnozowaniu� projektowaniu i organizowaniu aktywności socjologicznej 
w odniesieniu do grup i jednostek. Wykształcenie potrzeby samodzielnego uczenia 
się� umiejętności pracy zespołowej i komunikowania z otoczeniem. Kształtowanie 
wrażliwości socjologicznej� refleksyjności i postaw prospołecznych. Przygo-
towanie studentów do wykonywania zawodu i radzenia sobie na rynku pracy. 
Przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia”.

Dla zdefiniowania celu studiów II stopnia napisano:
„Umożliwienie studentom zdobycie pogłębionej wiedzy na temat teorii� 

tradycji badawczych i metodologii badań socjologicznych. Kształtowanie wśród 
studentów umiejętności projektowania i prowadzenia samodzielnych badań spo-
łecznych. Pogłębienie umiejętności pracy w zespole� komunikowania się z oto-
czeniem i rozwiązywania problemów zawodowych. Wykształcenie umiejętności 
samodzielnego planowania rozwoju zawodowego i radzenia sobie na rynku pracy. 
Przygotowanie do podjęcia pracy w różnego typu organizacjach� w sektorze pry-
watnym i publicznym. Kształtowanie wrażliwości etycznej� refleksyjności i postaw 
prospołecznych. Przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia”. 

Czy istnieje coś takiego, jak teoretyczny i praktyczny profil studiów socjo-
logicznych, których określenia wymagały wstępne założenia dla KRK? Każda 
uczelnia musi sama podjąć decyzję w tej sprawie. W środowisku socjologów UJ 
panuje pogląd, że prace nad programem kształcenia będą się toczyć w obrębie 
profilu ogólno akademickiego, a w miarę możliwości wprowadzane będą aspekty 
praktycznego profilu kształcenia (przede wszystkim na II stopniu studiów, co 
jest do zrealizowania poprzez aktywizowanie studentów włączając najlepszych 
w projekty badawcze realizowane przez kadrę pracowników, bądź stwarzając już 
samym programem zachęty do poszukiwań praktycznych rozwiązań społecznych 
problemów – w naszych realiach - głównie na rzecz instytucji lokalnych samorzą-
dów). Zakładamy, że studia I stopnia będą miały charakter studiów uniwersalnych, 
a ich program pokrywał będzie pole wiedzy ogólnej z obszaru nauk społecznych 
i kompetencji akademickich. Przewidujemy socjologiczne kształcenie studentów 
uwzględniające podstawowe kompendium wiedzy i umiejętności z zakresu innych 
kierunków. W planie mamy przygotowanie oferty zawierającej treści kształcenia 
z zakresu filozofii społecznej, historii, ekonomii, kultury prawnej, europeistyki 
czy psychologii społecznej. Chcemy naszym studentom umożliwić zdobycie sze-
rokiej wiedzy i umiejętności pogłębiających zdobywaną wiedzę z zakresu nauki 
o społeczeństwie. Trochę upraszczając można powiedzieć, że studenci na pierw-
szym stopniu studiów będą kształceni bardziej w zakresie nauk społecznych, a na 
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drugim stopniu poznawać będą szczegółową socjologię mocniej zaangażowaną 
badawczo i szerzej obudowaną teoretycznie. W programie studiów licencjackich 
za cel stawiamy sobie wyjaśnianie i opisywanie, jak i dlaczego społeczeństwa, 
instytucje i społeczne praktyki powstały, jak zmieniły się w czasie i jaką formę 
mają obecnie. Na studiach magisterskich zaprezentujemy socjologię, która po-
przez teorie i badania empiryczne prowokuje debaty na temat rzeczywistości 
społecznej i stanowi podstawy oceny polityki społecznej i publicznej. Mówiąc 
jeszcze prościej absolwent studiów pierwszego stopnia zdobędzie wiedzę i umie-
jętności poznawania i opisywania rzeczywistości społecznej, by na drugim stop-
niu wykorzystując te kompetencje potrafił samodzielnie i w zespołach aktywnie 
eksplorować wybrane obszary życia społecznego. W ten sposób chcemy, dając 
licencjatowi podstawową wiedzę i umiejętności we właściwym zakresie, zachęcić 
go do dalszego uczenia się, a jednocześnie nie powtarzać treści kształcenia na 
kolejnym stopniu studiów. 

Studia III stopnia pozostają wciąż tajemnicą w naszym systemie szkolnictwa 
wyższego. Z jednej strony powinny podlegać takim samym rygorom organizacyj-
nym, jak studia licencjackie i magisterskie, a z drugiej strony istnieje tendencja 
zachowania starych i sprawdzonych relacji ‘uczeń – mistrz’, które w opinii wielu 
najbardziej sprzyjają powstawaniu wartościowych rozpraw doktorskich. Tak reali-
zowany jest program tych studiów na Wydziale Filozoficznym UJ, gdzie studia III 
stopnia toczą się niejako równolegle wobec tradycyjnego modelu. Absolwent tych 
studiów nie koniecznie przedkłada do obrony rozprawę doktorską. Studia kończą 
się uzyskaniem wymaganej liczby punktów ECTS odzwierciedlających wkład 
pracy studenta w czasie ich trwania. Zatem można ukończyć studia III stopnia 
bez przedłożenia pracy doktorskiej, ale można też uzyskać stopień doktora nauk 
bez ukończenia studiów doktoranckich. Tutaj rodzą się kłopoty w konstruowa-
niu planu. Studia z jednej strony przygotowują studenta do pisania wymaganej 
rozprawy, ale jej przygotowanie może przebiegać ‘obok’ tego cyklu studiów we 
współpracy z promotorem. Jest to dość poważny kłopot organizacyjny, ale przede 
wszystkim jest to oznaka nie dopracowania koncepcji studiów III stopnia. 

3. METODYKA PROJEKTOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 
- TRUDNOŚCI I WĄTPLIWOŚCI

Oczywiście nie wszystkie proponowane regulacje są zrozumiałe i dadzą się 
łatwo aplikować do programów nauczania. Nawet jeśli akceptujemy założenia 
reformy (wspominałem, że spora część środowiska pozostaje w stanie ‘błogiej 
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niewiedzy’ lub jest przeciwna wprowadzaniu kolejnych zmian) to musimy sobie 
zdawać sprawę z jej ograniczeń i trudności z jej wprowadzeniem. Przedstawię 
kilka kluczowych punktów planu KRK i najbardziej oczywistych wątpliwości 
i ograniczeń, z którymi spotkamy się w jej wdrażaniu. 

Instytut Socjologii UJ podszedł do tematu wdrożenia KRK w procesie naucza-
nia w sposób aktywny i przemyślany. W dużej części odwołując się do od dawna 
prezentowanej filozofii kształcenia i istniejących rozwiązań dydaktycznych. 
Plan przewiduje powołanie zespołu przygotowującego program nauczania w br. 
akademickim i jego wdrożenie począwszy od roku 2012/13. Prowadzone są już 
konsultacje w podzespołach, które zakończyć się mają wypracowaniem żelaznych 
reguł, które będą obowiązywać w przygotowaniu konkretnych programów dla 
poszczególnych studiów, jak i całego procesu nauczania. Dotychczasowe pro-
gramy studiów w IS UJ w dużej mierze wyprzedzały założenia kolejnych reform 
w nauczaniu. Od dawna szczyciliśmy się nowoczesnym programem kształcenia 
socjologów. Kiedyś wprowadzono tutorów odpowiedzialnych za konstruowanie 
i nadzorowanie indywidualnych programów studiów naszych studentów. Teraz 
zastanawiamy się nad ich reaktywacją ale z zadaniem nadzorowania efektów 
kształcenia. Wprowadziliśmy dużą liczbę kursów do wyboru, ponad standard, 
które pozwalały zainteresowanym studentom kształtowanie programów według 
swoich zainteresowań. Od początku wprowadzenia reformy bolońskiej staliśmy 
na stanowisku, że studia I stopnia powinny mieć raczej charakter studiów o ogólno 
akademickim profilu jednocześnie proponując studentom studiów magisterskich 
kilka specjalizacji. Od dwóch lat studenci studiów licencjackich nie przygotowują 
prac dyplomowych, a realizują autorskie projekty (indywidualne lub zespołowe) 
prezentowane na egzaminach licencjackich. Od roku prowadzimy kompleksową 
politykę antyplagiatową, od zajęć z zakresu prawa własności intelektualnej po 
weryfikowanie specjalistycznym programem komputerowym prac studenckich. 
Wiele takich i innych rozwiązań było już odpowiedzią na dzisiejsze wymogi refor-
my nauczania. Nie startujemy więc dzisiaj od zera, a postulaty wynikające z idei 
KRK choć przyjmowane z zastrzeżeniami będą w końcu kontynuacją filozofii 
kształcenia obowiązującej od dawna. Odniosę się teraz do kilku podstawowych 
założeń wynikających z proponowanych rozwiązań w ramach KRK i dyskuto-
wanych w ramach prac nad przygotowywanym projektem programu kształcenia. 

3.1 Większa elastyczność w budowaniu programu

Od chwili wprowadzenia sztywnych reguł programowych szukano sposobu 
ich modyfikacji uznając, że owe narzucone treści nie służą nowoczesnemu kształ-
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ceniu. Nowe przepisy umożliwiają odchodzenie od standardów treści kształcenia 
i zindywidualizowanie programów nauczania. Jest to założenie dosyć kuszące dla 
organizujących programy studiów by wprowadzić mniejsze lub większe reformy 
dotychczasowych projektów programowych. Najprostsze zmiany dotyczą odcią-
żenia dydaktyki z ‘niepotrzebnych godzin’. Z jednej strony możemy ‘odchudzić’ 
program kształcenia do 1800 godzin na licencjacie i 800 godzin na studiach 
II stopnia. Z drugiej strony, wobec zaniku kandydatów na studia niestacjonarne 
instytuty i wydziały walczą o godziny dydaktyczne dla swoich pracowników. Jeśli 
tylko pozwolą na to uczelniane uwarunkowania można będzie je przeznaczyć dla 
indywidualnych programów nauczania; konsultacji, tutoriali. 

Z moich obserwacji wynika jednak, że gruntowna zmiana programu to dość 
odległa perspektywa. Wydaje się bowiem, że większość instytutów socjologii 
gotowa jest przeprowadzić raczej drobny lifting obowiązujących programów 
nauczania niż rzeczywiste zmiany w dotychczas obowiązujących programach. 
Wydaje się to zresztą stanowisko dość racjonalne. Dysponujemy pewną pulą 
środków finansowych, kadrowych, kapitałów wszelkiego rodzaju więc zmiana 
musi je uwzględniać. Wizje ograniczane będą możliwościami uczelni. Taką trzeba 
dopiero wypracować, a po wielu zmianach w latach ostatnich w środowisku raczej 
nie widać euforii wprowadzania kolejnych reform. Ponadto, o ile mogę sobie wy-
obrazić atrakcyjny i nowoczesny projekt studiów socjologicznych, to gorzej z jego 
wprowadzeniem w obecnych realiach uczelnianych. Elastyczność programowa 
nie idzie w parze ze skostniałymi przepisami i regulacjami na uniwersytetach. 
Wystarczy, że przywołam problem rozliczania pensum dydaktycznego, wielkości 
grup studenckich, czy niestandardowych form prowadzenia zajęć. 

To samo dotyczy możliwości tworzenia nowych kierunków. Jest to bez 
wątpienia atrakcyjna opcja dająca szanse uczelniom bardziej elastycznego re-
agowania na nowe oczekiwania rynków pracy bądź ich kreowania. Wydaje mi 
się jednak, że będzie ona realizowana w późniejszym czasie. Najpierw programy 
muszą okrzepnąć, zobaczymy też, jak realizowane są założenia KRK, a dopie-
ro później uczelnie zaczną poszukiwać nowych opcji. Elastyczność tak ale do 
pewnego stopnia.

3.2 Mobilność studentów

 Spójrzmy na jeden z podstawowych postulatów reformy bolońskiej umoż-
liwiający studentom przechodzenie pomiędzy studiami pierwszego i drugiego 
stopnia bez konieczności zachowania ciągłości kierunku studiów (mobilność 
pionowa). Na przykład absolwent licencjackich studiów z filozofii czy ekonomii 
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zechce zapisać się na studia magisterskie z socjologii. Pojawia się problem, jak 
przygotować program studiów socjologicznych by owi absolwenci, z korzyścią dla 
siebie, ale i szansą na otrzymanie dyplomu magistra mogli studiować socjologię? 
Już kilkoro absolwentów innych licencjatów niż z socjologii może uniemożliwić 
prowadzenie zajęć (zróżnicowany poziom wiedzy i kompetencji). Mamy dwa 
wyjścia. Pierwsze – zgodne z duchem reformy – pozwalamy wszystkim posiada-
czom licencjatu zainteresowanym studiowaniem socjologii na drugim poziomie 
rozpocząć naukę organizując im ‘zajęcia wyrównawcze’. Drugie rozwiązanie 
- łatwiejsze dla uczelni, choć częściowo ograniczające prawa studentów – to 
ustalenie takich zasad rekrutacji na studia II stopnia, które wyłonią kandydatów 
rokujących ich zakończenie. Oczywiście KRK podsuwają pierwsze rozwiązanie, 
jako właściwe, umożliwiając elastyczne budowanie programu i znosząc obo-
wiązek przygotowania identycznych treści kształcenia dla wszystkich. Możemy 
w sposób bardziej racjonalny przygotować program dla kierunku uwzględniający 
właśnie zainteresowanie treściami kształcenia absolwentów z innych kierunków 
czy nawet obszarów. Jestem jednak sceptyczny, nie wobec samej idei, ale tech-
nicznych możliwości przygotowania takich organizacyjnych rozwiązań, które 
pozwolą na prowadzanie np. owych zajęć wyrównawczych. Rozwiązaniem byłby 
oczywiście indywidualny program dla każdego studenta. Wymagał on będzie 
jednak dodatkowych nakładów pracy również ze strony kadry wykładowców, 
a to wymagać będzie elastyczności w rozliczaniu ich pensów dydaktycznych etc. 

Instytut Socjologii UJ wciąż organizuje egzaminy wstępne na studia II stopnia 
chcąc w ten sposób prowadzić selekcję kandydatów rokujących ich pomyślne 
zakończenie. Ostatnio jednak skłaniamy się do rozwiązania, zgodnego z duchem 
reformy bolońskiej, dopuszczającym do studiów magisterskich w naszym insty-
tucie wszystkich zainteresowanych socjologią, a najlepszych do dalszego studio-
wania wyłonimy w drodze selekcji, nie na egzaminach wstępnych, a w czasie 
zajęć i egzaminów w pierwszym semestrze. Umożliwi to absolwentom studiów 
licencjackich innych kierunków zmierzenie się z naszym programem i realizację 
pełnego programu kształcenia socjologicznego, jednak dopiero po spełnieniu 
naszych warunków w ‘rozpoznaniu bojem’ – po zaliczeniu I semestru studiów . 
To samo dotyczy mobilności studentów z innych uczelni w ramach ‘przeniesień’. 
Chętnie witamy studentów spełniających wymagane kryteria, mierzone punktami 
ECTS, ale zdajemy sobie sprawę z ich umownej konwencji – nie każdy student 
spełniający formalne wymogi gwarantuje zakończenie studiów w naszej uczelni 
z sukcesem.

„Przyrost wiedzy” – przyjmuje się, że przejście z licencjatu na studia magi-
sterskie, a potem ewentualnie III stopnia oznacza akumulację dotychczasowych 
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kwalifikacji, ale zaznacza się, że dotyczy to węższego obszaru wiedzy. Zatem 
konstruując program studiów magisterskich czy doktoranckich musimy brać 
pod uwagę oczekiwania studenta, że warto wiedzę zdobytą na niższym poziomi 
studiów pogłębić lub rozszerzyć. Z moich doświadczeń wynika, że postulat ten 
powinien być rygorystycznie ustalony przy konstrukcji całościowego programu 
studiów w danej jednostce. Dość swobodne potraktowanie różnic w programach 
studiów pomiędzy pierwszym i drugim stopniem powodowało wiele niejasności 
w planach studentów, którzy korzystając ze swobody realizowali na studiach 
licencjackich wiele kursów ze studiów II stopnia (i na odwrót, co kłóciło się 
z ideą dwustopniowych studiów). Po uzyskaniu tytułu licencjata zastanawiali 
się nad tym, po co kontynuować studia w danej uczelni na tym samym kierunku 
jeśli programy nie były wyraźnie różnicowane. Dobrym odzwierciedleniem 
tego problemu są dylematy osób odpowiedzialnych za programy, które musiały 
w konstrukcji nowego planu wykazać różnicę pomiędzy tymi dwoma stopniami 
studiów. Dotąd używano prostego zabiegu językowego. Zdanie ‘student posiada 
podstawową wiedzę’ zamieniano na zdanie ‘student posiada pogłębioną wiedzę’. 
Teraz trzeba będzie wykazać owe różnice definiując efekty kształcenia i określając 
poziom owego ‘przyrostu wiedzy i umiejętności’. 

3.3 Porównywalność kompetencji absolwentów

 Zakłada się, że pomimo zindywidualizowanych programów studiów na 
kierunku da się porównać umiejętności absolwentów zarówno w kraju, jak 
i w Ramach Europejskich. Jest to postulat możliwy do zrealizowania na poziomie 
kompetencji uniwersalnych (komunikowania, pracy w zespole, rozwiązywania 
problemów itp.). Jednak gorzej będzie kiedy autorskie programy różnych uczelni 
znacznie zindywidualizują efekty kształcenia u siebie. Znowu sięgając do praktyki 
mogę sobie wyobrazić, że absolwenci różnych uczelni będą jednak wykazywać się 
nieporównywalnymi umiejętnościami. Dzisiaj wiemy, że dotychczasowy miernik 
kompetencji jakim miały być punkty ECTS nie zawsze wiernie oddaje wkład 
pracy studenta na różnych uczelniach czy nawet kierunkach tej samej uczelni. 
Czas na serio zacząć traktować punkty ECTS a wprowadzenie do sylabusa efek-
tów kształcenia powinno je uwiarygodnić. Porównywalność kompetencji będzie 
możliwa po weryfikacji istniejących mierników. Pamiętać przy tym należy, że 
w myśl reformy, ów wymagany poziom kompetencji osiągnąć można nie tylko 
w drodze kształcenia sformalizowanego. Może to z kolei wprowadzić ‘szarą 
strefę’ w procesie ewaluacji. 
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3.4 Mierniki

Problem, jak weryfikować ‘przyrost wiedzy i umiejętności’ wiąże się z prob-
lemem doboru właściwych mierników efektów kształcenia. Wypada przyznać, 
że dotychczasowe praktyki owego mierzenie efektów kształcenia nie były zin-
tegrowane w system, a wprowadzane były głównie na poziomie poszczególnych 
przedmiotów (w skrajnych przypadkach nawet form zajęć – np. efekty wykładu 
i ćwiczeń nie zawsze były kompatybilne). 

Przede wszystkim w projekcie KRK zasugerowano przesunięcie akcentu 
z ‘uczącego’ na ‘uczącego się’, z ‘nauczania’ na ‘uczenie się’, a także zrównowa-
żenie dostarczanej studentowi wiedzy na nabywanie umiejętności i kompetencji 
(Chmielecka 2011: 91). Co to oznacza w praktyce konstruowania cyklu dydak-
tycznego? Przede wszystkim odejście z dość liberalnego definiowania ogólnych 
efektów kształcenia, enigmatycznych i dowolnie mierzalnych post factum na rzecz 
precyzyjnego mierzenia efektów na poziomie konkretnych zajęć. Innymi słowy 
jest to zachęta do tworzenia określonych modułów programowych mierzonych 
przy użyciu macierzy efektów kształcenia. 

Jedna z propozycji przygotowywanych w Instytucie Socjologii UJ zakłada 
wprowadzenie do dokumentacji przebiegu studiów ‘portfolio studenta’, które 
będzie obrazowało przyrost jego kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności 
czy postaw. Portfolio, rozumiane jako zbiór informacji o efektach kształcenia 
studenta (formalnego ale też jego aktywności poza uczelnianej np. w kole stu-
denckim, organizacjach różnego typu, w trakcie pracy lub praktyk zawodowych) 
i zdobytych kompetencjach. Docelowo elektroniczne portfolio mogłoby stać się 
narzędziem wiążącym uzyskane przez studenta efekty kształcenia z potrzebami 
rynku pracy (może być elementem CV studenta, ułatwiać dalsze wybory eduka-
cyjne, dostarczać cennych informacji doradcom zawodowym). 

3.5 Moduły kształcenia

Moduły to dość magiczne słowo planowanej reformy programów kształ-
cenia. Takie pojęcie wytrych, które mówi wszystko i nic o planowaniu progra-
mów. W moim rozumieniu są to określone zbiory przedmiotów, których suma 
i wartość dodana z ich realizacji stanowić będzie wypełniane treścią programy 
kształcenia na poszczególnych stopniach. Treści przekazywane w przedmio-
tach danego modułu odpowiadać będą planowanym efektom kształcenia dla 
wybranych fragmentów obszaru wiedzy. Innymi słowy moduły pozwolą lepiej 
planować, ‘grupując’ pożądane efekty kształcenia i umożliwiając czytelniejszą 
ocenę zdobywanych kompetencji. W jednostkach uczelnianych pozwoli to też na 
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‘przegrupowanie szeregów’ pracowniczych. Jestem zwolennikiem zawiązywania 
zespołów badawczych ponad strukturami zakładowymi. Powstaną zespoły ad 
hoc do realizacji określonych zadań dydaktycznych. 

Zobaczmy to na przykładzie wymyślonego modułu „Lokalność”. Jeśli do-
tychczasowy program studiów oferował studentom 5–6 kursów nawiązujących 
w różny, często luźny, sposób do zagadnień lokalności to istniało sporo praw-
dopodobieństwo powtarzania przekazywanych studentom treści kształcenia, 
pominięcie ważnych kwestii (każdy zorientowany był na swoje cele) i student 
w efekcie otrzymywał dość przypadkową i nie uporządkowaną wiedzę. Ponadto 
trudno było zmierzyć efekty takiego kształcenia i gubiono efekt synergii. Mo-
duł świadomie skonstruowany z określonymi efektami kształcenia pozwoli te 
niedoskonałości w znacznym stopniu wyeliminować – to koordynator modułu 
będzie odpowiedzialny za spójność i racjonalne przygotowanie treści kształ-
cenia na wszystkich formach zajęć. W ramach spójnego modułu możemy też 
zaproponować interdyscyplinarne podejścia do badania owej lokalności. Jego 
program może zawierać treści kształcenia wymagające badaczy i dydaktyków 
z obszarów antropologii, socjologii miasta, socjologii obszarów wiejskich oraz 
prawa czy ekonomii. 

Wyobraźmy sobie program studiów licencjackich zorganizowany wg szablonu 
modułowego. Projektujemy moduły obowiązkowe i moduły do wyboru realizowa-
ne w ciągu trzech lat studiów. Obowiązkowy ‘moduł ogólny’, którego realizacja 
pozwoli osiągnąć efekty kształcenia przewidziane dla uzyskania kompetencji 
spoza kierunku sensu stricte oraz kompetencje ogólno akademickie. Mogą tam 
znaleźć się takie treści kształcenia, które obrazowo umieścimy w przedmiotach: fi-
lozofia społeczna, logika, etyka, historia najnowsza, kultura prawna, psychologia, 
ekonomia, metodyka studiowania itp. ‘Moduł socjologiczny’ obejmujący treści 
kształcenia zawarte w dotychczasowych programach bliskich wprowadzeniu do 
socjologii, antropologii społecznej, wybranych subdyscyplin czy klasycznych 
teorii socjologicznych. „Moduł metodologiczny” zawierający treści kształcenia 
z metod badań empirycznych, analizy źródeł zastanych, badań jakościowych 
i ilościowych itp. Oraz moduły do wyboru, których treści odzwierciedlają stan 
naukowo - badawczego zaangażowania pracowników danej jednostki: np. gen-
derowy, komunikowania, społeczności lokalne itd. Tak więc na pierwszy rzut 
oka nic wielkiego, ale po chwili refleksji większość przyzna, że dotychczasowe 
wzory uczenia można ulepszyć poprzez sprawniejszą organizację zajęć.
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3.6 Nowe wyzwanie dla dydaktyków

Jak wspominałem należy spodziewać się sporych trudności w aplikacji nowej 
filozofii kształcenia wśród kadry wykładowców. Do sprawdzonych już warsztatów 
trzeba bowiem będzie adaptować nową ideę, a to może spotkać się z oporem. 
Musimy uświadomić sobie, że ważniejsze jest nie samo przekazanie wiedzy ale 
skuteczna jej aplikacja studentom, którzy muszą z kolei aktywniej uczyć się 
i rozwijać swoje umiejętności. Zatem klasyczny przekaz informacji w formie 
wykładu (często przy biernej postawie wykładowcy i studenta wpisujących się 
w role nadawca – odbiorca) musi zostać zamieniony na interaktywny przekaz 
uczestników świadomych celu i spodziewanych efektów procesu uczenia się. 
To czysta teoria, której kluczem jest założenie, że i wykładowca i student znają 
zakładane efekty kształcenia, których zrealizowanie jest zadaniem uczestników 
tego procesu. Obawiam się, że ten kluczowy aspekt nowoczesnego kształcenia 
wymaga zmiany warsztatu i zabierze on stronom sporo czasu. Nowe programy 
muszą przewidywać współdziałanie w zakresie tworzenia oferty dydaktycznej 
zarówno wykładowców, studentów ale też zewnętrznych aktorów (np. pracodaw-
ców) zainteresowanych uzyskaniem najlepszych rezultatów kształcenia.

3.7 Oczekiwania studentów

Większość celów nowej filozofii kształcenia podporządkowana jest intere-
sowi studentów. 

Jak się dzisiaj wydaje sama perspektywa zdobycia wykształcenia to dla stu-
dentów za mało. Oni chcą wiedzieć jakie konkretne korzyści wyniosą ze studio-
wania, w domyśle oczekując, że samo studiowanie poprawi ich sytuację na rynku 
w najbliższej przyszłości. By sprostać tym wygórowanym oczekiwaniom musimy 
ich zachęcić do aktywnego przepracowania oferowanych treści kształcenia, które 
zamienić się powinny w pożądane kompetencje i postawy. Kluczem jest tu takie 
zaktywizowanie studenta w procesie uczenia się by dostrzegł on wartość w usta-
wicznym kształceniu. Będzie to możliwe jeśli uświadomimy mu sens osiągania 
zaplanowanych efektów. Musi ich być świadom na każdym poziomie kształcenia: 
od konkretnych zajęć aż po cały moduł i cykl czy wreszcie cały program studiów. 
Tylko wtedy przekonamy studentów do wykorzystania indywidualnych ścieżek 
kształcenia w tym realizowania idei mobilności pionowej w tym procesie. Stu-
denci mają już świadomość, że ukończenie studiów, nawet dwóch kierunków 
nie koniecznie poprawia ich sytuację na rynkach pracy. Zatem w ich interesie 
powinno być dostrzeżenie szans jakie dla nich niesie ta zmiana. Dla grupy stu-
dentów już dziś aktywnych i zaangażowanych ta reforma niewiele zmienia, ale 
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daje szanse najliczniejszej grupie studentów ‘średnich’, którzy poprzez bierny 
obiór przekazywanych treści spodziewali się nie do końca rozpoznanych efektów 
kształcenia. Stąd ich rozczarowanie słabą pozycją na rynku pracy. Powinni zatem 
trzymać kciuki za sukces zmian, które mają poprawić ich sytuację.

4. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA

Pozostało jeszcze do omówienia kilka kwestii w procesie planowania pro-
gramu studiów, które nie są dyskutowane w ramach prac wdrożeniowych, a do 
których musimy się odnieść pisząc nowe programy kształcenia.

4.1 Czy i jak planować praktyki?

Kwestia ta powinna być regulowana przez uczelnie we własnym zakresie. 
Jedne położą na ten aspekt duży nacisk widząc w praktykach poważny atut za-
chęcający kandydatów do podjęcia studiów w ich uczelni. Jeśli mają takie moż-
liwości, to praktyczne zorganizowanie profilu studiów odróżni je od większości 
szkół wyższych nie mających tu wiele do zaproponowania. W IS UJ przyjęto 
plan według założenia, że nie jesteśmy w stanie sami zorganizować praktyk stu-
denckich. Możemy jedynie wspomagać studenta poprzez kontakt i poszukiwanie 
odpowiednich projektów zapewniających odbycie socjologicznych praktyk oraz 
sami angażować zainteresowanych studentów w projekty realizowane przez 
pracowników instytutu. 

4.2 Czy i jak uczyć języków obcych? 

Same uczelnie muszą określić swoje możliwości umieszczenia w ofercie nauki 
języka(ów) obcych. Sugeruje się jedynie, że na poziomie studiów licencjackich 
powinno to być 120 godzin lektoratu. W IS UJ zaproponowano by na II stopniu 
studiów nie organizować tradycyjnych lektoratów ale prowadzić zajęcia typu: 
translatoria, lektoria tekstów socjologicznych oraz zajęcia kursowe w językach 
obcych. Senat UJ przyjął uchwałę, która zobowiązuje Instytut do przygotowania 
puli zajęć w języku obcym, a każdego studenta studiów magisterskich do zali-
czenia, co najmniej jednego kursu z egzaminem w języku obcym.

4.3 Czy przypisywać punkty ECTS do konkretnych efektów kształcenia?

Dla kierunku socjologia nie przewiduje się odgórnego przypisywania punktów 
ECTS do efektów kształcenia. Decyzję w tej sprawie podejmuje uczelnia przy-
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gotowująca program studiów. Przyjmuje się, że nakład pracy studenta wyrażony 
punktami ECTS: dla ukończenia studiów I stopnia wynosi minimum 180 punktów, 
a dla studiów II stopnia 120 punktów. Nawiązując do dyskusji o rozłożeniu akcen-
tów między dwoma stopniami studiów, sugerowana proporcje podziału punktów 
niezbędnych dla uzyskania efektów kształcenia wynosi w obszarach: WIEDZA/
UMIEJĘTNOŚCI: 60%/40% łącznej liczby punktów ECTS a odwrotne propor-
cje dla studiów II stopnia. Oczywiście to tylko sfera planowania, która szybko 
zostanie zweryfikowana wyborem filozofii kształcenia i możliwościami uczelni.

ZAKOŃCZENIE

Mam nadzieję, że te uwagi w jakimś stopniu skłaniają do refleksji na temat 
procesu kształcenia socjologicznego. Krajowe Ramy Kwalifikacji wcześniej czy 
później wymuszą na nas zajęcie stanowiska w kwestii jakości naszej dydaktyki. 
Wielu, już wkrótce, zobligowanych zostanie do przemyśleń i zmian swoich 
warsztatów dydaktycznych w celu dopasowania się do wypracowywanych Ram. 
Odpowiedź na postawione we wstępie tego artykułu pytania o jakość dotych-
czasowego szkolenia i sens zmian będzie znana dopiero za wiele lat. Dzisiaj 
na pytania te odpowiadam twierdząco choć w pokrętny sposób: zawsze można 
podnieść jakość i efektywność kształcenia. Trudno też przyznać, że dotąd nie 
szkoliliśmy, jako środowisko, z zachowaniem dbałości o jakość tego procesu ani, 
że nie dbaliśmy by owo szkolenie umożliwiało absolwentom znalezienie sobie 
miejsc pracy na rynku. Zawsze oczywiście można próbować robić to jeszcze 
lepiej i efektywniej. 

Nie podjąłem tu dyskusji nad znacznie poważniejszymi wątpliwościami, które 
każą się zastanowić nad nową rolą uniwersytetu i sylwetką jego absolwentów. 
Zapewne wielu ma wrażanie, że ta rola ulega przedefiniowaniu. Z misji kształcenia 
ludzi otwartych i myślących ewoluuje w kierunku szkoły przygotowującej specja-
listów. Czy nie zbyt dosłownie odpowiadamy na potrzeby gospodarki i rynków 
szkoląc młodych ludzi z konkretnymi kompetencjami? Jak wspomniałem KRK 
mają na celu głównie interes poprawienia jakości kształcenia rozumiany jako 
zdefiniowanie efektów nauczania. Możemy przecież kwestionować to podejście 
argumentami, że ową jakość można osiągnąć raczej inwestycją w kadrę uniwer-
syteckich intelektualistów podnosząc ich komfort pracy, nagradzając za badania, 
budując ich etos. Nie ma w KRK też mowy o poprawieniu jakości kształcenia 
na poziomie szkół średnich. Zatem dalej będziemy przyjmować kandydatów na 
studia średnio przygotowanych, a więc znaczna część naszych wysiłków pój-
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dzie na ‘nadrobienie zaniedbań’ nauki na poziomie liceów. Dzisiaj spora część 
kandydatów nie powinna w ogóle rozpoczynać kształcenia akademickiego ze 
względu na niskie kompetencje. Zmiany proponowane w projekcie Krajowych 
Ram kwalifikacji nie obiecują tu poprawy. 

Wiele badań i prognoz dotyczących sytuacji na rynkach światowych przed-
stawia sylwetkę pracownika o zupełnie nowych kwalifikacjach. Nie słyszałem 
by akcentowano potrzebę szkolenia specjalistów w wąskich dziedzinach. Raczej 
poszukiwany będzie kandydat potrafiący połączyć wiedzę i umiejętności z wielu 
obszarów i dziedzin. Już obecna sytuacja na rynku pokazuje, że liczą się zdolności 
adaptacyjne pracownika do zmieniającej się rzeczywistości. Socjologia, w mo-
jej opinii jest tą dziedziną, która właśnie na ten aspekt powinna położyć nacisk 
w swoich programach kształcenia: wiedza ogólno akademicka, elastyczność 
i wysoka zdolność adaptacyjna plus rozwinięte zdolności komunikacyjne. Do 
tego dołożyłbym kompetencje biegłości w zakresie nowych technologii infor-
macyjnych. Absolwent socjologii może pracować w różnych zawodach, a dalsze 
kwalifikacje rozwijać w toku swojej kariery – moim zdaniem nie ma potrzeby 
normalizowania zawodu socjologa. Bonusem z systemu kształcenia powinna być 
zatem umiejętność ciągłego uczenia się w swojej pracy zawodowej. 
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