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Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszej refleksji nie będzie szczegółowa analiza kondy−
cji publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce, a zwłaszcza jego niedofi−
nansowania1. Przyjmując kontekst funkcjonowania naszych szkół wyższych
jako dany, spróbuję natomiast odpowiedzieć na pytanie, z jakimi dylemata−
mi moralnymi konfrontowani bywają w trakcie procesu dydaktycznego
uczestnicy komercjalizującej się scientific community. Zakładając, że uni−
wersytet na pewno nie jest (jeszcze?) firmą „świadczącą usługi” edukacyjne,
nie nazywam nauczycieli akademickich, studentów, uczelnianej administra−
cji i inne podmioty zaangażowane w edukację „interesariuszami”, choć uwa−
żam, że – przez analogię – koncepcja stakeholders może niekiedy dobrze tłu−
maczyć występujące tu konflikty interesów. 

Wydaje się przy tym, że dokonująca się na naszych oczach gwałtowna
zmiana warunków działania w szkołach wyższych stawia nas w sytuacjach
zupełnie nowych. W związku z tym nie nauczyliśmy się jeszcze rozwiązy−
wać dylematów generowanych przez skomercjalizowaną edukację. Nie mo−
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żemy też liczyć na pomoc różnych kodeksów czy zbiorów zasad etycznych
pracowników nauki, gdyż zwykle nie nadążają one za przemianami, które−
mu podlega system szkolnictwa wyższego. Polski zbiór Dobrych obyczajów
w nauce2 zupełnie nie zauważa procesu komercjalizacji szkolnictwa wyższe−
go. Omówienie związanych z tym dylematów zostanie tu poprzedzone bar−
dzo skrótową charakterystyką tego procesu. Skupię się przy tym jedynie
na publicznych uniwersytetach i innych szkołach wyższych.

1. Komercjalizacja publicznego szkolnictwa wyższego

Marna kondycja finansowa nauki w ogóle widoczna jest też na uczel−
niach. Permanentny deficyt zmusza je do poszukiwania środków pozabudże−
towych. Zwolna następuje swego rodzaju prywatyzacja uczelni publicznych.
Wydaje się, że jest ona fragmentem szerszego procesu: prywatyzacji sfery
publicznej w ogóle. Trudno dokładnie określić moment, w którym uczelnia
zaczyna przypominać instytucję komercyjną. Jeśli jednak budżety wielu
z nich w dużej mierze (niekiedy aż w 50%) opierają się na wpływach z tytu−
łu czesnego za płatne studia, można mieć wątpliwości co do publicznego, al−
bo prywatnego statusu tych instytucji. Może tradycyjne określanie ich mia−
nem „instytucji pożytku publicznego” straciło już rację bytu? Zresztą
w związku z permanentnym poszerzaniem zakresu „deregulacji” w epoce
gospodarki globalnej, może obejmie ona w przyszłości także rynek usług
edukacyjnych? Nie da się chyba wykluczyć, że subwencjonowanie nauki
przez państwo będzie kiedyś ścigane przez organizacje międzynarodowe ja−
ko przejaw „nieuczciwej konkurencji”. Przecież analogiczny problem wystę−
puje już dziś w odniesieniu do wytworów kultury. Optując za „kulturowym
protekcjonizmem”, Europa na razie broni (coraz słabiej) swej tożsamości
i kulturowej suwerenności przed „amerykanizacją”3.

W odniesieniu do uniwersytetu ciągle panuje konsens co do tego, że mu−
si on być finansowany głównie przez państwo. Nie oznacza to zakazu poszu−
kiwania dodatkowych źródeł finansowych. Różne międzynarodowe „Karty”
czy „Deklaracje” wręcz zachęcają do aktywności w tej dziedzinie4. W obli−
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czu mizernej kondycji finansowej polskich uczelni i w ogóle – nauki, przed−
siębiorczość w poszukiwaniu sposobów poprawy sytuacji wydaje się ze
wszech miar wskazana. Bez dochodów z tytułu sprzedaży usług edukacyj−
nych i wszelkich innych budżety wielu uczelni wyższych załamałyby się.

Warto też przypomnieć, że po 1989 r. nastąpił gwałtowny popyt na wy−
kształcenie wyższe. Wieloletnie zaniedbania w tym względzie, wyrażające
się bardzo niskim wskaźnikiem ludzi z wykształceniem akademickim, spo−
tkały się z zapotrzebowaniem młodej gospodarki rynkowej i różnych sekto−
rów życia publicznego na wykształcony i przedsiębiorczy „kapitał ludzki”.
Ponadto właśnie wtedy w mury uczelni zaczęły wkraczać kolejne roczniki
wyżu demograficznego. Tylko w tym kontekście zrozumiały jest nasz „bo−
om edukacyjny”. Od początku lat 90. ubiegłego wieku powstają liczne pry−
watne szkoły wyższe, zaś istniejące szkoły publiczne uruchamiają różne
płatne formy kształcenia: wieczorowe, zaoczne; licencjackie, magisterskie,
uzupełniające, podyplomowe, doktoranckie itp. 

Trudno też nie zauważyć, że w Polsce proces urynkowienia nauki w ogó−
le, a dydaktyki uniwersyteckiej w szczególności, przebiegał chaotycznie.
Dotyczy to także sprzedaży usług naukowo−dydaktycznych. Zazwyczaj jest
ona po prostu próbą spontanicznej samoobrony środowisk naukowych
przed degradacją, nie zaś konsekwencją realizacji jakiejś spójnej wizji sana−
cji tego obszaru. Mimo alarmistycznych sygnałów o malejącym prestiżu na−
uki w Polsce, o jej prowincjonalizmie, nie dopracowaliśmy się jeszcze ja−
kiejś dalekowzrocznej polityki naukowej5. Obok groźby cywilizacyjnej
zapaści, chaotyczna komercjalizacja nauki i nauczania generuje szereg dyle−
matów moralnych.
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2. Niektóre dylematy moralne pracowników naukowych 
komercjalizującej się edukacji w uczelniach publicznych

Dla uporządkowania omawianej tu problematyki przyjęto kryterium peł−
nionych funkcji. Jak wiadomo, pracownicy naukowi, obok podstawowej
funkcji – badawczej (od której tu jednak abstrahujemy), pełnią w obszarze
nauki funkcje organizacyjne i dydaktyczne. W swej roli organizatorów nauki
są przy tym wspierani przez uczelnianą administrację. Geneza dylematów
powstających w tym obszarze tkwi zwykle poza uczelnią. Związane są one
mianowicie głównie z brakiem wizji – z chaotycznym, wymuszonym uryn−
kowieniem publicznego szkolnictwa wyższego.

a) Dylematy organizatorów nauki

Instytucja użyteczności publicznej... sprzedająca dobra prywatne.
Przemieszanie w obrębie uniwersytetu „reguł gry” instytucji publicznej i pry−
watnej grozi swego rodzaju schizofrenią. Uniwersytecka edukacja niewątpli−
wie generuje dobra publiczne: wiedzę, kwalifikacje, umiejętność uczestnic−
twa w życiu społecznym, gotowość do podejmowania odpowiedzialności itp.
Jednocześnie takie wyposażenie należy do bezcennego „kapitału ludzkiego”.
Jego posiadaczowi pozwala drogo sprzedać się na rynku pracy. Wykazuje
więc cechy dobra prywatnego. Jako dobro publiczne – powinno być „wytwa−
rzane” w jednostkach budżetowych. Ponieważ jednak państwo nie jest w sta−
nie dobrze wywiązać się z obowiązku finansowania szkolnictwa wyższego,
nastąpiło tu znamienne pęknięcie formalnie publicznych instytucji kształce−
niowych. Stacjonarna część aktywności dydaktycznej tu i ówdzie zachowuje
jeszcze cechy wzniosłej służby publicznej. Druga część jest jedynie „sprzeda−
żą usług kształceniowych”, czyli intratnym rynkiem, poddanym regułom
ostrej walki konkurencyjnej. Te same podmioty raz występują w roli stróży
„kaganków oświaty”, innym razem – w roli zwykłego oferenta rzadkich dóbr
rynkowych. Trudny do ukrycia jest przy tym podświadomy podział na „lep−
szych” i „gorszych” oraz odpowiednio zróżnicowane do nich podejście. Para−
doksalnie jednak, właśnie ci „pariasi” uniwersytetu gwarantują jego egzysten−
cję. Przecież sukces na „rynku dyplomów” staje się warunkiem ocalenia
resztek dawnej świetności studiów dziennych.

Możliwość pozyskiwania przez publiczne szkoły wyższe pozabudżeto−
wych środków ze studiów płatnych na bieżącą działalność opóźnia też ko−
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nieczne reformy tego sektora. Groźbę przejęcia niektórych zadłużonych płat−
ników w zarząd komisaryczny można odsunąć prostym zabiegiem: zwięk−
szeniem limitu przyjęć na studiach zaocznych lub podwyżką czesnego.
W ten sposób – zamiast gruntownych zmian – utrwala się spetryfikowane
struktury publicznych instytucji kształceniowych.

Misja uniwersytetu a problem „uzawodowienia” studiów. Uniwersy−
tet oparty na zasadach wypracowanych przez Wilhelma von Humboldta, tj.
na jedności dyscyplin naukowych, powiązaniu badań i nauczania oraz du−
chowej wolności wspólnoty uniwersyteckiej, od dawna przeżywa kryzys.
Postępująca od lat wąska specjalizacja dyscyplin naukowych i „uzawodo−
wienie” szkolnictwa wyższego oznacza niewierność tej idei. Tym bardziej
dotyczy to płatnego trybu studiów. 

Jednocześnie trudno kwestionować potrzebę pewnego przystosowania
kształcenia do rynku pracy. Nie osłabia to oczywiście niepokojów nauczy−
cieli akademickich, którzy w „uzawodowieniu” szkolnictwa wyższego
w ogóle, a płatnego w szczególności, słusznie dopatrują się niewierności sa−
mej idei uniwersytetu6.

Dwuznaczność moralna odpłatnej edukacji? Dla niektórych nauczy−
cieli akademickich, zwłaszcza „starszej daty”, odpłatna edukacja stanowi pe−
wien problem moralny. Uważają oni, że ponieważ redukowanie kształcenia
do korzyści materialnej ubliża godności ludzkiej, uniwersytet winien stawiać
opór ekonomistycznemu duchowi czasu. Tak jak Platona raziło niegdyś po−
bieranie przez sofistów opłat za nauczanie filozofii, tak i dziś odpłatne studia
traktuje się niekiedy jako niezgodne z dobrymi obyczajami. Sądzę jednak, że
obecnie w Polsce powodem niepokoju moralnego niekoniecznie musi być
sam fakt odpłatności za studia, a raczej niesprawiedliwe rozłożenie tego cię−
żaru.

Niesprawiedliwość społeczna nierównego dostępu do edukacji bez−
płatnej. Dane statystyczne „pochodzenia społecznego” 2 mln studiujących
w Polsce są alarmujące. Podczas gdy w szczęśliwie minionych czasach
PRL−u około 18% młodzieży pochodzenia chłopskiego podejmowało studia,
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to obecnie wskaźnik ten spadł poniżej 2%. Wszelkie statystyki jednoznacz−
nie pokazują, że na bezpłatne studia dostają się głównie dzieci rodziców naj−
lepiej sytuowanych, zamieszkałe w dużych miastach, zaś biedniejszej mło−
dzieży z małych ośrodków pozostaje co najwyżej perspektywa studiowania
albo w drogich szkołach prywatnych, albo za odpłatnością w szkołach pu−
blicznych. Nie dość, że bez własnej winy zostali odsunięci od przywileju
bezpłatnego studiowania, że wywiązanie się z opłaty czesnego wymaga czę−
sto ogromnego wysiłku całej rodziny, że znaleźli się w gronie studentów
drugiej kategorii, to w dodatku właśnie oni współfinansują ofertę edukacyj−
ną swych bardziej uprzywilejowanych kolegów. Przecież właśnie z wydzia−
łowych lub instytutowych środków pochodzących z czesnego opłaca się do−
datkowe etaty lub zajęcia zlecone na studiach dziennych, buduje nowe
i remontuje stare budynki dydaktyczne, uzupełnia wyposażenie sal wykłado−
wych, kupuje komputery itp. Stypendia socjalne dostępne od roku akademic−
kiego 2004/2005 także dla studiujących w trybie wieczorowym i zaocznym
jedynie w niewielkim stopniu niwelują tę dysproporcję ich statusu material−
nego. Nie potrzeba nadzwyczajnej wrażliwości, aby to zauważyć. 

Nic dziwnego, że coraz donośniejsze są głosy domagające się radykalnej
zmiany finansowania szkolnictwa wyższego. Sądzę, że właśnie z racji spra−
wiedliwości społecznej rzeczywiście nie należy z góry odrzucać zasady po−
wszechnej odpłatności za studia, powiązanej z systemem refundacji i zapomóg
odpowiadających zamożności studentów. Rozwiązanie takie mogłoby przy−
czynić się właśnie do niwelacji nierówności szans w dostępie do studiów7.

Choć projektowi powszechnej odpłatności za studia trudno odmówić ra−
cjonalności, nie widać na razie realnych szans na jego realizację. Brakuje da−
lekosiężnej wizji i woli politycznej, a także odwagi, aby przełamać opór
uczelnianych grup interesów, zastygłych w starych strukturach.

Kontrowersyjna wycena usług dydaktycznych. Pracownicy naukowi
poprzez Rady Instytutów, Rady Wydziałów i Senaty uczestniczą w zatwier−
dzaniu cen świadczonych przez siebie usług. W wysokości stawki czesnego
znajdują zaś wyraz wszystkie cenotwórcze czynniki: koszty własne (wyna−
grodzenie nauczycieli akademickich, administracji, sale, oświetlenie, budyn−
ki, laboratoria itp.), sytuacja na rynku (np. wielki popyt na „rzadkie” dobro
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studiów prawniczych, psychologicznych czy ekonomicznych), ranga oraz
wizerunek uczelni, oferta konkurencji i wiele innych. Ponieważ przedmio−
tem transakcji jest jednak specyficzne dobro, właśnie w tym obszarze wska−
zana jest państwowa ingerencja, np. w postaci pułapu cen, a także rygory−
styczne przestrzeganie zasad etycznych. Tym bardziej że uczeni wykazują
zwykle wielkie deficyty wiedzy ekonomicznej (oczywiście, wyjątkiem są
naukowcy tej właśnie dziedziny). Ponieważ oferentem usług edukacyjnych
jest grupa zawodowa ciągle jeszcze kojarzona z wysokim etosem, sytuacja
w tym obszarze nie pozostaje w centrum zainteresowania odpowiednich in−
stancji kontrolnych. 

Tymczasem podejście do „klientów” usług edukacyjnych naprawdę po−
zostawia wiele do życzenia. Niekiedy ma ono charakter wręcz lichwiarski.
Zdarzające się niekiedy nieuzasadnione żadnymi obiektywnymi racjami, np.
wysoką stopą inflacji, nieoczekiwane podnoszenie w połowie studiów cze−
snego o 1/3 oznacza przecież nie tylko niedotrzymanie zawartej wcześniej
umowy, ale też postawienie studentów w sytuacji przymusowej. Przepraco−
wanym i nie zainteresowanym tym wszystkim członkom uczelnianych ciał
ustawodawczych należy przypomnieć, że bierność wobec jawnej niespra−
wiedliwości jest równoznaczna z uczestnictwem w złu.

b) Dylematy nauczycieli akademickich

W poszukiwaniu „właściwej miary” obciążenia dydaktycznego. Zro−
zumiałe są skargi wszystkich zatroskanych kondycją polskiego szkolnictwa
wyższego na plagę wieloetatowości. Tym bardziej że do dwu lub więcej
etatów często dochodzi wielogodzinne zaangażowanie na studiach płatnych
– i to w kilku uczelniach. Odrzucając takie skrajne sytuacje, które muszą
powodować zatrzymanie rozwoju naukowego, „miałkość” dydaktyczną czy
po prostu „wypalenie” pracownika naukowego, wątpliwe etycznie jest tak−
że – jak się wydaje – stanowisko biegunowo przeciwne. Stanowcze odrzu−
cenie podejmowania jakichkolwiek dodatkowych zajęć dydaktycznych
oznaczałoby w skali kraju powrót do wskaźnika skolaryzacji na poziomie
sprzed 1989 r. Wiadomo przecież, że od tego czasu liczba pracowników na−
uki zwiększyła się zaledwie o 10% przy 4−krotnym wzroście liczby studen−
tów. Nawet uwzględniając związane z tym obniżenie poziomu studiów, nie
do przecenienia pozostaje pozytywna strona umasowienia szkolnictwa wyż−
szego.
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Zasadną etycznie racją za podejmowaniem dodatkowych płatnych zajęć,
zwłaszcza przez młodszych pracowników nauki, jest możliwość „dorobie−
nia” do niskich pensji i zagwarantowania godziwej egzystencji sobie i wła−
snej rodzinie. Z kolei w przypadku profesora wskazana jest gotowość po−
dzielenia się swą wiedzą nie tylko ze studencką elitą na studiach
stacjonarnych, ale i ze spychaną na margines grupą studentów zaocznych.
Pryncypialny przeciwnik dydaktycznego zaangażowania w tym obszarze wi−
nien pamiętać, że nie uczestnicząc w pozyskiwaniu dodatkowych środków,
sam jednak korzysta z dobrodziejstw studiów płatnych, chociażby w postaci
zakupionego z tych źródeł lepszego wyposażenia sal wykładowych.

Oczywiście, każda odpowiedzialna decyzja dotycząca samego faktu pod−
jęcia zajęć oraz liczby godzin na studiach płatnych musi być bardzo zindy−
widualizowana. W konkretnej sytuacji, np. rodzinnej, złego stanu zdrowia,
słabej odporności psychicznej, przygotowywania się do awansów nauko−
wych itp., takie zaangażowanie może być niewskazane. Z kolei górną grani−
cą ilości płatnych zajęć jest oczywiście możliwość zaoferowania odpowied−
niej jakości usług edukacyjnych (właściwe przygotowanie się do nich,
opracowanie pomocy naukowych, sprawiedliwe sprawdzenie wiedzy itp.).
Poszukując „właściwej miary”, należy też uwzględnić pełnione role społecz−
ne, obowiązek wypoczynku, udziału w życiu kulturalnym i wiele innych
okoliczności.

Konieczność naruszania instytucji niedzieli. Dla wielu nauczycieli
akademickich – i to niezależnie od wyznawanego światopoglądu – prawdzi−
wym dylematem moralnym jest konieczność naruszania instytucji niedzieli.
Racją za potraktowaniem niedzielnych zajęć na uczelni jako wyjątku od re−
guły może być mimo wszystko specyficzny charakter „usługi” edukacyjnej.
Obok wartości rynkowej, chodzi tu przecież o tworzenie niebagatelnej „war−
tości dodatkowej” – o ubogacenie osobowości, poprawę jakości życia
i w ogóle duchowej kondycji społeczeństwa. Ponadto nadrabianie dziś
w Polsce wieloletnich zapóźnień cywilizacyjnych w zakresie kształcenia
akademickiego, przypominające „stan wyższej konieczności”, przemawia
za edukacyjną aktywnością nawet w niedzielę.

Problem jakości sprzedawanych usług. Samo tylko uczciwe podejście
do transakcji sprzedaży usług edukacyjnych wymaga ze strony nauczycieli
akademickich oferty kształcenia na odpowiednio wysokim poziomie. Tym−
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czasem nierzadkie są przypadki niewywiązywania się uczelni z zawartego
kontraktu. Za bardzo wysoką cenę sprzedają usługę marnej jakości: źle przy−
gotowane zajęcia, prowadzone w zbyt licznych grupach, zatłoczonych
salach, bez zaplecza technicznego. Dochodzi do tego niekiedy bałagan orga−
nizacyjny, niepunktualność wykładowców i postawa bizantyjskiej hierar−
chiczności8.

Warto dodać, że w karierze pracownika naukowego zdolności i umiejęt−
ności dydaktyczne ważą najmniej. Młodszych kolegów prawie nie uczy się
nauczania, a na hospitacje nie ma czasu. W dodatku osiągnięcia dydaktycz−
ne wcale nie są nagradzane (satysfakcją mogą być co najwyżej wysokie oce−
ny studentów w trakcie ewaluacji). Przeciwnie, kto prowadzi interesujące za−
jęcia i poważnie traktuje studentów, jest bardziej obciążony: więcej osób
musi przeegzaminować, więcej prac dyplomowych prowadzić, więcej czasu
przeznacza na konsultacje9.

Oczywiście, odpowiedzialność za wspomnianą wyżej nierzetelność ofer−
ty edukacyjnej jest podzielona. Niekiedy spoczywa ona jednoznacznie
na wykładowcy, innym razem – dzieli ją z uczelnianą administracją10. I choć
relacja: nauczyciel – uczeń zawsze będzie relacją nierówności, przewaga na−
uczających nad uczącymi się bynajmniej nie wyklucza, aby słabsza strona
głośniej niż dotąd upominała się o realizację swych praw „konsumenckich”.
Wydaje się, że sytuację mogłoby poprawić konsekwentne domaganie się
przestrzegania reguł rynkowych: „płacę, więc wymagam”, z jednej strony,
i „klient nasz pan” – z drugiej.

Innym aspektem dylematu jakości kształcenia jest milcząco zakładany
przez wszystkich uczestników procesu dydaktycznego, instancji ponaduczel−
nianych nie wyłączając, niższy poziom nauczania na studiach wieczorowych
i zaocznych. Jeśli zaś jakiś rzetelny nauczyciel akademicki na wszystkich ty−
pach studiów oferuje jednakowo wysoki poziom kształcenia, szybko zostaje
skonfrontowany z reakcją słabszych studentów. Okazuje się, że mówi „po−
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u schyłku tysiąclecia, op. cit., s. 73.
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nad głowami”, że nie jest rozumiany, co z kolei wywołuje albo znudzenie
i bierność, albo niezdyscyplinowanie studentów. W skrajnych przypadkach
ich poziom intelektualny i kultura osobista zbliżają się do poziomu uczniów
osławionych „zawodówek”. Świadczą o tym chociażby agresywne zachowa−
nia czy straszliwie zaśmiecone sale wykładowe, m.in. puszkami po piwie.
Jeśli z kolei – dla utrzymania kontaktu ze słuchaczami – wykładowca
upraszcza zagadnienia i przekazuje wiedzę maksymalnie przystępnie, nara−
ża się na dyskomfort moralny, że – wbrew sobie – współuczestniczy w pro−
cesie deprecjacji wykształcenia akademickiego. Tym bardziej że okrojony
godzinowo program studiów płatnych i duże grupy studenckie prawie zupeł−
nie wykluczają dialog i bezpośrednie relacje uczestników tej formy kształce−
nia. To zaś oznacza zapoznanie „mądrościowej” idei edukacji uniwersytec−
kiej. Pozornie oczywiste w tym kontekście postulaty minimalnej selekcji
kandydatów na studia często zderzają się z naciskiem uczelnianych władz,
gwałtownie szukających w przychodach z czesnego źródeł pokrycia deficy−
tu budżetowego.

Ile wymagać? Zgoda na „produkcję” społecznych antyelit? Ten sam
nacisk odczuwają egzaminatorzy. Tym bardziej że niektórzy studenci zupeł−
nie opacznie rozumieją hasło „płacę, więc wymagam”. Słusznie domagając
się wysokiej jakości kształcenia, nie powinni się jednak dziwić, że to od nich
czegokolwiek się wymaga. Okazuje się, że stawianie dziś w Polsce wysokich
wymagań przy „sprzedaży” dyplomu jest normą etycznie trudną. Może bo−
wiem spowodować obniżenie popytu na to dobro, zwłaszcza jeśli „konku−
rencja” przestała mieć jakiekolwiek skrupuły w tym względzie i jeśli przyj−
muje na studia każdego zgłaszającego się. Ze strony kandydatów na niektóre
typy studiów, np. podyplomowe, zdarzają się nawet deklaracje pełnego opła−
cenia „z góry” wszelkich zobowiązań finansowych, byle nie wymagać nawet
uczestnictwa w zajęciach. W tych warunkach stawianie wymagań grozi ry−
zykiem strat finansowych lub zupełnego „wyparcia z rynku”. Jeśli zaś jakiś
profesor nie rozumie tych współzależności i uparcie nie obniża poprzeczki
egzaminacyjnej lub odrzuca marne prace dyplomowe, spotyka się ze strony
swych kolegów i władz uczelni z zarzutem nielojalności.

Oczywiście, już samo uczciwie komercyjne podejście do tej transakcji, tj.
oferowanie nie tylko formalnego świadectwa ukończenia studiów, ale rze−
czywiście wysokiej jakości kształcenia, uchyla cały problem. Szkoły wyż−
sze, w których dużo się wymaga, ale których absolwenci bez trudu osiągają
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sukces na rynku pracy, także w sytuacji niżu demograficznego nie muszą się
obawiać braku popytu. Tę optymistyczną konstatację trzeba jednak zrelaty−
wizować. Nawet jeśli „dobra marka” uczelni – analogicznie do znaku firmo−
wego w gospodarce – rzeczywiście w dłuższej perspektywie przekłada się
na jej sukces rynkowy, to na razie dylematy wymagających nauczycieli aka−
demickich wcale nie są wydumane, gdyż w Polsce nawet marne szkoły wyż−
sze „mają się dobrze”.

Resztki obiekcji w tym względzie zagłusza świadomość, że szkoły wyż−
sze stały się dziś po prostu przechowalnią młodzieży nie znajdującej zatrud−
nienia. Niebezpieczna jest jednak bezradna zgoda na uczestnictwo w gene−
rowaniu niedouczonych społecznych antyelit.

Jak sprawdzać wiedzę? Z kwestią wymagań ściśle wiąże się pytanie
o rzetelny, sprawiedliwy tryb zaliczeń, kolokwiów, egzaminów. Ponieważ
na studiach wieczorowych i zaocznych grupy wykładowe nierzadko liczą
kilkaset osób, pracochłonne egzaminy ustne z reguły zastępuje się schema−
tycznymi testami. I choć „obiektywna” ocena komputerowa eliminuje trud−
ny do uniknięcia subiektywizm ocen, to przystając na tę formę egzaminu,
wykładowca zmuszony jest zrezygnować z ostatniej okazji bezpośredniego
kontaktu ze studentem. 

Jeśli zaś zalicza przedmiot na podstawie wypracowań pisemnych, musi
założyć, że nie będzie w stanie dokładnie sprawdzić kilku tysięcy stron tek−
stu. W ten sposób niechcąco wspiera czarny rynek prac zaliczeniowych lub
wystawia swych studentów na silną pokusę ściągania „żywcem” z Internetu
całych partii jakiegoś opracowania. Jak wiadomo, w skrajnych przypadkach
studenci nie podejmują nawet próby zatuszowania fałszerstwa. Po prostu
podpisują wydruk, bez usunięcia atrybutów właściwych dla strony interneto−
wej. Alarmistyczne głosy co do skali tego zjawiska bynajmniej nie są prze−
sadzone. Jeden z profesorów sygnalizuje: „Problem ten przybiera obecnie
rozmiary absolutnie przytłaczające i wcześniej niesłychane. Choroba narasta
w postępie geometrycznym”11. Na czarnym rynku „gotowców” po całkiem
przystępnej cenie można też kupić wszelkie typy prac dyplomowych
(na każdy temat): od licencjackich, poprzez magisterskie, aż do doktorskich.

W środowiskach uczelni wyższych powszechne są utyskiwania na te jaw−
ne patologie masowej edukacji. Poszukuje się rozwiązań instytucjonalnych,
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które by ograniczały ich zasięg. I tak np. w niektórych uczelniach od licen−
cjatów, magistrantów i doktorantów wymaga się podpisywania „Oświad−
czeń samodzielności”12. Elektroniczne wersje ich prac mają zaś redukować
epidemię plagiatów.

Doceniając te różne przedsięwzięcia, trudno jednak uchylić się od przy−
pomnienia banalnej prawdy o konieczności radykalnego odrodzenia moral−
nego w środowisku akademickim. Jeśli słusznie wskazuje się dziś, że etos te−
go środowiska znalazł się na równi pochyłej, to pierwszą powinnością
„zagonionych” i przepracowanych nauczycieli akademickich jest podtrzy−
mywanie minimalnej wrażliwości moralnej. Przymykanie oczu na drobne
nieuczciwości, na wpisywanie na listy nieobecnych kolegów, na ściąganie
w czasie egzaminów, grozi zobojętnieniem wobec większego zła, a w końcu
– pomieszaniem patologii ze stanem normalnym.

* * *

Wydaje się, że wobec zaprezentowanych tu wybiórczo dylematów moral−
nych związanych z komercjalizacją publicznego szkolnictwa wyższego na−
wet najbardziej uczciwi i rzetelni nauczyciele akademiccy czują się bezrad−
ni. Trudno oczekiwać, że w najbliższej przyszłości znajdzie się jakieś
zadowalające ich rozwiązanie. Ciężar indywidualnych wyborów moralnych
czy nawet konfliktów sumienia okazuje się tu wyjątkowo dotkliwy. Ponie−
waż jednak niektóre sytuacje konfliktowe po części są konsekwencją prze−
mieszania rynkowych i publicznych „reguł gry”, bardziej uporządkowana
polityka edukacyjna mogłaby przynajmniej złagodzić niektóre trudności.
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COMMERCIALIZATION OF THE STATE UNIVERSITY EDUCATION: 

MORAL DILEMMAS

S u m m a r y

The report attempts to present these moral dilemmas which refer to the process of

commercialization in the state schools on the university level. The reflection over the

issue is proceeded by a short characterization of the process of commercialization of

the university education with regard to the situation in Poland in particular. For the

sake of sistematization of the problem, there has been assumed a criterium: main

functions performed by academic workers (excluding their research work).

Here is the enumeration (in brief points) of the chosen moral dilemmas

connected with the funtion of an organizer of education:

– institution of public service... selling private property

– mission of the university vs the problem of „job−oriented” studies

– moral ambiguity of paid education

– social injustice in unequal access to free education

– controversy over pricing educational services

The dilemmas of academic teachers can be referred to as:

– seeking the „right measurement” of educational burdens

– the necessity of violating the institution of Sundays

– the issue of the quality of service provided

– How much to demand? Accepting the „production” of social anti−elites or

disloyalty against your own environment

How to evaluate knowledge?
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