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Jaki uniwersytet?

Pytania i dylematy
Jestem przywiązana do tradycji Humboldtowskiej, tym bardziej, że w takim 
systemie studiowałam wiele lat temu. idea łączenia badań i dydaktyki była reali-
zowana na dwa sposoby: poprzez charakter zajęć – głównie monograficznych – 
oraz poprzez udział, a raczej pomoc w badaniach prowadzonych w Katedrze. 

Celem kształcenia było uzyskanie umiejętności uczenia się, krytycznej lektury 
i analizy danych. Egzaminów było mało, ale przygotowanie do nich wymagało 
wielu lektur (często w językach obcych) oraz udziału w seminarium, na którym 
przedstawiało się referat (przygotowanie go wymagało co najmniej kilku tygodni)

W seminariach i wykładach uczestniczyli studenci różnych lat. uczyliśmy się 
od siebie, nie tylko od wykładowców. pamiętam przypadek, że pochwała mojego 
referatu przez kolegę sprawiła mi większą satysfakcję niż aprobata profesora. po 
latach studenci mojego seminarium magisterskiego zaproponowali rezygnację 
z zajęć na rzecz indywidualnych konsultacji. nie chcieli wypowiadać się o pracy 
kolegów ani dyskutować o cudzych problemach. a ja pamiętam tematy referatów 
i moje zainteresowanie dyskusjami seminaryjnymi. taki tryb studiów miał miejsce 
na kierunkach humanistycznych i społecznych, raczej nielicznych, raczej trak-
towanych jako ogólnokształcące. socjologia nie miała charakteru zawodowego.

Erozja tego modelu kształcenia ma kilka przyczyn:
 – badania techniczne trudno realizować w małych zespołach. powstawały 

więc placówki poza uniwersytetem (politechniką). nazwano to pojawieniem się 
„wielkiej nauki” o celach utylitarnych;

 – system kształcenia jest coraz wyraźniej podporządkowany potrzebom 
gospodarki i nastawiony na przygotowanie do konkretnych zawodów;
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 – uzawodowienie kształcenia wiąże się z umasowieniem, co pociąga za sobą 
zmiany w dydaktyce.

trzeba oczywiście przypomnieć, że od średniowiecza uniwersytety kształ-
ciły zawodowo – pierwsze uczelnie w Bolonii i paryżu kształciły prawników 
i medyków. Jednak to wiek XiX i XX wpłynął na zmianę struktury dyscyplin 
i kierunków studiów. W ten sposób zmieniły się cele podstawowe wyższego 
wykształcenia. o ile idea uniwersytetu za swój cel naczelny uznawała (i uznaje) 
dążenie do prawdy poprzez rozwijanie zdolności rozumu, a więc poznania, to 
nowe cele miały (mają) charakter utylitarny w sferze badań oraz były (są) nasta-
wione na potrzeby rynku pracy dla absolwentów. te przemiany dobrze pokazuje 
Ł. sułkowski.

przemiany instytucjonalne powodują zarówno opór, jak krytykę i nadzieje 
na pozytywne skutki. W polsce kontestuje się nowe tendencje, wskazując na 
negatywne skutki dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Diagnoza jest 
przekonująca, zwłaszcza w odniesieniu do humanistyki i nauk społecznych. Je-
śli wiadomo, co jest wadliwe, to nie w pełni są znane i uzgodnione rozwiązania 
alternatywne, bo przecież niemożliwy jest powrót do starego (czyli czego?).

W tradycji uniwersyteckiej celem jest łączenie badań i dydaktyki, ściślej 
tworzenie i przekazywanie wiedzy. Realizacja tej zasady jest trudna, niektó-
rzy badacze funkcjonowania uczelni uważają to łączenie za dysfunkcjonalne, 
zwłaszcza z punktu widzenia pracowników naukowych. Kariera akademicka jest 
zbudowana na wynikach badań i publikacjach, zaś czas pracy jest w większym 
stopniu poświęcony zajęciom dydaktycznym. a jednak dydaktyka w sposób nie 
zawsze zauważalny ma znaczenie dla rozwoju naukowego – zajęcia wymagają 
szerszego zainteresowania przedmiotem niż to dotyczy specjalizacji badawczej. 
Dydaktyka wymaga umiejętności przekazywania wiedzy, w tym wyników wła-
snych badań. przekaz w zespole badawczym jest oczywiście pierwszoplanowy, 
jednak przekaz studentom wymaga precyzji, jasnego i dobrego operowania 
specjalistycznym językiem itp. Dydaktyka wymaga lektur wykraczających poza 
potrzeby raportu z badań. Wydaje się, że urlop naukowy w końcowym okresie 
przygotowania rozprawy lub książki może ułatwić rozwiązanie problemu.

Kształcenie uniwersyteckie traktowano nie tylko zawodowo, lecz także jako 
przekazanie wartości społecznych i kulturowych, rozumienia świata, poczucia 
obywatelstwa. Realizacji tej funkcji oczekiwano w szczególności od humanistyki 
i nauk społecznych. uczelnia winna być ośrodkiem intelektualnej wspólnoty, 
odpowiedzialności intelektualistów wobec społeczeństwa. Często zwraca się 
uwagę na słabą realizację tej misji.
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pojawia się nowa kategoria wysokokwalifikowanych absolwentów – eks-
pertów. ich zadaniem jest analiza sytuacji i rekomendacja sposobu działania. 
Jak się wydaje, nie tworzą oni nowej wiedzy, lecz ją wykorzystują i przekazują 
jako podstawę decyzji. 

W ramach krytyki aktualnego stanu rzeczy oskar szwabowski [2014] zasto-
sował metaforę fabryki – uczelnia masowo „produkuje” dyplomantów, stosując 
rygory i podlegając rygorom biurokratycznej kontroli. W ten sposób następuje 
degradacja kształcenia. paradoksalnie, znane są analizy przemian pracy (także 
fabrycznej) na skutek rozwoju i wszechobecności nowych technologii. ich 
tworzenie i zastosowanie jest związane z pojawieniem się nowej kategorii pra-
cowników – pracowników informacyjnych, pracowników wiedzy. stanowią oni 
rosnącą grupę. obok wymienionego już powiązania z wysokimi technologiami 
zwraca się uwagę na ich unikatowe kompetencje, relatywną samodzielność, inno-
wacyjność. Można sądzić, że funkcjonują według zasad zagrożonych w uniwer-
sytecie. idzie tu zwłaszcza o autonomię niezbędną dla twórczości. W rezultacie 
obserwujemy swoiste zbliżenie uniwersyteckiej i pozauniwersyteckiej placówki 
badawczej. Zbliżenie to występuje również w innej sferze, określanej jako kultura 
korporacyjna.

Biorąc pod uwagę odrębne cele (zasady naczelne i wartości) wyznaczające 
funkcjonowanie uczelni, podkreślamy ich różnorodność. Wynika ona nie tylko 
z owych celów. Warto wskazać znaczenie samej dyscypliny, jej tradycję, jej ce-
chy merytoryczne. innym aspektem charakterystyki dyscypliny (kierunku) jest 
warsztat badawczy (laboratorium, metody interrogacyjne w naukach społecznych, 
analiza treści, pracownie projektowe itp.). Właśnie w tych ramach następuje prze-
kaz wiedzy, umiejętności i postaw (elementy KRK), tworzą się zespoły i szkoły 
naukowe. Ważnym aspektem jest wizja przyszłych zajęć zawodowych, kształ-
towana w kontaktach z absolwentami i instytucjami zawodowymi. przywiązuję 
dużą wagę do tych kontaktów – służą doskonaleniu programu kształcenia, prze-
kazaniu etosu zawodowego i ułatwieniu wejścia na rynek pracy (praktyki, staże).

Różnorodność dyscyplin/kierunków wpływa na swoistą kulturę organiza-
cyjną, która jest fragmentem szerszej kultury akademickiej. o ile kierunki są 
zróżnicowane, to przepisy prawa i działania Ministerstwa nauki i szkolnictwa 
Wyższego mają charakter unifikujący, niby zresztą zgodnie z ideą universitas. 
uważam za cenne zabieganie o specyficzną tożsamość kierunku/dyscypliny.

uniwersytet składa się z wielu kierunków, wydziałów, instytutów. obserwu-
jemy raczej fragmentaryzację i odrębności niż ważniejsze wspólne, interdyscy-
plinarne przedsięwzięcia, ze szkodą dla osiągnięć i dla dążeń wspólnotowych. 
W tym kontekście chcę zwrócić uwagę na istotną słabość naszego szkolnictwa 
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wyższego. idzie o zbyt wielki udział studiów niestacjonarnych. są niezbędne 
z punktu widzenia dostępu do edukacji. Jednak studia zaoczne, nawet jeśli 
przekazują właściwą wiedzę i pełnowartościowy dyplom (co nie jest pewne), 
nie przekazują „ukrytego programu” wynikającego z kontaktów koleżeńskich, 
wspólnych działań kulturalnych, sportowych czy politycznych.

Różnorodność uczelni jest traktowana również jako szansa dla ich funkcji 
rynkowych. stąd mnożenie kierunków studiów lub pomysłowość w ich nazy-
waniu. ustawowo wprowadzono formalne potwierdzenie charakteru uczelni. 
Mamy więc szkoły wyższe, akademie i uniwersytety, w zależności od ilości 
kierunków, uprawnień do nadawania stopni naukowych i stanu kadrowego. Wy-
różniono także uniwersytety „przymiotnikowe” (np. uniwersytet Ekonomiczny), 
badawcze (tzn. takie które tworzą, przechowują, aktualizują i przekazują wiedzę 
[Clark 1983, za: M. Wójcicka 2010]. trudno odmówić uczelniom dążenia do 
awansu w tej hierarchii. nie wiadomo, czy za formalnymi kryteriami kryje się 
odpowiednia jakość kształcenia i rzeczywiste programy i osiągnięcia badawcze, 
jakość dyplomu, a wreszcie zasłużona reputacja uczelni. uzyskanie wysokiej 
pozycji wymaga czasu, koncentracji na wybranych dziedzinach, tworzenia szkół 
naukowych. uniwersytety chcą utrzymać elitarny charakter i pewnie zasługują na 
to, jednak nie można zapominać o kilkuset uczelniach, w których studiuje wiele 
tysięcy studentów i pracuje wiele setek wykładowców (profesorów niewielu 
ponad ustawowe minimum).

Mimo różnorodności celów (badania, nauczanie, przygotowanie zawodo-
we i obywatelskie), jakie można sformułować wobec uczelni i uniwersytetów, 
tradycja uniwersytetu jest pielęgnowana i przekazywana jako wzór godny prze-
strzegania, choć jednocześnie jest on najbardziej zagrożony.

W praktyce mamy do czynienia z modelami mieszanymi. Jedynie ogólne 
wartości nauki i kształcenia pozostają wspólne: poznawanie, tworzenie i przeka-
zywanie wiedzy, utylitarne przedsięwzięcia badawcze, traktowanie wiedzy i jej 
instytucji jako dobra wspólnego, ważnego dla społeczeństwa, jego gospodarki 
i kultury. Źródłem zagrożenia dla realizacji tej misji uczelni są cele utylitarne – 
badania stosowane, innowacje mają wartość rynkową i prowadzą do konkurencji/
rywalizacji i poszukiwania raczej zysku niż sukcesu poznawczego. Znalezienie 
właściwych proporcji między „starym” i „nowym” modelem uniwersytetu jest 
chyba najważniejszym zadaniem.

p. sztompka sformułował cechy kultury akademickiej w sposób następują-
cy: …ona jest istotą uniwersytetu. Pod tym nieco podniosłym pojęciem kryje się 
szczególna tkanka społeczna spajająca wspólnotę profesorów i studentów. To sieć 
wspólnych wartości i wspólnych reguł postępowania. Centralna dla tej kultury 
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wartość to apoteoza rozumu, racjonalności, dobrze uzasadnionej prawdy, odpo-
wiedzialności za słowo, wolności poszukiwań badawczych” [Gazeta Wyborcza, 
24–25 maja 2014].

uniwersytety „pierwszoflagowe” podkreślają swoje zaangażowanie w prze-
strzeganie kultury akademickiej. Badania, dyskusje i publikacje obrazujące kry-
zysowy stan rzeczy pokazują sprzeczności i dysfunkcje. Zapewne niektóre uda 
się usunąć lub osłabić (np. przez inny sposób finansowania). Wydaje się jednak, 
że zwycięży hybrydowy rozwój uniwersytetu i uczelni. Z jednej strony znajduje 
się tęsknota za realizowaną kulturą akademicką, z drugiej zaś nacisk rynkowego, 
korporacyjnego porządku.
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