Antoni Verger, GATS and the Global Politics of Higher
Education, Florence, Routledge 2009, ss. 271.

KsiČka Antoniego Vergera ukazaÙa si¿ w serii dobrze znanej
wszystkim zainteresowanym wspóÙczesnymi problemami szkolnictwa wyČszego na ïwiecie – Studies in Higher Education – której redaktorem jest bez wtpienia jeden z najlepszych znawców tematyki: Philip G. Altbach z Boston College. Do tej pory w tej serii ukazaÙy
si¿ mi¿dzy innymi takie prace, jak: Barely There, Powerfully Present.
Thirty Years of U.S. Policy on International Higher Education Nancy
L. Ruther (2002) czy Philantropists in Higher Education. Institutional,
Biographical, and Religious Motivations for Giving Gregory’ego L. Cascione (2007). Jakoï° ksiČek wydawanych w tej serii nie budzi najmniejszych wtpliwoïci; kaČda z nich przyczynia si¿ do lepszego
poznawania siÙ i procesów, które ksztaÙtuj wspóÙczesne przemiany
w uczelniach we wszystkich zaktkach naszego globu.
Procesy globalizacji, rosnca mobilnoï° tak kadry naukowej, jak
i studentów sprawiaj, Če poszczególne narodowe systemy szkolnictwa wyČszego oraz poszczególne uniwersytety i koledČe pozostaj w stanie wzajemnej zaleČnoïci. Nie jest to sytuacja nowa, bo jak
podkreïla wielu historyków – nauka akademicka od samego pocztku istnienia ïredniowiecznych uniwersytetów nie znaÙa granic.
Utrudnianie swobodnego przepÙywu myïli zawsze prowadziÙo do
degradacji nauki lub w najlepszym razie do jej redukcji do roli narz¿dzia wspierajcego militarn ekspansj¿.
Powszechna wïród ludzi nauki ïwiadomoï° o tym coraz silniejszym mi¿dzynarodowym powizaniu systemów szkolnictwa
wyČszego i uczelni nie zawsze przekÙada si¿ na przekonanie o koniecznoïci zgÙ¿biania tego zjawiska z zachowaniem rygorów akademickiego badania. Wida° to takČe wyraĊnie na przykÙadzie naszego kraju. W ostatnich latach ukazaÙy si¿ tylko dwie ksiČki, które
próbowaÙy wyjaïni° zÙoČonoï° problematyki szkolnictwa wyČszego
w kontekïcie mi¿dzynarodowych procesów. Jerzy Thieme opublikowaÙ prac¿ Szkolnictwo wyČsze. Wyzwania XX wieku: Polska, Europa, USA (2009), ale dla tego autora najwaČniejsze jest odnalezienie
wskazówek dla reform uczelni w naszym kraju, a nie wytÙumaczenie przemian zachodzcych na ïwiecie. Zdecydowanie lepsz prac
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jest ksiČka autorstwa Marka Kwieka: Transformacje uniwersytetu.
Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie (2010).
Ten drugi autor wyraĊnie podkreïla, Če za wspóÙczesnymi przemianami szkóÙ wyČszych stoj takČe polityczne decyzje podejmowane
tak na forum krajowym, jak i mi¿dzynarodowym.
Nawet w Stanach Zjednoczonych jednak pojawiaj si¿ gÙosy krytyki, wskazujce na to, Če pomimo rosncej ïwiadomoïci w gronie
pracowników uczelni i zarzdzajcych szkolnictwem wyČszym,
ludzie rzadko uïwiadamiaj sobie wpÙyw instytucji mi¿dzynarodowych na przemiany w dziedzinie edukacji. Jeszcze w Europie nietrudno wskaza° prace analizujce rol¿ Unii Europejskiej we
wspieraniu mi¿dzynarodowej wspóÙpracy edukacyjnej i badawczej
czy teČ prace poïwi¿cone sukcesom i poraČkom Procesu BoloÚskiego
oraz Europejskiego Obszaru Szkolnictwa WyČszego. (Cz¿sto krytykowany w Polsce system studiów 3+2 czy punkty ECTS s efektem
politycznych decyzji podj¿tych na forum mi¿dzynarodowym, które
zmieniÙy oblicze polskich uczelni i sposób studiowania). Jednak, jak
zauwaČa w swojej ksiČce, The WTO and the University. Globalization,
GATS, and American Higher Education, Robert Bassett (Routledge 2006,
takČe w serii Studies in Higher Education) w ïrodowisku akademickim
nadal nie dostrzega si¿ wpÙywu mi¿dzynarodowych negocjacji handlowych na sytuacj¿ szkolnictwa wyČszego.
Powstanie gwiatowej Organizacji Handlu (World Trade Organization; WTO) zmieniÙo podejïcie do wymiany handlowej tak wïród
krajów wysokorozwini¿tych, jak i rozwijajcych si¿. W porównaniu
do wczeïniejszego ïwiatowego porozumienia – UkÙadu Ogólnego
w sprawie Taryf Celnych i Handlu (General Agreement on Tariffs and
Trade; GATT) – WTO zmieniÙo podejïcie do przedmiotu porozumienia, czyli tego, czym si¿ w istocie handluje. Po raz pierwszy rzeczywistym przedmiotem negocjacji handlowych staÙy si¿ usÙugi, nad
którymi zacz¿to dyskutowa° w trakcie Rundy Urugwajskiej. Istota zmiany polega na tym, Če kraje czÙonkowskie doszÙy do przekonania, iČ róČnego rodzaju usÙugi podlegaj wymianie handlowej
tak samo jak dobra trwaÙe. (A. Verger w swoje ksiČce przytacza
humorystyczn definicj¿ z „The Economist”, która okreïlaÙa usÙugi, jako „coï co moČna kupi° lub sprzeda°, ale nie moČna upuïci°
sobie na stop¿”). Kwestie usÙug okazaÙy si¿ z jednej strony na tyle
istotne, a z drugiej na tyle kontrowersyjne, Če rozpocz¿to odr¿bne
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negocjacje nad UkÙadem Ogólnym w sprawie Handlu UsÙugami
(General Agreement on the Trade in Services; GATS). Jeszcze w czasie
Rundy Urugwajskiej uznano bez wahania, Če jedn z takich usÙug
jest edukacja, zwÙaszcza edukacja na poziomie akademickim.
I wÙaïnie ksiČka A. Vergera, GATS and the Global Politics of Higher
Education, wprowadza czytelnika w skomplikowan tematyk¿ powizaÚ pomi¿dzy polityk mi¿dzynarodow, ïwiatow gospodark a szkolnictwem wyČszym. Autor, który obroniÙ doktorat z socjologii na Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie, prowadziÙ
zakrojone na szerok skal¿ badania, mi¿dzy innymi w siedzibie
WTO. UmoČliwiÙy mu one porównanie dziaÙaÚ takiej pot¿gi akademickiej i ekonomicznej, jak s Stany Zjednoczone z dziaÙaniami
krajów Ameryki PoÙudniowej: Argentyny i Chile. Dzi¿ki zgromadzonym danym statystycznym oraz dzi¿ki wywiadom przeprowadzonym z uczestnikami negocjacji A. Verger mógÙ odsÙoni° tajniki
prowadzonych rozmów oraz wyjaïni°, na czym moČe polega° istotna dla wi¿kszoïci uczelni na ïwiecie zmiana wynikajca z przyszÙego zaakceptowania GATS.
KsiČka GATS and the Global Politics of Higher Education rozpoczyna si¿ bardzo potrzebnym rozdziaÙem wst¿pnym, w którym
przedstawione s podstawowe definicje. A. Verger tÙumaczy mi¿dzy innymi róČnic¿ pomi¿dzy „umi¿dzynarodowieniem szkolnictwa wyČszego” a „dziaÙaniami ponadnarodowymi”. Z pierwszym
mamy do czynienia przy rzeczywistym zaangaČowaniu paÚstwa,
które wspiera i reguluje umi¿dzynarodowienie, rozumiane jako relacje pomi¿dzy poszczególnymi podmiotami szkolnictwa wyČszego. DziaÙania ponadnarodowe oznaczaj na przykÙad otwieranie
w innym kraju filii uniwersytetu (na takich samych zasadach, jak
w Polsce mog dziaÙa° wydziaÙy zamiejscowe); w drugim przypadku – paÚstwo odgrywa jedynie ograniczon rol¿.
W tym samym rozdziale A. Verger w doskonaÙy sposób dokonuje
syntezy najwaČniejszych teorii odnoszcych si¿ do relacji pomi¿dzy
globalizacj i edukacj. Zwraca przy tym uwag¿ na niebezpieczeÚstwo statyzmu, które oznacza w tym wypadku przypisywanie paÚstwu szczególnego znaczenia jako jedynego podmiotu rzeczywiïcie
oddziaÙujcym na szkolnictwo wyČsze. Takie podejïcie w nieuzasadniony sposób podwaČa rol¿ pozarzdowych organizacji, w tym
mi¿dzynarodowych stowarzyszeÚ uczelnianych.
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Dla wyjaïniania globalnej polityki wobec szkolnictwa wyČszego A. Verger proponuje dwie podstawowe teorie: idealizm – oznaczajcy skupienie si¿ na ideach obecnych w ludzkiej ïwiadomoïci
prowadzcych do intersubiektywnych norm i argumentacji (co jest
bez wtpienia podstaw ïwiatowej nauki); oraz instytucjonalizm –
przypisujcy dominujce znaczenie instytucjom w tworzeniu mi¿dzynarodowych ram (a to z kolei jest podstaw dziaÙania WTO
czy GATS).
W kolejnych rozdziaÙach A. Verger, odwoÙujc si¿ do historii
GATT i WTO, pokazuje zasady liberalizacji rynku. Nie boi si¿ przy
tym wyraĊnie wskazywa°, Če niejednokrotnie liberalizacja ma oznacza° otwarcie rynków w paÚstwach rozwijajcych si¿, przy jednoczesnym ograniczaniu dost¿pu do rynku w paÚstwach rozwini¿tych.
Jak pokazuje to w kolejnych rozdziaÙach dotyczcych bezpoïrednio
negocjacji w sprawie liberalizacji handlu usÙugami edukacyjnymi, to
podejïcie bardzo cz¿sto pojawia si¿ w odniesieniu do szkolnictwa
wyČszego. PaÚstwa „eksporterzy edukacji” chc otwarcia w rejonach, gdzie iloï° kandydatów na studia jest zdecydowanie wi¿ksza
niČ dost¿pna iloï° miejsc, a jednoczeïnie nie godz si¿ na wzajemne uznawanie wyksztaÙcenia, obawiajc si¿ napÙywu absolwentów
uczelni z innych krajów. KsiČka nie pozostawia cienia wtpliwoïci,
Če takie podejïcie prezentuj mi¿dzy innymi Stany Zjednoczone.
Bez wtpienia najbardziej wartoïciowa w ksiČce GATS and the
Global Politics of Higher Education jest cz¿ï° poïwi¿cona odsÙanianiu
kulisów negocjacji w sprawach dotyczcych szkolnictwa wyČszego.
Autor pokazuje wyraĊnie, Če komodyfikacja i urynkowienie szkolnictwa wyČszego jest procesem, który nieuchronnie musi zmieni°
jego oblicze. TakČe i w ten sposób, Če wyksztaÙcenie, wiedza, przepÙyw studentów i profesorów moČe sta° si¿ elementem globalnych
negocjacji handlowych. Z drugiej strony A. Verger wskazuje, Če wiele krajów nie rozumie powagi sytuacji i nie dostrzega, do jakiego
stopnia liberalizacja w dziedzinie oferowania wyksztaÙcenia moČe
zmieni° krajowe systemy szkolnictwa wyČszego. OdwoÙujc si¿ do
przykÙadów Nowej Zelandii i Australii, Autor dowodzi, Če szkolnictwo wyČsze moČe stosunkowo szybko sta° si¿ waČn usÙug eksportow, przynoszc krajowi duČe zyski.
Praca A. Vergera jest bez najmniejszej wtpliwoïci wartoïciow
ksiČk, któr powinni pozna° wszyscy zainteresowani przyszÙoïci
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szkolnictwa wyČszego. Autor w bardzo przyst¿pny sposób wyjaïnia, dlaczego i w jaki sposób mi¿dzynarodowe negocjacje handlowe mog wpÙyn° na oferty edukacyjne uczelni na caÙym ïwiecie.
Nie boi si¿ przy tym w wywaČony sposób prognozowa° kierunków
przemian globalnego szkolnictwa wyČszego. Po tej momentami pasjonujcej lekturze (zwÙaszcza w cz¿ïci prezentujcej nie zawsze
oficjalne gÙosy negocjatorów) lepiej wida°, Če to, co si¿ dzieje w najmniejszych nawet szkoÙach wyČszych w paÚstwach czÙonkowskich
WTO, zaczyna zaleČe° od decyzji podejmowanych przez rzdy poszczególnych paÚstw w ramach mi¿dzynarodowych porozumieÚ.
Pracownicy naukowi cz¿sto nie zdaj sobie bowiem sprawy, jak bardzo otwarcie rynku edukacyjnego, moČliwoï° przycigania studentów z innych krajów albo akademicka emigracja studentów z kraju
ojczystego, wzajemne uznawanie dyplomów i wyksztaÙcenia czy
zasady akredytacji mog wpÙyn° na ich przyszÙoï°. I cho°by z tego
powodu lektura ksiČki A. Vergera moČe by° cenn nauk w dobrze
poj¿tej trosce o wÙasn przyszÙoï°. Tym bardziej, Če nie pozostawia
ona wtpliwoïci, iČ sprawy szkolnictwa wyČszego weszÙy na staÙe
w obr¿b zainteresowania polityki, w tym takČe polityki ïwiatowej.

RadosÙaw Rybkowski
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