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

Ksi ka Antoniego Vergera ukaza a si  w serii dobrze znanej 

wszystkim zainteresowanym wspó czesnymi problemami szkolni-

ctwa wy szego na wiecie – Studies in Higher Education – której re-

daktorem jest bez w tpienia jeden z najlepszych znawców tematy-

ki: Philip G. Altbach z Boston College. Do tej pory w tej serii ukaza y 

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. Ca-

scione (2007). Jako  ksi ek wydawanych w tej serii nie budzi naj-

mniejszych w tpliwo ci; ka da z nich przyczynia si  do lepszego 

poznawania si  i procesów, które kszta tuj  wspó czesne przemiany 

w uczelniach we wszystkich zak tkach naszego globu.

 Procesy globalizacji, rosn ca mobilno  tak kadry naukowej, jak 

i studentów sprawiaj , e poszczególne narodowe systemy szkolni-

ctwa wy szego oraz poszczególne uniwersytety i koled e pozosta-

j  w stanie wzajemnej zale no ci. Nie jest to sytuacja nowa, bo jak 

podkre la wielu historyków – nauka akademicka od samego po-

cz tku istnienia redniowiecznych uniwersytetów nie zna a granic. 

Utrudnianie swobodnego przep ywu my li zawsze prowadzi o do 

degradacji nauki lub w najlepszym razie do jej redukcji do roli na-

rz dzia wspieraj cego militarn  ekspansj .

 Powszechna w ród ludzi nauki wiadomo  o tym coraz sil-

niejszym mi dzynarodowym powi zaniu systemów szkolnictwa 

wy szego i uczelni nie zawsze przek ada si  na przekonanie o ko-

nieczno ci zg biania tego zjawiska z zachowaniem rygorów aka-

demickiego badania. Wida  to tak e wyra nie na przyk adzie na-

szego kraju. W ostatnich latach ukaza y si  tylko dwie ksi ki, które 

próbowa y wyja ni  z o ono  problematyki szkolnictwa wy szego 

w kontek cie mi dzynarodowych procesów. Jerzy Thieme opubli-

kowa  prac  Szkolnictwo wy sze. Wyzwania XX wieku: Polska, Euro-

pa, USA (2009), ale dla tego autora najwa niejsze jest odnalezienie 

wskazówek dla reform uczelni w naszym kraju, a nie wyt umacze-

nie przemian zachodz cych na wiecie. Zdecydowanie lepsz  prac  
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jest ksi ka autorstwa Marka Kwieka: Transformacje uniwersytetu. 

Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie (2010). 

Ten drugi autor wyra nie podkre la, e za wspó czesnymi przemia-

nami szkó  wy szych stoj  tak e polityczne decyzje podejmowane 

tak na forum krajowym, jak i mi dzynarodowym.

 Nawet w Stanach Zjednoczonych jednak pojawiaj  si  g osy kry-

tyki, wskazuj ce na to, e pomimo rosn cej wiadomo ci w gronie 

pracowników uczelni i zarz dzaj cych szkolnictwem wy szym, 

ludzie rzadko u wiadamiaj  sobie wp yw instytucji mi dzyna-

rodowych na przemiany w dziedzinie edukacji. Jeszcze w Euro-

pie nietrudno wskaza  prace analizuj ce rol  Unii Europejskiej we 

wspieraniu mi dzynarodowej wspó pracy edukacyjnej i badawczej 

czy te  prace po wi cone sukcesom i pora kom Procesu Bolo skiego 

oraz Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego. (Cz sto kryty-

kowany w Polsce system studiów 3+2 czy punkty ECTS s  efektem 

politycznych decyzji podj tych na forum mi dzynarodowym, które 

zmieni y oblicze polskich uczelni i sposób studiowania). Jednak, jak 

zauwa a w swojej ksi ce, The WTO and the University. Globalization, 

GATS, and American Higher Education, Robert Bassett (Routledge 2006, 

tak e w serii Studies in Higher Education) w rodowisku akademickim 

nadal nie dostrzega si  wp ywu mi dzynarodowych negocjacji han-

dlowych na sytuacj  szkolnictwa wy szego.

 Powstanie wiatowej Organizacji Handlu (World Trade Organi-

zation; WTO) zmieni o podej cie do wymiany handlowej tak w ród 

krajów wysokorozwini tych, jak i rozwijaj cych si . W porównaniu 

do wcze niejszego wiatowego porozumienia – Uk adu Ogólnego 

w sprawie Taryf Celnych i Handlu (General Agreement on Tariffs and 

Trade; GATT) – WTO zmieni o podej cie do przedmiotu porozumie-

nia, czyli tego, czym si  w istocie handluje. Po raz pierwszy rzeczy-

wistym przedmiotem negocjacji handlowych sta y si  us ugi, nad 

którymi zacz to dyskutowa  w trakcie Rundy Urugwajskiej. Isto-

ta zmiany polega na tym, e kraje cz onkowskie dosz y do prze-

konania, i  ró nego rodzaju us ugi podlegaj  wymianie handlowej 

tak samo jak dobra trwa e. (A. Verger w swoje ksi ce przytacza 

humorystyczn  definicj  z „The Economist”, która okre la a us u-

gi, jako „co  co mo na kupi  lub sprzeda , ale nie mo na upu ci  

sobie na stop ”). Kwestie us ug okaza y si  z jednej strony na tyle 

istotne, a z drugiej na tyle kontrowersyjne, e rozpocz to odr bne 
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negocjacje nad Uk adem Ogólnym w sprawie Handlu Us ugami 

(General Agreement on the Trade in Services; GATS). Jeszcze w czasie 

Rundy Urugwajskiej uznano bez wahania, e jedn  z takich us ug 

jest edukacja, zw aszcza edukacja na poziomie akademickim.

 I w a nie ksi ka A. Vergera, GATS and the Global Politics of Higher 

Education, wprowadza czytelnika w skomplikowan  tematyk  po-

wi za  pomi dzy polityk  mi dzynarodow , wiatow  gospodar-

k  a szkolnictwem wy szym. Autor, który obroni  doktorat z so-

cjologii na Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie, prowadzi  

zakrojone na szerok  skal  badania, mi dzy innymi w siedzibie 

WTO. Umo liwi y mu one porównanie dzia a  takiej pot gi aka-

demickiej i ekonomicznej, jak  s  Stany Zjednoczone z dzia aniami 

krajów Ameryki Po udniowej: Argentyny i Chile. Dzi ki zgroma-

dzonym danym statystycznym oraz dzi ki wywiadom przeprowa-

dzonym z uczestnikami negocjacji A. Verger móg  ods oni  tajniki 

prowadzonych rozmów oraz wyja ni , na czym mo e polega  istot-

na dla wi kszo ci uczelni na wiecie zmiana wynikaj ca z przysz e-

go zaakceptowania GATS.

 Ksi ka GATS and the Global Politics of Higher Education rozpo-

czyna si  bardzo potrzebnym rozdzia em wst pnym, w którym 

przedstawione s  podstawowe definicje. A. Verger t umaczy mi -

dzy innymi ró nic  pomi dzy „umi dzynarodowieniem szkolni-

ctwa wy szego” a „dzia aniami ponadnarodowymi”. Z pierwszym 

mamy do czynienia przy rzeczywistym zaanga owaniu pa stwa, 

które wspiera i reguluje umi dzynarodowienie, rozumiane jako re-

lacje pomi dzy poszczególnymi podmiotami szkolnictwa wy sze-

go. Dzia ania ponadnarodowe oznaczaj  na przyk ad otwieranie 

w innym kraju filii uniwersytetu (na takich samych zasadach, jak 

w Polsce mog  dzia a  wydzia y zamiejscowe); w drugim przypad-

ku – pa stwo odgrywa jedynie ograniczon  rol .

 W tym samym rozdziale A. Verger w doskona y sposób dokonuje 

syntezy najwa niejszych teorii odnosz cych si  do relacji pomi dzy 

globalizacj  i edukacj . Zwraca przy tym uwag  na niebezpiecze -

stwo statyzmu, które oznacza w tym wypadku przypisywanie pa -

stwu szczególnego znaczenia jako jedynego podmiotu rzeczywi cie 

oddzia uj cym na szkolnictwo wy sze. Takie podej cie w nieuza-

sadniony sposób podwa a rol  pozarz dowych organizacji, w tym 

mi dzynarodowych stowarzysze  uczelnianych.
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 Dla wyja niania globalnej polityki wobec szkolnictwa wy sze-

go A. Verger proponuje dwie podstawowe teorie: idealizm – ozna-

czaj cy skupienie si  na ideach obecnych w ludzkiej wiadomo ci 

prowadz cych do intersubiektywnych norm i argumentacji (co jest 

bez w tpienia podstaw  wiatowej nauki); oraz instytucjonalizm – 

przypisuj cy dominuj ce znaczenie instytucjom w tworzeniu mi -

dzynarodowych ram (a to z kolei jest podstaw  dzia ania WTO 

czy GATS).

 W kolejnych rozdzia ach A. Verger, odwo uj c si  do historii 

GATT i WTO, pokazuje zasady liberalizacji rynku. Nie boi si  przy 

tym wyra nie wskazywa , e niejednokrotnie liberalizacja ma ozna-

cza  otwarcie rynków w pa stwach rozwijaj cych si , przy jedno-

czesnym ograniczaniu dost pu do rynku w pa stwach rozwini tych. 

Jak pokazuje to w kolejnych rozdzia ach dotycz cych bezpo rednio 

negocjacji w sprawie liberalizacji handlu us ugami edukacyjnymi, to 

podej cie bardzo cz sto pojawia si  w odniesieniu do szkolnictwa 

wy szego. Pa stwa „eksporterzy edukacji” chc  otwarcia w rejo-

nach, gdzie ilo  kandydatów na studia jest zdecydowanie wi ksza 

ni  dost pna ilo  miejsc, a jednocze nie nie godz  si  na wzajem-

ne uznawanie wykszta cenia, obawiaj c si  nap ywu absolwentów 

uczelni z innych krajów. Ksi ka nie pozostawia cienia w tpliwo ci, 

e takie podej cie prezentuj  mi dzy innymi Stany Zjednoczone.

 Bez w tpienia najbardziej warto ciowa w ksi ce GATS and the 

Global Politics of Higher Education jest cz  po wi cona ods anianiu 

kulisów negocjacji w sprawach dotycz cych szkolnictwa wy szego. 

Autor pokazuje wyra nie, e komodyfikacja i urynkowienie szkol-

nictwa wy szego jest procesem, który nieuchronnie musi zmieni  

jego oblicze. Tak e i w ten sposób, e wykszta cenie, wiedza, prze-

p yw studentów i profesorów mo e sta  si  elementem globalnych 

negocjacji handlowych. Z drugiej strony A. Verger wskazuje, e wie-

le krajów nie rozumie powagi sytuacji i nie dostrzega, do jakiego 

stopnia liberalizacja w dziedzinie oferowania wykszta cenia mo e 

zmieni  krajowe systemy szkolnictwa wy szego. Odwo uj c si  do 

przyk adów Nowej Zelandii i Australii, Autor dowodzi, e szkolni-

ctwo wy sze mo e stosunkowo szybko sta  si  wa n  us ug  eks-

portow , przynosz c  krajowi du e zyski.

 Praca A. Vergera jest bez najmniejszej w tpliwo ci warto ciow  

ksi k , któr  powinni pozna  wszyscy zainteresowani przysz o ci  
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szkolnictwa wy szego. Autor w bardzo przyst pny sposób wyja -

nia, dlaczego i w jaki sposób mi dzynarodowe negocjacje handlo-

we mog  wp yn  na oferty edukacyjne uczelni na ca ym wiecie. 

Nie boi si  przy tym w wywa ony sposób prognozowa  kierunków 

przemian globalnego szkolnictwa wy szego. Po tej momentami pa-

sjonuj cej lekturze (zw aszcza w cz ci prezentuj cej nie zawsze 

oficjalne g osy negocjatorów) lepiej wida , e to, co si  dzieje w naj-

mniejszych nawet szko ach wy szych w pa stwach cz onkowskich 

WTO, zaczyna zale e  od decyzji podejmowanych przez rz dy po-

szczególnych pa stw w ramach mi dzynarodowych porozumie . 

Pracownicy naukowi cz sto nie zdaj  sobie bowiem sprawy, jak bar-

dzo otwarcie rynku edukacyjnego, mo liwo  przyci gania studen-

tów z innych krajów albo akademicka emigracja studentów z kraju 

ojczystego, wzajemne uznawanie dyplomów i wykszta cenia czy 

zasady akredytacji mog  wp yn  na ich przysz o . I cho by z tego 

powodu lektura ksi ki A. Vergera mo e by  cenn  nauk  w dobrze 

poj tej trosce o w asn  przysz o . Tym bardziej, e nie pozostawia 

ona w tpliwo ci, i  sprawy szkolnictwa wy szego wesz y na sta e 

w obr b zainteresowania polityki, w tym tak e polityki wiatowej.

Rados aw Rybkowski
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