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Nowatorstwo czy rutyna, „Bildung” czy tylko przekaz 
informacji? Relacja mistrz–uczeń

Jeszcze nikomu nie udało się włożyć nowych treści w stare formy. Także 
reformy szkolnictwa wyższego w Polsce są ułomne i nie przynoszą koniecz-
nych zmian. Kolejne ekipy rządowe we współpracy ze środowiskiem akade-
mickim wymyślały rozwiązania, które utrwalały istniejącą strukturę, odzie-
dziczoną po realnym socjalizmie. A pomysłem, który winien trafić do Księgi 
Rekordów był ten, który dopuścił płatną edukację, dając możliwość pracy 
na drugim etacie nauczycielom akademickim zatrudnionym w szkołach 
publicznych (państwowych). W ten sposób podniesiono pensje etatowych 
pracowników szkół państwowych, zwiększając im pensum godzinowe dwu-
krotnie (a czasami i n-krotnie) i podnosząc podatki na edukację, bowiem 
obywatel był opodatkowany podwójnie: płacił podatki, z których państwo 
dotuje edukację, i płacił za edukację swoich dzieci w szkołach prywatnych. 
To rozwiązanie ma nawet swoją nazwę: „zwiększenie współczynnika sko-
laryzacji”. Inna nazwa tego rozwiązania to „oszustwo edukacyjne”, które 
doprowadziło do powstania „straconego pokolenia”. Ale nie tylko! Poprzez 
umasowienie szkolnictwa wyższego doprowadziło do obniżenia poziomu 
jakości kształcenia, i to na poziomie wyższym jak i średnim. Mechanizmem, 
który ma chronić dobre szkoły przed tym zagrożeniem, jest wewnętrzny 
system jakości kształcenia.

Bez zrozumienia filozofii studiów dwustopniowych, źle przeprowadzili-
śmy zmianę jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. W większości 
przypadków nastąpiło mechaniczne przecięcie istniejących programów stu-
diów jednolitych magisterskich na: program studiów dla trzyletnich studiów 
licencjackich i program studiów dla dwuletnich studiów magisterskich uzu-
pełniających, zapominając zupełnie o studiach trzeciego stopnia, czyli stu-
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diach doktoranckich. Jak bardzo zbłądziliśmy, widać wyraźnie w kontekście 
Krajowych Ram Kwalifikacji.

Michel Foucault sformułował taką oto myśl:

Gatunek nie istnieje dla siebie, ani dla człowieka, ani dla większej boskiej chwa-
ły; ogranicza się wyłącznie do funkcjonowania. To samo można powiedzieć 
o gatunku ludzkim. Ludzkość jest gatunkiem obdarzonym takim systemem ner-
wowym, że do pewnego punktu może on kontrolować własne funkcjonowanie. 
Jest więc zrozumiałe, że ta możliwość kontroli produkuje wciąż wyobrażenie, iż 
ludzkość musi mieć jakiś cel. Odkrywamy ten cel o tyle, o ile mamy możliwość 
kontrolowania własnego funkcjonowania. Stawiamy jednak sprawę na głowie. 
Mówimy sobie: ponieważ mamy cel, musimy kontrolować nasze funkcjonowa-
nie; podczas gdy faktycznie to na podstawie tej możliwości kontroli mogą się 
wyłaniać wszystkie ideologie, filozofie, metafizyki, religie, które dostarczają 
pewnego obrazu zdolnego polaryzować tę możliwość kontroli funkcjonowania. 
To możliwość kontroli sprawia, że rodzi się idea celu. Ale ludzkość nie posia-
da faktycznie żadnego celu, ona funkcjonuje, kontroluje swoje funkcjonowanie 
i produkuje bez przerwy usprawiedliwienia dla tej kontroli. Trzeba pogodzić się 
z tym, że są to tylko usprawiedliwienia. Humanizm jest jednym z nich, ostatnim 
(Foucault 2013: 74–75).

Aby humanizm nie był ostatnim usprawiedliwieniem, należy odwołać się 
do teorii funkcjonalnej, w świetle której edukacja jest jednym z czterech im-
peratywów kulturowych każdego systemu społecznego. Jest koniecznością, 
od której nie ma odwrotu. Zatem pytania fundamentalne to: jaka edukacja? 
Jak uczyć dobrze? Jak zapewnić jakość kształcenia?

W poszukiwaniu odpowiedzi warto odwołać się do przemyśleń Alaina 
Touraine’a (Bendyk 2011), który zauważa, że nie istnieje już społeczeń-
stwo, które było przedmiotem zainteresowań socjologii i nauk społecznych. 
Społeczeństwo nie jest już strukturą determinującą zdolność jednostki do 
bycia twórcą własnej historii, czyli podmiotem działającym w pojedynkę 
i w grupie. Zmieniło się znaczenie instytucji, przestały one być sposobem, 
w jaki społeczeństwa zarządzają swoimi zasobami, tworząc programy go-
spodarcze, edukacyjne, kulturalne. Nauki społeczne, jakie znaliśmy, umarły. 
Potrzebujemy nowego paradygmatu, który pozwoli dojrzeć wyłaniający się 
nowy świat. Myślimy, że w tym kontekście budowa nowego paradygmatu 
wymaga przede wszystkim nowych treści i nowych strategii ich przekazy-
wania w obszarze edukacji.

Jeśli dzisiaj na poziomie jednostki kształtuje się podmiotowość społecz-
na, bowiem to ona tworzy swoją historię i w rezultacie decyduje o możli-
wościach działania, to można powiedzieć, że jednostka określa się przez 
kulturę, do której przynależy system edukacyjny opisywany przez pojęcie 
jakości kształcenia. Możemy wskazać na jego dwa wymierne wskaźniki: za-
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dowolenie ze studiowania i satysfakcja z pracy. Kategoria jakości to istotny 
element każdej organizacji. Jej specyfika polega na tym, że wymusza stałe 
monitorowanie procesu, którego jest elementem. Jej kłopotliwość bierze się 
z kolei stąd, że owa (wysoka) jakość oznacza dla różnych ‘aktorów’ dość 
różne i często wręcz sprzeczne z sobą rzeczy.

Co tracimy, upowszechniając szkolnictwo wyższe?

Masowe szkolnictwo wyższe prezentujące siebie jako „oferta edukacyjna 
dla wszystkich” prowadzi nie tylko do sytuacji, kiedy wśród studiujących 
znajdują się osoby, które nie powinny studiować, ale także do sytuacji, gdy 
stanowczo za wielu wykładowców to osoby przypadkowe. Masowy student 
to zatem również masowy wykładowca: wykładowca niekompetentny me-
rytorycznie, wykładowca bez należytego przygotowania pedagogicznego, 
wykładowca-uczelniokrążca, który jeżdżąc od jednej uczelni do drugiej, od 
drugiej do trzeciej, od trzeciej do czwartej szkoły wyższej, z żadną z nich się 
nie identyfikuje i za losy żadnej nie czuje się (współ)odpowiedzialny.

Upowszechnienie szkolnictwa wyższego zostało wymuszone przez „za-
sady nowoczesnej ekonomii”, tak jak upowszechnienie oświaty zostało wy-
muszone przez seryjną produkcję. Należy pamiętać o tym, że egalitaryzm 
i wtedy, i teraz oznacza równość szans w dostępie do określonego dobra, 
co nie oznacza, że należy unicestwić elitarność w procesie kształcenia. Nie 
jesteśmy tacy sami, co wykazali ewolucjoniści. Istota ewolucji tkwi w róż-
nicowaniu form. Jesteśmy homo hierarchicus i żadna utopia tego nie zmie-
ni. Można i należy dążyć do spłaszczania hierarchii poprzez konsekwentne 
stosowanie zasady równości szans w dostępie do wyższego wykształcenia. 
które stało się podstawą nowego zróżnicowania w kontekście stopienia się 
kapitału ekonomicznego i kulturowego, a edukacja stała się towarem lub 
usługą. Nie rezygnując ze swojej podstawowej misji, jaką jest kształcenie, 
uniwersytety muszą uwzględniać nowe potrzeby wynikające z gospodarki 
opartej na wiedzy oraz ze społeczeństwa wiedzy, a to wymusza ewolucję 
uniwersytetu w kierunku organizacji opartej na wiedzy. W takich organiza-
cjach wartościami są aktywa „niewidzialne”. Trzy z owych niematerialnych 
aktywów stanowią: 1. kompetencja personelu, 2. struktura wewnętrzna, 
3. struktura zewnętrzna, a ich kluczowym elementem są kompetencje. Ter-
min „kompetencja” oznacza zdolności ludzi do działania w szerokim zakre-
sie sytuacji w celu wytworzenia nowych jakości.

Podnoszenie standardów jakości kształcenia to jedno z najważniejszych 
zadań realizowanych przez wyższe uczelnie. Istotnym wyznacznikiem do-
skonalenia kultury jakości kształcenia uniwersyteckiego są wymagania 
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akredytacyjne oraz standardy europejskie, a komponenty owego procesu 
stanowią: 
1. Jakość zarządzania uczelnią (władze uczelni);
2. Zakres badań naukowych, poziom kształcenia i satysfakcji z pracy (kadra 

naukowo-dydaktyczna);
3. Zadowolenie ze studiowania (studenci);
4. Jakość pracy administracji uczelni i satysfakcja z pracy (pracownicy ad-

ministracyjni);
5. Rozwój indywidualny w kontekście planowania kariery zawodowej (ab-

solwenci, pracodawcy).
Jakość wymaga dobrej organizacji i trafionych inwestycji. Wcześniej na-

leży rozpoznać sytuację w jednostce, aby móc podejmować takie decyzje. 
To rozpoznanie jest zadaniem Stałej Rektorskiej Komisji ds. Oceny Jakości 
Kształcenia. Ale nie tylko. Wyzwaniem jest tworzenie programu kształcenia 
w obszarach Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (dalej: 
KRK), które są narzędziem do podnoszenia poziomu jakości kształcenia. Jej 
siłą są efekty kształcenia, które wymuszają przemyślenie od nowa progra-
mów studiów.

To nowe przemyślenie jest konieczne ze względu na zmieniający się ry-
nek pracy, chociaż w naszych polskich realiach rynek pracy jeszcze długo 
nie będzie dobrze współgrał z najlepszymi szkołami wyższymi. Aby tak się 
stało, konieczne jest zróżnicowanie dotacji ministerialnej przyznawanej 
uczelniom na dydaktykę, zwłaszcza że nie musimy uczyć tego samego i tak 
samo. Trzeba stworzyć krajową ligę uczelni, które na podstawie oceny Pol-
skiej Komisji Akredytacyjnej będą wyceniane w wymiarze jakości kształce-
nia i odpowiednio finansowane. 

Wiarygodną ocenę polskiego rynku pracy można znaleźć w rozmowie 
Wojciecha Łukowskiego (socjolog z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego) z redaktorem „Polityki” Juliuszem Ćwieluchem:

„Znaczna część społeczeństwa nie rozumiała konsekwencji zasadniczej zmia-
ny, jaka wtedy (po 1989 roku) nastąpiła. Czyli tego, że zaczyna obowiązywać 
nowa makroreguła: prymat państwa został zastąpiony przez prymat własności 
prywatnej”. I dalej, na pytanie Redaktora: Jak wygląda w Polsce segment uprzy-
wilejowany?, Profesor odpowiada: „U nas rynek uprzywilejowany lepiej nazwać 
rynkiem reglamentowanym. Przy czym należy od razu zaznaczyć, że nie opie-
ramy się na spiskowej teorii demiurga reglamentacji, nie zakładamy istnienia 
tajemniczego stolika, przy którym rozdaje się pracę swoim”. Pytanie: Ale się ją 
rozdaje? „Jedni mają szansę ją dostać, a inni nie. Choć ich kompetencje bywają 
porównywalne. Kluczem do pracy są znajomości i pozycja zajmowana w grupie, 
która ma wpływ na podział miejsc pracy. Wszystko odbywa się w przyjacielskiej, 
ciepłej, miłej atmosferze. Reglamentacji podlega nawet tak niskie stanowisko, 
jak palacz. Zresztą bardzo pożądane, bo nie wymaga dużych kompetencji i daje 



117Strategie dydaktyki uniwersyteckiej. Nowatorstwo czy rutyna…

możliwość połączenia pracy z innymi aktywnościami ekonomicznymi, np. ren-
tą. A przede wszystkim dochód jest stały i pewny. Etat palacza jest po prostu 
przedmiotem reglamentacji przez pewną sieć znajomych, przyjaciół, którzy aku-
rat mają do tego dostęp. Osoba będąca świetnym palaczem, która akurat straciła 
pracę i nie ma dojścia do sieci, wolnego miejsca nie dostanie. To nie kompetencje 
są gwarancją zdobycia pracy (Ćwieluch 2011).

Napływ na rynek pracy setek tysięcy słabo wyedukowanych absolwentów 
słabych uczelni pociągnął za sobą zgeneralizowany brak zaufania praco-
dawców do – mówiąc językiem Pierre’a Bourdieu – certyfikowanego kapita-
łu kulturowego. Paradoksalnie: wymachując pracodawcy dyplomem łatwiej 
go dziś zniechęcić niż przekonać do siebie. Dlaczego? Ponieważ dyplom ów 
niekoniecznie już cokolwiek poświadcza. Za to w oczach jego posiadacza 
uprawnia do większych oczekiwań płacowych. Ośmiela do roszczeniowości.

I tutaj widzimy problem fundamentalny, bo w KRK wychodzi się od 
efektów kształcenia definiowanych w porządku wiedzy, w porządku umie-
jętności i w porządku kompetencji personalnych i społecznych. Może w tym 
dopiero kontekście warto zadać nieco przewrotne pytanie: czy i co pozy-
tywnego wynika z umasowienia studiów, czy i co rekompensuje wszystkie 
znane negatywne konsekwencje tej tendencji? Po pierwsze, mamy cichą 
nadzieję, że masowe kształcenie (zwłaszcza na poziomie licencjackim) nie-
sie (jednak) ze sobą jakąś edukacyjną wartość dodaną. Rozumiemy pod 
tym określeniem wszystko, co wykracza poza triadę wiedza–umiejętno-
ści–kompetencje, popularyzowaną za sprawą reformy KRK. Co może się 
składać na ową edukacyjną wartość dodaną? Być może takie kwestie, jak 
(nowe) aspiracje statusowe, jak (większa) refleksyjność czy jak (nowe) po-
trzeby związane z uczestnictwem w kulturze. Po drugie, mamy nadzieję, że 
nawet ci posiadacze dyplomów uczelni wyższych, którzy musieli płacić za 
kiepskie studia i którzy nie bardzo mieli szansę poczuć na własnej skórze, 
czym tak naprawdę jest studiowanie i życie studenckie, znaleźli się w no-
wych sieciach społecznych, które nie uległy z chwilą ukończenia studiów 
anihilacji. Inaczej mówiąc, mamy nadzieję, że studiowanie (nawet maso-
we) owocuje lepszym usieciowieniem studiujących – z którego być może 
już wynikają lub zaczną kiedyś wynikać dla nich jakieś korzyści. Póki co, 
lokalny rynek pracy nie może (nie chce?) ich wchłonąć; muszą więc szu-
kać pracy za granicą, narażając się na deklasację, na kulturową degradację 
i statusową „przecenę”. Nigdzie nie jest jednak powiedziane, że sytuacja 
taka trwać będzie wiecznie.
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Jak powszechny dostęp do nieograniczonych zasobów 
informacyjnych Internetu zmienia paradygmat dydaktyki 
uniwersyteckiej?

W tle tego pytania tkwi rodzaj tęsknoty za światem złożonym z (1) nielicz-
nych nadawców/akademików (tych, którzy piszą teksty naukowe), (2) licz-
niejszych, ale nie aż tak znów licznych odbiorców/studentów, którzy za-
poznają się z tym, co wymyślili/napisali ci pierwsi oraz (3) ze społecznie 
i kulturowo uprawomocnionych sposobów transmisji wiedzy „z góry w dół” 
(najlepiej w formie wykładu akademickiego lub poprzez lekturę – najlepiej 
czytaną z wypiekami na twarzy w uniwersyteckiej bibliotece).

Ten model jednak minął. I wygląda na to, że minął nieodwołalnie. Model, 
który go zastąpił, to model oparty na powszechnym dostępie do nieogra-
niczonych zasobów informacyjnych Internetu. Jest jasne, że ma on swoje 
liczne wady (np. „wikipedyzacja” wiedzy naukowej). Pociąga on też za sobą 
rozmaite uciążliwości, spośród których najważniejszą jest chyba konieczność 
funkcjonowania w warunkach nadmiaru. Wszystkiego wydaje się być dziś 
bowiem za dużo: za dużo jest książek, za dużo czasopism, za dużo konferen-
cji, za dużo wydawnictw, za dużo uczelni i wreszcie za dużo jest naukowców. 
Trudno się w tym nadmiarze zorientować, co jest ważne/kto jest ważny, a co/
kto nie. Trudno być na bieżąco. W tych okolicznościach aż prosi się o jakieś 
optimum. Pytanie jednak, ile to jest w sam raz? Jakakolwiek odpowiedź by 
nie padła, zawsze będzie to odpowiedź w jakimś stopniu cenzorska. 

Skoro problemem nie jest już dostępność tekstu, winniśmy – ucząc stu-
dentów – kłaść nacisk na naukę umiejętności utrzymywania tyleż życzliwe-
go, co krytycznego dystansu wobec czytanych tekstów oraz umiejętności 
ich interpretacji. Zatem, nawet jeśli weźmiemy w nawias wymogi stawiane 
przez rynek pracy, to i tak nie unikniemy konieczności wprowadzenia KRK. 
Jest to konieczne przede wszystkim z powodu zbudowania wewnętrznego 
systemu jakości kształcenia, który jest wymagany w każdej instytucji edu-
kacyjnej w społeczeństwie Internetu. Już w latach pięćdziesiątych XX wie-
ku Czesław Miłosz przestrzegał przed zgubnym wpływem technologii na 
wyobraźnię symboliczną. W wymiarze edukacyjnym widać to szczególnie, 
bowiem powszechny dostęp do nowoczesnych technologii zmienia strategie 
uczenia, a przede wszystkim wpływa na myślenie, bo spłyca głębię znacze-
niową pojęć.

Wiek XXI zwalnia z obowiązku ćwiczenia pamięci, czyli usprawniania 
umysłu. Po co uczeń ma zapamiętywać zdarzenia z przeszłości? Wystarczy 
przecież wpisać hasło w wyszukiwarkę Google i już wie, chociaż nie wie, że 
ta wiedza jest bezużyteczna, bo nie przyczynia się do wzrostu umiejętności 
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myślenia krytycznego i podniesienia kompetencji personalnych i społecz-
nych. I tutaj wyzwaniem dla systemu edukacyjnego jest mnemotechnika. 
Jak mówi amerykański mistrz pamięci Joshua Foer: „Warto uczyć dzieci, 
jak funkcjonuje ich pamięć – chociażby dlatego, że dzięki temu nauka staje 
się zabawniejsza” (Umysł usprawniony…). Jeśli tego zadania nie podejmie 
szkoła średnia, wówczas ten obowiązek spadnie na szkoły wyższe, zwłasz-
cza na te, które będą realizować studia na pierwszym poziomie, czyli studia 
licencjackie.

Znów chcemy w tym miejscu wrócić do KRK. Sądzimy, że dają one szan-
sę na poprawienie źle wprowadzonych studiów dwustopniowych, bowiem 
umożliwiają mobilność pionową (czyli możliwość podjęcia studiów II stop-
nia na innym kierunku niż odbyte studia I stopnia), która jest podstawową 
zasadą procesu bolońskiego. Wydaje się, że w ramach obszaru nauk hu-
manistycznych i obszaru nauk społecznych uzyskanie wymaganej wiedzy 
i umiejętności (w tym postaw) na poziomie II stopnia studiów możliwe jest 
w ramach różnych programów studiów. Zatem, zmiana szczegółowej dyscy-
pliny powinna być czymś naturalnym (a nie wyjątkowym). Oznacza to ko-
nieczność takiego konstruowania programów szczegółowych przez uczelnie, 
by wiedza i umiejętności uzyskiwane w obszarach nauk humanistycznych 
i społecznych na poziomie I stopnia studiów w ramach konkretnego pro-
gramu studiów były możliwe do przeniesienia na poziom studiów II stopnia 
w pokrewnej dyscyplinie humanistycznej lub społecznej. W tym kontekście 
ważne jest konstruowanie „przyrostu” efektów kształcenia przy przejściu 
na wyższy poziom kształcenia. Przyjmuje się, że poziom studiów II stopnia 
oznacza wiedzę „pogłębioną” lub „poszerzoną”, ale dla węższego obszaru 
(zazwyczaj przez wybranie przez studiującego w trakcie studiów określonej 
specjalności, albo przez wybór określonego programu studiów II stopnia). 
Siłą Krajowych Ram Kwalifikacji jest również to, że oferta programowa musi 
być budowana na podstawie wcześniej wypracowanych efektów kształcenia 
(ogólnych i szczegółowych) dla konkretnego kierunku na każdym ze stopni 
studiów (I, II i III).

Niechęć do KRK wynika z nieuwzględniania ich kontekstu odkrycia 
i uzasadnienia. Kiedy na fali „boomu edukacyjnego” umasowiliśmy wyższe 
wykształcenie, odchodząc świadomie od elitarności uniwersytetów, drama-
tycznie obniżyliśmy jakość kształcenia. Warto pamiętać, że w KRK ważny 
jest student a nie procedura, ta bowiem dotyka boleśnie nauczycieli aka-
demickich.

Najtrudniejszym zadaniem, które stoi przed zwolennikami KRK, jest 
przekonanie opornych do konieczności zmian, a członków Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej do wypracowania dobrych mierników do walidacji efektów 
kształcenia, i w tym muszą współpracować z uczelniami, które do nowych 
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programów studiów muszą mieć także opis narzędzi i procedur ich weryfika-
cji. Ocena efektów kształcenia jest nieodzownym etapem procesu kształce-
nia. Spośród najważniejszych funkcji procesu oceny efektów edukacyjnych 
na poziomie indywidualnym warto wymienić: 1. umożliwienie uczącemu 
się monitorowania postępów zdobywania wiedzy i umiejętności; 2. moty-
wowanie studenta do wzmożonej pracy; 3. przekazywanie mu niezbędnej 
informacji zwrotnej, w tym sytuowanie osiągnięć studenta na tle innych 
uczących się (rankingi przedmiotowe); 4. certyfikowanie uzyskanych umie-
jętności i umożliwianie przejścia na wyższy poziom ścieżki edukacyjnej. Za-
tem, system oceny efektów kształcenia powinien zostać tak zbudowany, aby 
spełniać te funkcje.

Warto pamiętać o tym, że proces oceny stopnia osiągnięcia efektów 
kształcenia przez studenta powinien zostać tak zaplanowany, aby uczący 
się mógł otrzymać prostą i zrozumiałą informację zwrotną na temat efek-
tów własnej pracy. Informacja ta powinna mieć nie tylko formę sumarycznej 
oceny, ale powinna wskazywać na to, w jakim stopniu udało się studentowi 
osiągnąć zaplanowane przez prowadzącego pojedyncze efekty kształcenia 
(np. system ocen cząstkowych). Ocena efektów kształcenia zawsze powinna 
zawierać elementy konstruktywne, czyli wskazujące studentowi jego mocne 
i słabe strony (w tym te elementy, na których winien skupić się w dalszej 
pracy). Studenci przed rozpoczęciem kształcenia mogą uzyskać informa-
cję na temat celów kształcenia i efektów, które powinni osiągnąć, a celów 
tych i efektów nie należy redukować w trakcie trwania nauki. Informacja 
o rezultatach kształcenia studenta powinna być dostępna zarówno dla sa-
mego studenta, prowadzącego kurs, władz jednostki, ale także dla innych 
nauczycieli akademickich, na których zajęcia uczęszcza student (ułatwi to 
dostosowanie metodyki nauczania i programu nauczania do specyfiki gru-
py). W idealnej sytuacji uczelnia musi udostępnić studentom elektroniczny 
system monitorowania stopnia osiągnięcia przez nich założonych rezultata-
ów kształcenia, na przykład w formie elektronicznego portfolio (w którym 
zapisane zostaną oceny cząstkowe, informacje o stopniu osiągnięcia założo-
nych efektów, kompetencje uzyskane poza systemem formalnego kształce-
nia, a potwierdzone przez uczelnię, itp.). Docelowo elektroniczne portfolio 
będzie narzędziem wiążącym uzyskane przez studenta efekty kształcenia 
z potrzebami rynku pracy.

Jak mawiał Immanuel Kant: „Wiedza jest moralnie neutralna”, ocenie 
podlega użytek, jaki z niej robimy. Pytanie fundamentalne brzmi: „Po co 
studiować na uniwersytecie?” Odpowiedź jest prosta, po to, żeby być „Lep-
szym Człowiekiem”, zrozumieć siebie i Świat, a tego nie osiągnie się bez 
umiejętności krytycznego myślenia. Ową umiejętność można uzyskać tylko 
w relacji bezpośredniej z Nauczycielem.
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Czy jest jeszcze miejsce na relacje mistrz–uczeń w sytuacji, 
gdy w społeczeństwie informacyjnym indywidualny mistrz 
zostaje zastąpiony przez tysiące źródeł informacji, opinii i ofert 
e-learningowych?

Uwaga oczywista i zapewne spodziewana: im mniej kontaktów bezpośred-
nich między studentami a wykładowcami tym mniejsza szansa na autentycz-
ne relacje mistrz-uczeń. Problem w tym, że bezpośrednich kontaktów za-
chodzących między studentami a pracownikami naukowymi jest coraz mniej 
(gros egzaminów to dzisiaj egzaminy pisemne, wśród nich zaś coraz więcej 
egzaminów ma formę testów). Kształtowaniu się relacji mistrz–uczeń nie 
sprzyja również postępująca formalizacja i proceduralizacja funkcjonowania 
uczelni (której symbolem stał się USOS). Widać to szczególnie dobitnie na 
przykładzie wyboru przez studentów zajęć. Jeśli na seminarium magisterskie 
jednego profesora zapisuje się połowa roku, zaś na seminarium drugiego 
nie zapisuje się nikt, to zazwyczaj administracja rozdziela studentów między 
obu – mniej więcej po równo, a to zazwyczaj służy ochronie interesów śred-
niaków i słabych. Wreszcie, budowanie relacji opartych na zasadzie „mistrz–
uczeń” staje się niemal niemożliwa w warunkach studiów masowych.

Czy szkoły wyższe ponoszą odpowiedzialność za jakość szkół 
niższego szczebla?

Tak, ponieważ można powiedzieć, że o tym, co mają w głowach absolwenci 
szkół średnich decydować powinno nie tylko Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej, ale także szkoły wyższe. Jak mielibyśmy o tym (współ)decydować? 
W sumie bardzo prosto: sami jasno określając, co powinien wiedzieć kandy-
dat na studia i sprawdzając to na egzaminach wstępnych lub w pierwszym 
„odsiewowym” semestrze. Nigdzie nie jest powiedziane, że poziom naucza-
nia w szkołach średnich byłby wyższy, gdyby czynnikiem mobilizującym na-
uczycieli i uczniów były oczekiwania uczelni wyższych. Jest jednak bardzo 
prawdopodobne, że tak właśnie byłoby. Funkcjonujemy w systemie naczyń 
połączonych i niska jakość kształcenia nauczycieli daje efekt niskiej jakości 
szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i średniego. Warto wrócić do do-
brej zasady elitarności w szkolnictwie średnim i tak jak dawniej bywało, aby 
asystent uniwersytecki miał część godzin dydaktycznych w dobrej szkole 
średniej. Nie ma lepszej promocji uniwersytetu niż jakość jego pracowników, 
która winna być dostępna uczniom szkół średnich. To zostanie wymuszone 
przez „chmurę edukacyjną”.
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Czy niski poziom wykształcenia wielu posłów i znaczących 
polityków wpływa na niedocenianie roli nauki jako siły napędowej 
gospodarki i szeroko rozumianej kultury w naszym kraju? 
Czy tę sytuację my, naukowcy, możemy zmienić?

To pytanie niestety jest źle sformułowane. Okazuje się bowiem, że polska 
klasa polityczna jest bardzo dobrze wykształcona, 93% posłów ma wyższe 
wykształcenie, w tym 36% ma stopień naukowy doktora, 2% – doktora ha-
bilitowanego i 10% – tytuł profesora. Faktem jest jednak, że kulturotwór-
cza rola nauki, nie wspominając już o jej znaczeniu jako siły napędowej 
gospodarki, jest w Polsce od lat, od dziesięcioleci niedoceniana. Dlaczego 
tak się dzieje? Po części rzeczywiście z winy polityków, którzy nie traktują 
nauki jako inwestycji lecz jako koszt. Jednak to, że nauka jest niedoceniana 
(i niedofinansowana) wynika dziś w równie dużym stopniu z winy ludzi 
nauki. Po pierwsze, środowisko naukowe nie potrafi przemówić do rządzą-
cych jednym głosem. Wielość (i brak koordynacji) poszczególnych inicjatyw 
lobbingowych społeczności naukowej oznacza ich inflację. Po drugie, śro-
dowisko naukowe cechuje coraz większy brak solidarności. Pełno jest dziś 
skłonności, by dzielić naukę na dyscypliny „lepsze” (bardziej praktyczne, 
cokolwiek miałoby to oznaczać) i „gorsze” (pięknoduchowskie, nic niewno-
szące do gospodarki, nieewaluowalne, niekumulatywne itd.). Tak jakby nie 
wystarczał podział na dobrą i złą naukę. I tutaj należy uderzyć się we własną 
pierś „uczonego”. To my zdekonstruowaliśmy wartości kultury akademickiej 
w imię lepszej jakości własnego życia. Owe wartości zamieniliśmy w inte-
resy, a zwłaszcza jeden: zarabiać więcej. To samo w sobie nie jest naganne, 
ale sposób, w jaki to zrobiliśmy, już jest. My, ludzie nauki, nie tylko możemy 
tę sytuację zmienić, my musimy ją zmienić. To będzie możliwe wtedy, kiedy 
naprawianie Świata zaczniemy od siebie.

Główną tezę organizatorów krakowskiego Kongresu Kultury Akademic-
kiej można zawrzeć w następujących słowach: mamy do czynienia z kry-
zysem idei uniwersytetu, ten zaś jest skutkiem stopniowego wypierania 
kultury akademickiej przez kulturę korporacyjną. Zgadzamy się całkowicie 
z pierwszą częścią tej tezy. Jej druga część jest jednak według nas nietrafna.

Winniśmy dyskutować nie tyle o tym, jak reaktywować na uniwersyte-
tach (tradycyjną) kulturę akademicką, ile o tym, jakie powinny być propor-
cje i powiązania między kulturą akademicką a kulturą korporacyjną.

Na Kongresie zarysowały się dwie tendencje. Pierwszą nazwać można 
konserwatywno-elitarystyczną. Wspólnym rysem wielu wypowiedzi uczest-
ników Kongresu była bowiem tęsknota za (lepszą jakoby) przeszłością uni-
wersytecką oraz przekonanie, że głównym winowajcą odpowiadającym za 
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kryzys uniwersytetu jest umasowienie studiów. Drugą tendencję (mniej wy-
raźną i słabiej obecną w Krakowie) można nazwać pragmatyczną lub może 
nawet gorzko-pragmatyczną. Złożyły się na nią te głosy, które wskazywały 
na konieczność poszukiwania nowej formuły uniwersytetu, niebędącego już 
przysłowiową wieżą z kości słoniowej, ale niebędącego też urządzoną na 
wzór korporacji „fabryką wiedzy”. Wydaje się, że większość uczestniczących 
w Kongresie osób skupiła się na artykułowaniu postulatów i żądań kierowa-
nych pod adresem resortu nauki i resortu finansów. Zdecydowana większość 
tych postulatów jest zasadna. Zabrakło jednak dwóch rzeczy. Po pierwsze, 
konkretyzacji owych uzasadnionych postulatów i żądań. Ich ogólnikowość 
naraża nasze środowisko na zarzut, że jesteśmy w stanie spierać się i dysku-
tować, ale tylko po łebkach, tylko w kwestii „ogólnych założeń” i „general-
nych kierunków”. Po drugie, zabrakło pogłębionej refleksji na temat tego, co 
musi się zmienić w samym środowisku naukowym i jakie przewartościowa-
nia dokonać się powinny w nas samych.
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