
1.3. GOVERNANCE A UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI
NA PRZYKŁADZIE WIELKIEJ BRYTANII11

Wprowadzenie

Zmiany, jakim pod wpływem wymogów kształtującego się społeczeństwa i gospo-
darki wiedzy podlegają współcześnie instytucje uniwersyteckie, metody zarządzania 
nimi i, szerzej, cały sektor akademicki, powodują konieczność poszukiwania nowych 
kategorii analizy, które umożliwiłyby uchwycenie, opisanie i wyjaśnienie zacho-
dzących zjawisk. Z jednej strony uniwersytety cechuje wysoki poziom autonomii na 
poziomie strategicznym i operacyjnym. Z drugiej podlegają one państwu, które po-
przez polityki szczegółowe określa ramy systemowe i instytucjonalne oraz wyznacza 
cele w zakresie szkolnictwa wyższego i badań naukowych. 

Dychotomiczna natura uniwersytetów skłania do zastosowania w analizie ich 
przemian perspektywy governance. W niniejszym artykule charakteryzuję moż-
liwość użycia governance jako narzędzia analizy w sferze społecznej. Następnie, 
posiłkując się czterema wymiarami wyróżnionymi przez Mary Daly (2003), w któ-
rych termin governance stosowany jest jako rama analityczna: (1) sfera publiczna, 
(2) konstruowanie polityk, (3) wdrażanie polityk, (4) zintegrowanie społeczne, okre-
ślam obszary i pytania badawcze, w których jest on przydatną kategorią analizy prob-
lematyki badań uniwersytetów.

W artykule odwołuję się do sytuacji Wielkiej Brytanii, ponieważ w porównaniu 
z sektorami dostarczającymi inne usługi publiczne sektor akademicki cechuje się 
formalnoprawną separacją oraz relatywnie wysokim poziomem autonomii jednostek 
akademickich na poziomie strategicznym i operacyjnym (por. Deem, Hillyard, Reed, 
2007). Równocześnie, zgodnie z logiką postrzegania instytucji akademickich jako 
kolektywnych agentów realizujących krajowe cele edukacyjne i badawcze (Whit-
ley, 2012, s. 494), państwo określa wymagania i cele wobec szkolnictwa wyższego 
i środowiska naukowego, wyznacza główne dziedziny nauki, współtworzy struktu-
rę organizacyjną sektora, jest gwarantem popytu na pracę naukowców i swobody 
ich działania oraz decyduje o alokacji środków publicznych na naukę (za: Pekkola, 
2014).

11  Magdalena Dobrzyńska, Uniwersytet Warszawski.
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W podsumowaniu artykułu określę dalsze kierunki wykorzystania governance do 
analiz sektora akademickiego, także w Polsce.

Governance jako narzędzie analizy sektora akademickiego

Nie pretendując do kompleksowej analizy koncepcji governance, a jedynie mając 
na celu zbadanie możliwości jej zastosowania jako narzędzia analitycznego do ba-
dań przemian uniwersytetu, przyjmuję rozumienie governance za Gerrym Stokerem 
(2008, s. 11). Uznaję, że governance, odnosząc się zarówno do nowych procesów, 
jak i stylów sprawowania władzy, oznacza przede wszystkim zmianę w tradycyjnym 
rozumieniu rządzenia. Governance koncentruje się na publicznym i prywatnym 
wymiarze rządzenia, w którym zacierają się granice między sektorami i wewnątrz 
nich. Jak ujęli to Rod Hague i Martin Harrop, governance to zadanie zarządzania 
złożonymi społecznościami poprzez koordynowanie działań podmiotów należących 
do różnych sektorów (za: Izdebski, 2007, s. 15). Centralnym punktem koncepcji jest 
zmiana w zakresie pojmowania i sprawowania władzy oraz warunki katalizujące tę 
zmianę.

O ile rządzenie (government) charakteryzuje hierarchiczna dystrybucja władzy 
pochodząca z jednego, zbiorowego, centralnego ośrodka, o tyle governance odnosi 
się do dystrybucji władzy w wielopodmiotowych, sieciowych i skoncentrowanych 
na procesach formach, z wieloma ośrodkami kontroli. Analizując sferę państwową 
i publiczną oraz zmiany w państwie, koncepcja governance zainteresowana jest prak-
tyką działania politycznego i wdrażaniem polityk, a równocześnie stanowi swoistą 
rekomendację określonych praktyk (zob. Daly, 2003). Próbuje uchwycić przemiany 
władzy zachodzące w ciągu ostatnich dwóch dekad, kiedy to kontrola społeczna sta-
je się rozproszona, hierarchię zastępuje wielopodmiotowe współrządzenie w ramach 
sieci, a instrumenty zarządzania z sektora prywatnego wykorzystywane są w sekto-
rze publicznym.

Za silne strony governance, jako narzędzia analitycznego, przyjmuje się jego 
funkcję deskryptywną, skupienie na procesie kreowania polityk, dostarczanie warun-
ków do ich krytycznej analizy i ewaluacji, łączenie różnych poziomów analizy, ba-
danie reformy welfare state i skupienie na roli państwa. Z kolei za słabości koncepcji 
uznaje się koncentrację na narracji zmiany, centralizację analizy polityki społecznej 
oraz dominację znaczenia czynnika społecznego.

W języku polskim governance próbuje tłumaczyć się jako współrządzenie, rzą-
dzenie, funkcję rządzenia czy też hasłowo jako rządzenie bez rządu (Mering, 2013, 
s. 143). Ponieważ terminy te nie oddają istoty governance w pełni, a także ze względu 
na koncentrację niniejszego artykułu na brytyjskim sektorze akademickim – posługi-
wać się będę oryginalnym pojęciem.

Użyteczność i ograniczenia governance na gruncie nauk społecznych, szczegól-
nie nauki o polityce społecznej, przedstawiła Daly w artykule Governance and So-
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cial Policy (2003). Do określenia, czy koncepcja governance znajduje zastosowanie 
w analizie współczesnych przemian uniwersytetów, sposobów zarządzania nimi i in-
nych zagadnień sektora akademickiego, posłużę się czterema wyodrębnionymi przez 
tę autorkę wymiarami lub perspektywami, w których termin governance jest sto-
sowany jako rama analityczna. Pierwszym wymiarem są: funkcjonowanie państwa 
i sfera publiczna oraz zagadnienia kontroli społecznej, szczególnie w odniesieniu do 
struktur władzy. Drugim wymiarem – analiza konstruowania polityk, badanie spo-
sobów ich konceptualizacji i formułowania. Trzecia perspektywa obejmuje analizę 
wdrażania polityk poprzez badanie zarówno sfery organizacyjnej, jak i zarządzania. 
Ostatni – czwarty – wymiar dotyczy zintegrowania społecznego (societal incorpo-
ration). Ma on normatywny charakter i koncentruje się na sposobach właściwego 
zorganizowania społeczeństwa.

Perspektywa funkcjonowania państwa i sfery publicznej

Governance w perspektywie funkcjonowania państwa, sfery publicznej i kontroli 
społecznej koncentruje się na zagadnieniach roli państwa i podmiotów niepaństwo-
wych, strukturach i procesach sprawowania władzy i kontroli oraz naturze społe-
czeństwa obywatelskiego. W analizie zmian zachodzących w sektorze akademickim 
governance może zatem służyć jako odpowiedź na pytanie o relację między autono-
mią uniwersytetów a publicznym charakterem dostarczanych przez nie usług oraz 
wpływem państwa na kształtowanie polityk edukacyjnych i badawczych.

W Wielkiej Brytanii system akademicki ma trójstopniową strukturę. Na pozio-
mie rządowym są określane naczelne wobec szkolnictwa wyższego cele. W ostatniej 
dekadzie w Wielkiej Brytanii ważnym czynnikiem zmiany w sektorze akademickim 
stało się przejście gospodarki od wzrostu do recesji i znaczenie nadawane wzmoc-
nieniu globalnej konkurencyjności gospodarki. Zgodnie z przekonaniem, że świad-
czenie usług publicznych prowadzi nie tylko do budowania dobrobytu społeczeństw, 
ale także tworzy warunki dla rozwoju społecznego i gospodarczego (Sześciło, 2014, 
s. 27), rządowe polityki szczegółowe wobec sektora akademickiego przypisały mu 
podstawową rolę w kreowaniu wzrostu gospodarczego, poprzez wdrażanie wyników 
badań naukowych i transfer wiedzy, a także w zwiększaniu zatrudnialności brytyj-
skich absolwentów na globalnym rynku pracy.

Z kolei na poziomie rad i agend naukowych ustanawia się mechanizmy wdro-
żeniowe polityk rządowych i dystrybuuje publiczne środki na szkolnictwo wyższe 
i naukę. Realizowane obecnie polityki rządowe, poprzez koncentrację zasobów 
w wiodących ośrodkach badawczych, ukierunkowały rozwój sektora akademickiego 
na zwiększanie konkurencyjności przez specjalizację instytucjonalną. Ograniczenie 
transferów publicznych przy jednoczesnym wzroście kontroli nad zasobami pozosta-
jącymi w dyspozycji uniwersytetów, przez wprowadzenie restrykcyjnych kryteriów 
jakościowych, przełożyło się na wzmocnienie obowiązków sprawozdawczych, mo-

1.3. Governance a uniwersytet trzeciej generacji na przykładzie Wielkiej Brytanii
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nitorujących i rozliczeniowych instytucji akademickich. Tym samym dostrzeżenie 
związku pomiędzy inwestowaniem w szkolnictwo wyższe a wartością dodaną dla 
narodowej gospodarki pozwoliło na uzasadnienie nasilenia państwowego nadzoru 
i interwencji (Research Institute..., 2006, s. 47) i może być interpretowane jako świa-
dectwo wzmocnienia demokratycznej, realizowanej przez instytucje publiczne, kon-
troli nad wydatkowaniem środków publicznych. 

Ostatni poziom w strukturze systemu akademickiego to poziom uniwersytetów, 
gdzie kreowane są autonomiczne strategie realizacji polityk szczegółowych – eduka-
cyjnych i badawczych. Uniwersytety brytyjskie, uregulowane statutami i odpowie-
dzialne przed ciałami zarządczymi, cechuje relatywnie wysoki poziom autonomii 
i formalnoprawna separacja od państwa, wyróżniająca sektor na tle innych usług 
publicznych.

Trójstopniowe ukształtowanie brytyjskiego systemu akademickiego wskazywa-
łoby na wpisywanie się w model sprawowania władzy o charakterze top-down, jed-
nakże nie jest on adekwatnym narzędziem do uchwycenia procesów wykraczających 
poza jego hierarchiczną strukturę. Ważna rola agencji i rad w dysponowaniu środ-
kami na badania naukowe i określeniu wiodących tematów badawczych świadczy 
o rozproszeniu procesów decyzyjnych i kontroli na wiele podmiotów. Co więcej, nie-
ustannie rosnąca rola badań naukowych, realizowanych i fi nansowanych z międzyna-
rodowych programów (takich jak programy badawcze Unii Europejskiej) i środków 
prywatnych (sektor gospodarczy), skutkuje przesunięciem decyzyjności także do 
podmiotów pozarządowych. Na poziomie uniwersytetów dotyczy to w szczególności 
procesów zarządczych zapożyczonych z sektora prywatnego i angażujących w pro-
ces zarządzania różnorodne grupy interesariuszy oraz roli impulsów z gospodarki 
wpływających na podejmowanie przez uniwersytety działalności ukierunkowanej na 
współpracę z tym sektorem.

Przeorientowanie instytucji akademickich w kierunku sfery rynku skutkuje zmia-
ną dystrybucji władzy w trójkącie państwo – rynek – oligarchia akademicka na rzecz 
wielości podmiotów i powoduje tworzenie nowych sieci władzy na wszystkich po-
ziomach sektora. Governance, jako sieciowa forma kontroli odnosząca się do prze-
mian dystrybucji władzy w społeczeństwie, staje się użyteczną kategorią analizy 
przekształceń współczesnych uniwersytetów w zakresie wielopodmiotowych i wielo-
wymiarowych systemów sprawowania władzy i podejmowania decyzji. W świetle 
przekształceń uniwersytetów pod wpływem wymagań społeczeństwa i gospodar-
ki wiedzy governance służy z jednej strony rozpoznaniu roli rynku i podmiotów 
prywatnych w kształtowaniu celów i funkcji instytucji akademickich, a z drugiej – 
realizowaniu przez uniwersytety oczekiwań społeczeństwa oraz możliwości sprawo-
wania kontroli społecznej nad sektorem akademickim.
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Perspektywa konstruowania polityk

Drugą perspektywą governance jako ramy analitycznej jest wymiar konstruowania 
polityk (policy-making), badanie sposobów ich konceptualizacji i formułowania. 
W tym wymiarze governance obejmuje ramy brzegowe polityk, aktorów zaanga-
żowanych w ich tworzenie oraz sposoby formułowania polityk. Dla analizy sekto-
ra akademickiego istotnym pytaniem jest pytanie o podmiot formułujący polityki 
szczegółowe, głównie edukacyjne i badawcze, oraz określenie, na czyje potrzeby 
odpowiadać mają uniwersytety.

Instytucje akademickie są przedmiotem kreowania polityk przede wszystkim ze 
względu na szerszy kontekst socjoekonomiczny nadawany ich działaniom, szczegól-
nie zaś w zakresie osiągania celów narodowych w odpowiedzi na wyzwania globa-
lizacji (Schmidt, Langberg, 2008, s. 81). Programy realizowane przez kolejne rządy 
brytyjskie wpłynęły na polityki szczegółowe wobec sektora akademickiego i na jego 
strukturę. Rewolucyjna w swoich konsekwencjach reforma systemu administracji 
publicznej, rozpoczęta przez gabinet Margaret Thatcher, wprowadziła do sektora 
publicznego praktyki zarządcze ujęte w koncepcję nowego zarządzania publicznego. 
Chociaż można się spierać, na ile nowe zarządzanie publiczne stanowi model teore-
tyczny, który był następnie wcielany do praktyki zarządzania publicznego, a na ile to 
sama praktyka reform sektora publicznego lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
skłoniła badaczy do próby ich ujęcia w jednolity paradygmat (Sześciło, 2014, s. 50), 
to niemniej gruntownie przekształcił on nie tylko funkcjonowanie sektora publicz-
nego, ale zmienił formułowanie polityk szczegółowych, także tych wpływających na 
sektor akademicki.

Po przejęciu władzy przez rząd labourzystowski w 1997 roku nowe podmioty 
i elementy kształtujące polityki szczegółowe zostały wprowadzone przez polityki 
formułowane w ramach koncepcji Trzeciej Drogi (zob. Jary, 2005). W tej koncepcji 
nastąpiło przekierowanie nacisku z biurokratycznego państwa i prywatnego rynku 
ku obywatelskiemu społeczeństwu i nieformalnym sieciom i społecznościom (Daly, 
2003, s. 120). Ponadto – z jednej strony – oczekiwania wobec szkolnictwa wyższego 
zmieniły się w kierunku wzmocnienia narodowej przewagi konkurencyjnej na glo-
balnych rynkach, poprzez rozwój innowacyjnej nauki i technologii oraz kształcenie 
nowych, mądrzejszych kadr (Jary, 2003). Z drugiej strony jednak nadal istotne było 
odniesienie do nowego zarządzania publicznego. Pozostawiono wiele głównych ele-
mentów tej koncepcji, co wynikało z rosnącej globalnej konkurencyjności sektora 
nauki i ograniczenia fi nansowania sektora publicznego.

Z kolei obecny kierunek polityki wobec sektora akademickiego, wyznaczony 
przez dokument programowy rządu Davida Camerona – White Paper z 2013 roku, 
wskazuje na kontynuację linii reform zapoczątkowanych przez Nową Prawicę. 
W szczególności dotyczy to roli sektora rynkowego w formułowaniu oczekiwań 
wobec uniwersytetów, łącznie z poleganiem na mechanizmach rynkowych, wyborze 
konsumentów i konkurencyjności postrzeganej jako instrument wprowadzania jako-
ści i innowacji do sektora (Middlehurst, 2013). Uniwersytety i sektor akademicki 
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podlegają presji wymagań podmiotów gospodarczych w zakresie wsparcia postula-
tów ekonomiczno-gospodarczych oraz wymogom społeczeństwa w sferze wzmac-
niania kapitału ludzkiego i społeczeństwa obywatelskiego. Mają być z jednej strony 
źródłem innowacji gospodarczej i społecznej oraz ośrodkiem tworzenia technolo-
gii, procesów i produktów z potencjałem wdrożeniowym do praktyki gospodarczej. 
Z drugiej – mają zwiększać zatrudnialność absolwentów oraz wzmacniać ich atrak-
cyjność na rynku pracy, dostarczając nie tylko wiedzy akademickiej, ale również 
umiejętności. 

Ponadto celem stawianym uniwersytetom brytyjskim jest wzmacnianie pozycji 
globalnej, zarówno w usługach edukacyjnych na poziomie wyższym, jak i w obsza-
rze badań i rozwoju. Tym samym sektor akademicki zanurzony jest w globalnym, 
wysoce konkurencyjnym systemie, jednocześnie kształtując (i podlegając im) proce-
sy nowoczesnego tworzenia wiedzy, umiędzynarodowienia zespołów badawczych, 
wytyczania globalnych i regionalnych kierunków badań oraz fi nansowania nauki 
w określonych obszarach, wspieranych przez instytucje o charakterze ponadrządo-
wym i pozarządowym.

Governance, dzięki wielopodmiotowemu, sieciowemu charakterowi, jest kon-
cepcją badawczą umożliwiającą uchwycenie tych wielopłaszczyznowych zależno-
ści w funkcjonowaniu współczesnych uniwersytetów. Uwzględnia, że zarządzanie 
społeczeństwami u progu XXI wieku jest wspólną odpowiedzialnością wszystkich 
członków grup oraz sektorów tych społeczeństw, zarówno państwowych, jak i pry-
watnych, niezorganizowanych i zorganizowanych, formalnych i nieformalnych 
(Kooiman, 2008, s. 139). Równocześnie, ponieważ governance zajmuje się okre-
ślaniem poprzez strategię, zasoby, procesy i wyniki istotnych dla badanego systemu 
obszarów i cech, koncepcja ta zwraca uwagę na doniosłość zachodzących współ-
cześnie przekształceń w sferze usług publicznych oraz relacjach sektora publiczne-
go i prywatnego. Przez część badaczy interpretowane są one jako zmiana paradyg-
matu z kooperatywnego na konkurencyjny (Schmidt, Langberg, 2007).

Perspektywa wdrażania polityk

Governance w wymiarze wdrażania polityk koncentruje się na projektowaniu, orga-
nizacji i dostarczaniu programów oraz usług, a także na praktykach i kulturze
organizacji publicznych. W analizie przemian współczesnych uniwersytetów cen-
tralnym aspektem governance w perspektywie wdrażania polityk jest odpowiedź na 
pytanie o podmiot i sposoby zarządzania instytucjami akademickimi oraz zmianę 
praktyk zarządczych w tym sektorze.

Praktyka zarządzania publicznego dowiodła, że rynek nie tylko nie jest dosko-
nałym regulatorem usług publicznych, ale też nie może funkcjonować bez silnego 
i sprawnego państwa, zdolnego do skutecznego wypełniania funkcji koordyna-
cyjnych, regulacyjnych, planistycznych i korekcyjnych. Jednocześnie jednak siły 
rynkowe oceniane są jako coraz bardziej wpływowe w sferze akademickiej, czego 
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przyczyny upatrywane są w umasowieniu edukacji na poziomie wyższym, nacisku 
na transfer wiedzy do gospodarki oraz zmianach w fi nansowaniu nauki i systemach 
oceny jakości. Wzrost znaczenia rynku w sektorze akademickim wiąże się również 
z wdrażaniem koncepcji trzeciej misji uniwersytetu (zob. Etzkowitz, 2000), według 
której do podstawowej działalności instytucji akademickich, oprócz badań i naucza-
nia, należy przyczynianie się do wzrostu ekonomicznego i dobrobytu. Łączenie pań-
stwa, rynku i sektora nauki, jakie następuje w ramach realizacji koncepcji trzeciej 
misji uniwersytetów, wynika z uznania ich wzajemnej współzależności i współ-
oddziaływania (zob. Hessels, van Lente, 2008). 

Zapoczątkowane przez nowe zarządzanie publiczne delegowanie administracyj-
nej i fi nansowej kontroli do uniwersyteckiej kadry menedżerskiej oraz ukierunko-
wywanie polityk badawczych poszczególnych instytucji na implementację celów 
wyznaczanych w ramach polityk publicznych wprowadzono równolegle ze zwięk-
szeniem restrykcyjności dostępu do publicznego fi nansowania nauki. W rezultacie 
zmniejszający się udział dofi nansowania podstawowej działalności uniwersytetów 
ze środków publicznych oraz wzrost nacisków rynkowych powodują, że uwidacznia 
się konieczność zapewniania przez zarządzających i kierujących instytucjami akade-
mickimi efektywnych i stabilnych źródeł fi nansowania (Schmidt, Langberg, 2008, 
s. 80). Stanowi to drugi, obok polityk publicznych, czynnik zmieniającej się kultury 
organizacyjnej sektora akademickiego i wpływa na tworzenie oraz charakter kana-
łów wdrażania polityk szczegółowych. 

Jednocześnie niechęci lub niemocy państwa w kwestii zwiększenia publicznego 
fi nansowania edukacji wyższej i nauki towarzyszy jasne przekonanie, że – w nowej 
globalnej erze – szkolnictwo wyższe jest bardziej istotne dla społecznego i ekono-
micznego rozwoju niż kiedykolwiek wcześniej (Kwiek, 2007, s. 15). Polityki kra-
jowe wpływają na kształtowanie oczekiwań wobec kadry naukowej, państwo pozo-
staje dominującym odbiorcą usług oferowanych przez uniwersytety, a cele rządowe 
determinują wybór głównych dziedzin wiedzy poprzez koncentrację zasobów ka-
pitałowych i intelektualnych. W rezultacie, chociaż ważnymi cechami organizacji 
akademickich są ich zewnętrzna autonomia i wewnętrzna zdolność do decydowania 
o charakterze podstawowej działalności, państwo i rynek wpływają na sektor akade-
micki przez współkształtowanie struktur i określanie narzędzi wdrażania polityk oraz 
rozbudowę systemów kontroli i monitoringu.

Przemiany obserwowane wśród instytucji uniwersyteckich wiążą się także z im-
plementowaniem systemów zarządzania i metod charakterystycznych dotychczas dla 
instytucji sektora prywatnego. Jak twierdzi H. Steck (za: Pekkola, 2014), wzmoc-
nienie autonomii instytucjonalnej uniwersytetów spowodowało przesunięcie kon-
troli zadań wykonywanych przez pracowników akademickich z poziomu systemu 
do poziomu jednostek akademickich, odpowiedzialnych za pozycję na konkurencyj-
nym, globalnym i masowym rynku. Wzmocnienie nadzoru jednostek akademickich 
nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników spowodowało przeniesienie ro-
dzajów zarządzania i mechanizmów kontroli zapożyczonych z sektora prywatnego 
(Pekkola, 2014). Do praktyki zarządzania uniwersytetem wprowadzono zarządzanie 
projektami, zarządzanie przez rezultaty, procesy ewaluacji, kontroling, monitoring, 
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wskaźniki efektywności, rankingi, strategie minimalizacji ryzyk, elastyczne formy 
zatrudnienia czy uwzględnianie wielości interesariuszy.

Przesunięciom kontroli towarzyszą zmiany w zatrudnieniu pracowników akade-
mickich – przede wszystkim uelastycznienie rynku pracy i dookreślenie zakresów 
zatrudnienia, np. zatrudnienie czasowe do realizacji projektu badawczego, zatrudnie-
nie w niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku dydaktycznym czy wprowa-
dzenie obowiązków organizacyjno-administracyjnych związanych z ubieganiem się 
o fi nansowanie z zewnętrznych instytucji grantodawczych. W rezultacie zmianom 
uległa dystrybucja władzy (decyzyjność) na poziomie pracowników naukowych, 
kadry kierowniczej i zarządczej, np. w zakresie ustalania kierunków podejmowa-
nych badań czy fi nansowania w kontekście ewaluacji pracowników. Nie pozostaje to 
bez wpływu na implementację polityk publicznych, zależnych od instytucjonalnych 
i strukturalnych kanałów wdrażania. Kontrakt wiążący pracownika naukowego z jed-
nostką, w której jest zatrudniony, uważany był dotąd za swoisty mechanizm trans-
misyjny reform w sferze edukacji wyższej. Obecnie wzrost odsetka pracowników 
zatrudnionych na podstawie niestandardowych form zatrudnienia powoduje swoi-
ste trudności w implementacji polityk szczegółowych. Część ze zmian nie obejmuje 
bowiem pracowników zatrudnionych na podstawie niestandardowych form zatrud-
nienia, w tym umowy na czas określony lub umowy w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, co skutkuje znacznym ograniczeniem zasięgu tych polityk.

Perspektywa normatywna zintegrowania społecznego

Ostatni wymiar governance według klasyfi kacji Daly, zintegrowanie społeczne, jest 
nacechowany normatywnie i uwzględnia zarówno kontekst ideologiczny i systemy 
idei, jak i sposoby konstruowania tożsamości podmiotów w systemie społecznym. 
Dla analizy przemian systemu akademickiego ważne jest w tym wymiarze roz-
strzygnięcie, czy dobra dostarczane przez uniwersytety mają charakter publiczny czy 
prywatny, jakie są społeczne oczekiwania wobec instytucji akademickich oraz jaką 
rolę powinny one spełniać w społeczeństwie i gospodarce.

Pytania te wiążą się ze stosunkowo nowym podejściem w analizie edukacji, wyni-
kającym z łączenia zmiany społecznej i ekonomicznej ze zmianami w przekazywaniu 
wiedzy w społeczeństwie (Carnoy, Rhoten, za: Kwiek, 2007, s. 13). Z jednej strony 
uniwersytety odpowiadają na zapotrzebowanie wynikające z umasowienia edukacji 
na poziomie wyższym, z drugiej dążą w wysoce konkurencyjnym środowisku do 
uzyskania przewagi w prowadzonych badaniach naukowych oraz osiągnięcia elitar-
nej pozycji ze względu na jakość kształcenia. Modele zarządzania sektorem edukacji 
wyższej dążą do odpowiadania na wyzwania globalizacji, oczekiwania społeczeń-
stwa obywatelskiego oraz przekształcenia w systemach tworzenia wiedzy, komuni-
kowania się i dostarczania informacji.
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Governance rozwinął koncepcję zarządzania poprzez sieci, mimo że jego istot-
nym ograniczeniem jest koncentracja na podporządkowaniu kwestii społecznych 
kryteriom rynkowym, takim jak aktywność ekonomiczna, koszty pracy, produktyw-
ność czy elastyczność rynku pracy (van Berkel, Borghi, 2008, s. 400). Tym samym 
jest podejściem badawczym, które dostarcza narzędzia analizy przemian sektora aka-
demickiego wykraczającego poza dychotomię publiczne – prywatne oraz państwo-
we – rynkowe. Jest to szczególnie przydatne w badaniach sektora akademickiego 
w Wielkiej Brytanii, gdzie współzarządzanie jest odpowiednim określeniem brytyj-
skiego systemu rządów, ponieważ samoorganizujące się sieci stały się już częścią 
tamtejszego krajobrazu (Rhodes, 2010, s. 112).

Normatywny wymiar governance staje się szczególnie przydatny w odpowiedzi 
na pytanie o przekształcenia samej istoty uniwersytetów i społeczności akademickiej. 
Charakter uniwersytetu opartego na modelu humboldtowskim, obok wymiaru insty-
tucjonalnego określanego w dominującej mierze na poziomie narodowym przez ure-
gulowania prawne i rządowe, był zdeterminowany przede wszystkim wymiarem na-
ukowym. Budował go etos naukowy, zazwyczaj globalny i niewpisujący się w ramy 
narodowe (Pekkola, 2014, s. 14). Współczesne przemiany uniwersytetów powodują 
jednak, że dominacja etosu naukowego, jako podstawy samych uniwersytetów oraz 
tożsamości społecznej jego pracowników, wydaje się tracić swój naczelny charakter. 
Część z badaczy krytycznie ocenia współczesne przemiany, twierdząc, że nastąpiło 
przesunięcie od kolektywnego świata, gdzie niezależność i krytyczne myślenie było 
cenione, do kolektywnego świata, w którym od uniwersytetu oczekuje się nie realiza-
cji tych wartości, ale wartości rynkowych i ekonomicznych wyznaczanych przez wą-
sko myślących nadzorców: racjonalnie biurokratyczne państwo XXI wieku (Evans, 
za: McNay, 2007). Wielowymiarowe i wielopodmiotowe podejście governance daje 
zatem szansę na uchwycenie charakteru i kierunku tych zmian.

Podsumowanie

Posługując się czterema perspektywami governance, wykazałam obszary, w których 
koncepcja ta jest przydatna do analizy współczesnych uniwersytetów. Po pierw-
sze, governance można wykorzystać do uchwycenia przemian dystrybucji władzy, 
uwzględniając wielość interesariuszy oraz wielopodmiotowość systemów podejmo-
wania decyzji i zarządzania współczesnymi uniwersytetami. W rezultacie w ramach 
governance analiza sektora akademickiego zostaje wpisana w szersze spektrum 
relacji między państwem, rynkiem, społeczeństwem i instytucjami akademickimi. 
Koncepcja governance sprzyja zatem badaniu współzależności między charakterem 
i zakresem usług dostarczanych przez uniwersytety a realizowanym przez państwo 
modelem społeczno-gospodarczym.

Po drugie, governance, podejmując kwestie formułowania polityk, dotyka za-
gadnień związanych z analizą polityk publicznych w sferze akademickiej. Wykracza 
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poza hierarchiczny układ zależności, włączając do analizy podmioty ponadnarodowe 
i subnarodowe oraz uwzględniając wielopoziomowy proces identyfi kowania celów 
i tworzenia polityk. Wskazuje również, szczególnie w sferze organizacji i zarządza-
nia uniwersytetami, zacieranie się podziału między tym, co publiczne, a tym, co pry-
watne, i analizuje przenikanie się obu sfer.

Po trzecie, w perspektywie implementacji polityk governance służy rozpoznaniu 
kanałów wdrażania polityk i systemów zarządczych do praktyki funkcjonowania 
uniwersytetów. Pozwala na identyfi kację ścieżek dystrybucji zasobów publicznych 
i prywatnych, w tym także tych związanych z przemianami zachodzącymi na aka-
demickim rynku pracy. Po czwarte, governance podejmuje kwestie normatywne, co 
w analizie sektora akademickiego jest szczególnie istotne w kontekście odpowiedzi 
na pytanie, jaki jest postulowany ideał uniwersytetu i jakim etosem powinna charak-
teryzować się społeczność akademicka.

Przydatność governance w analizie przemian współczesnych uniwersytetów i ca-
łego sektora akademickiego wskazuje na potencjalne kolejne kierunki badań. Przy 
użyciu koncepcji sieci można podjąć pogłębioną analizę dystrybucji władzy i kontro-
li między państwem, rynkiem i instytucjami akademickimi oraz sposobów włącza-
nia innych aktorów do procesów strategicznych i decyzyjnych. Innym kierunkiem 
badań jest krytyczna analiza teorii i praktyk zarządczych przeniesionych z sektora 
prywatnego do akademickiego, zwłaszcza w kontekście kontestowania koncepcji no-
wego zarządzania publicznego, nadal wpływającego na sektor akademicki. Wreszcie, 
w perspektywie społecznego zintegrowania, ciekawym obszarem dalszych dociekań 
wydają się globalne zmiany wymogów tworzenia wiedzy i ich wpływ na tożsamość 
podmiotów i dyskurs akademicki.

Governance w wymiarach zaproponowanych przez Daly może być użyteczną 
koncepcją analizy sektora akademickiego w Polsce. Polskie uniwersytety (i inne 
instytucje naukowo-badawcze) stoją obecnie w obliczu wielu wyzwań. Wyzwania 
te dotyczą, po pierwsze, zmian demografi cznych, przede wszystkim zmniejszającej 
się liczby studentów, po drugie, zmian systemowych i strukturalnych, ze względu 
na dostosowanie do systemu europejskiego, po trzecie, zwiększania jakości usług 
edukacyjnych oraz sektora badań i rozwoju, ze względu na konkurencyjność mię-
dzynarodową, po czwarte, konieczności zwiększania jakości prowadzonych badań 
i uczestnictwa w globalnym systemie tworzenia wiedzy, po piąte, przymusu zwięk-
szania nakładów i dywersyfi kacji źródeł fi nansowania nauki, wreszcie po szóste, ge-
nerowania innowacji wspierających rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Cztery wymiary governance mogą służyć zarówno analizie polskiego sekto-
ra akademickiego, jak i posłużyć do formułowania polityk publicznych, zgodnie 
z evidenced-based policy making. W perspektywie funkcjonowania państwa i sfery 
publicznej oraz perspektywie normatywnej zintegrowania społecznego pojawia się 
ważne pytanie o rolę uniwersytetu w politykach publicznych realizowanych w Pol-
sce. Przedstawiony na początku 2016 roku rządowy Plan na rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju upatruje w sektorze akademickim źródła innowacji, na której opierać się 
będzie rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Ponadto strategie rozwoju szkolnictwa 
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wyższego i nauki w Polsce istotną rolę upatrują we współpracy nauki z biznesem 
i komercjalizacji rozwiązań wypracowywanych przez polskie uczelnie. 

Z kolei z perspektywy konstruowania i wdrażania polityk centralne jest zagad-
nienie poziomu rozproszenia decyzyjności i kontroli w sektorze akademickim. Zapo-
czątkowane w okresie rządów Donalda Tuska oraz deklarowane kierunki działań rzą-
du Beaty Szydło wskazują na dalszą reformę szkolnictwa wyższego. Zaproponowana 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego formuła konkursowa przygotowania 
projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym wskazuje na rozproszenie proce-
sów decyzyjnych i kontroli poza stronę rządową. Pojawia się tutaj także zagadnienie 
fi nansowania nauki i roli, jaką w systemie będą odgrywały agencje, takie jak Naro-
dowe Centrum Nauki, fi nansujące badania podstawowe, oraz Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, fi nansujące badania przemysłowe i prace rozwojowe. Na usie-
ciowienie decyzyjności i kontroli w sektorze akademickim wskazują także aktyw-
ność i wpływ pozarządowych organizacji skupiających różnorodnych interesariuszy, 
takich jak Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej czy Obywatele Nauki, m.in. 
w obszarze fi nansowania nauki, ścieżek kariery naukowej czy wyboru władz uczelni.
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