
2.1. POTRZEBY SPOŁECZNE A WYMOGI INSTYTUCJONALNE: 
UNIWERSYTET JAKO PRODUKT SPRZECZNYCH 
OCZEKIWAŃ15

Wprowadzenie

We wstępie do zarysu koncepcji idealnego uniwersytetu Russell Ackoff  stwierdza: 
„ponieważ nasze wysiłki w celu idealizacji są z konieczności zakorzenione w na-
szej własnej kulturze, każdy ideał [uniwersytetu – przyp. P.H.], który sformułuje-
my, prawdopodobnie nie będzie idealny dla społeczeństw innych niż to, które nas 
wychowało” (Ackoff , 1968, s. 121–122). W tym tekście staram się zwrócić uwagę 
na fakt, że nasze wysiłki idealizacyjne pozostają pod bardzo silnym wpływem wy-
mogów instytucjonalnych pochodzących ze „społeczeństwa innego niż to, które nas 
wychowało”. Racjonalne mity funkcjonujące w naszym polu organizacyjnym biorą 
się przede wszystkim z Zachodu, a to znaczy, że powstały w warunkach odmiennych 
od tych, w których przyszło nam funkcjonować i kształtować projekt uniwersytetu. 
Problematyzacja tego zjawiska i uczynienie go przedmiotem refl eksji mogą przyczy-
nić się do sformułowania lepszego projektu uniwersytetu.

Oczekiwania instytucjonalne i izomorfi zm organizacyjny

Na stronie internetowej opisującej wymogi redakcyjne dla tekstów zgłaszanych na 
konferencję „Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne” organizatorzy zasugerowali, 
by odnośniki bibliografi czne w nadsyłanych tekstach były zgodne ze stylem APA 
(American Psychological Association). Osoba niezorientowana w temacie mogłaby 
zapytać, czemu organizatorzy konferencji dotyczącej polskich uniwersytetów odwo-
łują się do standardu określonego przez stowarzyszenie amerykańskich psycholo-
gów. Czy ten styl cytowania źródeł jest obiektywnie lepszy np. od formatu zalecane-
go przez pismo „Science”? Czy wydawcy najbardziej prestiżowych amerykańskich 
pism z dziedziny nauk prawnych, takich jak „Harvard Law Review” czy „University 

15  Przemysław Hensel, Uniwersytet Warszawski.
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of Pennsylvania Law Review”, mylą się, odrzucając format APA i zalecając umiesz-
czanie odnośników bibliografi cznych w przypisach dolnych zgodnie z formatem 
Bluebook (wyd. 19)? Można by też zadać pytanie o to, jakie zdarzenia spowodowa-
ły, że obowiązujący jeszcze do niedawna w polskiej humanistyce format przypisów 
dolnych (bardzo podobny do stylu zalecanego przez Bluebook, wyd. 19) jest obecnie 
coraz częściej odbierany z niesmakiem i ustępuje stylowi APA (a właściwie jego 
polskiej wersji)?

Szanujący się badacz w dziedzinie organizacji i zarządzania nie będzie zadawał 
takich pytań. Dla każdego dobrze zsocjalizowanego naukowca jest oczywiste, że APA 
to styl, „który się nosi” w naszej dziedzinie badań. Posługując się stylem APA lub 
do niego podobnym, nie tylko uzyskujemy pewne korzyści natury technicznej (np. 
ułatwioną komunikację z badaczami zagranicznymi), lecz również legitymizujemy 
swoje działania poprzez wysłanie komunikatu: jesteśmy profesjonalistami, jesteśmy 
au courant. Styl APA nie jest ani lepszy, ani gorszy od innych stylów, ale racjonalny 
mit (Meyer, Rowan, 1977) funkcjonujący w naszym polu organizacyjnym (DiMag-
gio, 1982; DiMaggio, Powell, 1983) mówi, że właśnie on jest stylem właściwym. 
John W. Meyer i Brian Rowan dopatrują się przyczyn upodabniania się organizacji 
(izomorfi zmu organizacyjnego) właśnie we wpływie zinstytucjonalizowanych ocze-
kiwań na działania podejmowane przez menedżerów. Decydenci, zmuszeni do wy-
brania praktyki organizacyjnej, wybierają niekoniecznie te rozwiązania, które mają 
najwyższą wartość techniczną, lecz raczej te, które są najlepiej postrzegane w otocze-
niu organizacji. Wpływ racjonalnych mitów jest tym większy, im trudniej zmierzyć 
wyniki uzyskiwane przez organizację – jeśli trudno jest samodzielnie stwierdzić, co 
jest racjonalne, za racjonalne należy uważać to, co jest jako takie postrzegane przez 
otoczenie. W związku z tym, że rezultaty działania uniwersytetu z defi nicji są trudne 
do określenia, można podejrzewać, że wymogi instytucjonalne podróżujące w po-
staci racjonalnych mitów będą odgrywały wyjątkowo ważną rolę w projektowaniu 
uniwersytetu.

Współcześnie dziedzina edukacji znajduje się pod przemożnym wpływem racjo-
nalnych mitów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Jest to zjawisko o globalnej 
skali, bardzo widoczne również w Europie (Engwall, 2004; Kieser, 2004; Kipping 
i in., 2004; Tiratsoo, 2004; Usdiken, 2004), a więc także w Polsce. Z pozoru ten fakt 
może nie wywoływać żadnych negatywnych konotacji, może być nawet traktowany 
jako oznaka naszego dążenia do modernizacji. Jednak podążanie za racjonalnymi 
mitami utworzonymi za oceanem pociąga za sobą pewne niebezpieczeństwa, które 
postaram się omówić w dalszych partiach tekstu.

Instytucje i ich tłumaczenia

Organizacje napotykające w swoim otoczeniu wymagania instytucjonalne mogą za-
stosować kilka strategii radzenia sobie z nimi (Oliver, 1991): a) akceptacja – pole-

2-łamanie.indd   78 2016-05-25   11:06:16



2.1. Potrzeby społeczne a wymogi instytucjonalne... 79

ga na wdrożeniu rozwiązań wynikających z presji instytucjonalnej, b) kompromis 
– sprowadza się do częściowego wdrożenia wymogów instytucjonalnych i szukania 
równowagi w spełnianiu oczekiwań interesariuszy, c) unikanie – oznacza wdrażan-
ie rozwiązań organizacyjnych wynikających z wymogów instytucjonalnych, d) od-
rzucenie – polega na otwartym sprzeciwie wobec oczekiwań instytucjonalnych oraz 
e) manipulacja – ma na celu zmianę wymogów instytucjonalnych.

Jednak nawet jeśli organizacja zdecyduje się na całkowite lub częściowe przy-
swojenie norm i rozwiązań wynikających z wymogów instytucjonalnych, to jest bar-
dzo prawdopodobne, że zaimplementowane rozwiązanie będzie istotnie różniło się 
od wzorca, który służył za jego matrycę. Wśród skandynawskich badaczy organizacji 
krąży opowieść mówiąca o tym, jak pewien szwedzki uniwersytet postanowił 
utworzyć centrum nowych technologii, wzorując się na Uniwersytecie Stanforda. 
Szwedzi skopiowali wszystkie rozwiązania charakterystyczne dla tej amerykańskiej 
uczelni, łącznie z wieloma kafeteriami na otwartym powietrzu, w których, podobnie 
jak to ma miejsce w USA, naukowcy podczas lunchów mieli oddawać się kreatyw-
nym i interdyscyplinarnym dyskusjom. Zapomniano jedynie o tym, że szwedzki 
klimat zdecydowanie różni się od kalifornijskiego. Innymi słowy, podążanie za ra-
cjonalnymi mitami może dać niezadowalające rezultaty, ponieważ lokalne warunki 
mogą różnić się od warunków panujących w miejscu-źródle racjonalnego mitu.

Ponadto przenoszenie rozwiązań organizacyjnych z jednego miejsca w drugie nie 
polega na tworzeniu kopii, lecz raczej przypomina proces translacji i edycji (Czar-
niawska i Sevón, 1996, 2005), w którym oczekiwania instytucjonalne są tłumaczone 
na lokalne warunki, zaś grupy interesów starają się stworzyć tłumaczenie zgodne 
z ich oczekiwaniami albo przynajmniej możliwe do zaakceptowania. Prawdopodob-
ne jest również, że organizacja, która napotka w swoim otoczeniu na sprzeczne wy-
mogi instytucjonalne (np. formułowane przez odrębne grupy interesariuszy), stwo-
rzy konstrukcję hybrydową (Battilana, Dorado, 2010; Pache, Santos, 2010, 2013),
tj. taką organizację, której poszczególne elementy będą działać zgodnie z odmien-
nymi zasadami. Dzięki temu uda się zaspokoić sprzeczne wymagania różnorodnych 
interesariuszy.

Możliwe jest także, że organizacje postawione przed koniecznością wprowadze-
nia rozwiązań wynikających z racjonalnych mitów zastosują strategię rozłączania 
(decoupling) formalnych struktur organizacyjnych z rzeczywistymi działaniami 
(Meyer, Rowan, 1977). Innymi słowy, implementacja rozwiązania organizacyjnego 
będzie miała jedynie charakter formalny, podczas gdy rzeczywiste sposoby wykony-
wania pracy pozostaną niezmienione.

Konsekwencje oczekiwań instytucjonalnych dla projektowania ideału 
uniwersytetu

Jakie skutki dla zaprojektowania ideału uniwersytetu mają powyższe stwierdzenia 
na temat wpływu instytucji na kształt organizacji? Zinstytucjonalizowane wymogi 
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mogą negatywnie wpłynąć na projekt uniwersytetu na kilka sposobów, nawet jeśli 
pozornie „treść” instytucji może się wydawać racjonalna. Wymieniam tu kilka z nich.

Odmienność warunków

Wymogi instytucjonalne, za którymi podążamy, wyewoluowały w określonej rze-
czywistości społeczno-gospodarczej. Przy ich implementacji w naszym kraju mogą 
ujawnić się problemy wynikające z odmienności lokalnych warunków. Przykłado-
wo, w ostatnich latach, na fali mody przychodzącej do Polski ze Stanów Zjednoczo-
nych, intensyfi kowany jest nacisk na to, by uniwersytety podejmowały współpracę 
z biznesem. Tego rodzaju kooperacja daje dobre rezultaty w wielu krajach Zachodu, 
przyczynia się do rozwoju innowacyjności gospodarki oraz przynosi korzyści fi nan-
sowe zarówno uczelni, jak i zaangażowanym we współpracę naukowcom. Niestety 
w polskich warunkach kopiowanie tego rozwiązania musi przynieść znacznie gor-
sze rezultaty. Nie dysponujemy wystarczającą liczbą polskich przedsiębiorstw, które 
opierałyby swoją przewagę strategiczną na innowacyjności i rozporządzały środka-
mi wystarczającymi do fi nansowania działalności badawczej. W polskiej gospodarce 
dużą rolę odgrywają zagraniczne koncerny (Nölke, Vliegenthart, 2009), które siłą 
rzeczy będą raczej rozwijać współpracę naukową z uczelniami ze swoich macierzy-
stych państw, a nie z polskimi jednostkami badawczymi. Większość PKB naszego 
kraju wytwarzają małe i średnie przedsiębiorstwa, które na ogół (są wyjątki) nie dys-
ponują środkami niezbędnymi do prowadzenia własnych badań naukowych. Takie 
rozwiązanie zatem, sprawiające wrażenie racjonalnego, w polskich warunkach wcale 
nie musi być racjonalne.

Rozłączanie struktur z rzeczywistymi praktykami

Jak wspomniałem wcześniej, przyswajanie oczekiwań instytucjonalnych ma czę-
sto charakter jedynie pozorny: jest tworzona formalna fasada, za którą są ukrywane 
dotychczasowe sposoby działania. Można przyjąć, że im większy rozdźwięk mię-
dzy oczekiwaniami a możliwościami organizacji oraz im trudniejsze do określenia 
i skwantyfi kowania wyniki organizacji, tym częściej będziemy mieli do czynienia 
z wdrożeniami fasadowymi. Jedno z niebezpieczeństw związanych z projektowa-
niem ideału uniwersytetu polega na tym, że skuszeni wizjami rezultatów wynikają-
cych z dostosowywania się do racjonalnych mitów stworzymy ideał uniwersytetu, 
który będzie sprawiał wrażenie wysoce racjonalnego, jednak jego codzienna rzeczy-
wistość będzie całkowicie różna od formalnych założeń. Taki stan rzeczy rodzi wiele 
negatywnych konsekwencji. Jedną z nich jest to, że zarządzający uniwersytetami 
(zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i na poziomie uniwersytetu) mogą żyć 
w świecie iluzji, tworzonym przez optymistyczne raporty, tabele i zestawienia, które 
wszakże nie będą miały istotnego związku z rzeczywistym stanem rzeczy. To zaś 
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może prowadzić do brnięcia w podejmowanie dalszych błędnych decyzji (Harris, 
Ogbonna, 2002).

Badania przedsiębiorstw komercyjnych wskazują, że organizacje zapożyczają 
od innych organizacji nie tylko modne w danym momencie rozwiązania i techniki, 
lecz również sposoby na rozłączenie rzeczywistych działań z formalnymi struktura-
mi i regulacjami (Westphal, Zajac, 2001). Niewykluczone zatem, że polskie uniwer-
sytety będą uczyć się od swoich zachodnich partnerów nie tylko dobrych praktyk, 
lecz również sposobów ich obejścia. Przykładowo, ostatnio coraz częściej zwraca się 
uwagę na to, że uniwersytety i jednostki badawcze formułują nierzetelne komunikaty 
prasowe, w których zawierają przesadzone stwierdzenia o wadze i znaczeniu uzyska-
nych wyników naukowych (Sumner i in., 2014). Tego rodzaju zachowania wynika-
ją oczywiście z konieczności konkurowania z innymi uniwersytetami, przyciągania 
uwagi mediów i sponsorów. Prawdopodobnie jest tylko kwestią czasu, kiedy takie 
działania dostrzeżemy i w polskiej rzeczywistości.

Skutki uboczne zapożyczonych rozwiązań

Podążanie za racjonalnymi mitami może oznaczać nie tylko, że skopiowane rozwią-
zania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, ale również, że wzorując się na zinsty-
tucjonalizowanych wymogach przychodzących z zagranicy, stworzymy taki system 
zarządzania uniwersytetem, który doprowadzi do pominięcia ważnych z naszego 
punktu widzenia tematów badawczych. Za przykład może posłużyć zapożyczony 
z Zachodu system zarządzania wydajnością pracowników naukowych, który w ostat-
nich latach jest wdrażany w naszym kraju. Ma on swoje korzenie w nurcie New Pub-
lic Management (Hood, 1991) oraz technikach performance management (Talbot, 
2010) i nakazuje m.in. kwantyfi kowanie wyników uzyskiwanych przez naukowców 
(Peters, 2013). Zgodnie z wymogami formułowanymi przy awansach pracowników 
naukowych i przy ocenach parametrycznych jednostek, najwyżej cenione są publi-
kacje w prestiżowych zachodnich periodykach naukowych. O ile w przypadku nauk 
ścisłych ten wymóg raczej nie powinien generować żadnych patologii, o tyle w na-
ukach humanistycznych stwarza on istotne niebezpieczeństwa. Przykładowo, nawet 
pobieżny przegląd najlepszych światowych pism naukowych z dziedziny zarządzania 
wskazuje, że liczba prac tam opublikowanych, które dotyczyłyby Europy Wschod-
niej, jest znikoma; w przypadku wielu periodyków naukowych można je policzyć na 
palcach jednej ręki. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że prawdopodobnie podaż takich 
opracowań ze strony wschodnioeuropejskich naukowców jest niezbyt duża. Istotnym 
czynnikiem jest również to, że redakcje międzynarodowych pism raczej nie są za-
interesowane studiami innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw albo stylami 
zarządzania stosowanymi przez małopolskich menedżerów. Mając do wyboru dwa 
opracowania podobnej jakości, wybiorą najpewniej to, które oparto na przypadkach 
amerykańskich czy brytyjskich, niż to, które dotyczy Europy Wschodniej. Co za tym 
idzie, naukowiec, który chciałby sprostać stawianym mu wymogom i opublikować 
pracę w prestiżowym zachodnim żurnalu, postąpi roztropnie, poświęcając swoje 
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badania przedsiębiorstwom amerykańskim, zachodnioeuropejskim czy globalnym. 
Zatem rezultatem przyswojenia technik performance management może być rzeczy-
wiste podniesienie poziomu performance, ale kosztem zaniedbania tematów o pod-
stawowym znaczeniu dla rozwoju polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki.

Ponadto wzorowanie się na zachodnich racjonalnych mitach (i konieczność pub-
likowania w zachodnich pismach) powoduje, że siłą rzeczy polscy naukowcy muszą 
zajmować się zagadnieniami teoretycznymi, które interesują redaktorów tych pism. 
Należy pamiętać, że te zainteresowania są powiązane z etapem rozwoju macierzyste-
go społeczeństwa redaktora oraz problemami, z którymi musi się ono mierzyć. Przy-
kładowo, popularność w literaturze światowej takiej kwestii jak diversity manage-
ment wynika w sposób oczywisty z wielorasowości, wieloetniczności i wielokul-
turowości społeczeństwa amerykańskiego. W warunkach wysoce homogenicznego 
społeczeństwa polskiego ma mniejsze znaczenie.

Dynamika instytucji

We współczesnej teorii instytucjonalnej przyjmuje się, że na polach organizacyjnych 
konkurują z sobą różnorodne logiki instytucjonalne (Friedland, Alford, 1991; Thorn-
ton, Ocasio, 1999), a produktem tej konkurencji mogą być dominacja jednej z nich, 
koegzystencja lub kooperacja (Lounsbury, Crumley, 2007; Purdy, Gray, 2009; Reay, 
Hinings, 2009). Nawet gdy jedna z logik dominuje, to pozostałe w dalszym ciągu są 
obecne i mogą odzyskać utraconą pozycję, jeśli zwolennicy dominującej logiki nie 
będą temu skutecznie przeciwdziałali (Dunn, Jones, 2010; Jarzabkowski i in., 2009; 
van Gestel, Hillebrand, 2011).

Jak wspomniałem wcześniej, wiele narzędzi stosowanych obecnie do zarządzania 
systemem nauki w Polsce wywodzi się z nurtu New Public Management, który z kolei 
sprowadza się do aplikowania w dziedzinie zarządzania publicznego metod i technik 
znanych z sektora prywatnego – chodzi tu przede wszystkim o pomiar wyników pra-
cy, powiązanie wynagrodzenia z uzyskiwanymi wynikami, zarządzanie jakością oraz 
wprowadzanie elementów konkurencji wszędzie tam, gdzie jest to możliwe (Hensel, 
2008; Pollitt, Bouckaert, 2011). Jednak od z górą dziesięciu lat w światowym dyskur-
sie na temat zarządzania organizacjami publicznymi coraz silniejszą pozycję zajmuje 
nurt New Public Governance, który stanowi odpowiedź na patologie wynikające ze 
stosowania mechanizmów rynkowych (Jessop, 2007). W ramach tego nurtu zaleca 
się raczej współpracę, tworzenie sieci, prowadzenie szerokich konsultacji niż two-
rzenie nacisków konkurencyjnych. W obecnym systemie zarządzania nauką w Polsce 
daje się zauważyć już pewne elementy tego nurtu (np. wymogi tworzenia konsorcjów 
badawczych), a można podejrzewać, że z czasem wpływ tej koncepcji będzie jeszcze 
silniejszy. Innymi słowy, recepty nadchodzące z Zachodu nie są dane raz na zawsze, 
przeciwnie – ulegają nieustającym zmianom.

Planując ideał uniwersytetu, należy brać pod uwagę tę dynamikę konkurujących 
z sobą logik instytucjonalnych. Mity, które obecnie uważamy za racjonalne i bez-
alternatywne, z czasem ustąpią innym mitom – sprawiającym wrażenie równie racjo-
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nalnych i bezalternatywnych. Dlatego ideał uniwersytetu powinien być zorientowany 
na osiąganie celów cywilizacyjnych o znaczeniu ponadczasowym, a nie na podążanie 
za szczegółowymi wymogami technicznymi fetyszyzowanymi w danej chwili.

Zakończenie – uniwersytet jako schronienie przed racjonalnymi mitami?

Kilkadziesiąt lat temu Kenneth Boulding, współtwórca teorii systemów, pisał:

Struktura władzy fi nansuje nauki i jeśli nauki mają przetrwać w społeczeństwie, to mu-
szą znaleźć niszę w strukturze władzy, czy to ekonomicznej, czy politycznej. Jak jednak 
znaleźć niszę w strukturze władzy, która nie ograniczy ani nie skorumpuje zajmujących 
ją ludzi? Klasyczną odpowiedzią na ten problem jest koncepcja uniwersytetu, niszy za-
projektowanej specjalnie, by zabezpieczyć zamieszkujących ją przed tą właśnie strukturą 
władzy, która ową niszę stworzyła (Boulding, 1967, s. 16).

W kontekście dorobku teorii instytucjonalnej należałoby rozszerzyć zakres rozu-
mowania wynikającego z powyższego cytatu. Uniwersytet powinien być miejscem 
chroniącym nie tylko przed władzą ekonomiczną i polityczną, ale również przed wła-
dzą instytucji. Powinien być miejscem, w którym racjonalne mity (czyli brane za oczy-
wiste elementy obiektywnie istniejącej rzeczywistości) (Zucker, 1977) są poddawane 
wiwisekcji. Wdrażanie wymogów opartych na owych mitach powinno odbywać się 
dopiero po wcześniejszym upewnieniu się, że zawarte w nich cele i techniki oraz 
dające się przewidzieć skutki uboczne służą realizacji długookresowych zamierzeń 
uniwersytetu.

Realizacja takiego projektu napotyka jednak dwie przeszkody. Po pierwsze, dla 
osiągnięcia tego celu konieczne jest, by uniwersytety zostały obdarzone większą au-
tonomią, bowiem tylko wtedy możliwe będzie krytyczne analizowanie zinstytucjo-
nalizowanych wymogów przychodzących z zewnątrz. W ostatnich latach w Polsce 
można zaobserwować raczej przeciwny trend – zarówno uczelnie, jak i kariery po-
szczególnych naukowców w coraz większym stopniu są zależne od zewnętrznych 
wymogów formułowanych przez organy nadzorcze. Po drugie, na przeszkodzie staje 
sama natura racjonalnych mitów. Powszechne przekonanie o ich racjonalności po-
woduje, że aktor społeczny, który próbuje je zakwestionować, może być odbiera-
ny przez swoje otoczenie jako nieracjonalny. To zaś często wyklucza go z dyskusji, 
a przynajmniej czyni jego głos bardzo słabym. Wydaje się, że jednym z niewielu 
dostępnych sposobów skłonienia decydentów do refl eksji nad treścią racjonalnych 
mitów jest próba poddania ich tym samym regułom, które proponują dla innych.

2-łamanie.indd   83 2016-05-25   11:06:16



84 Potrzeby i  oczekiwania  społeczne

Bibliografi a

Ackoff , R.L. (1968). Toward an Idealized University. Management Science, 15(4), 121–
131.

Ackoff , R.L., Magidson, J., Addison, H.J. (2007). Projektowanie ideału. Kształtowanie 
przyszłości organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Battilana, J., Dorado, S. (2010). Building Sustainable Hybrid Organizations: The Case of 
Commercial Microfi nance Organizations. Academy of Management Journal, 53(6), 
1419–1440.

 Boulding, K.E. (1967). Dare We Take the Social Sciences Seriously? American Beha-
vioral Scientist, 10(10), 12–16.

Czarniawska, B., Sevón, G. (1996). Translating Organizational Change. Berlin: Walter 
de Gruyter.

Czarniawska, B., Sevón, G. (2005). Translation Is a Vehicle, Imitation Its Motor, and 
Fashion Sits at the Wheel. W: B. Czarniawska, G. Sevón (ed.), Global Ideas. How 
Ideas, Objects and Practices Travel in the Global Economy (s. 7–12). Copenhagen: 
Liber & Copenhagen Business School.

DiMaggio, P.J. (1982). The Structure of Organizational Fields; an Analytical Approach 
and Policy Implications. Paper Presented at the Conference on Organizational Theory 
and Public Policy. SUNY-Albany.

DiMaggio, P.J., Powell, W.W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomor-
phism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological 
Review, 48(2), 147–160.

Dunn, M.B., Jones, C. (2010). Institutional Logics and Institutional Pluralism: The Con-
testation of Care and Science Logics in Medical Education, 1967–2005. Administra-
tive Science Quarterly, 55(1), 114–149.

 Engwall, L. (2004). The Americanization of Nordic Management Education. Journal of 
Management Inquiry, 13(2), 109–117.

Friedland, R., Alford, R.R. (1991). Bringing Society Back in: Symbols, Practices, and 
Institutional Contradictions. W: W.W. Powell, P.J. DiMaggio (eds.), The New Insti-
tutionalism in Organizational Analysis (s. 232–263). Chicago: University of Chicago 
Press.

van Gestel, N., Hillebrand, B. (2011). Explaining Stability and Change: The Rise and Fall 
of Logics in Pluralistic Fields. Organization Studies, 32(2), 231–252.

 Harris, L.C., Ogbonna, E. (2002). The Unintended Consequences of Culture Interven-
tions: A Study of Unexpected Outcomes. British Journal of Management, 13(1), 
31–49.

Hensel, P. (2008). Transfer wzorców zarządzania. Studium organizacji sektora publiczne-
go. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Hood, C. (1991). A Public Management for all Seasons? Public Administration, 69(1), 
3–19.

Jarzabkowski, P., Matthiesen, J., Van de Ven, A. (2009). Doing which work? A Practice 
Approach to Institutional Pluralism. W: T.B. Lawrence, R. Suddaby (eds.), Institu-
tional work: Actors and Agency in Institutional Studies of Organizations (s. 284–316). 
Cambridge: Cambridge University Press.

2-łamanie.indd   84 2016-05-25   11:06:16



2.1. Potrzeby społeczne a wymogi instytucjonalne... 85

 Jay, J. (2013). Navigating Paradox as a Mechanism of Change and Innovation in Hybrid 
Organizations. Academy of Management Journal, 56(1), 137–159.

Jessop, B. (2007). Governance Failure. W: M. Bevir (ed.), Encyclopedia of Governance 
(Vol. I, s. 381–383). Thousand Oaks: Sage.

Kieser, A. (2004). The Americanization of Academic Management Education in Germa-
ny. Journal of Management Inquiry, 13(2), 90–97.

 Kipping, M., Usdiken, B., Puig, N. (2004). Imitation, Tension, and Hybridization: Multi-
ple “Americanizations” of Management Education in Mediterranean Europe. Journal 
of Management Inquiry, 13(2), 98–108.

Lounsbury, M., Crumley, E.T. (2007). New Practice Creation: An Institutional Perspec-
tive on Innovation. Organization Studies, 28(7), 993–1012.

Meyer, J.W., Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as 
Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340–363.

Nölke, A., Vliegenthart, A. (2009). Enlarging the Varieties of Capitalism: The Emergen-
ce of Dependent Market Economies in East Central Europe. World Politics, 61(4), 
670–702.

Oliver, C. (1991). Strategic Responses to Institutional Processes. Academy of Manage-
ment Review, 16(1), 145–179.

Pache, A.-C., Santos, F. (2010). When Worlds Collide: The Internal Dynamics of Orga-
nizational Responses to Confl icting Institutional Demands. Academy of Management 
Review, 35(3), 455–476.

 Pache, A.-C., Santos, F. (2013). Inside the Hybrid Organization: Selective Coupling as 
a Response to Confl icting Institutional Logics. Academy of Management Journal, 
56(4), 972–1001.

 Peters, M.A. (2013). Managerialism and the Neoliberal University: Prospects for New 
Forms of “Open Management” in Higher Education. Contemporary Readings in Law 
& Social Justice, 5(1), 11–26.

Pollitt, C., Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform. A Comparative Analysis – 
New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State. Oxford: Oxford 
University Press.

Purdy, J.M., Gray, B. (2009). Confl icting Logics, Mechanisms of Diff usion, and Multi-
level Dynamics in Emerging Institutional Fields. Academy of Management Journal, 
52(2), 355–380.

Reay, T., Hinings, C.R. (2009). Managing the Rivalry of Competing Institutional Logics. 
Organization Studies, 30(6), 629–652.

Sumner, P. i in. (2014). The Association Between Exaggeration in Health Related Science 
News and Academic Press Releases: Retrospective Observational Study. BMJ, 349, 
g7015.

Talbot, C. (2010). Theories of Performance: Organizational and Service Improvement in 
the Public Domain. Oxford: Oxford University Press.

Thornton, P.H., Ocasio, W. (1999). Institutional Logics and the Historical Contingency 
of Power in Organizations: Executive Succession in the Higher Education Publishing 
Industry, 1958–1990. American Journal of Sociology, 105(3), 801–844.

Tiratsoo, N. (2004). The “Americanization” of Management Education in Britain. Jour-
nal of Management Inquiry, 13(2), 118–126.

2-łamanie.indd   85 2016-05-25   11:06:16



86 Potrzeby i  oczekiwania  społeczne

Usdiken, B. (2004). Americanization of European Management Education in Historical 
and Comparative Perspective: A Symposium. Journal of Management Inquiry, 13(2), 
87–89.

Westphal, J.D., Zajac, E.J. (2001). Decoupling Policy from Practice: The Case of Stock 
Repurchase Programs. Administrative Science Quarterly, 46(2), 202–228.

Zucker, L.G. (1977). The Role of Institutionalization in Cultural Persistence. American 
Sociological Review, 42(5), 726–743.

2-łamanie.indd   86 2016-05-25   11:06:16


