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ROLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ROZWOJU STANÓW

ZJEDNOCZONYCH1

Niejednokrotnie autorzy używają terminu „wyjątkowość” w opisie Stanów Zjednoczo-
nych. I rzeczywiście pod wieloma względami USA mają wyjątkową, niejednokrotnie
dominującą pozycję w świecie. Jednym z czynników, który przyczynił się do nadania
szczególnego charakteru temu krajowi, był system edukacyjny, w tym szkolnictwo
wyższe. Już w czasach przed wydaniem w 1916 roku słynnej książki Johna Deweya
Demokracja i edukacja nauka była postrzegana jako fundament sprawiedliwego rządu
i gospodarczego rozwoju. W dzisiejszych czasach, kiedy używa się takich pojęć jak
„społeczeństwo informacyjne” czy „ekonomia oparta na informacji”, Stany Zjedno-
czone są krajem, który pojawia się jako pierwsze skojarzenie. Jakkolwiek same pojęcia
są stosunkowo nowe, związek pomiędzy wiedzą i gospodarką; między edukacją,
w szczególności szkolnictwem wyższym, a rozwojem ma swoje głębokie korzenie
w amerykańskiej historii. Można nawet powiedzieć, że bez swoich uczelni Stany Zjed-
noczone nigdy nie osiągnęłyby takiej pozycji we współczesnym świecie2.

1. Powstanie nowoczesnego uniwersytetu amerykańskiego

Trudno współcześnie uwierzyć, że pierwszy amerykański college – Harvard, założony
w 1636 roku – był stworzony z wyraźnym celem, jakim było kształcenie duchownych
na potrzeby nowej kolonii. Program nauczania szkoły oparty został na doświadczeniu
europejskim, z tym że poziom był niższy niż na Starym Kontynencie. Drugą uczelnią
powstałą w brytyjskich koloniach w Ameryce był College Williama i Mary – szkoła
założona w 1693 roku przez króla dla potrzeb społeczności kolonii. To oznaczało
przede wszystkim kształcenie duchownych kościoła anglikańskiego. Jeden z pier-
wszych krytyków amerykańskiego szkolnictwa wyższego skomentował to zadanie do-
sadnie, ale i słusznie: „Dusze! Do diabła z duszami! Zatroszczcie się o tytoń!”. Ta wy-
powiedź może być uznana za pierwszy głos opowiadający się za ściślejszym związ-
kiem szkół wyższych z gospodarką i z potrzebami społeczeństwa3.
                                                       

1 Wcześniejsza wersja tekstu była wygłoszona na konferencji naukowej American Economic Way, War-
szawa, 22 października 2004 roku.

2 J. Dewey, Democracy and Education, New York: McMillan Company, 1916.
3 F. Rudolph, The American College & University. A History, Athens: The University of Georgia Press,

1990, s. 22.
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Następne amerykańskie college’e powielały przykład Harvardu i College of Wil-
liam & Mary i zazwyczaj były szkołami, w których mieli się kształcić duchowni po-
szczególnych wyznań. Powstanie nowej niepodległej republiki spowodowało niewielką
zmianę w podejściu do edukacji. W końcu XVIII wieku uczelnie stały się bardziej po-
dobne do szkół francuskich, wprowadzając do programu nauczania więcej praktycz-
nych zajęć. Dzięki temu Amerykanie po raz pierwszy mogli studiować takie przed-
mioty, jak: astronomia, nawigacja czy chemia i fizyka (znane wówczas pod nazwą fi-
lozofii naturalnej). Wtedy także po raz pierwszy poruszono problem kształcenia
zawodowego na poziomie akademickim4.

Zmiany te zostały jednak zastopowane za sprawą raportu przygotowanego w Yale
College w 1828 roku, za czasów prezydentury Jeremiasza Daya. Tak zwany Yale Re-
port wyraźnie głosił, że jedynym celem amerykańskiego szkolnictwa wyższego po-
winna być nauka logicznego myślenia, a wszelką praktyczną wiedzę absolwenci uczel-
ni powinni zdobywać dopiero w czasie pracy, już po ukończeniu studiów. Nauczanie
zostało sprowadzone do powtarzania sformułowań autorytetów takich jak Arystoteles.
Studenci musieli pamięciowo opanować wykłady swoich profesorów i byli przy tym
zdecydowanie odwodzeni od prowadzenia własnych badań i dociekań. Yale Report stał
się więc znaczącym krokiem wstecz w rozwoju amerykańskiego szkolnictwa wyższe-
go. W latach 50. XIX wieku sytuacja stała się na tyle poważna, że nikt nie mógł już
dłużej sugerować, iż nauka w college’u jest czynnikiem ułatwiającym odniesienie ży-
ciowego sukcesu. Przykłady nowych milionerów, takich jak: John D. Rockefeller, An-
drew Mellon czy Andrew Carnegie dowodziły, że awans ekonomiczny i społeczny nie
jest w żaden sposób zależny od akademickiego wykształcenia. Wielu krytyków powta-
rzało, że w gruncie rzeczy szkolnictwo wyższe nie jest wcale potrzebne w demokra-
tycznym społeczeństwie Ameryki5.

Z drugiej strony politycy i inwestorzy zauważyli, że gospodarka amerykańska (za-
równo rodzący się wówczas przemysł, jak i rolnictwo z ogromnym areałem czekającej
na zagospodarowanie ziemi na Zachodzie) potrzebuje gruntownie wykształconych
farmerów i robotników. Problem ten poruszył kongresman z Vermontu, Justin Smith
Morill. Chciał on wykorzystać ziemie pozostające w zarządzie federalnym w podobny
sposób, jak uczyniła to ustawa o osiedlaniu (Homestead Act), która pozwoliła rzeszy
pionierów otrzymać grunty pod własne farmy. Morill próbował przekonać Kongres, by
ziemię federalną wykorzystać jako podstawę do sfinansowania college’ów specjalizu-
jących się w nauczaniu agrotechniki i mechaniki, otwartych dla „synów farmerów”
i przedstawicieli „klasy przemysłowej”, by mogli oni tam zdobyć wiedzę przydatną
w późniejszej pracy zawodowej. Ustawa Morilla, lepiej znana jako Land Grant Act,
została ostatecznie uchwalona w 1862, po wybuchu wojny secesyjnej, podczas nie-
obecności kongresmanów z Południa, którzy byli wrogo do niej nastawieni6.

Ustawa stanowiła, że każdemu ze stanów stosownie do liczby kongresmenów i se-
natorów przyznana zostanie ziemia, która mogła być sprzedana lub wykorzystana
w inny sposób w celu utworzenia szkół wyższych nauczających agrotechniki i mecha-
niki. Niektóre spośród stanów stworzyły całkowicie nowe college’e, część zreformo-
wała istniejące szkoły stanowe. Efektem ich powstania było stworzenie młodym Ame-
                                                       

4 J.R. Thelin, A History of American Higher Education, Baltimore: Johns Hopkins University Press,
2004, s. 46–52.

5 F. Rudolph, The American College..., s. 168; Reports on the Course of Instruction, Yale 1828.
6 J.R. Thelin, A History of American..., s. 75–79.



Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju Stanów Zjednoczonych 285

rykanom możliwości zdobycia akademickiej, ale jednocześnie i użytecznej wiedzy. Po
pierwszych trudnych latach, spowodowanych brakiem odpowiedniej kadry dydaktycz-
nej, utworzone szkoły dowiodły swojej przydatności. Najlepszymi przykładami stały
się A & M (Agriculture & Mechanics) Uniwersytet w Teksasie, który wdrożył najbar-
dziej efektywne metody uprawy bawełny, oraz Uniwersytet Stanowy Waszyngtonu,
który opracował efektywny program wykorzystania ławic łososi w zatoce Puget7.

Ustawa Morilla stanowiła także kamień milowy w historii udziału władzy federal-
nej we wspieraniu szkolnictwa wyższego. Jednoznacznie dowiodła, że centralny rząd
może okazać się bardzo pomocny w stwarzaniu podwalin pod rozwój gospodarczy
i społeczny kraju. Z tego powodu Kongres zdecydował się w 1890 roku uchwalić dru-
gą ustawę Land Grant Act, tym razem w celu wspierania edukacji dotychczas pomija-
nych grup, przede wszystkim potomków dawnych niewolników oraz kobiet8.

Udany eksperyment tych ustaw stał się zagrożeniem dla szkół prywatnych. Nauka
w tych college’ach (coraz częściej nazywanych już uniwersytetami) przestała być ma-
gnesem, gdyż była oderwana od wymagań stawianych przez przyszłych pracodawców.
Pośród tej atmosfery poważnych wątpliwości co do sensowności tego rodzaju edukacji
powstały w 2. połowie XIX wieku trzy nowe uniwersytety, a jeden istniejący od dawna
– Harvard – uległ znacznym reformom.

Na Harvardzie w czasie prezydentury Charlesa Eliota całkowicie zmieniono filozo-
fię nauczania. Uczelnia odeszła od wskazań Yale Report, zamiast tego Eliot wprowa-
dził elective principle, zasadę swobodnego kształtowania programu studiów przez stu-
dentów, którzy od tej pory mogli wybierać te przedmioty, które ich rzeczywiście inte-
resowały, albo które uznawali za przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Eliot
wymógł także na profesorach prowadzenie badań i nieustające kontynuowanie nauko-
wego rozwoju9.

Johns Hopkins University (założony w 1876 roku), Stanford University (1885) oraz
University of Chicago (1892) – te nowe uczelnie oznaczały powstanie nowoczesnego
amerykańskiego uniwersytetu. Nowatorstwo ich programów nauczania oraz podejście
do edukacji nieco przypominały dokonania Harvardu za czasów Eliota. Wszystkie kła-
dły nacisk na bliski kontakt między profesorami i studentami, starając się, by studenci
stali się raczej partnerami w prowadzeniu badań naukowych niż tylko biernymi odbior-
cami wykładanej wiedzy. Już od pierwszego roku studiów mogli uczestniczyć w bada-
niach laboratoryjnych, szczególnie w dziedzinie nauk ścisłych. Dokonania Johns Hop-
kins University dowodzą także ich dużego oddziaływania w humanistyce10.

Wpływ tych uczelni był również istotny dzięki wprowadzeniu nowych dziedzin na-
uki do programów nauczania, przede wszystkim nauk społecznych. Bardzo szybko
Uniwersytet Chicagowski stał się przodującą instytucją w dziedzinie ekonomii i so-
cjologii (i pozycji tej nigdy nie stracił). Na tym uniwersytecie ekonomia związała się
ze szkolnictwem wyższym w dwojaki sposób – nie tylko dzięki nauczaniu praktycznej
wiedzy, ale także dzięki budowaniu teoretycznych modeli, które mogły wyjaśnić pro-
cesy zachodzące w gospodarce, przede wszystkim amerykańskiej.

Nacisk położony na praktyczne nauczanie w amerykańskich uczelniach przełomu
XIX i XX wieku miał także efekt uboczny. Przedmioty takie, jak gotowanie czy garn-
                                                       

 7 F. Rudolph, The American College..., s. 261.
 8 J.R. Thelin, A History of American..., s. 156.
 9 C.W. Eliot, A Turning Point in American Education, Boston: Harvard University Press, 1969.
10 F. Rudolph, The American College..., s. 287–295.
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carstwo stały się równoprawnymi przedmiotami w programach studiów. Niepodważal-
nym efektem reform szkolnictwa wyższego było jednak zdecydowane zwiększenie
liczby studentów. Amerykańskie uczelnie, zwłaszcza w porównaniu z Europą, stały się
bardziej otwarte dla absolwentów szkół średnich i oferowały im wiele praktycznych
programów nauczania. Władze federalne i stanowe uznały wyższe wykształcenie za
ważny czynnik dalszego rozwoju ekonomicznego kraju11.

2. Rosnąca rola szkolnictwa wyższego w XX wieku

W wyniku przeprowadzonych reform rosło uznanie dla amerykańskiego szkolnictwa
wyższego. W okresie międzywojennym Amerykanie, a zwłaszcza rodzice i pracodawcy,
zaczęli uważać, że dyplom uczelni jest podstawą ich późniejszego sukcesu. Pracodawcy
poszukiwali absolwentów najlepszych uczelni, rodzice gotowi byli płacić niemałe sumy
pieniędzy na edukację swoich dzieci. Ten sposób myślenia uległ nawet wzmocnieniu
w czasie Wielkiego Kryzysu i później – w czasie II wojny światowej. Władza federalna
za czasów Franklina Delano Roosevelta wykorzystała najpierw college’e jako sposób na
zmniejszenie bezrobocia, a potem do wsparcia wojennych wysiłków. Dzięki federalnej
polityce w czasie Wielkiego Kryzysu liczba studentów nadal się powiększała, a Stany
Zjednoczone stały się krajem szczycącym się szybko rosnącą grupą doskonale wykształ-
conych pracowników. Na początku kryzysu, w roku akademickim 1929/1930 studiowało
1 100 737 osób, a w roku akademickim 1939/1940, kiedy Stany Zjednoczone dopiero
wychodziły z kryzysu, naukę pobierało już 1 494 203 studentów12.

Na początku tego coraz silniejszego związku między władzą federalną a uczelniami
wybuchła burzliwa dyskusja, czy nie może to oznaczać osłabienia uczelnianej autono-
mii. Nierzadki był pogląd, że szkoły wyższe, przyjmując federalne pieniądze, będą
potem musiały podporządkować się federalnej lub stanowej polityce. Co ciekawe, dużo
późniejsze decyzje Sądu Najwyższego wydane w latach 80. XX wieku sprawiły, że
szkolnictwo wyższe musiało się podporządkować regulacjom federalnym. Nawet pry-
watne instytucje, w których choć jeden student korzystał z federalnych programów
pomocy (Grove City College v. Harris, 687 F.2d 684)13.

Wielki Kryzys był jednak dopiero początkiem niezwykle istotnych zmian wśród
amerykańskich college’ów i uniwersytetów. W czasie II wojny światowej uchwalona
została ustawa G.I. Bill (Servicemen’s Readjustment Act z 1944 roku), dzięki której
weterani otrzymali korzystne pożyczki i stypendia na czas studiów w college’u. To
działanie traktowane było jako swego rodzaju terapia pozwalająca przezwyciężyć wo-
jenną traumę, a także jako bardzo skuteczna metoda wspierania ekonomicznego i spo-
łecznego awansu weteranów. Co było bardzo istotne z punktu widzenia uczelni – wła-
dze federalne nie narzucały sposobu wykorzystania pieniędzy przez weteranów. Mogli
oni wybrać zarówno szkoły publiczne, jak i prywatne, w tym te należące do Ivy Le-
ague. Inne kraje także wprowadziły podobne rozwiązania prawne (Kanada miała nawet
swoją ustawę G.I. Bill), ale nigdzie indziej wzrost liczby studentów nie był tak wielki
                                                       

11 D. Gamage, E. Mininberg, The Australian and American Higher Education: Key Issues of the First
Decade of the 21st Century, „Higher Education”, vol. 45, s. 185.

12 Ibidem, s. 186.
13 M. Anderson, The Complex Relations between the Academy and Industry: Views from the Literature,

„The Journal of Higher Education”, vol. 72, s. 229.
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i nigdzie indziej nie zostały przekazane równie wielkie sumy pieniędzy na rozbudowę

szkół wyższych. Oblicza się, że dzięki G.I. Bill około 2 300 000 osób zdobyło wyższe
wykształcenie, a w ciągu zaledwie dziesięciu lat liczba studentów niemal się podwoiła,
osiągając poziom 2 659 01214.

Ten ogromny napływ nowych studentów, szczególnie spośród grupy określanej ja-
ko „pierwsze pokolenie studenckie” z rodzin imigranckich, radykalnie zmieniło oblicze
amerykańskiego szkolnictwa wyższego. Dyplom uczelni przestał być domeną nielicz-
nej elity i stał się dostępny dla wszystkich. A weterani, którzy byli dorosłymi ludźmi,
często z doświadczeniem zawodowym, chcieli zdobyć wiedzę, która mogła być przy-
datna w ich przyszłej pracy. Jak informował „Newsweek”, chcieli oni wprowadzenia
kursów z zakresu techniki radiowej, zarządzania czy ekonomii i domagali się, aby na-
uka w college’ach pomogła im w zdobyciu stałej pracy, co prowadziło czasem do
pewnej przesady. Grupa weteranów studiująca na Harvardzie domagała się umieszcze-
nia kursów hydrauliki w ofercie dydaktycznej uczelni15.

Efekty działania G.I. Bill zostały zauważone przez amerykańskich pracodawców,
którzy stwierdzili, że dobrze wykształceni pracownicy są bardziej produktywni, dlate-
go w latach 50. i 60. dyplom uczelni stał się jednym z ważniejszych czynników w pro-
cesie rekrutowania pracowników. A rosnąca liczba absolwentów uczelni szybko przy-
czyniła się do rosnącego na nich zapotrzebowania. Dzięki temu dyplom stał się jednym
z charakterystycznych wyróżników amerykańskiej klasy średniej16. Statystyki wyna-
grodzeń pokazują wyraźnie, że poziom zarobków jest skorelowany z poziomem wy-
kształcenia. Dane statystyczne zgromadzone przez Krajowe Centrum Statystki Eduka-
cji (National Center for Educational Statistics) świadczą wyraźnie, że absolwenci col-
lege’ów zarabiają niemal dwa razy więcej niż osoby legitymujące się jedynie średnim
wykształceniem. Ci, którzy ukończyli tak zwane professional schools, a więc prawni-
cy, lekarze i kadra menedżerska, zarabiają niemal cztery razy więcej. W 2001 roku
średni roczny dochód pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze, legitymującego
się dyplomem szkoły średniej wynosił 34 723 dolary w przypadku mężczyzn i 25 303
dolary w przypadku kobiet. Associate degree (uzyskiwany po ukończeniu dwuletniego
programu studiów, typowego dla community colleges) przyczynia się do wzrostu za-
robków do 42 776 dolarów u mężczyzn i 32 153 dolarów u kobiet. Dyplom bakałarza
to zarobki na poziomie 55 929/40 944; magisterium to już 70 899/50 699. To zróżni-
cowanie w dochodach stało się jednym z głównych przyczyn stałego wzrostu liczby
studentów w okresie powojennym17.

W okresie powojennym władza federalna dalej wspierała (głównie finansowo) uczel-
nie. Powód był oczywisty – zimnowojenny wyścig zbrojeń potrzebował nowych tech-
nologii, do tego doszedł wyścig kosmiczny. Dlatego przeznaczono znaczne sumy pienię-
dzy na inwestycje w szkolnictwie wyższym, tworząc nowe lub gruntownie przebudowu-
jąc istniejące laboratoria naukowe i centra badawcze, które potem służyły nie tylko do
tworzenia nowych rodzajów broni, ale także do nauki kolejnych pokoleń studentów18.

                                                       
14 J.F. Thelin, A History of American..., s. 256; D.A. Clark, The Two Joes Meet. Joe College, Joe Vete-

ran: The G.I. Bill, College Education, and Postwar American Culture, „History of Education Quarterly”,
vol. 38, s. 174 i n.

15 D.A. Clark, The Two Joes..., s. 176 i n.
16 Ibidem, s. 187–189.
17 The Condition of Education, Washington: National Center for Educational Statistics, 2004, s. 133–135.
18 M. Anderson, The Complex Relations..., s. 230 i n.
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To wszystko przyczyniło się do uczynienia Stanów Zjednoczonych krajem przodu-
jącym w dziedzinie szkolnictwa wyższego. W 1997 roku proporcja studiujących na tak
zwanym trzecim poziomie (college, uniwersytet i pozostała edukacja po zakończeniu
szkoły średniej) wynosiła 81%. W tym samym roku ta proporcja dla porównania wy-
nosiła: w Chinach – 6%; Japonii – 41%; Korei Południowej – 68%; Francji – 51%;
Czechach – 24%; Niemczech – 47%; Polsce – 25%; Kanadzie – 88%; Australii – 80%;
czyli jedynie Kanada mogła poszczycić się lepszym wynikiem. Inny wskaźnik – pro-
cent ludzi posiadających dyplom bakalaureata w teoretycznym wieku ukończenia stu-
diów – wynosił w USA w 2000 roku 33,2%, w Kanadzie – 27,9%, Francji – 24,6%
i Japonii – 30,9%. Pod tym względem Stany Zjednoczone były więc liderem19.

3. „Klasa twórcza” i przyszłość szkolnictwa wyższego

Prace Richarda Floridy dowodzą także, że college’e same w sobie są istotnym czynni-
kiem stymulującym wzrost gospodarczy. Najszybciej rozwijające się miasta amerykań-
skie zazwyczaj mają bardzo atrakcyjne i aktywne szkoły wyższe. College’e i uni-
wersytety stają się katalizatorami aktywności ekonomicznej w samych uczelniach
i poza nimi. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że rosnąca konkurencja potrzebuje coraz
to nowych technologii i nowatorskich metod zarządzania. Co ważniejsze – absolwenci
uczelni są zdecydowanie lepiej przygotowani do właściwego oceniania ryzyka, są bar-
dziej odpowiedzialni i samodzielni – a są to przecież słowa klucze dzisiejszego rynku
pracy. Florida wskazuje, że najbardziej poszukiwanym w każdym sektorze amerykań-
skiej gospodarki jest „twórczy pracownik” – osoba elastyczna, dostosowująca się do
zmiennych wymagań, pełna pomysłów i gotowa stawić czoła nowym wyzwaniom.
Tylko dzięki takim pracownikom amerykańska gospodarka może być nadal konkuren-
cyjna, a Stany Zjednoczone mogą pozostać ekonomiczną superpotęgą20.

Kreatywność absolwentów uczelni nie jest bezpośrednim wynikiem nowatorstwa
programów nauczania. Nie można też w prosty sposób nauczyć tej cechy. Ale college
daje niepowtarzalną szansę rozwinięcia posiadanych talentów, ułatwiając dostęp do
pomocy, która może przyśpieszyć rozwój umiejętności. Zasada swobodnego wyboru
programu studiów wprowadzona na Harvardzie pod koniec XIX wieku, będąca teraz
powszechną amerykańską praktyką, zmusza studentów do poszukiwana najodpowied-
niejszych zajęć i do wybierania tego, co może być dla nich najkorzystniejsze. Z tym, że
zajęcia to nie jedyna możliwość rozwoju, jaka staje przed amerykańskimi studentami.
Nie mniej istotne są zajęcia nadobowiązkowe. Biura karier organizują bardzo prak-
tyczne kursy pisania życiorysów, przygotowywania portfolio, przeprowadzają próby
rozmów kwalifikacyjnych, a wszystko to sprawia, że absolwenci są lepiej przygotowa-
ni do tego, by w przyszłości starać się o lepszą pracę21.

Wnioski Floridy znalazły także potwierdzenie w raporcie przygotowanym w 2002
roku przez Anthony’ego Carnevale i Donnę Desrochers na potrzeby administracji Bia-
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łego Domu – The Missing Middle. Autorzy stwierdzili, że umiejętność tworzenia i roz-
powszechniania wiedzy będzie czynnikiem decydującym o konkurencyjności amery-
kańskiej gospodarki, przede wszystkim w związku z przejściem od gospodarki prze-
mysłowej do informatycznej. Ta nowa gospodarka potrzebuje coraz więcej pracowni-
ków posiadających wyższe wykształcenie, ale obecna sytuacja może doprowadzić do
tego, że w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych odczuwany będzie brak do 12 milio-
nów wysoko wykształconych pracowników22.

Podział pracowników ze względu na poziom wykształcenia dodatkowo wskazuje na
rosnące zapotrzebowanie na absolwentów uczelni. W 1973 roku ci, którzy ukończyli
jedynie szkołę średnią, stanowili 40% wszystkich pracowników, a ich średnie roczne
zarobki wynosiły 31 100 dolarów (według wartości dolara w 2000 roku); posiadający
stopień bakalaureata stanowili zaledwie 9% z zarobkami na poziomie 49 600 dolarów,
a magistrzy – 7% z zarobkami 56 300 dolarów. Sytuacja uległa gruntownej zmianie
w 2000 roku. Absolwenci szkół średnich stanowili jedynie 32%, a ich faktyczne zarob-
ki spadły do 28 600 dolarów. Legitymujący się dyplomem bakalaureata – 20% ogółu
pracowników, z zarobkami – 51 200 dolarów, a posiadający co najmniej stopień magi-
stra – 11%, a ich zarobki osiągnęły 68 300 dolarów. Przypuszcza się, że ta tendencja
utrzyma się na początku obecnego wieku. A liczba stanowisk pracy, do których po-
trzebny będzie co najmniej associate degree, powinna wzrosnąć o 32% do roku 2010.
Podobnie będzie się działo w odniesieniu do stanowisk, wymagających najwyższego
poziomu wykształcenia23.

Jedna z sugestii autorów raportu przywodzi na myśl Yale Report z 1828 roku. Car-
nevale i Desrochers dochodzą do wniosku, że przyszła gospodarka będzie potrzebować
nie tyle ludzi o wysoce wyspecjalizowanych umiejętnościach, ile raczej pracowników
z gruntownym wykształceniem ogólnym. Większość pracodawców wiąże umiejętności
rozwiązywania problemów i umiejętności interpersonalne z poziomem wykształcenia,
zwłaszcza z wykształceniem wyższym.

Inaczej niż polskie szkolnictwo wyższe, które przejawia tendencję do nadmiernej
specjalizacji już od pierwszego roku studiów, amerykańskie college’e i uniwersytety
ciągle wymagają od studentów rozległej wiedzy z wielu dziedzin, zwłaszcza na pozio-
mie studiów undergraduate. Na większości uczelni w USA studenci, niezależnie od ich
specjalizacji i kierunku studiów, muszą ukończyć kursy z zakresu nauk społecznych,
ścisłych, z matematyki i informatyki, historii i umiejętności komunikacyjnych, To
sprawia, że amerykańscy absolwenci łatwiej się dostosowują do okoliczności i są
w stanie sprostać wymaganiom współczesnej gospodarki24.

I dlatego pomimo widocznej w USA „inflacji dyplomów” spowodowanej nadmia-
rem absolwentów, w dalszym ciągu niemożliwe jest marzenie o odniesieniu sukcesu
bez posiadania wyższego wykształcenia. W Stanach Zjednoczonych nauka na pozio-
mie wyższym stale się opłaca i trudno przewidzieć, by w przyszłości przestała się
opłacać zarówno samym studentom, jak i całemu państwu.
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