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WSPÓŁCZESNA MISJA UCZELNI A PUBLICZNE POLITYKI 
WOBEC SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Wstęp

Mówiąc o współczesnej misji szkół wyższych nie sposób nie odnieść się do specyfi ki 
współczesności, w której wskutek globalizacji zintensyfi kowaniu uległy powiązania 
ogólnoświatowe, nastąpiło umasowienie kształcenia oraz ogromny rozwój badań 
naukowych. W globalnej gospodarce wiedzy główną rolę odgrywają uczelnie jako 
ośrodki powiązań międzynarodowych, a także ciągłych globalnych przepływów 
ludzi, informacji, wiedzy naukowej, technologii, produktów i kapitału1. Zarówno 
w literaturze naukowej, jak i w najnowszych opracowaniach OECD oraz UNESCO 
szkolnictwo wyższe jest dzisiaj powszechnie uznawane za centralny punkt zmian 
przekształcających życie społeczne, ekonomiczne i kulturalne państw oraz za pod-
stawowy instrument wzmacniania konkurencyjności regionów i krajów2. Szczególną 
rolę przypisuje się przy tym uczelniom badawczym. Jednocześnie wskazuje się na 
wiedzę naukową oraz dostęp do sieci technologii informacyjno-komunikacyjnych 
jako ważne czynniki kształtowania nowych podziałów i nierówności ekonomiczno-
-kulturowych na świecie3. Wiele osób oburza się na taki sposób patrzenia, zwłaszcza 
na uniwersytety, które można uznać za synonim uczelni badawczych. Warto w tym 
miejscu sięgnąć do książki profesora Kazimierza Z. Sowy. Rozważając początki roz-
woju idei uniwersytetu i przywołując zawarte w niej dążenie do poszukiwania Praw-
dy, Dobra i Piękna za pomocą rozumu, sięgając do kultury greckiej, zauważa on, 
że „poznanie nie było celem samym w sobie, musiało bowiem służyć dobru, dobru 

1  D. Held, A. McGrew, D. Goldblatt, J. Perraton, Global Transformations: Politics, Economics and Culture, 
Stanford Univ. Press, Stanford 1999, s. 2.

2  Ph.G. Altbach, L. Reisberg, L.E. Rumbley, Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic 
Revolution, UNESCO, 2009, s. III–VI; S. Marginson, M. van der Wende, Th e New Global Landscape of Nations 
and Institutions [w:] Higher Education to 2030, vol. 2: Globalisation, Centre for Educational Research and 
Innovation OECD, 2009, s. 16.

3  M. Castells, Th e Rise of the Network Society, 2nd Edition, vol. 1: Th e Information Age: Economy, Society and 
Culture, Blackwell, Oxford 2000.
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wspólnemu; miało się przekładać, jak byśmy to wyrazili dzisiejszym językiem, na 
praktykę społeczną”4. 

Zmiany w sposobie rozumienia i realizacji klasycznych funkcji 
uczelni

Nowa rola szkolnictwa wyższego sprawia, że szerzej rozumiana i formułowana jest 
dziś misja szkolnictwa wyższego, a ponadto nieco inaczej rozumie się klasyczne funk-
cje kształcenia i badań. W kształceniu kładzie się nacisk na rezultaty, na rozwój kom-
petencji osób uczących się, to znaczy: 

• opanowanie wiedzy ogólnej, a także specjalistycznej z zakresu danej dyscy-
pliny; 

• rozwój kluczowych umiejętności (komunikacyjnych, społecznych, obywatel-
skich, pracy zespołowej, uczenia się przez całe życie);

• rozwój postaw odpowiedzialności i szacunku dla uniwersalnych wartości;
• przyswojenie kompetencji twórczych, kreatywności, krytycznego myślenia;
• analizowanie problemów i zdolności do znajdywania ich niestandardowych 

rozwiązań. 
Bardzo dużą wagę przywiązuje się do przygotowywania i realizacji kształcenia 

wspólnie z organizacjami otoczenia społecznego i gospodarczego oraz do zapew-
nienia jakości kształcenia mierzonej przede wszystkim poprzez stopień opanowania 
przez absolwentów kluczowych kompetencji. Słowo „student” zaczyna być zastępo-
wane przez learner, a funkcję edukacyjną uczelni zaczyna się postrzegać jako stwarza-
nie warunków i wspieranie procesu uczenia się ludzi. Istotnej zmianie ulegają formy 
kształcenia, w związku z czym dużą wagę przywiązuje się do technicznego i meryto-
rycznego wsparcia nauczycieli akademickich, aby umożliwić/ułatwić im doskonale-
nie warsztatu dydaktycznego. Szczególnie istotną zmianą jakościową jest defi nitywne 
porzucenie poglądu, że zdobycie wyższego wykształcenia gwarantuje wysokie kwa-
lifi kacje i zapewnia wysoką pozycję zawodową przez całe życie. Ogromna dynamika 
zmian technologii, a także metod pracy, w połączeniu z tempem multiplikowania się 
wiedzy sprawiają, że konieczne jest uczenie się przez całe życie, w różnych miejscach 
i kontekstach życiowych. Stanowi to ogromne wyzwanie dla uniwersytetów, które 
albo pozostaną ważnym etapem kształcenia w rozwoju kompetencji osób uczących 
się, albo włączą się w proces ich aktualizowania przez całe życie, potwierdzając tym 
samym własne kompetencje oraz utrzymując rolę instytucji o najwyższym autoryte-
cie w dziedzinie kształcenia. Trzeba też podkreślić, że w krajach wysoko rozwiniętych 
nastąpiło nasycenie rynku usług szkolnictwa wyższego – w wielu z nich wskaźnik 
scholaryzacji przekroczył 50%. Oznacza to, że niezależnie od oceny umasowienia 

4  K.Z. Sowa, Gdy myślę Uniwersytet..., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 13.
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kształcenia rosnąca liczba studentów nie będzie już napędzać rozwoju uczelni i ba-
dań akademickich. Na rynku usług edukacyjnych od wielu lat nasila się globalna 
rywalizacja o klienta5. 

Bardzo duże zmiany dotyczą badań naukowych, które w ostatnich 20 latach 
uległy umasowieniu. Ogromnie zwiększyła się liczba badaczy. Jak podaje Stéphan 
Vincent-Lancrin „w latach 1981–1999 wzrosła ona o 127% (ekwiwalent pełnego 
czasu pracy) – czyli średnio o 7% rocznie”6. Do niedawna rosła też dynamicznie 
liczba publikacji naukowych, ale ostatnie lata przyniosły jej wyraźne zmniejszenie 
w skali światowej oraz jednoczesne położenie nacisku na ich jakość. Wzrósł udział 
aktywności o charakterze badawczo-wdrożeniowym, w dużej części realizowanych 
poza szkolnictwem wyższym. OECD przewiduje, że szkoły wyższe staną niebawem 
wobec konieczności udowodnienia swojej wyższości w tym zakresie nad instytucjami 
z innych sektorów. Uczelnie pozostają natomiast głównymi organizacjami realizują-
cymi badania podstawowe. Widoczne jest sterowanie działalnością badawczą, pole-
gające na uruchamianiu przez administrację rządową czy regionalną instrumentów 
fi nansowych skłaniających do koncentrowania badań na określonej problematyce 
oraz skupianiu ich w najważniejszych/najlepszych uczelniach, a także wspierania 
działalności międzynarodowych tematycznych sieci badawczych. Tworzone są w ten 
sposób „centra doskonałości” lub regionalne „bieguny” doskonałości. 

Zauważalną tendencją jest też „otwarcie nauki na społeczeństwo”, będące rezulta-
tem wzrostu poziomu wykształcenia, większej aktywności obywatelskiej i łatwiejszej 
dostępności informacji, czyli wynikające z rozwoju „społeczeństwa wiedzy”7. To ot-
warcie na społeczeństwo nie jest nową cechą, ale raczej nowym, współczesnym od-
czytaniem klasycznej misji uniwersytetu, w której K.Z. Sowa identyfi kował trzy po-
nadczasowe elementy: „badania, nauczanie i służbę społeczną”8. Ten ostatni element 
został jak gdyby wyparty ze świadomości wskutek uproszczonej interpretacji misji 
tak zwanego humboltowskiego modelu uniwersytetu. Warto się wczytać w założenia 
przywołanego tu modelu, który stał się wzorem dla XIX- i XX-wiecznych uniwersy-
tetów. Jak zauważa Stanisław Waltoś, gwarancja wolności nauki i nauczania (zasada 
autonomii uniwersytetów) była jednak połączona w tym modelu z zarządzaniem 
przez państwo ich sprawami ekonomicznymi, nadzorem nad nimi oraz „obserwowa-
niem bezpośredniego wpływu tych instytucji na służbę państwową”9. K. Sowa także 
zauważa tę funkcję nowożytnego uniwersytetu, rozważając jego elitotwórczą rolę, 
pisząc, że „kształciły one tych, którzy nadzorowali funkcjonowanie społeczeństwa 

5  A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profi t, tłum. W. Kisiel, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2004, 
s. 373–310.

6  S. Vincent-Lancrin, What is Changing In Academic Research? Trends and Prospects [w:] Higher Education to 
2030, vol. 2, s. 148.

7  Ibidem, s. 165.
8  K.Z. Sowa, op.cit., s. 18.
9  S. Waltoś, Korzenie współczesnego szkolnictwa wyższego – ścieżki tradycji [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. 

Ustrój – prawo – organizacja, red. S. Waltoś, A. Rozmus, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 26.
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oraz decydowali o kierunkach jego rozwoju lub wpływali w sposób istotny na ten 
rozwój”10. S. Waltoś, analizując znaczenie zasady jedności dydaktyki akademickiej 
oraz nauki i powołując się na przedwojenną opinię Stanisława Kota, podkreśla, że 
zasada ta miała prowadzić do „wdrażania młodzieży” do prowadzenia ścisłych badań 
naukowych i źródłowych w danej dziedzinie11 – mówiąc inaczej, mieli oni posiąść 
nie tylko wiedzę, ale też określone umiejętności z zakresu studiowanej dyscypliny. 
Jak widzimy, to otwarcie uniwersytetów na społeczeństwo było obecne i uświado-
mione zarówno w idei klasycznej, jak i humboltowskiej.

Następną cechą współczesnego szkolnictwa wyższego jest rosnąca komercjalizacja 
badań (głównie poprzez patentowanie, licencjonowanie). W ten sposób włączają się 
one we wsparcie innowacyjności gospodarki. W tym obszarze można też sytuować 
wzrost znaczenia działalności eksperckiej, co wyraża się między innymi coraz inten-
sywniejszą współpracą z władzami i administracją publiczną, a także z organizacjami 
innych sektorów (przedsiębiorstwami oraz sektorem pozarządowym). 

Badania akademickie stały się obecnie bardziej międzynarodowe. Wzrastająca 
mobilność naukowców świadczy, zdaniem ekspertów OECD, o narastającej rywa-
lizacji między krajami o przyciągnięcie utalentowanych osób12. Dowodem na roz-
wój współpracy międzynarodowej jest wzrost liczby wspólnych artykułów nauko-
wych oraz częstotliwości cytowania tekstów zagranicznych badaczy. Bardzo rośnie 
też wartość międzynarodowych przepływów środków związanych z fi nansowaniem 
infrastruktury badawczej i badań naukowych. Według OECD wraz z powstawa-
niem nowych biegunów nauki (upatruje się ich głównie w Chinach i Indiach) na-
leży niebawem oczekiwać zlecania badań podstawowych krajom, w których koszty 
siły roboczej będą niższe. Oznaczałoby to wprowadzenie zasad konkurencji i rynku 
w dziedzinie badań podstawowych.

Ważnym elementem zmian w kształceniu i badaniach akademickich są technolo-
gie informacyjno-komunikacyjne, które ułatwiły i przyspieszyły dostęp do informa-
cji, cyfrowych baz danych oraz wyników najnowszych badań, umożliwiły prace roz-
proszonych grup roboczych, a także zwiększyły możliwości symulacji, modelowania 
i wizualizowania. Pozwoliły wreszcie rozwinąć nową formę kształcenia – e-learning.

Zmiany w sposobie defi niowania misji szkół wyższych

W najszerzej akceptowanych współcześnie ujęciach misji uniwersytetu, uzupełnia 
się tradycyjne – polegające na kształceniu i prowadzeniu badań – o „trzecią misję” 
– „rozwijanie współpracy i wzajemnych relacji z otoczeniem przez wpływanie na 

10  K.Z. Sowa, op.cit., s. 27.
11  S. Waltoś, op.cit., s. 27.
12  S. Vincent-Lancrin, op.cit., s. 159.
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rozwój społeczny i ekonomiczny miasta, regionu i kraju”13. Rozpowszechniona jest 
również koncepcja tak zwanego uniwersytetu „trzeciej generacji”. Obok kształcenia 
i badań jako trzecią misję przyjmuje się w niej komercjalizację technologii. Warto też 
przywołać koncepcję Krzysztofa Pawłowskiego „uczelni czwartej generacji”, w któ-
rej równie ważne są: kształcenie, badania oraz kontakty z otoczeniem, i która przez 
transfer wiedzy, technologii oraz idei odgrywa rolę kreatora zmieniającego swoje 
bliższe i dalsze otoczenie14. 

Dla wszystkich tych nowych ujęć misji uczelni charakterystyczne jest postrzeganie 
szkół wyższych jako organizacji otwartych na potrzeby otoczenia społeczno-gospo-
darczego oraz przedsiębiorczych. Idee uczelni „trzeciej” i „czwartej generacji” były 
stymulowane przede wszystkim koncepcjami komercjalizacji badań oraz eksperckiej 
roli uczonych i szkół wyższych. Rozumienie roli szkół wyższych w budowaniu kon-
kurencyjności gospodarek regionalnych i krajowych uległo jednak wyraźnej ewolucji 
od lat osiemdziesiątych, gdy rola ta została bardzo jednoznacznie zdefi niowana. Jak 
piszą John Goddard i Joana Puukka, na postawie badań przeprowadzonych w dużej 
liczbie krajów:

Dawniej traktowano uczelnie jako źródła innowacji w dziedzinie nowoczesnych tech-
nologii i nowych gałęzi przemysłu opartych na wiedzy. Obecnie perspektywa się poszerza, 
obejmując więzi społeczne, których częścią są uczelnie. Domena uniwersytecka rozrosła się 
z nauki, technologii i medycyny do sztuki, nauk humanistycznych i nauk społecznych15.

Pojawiają się poglądy, że ważniejszy niż funkcja edukacyjna czy badawcza jest 
wkład rozwojowy uniwersytetów polegający na współpracy z twórcami polityki 
w celu dostosowania narzędzi politycznych do potrzeb przedsiębiorstw i możliwo-
ści uniwersytetów16. Bardzo charakterystyczne jest obecnie przywiązywanie wagi do 
wdrażania innowacji organizacyjnych związanych głównie z doskonaleniem zarzą-
dzania publicznego, budowaniem sieci relacji oraz partnerstw międzysektorowych, 
a także innowacji społecznych, które tworzą warunki dla rozwoju innowacji gospo-
darczych. Obserwujemy więc współcześnie powrót do klasycznej funkcji uniwersy-
tetu, określanej przez Kazimierza Z. Sowę jako służba społeczna. 

W ostatnich latach nasila się krytyka ściśle komercyjnego podejścia do wiedzy 
tworzonej na uniwersytetach. Procesy komercjalizacji wiedzy są postrzegane jako 
czynnik hamujący dynamikę procesów innowacyjnych. OECD promuje obecnie 
stanowisko, że: „Głównym zadaniem uniwersytetów jest wytwarzanie i upowszech-

13  Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2009, ss. 284.

14  K. Pawłowski, Uczelnia IV generacji jako kreator rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] Ekonomia, 
Zarządzanie, Marketing. Tryptyk Sądecki, Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. 
rocznicę urodzin, red. Jan W. Wiktor, Wydawnictwo WSB-NLU, Nowy Sącz 2007.

15  J. Goddard, J. Puukka, Th e Engagement of Higher Education Institutions in Regional Development: 
an Overview of Opportunities and Challenges [w:] Higher Education Management and Policy, „Journal of Th e 
Programme on Institutional Management in Higher Education” 2008, vol. 20/2, s. 1 (OECD).

16  P. Bennetworth, A. Sanderson, Th e Regional Engagement of Universities: Building Capacity in Sparse 
Innovation Environment, Higher Education Management and Policy, OECD, 2009, vol. 21/1, s. 132.
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nianie osiągnięć nauki na zasadach open source. Nieodpłatne udostępnianie wiedzy 
obniża koszt jej nabycia, a tym samym przyspiesza wprowadzenie innowacji…”17. 

W opinii Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) od współczes-
nych uniwersytetów oczekuje się zaspokajania szerokiego spektrum potrzeb związa-
nych z wyłaniającym się społeczeństwem wiedzy: balansowania pomiędzy elitarnym 
i masowym kształceniem, bycia narzędziem mobilności społecznej, odpowiadania 
na rosnące potrzeby rynku pracy czy wreszcie wsparcia modernizacji ekonomicznej 
krajów. Wieloaspektowe różnicowanie się szkół wyższych (zewnętrzne i wewnętrzne) 
jest obecnie bardzo szeroko dyskutowane18. Stanowi ono reakcję zarówno na szybkie 
zmiany otoczenia, jak i odpowiedź na różne potrzeby różnych aktorów. Różnicowa-
niu podlega też „produkt” kształcenia, gdyż poszczególne grupy uczących się mają 
rozmaite oczekiwania. Obok tradycyjnych studentów na uczelniach coraz częściej 
pojawiają się ludzie dorośli, a także obcokrajowcy. W tej różnorodności upatruje się 
nowej fazy rozwojowej idei szkoły wyższej. Być może doprowadzi ona do ponowne-
go rozwoju, szeroko omawianej przez K.Z. Sowę19 elitotwórczej roli uniwersytetów, 
zniszczonej w znaczącym stopniu przez umasowienie kształcenia, której defi cyt jest 
silnie odczuwany we współczesnych społeczeństwach. 

Różnicowaniu się szkół wyższych towarzyszy też różnicowanie się ich misji. Jest 
to nieunikniony proces, jeżeli uczelnie mają odpowiedzieć na zróżnicowane i wciąż 
zmieniające się potrzeby otoczenia, kluczowych interesariuszy i grup docelowych. 
Pojedyncze uczelnie nie mogą odpowiedzieć na wszystkie potrzeby środowiska, po-
winny więc jasno określić swoje cele w procesie identyfi kacji misji. Warto zauważyć, 
że nowa ustawa zobowiązuje polskie uczelnie do zdefi niowania kierunków kształce-
nia poprzez rezultaty uczenia się, które są udziałem absolwentów. Będzie to wymaga-
ło między innymi uprzedniego zapisania w misji, czy uczelnia bardziej skłania się do 
kształcenia ukierunkowanego badawczo, czy praktycznie. Taka deklaracja będzie też 
rzutowała na określenie misji w dziedzinie badań oraz relacji z otoczeniem.

Raport OECD z końca 2009 roku zarzuca promowanym dziś modelom, że nie 
uwzględniają wpływu internacjonalizacji i globalizacji na misję szkolnictwa wyższe-
go20. Analiza najnowszych tendencji pokazuje, że w przodujących krajach następu-
je rozszerzenie interesu publicznego szkół wyższych poza granice kraju, w którym 
funkcjonują (na przykład Uniwersytet w Oksfordzie w 2005 roku zdecydował się 
zmniejszyć liczbę studentów brytyjskich i niemal podwoić „liczbę studentów pocho-
dzących z innych krajów celem poprawy swojej sytuacji fi nansowej oraz zapewnienia 

17  S. Marginson, Th e Knowledge Economy and Higher Education: A System for Regulating the Value of Knowledge, 
Higher Education Management and Policy, OECD, 2009, vol. 21/1, s. 44.

18  Summary Report of Peer Learning Activity Profi ling of Higher Education Institutions in Changing 
Landscapes – Diversity and Governance in Light of Recent Mergers and Others Changes, European Commission 
DGEC, LLL Polices and Programmes, Higher Education; „Erasmus”, Doc. MHE 87, Oslo, 30 March–
–1 April 2011.

19  K.Z. Sowa, op.cit., s. 27–38.
20  S. Marginson, M. van der Wende, op.cit., s. 46.
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bardziej wielokulturowego środowiska naukowego”21). Lokowanie zainteresowań 
szkół wyższych poza granicami kraju jest widoczne nie tylko w kształceniu, ale też 
w badaniach, które coraz częściej są fi nansowane na poziomie ponadnarodowym 
(na przykład programy ramowe UE, wielka europejska infrastruktura badawcza). 
Ten proces jest wzmacniany przez rozpowszechnianie się międzynarodowych akre-
dytacji uczelni. Odrywanie uczelni od kontekstu krajowego często rozpoczyna się 
od stwarzania warunków do zdobywania środków na działalność od studentów za-
granicznych, a także z międzynarodowych programów badawczych. Globalny ry-
nek odgrywa coraz większą rolę, zwłaszcza w odniesieniu do studiów doktoranckich 
i podoktoranckich. 

Hegemonem w rekrutacji studentów zagranicznych na studia doktoranckie są 
Stany Zjednoczone, w których w 2005 roku na tego typu studiach studiowało po-
nad 102 tysiące zagranicznych studentów22. Było to blisko 30% ogółu doktorantów, 
w naukach matematycznych i informatycznych – 44%, zaś na studiach o profi lu 
inżynieryjnym – 46%23. Udziały zagranicznych studentów doktorantów wzrosły 
w USA dwukrotnie w ciągu ostatnich 20 lat, a liczba zagranicznych studentów stu-
diów podoktoranckich potroiła się, osiągając 55% ogółu studentów postdoc w 2005 
roku24. Około połowa zagranicznych absolwentów tych studiów zostaje w USA, 
powiększając amerykański potencjał naukowy. Podobne strategie na mniejszą skalę 
realizuje Australia, Wielka Brytania, Niemcy, a także wiele innych krajów europej-
skich. W Europie należy oczekiwać zwiększenia strumieni przepływów naukowców 
w związku z realizacją kilku międzynarodowych projektów mających na celu budo-
wę „wielkiej infrastruktury badawczej”, a także priorytetem dla mobilności naukow-
ców w ramach budowy europejskiej przestrzeni nauki. 

Polityki publiczne wobec szkolnictwa wyższego

Szkoły wyższe są organizacjami ulokowanymi w konkretnych miastach, regionach 
i krajach, ale funkcjonującymi w skali globalnej. Poprzez pełnioną funkcję mają za-
tem duże znaczenie dla pozycjonowania macierzystych miast, regionów i państw 
w skali międzynarodowej. Nie ma ujednoliconej metody czy też logicznego i przewi-
dywalnego sposobu, w jaki współcześnie przekształca się szkolnictwo wyższe w po-
szczególnych krajach. Jest to uzależnione od przyjętych polityk państwa oraz władz 
lokalnych i regionalnych wobec szkolnictwa wyższego, a także kultury akademickiej. 
Simon Marginson i Marijk van der Wende25 ilustrują to zjawisko wynikami badań 

21  Ibidem, s. 47.
22  Ibidem, s. 37.
23  Cyt. za: S. Marginson, M. van der Wende, op.cit., s. 37.
24  S. Vincent-Lancrin, op.cit., s. 160–161.
25  S. Marginson, M. van der Wende, op.cit., s. 24.
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Massimiliano Vairy (2004), który pisał w związku z tym o „fi ltrowaniu skutków glo-
balnych”, i Johna A. Douglasa (2005), przywołując jego opinię, że „cała globalizacja 
ma charakter lokalny”. Różne kraje realizują tu różne strategie, ale jednocześnie dzie-
je się to w sytuacji pewnej nieuchronności globalnych przepływów, co w rezultacie 
sprawia, że – zdaniem S. Marginson i M. van der Wende – nie można uciec przed 
tymi wpływami26. W wyniku wspomnianych procesów następuje silna polaryzacja 
szkolnictwa wyższego:

• nieliczne uczelnie wchodzą w sieć znaczących instytucji międzynarodowych 
(World-Class University), stając się jednocześnie marką kraju i regionu, świad-
czącą o wysokim poziomie ich rozwoju (można to zauważyć, analizując po-
zycję uczelni Monachium [Bawaria], Mediolanu [Lombardia] czy Barcelony 
[Katalonia]);

• duża liczba uczelni skupia się na kształceniu silnie powiązanym z rynkiem 
pracy, przez co wzmacniają one gospodarkę regionalną oraz wzrost zatrud-
nień (do czasu gdy region zachowuje konkurencyjność swojej gospodarki, 
co jest trudne, gdy uczelnie nie wspierają jej badaniami oraz nie funkcjonują 
w środowisku międzynarodowym);

• część szkół wyższych staje się ofi arami procesów globalizacyjnych27. 
Trzeba mieć świadomość tej polaryzacji, gdyż różne typy uczelni pozwalają reali-

zować różne cele władz publicznych. Trzeba też wiedzieć, na jakiej roli uczelni zależy 
władzom publicznym przede wszystkim. 

Niekwestionowany fakt, że globalna konkurencja ekonomiczna jest uwarunko-
wana przez wiedzę naukową, spowodował, że władze publiczne, głównie na pozio-
mie państwa, ale też silnych regionów i miast globalnych, mocno i jednoznacznie 
widzą tu interes polityki publicznej i wciąż nie pozbywają się uprawnień w zakresie 
szkolnictwa wyższego28. W sytuacji jego nieuniknionego różnicowania się konieczne 
jest sterowanie tymi procesami na poziomie państwa, w szczególności przez wyraźne 
określenie ram strategicznych, zapewnienie mechanizmów fi nansowania i przejrzy-
stych narzędzi wsparcia rozwoju różnorodności, a także przez zapewnienie mechani-
zmów zabezpieczenia jakości uczenia i badań. Dowodem dostrzegania tego związku 
jest fakt, iż w większości krajów władze publiczne są głównym źródłem utrzymania 
uczelni. W niektórych jednak (Indie, Malezja, Brazylia, Indonezja) rośnie udział 
fi nansowania z sektora prywatnego (tradycyjnie silnego w Japonii i Korei) – głównie 
w zakresie kształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy29, a także w działalności 
badawczo-wdrożeniowej. 

Dążąc do zapewnienia konkurencyjności szkolnictwa wyższego i wykorzystania 
płynących z tego korzyści dla krajowych i regionalnych gospodarek, władze na po-

26  Ibidem.
27  P. Scott (ed.), Th e Globalization of Higher Education, Open University Press, Buckingham 1998, s. 122.
28  S. Marginson, M. van der Wende, op.cit., s. 25.
29  Ph.G. Altbach, L. Reisberg, L.E. Rumbley, op.cit., s. XIV, s. 79–88.
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ziomie państw wspierają przede wszystkim badania naukowe oraz studia doktoran-
ckie. Dotyczy to zwłaszcza uczelni sytuowanych bądź mających szanse dołączyć do 
światowej czołówki uniwersytetów. Władze lokalne i regionalne częściej natomiast 
wspierają kształcenie zawodowe oraz studia na poziomie I stopnia. Ewolucja szkół 
nakierowanych na kształcenie kadr dla regionalnej gospodarki pokazuje, że dość czę-
sto zaczynają one grawitować w kierunku uczelni badawczych. Ich misja powinna 
być zatem wyraźnie zarysowana; prowadzone badania powinny wspierać jej reali-
zację, a nie wzmacniać akademicki dryf. Charakter zaangażowania zarówno władz 
centralnych, jak i regionalnych zależy jednak od przyjętych przez nie celów i priory-
tetów polityki. Generalnie można zaobserwować trzy rodzaje strategii w publicznych 
politykach wobec szkolnictwa wyższego:

1.) Kraje/regiony posiadające silną infrastrukturę badań naukowych oraz gene-
ralnie potencjał w tym zakresie wspierają rozwój międzynarodowych badań, 
wymianę naukowców oraz rozwój międzynarodowej edukacji na studiach 
doktoranckich. W tej grupie znajdują się też regiony, których władze aspirują 
do przywództwa makroregionalnego (na przykład Bawaria).

2.) Kraje/regiony mające wysokiej jakości wyższe szkolnictwo zawodowe (Niem-
cy, Finlandia) rozwijają swoją międzynarodową rolę w studiach przygotowu-
jących kadry dla przemysłu.

3.) Kraje anglojęzyczne rozwijają na dużą skalę eksport usług edukacji na pozio-
mie wyższym (na przykład Wielka Brytania, Australia)30.

Każde państwo chce mieć silne uczelnie badawcze. Porównywanie przez poszcze-
gólne kraje osiągnięć swoich „markowych” uczelni zaczyna być traktowane jako 
sprawa najwyższej wagi państwowej31. Obserwuje się więc koncentrację badań na-
ukowych, zasobów oraz prestiżu w nielicznych, głównych uczelniach, które zyskują 
w ten sposób kluczowe znaczenie w swoich krajach i pozycję w skali świata. Przewi-
duje się, że ta tendencja doprowadzi do zwiększenia ogólnoświatowych inwestycji 
w zakresie badań naukowych32. Realizacja tego typu strategii wiąże się rozpowszech-
nieniem języka angielskiego zarówno w badaniach oraz publikacjach, jak i w proce-
sie kształcenia. Publikacje w innych językach są współcześnie właściwie wykluczo-
ne z obiegu wiedzy globalnej, co bezpośrednio przekłada się na wykluczenie z tego 
obiegu regionów i państw, gdzie takie publikacje powstają. Wiele krajów, regionów 
i miast globalnych bardzo mocno wspiera w tym zakresie działalność publikacyjną 
uczelni, podobnie jak rozwój ich anglojęzycznej oferty dydaktycznej (na przykład 
„przemysł eksportu edukacji” w Chinach33). 

30  S. Marginson, M. van der Wende, op.cit., s. 28.
31  Ibidem, s. 25.
32  Ibidem.
33  Ibidem, s. 33.
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Działania podejmowane w celu wsparcia szkolnictwa wyższego

Najczęściej podejmowane przez władze publiczne działania mające na celu bezpo-
średnie wsparcie rozwoju krajowego/regionalnego potencjału badawczego polegają 
na:

stypendiach naukowych, zasiłkach mieszkaniowych, dofi nansowywaniu studiów doktoranc-
kich za granicą, fi nansowaniu stypendiów dla zagranicznych studentów studiów doktoranc-
kich, fi nansowaniu spotkań naukowych i programów wymiany, pomocy w publikowaniu 
w wiodących na świecie, anglojęzycznych czasopismach naukowych, dofi nansowywaniu 
uczestnictwa w ponadnarodowych projektach badawczych i innych formach działalności na-
ukowej34. 

Odrębny i bardzo poważny problem dla krajów rozwijających się to stworzenie 
narodowej infrastruktury naukowej na takim poziomie, żeby nie dopuścić do drena-
żu kadry naukowej. Kariera naukowa jest wyjątkowo uniwersalna i może być łatwo 
realizowana za granicą. Politycy powinni więc wybrać, czy chcą tworzyć warunki dla 
wysokiej jakości studiów doktoranckich na uniwersytetach badawczych, w połącze-
niu z możliwością kariery zawodowej utalentowanych naukowców z zagranicy, czy 
też uzależnią naukę i gospodarkę od kształcenia naukowców za granicą, ryzykując, 
że najbardziej utalentowani nie wrócą. W Europie ten problem okazuje się poważny, 
gdyż wiele krajów, także z grupy wysoko rozwiniętych, jest współcześnie dotkniętych 
drenażem młodych naukowców.

Ujawnienie się magnetyzmu uczelni i regionu polegającego na przyciąganiu uta-
lentowanej kadry naukowej, doktorantów, funduszy na badania naukowe i inwesty-
cje oraz dotacji sponsorów jest, według raportu OECD, funkcją zarówno pozycji już 
zajmowanej, jak i pozycji zdobywanej35. Za najważniejsze czynniki uznaje się poziom 
i rodzaj funduszy państwowych na prowadzenie badań podstawowych, które w zni-
komym stopniu są współfi nansowane przez sektor komercyjny. Zdolność do prowa-
dzenia takich badań jest szczególnie istotna w warunkach globalnych ze względu na 
kluczową rolę odgrywaną przez te badania w przyciąganiu do kraju z zagranicy kadry 
naukowej i studentów studiów doktoranckich. 

Zakończenie

Współczesne uniwersytety stanęły wobec konieczności zaspokajania szerokiego 
spektrum potrzeb związanych z nową jakością społeczeństwa – wiedzy i informa-
cji, które dynamicznie się rozwija. Kierowane do nich oczekiwania wymagają dzia-
łań uwzględniających zarazem elitarne jak i masowe kształcenie z uwzględnieniem 

34  Ibidem, s. 40.
35  Ibidem, s. 29.
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mobilności społecznej rosnących potrzeb rynku pracy, jak również wspierania mo-
dernizacji ekonomicznej krajów i regionów. Niekwestionowany fakt, że globalna 
konkurencja ekonomiczna jest uwarunkowana przez wiedzę naukową, spowodował, 
że władze publiczne na poziomie państw i regionów oraz miast globalnych wyraź-
nie postrzegają tu interes polityki publicznej i w większości krajów nie pozbywa-
ją się uprawnień w zakresie szkolnictwa wyższego. Zmiany w sposobie rozumienia 
i realizacji klasycznych funkcji uczelni, a także wyłaniające się ich nowe funkcje, 
a zwłaszcza ewolucja kształcenia i badań naukowych oraz otwarcie na społeczeń-
stwo, postępującą komercjalizację badań, rozwój funkcji eksperckiej i wzrastające 
umiędzynarodowienie uczelni, a także ich przekształcenia pod wpływem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych rodzą wyzwania, którym pojedyncze uczelnie nie 
mogą sprostać. Wydaje się, że przyszłość szkolnictwa wyższego, jego nowa faza roz-
wojowa zawiera się w różnicowaniu się szkół wyższych. Odzwierciedla się ona w re-
alizacji różnych misji, które łącznie pozwolą całemu sektorowi szkolnictwa wyższego 
odpowiedzieć na zróżnicowane i wciąż zmieniające się potrzeby kluczowych interesa-
riuszy i grup docelowych. Te przekształcenia, będące w interesie państw i gospodarek 
krajowych oraz regionalnych, muszą zostać w różny sposób wsparte przez wszystkich 
zainteresowanych na poziomie państw i samorządowych władz terytorialnych, przez 
organizacje gospodarcze, odpowiedzialne społecznie uczelnie, a także odpowiedzial-
nych obywateli będących benefi cjentami uczelni oraz najważniejszymi podmiotami 
wpływającymi na kształt rozwiązań proponowanych przez władze publiczne oraz 
ofertę uczelni.




