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Nauczyciel akademicki – dylematy, napięcia, ambiwalencja roli

Wprowadzenie

Funkcjonowanie nauczyciela akademickiego w świecie nauki i uni-
wersytetu można opisać z wielu perspektyw teoretycznych. W ostatnich 
dekadach jednym z bardziej inspirujących i płodnych badawczo jest ho-
ryzont krytyczny pozwalający pokazać uwikłanie człowieka uniwersytetu 
w szereg napięć generowanych ze starcia odmiennych ideologii, racjo-
nalności, podejść, koncepcji i wizji uniwersytetu1. W przestrzeni publicz-
nej mocno zaznaczył się dyskurs ekonomiczny, a logika rachunku eko-
nomicznego nierzadko stała się podstawą nie tylko kreowania porządku 
edukacyjnego w szkolnictwie wyższym, ale także wymagań stawianych 
nauczycielowi akademickiemu i systemu oceny jego pracy. To tylko rama 
dla zarysowania szczegółowego pola badawczego – funkcjonowania na-
uczyciela akademickiego w roli dydaktyka z punktu widzenia doświad-
czania przez niego złożoności, napięć i ambiwalencji roli zawodowej. 
W społeczności akademickiej najczęściej jesteśmy naukowcami – mate-
matykami, biologami, fi lozofami, socjologami itd., a niejako „przy okazji” 
zostaliśmy zaangażowani w proces kształcenia studentów. Bycie nauczy-
cielem akademickim – czynnym dydaktykiem – jest często traktowane 
jako wtórne wobec roli naukowca. Zdarza się nawet, że obowiązki dy-
daktyczne są postrzegane jako niepotrzebnie angażujące, „odciągające” 
lub nawet utrudniające prawdziwe uprawianie nauki2. Aby zostać na-

1 Zob. prace M. Czerepaniak-Walczak, Z. Melosika, T. Szkudlarka, M. Dudzikowej, 
E. Potulickiej, T. Bauman, M. Malewskiego, J. Rutkowiak, K. Denka, T. Lewowickiego 
i innych.

2 Z przedstawionym powyżej poglądem bardzo często spotykam się podczas spotkań 
z doktorantami i nauczycielami akademickim poświęconych wspieraniu ich kompetencji 
dydaktycznych.

DOI: 10.18276/psw.2015.2-02



50  Anna Sajdak

uczycielem akademickim, trzeba spełnić określony standard naukowy, 
który najczęściej wyczerpuje opis kompetencji/osiągnięć naukowych 
– merytorycznych i metodologicznych z danej dyscypliny oraz/lub do-
świadczenie w projektach badawczych. Czasem w warunkach konkursu 
na dane stanowisko pojawia się enigmatyczna „umiejętność prowadzenia 
zajęć ze studentami”. To spuścizna wielowiekowej tradycji uniwersytec-
kiej uznającej nauczyciela akademickiego przede wszystkim za naukowca 
czynnie prowadzącego badania, upowszechniającego wyniki swojej pracy 
i osiągnięć danej dyscypliny3. W tej perspektywie umiejętność prowadze-
nia zajęć dydaktycznych ze studentami konstytuowana jest przez pasję 
naukową i bycie ekspertem w danym obszarze4. Rozwijanie siebie w roli 
nauczyciela akademickiego w różnych okresach swojego funkcjonowania 
w zawodzie, wspieranie różnorodnych obszarów swych kompetencji do 
prowadzenia zajęć (związanych z dydaktyką ogólną i przedmiotową, spo-
łecznych, systemowych i osobowych5) ciągle wydaje się jeszcze całkowicie 
prywatną sprawą każdego z nas.

Swój głos w dyskusji buduję wokół tezy, iż znacząca część dylema-
tów nauczyciela akademickiego związana jest z doświadczaniem różnego 
rodzaju napięć, ambiwalencji wpisanych w rolę zawodową. Poruszę za-
tem kwestię samej kategorii ambiwalencji oraz dwóch głównych obsza-
rów jej doświadczania, rozwinę tropy związane z pracą dydaktyczną ze 
studentami, by w ten sposób nakreślić horyzont dla procesów budowania 
samoświadomości siebie w roli nauczyciela akademickiego – właśnie dy-
daktyka. W końcowej refl eksji znowu wrócę do kategorii ambiwalencji, 

3 O takiej konstytucji edukacji akademickiej pisał w pierwszej połowie XX w. np. S. Hes-
sen, Podstawy pedagogiki, tłum. A. Zieleńczyk, Żak, Warszawa 1997, s. 377.

4 Poglądy takie są ciągle obecne i artykułowane w przestrzeni uniwersyteckiej. Przy-
kładem może być oryginalny list jednego z dziekanów uniwersytetu, który na ofertę nie-
odpłatnych i nieobowiązkowych warsztatów dla nauczycieli akademickich podnoszących 
ich kompetencje dydaktyczne zareagował w następujący sposób: „marnotrawią Państwo 
publiczne środki, na moim wydziale wszyscy, absolutnie wszyscy pracownicy doskonale 
potrafi ą prowadzić zajęcia dla studentów, bo są ekspertami w swojej dziedzinie, a przecież 
liczy się tylko ich rozwój naukowy”. 

5 Zdaniem I. Stahr kompetencje nauczyciela akademickiego, które pozwalają mu funk-
cjonować w roli dydaktyka, tworzą kompetencje związane z dydaktyką ogólną, z dydaktyką 
przedmiotową, społeczne, osobowe i systemowe. Zob. I. Stahr, Academic Staff Development: 
Entwiclung von Lehrkompetenz, w: Wander der Lehr- und Lernkulturen, red. R. Schneider, 
B. Szczyrba, U. Welbers, J. Wildt, W. BertesmannVerlag, Bielefeld 2009, s. 80.
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gdyż jej doświadczanie może być życiodajne. Jak bowiem twierdzą bada-
cze przedmiotu, doświadczenie konfl iktu roli może stać się źródłem uru-
chomienia ważnych procesów emancypacji od Alma Mater.

Kategoria ambiwalencji i jej użyteczność 

w refleksji nad rolą nauczyciela akademickiego

Termin „ambiwalencja” w wielu pracach pedagogicznych odczytywa-
ny jest jako pewna chwiejność, niedookreślenie, dwuznaczność. Zdaniem 
Lecha Witkowskiego6, który zrewitalizował w obszarze polskiej myśli pe-
dagogicznej tę kategorię, wiąże się to być może z błędnym wpisywaniem 
jej w dyskurs porządku ponowoczesnego. Autor pisze:

analizując badawczo „profi le i tropy ambiwalencji w kulturze”, umiem 
pokazać, sięgając do dyscyplin humanistycznych […], że od przełomu 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku następuje zmiana 
paradygmatyczna perspektywy widzenia kwestii „porządku” i ograni-
czeń „jednoznaczności”7. 

Zdaniem Witkowskiego zmiana ta, swoiste przewartościowanie ka-
tegorii, może stać się płodnym tropem dla nowoczesnej teorii pedago-
gicznej8. Ambiwalencja wcale nie musi oznaczać dezintegracji, defi cytu, 
chaosu czy chwiejności, ale po prostu „oscylowanie” czy niepojoratywne 
„nierozstrzygnięcie”, pozostawanie w polu działania przeciwstawnych sił, 
pewnego rodzaju napięcie wynikające z porzucenia pewności oraz akcep-
tacji różnorodności. W podobnym znaczeniu używa tej kategorii Henry-
ka Kwiatkowska. Zdaniem autorki ambiwalencja stała się „integralnym 
czynnikiem kondycji ludzkiej i złożoności współczesnego świata”9. Nie-
zwykle ważne tezy Kwiatkowskiej traktującej ambiwalencję jako podsta-

6 Zob. L. Witkowski, Między pedagogiką, fi lozofi ą i kulturą. Studia, eseje, szkice, t. III, 
IBE, Warszawa 2007, s. 177.

7 Ibidem.
8 Zob. L. Witkowski, Ambiwalencja w kulturze jako wyzwania dla pedagogiki ogól-

nej, w: Rozwój pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze, red. 
A. Bogaj, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Warszawa–Kiel-
ce 2001, s. 58.

9 H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsza-
wa 2008, s. 200. Autorka odwołuje się do stwierdzenia L. Witkowskiego w pracy Ambiwa-
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wowy składnik kondycji intelektualnej współczesnego nauczyciela wa-
runkujący jego rozumne pojmowanie niejednoznaczności świata wydają 
się adekwatne także dla sytuacji nauczyciela akademickiego. W bycie na-
uczycielem akademickim wpisany jest pewien konfl ikt roli, który można 
rozpatrywać przynajmniej na dwóch różnych poziomach napięć10:

1. Ambiwalencja jako napięcie wynikające z pozostawania w polu 
przeciwstawnych oczekiwań oraz normatywnych wymagań roli 
zawodowej pisanych przez pracodawcę (reprezentowanego przez 
władze uczelni), a wyrażających się m.in. niespójnością stawia-
nych zadań z systemem oceny i awansu pracownika, a zatem 
ambiwalencja wpisana w triadę bycia jednocześnie naukowcem, 
dydaktykiem oraz pewnego rodzaju menedżerem. 

2. Ambiwalencja jako napięcie wynikające z różnorodności i wza-
jemnej sprzeczności roli dydaktycznej nauczyciela akademic-
kiego, który nierzadko musi jednocześnie występować jako na-
uczający ekspert – prowadzący kanoniczne wykłady, trener zajęć 
warsztatowych stwarzający okazje do samodzielnego uczenia się 
studentów, animator wspólnych doświadczeń czy też empatycz-
ny tutor wspierający indywidualną ścieżkę rozwoju danej osoby. 
Każda z tych ról wymaga nie tylko innego rodzaju zasobów osobo-
wych, innego instrumentarium dydaktycznego, innego typu relacji, 
więzi ze studentami, ale również i określonego „etapu rozwojowe-
go” w stawaniu się nauczycielem akademickim. Ten typ napięcia 
można scharakteryzować zatem zarówno w wymiarze sprzeczności 
ról dydaktycznych, jak i możliwego „niedopasowania” fazy rozwoju 
nauczyciela akademickiego do pełnienia danej roli. Tu zaryzykuję 
tezę, iż każda z tych ról wymaga wejścia w odmienny paradygmat 
dydaktyczny konstytuujący proces kształcenia studentów, który 
wymaga uruchomienia w nauczycielu akademickim całkiem in-
nych zasobów.

lencja jako kategoria dla socjologii edukacji, w: Edukacja wobec zmiany społecznej, red. 
J. Brzeziński, L. Witkowski, Edytor, Poznań–Toruń1994, s. 190.

10 Oczywiście poziomów doświadczania ambiwalencji roli zawodowej może być więcej. 
W pracy A. Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycie-
li akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Impuls, Kraków 2013, 
s. 187–191 przedstawiona jest propozycja trzech wymiarów.
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Triada ról nauczyciela akademickiego: naukowiec–dydaktyk–menedżer

Pierwszy obszar doświadczania ambiwalencji związany jest z cha-
rakterystyką roli nauczyciela akademickiego uwikłanego w różnorodne 
role, funkcje i zadania zawodowe. Wielość i specyfi ka wymagań powodu-
je, iż nauczyciel akademicki znajduje się niejednokrotnie w polu działa-
nia przeciwstawnych sił związanych z wymaganiami rozwoju naukowego 
(przygotowywania projektów badawczych, prowadzenia badań, publiko-
wania prac naukowych, udziału w konferencjach), od którego właściwie 
zależy zatrudnienie i awans, z odpowiedzialnością za proces dydaktyczny 
względem studentów oraz z oczekiwaniami przełożonych i władz uniwer-
sytetu odnośnie do podejmowania różnorodnych prac organizacyjnych 
na rzecz uczelni i całej społeczności akademickiej. Chociaż w większości 
prac naukowych poświęconych uniwersytetowi oraz kształceniu uniwer-
syteckiemu wskazywane są dwie główne role nauczyciela akademickiego 
– jako badacza-naukowca i jako nauczyciela – dynamiczne zmiany ostat-
nich dziesięcioleci pozwalają odpowiedzialnie wskazać jeszcze trzecią rolę 
– rolę menedżera. Tak pojawia się zasadnicza triada bycia jednocześnie 
naukowcem, dydaktykiem i organizatorem (menedżerem), która ma swoje 
odzwierciedlenie w systemie oceny pracownika. Warto na chwilę zatrzy-
mać się przy tej triadzie, przy jej poszczególnych trybach, by uzmysłowić 
sobie, jak różnorodnych, a czasem i wykluczających się umiejętności wy-
maga bycie nauczycielem akademickim. 

Bez wątpienia zasadniczym rdzeniem i sensem pracy w uniwersyte-
cie jest praca naukowa. Co to znaczy być dobrym naukowcem? Jakiego 
rodzaju umiejętności wymaga praca naukowa? Redukując ogrom litera-
tury na ten temat, podążę tropem Michała Hellera, który pisze, iż nie trze-
ba być geniuszem, by uprawiać naukę, ale wystarczającą legitymacją są 
dobre zdolności i pasja naukowa, która oznacza m.in.11: zainteresowanie 
przedmiotem, a nawet pewnego rodzaju utożsamianie się z nim; znajdo-
wanie przyjemności w pracy naukowej, w tych chwilach, które łączą się 
ze zmaganiem z własną niemocą, trudnościami i zmęczeniem w nadziei 
na te nieliczne chwile przeżywanej z rzadka radości, a nawet naukowej 
ekstazy; odwaga bycia trochę innym, czyli pewna psychiczna odmienność 

11 Zob. M. Heller, Jak być uczonym, Znak, Kraków 2009, s. 19–29; A. Sajdak, Para-
dygmaty kształcenia…, s. 178–179.
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wynikająca ze specyfi cznych zainteresowań związanych z uprawianiem 
nauki i poświęcaniem jej ogromnej ilości czasu; motywacja do pracy na-
ukowej oznaczająca gotowość do „spędzenia nieograniczonej wprost licz-
by godzin za biurkiem lub w laboratorium pomimo braku uznania ze 
strony otoczenia i często wbrew rozmaitym administracyjnym zobowią-
zaniom”12. Tak pojmowana pasja naukowa będąca u podstaw pracy na-
ukowej staje się zobowiązaniem oddania się nauce, zaangażowania wszel-
kich swoich zasobów w pracę badawczą. Jak Autor podkreśla, „zresz-
tą z czasem przychodzi – nasilające się z upływem lat – rozsmakowanie 
w naukowych zmaganiach i wtedy każdą chwilkę, jaką się musi poświęcić 
konwencjonalnym przyjemnościom, uważa się (już bez żadnego poczucia 
wyższości) za stratę czasu”13. Poświęcanie się czemuś innemu niż nauce 
bywa uważane za stratę czasu również przez część osób strukturalnie zaj-
mujących się oceną pracownika. W tym jednak wypadku „romantyczna” 
wizja naukowca oddającego się pasji dociekania Prawdy zderza się z ko-
niecznością rozliczenia własnej aktywności według określonych kryteriów 
i zmierzenia się z systemem określania jej wartości według przyjętego 
systemu punktów. W każdej ocenie pracownika naukowo-dydaktycznego 
na pierwszym planie wszelkich sprawozdań zawsze jest działalność na-
ukowa, którą należy opisać, wykazując np.14:

a) publikacje naukowe – książki, monografi e, artykuły w czaso-
pismach naukowych (z listy MNiSW A, z listy MNiSW B, z listy 
MNiSW C), rozdziały w książkach, redakcja czasopism, redakcja 
monografi i; całości zostaje przypisana odpowiednia i zgodna ze 
standardami MNiSW wartość punktów;

b) badania naukowe – granty i projekty fi nansowane ze środków kra-
jowych oraz zagranicznych; tej działalności również zostają przy-
pisane punkty;

c) wskaźniki cytowalności – sumaryczny współczynnik IF, liczba cy-
towani, indeks Hirscha;

12 M. Heller, Jak być uczonym, s. 21.
13 Ibidem.
14 Podstawą wymienionych kryteriów czynię aktualnie obowiązujący Formularz Oceny 

Nauczyciela Akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim.
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d) konferencje naukowe – czynny i bierny udział w konferencjach 
krajowych oraz wmiędzynarodowych, publikacja w materiałach 
konferencyjnych;

e) wdrożenia, patenty, prace eksperckie;
f) zaawansowanie pracy na stopień (doktorskiej, habilitacyjnej);
g) staże naukowe krajowe i zagraniczne, urlopy i stypendia naukowe;
h) popularyzację wiedzy naukowej – książki popularnonaukowe, ar-

tykuły w czasopismach popularnonaukowych, publikacje w mate-
riałach konferencyjnych popularnonaukowych.

Być może nie było to zamysłem osób wprowadzających swego rodza-
ju parametryzację pracy nauczyciela akademickiego, zwłaszcza w zakre-
sie działalności naukowej, ale efektem ubocznym stała się coraz silniej 
odczuwana potrzeba świadomego zarządzania własną karierą nauko-
wą15. Ocena w trybie dwuletnim konkretnych efektów – osiągnięć, a nie 
projektu „bycia na drodze poszukiwań” – skazuje na przegraną pomysły 
badań, które nie dają szybkich wyników, które nie przysparzają punk-
tów, które są podążaniem w nieznane i niepewne. Trzeba być zatem me-
nedżerem własnej kariery. Praca na uniwersytecie obfi tuje w wiele za-
dań wymagających uruchomienia w sobie zasobów kompetencji „mene-
dżerskich”. Wprowadzenie do sfery szkolnictwa wyższego mechanizmów 
rynkowych, zmiana systemu fi nansowania badań naukowych otworzyły 
przed nauczycielem akademickim zupełnie nowe obszary wyzwań za-
wodowych. Do podstawowych, wymaganych umiejętności naukowych 
dołączyły m.in. umiejętność pozyskiwania funduszy z różnego rodzaju 
grantów, sprawność w sporządzaniu projektów badawczych, wypełniania 
kwestionariuszy, bilansowania i rozliczania środków. Do tego wszystkie-
go konieczna jest znajomość odpowiednich przepisów prawa pozwalająca 
kwalifi kować dane koszty, a przy projektach międzynarodowych – znajo-
mość prawa Unii Europejskiej. Od nauczyciela akademickiego wymaga 
się także zaangażowania w kwestie organizacyjne. Ocenie podlega zatem 
np. pełnienie funkcji w uniwersytecie, udział w pracach organizacyjnych 
na rzecz uczelni (typu Dni Otwarte, Festiwale Nauki, praca w komisjach), 
praca na rzecz środowiska naukowego (bycie członkiem i praca w orga-

15 A nawet jeśli taka potrzeba nie jest odczuwana, to jest kreowana przez różnego ro-
dzaju szkolenia.
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nizacjach, stowarzyszeniach, komitetach), organizowanie konferencji, se-
kretarzowanie różnym przedsięwzięciom naukowym i popularyzacyjnym. 
Pożądanymi atrybutami – zwłaszcza w czasach niżu demografi cznego i ry-
walizacji o studenta – stały się również umiejętności marketingowe zwią-
zane z promocją uczelni i danego kierunku studiów. 

Bycie dobrym naukowcem i bycie sprawnie zarządzającym admini-
stratorem, menedżerem to dwie osobne ścieżki rozwoju, dwa rodzaje dzia-
łalności, które wymagają zupełnie inaczej ukierunkowanej energii, innego 
gospodarowania czasem, innych zasobów osobowych. I tak nieunikniony 
staje się konfl ikt dwóch porządków, dwóch racjonalności, na który, roz-
poznając pola funkcjonowania homo academicus w świecie homo oecono-
micus, zwraca uwagę Maria Czerepaniak-Walczak16. Rywalizujące ze sobą 
orientacja na naukę oraz orientacja na rynek i administrowanie stają 
się źródłem wielu napięć poprzez generowanie roszczeń i wymagań pod 
adresem nauczyciela, czyniąc zeń zarówno naukowca, jak i menagera. 
Właśnie ów zwrot: „zarówno – jak” staje się charakterystycznym atrybu-
tem ambiwalencji.

Kolejnym ważnym obszarem pracy nauczyciela akademickiego jest 
bycie dydaktykiem. W pełni zgadzam się z Leszkiem Kołakowskim, który 
w eseju o uniwersytecie napisał: „nie jest dobrze, jeśli traktujemy na-
uczanie jako uciążliwy dodatek do właściwej pracy, podczas gdy jest ono 
naszą racją istnienia w murach uczelni”17. Działalność dydaktyczna każ-
dego nauczyciela akademickiego określona pensum dydaktycznym spro-
wadzana jest najczęściej do prowadzenia określonej liczby godzin zajęć 
ze studentami, w tym wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń, 
warsztatów czy laboratoriów. Praca dydaktyczna rzadko cieszy się pre-
stiżem porównywalnym z pracą naukową. Ma to swoje odzwierciedlenie 
również w systemie oceny pracownika18. Nie brak i stanowisk wyrażają-

16 Zob. M. Czerepaniak-Walczak, Homo academicus w świecie homo oeconomi-
cus. O obszarach i przejawach zmagań z akademickim zniewoleniem, „Pedagogika Szkoły 
Wyższej” 2014, nr 1, s. 11 i n.

17 L. Kołakowski, Po co uniwersytet?, „Gazeta Wyborcza” 1994, nr 61, s. 10.
18 Najczęściej pomimo oceniania trzech obszarów pracy nauczyciela akademickiego – 

działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej – to praca naukowa jest wyznaczni-
kiem oceny pracownika naukowo-dydaktycznego, chyba że dopuszcza się on karygodnych 
zaniedbań w dydaktyce. Może być jednak inaczej, czego przykładem jest system oceny pra-
cownika obowiązujący w Uniwersytecie Jagielloński. W zarządzeniu nr 57 Rektora UJ z 25 
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cych się stwierdzeniem, iż dydaktyka stanowi „kulę u nogi” dla nauczy-
ciela akademickiego lub jest w jego pracy przysłowiowym „piątym kołem 
u wozu”19. Nic więc dziwnego, że problem przygotowania nauczycieli aka-
demickich do prowadzenia zajęć jest rozwiązywany w bardzo różny spo-
sób – od całkowitego ignorowania (a nawet głosów, iż przygotowanie takie 
może być szkodliwe!20) po dobrze przemyślane systemy obowiązkowych 
szkoleń i ustawicznego wsparcia. 

Mimo sformułowanego w lipcu 2013 roku przez unijną grupę wy-
sokiego szczebla ds. modernizacji szkolnictwa wyższego pracującą pod 
przewodnictwem prezydent Irlandii Mary McAleese zalecenia nr 4 mówią-
cego o tym, że każdy nauczyciel akademicki winien do 2020 roku odbyć 
certyfi kowane szkolenie pedagogiczne, a doskonalenie w roli nauczyciela 
powinno stać się obowiązkowe21, wciąż nie mamy rozwiązania promują-
cego przygotowanie dydaktyczne. By zostać nauczycielem akademickim, 
należy przede wszystkim sprostać wymaganiom naukowym stawianym 
przez uczelnie w otwartych konkursach na dane stanowisko. Wyma-
gania natury dydaktycznej zawarte są zwykle w enigmatycznym haśle 
typu „doświadczenie w prowadzeniu zajęć za studentami”. Stanowisko 
takie ma niewątpliwie swe źródło w tradycji uniwersyteckiej, w myśl któ-
rej kompetencje do prowadzenia zajęć ze studentami legitymizowane są 
przede wszystkim przez wysokie kompetencje merytoryczne naukowca, 
znajomość warsztatu metodologicznego danej dyscypliny naukowej oraz 
pewną praktykę w prowadzeniu procesu nauczania-uczenia się w szko-

czerwca 2014 r. w sprawie okresowych ocen nauczycieli akademickich UJ w roku 2014 w § 
3 pkt 5a czytamy: „Jeżeli ocena działalności naukowej lub dydaktycznej [podkr. – A.S.] jest 
negatywna, to ocena łączna jest negatywna”.

19 Jako ekspert – pedagog, dydaktyk akademicki – zostałam zaproszona na jednej 
z konferencji do dyskusji panelowej, której temat przewodni określono właśnie w następu-
jący sposób: „Dydaktyka – piąte koło u wozu”.

20 Przykładem jest publiczna wypowiedź o takim brzmieniu jednego z dziekanów uni-
wersytetu utyskującego na obowiązek wprowadzony przez MNiSW kształcenia doktorantów 
w zakresie kompetencji dydaktycznych. Chodzi tu o inną osobę z innego uniwersytetu niż 
w przyp. 4.

21 Zob. http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf 
(21.01.2014).



58  Anna Sajdak

łach wyższych22. Jak podkreśla Teresa Bauman23, w Polsce dominuje 
przekonanie o tym, że nauczyciel akademicki nie musi posiadać żadnych 
formalnych, certyfi kowanych kwalifi kacji ani wiedzy na temat procesu 
kształcenia studentów poza tą, którą zna z własnego doświadczenia. 
Świadczy to – zdaniem Autorki – o marginalizowaniu wartości dydakty-
ki szkoły wyższej oraz traktowaniu procesu kształcenia studentów jako 
mniej ważnego obszaru pracy zawodowej. Tymczasem proces kształcenia 
wymaga pewnych podstawowych, powiązanych z dydaktyką ogólną umie-
jętności dydaktycznych. Pamiętać musimy jeszcze o specyfi ce kształcenia 
na poszczególnych kierunkach związanych z tożsamością naukową i do-
minującym paradygmatem metodologicznym danej dyscypliny. Inaczej 
przebiegać będzie proces kształcenia na fi lozofi i, inaczej na biotechno-
logii, a jeszcze inaczej na kierunkach artystycznych koncentrujących się 
np. na pracy z ciałem. Dlatego nauczycielowi akademickiemu potrzebne 
są także kompetencje związane z dydaktyką szczegółową osadzoną w spe-
cyfi ce danej dyscypliny. 

Wprowadzenie KRK dla szkolnictwa wyższego zwróciło uwagę na nie-
doceniany obszar kształcenia związany z budowaniem kompetencji spo-
łecznych studentów. Zadanie to wymaga od samych nauczycieli także 
pewnych kompetencji społecznych inter- i intrapersonalnych. W literatu-
rze przedmiotu znajdujemy szereg propozycji opisu wymiarów profesjo-
nalnych kompetencji nauczyciela akademickiego, które budują tzw. kom-
petencje dydaktyczne. Jednym z ciekawszych ujęć jest wspomniana już 
propozycja Ingeborgi Stahr, która wyróżniła pięć obszarów budujących 
profesjonalne przygotowanie do nauczania: kompetencje dydaktyczne, 
metodyczne, społeczne, systemowe oraz osobowe24. Warto też w tym miej-
scu nadmienić, iż rola dydaktyka nie jest wcale jednorodna – co więcej, 
szereg zadań stawianych nauczycielowi akademickiemu może się wiązać 
ze swoistym „przeskakiwaniem” z jednego paradygmatu dydaktycznego 
do drugiego. Do wątku tego jeszcze powrócę.

22 Zob. A. Sajdak, Paradygmaty kształcenia…, s. 192–196. 
23 Zob. T. Bauman, Dydaktyka szkoły wyższej, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wie-

ku, t. I, red. T. Pilch, Warszawa 2003, s. 810.
24 Zob. A. Sajdak, Przygotowanie nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć dy-

daktycznych – możliwości wsparcia i przykłady dobrych praktyk, „Studia Oeconomica Po-
snaniensia” 2015, vol. 3, no. 5, s. 7–27.
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Pogodzenie wszystkich wymagań roli – naukowca, dydaktyka i me-
nedżera – jest bardzo trudne i może rodzić szereg frustracji. Franciszek 
Bereźnicki zwraca uwagę, iż rola nauczyciela akademickiego i rola bada-
cza pozostają ze sobą w jawnym konfl ikcie. Nie można pogodzić dobrej 
pracy dydaktycznej z dobrą pracą naukową, a „im więcej wysiłku wkłada 
młody nauczyciel akademicki w pracę dydaktyczno-wychowawczą, tym 
bardziej uświadamia sobie, że działa przeciw sobie – opóźnia swój roz-
wój naukowy, naraża na rotację”25. Badania pokazują niejednoznaczny 
obraz, najczęściej jednak dowodzą, iż nadmierne obciążenie pracą dy-
daktyczną i organizacyjną nie pozostaje bez wpływu na jakość pracy na-
ukowej26. Można jednak znaleźć i takie deklarowane stanowiska – jak 
np. w badaniach Teresy Bauman27 – w których nauczyciele twierdzą, iż 
łączenie pracy zawodowej, naukowej z dydaktyczną nie stanowi dla nich 
żadnego problemu. Autorka tłumaczy ten wynik, stawiając hipotezę, iż 
fakt ten jest wynikiem sztucznego oddzielenia sfery dydaktyki od sfery 
badań naukowych. Obowiązki dydaktyczne wypełniane i postrzegane są 
najczęściej jako stabilne, rutynowe powtarzanie danej problematyki na 
zajęciach. A przecież nie na tym ma polegać kształcenie akademickie. Te 
zróżnicowane wyzwania roli zawodowej powodują, iż nauczyciel akade-
micki często znajduje się w polu działania konfl iktowych interesów, prze-
ciwstawnych wymagań. Czasem żąda się od niego podejmowania działań 
i decyzji, które z punktu widzenia różnych interesów wydają się opie-
rać na całkowicie przeciwstawnych racjach, sprzecznych oczekiwaniach 
normatywnych. 

Bycie naukowcem prowadzącym badania wymaga pewnego rodzaju 
egocentryzmu, nierozproszonego skupienia na pracy naukowej, a zatem 
wysiłku ukierunkowanego na spełnienie własnej potrzeby samorealizacji. 
Rola naukowca wymaga uruchomienia w sobie innych zasobów osobo-
wych niż rola dydaktyka skoncentrowanego na możliwościach studen-

25 F. Bereźnicki, Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej, Wyższa Szkoła Humanistycz-
na TWP w Szczecinie, Szczecin 2009, s. 122.

26 Zob. np. E. Świerzbowska-Kowalik, Nauczyciele akademiccy i studenci, „Nauka i Szkol-
nictwo Wyższe” 1993, nr 1; E. Bochno, Sens i bezsens „bycia” adiunktem. Refl eksje z per-
spektywy doktorów pedagogiki, w: Pedagogika. Zakorzenienie i transgresja, red. M. Nowak-
Dziemianowicz, P. Rudnicki, Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011.

27 Zob. T. Bauman, Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych, Wyd. UG, 
Gdańsk 2001, s. 88.
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tów, wspierającego ich rozwój w zakresie zdobywanej wiedzy, kształtowa-
nych umiejętności oraz formowanych kompetencji społecznych. Zupełnie 
odmienny jest także „przepis roli” menedżera zarządzającego swoim roz-
wojem naukowym lub/i danym zespołem, pełniącego ważne dla społecz-
ności uniwersyteckiej funkcje, zorientowanego na rynek i konkurencję 
w rywalizacji o punkty, granty czy miejsca w rankingach. Źródłem wielu 
dylematów nauczyciela akademickiego związanych z pełnieniem przez 
niego tak zróżnicowanej roli zawodowej jest również niespójność pomię-
dzy wymaganiami pracodawcy, czyli władz uczelni, a stosowanym przez 
niego systemem oceniania pracownika wyrażająca się zdaniem wypowie-
dzianym przez jednego z rozżalonych adiunktów: „Czego innego się od 
nas wymaga, a za co inne rozlicza”28. W tym kontekście warto czekać na 
wyniki badań zespołu pracującego pod kierunkiem Marii Dudzikowej do-
tyczących tzw. parametryzacji pracy nauczyciela akademickiego29. 

Ambiwalencja jako napięcie wynikające z różnorodności 

i wzajemnej sprzeczności „przepisu roli dydaktycznej” 

nauczyciela akademickiego

Rola nauczyciela akademickiego dydaktyka także jest niejednolita 
i pełna wewnętrznych sprzeczności. Różnorodność form procesu kształ-
cenia akademickiego, czyli prowadzenie wykładów, konwersatoriów, ćwi-
czeń, seminariów, warsztatów czy też tutorali oraz sprawowanie opieki 
nad indywidualnym planem i programem kształcenia (indywidualnym to-
kiem studiowania), stawia nauczyciela akademickiego w sytuacjach ko-
nieczności podejmowania działań wymagających uruchomienia w sobie 
innych, czasem przeciwstawnych zasobów. Ambiwalencja może być także 
rozważana jako napięcie wynikające z różnorodności i wzajemnej sprzecz-

28 Rzecz dotyczyła ogromnego nakładu pracy koncepcyjnej, programowej i organiza-
cyjnej związanej z przebudową programów kształcenia, która to nie znalazła swojego od-
zwierciedlenia w parametrycznej ocenie pracownika, a właściwie znalazła „odzwierciedlenie” 
w obniżonej ocenie rozwoju naukowego. 

29 Wstępne wyniki cząstkowych badań i zarysowanie pola tematycznego „Parametry-
zacja nauczyciela akademickiego w świetle arkuszy okresowej oceny na kierunkach peda-
gogicznych” zostały przedstawione przez M. Dudzikową, K. Marszałek, S. Pasikowskiego 
na posiedzeniu KNP PAN z udziałem władz uczelni i wydziałów pedagogicznych WSE UAM 
Poznań, 9–10 czerwca 2014 r.
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ności roli nauczyciela akademickiego jako osoby zarówno nauczającej 
w tradycyjnym przekazie wiedzy gotowej – eksperta, jak i trenera stwarza-
jącego okazje do samodzielnego uczenia się, niedyrektywnie wspierające-
go coacha czy wreszcie uczącego się razem z innymi podmiotu. Eksperto-
wi o wysokich kwalifi kacjach profesjonalnych, naukowych, znawcy danej 
dyscypliny powierza się prowadzenie – niekiedy dla kilkusetosobowego 
audytorium – kanonicznych wykładów oraz ważnych konwersatoriów 
czy seminariów. Zadaniem eksperta jest zaprojektowanie kursu według 
standardów odzwierciedlających dorobek danej dyscypliny w określo-
nym obszarze, przekazanie wiedzy oraz dokonanie kontroli przyswojenia 
przez studentów przekazanych lub/i zadanych lekturą treści. Nawet jeśli 
nauczyciel akademicki ma bardziej nowoczesne przekonanie o samym 
procesie kształcenia, to konieczność przekazania obowiązkowej, funda-
mentalnej dla dalszego studiowania wiedzy „spycha” go w objęcia bar-
dzo tradycyjnej dydaktyki. Nowoczesność może się wyrażać stosowaniem 
osiągnięć nowoczesnych technologii, ale konieczność rozliczenia kilku-
dziesięcioosobowej (a czasem nawet ponad stuosobowej) grupy studentów 
z przyswojenia danej wiedzy wymusza ograniczenie osobowego kontaktu 
i stosowanie egzaminów testowych. Ekspert przekazuje wiedzę i wymaga. 
Najczęściej osadzony jest w paradygmacie dydaktyki behawiorystycznej30 
promującej pewność wiedzy obiektywnej, dominację metod podających 
oraz „obiektywne” metody kontroli. Rację mają ci, którzy twierdzą, że be-
hawioryzm nie umarł wraz ze śmiercią swych założycieli, ale rozwija się 
i ewoluuje. Tradycyjne kształcenie uniwersyteckie tylko powiela i utrwala 
wypracowane w XIX wieku wzorce. 

Nauczyciel akademicki pełni nie tylko rolę eksperta, ale również bywa 
trenerem prowadzącym ćwiczenia i warsztaty, na których studenci mają 
szansę zmierzyć się z zadaniami problemowymi wymagającymi pracy in-
dywidualnej i grupowej. Trener traktuje proces akademickiego kształce-
nia jako pewnego rodzaju „siłownię umysłową” dla studentów pozwala-
jącą im rozpoznać nie tylko ścieżki myślenia naukowego, ale i konstru-
ować nowe modele, reprezentacje świata za pomocą dostępnych narzędzi 
kulturowych. Działania nauczyciela akademickiego-trenera ukierunko-

30 Szerzej o dydaktyce akademickiej wpisanej w paradygmat behawiorystyczny zob. 
A. Sajdak, Paradygmaty kształcenia…, s. 307–343.
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wane są na stwarzanie edukacyjnych okazji do samodzielnej aktywności 
studentów oraz uruchamianie w pracy grupowej wzorców społecznego 
uczenia się we współpracy. W pracy dydaktycznej wykorzystuje przede 
wszystkim różnego rodzaju metody aktywizujące, problemowe, modele 
badań grupowych i inne, konstytuowane przez paradygmat konstrukty-
wistyczny (w odmianie psychologicznej lub społecznej)31. Aby jednak pro-
wadzić zajęcia zgodnie z osiągnięciami konstruktywizmu, konieczne jest 
odpowiednie przygotowanie. 

Czasem zdarza się, że ten sam nauczyciel – ekspert i trener – wcho-
dzi jeszcze w rolę wspierającego coacha. Prowadzenie seminariów dla 
małych grup, w których studenci sami określają kierunek własnych po-
szukiwań badawczych, czy też praca indywidualna metodą akademickie-
go tutoringu wymaga przeredefi niowania własnej roli zawodowej. Aby 
pracować ze studentem w modelu uczenia się z doradcą, trzeba czasowo 
zawiesić bycie zorientowanym na siebie i własny rozwój naukowcem, po-
rzucić przywiązanie do kanonicznej wiedzy eksperckiej i ukierunkować 
aktywność na procesy wspierania rozwoju i realizację potencjału osoby 
uczącej się. Tu nauczyciel nie może być tym, który steruje, projektuje, 
sprawuje kontrolę, ale powinien wejść w rolę akceptującego, wykazujące-
go empatyczne zrozumienie, kongruentnego facylitatora. Powoli w świat 
uniwersyteckiego kształcenia wchodzi akademicki metoring, tutoring 
i coaching, które to formy podkreślają, iż to sam student jest odpowie-
dzialny za własną naukę. Nauczyciel akademicki tutor-coach ma za za-
danie udzielić pomocy i wsparcia studentowi w rozpoznaniu własnych 
możliwości i potrzeb edukacyjnych, w projektowaniu ścieżki rozwojowej 
oraz identyfi kowaniu ewentualnych zagrożeń, w realizacji powziętych za-
mierzeń, a także w procesach ewaluacji i autoewaluacji osiągnięcia za-
mierzonych celów. Rola tutora czy coacha – wpisana w paradygmat dy-
daktyki humanistycznej32 – nie nadaje się do edukacji masowej opartej 
na globalnej konkurencji. Pojawia się jednak w akademickim kształceniu 
w różnorodnych formach opieki nad indywidualnymi ścieżkami studiów, 
pracach tutorskich czy doradztwie pedagogicznym.

31 Szerzej o dydaktyce akademickiej wpisanej w paradygmat konstruktywistyczny zob. 
ibidem, s. 387–428.

32 Szerzej o dydaktyce akademickiej wpisanej w paradygmat humanistyczny zob. ibi-
dem, s. 344–386.
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Bywa również, że nauczyciel akademicki – ekspert, trener, coach – 
wchodzi w rolę uczącego się podmiotu. Ta rola wymaga przyjęcia per-
spektywy krytyczno-emancypacyjnej33, zgodnie z którą celem akademic-
kiego kształcenia jest pobudzanie myślenia krytycznego studentów oraz 
wspieranie procesów emancypacji wszystkich podmiotów edukacyjnych, 
czyli ukierunkowanie na wzrastanie autonomii i niezależności myślenia. 
To trudna rola, w której nauczyciel powinien mieć w sobie przyzwolenie 
na bunt, opór o niezależność intelektualną studentów, otwartość na róż-
norodność stanowisk i interpretacji wiedzy, gotowość do uwalniania się 
od dominacji i dogmatycznego myślenia oraz ukierunkowanie na konstru-
owanie i dekonstruowanie wiedzy. Tak konstytuowany proces kształcenia 
akademickiego nadaje relacji „nauczyciel–student” nową perspektywę. 
Zarówno nauczyciel, jak i student stają się uczącymi podmiotami, przy 
czym żaden z nich nie dąży do pozycji dominującej – ani symbolicznie, ani 
intelektualnie. Rola ta również nie nadaje się do kształcenia masowego, 
ale sprawdza się w pracy seminaryjnej z małymi grupami, zwłaszcza na 
studiach doktoranckich.

Czasami wyżej opisane role – eksperta, trenera, coacha czy uczącego 
się podmiotu – nie są tak ostro zaznaczone i zdają się rozpływać w rzeczy-
wistości akademickiego dnia powszedniego. Różnorodność ról dydaktycz-
nych, które pełni nauczyciel akademicki, może stać się swoistą wędrówką 
w poprzek poszczególnych paradygmatów. Chaos i splątanie paradygma-
tyczne34 związane może być także z aspektem rozwojowym w stawaniu się, 
w byciu nauczycielem. Jak pokazują badania35, większość młodych ludzi 
rozpoczynających pracę w sposób naturalny poszukuje sprawdzonych 
wzorców metodycznych, które następnie jako pewne, stałe i skuteczne 
naśladuje i replikuje w pracy ze studentami. Poszukują wiedzy pewnej, 
sprawdzonych algorytmów działań, skutecznej technologii kształcenia. 
Motywują studentów do uczenia się, stosując niekiedy wyrafi nowane 
strategie kar i nagród. Ich myślenie o procesie akademickiego kształcenia 

33 Szerzej o dydaktyce akademickiej wpisanej w paradygmat krytyczno-emancypacyjny 
zob. ibidem, s. 429–468.

34 O takim zjawisku w odniesieniu do dydaktyki szkolnej pisze D. Klus-Stańska, Dy-
daktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Żak, Warszawa 2010.

35 Niepublikowane badania własne na grupie 148 doktorantów pełniących obowiązki 
dydaktyczne.
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jest zbieżne z niemal wszystkimi dyrektywami dydaktyki behawiorystycz-
nej. Z kolei praca coacha czy tutora wymaga największego doświadczenia 
w kształceniu studentów, znajomości różnych ścieżek, możliwości, a przy 
tym wyjścia z konwencji tradycyjnej dydaktyki. W każdej z ról nauczyciel 
musi uruchomić w sobie inne zasoby, przyjąć inną perspektywę konsty-
tuującą cele edukacyjne, wejść w określone relacje ze studentami, a także 
posłużyć się odmiennymi strategiami kształcenia. Role te wymagają róż-
nych kompetencji i różnej dydaktyki. Tymczasem specyfi ka kształcenia 
akademickiego wymaga czasem umiejętności godzenia owych ról ze sobą. 
Wymaga umiejętności znoszenia napięć związanych z doświadczaną am-
biwalencją roli. 

Podsumowanie

Świadomość ambiwalencji roli zawodowej może ułatwić radzenie 
sobie z sytuacjami generującymi napięcia na różnorodnych poziomach 
pełnienia roli. Budowanie świadomości oznacza uruchomienie myślenia 
w kierunku rozpoznania różnorodnych oraz najczęściej sprzecznych ze 
sobą oczekiwań co do aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. 
Specyfi ka akademickiego kształcenia polega właśnie na tym, iż nauczyciel 
akademicki musi godzić przeciwstawne role, zaspokajać rozbieżne 
oczekiwania, co wymaga znoszenia napięć psychicznych związanych 
z pozostawaniem w polu przeciwstawnych sił. Wobec coraz większej 
złożoności współczesnego świata nie sposób uniknąć doświadczania 
ambiwalencji. To trudne, ale może stać się życiodajne. Jak twierdzi 
bowiem niemiecki badacz Joachim Freimuth, doświadczenie konfl iktu 
roli może stać się źródłem uruchomienia procesów emancypacyjnych od 
Alma Mater postrzeganej jako matka karmiąca36. Ważne, by poświęcić 
chwilę refl eksji na rozpoznanie obszarów sprzeczności wpisanych w rolę 
zawodową, zadań i oczekiwań, które wymagają odmiennych sposobów 
funkcjonowania, odmiennego działania, uruchamiania w sobie różno-
rodnych zasobów osobowych. Świadomość ambiwalencji roli zawodowej 
może ułatwić nauczycielowi radzenie sobie z sytuacjami generującymi na-

36 Zob. J. Freimuth, Moderation in der Hochschule. Konzepte und Erfahrungen in der 
Hochachullehre und Hochschulenentwicklung, WindmühleVerlag, Hamburg 2000, s. 34–35.
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pięcia na różnorodnych poziomach pełnienia roli. Oprócz rozpoznawania 
samej roli zawodowej ważne jest także pogłębianie świadomości własnego 
funkcjonowania w roli, czyli krytyczne przyjrzenie się sobie samemu jako 
nauczycielowi oraz „otworzenie umysłu” na inne, alternatywne sposoby 
jej pełnienia. 

Słowa kluczowe: nauczyciel akademicki, dydaktyk, ambiwalencja, rola 
zawodowa 

ACADEMIC TEACHER– DILEMMAS, TENSIONS, ROLE AMBIVALENCE

Summary

In the article the Author presents a thesis that a signifi cant part of the 
dilemmas of an academic teacher – didactician are related to experiencing var-
ious types of ambivalence and tensions involved in this professional role. She 
addresses the category of ambivalence, considers its usefulness in the refl ec-
tion upon the professional role, and presents two major areas in which tensions 
are experienced. Accordingly, she describes ambivalence as a tension caused by 
fi nding oneself in the fi eld of opposing expectations and normative requirements 
concerning the professional role, established by the employer and fi nding their 
manifestation e.g. in the inconsistency of set tasks and the system of evaluation 
and promotion of an employee, that is, ambivalence inscribed in the triad of be-
ing a scientist, didactician and a certain type of manager all at the same time. 
Another presented area concerns the role ambivalence understood as a tension 
resulting from diversity and self-contradictory nature of a didactic role of an aca-
demic teacher, whose task is often to combine the roles of a teaching expert giv-
ing canonical lectures, a workshop trainer creating self-learning possibilities for 
students, an animator of shared experiences, or an empathic tutor supporting an 
individual path of development of a given person. Each of those roles requires the 
activation of different personal resources, different educational tools and different 
types of relations with students. 

Keywords: academic teacher, didactician, ambivalence, professional role
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