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Streszczenie: Celem artykuły jest pokazanie znaczenia sprawiedliwości oraz 
stosowania jej zasad w sferze uniwersyteckiej edukacji. Artykuł składa się 
z dwóch części. W pierwszej, przedstawiamy sprawiedliwość jako normę rela
cji międzyludzkich w klasycznym ujęciu, tj. jako etyczną miarę rozdziału dóbr 
oraz osądzania i oceny ludzkich zachowań. Stawiamy tezę: doskonalenie zmysłu 
sprawiedliwości (zanim przekształci się w trwałą dyspozycję sprawiedliwego 
działania) wymaga edukacji. Przez wieki zadanie to starał się realizować również 
uniwersytet. Pod wpływem globalnych trendów obecnie ulega on głębokim prze
mianom, które kształtują odmienne od dotychczasowych warunki i atmosferę 
studiowania. I tak w drugiej części artykułu prezentujemy opinie studentów, 
którzy na podstawie swoich potocznych doświadczeń oceniają, na ile uniwersytet 
jest dla nich praktyczną szkołą rozpoznawania, respektowania i uczenia się zasad 
sprawiedliwości oraz jakie są tego uwarunkowania.
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Abstract: The aim of the paper is to show the importance of justice and applying 
its principles in the field of university education. The article consists of two parts. 
In the first part we present justice as the norm of human relationships in the 
classic sense: as an ethical as well as distributing goods judging and evaluation of 
human behavior. The thesis: enhancing the sense of justice (before it transforms 
into a permanent disposition of action), reąuires education. For centuries, this 
task tried to pursue the university. Under the influence of global trends currently 
it undergoes profound changes that shape different from the existing conditions 
and atmosphere to study. And so, in the second part of this paper we present the 
students opinions based on their everyday experience, evaluate how the university 
is for them a practical school of recognition, respect and learning the principles 
of justice and what are the determinants.

Keywords: norm, university, education, justice, student

139



Wprowadzenie

Bez względu na przyjmowane stanowisko, sprawiedliwość jest powszechnie 
uznawana jako norma relacji międzyludzkich i społecznych w kwestii podziału 
i rozdziału dóbr oraz osądu ludzkich zasług i przewin. Ma na względzie cudze 
dobro. Wymaga, by oddawać każdemu, co mu się słusznie należy. Ową słuszność 
ma zabezpieczać prawo, stąd respektowanie prawa, wzgl. posłuszeństwo prawu 
staje się drugim imieniem sprawiedliwości czyjej dookreśleniem.

Nawet jeśli założymy, że jako ludzie posiadamy zmysł sprawiedliwości, to 
z pewnością nie jest on od razu rozwiniętą trwałą dyspozycją. Potrzebuje edu
kacji czyli kształcenia i wychowania. Można zaryzykować tezę, że kształcenie 
formalne powinno być wzorcowym przykładem zaznajamiania się z zasadami 
sprawiedliwości i nabywania sprawności w jej stosowaniu w życiu. Pozostaje 
jednak pytanie, na ile jest ono w stanie sprostać temu zadaniu. Poniższy tekst 
rozważa ów problem w odniesieniu do edukacji formalnej na poziomie wyższym. 
Na ile uniwersytet, jako wielowiekowa instytucja ugruntowana i okrzepła w 
swej pozytywnej samoocenie i samowiedzy za sprawą wysiłków w budowaniu 
ludzkiego gmachu wiedzy, refleksji i nauki, radzi sobie dziś ze spełnianiem swej 
formacyjnej roli w odniesieniu do adeptów wiedzy? A konkretnie czy sprawdza 
się jako miejsce uczenia się sprawiedliwości? Na czym miałoby to polegać i jaką 
ocenę wystawiają swojej uczelni za wypełnianie tej roli sami studenci? Spró
bujmy na te pytania odpowiedzieć, by na końcu dojść do pewnych konkluzji 
i podsumowań poniższych analiz.

1. Pojęcie sprawiedliwości

Idąc za klasycznymi rozróżnieniami, głównie Arystotelesa, możemy ujmować 
sprawiedliwość w szerszym i węższym sensie; w pierwszym jest ona tożsama 
z dzielnością etyczną, tj. doskonałością moralną urzeczywistnianą w stosunku 
do innych ludzi, wymagającą wewnętrznej harmonii i ładu, w drugim stanowi 
jedną z cnót obok odwagi, mądrości i opanowania. W znaczeniu właściwym 
przyjmuje ona postać bądź sprawiedliwości rozdzielającej, bądź wyrównują
cej. Pierwsza oznacza słuszne -  równe -  rozdzielenie czyli dystrybucję dóbr 
(wspólnego dobra) między ludźmi (uczestnikami wspólnoty) uprawnionymi do 
nich, wedle miary (równości) proporcji geometrycznej (uwzględniającej takie 
czynniki, jak zasługa, dorobek, potrzeby lub inne). Druga postać sprawiedliwości 
polega na regulowaniu stosunków wzajemnych między jednostkami wedle miary 
(równości) proporcji arytmetycznej wyrównującej ewentualną stratę w przy
padku powstałych zobowiązań między jednostkami. Te zaś mogą być wynikiem
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umowy (kupno, najem itp.) lub być pochodną postępku wymierzonego przeciw 
komuś (kradzież, oszczerstwo, zabójstwo itd.). Jak widać, tak ukonkretniona 
sprawiedliwość jawi się jako niełatwa sztuka, wymagająca ćwiczenia, wprawiania 
(się) w nią. Sprawiedliwość jako cnota, a więc jako trwała dyspozycja działania 
sprawiedliwego w stosunku do innych ludzi, potrzebuje edukacji.

2. Sprawiedliwość w sferze edukacji

Kształtowanie (w sobie) umiejętności rozsądzania sporów i postawy równego 
traktowania innych wymaga rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw, a więc 
kompetencji umysłowych, moralnych i społecznych. Te zaś szlifowane są i dosko
nalone w całym procesie edukacji, czyli wychowania i kształcenia dziecka i doras
tającej młodzieży a także osób dorosłych w ich wysiłku kształtowania siebie 
i (samo)kształcenia. Rozwijaniu zmysłu sprawiedliwości sprzyjają: wprawianie 
(się) w procesy rozumowania i ćwiczenie krytycyzmu, kształtowanie wrażliwości 
moralnej oraz woli słusznego postępowania, życia w zgodzie z posiadaną kon
cepcją dobra, kształtowanie postawy szacunku dla prawa i dla osoby ludzkiej 
oraz respektu dla praw jednostek, nabywane w procesie uczenia się w kontakcie 
z wiedzą (w tym z wiedzą etyczną), w procesie intencjonalnego oddziaływania 
wychowawczego i w codzienności życia, doświadczenia potocznego.

Edukacja, odkąd stanowi wspólne dobro podlegające dystrybucji, w zarządzie 
władzy państwowej,130 a czekała na to wiele wieków, występuje w podwójnej roli. 
Sama jest dobrem, niejako uprawnieniem wszystkich uczących się (dziś dość 
powszechnie chciałoby się widzieć ją jako spełniającą kryterium równego startu 
dla wszystkich zdolnych do nauki) i przygotowujących się do dorosłego samod
zielnego życia, a więc podlegających także wpływom wychowawczym, z drugiej 
strony nie traci nic z pozycji środowiska wychowawczego, w którym powinny 
się urzeczywistniać wszystkie postulowane jako wiążące w dorosłym życiu zasa
dy, normy i relacje. Wśród nich obok sprawiedliwości występuje solidarność, 
demokracja, tolerancja, wolność i inne wartości, w oparciu o które instytucje 
edukacyjne mają budować swój ustrój i klimat, przygotowujący do wypełniania 
przyszłych obowiązków życia dorosłego. Trudno orzec, na ile sprawiedliwość

130 Możemy przyjąć, że w Polsce dokonało się to w XVIII wieku wraz z powstaniem Komisji 
Edukacji Narodowej, instytucji, powołanej przez władze państwowe na rzecz oświecenia ludu
i wykształcenia obywateli. Interesujące byłoby prześledzenie, jakie kryteria sprawiedliwości 
dystrybutywnej brane były wtedy pod uwagę mając na myśli różne postaci edukacji dla różnych 
stanów i warstw społecznych. Wychowanie mieściło się w rzędzie takich dóbr należnych dziecku 
dużo wcześniej, dzięki czemu rozwijała się myśl pedagogiczna, opisująca tę dziedzinę uprawnień 
dziecka a powinności rodziców.
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wpisana w rząd praw ucznia do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny 
oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, a następnie przez niego 
egzekwowana, jest wystarczającą przestrzenią potrzebną do ukształtowania 
sprawiedliwości jako dyspozycji do działania sprawiedliwego. Wydaje się być 
niewystarczającym jej wymiarem. Wszak sprawiedliwość uzyskuje swoją repre
zentację na każdym z trzech poziomów życia moralnego (idąc za J. Rawlsem, nie 
tylko na najwyższym poziomie, tj. w moralności zasad, ale też w moralności auto
rytetu i stowarzyszenia).131 Również na szczeblu edukacji wyższej wciąż częściej 
niż by wypadało, można spotkać model zachowań właściwy dla niższych stadiów 
rozwoju moralnego i to nie tylko po stronie studentów. Roszczenie do edukacji 
i instrumentalne jej traktowanie z jednej, i coraz słabsze bezpośrednie relacje 
typu mistrz-uczeń ustępujące na rzecz sprawdzalnych efektów i standaryzacji 
nauczania z drugiej to tylko niektóre z przyczyn tego stanu. Sprawa ta wymaga 
rozwinięcia i zbadania w odrębnym miejscu.

Na potrzeby niniejszego opracowania warto podkreślić walor edukacji jako 
ćwiczebnego poletka, w którym dobrze by miała stałe zastosowanie -  po stro
nie edukatorów -  sprawiedliwość w swoich dwóch postaciach (rozdzielającej 
i wyrównującej). Będziemy tu o nich mówić jako o zasadach sprawiedliwoś
ci. Wedle pierwszej dobrze jest pamiętać, by: „wymagać od każdego według 
jego sił, bądź według jego zdolności, bądź według jego powołania” oraz by 
dawać „każdemu równo bądź według jego potrzeb, bądź według jego wysiłku, 
bądź według osiąganych przez niego wyników”. Wedle drugiej może służyć za 
wskazanie formuła: „każdemu odpłacaj według dobra, które zdziałał lub według 
zła, które wyrządził”.132 W sytuacjach, w których ogólność formuły wydaje się 
stanowić trudność, sprawdza się walor pozaprawny, a mianowicie prawość edu
katora, ale tej już nie sposób zadekretować. Już samo przestrzeganie przez niego 
prawa i zachowana postawa bezstronności spełnia ważny warunek sprzyjający 
rozwojowi moralnemu, w tym doskonaleniu zmysłu sprawiedliwości, ponieważ 
kształtuje w młodych ludziach postawę szacunku dla prawa i praworządności, 
drugiego imienia sprawiedliwości. Przestrzeń edukacji może i powinna być 
szkołą sprawiedliwości jako etycznej miary rozdziału dóbr, osądzania i ocen, 
miary potrzebnej, by wieść dobre życie w zgodzie z innymi.

131 Zob. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa 2009, s. 642-677.
132 K. Szewczyk, W ychować człow ieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, WN PWN, Warszawa 

Łódź 1999, s. 56.
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3. Uniwersytet i jego funkcja edukacyjna -  ciągłość i zmiana

Uniwersytet od czasu powstania był wspólnotą uczonych, nauczających i uczących 
się. Z racji różnic międzypokoleniowych, ale także tych, wynikających z poziomu 
posiadanej wiedzy, doświadczeń i umiejętności jego członków, był i pozostaje 
nadal, instytucją hierarchiczną. Od uczonych-mistrzów oczekuje się jednak, że 
z szacunkiem i godnością będą traktować swoich uczniów. Z kolei od studentów 
wymaga się uznania akademickiej hierarchii i wyższych kompetencji nauczycieli 
akademickich.

W czasie wielowiekowego trwania uniwersytet starał się, z różnym skutkiem, 
zapewnić swoim członkom równe szanse rozwoju i awansu zawodowego. Ważne 
było zatem jasne określenie procedur związanych z przyznawaniem nagród, 
stopni, tytułów naukowych. Od początku istnienia w uniwersytecie zabiegano 
też, aby członkowie wspólnoty czuli się sprawiedliwie oceniani, starano się pro
mować jednostki zdolne i pracowite, zaangażowane we własny rozwój oraz na 
rzecz środowiska akademickiego. Zakładano, że formowani w takiej atmosferze 
studiów młodzi ludzie, przesiąknięci „duchem” sprawiedliwości, po opuszczeniu 
murów uczelni będą wcielać jej zasady w życie społeczne.

O konieczności respektowania zasad sprawiedliwości przypominają dziś różne 
kodeksy etyki zawodowej, dobrych praktyk, dobrych obyczajów, czy akademic
kie kodeksy wartości. W jednym z nich można przeczytać: „Szkoła wyższa to 
zarazem wyższa szkoła sprawiedliwości, praktycznej nauki jej rozpoznawania, 
definiowania, stosowania oraz respektu wobec jej zasad. Sprawiedliwe powinny 
być, oczywiście, oceny w indeksach czy na dyplomach, odzwierciedlające obiek
tywny stan wiedzy studentów (...). Sprawiedliwa winna być ocena przyznająca 
wybranym szanse dalszego rozwoju naukowego lub otwierająca wrota do szybkiej, 
pozaakademickiej kariery”.133

Dla utrzymania ładu opartego na zasadach sprawiedliwości, zasadne wydaje 
się poznanie opinii tych, którzy zajmują niższą pozycję w akademickiej hierar
chii, tj. samych studentów.134 Należy w tym miejscu dodać, że na lata studiów 
przypada okres w rozwoju, w którym pojawia się szczególne zainteresowanie 
problematyką wartości, zasad moralnych i norm etycznych. Młodzi ludzie są 
szczególnie wyczuleni na respektowanie zasad sprawiedliwości w praktyce cod

133 J. Lipiec, A kadem icki kodeks wartości http://www.uj.edu.pl/documents/10172/84597185/aka- 
demicki-kodeks-wartosci.pdf [dostęp z dnia 12.09.2015 roku].

134 Omawiane w artykule wyniki oraz przedstawione fragmenty esejów studentów pochodzą 
z badań nad programami ukrytymi uniwersyteckiej edukacji pedagogów. Badania te zostały 
przeprowadzone w 2013 i 2014 roku wśród studentów studiów dziennych na kierunku peda
gogika jednego z polskich uniwersytetów.
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ziennego życia oraz na zgodność tego, co się głosi, z tym, jak się rzeczywiście 
postępuje. Utrzymujący się nadal krytycyzm i młodzieńczy egocentryzm czynią 
ich wrażliwymi na przejawy -  w ich odczuciu -  niesprawiedliwego, lub nie dość 
sprawiedliwego traktowania.

I tak badani studenci, oceniając szkoły niższego poziomu, wspomina
ją o niesprawiedliwych ocenach, faworyzowaniu jednych uczniów kosztem 
innych itp. Kiedy rozpoczynają studia mają naturalną tendencję do idealizowania 
uniwersytetu, który utożsamiają z tradycją, wartościami, instytucją pozbawioną 
niedoskonałości i wad. Z czasem konfrontacja ideałów z akademicką codziennoś
cią pozwala im bardziej realistycznie patrzeć na wiele spraw, w tym dostrzegać 
różne nieprawidłowości związane ze stosowaniem zasad sprawiedliwości oraz 
identyfikować czynniki je warunkujące.

Z analizy materiału empirycznego wyraźnie wynika, że kiedy studenci nabie
rają przekonania, że nie są sprawiedliwie traktowani, zaczynają stosować róż
ne strategie manipulacyjne, które są zaprzeczeniem uniwersyteckich dobrych 
obyczajów. Ponadto poczucie braku sprawiedliwości połączone z poczuciem 
krzywdy prowadzi wielu z nich do frustracji, podejrzliwości, nieufności, a przede 
wszystkim koncentrowania się na zabieganiu o własne korzyści, bez oglądania 
się na dobro innych. I choć studenci za taki stan rzeczy odpowiedzialnością 
obarczają uczelnię, to z pewnością przyczyn wspomnianych nieprawidłowości 
należy poszukać znacznie głębiej, m. in. w czynnikach pozaakademickich kształ
tujących oblicze współczesnego uniwersytetu.

4. Sprawiedliwość w codzienności studiowania.
Doświadczenia studentów

Uniwersytet jest instytucją, która pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych 
i wewnętrznych podlega zmianom. Obecnie jesteśmy świadkami jego ewoluowa
nia w stronę modelu rynkowego czy przedsiębiorczego. Wynika to z ogólnoświ
atowych tendencji, jakie dokonują się w szkolnictwie wyższym. Wpływają one 
na zmianę dotychczasowych funkcji, zadań, organizacji procesu edukacyjnego. 
Poza wieloma pozytywnymi, dostrzega się i wiele negatywnych ich konsekwencji. 
Uniwersytet przestaje być postrzegany jako wspólnota osób bezinteresownie 
poszukujących prawdy, podążając w kierunku modelu instytucji edukacyjnej, 
która aby przetrwać musi zapracować na swoje utrzymanie. Zmieniają się zatem 
warunki i atmosfera studiowania, które oddziałują na studiującą młodzież, 
przynosząc zarówno zamierzone, jak i niezamierzone skutki.
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4.1. Sprawiedliwość a masowy charakter studiów

Od lat 60. na świecie, a od lat 90. w Polsce trwa tzw. boom edukacyjny. Określonej 
liczbie studentów przyjętych na pierwszych rok studiów odpowiada algorytm 
przydziału środków finansowych. Wskaźnik scholaryzacji, mierzony w przedziale 
wieku 19-24 lata, wynosi w Polsce około 60%, i jest jednym z najwyższych w 
Europie. Szkoły wyższe, w tym i uniwersytety, kształcą rzeszę młodych ludzi, 
którzy nie zawsze mają odpowiednie predyspozycje do tego, aby studiować.

Masowy charakter studiów spowodował radykalne obniżanie progu wymagań 
na studia. Niekiedy jedynym kryterium przyjęcia jest posiadanie świadectwa 
maturalnego. Niż demograficzny oraz wysoka konkurencja na rynku edukacyjnym 
sprawiają, że uniwersytet, który dotąd był instytucją przygotowującą elitę intelek
tualną, aby dziś przetrwać, musi zabiegać o swoich studentów, określanych jako 
klienci usług edukacyjnych. Pomimo, że coraz częściej pojawiają się stwierdzenia 
o tzw. macdonaldyzacji czy tabloidyzacji uniwersytetów, globalne tendencje 
wydają się być procesami nieuniknionymi.

Wymuszają one dostosowanie uniwersyteckiego procesu edukacyjnego do 
współczesności, w tym i oczekiwań studentów. Prawdziwym wyzwaniem dla 
nauczycieli akademickich okazuje się, na przykład dobór treści kształcenia, form, 
metod pracy do zróżnicowanego poziomu intelektualnego studentów. Zauważają 
to sami studenci rozczarowani niskim, a niekiedy bardzo niskim poziomem 
intelektualnym swoich rówieśników, a tym samym i poziomem kształcenia 
uniwersyteckiego.

I tak, studiująca młodzież, która brała udział w badaniach, wskazywała na fakt, 
że słabi pod względem intelektualnym ich koledzy i koleżanki z roku zdobywa
ją pozytywne oceny, zaliczają zajęcia, przechodzą na kolejne stopnie studiów, 
wreszcie zdobywają dyplom uniwersytetu. Są to często studenci przypadkowi”, 
z negatywnej selekcji, pozbawieni motywacji do nauki, tacy, którzy wybrali 
studiowanie dlatego, że „nie mieli pomysłu na siebie”. Z kolei dla jeszcze innych 
dyplom uniwersytetu jest traktowany jako coś, co się w życiu może przydać. 
Bardzo często studia są dla nich albo trampoliną do awansu społecznego, albo 
pasażem, który pozwala na podjęcie zajęć dodatkowych, na przykład pracy 
zarobkowej, kolejnych kierunków studiów, czy rozwijania innych pasji i zain
teresowań. W jednym z esejów można przeczytać: „Coraz częściej zauważam 
niechęć do zgłębiania przez studentów jakichkolwiek, nawet ciekawych treści, 
odnoszących się bezpośrednio do życia. Zauważam tendencję obierania sobie 
celu w otrzymaniu przysłowiowego „papierka” a nie wiedzy jako takiej” (nr 
272). Inna z badanych zauważa, że tacy studenci odebrali szansę na edukację 
tym, którym naprawdę zależało na zdobywaniu wiedzy i własnym rozwoju: 
„Niestety, widząc studentów, którzy z własnego lenistwa nie uczęszczają na zajęcia
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a mimo to bez żadnych problemów zaliczają wszystkie ćwiczenia i zdają wszyst
kie egzaminy odnoszę wrażenie, że na ich miejscu mogliby się znaleźć ludzie, 
którym naprawdę zależy na studiach i na tym, aby rzetelnie się przygotować do 
przyszłego zawodu” (nr 56).

Z relacji studentów wynika, że na masowych studiach trudno o rzetelną ocenę 
indywidualnego wkładu pracy. Dominującą formą sprawdzania wiedzy są egza
miny pisemne, głównie testy, brakuje czasu na osobisty kontakt z nauczycielem 
akademickim. Na zajęciach przeważają metody oparte na pracy w grupach, które 
poza wieloma pozytywnymi aspektami, na przykład uczenia się współpracy, 
tolerancji, śmiałego wypowiadania własnych opinii, promują to, co psycho
logowie społeczni określają „próżniactwem społecznym”. Słabi intelektualnie, 
leniwi, wygodni, niezaangażowani studenci pławią się w sukcesach tych, którzy 
są ambitni i pracują sumiennie.

Studenci dodają, że ocena nie odzwierciedla włożonego przez nich wysiłku, 
ani obiektywnego stanu ich wiedzy. Zauważają, że na studiach nie docenia się ich 
dodatkowej pracy poza uczelnią, na przykład: udziału w wolontariacie, pracy w 
samorządzie, rozwijania dodatkowych zainteresowań itp. Ponadto wyżej ocenia 
się tych, którzy potrafią tylko przyswoić i odtworzyć zadane treści.

Jeden z istotnych wniosków, jaki wypływa z potocznych doświadczeń stu
dentów, jest taki, że nauczyciele akademiccy zamiast nagradzać tych, którzy 
pracują systematycznie, solidnie i uczciwie, wyżej oceniają tych, którzy sto
sują nieuczciwe zagrywki. Przekonują, że na uniwersytecie bardziej opłaca się 
„kombinować” niż pracować uczciwie. Studenci, wykorzystujący różne strategie 
manipulacyjne, zdobywają pozytywne wyniki bez wysiłku. Swojego rozżalenia nie 
kryje studentka, która pisze tak: „[...] gdzie jest sprawiedliwość bo jeden student 
potrafi nauczyć się uczciwie całego materiału i przykładowo dostanie 3 a drugi 
student który oszukiwał bo np. pisał kolokwium z pomocą internetu dostaje 4 
czy 5. Dlaczego więc system edukacyjny nic z nim nie robi?” (nr 256N); lub inna 
wypowiedź: „Studia z pewnością uczą kombinowania. Studenci ściągają zarówno 
od siebie jak i z innych pomocy (ściągi na kartkach, telefonach, rękach). Jedni 
nazwaliby to zaradnością. Ja jednak się z tym nie zgodzę. [...] Wydaje mi się, że 
dla wielu osób jest to coś „normalnego” i uczciwego bo przecież wszyscy tak robią. 
Czasem zastanawiam się jak niektórzy zaliczają semestr skoro prawie ich nie ma 
na zajęciach a przed egzaminem mówią, że nic nie umieją. Jest sporo takich osób. 
Nie podoba mi się to dlatego, że jest to trochę niesprawiedliwe” (nr 41).

Powszechność wśród studentów nieuczciwych praktyk oraz brak stanowczej 
reakcji ze strony uczelni generują kolejne negatywne konsekwencje. Przede 
wszystkim jest to sygnał przyzwalający innym studentom na takie postępowa

146



nie: „Studia uczą kombinowania. To oczywiście fakt powszechnie znany. Wielu 
żaków pojawia się na egzaminie nie mając nawet pojęcia, z czego jest, ściągają, 
przygotowują gotowce. Kupują testy z poprzednich lat. Zdarza się. Studenckie 
życie” (nr 304) -  komentuje sytuacje jeden z badanych.

Zachowania te demoralizująco wpływają na innych. Rozprzestrzenianie się 
nieuczciwych praktyk powoduje spadek motywacji do nauki i aspiracji edu
kacyjnych. Badani zdradzali, że na studiach nauczyli się kierować minima- 
listyczną zasadą: „byle nie oblać, byle nie powtarzać”. Szczerze piszą o tym, że 
wysiłek koncentrują na tym, aby: „[...] jak najszybciej „ogarnąć” jak najwięcej 
materiału; do kogo zwrócić się po notatki, komu notatek nie dawać; jak ściągać, 
jak bezproblemowo „zdać”...” (nr 14). Zamiast się uczyć, wybierają strategie 
pozwalające szybko i bez wysiłku zdobyć dobre wyniki. W swoich wypowiedziach 
wspominają o „ciemnej stronie studiowania”, „sprytnych sposobach” czy „zarad
ności”, unikają natomiast nazywania wprost nieuczciwych praktyk -  plagiatem, 
kłamstwem, oszustwem czy kradzieżą. Niektórzy szczerze przyznają, że edukacja 
uniwersytecka to „[...] kreatywność i pomysł na to, co zrobić i co powiedzieć pro
wadzącym, aby uniknąć konsekwencji za brak zadania, źle napisane kolokwium 
czy nieusprawiedliwione nieobecności” (nr 236).

Studenci, którzy uważają siebie za rzetelnie pracujących, a wybór studiów był 
dla nich przemyślaną decyzją czują, że zostali skrzywdzeni przez nauczycieli, 
rówieśników i niesprawiedliwy „system”. Doświadczają frustracji, kiedy lepsze 
oceny otrzymują rówieśnicy prowadzący imprezowy styl życia, notorycznie 
opuszczający zajęcia, nieprzygotowujący się na nie, uczący się z ich materiałów 
(„kserówek”).

Część z badanych potępia nieuczciwe postępowanie swoich rówieśników, 
mając poczucie wyłącznie osobistej krzywdy: „[...] jestem czasem sfrustrowana, 
bo jestem osobą, która pracuje, studiuje stacjonarnie, a nauki jest nie mało. Cza
sem ciężko pogodzić mi się z faktem, że osoby nawet z mojej grupy (jakieś 80%) 
te same efekty, które ja osiągam ciężką pracą, one osiągają kombinatorstwem” 
(nr 33). Podobne zdanie wypowiada inna studentka: „Studia. Czego jeszcze nas 
uczą? Dają nam dość bolesną lekcję tego, że nie warto. Nie warto zarywać nocki, 
nie warto się starać, uczyć, rozumieć. Ci, którzy tego nie robią, ale zdobyli w 
zamian za to umiejętność ściągania radzą sobie lepiej lub tak jak ci, którzy piszą 
egzaminy z wiedzy, która ma swoje źródło w głowie” (nr 23).

W większości przypadków za stosowanie nieuczciwych praktyk studenci 
obarczają odpowiedzialnością uczelnię. W związku z tym łatwo przychodzi im 
usprawiedliwić swoje negatywne, czy nawet patologiczne zachowania. Uważają, 
że skoro „większość tak robi” przy cichym przyzwoleniu kadry akademickiej, to
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„wszystkie chwyty są dozwolone” Ponadto uważają, że strategie nawet jeśli są 
nieuczciwe, ale przynoszą wymierne korzyści, należy uznać za przejaw sprytu, 
życiowej zaradności i umiejętności dbania o własny interes.

4.2. Sprawiedliwość a hierarchiczna struktura współczesnego uniwersytetu
Szkolnictwo wyższe w Polsce przechodzi gruntowne reformy mające na celu 
dostroić je do wymagań i standardów Unii Europejskiej. Budowanie europejskiej 
przestrzeni akademickiej odbywa się poprzez wcielanie dyrektyw i procedur 
zawartych w licznych dokumentach. Wypełnienie stosownych zaleceń dokonuje 
się drogą biurokratyczną: „W miejsce dotychczasowego universitas scholarum 
et doctorum wykształciły się inne formy jego organizacji. Jedną z nich jest orga
nizacja biurokratyczna”.135

Zmiany te odciskają piętno na organizacji życia uniwersyteckiego, a ich skutki 
odczuwają zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci. Z analizy wypowiedzi 
tych ostatnich wynika, że uniwersytet jest dla nich instytucją biurokratyczną 
i zhierarchizowaną. Od momentu rozpoczęcia studiów mają poczucie, że nie 
są traktowani jak partnerzy, z którymi prowadzi się dialog. Stają się przed
miotem oddziaływań nauczycieli akademickich, kadry administracyjnej oraz 
systemu informatycznego zarządzającego pracą uczelni (USOS). Przekonują, że 
aby bezproblemowo przetrwać w takiej instytucji, należy się podporządkować 
i wypełniać narzucone wymogi formalne. Niektóre z nich trzeba spełnić, choć 
wydają się dla nich absurdalne, nie uwzględniają bowiem realiów akademickiego 
życia. W jednym z fragmentów można się dowiedzieć, że: „Bardzo niesprawied
liwe są wymogi, które musimy spełniać, aby zaliczyć ćwiczenia, które z kolei są 
warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu. Za 1 pkt ETCS trzeba 
zaliczyć kolokwium, zrobić projekt, napisać esej i zrobić prezentacje/referat. Są 
to zadania nieadekwatne do oceny, którą otrzymujemy. Studia uczą przetrwania 
i kombinatorstwa” (nr 21).

W „mega” instytucji, jaką jest uniwersytet, czują się zagubionymi i anoni
mowymi jednostkami: „Kiedyś byłam najlepszą z uczennic, teraz jestem figu- 
rantką na liście przedmiotów w USOS’ie” (nr 122) -  dzieli się swoimi spostr
zeżeniami jedna ze studentek. Zauważają przy tym, że wypełnianie biurokra
tycznych procedur zajmuje znaczną część czasu, który mogliby przeznaczyć na 
odpoczynek, samokształcenie czy inne, bardziej „produktywne” zajęcia. Mają 
jednak świadomość, że wypełnianie formalnych procedur stanowi jeden z najis
totniejszych elementów roli studenta. Z czasem uczą się, że stanie w kolejkach

135 M. Malewski, Ewolucja uniwersytetu -  im plikacje dla kształcenia, „Teraźniejszość -  Człowiek -  
Edukacja” 1998, nr 1, s. 21.
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przed sekretariatem, pisanie podań, załatwianie spraw administracyjnych ma 
większą rangę niż sam proces studiowania, a „papiery i procedury” na uczelni 
są ważniejsze niż sam student.

Ich zdaniem przedstawiciele kadry administracyjnej czy nauczyciele aka
demiccy demonstrują swoją przewagę, która wypływa z ich wyższej pozycji w 
hierarchii akademickiej. Zalecają jednak pokorę, cierpliwość i wyćwiczenie się 
w układaniu sobie pozytywnych relacji z nimi. Wszystko po to, aby w miarę 
bezproblemowo przejść przez okres studiów: „Dla mnie studiowanie to przede 
wszystkim walka z biurokracją i brakiem poszanowania dla mojego czasu. Stu
dia to właściwie ciągłe zmaganie się z przeciwnościami i brakiem zrozumienia 
przez urzędników pracujących na uniwersytecie” (nr 5) -  zwierza się jeden ze 
studentów.

Mają poczucie braku realnego wpływu także na kształt swoich studiów. Przy
chodzą na uniwersytet, na którym wszystko jest już ustalone. Uważają, że ich 
zadaniem jest jedynie dostosować się do narzuconych wymagań. Zostają odgórnie 
przypisani do grup ćwiczeniowych, przedmioty i treści są już na początku zapla
nowane, miejsca zajęć podane do wiadomości, tak jak procedury egzaminowania, 
sposoby, formy zdobywania zaliczeń, miejsca i czas odbywania zajęć. Zostają 
we wszystkim wyręczeni. Nikt z nimi nie negocjuje planów i harmonogramów 
zajęć, nikt nie pyta ich o zainteresowania, pasje i umiejętności, które na studiach 
chcieliby rozwijać. W ich przekonaniu dobór przedmiotów czy treści kształcenia 
uwzględnia preferencje i zainteresowania samych wykładowców, te zaś nie zawsze 
są koherentne z tymi, które im odpowiadają, i których wymagają pracodawcy.

Doceniają, że wykładowcy traktują ich jak dorosłe osoby. Niemniej jednak 
badani postrzegają nauczycieli akademickich jako tych, którzy mają realną władzę, 
których formalnym i nieformalnym oczekiwaniom należy się podporządkować. 
Ponadto, jak było już wspomniane wcześniej, nie oceniają oni sprawiedliwie, 
nie dostrzegają wysiłku, wkładu pracy, a nagradzają tych, którzy „kombinują”. 
Stąd też, dla zaskarbienia sobie ich przychylności, zalecają stosowanie różnych 
technik manipulacyjnych, na przykład uczenie się „pod wykładowcę”: „Studia 
uczą pokory. Uczą tego, że czasami w imię wyższego dobra trzeba się czasem 
podporządkować, zacisnąć zęby i zrobić co trzeba” (nr 262).

W ich przekonaniu to nie uczciwa praca czy zaangażowanie, ale raczej stoso
wanie różnych sposobów zyskania przychylności wykładowców mają decydować 
o akademickim sukcesie. I tak na przykład ci, którzy potrafią robić szum wokół 
własnej osoby i dobry „PR” zdobywają uznanie i lepiej radzą sobie w uniwer
sytecie: „(...) studia uczą też tego, jak bardzo życie jest niesprawiedliwe i jak 
wiele w życiu na uczelni czy w szkole zależy od szczęścia, od znajomości i od 
układów. Wiele studentów podlizuje się wykładowcom co jest widoczne bardzo

149



wyraźne natomiast równie wyraźnie widoczne jest to jak bardzo to schlebia 
wykładowcom” (nr 40).

Tak więc, potoczne doświadczenie studentów wskazuje na istnienie hie
rarchicznych relacji w uniwersytecie, które nie opierają się na dobrowolnym 
podporządkowaniu i uznaniu kompetencji profesjonalnych nauczycieli akade
mickich czy kadry administracyjnej, ale bardziej na posłuszeństwie tym, którzy 
mają realną władzę i dysponują sankcjami.

Zakończenie

Sprawiedliwość jako norma uniwersyteckiej edukacji w świetle przedstawionych 
wyżej badań empirycznych, a więc w zderzeniu z codziennością studiowania, 
prezentuje się jako wielka nieobecna na tej scenie. Masowość studiów wyraźnie 
wydobyła na jaw trudność w konsekwentnym stosowaniu jej zasad. I tak, w zakre
sie dystrybucji wiedzy, norma sprawiedliwości siłą rzeczy zostaje przykrojona 
do miary podstawy (wypadkowej średniej skali zdolności studenta i wymagań). 
Trudno się w takiej scenerii odnaleźć przede wszystkim studentom bardziej 
ambitnym, dla których optymalnym rozwiązaniem byłby z pewnością system 
tutoringu, praktycznie nieobecny w polskiej przestrzeni edukacyjnej. Równość 
w rozdziale wiedzy to zasada demokratyczna sprawdzająca się przede wszystkim 
na dolnych szczeblach edukacji; im wyższy jej etap, tym wymagania powinny 
być bardziej różnicowane zgodnie z zasadą indywidualizacji kształcenia. Z kolei 
w zakresie oceniania osiągnięć system edukacji uniwersyteckiej wydaje się nie 
nadążać za standardami masowej scholaryzacji, które sam wdraża niejako w 
poprzek przywiązania do zasady arystokracji właściwej dla życia naukowego. 
Szkolny system oceniania na uniwersytecie upodabnia go do praktyk, właściwych 
dla niższych szczebli, kojarzonych z przymusem i testowym sprawdzaniem efek
tów nauczania. Uniwersytet w roli instytucji tworzącej naukę i zapraszający do 
udziału w tej praktyce kolejne pokolenia adeptów wiedzy na szczęście nie ginie 
ale przenosi ją poza obręb masowych studiów licencjackich i magisterskich, 
realizując ściślej dopiero na trzecim poziomie studiów doktoranckich.

Nie jest więc łatwo odpowiedzieć na pytanie postawione na początku, a mia
nowicie czy uniwersytet sprawdza się jako miejsce uczenia się sprawiedliwości. 
Z pewnością -  jak to pokazały badania -  ma on problem z uczeniem jej przyszłych 
pedagogów. Studia pedagogiczne są w Polsce masowe, w związku z tym bolączki 
takiego studiowania dają się wyraźnie zaobserwować. Z drugiej strony stopień 
niezadowolenia badanych studentów może świadczyć na korzyść samych stu
dentów, przyszłych pedagogów. Nie dziwi ich sprzeciw wobec rozchodzenia się 
teorii z praktyką. Norma sprawiedliwości, która ma być częścią ich tożsamości
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pedagogicznej, pozostaje postulatem, który z codziennością studiowania nie 
ma wiele wspólnego. Pomimo tego nic nas nie uprawnia do zgody na ten stan 
rzeczy. Studenci powinni na uczelni doskonalić swoje kompetencje etyczne, aby 
umieli w przyszłości już jako absolwenci sami budować różne szkoły uczenia się 
dobrego życia w zgodzie z innymi. Oby mieli za sobą wystarczającą ilość dobrych 
praktyk ćwiczenia etycznej miary rozdziału dóbr, osądzania i ocen.




