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Wstęp 
Na początku dziewięćdziesiątych lat ubiegłego wieku Julian Radziewicz pisał: 

„W śród mętnych i kontrowersyjnych terminów, które ostatnio zrobiły swoistą karierę w 

pedagogice – występuje tzw. podmiotowość”1. Podmiotowość – dodaje – jest pojęciem 

teoretycznym, niejednoznacznym, a na gruncie praktycznym nie znajduje uznanych i 

sprawdzonych procedur realizacyjnych. Jak każde modne sformułowanie, tak i to – jest 

niejasne, a szczególnie nie bardzo nadające się do „przełożenia” na język praktyki2. 

Myślę, że wiele od tamtej pory się zmieniło. Analizując dorobek naukowy ostat-

nich dwudziestu lat można stwierdzić, iż problem podmiotowości nie jest już tematem 

modnym, znacznie został doprecyzowany, a co najważniejsze ma zastosowanie w prak-

tyce pedagogicznej na każdym etapie edukacyjnym. Dalsza analiza literatury pozwala 

postawić tezę, że najczęściej o podmiotowości pisze się w kontekście wychowania 

przedszkolnego i szkolnego. Natomiast zdecydowanie najmniej mówi się o podmioto-

wości w szkole wyższej, choć i w tej materii powstało kilka znaczących prac3.  

Upodmiotowienie uczniów (dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych) i nauczycie-

li (każdego etapu edukacyjnego) wynika z idei humanizmu i potrzeb budowanego z 

takim trudem w naszym kraju społeczeństwa demokratycznego, traktujących człowieka 

jako dobro najwyższe4. Zgadzam się z Charlesem Taylorem, że współczesny świat i 

przyszłe „światy możliwe” potrzebują człowieka podmiotowego5.  

W niniejszej rozprawie podmiotowość rozważana jest w ściśle określonym kon-

tekście szkoły wyższej. Szczególnie ważny jest problem zaangażowania studentów oraz 

nauczycieli akademickich w jej rozwój. Obecnie, za sprawą wielu procesów, szkoła 

wyższa jest w toku poważnych zmian6. Pojawia się fundamentalne pytanie, czy jest ona 

już tylko fabryką dyplomów, czy też posiada w sobie coś jeszcze z tradycyjnego univer-

sitas?7  

                                                 
1 J. Radziewicz, Na marginesie dyskusji o podmiotowości w wychowaniu. „Edukacja”, 1991, nr 1, s. 17. 
2 Tamże. 
3 Do nielicznych prac, które całościowo traktują ten temat należy książka: E. Kubiak-Szymborska, Pod-
miotowość młodzieży akademickiej. Bydgoszcz 2003. 
4 Por. T. Lewowicki, W stronę paradygmatu edukacji podmiotowej. „Edukacja”, 1999, nr 1. 
5 Por. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Warszawa 2001. 
6 Por. J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański (red.), Szkoła wyższa w toku zmian. Kra-
ków 2011, tom 1 i 2. 
7 Por. M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji 
przemian w edukacji akademickiej. Kraków 2013. 
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Prezentowana praca, mająca charakter teoretyczno-empiryczny, składa się z 

dwóch zasadniczych części.  

Pierwsza część, teoretyczna, jest analizą literatury przedmiotu, a treści zawarte w 

dwóch rozdziałach są ściśle ze sobą powiązane. Rozważania rozpoczynam od przedsta-

wienia głównych przemian w zakresie szkolnictwa wyższego, mając jednak na uwadze 

jego tradycyjne funkcje. Fundamentalnym zagadnieniem jest wspólnotowo-

wychowawczy charakter szkoły wyższej. Problematyka wspólnoty edukacyjnej jest 

ważną kwestią współczesnej pedagogiki, zarówno na poziomie teorii, jak i praktyki. 

Podjęcie analiz naukowych wykorzystujących między innymi kategorię terminolo-

giczną „wspólnota edukacyjna”, jak dodaje Mirosław J. Szymański, „otwiera nowe, 

atrakcyjne i wartościowe poznawczo pole analiz teoretycznych oraz rozległy obszar 

badań empirycznych. Zachęca to do projektowania w tej dziedzinie nowych studiów i 

badań naukowych, które pozwolą lepiej poznać przemiany oblicza współczesnej szkoły, 

jej osiągnięcia i trudności, a także dalsze perspektywy”8. Z całą pewnością można 

stwierdzić, że szkoła wyższa może być wspólnotą nauczycieli akademickich i studen-

tów, ale czy rzeczywiście jest? Jeszcze trudniejszym tematem jest wychowanie w szkole 

wyższej, które rodzi kontrowersje i budzi opór ze strony zarówno studentów, jak i na-

uczycieli akademickich. Czy zatem można mówić o wychowaniu na tym etapie eduka-

cyjnym? Jak należy je rozumieć? Czy można w ogóle wyznaczyć i realizować cele wy-

chowawcze w szkole wyższej? – oto niektóre pytania, na które próbuję udzielić odpo-

wiedzi w pierwszym rozdziale pracy. Rozdział ten kończę refleksją nad aksjologicznym 

fundamentem uczelni wyższej. 

Rozdział drugi dotyczy podmiotowości. Jest to ujęcie interdyscyplinarne z naci-

skiem na kwestie podmiotowości w edukacji. Uważam, że rozwój podmiotowości 

uczestników procesu edukacji należy do kluczowych zagadnień pedagogiki szkoły wyż-

szej. Dostrzegam w tym procesie ogromną szansę na budowę lepszego ładu edukacyj-

nego i społecznego, w którym „każdy człowiek może czuć się pełnoprawnym człon-

kiem wspólnoty, mieć poczucie godności osobistej i sprawstwa w odniesieniu do wielu 

ważnych, aktualnych wydarzeń, świadomość swych niemałych praw i możliwości z 

jednoczesnym poczuciem współodpowiedzialności za los ogółu”9.  

                                                 
8 M. J. Szymański, Edukacyjne problemy współczesności. Kraków-Warszawa 2014, s. 195-196. 
9 M. J. Szymański, Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięć-
dziesiątych. Kraków 2001, s. 56. 
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Występuje zależność między wspólnotowo-wychowawczym charakterem szkoły 

wyższej a podmiotowością. Trudno bowiem budować wspólnotę edukacyjną i jedno-

cześnie odrzucać podmiotowość jej członków. Rozwijanie podmiotowości może być 

jednym z celów wychowawczych realizowanych w uczelni. Wychowanie, które nie 

uwzględnia podmiotowości uczestników edukacji, staje się manipulacją i indoktrynacją. 

Ważnym, trudnym i obarczonym ryzykiem zadaniem był dobór określonej kon-

cepcji podmiotowości, tak by była najbardziej adekwatna do przyjętego wspólnotowo-

wychowawczego charakteru szkoły wyższej. Rozumienie podmiotowości przyjąłem za 

Krzysztofem Wieleckim, który opisuje dwie struktury podmiotowości: narcystyczną i 

uspołecznioną10. Stąd zarówno rozumienie wspólnoty, jak i podmiotowości mieści się 

właśnie między indywidualizmem a kolektywizmem. Jak pisze Mirosław J. Szymański: 

„W ciągu długiej historii ludzkości zawsze występowały mniejsze lub większe zderze-

nia potrzeb indywidualnych z interesem społecznym. W większości wypadków jednost-

ka miała nikłe szanse, by uzyskać przewagę” 11. W pracy omawiającej współczesny stan 

rzeczy, zwracam uwagę na prymat osobowego podmiotu nad wspólnotą, która jedno-

cześnie stanowi dla członków społeczności akademickiej źródło ich rozwoju. 

Kluczową kategorią w niniejszej pracy jest zaangażowanie. To właśnie od zaan-

gażowania wspólnoty akademickiej, zależeć będzie podmiotowość studentów.  

Z drugiej strony, bycie zaangażowanym w rozwój samego siebie czy też drugiego czło-

wieka jest wyrazem podmiotowości, czy też inaczej bycia podmiotem. 

W tym rozdziale pracy opisałem także relacje interpersonalne między uczestni-

kami procesu edukacyjnego w szkole wyższej, które najbardziej służą budowaniu 

wspólnoty, wychowaniu i rozwojowi podmiotowości. Wskazałem miedzy innymi na 

możliwość partnerskiego współdziałania nauczycieli akademickich i studentów. Pod-

miotowe traktowanie uczestników procesu kształcenia wzbogacone o partnerskie sto-

sunki nauczycieli i uczniów otwiera nowe, znacznie szersze niż dotychczas możliwości 

ich autentycznej, efektywnej aktywności edukacyjnej. Prowadzi do przeobrażeń w 

oświacie i włącza ją w proces budowy demokracji w suwerennej Polsce12. 

 

                                                 
10 K. Wielecki, Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Miedzy indywidualizmem a kolektywi-
zmem. Warszawa 2003, s. 307. 
11 M. J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków 2013, s. 138. 
12 K. Denek, Podmiotowość w procesie kształcenia. W: K. Pająk, A. Zduniak (red.), Podmiotowość w 
edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. Warszawa-Poznań 2004, tom 1, s. 16. 
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Drugą część pracy poświęciłem zagadnieniom metodologicznym. W rozdziale 

trzecim ukazałem główne cele badań, wyjaśniłem podstawowe pojęcia, którymi się po-

sługuję, określiłem problemy badawcze, omówiłem metody, techniki i narzędzia ba-

dawcze, dokonałem charakterystyki badanego środowiska oraz sposobu organizacji 

badań. W następnych dwóch rozdziałach przedstawiłem ilościowo-jakościową analizę 

uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań empirycznych. 

Podsumowanie wyników badań własnych oraz pedagogiczne implikacje podję-

tych rozważań zostały przedstawione w rozdziale szóstym. 

Problematyka pracy istotna jest z jeszcze jednego powodu. Główną grupę badaw-

czą stanowią studenci – kandydaci do zawodu nauczyciela. Duża część tych osób zde-

cyduje się w przyszłości na pracę właśnie w tym zawodzie. Ważne okażą się wówczas 

między innymi ich kompetencje wychowawcze, umiejętność projektowania właściwych 

sytuacji dydaktyczno-wychowawczych oraz tworzenie najbardziej efektywnych warun-

ków współdziałania. Uzasadnione jest przekonanie, że oparcie aktywności edukacyjnej 

w szkole wyższej na podmiotowości i partnerstwie jej uczestników usunie przeszkody 

na drodze ku zbudowaniu szkoły otwartej, elastycznej (pozwalającej każdemu z 

uczniów i przyszłym nauczycielom znaleźć dla siebie właściwe miejsce), demokratycz-

nej, efektywnej i przyjaznej dla nich13. 

Do akcentowanych zmian oświatowych należą również te, które związane są z re-

lacjami między uczestnikami współtworzącymi edukację, z tendencją do ich upodmio-

towienia, dzięki wspólnie podejmowanym działaniom. W tym przypadku integracja 

wspólnotowych działań wszystkich podmiotów pozwala na wzajemne nakładanie się 

własnej mocy (poczucia sprawstwa), własnych dążeń, wykonywania zadań ważnych 

indywidualnie i zbiorowo oraz podejmowania odpowiedzialności za własne działanie14. 

Piotr Sztompka podkreśla: musimy powrócić do wysokich standardów akademic-

kich i do wspólnoty uczonych. Uniwersytet nie może być przedsiębiorstwem. Najważ-

niejsze to wskrzesić w środowisku uniwersyteckim charakter rzeczywistej wspólnoty 

zakorzenionej we wspólnie podzielanych i kultywowanych wartościach15. 

                                                 
13 Por. K. Denek, Podmiotowość nauczycieli i uczniów w procesie kształcenia i jej uwarunkowania. „To-
ruńskie Studia Dydaktyczne”, 1994, nr 4-5. 
14 Por. I. Nowosad, Opinie nauczycieli o zmianach w systemie szkolnym po reformie na tle debaty spo-
łecznej. W: R. Kwiecińska, S. Kowal, M.J. Szymański (red.), Nauczyciel – tożsamość – rozwój. Kraków 
2007, s. 212-213. 
15 Por. P. Sztompka, K. Matuszek (red.), Idea Uniwersytetu – Reaktywacja. Kraków 2014, a także wy-
wiad z prof. Piotrem Sztompką: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,399666,prof-sztompka-
uniwersytet-nie-moze-byc-przedsiebiorstwem.html [dostęp: 10 stycznia 2015 r.]. 
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Rozdział I 

Wspólnotowo-wychowawczy  
charakter szkoły wyższej 

 

 

1. Główne przemiany w zakresie szkolnictwa wyższego  
i jego tradycyjne funkcje 

 

Najbardziej zauważalne przemiany w szkolnictwie wyższym są związane z do-

skonaleniem jakości kształcenia uniwersyteckiego poprzez wdrażanie wymagań akredy-

tacyjnych oraz standardów europejskich. 

Komponentami owego procesu są:1  

1. Jakość zarządzania uczelnią (władze uczelni). 

2. Zakres badań naukowych, poziom kształcenia i satysfakcji z pracy (kadra naukowo-

dydaktyczna). 

3. Zadowolenie ze studiowania (studenci). 

4. Jakość pracy administracji uczelni i płynąca z niej satysfakcja (pracownicy admini-

stracyjni). 

5. Rozwój indywidualny w kontekście planowania kariery zawodowej (absolwenci, 

pracodawcy). 

Podnoszenie standardów jakości kształcenia to jedno z najważniejszych zadań re-

alizowanych przez wyższe uczelnie. Kontrolę jego wykonywania sprawują: Polska Ko-

misja Akredytacyjna, a także Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna. 

Do radykalnych zmian w funkcjonowaniu szkół wyższych doszło za sprawą tzw. 

„Procesu Bolońskiego”. Proces ten jest ogólnoeuropejskim przedsięwzięciem, który 

został zapoczątkowany 19 czerwca 1999 roku w wyniku podpisania przez ministrów 

odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w 29 krajach europejskich dokumentu zwa-

                                                 
1 M. Flis, Studia jako faza liminalna w rytuale przejścia. W: D. Skulicz (red.), Studenci we wspólnocie 
akademickiej. Kraków 2007, s. 11-12. Także: M. Flis, Szkoła wyższa w toku zmiany a wewnętrzny system 
jakości kształcenia. W: J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański (red.), Szkoła wyższa w 
toku zmian. Diagnozy i konstatacje. Kraków 2011, s. 40. 
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nego Deklaracją Bolońską. Istotą tego procesu są zmiany w systemach szkolnictwa 

wyższego w Europie, a ostatecznym celem było utworzenie do 2010 roku – w wyniku 

uzgodnienia pewnych ogólnych zasad organizacji kształcenia – Europejskiego Obszaru 

Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area)2. 

Rzeczywiście podczas konferencji w Budapeszcie i Wiedniu w 2010 roku, mini-

strowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe zainaugurowali Europejski Obszar 

Szkolnictwa Wyższego. Jednocześnie zobowiązali się do pełnej i właściwej realizacji 

uzgodnionych celów i programów działań na następną dekadę, czyli do 2020 roku, 

zgodnie z komunikatem z Leuven i Louvain-la-Neuve.   

Celem Procesu Bolońskiego – międzyrządowego procesu realizowanego w ścisłej 

współpracy ze środowiskiem akademickim – nie jest pełne ujednolicenie systemów 

szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach, lecz raczej ich „harmonizacja”, czy 

też „konwergencja”, tzn. wypracowanie zasad współdziałania, z uwzględnieniem zróż-

nicowania i autonomii poszczególnych państw i uczelni. Dotychczasowe doświadczenia 

pokazują, że dla wielu krajów Proces Boloński stał się inspiracją do rozpoczęcia nie-

zbędnych, a z różnych powodów odwlekanych reform w systemie szkolnictwa wyższe-

go, a zarazem receptą na ich przeprowadzenie3. 

W Deklaracji Bolońskiej oprócz części ideologicznej zawarte są następujące po-

stulaty określające sposoby realizacji celów przyświecających idei tworzenia Europej-

skiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego4: 

♦ wprowadzanie przejrzystych i porównywalnych systemów stopni oraz wdrożenie 

Suplementu do Dyplomu,  

♦ przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch/trzech poziomach kształcenia,  

♦ powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS – European Credit 

Transfer System),  

♦ promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz perso-

nelu administracyjnego,  

♦ promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnic-

twa wyższego,  

                                                 
2 W polskojęzycznej literaturze używa się również określenia: Europejska Przestrzeń Szkolnictwa Wyż-
szego. 
3 Por. A. Kraśniewski, Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe? Warszawa 2006, 
s. 3. 
4 Por. strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl/glowne-
wytyczne/ku-europejskiemu-obszarowi-szkolnictwa-wyzszego_26885.html [dostęp: 30 września 2014 r.]. 



 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów 
 

 

 

 

 

12 

♦ promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie 

rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szko-

lenia i badań.  

Potwierdzając znaczenie celów i zadań sformułowanych w Deklaracji Bolońskiej, 

w Komunikacie Praskim ministrowie uzupełnili listę postulowanych działań o następu-

jące elementy: 

♦ promocji kształcenia przez całe życie,  

♦ podkreślenia znaczenia współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego oraz stu-

dentami,  

♦ potrzeby promocji atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w 

świecie.  

Natomiast w Komunikacie Berlińskim poza oceną przebiegu realizacji postulatów 

sformułowanych w Deklaracji Bolońskiej i Komunikacie Praskim ministrowie wskazali 

nowy ważny aspekt Procesu Bolońskiego – związek kształcenia i badań naukowych 

oraz znaczenie badań jako integralnej części szkolnictwa wyższego. Podkreślono rów-

nież konieczność włączenia w Proces tematyki dotyczącej studiów doktoranckich. 

W 2005 roku odbyła się w Bergen kolejna konferencja. Wzięły w niej udział de-

legacje 45 krajów uczestniczących w Procesie Bolońskim. 

W komunikacie z konferencji wskazano priorytety rozwoju procesu na kolejne lata tj.: 

♦ rozwój studiów doktoranckich oraz powiązanie szkolnictwa wyższego ze sferą ba-

dań; 

♦ wymiar społeczny Procesu Bolońskiego tj. zapewnienie dostępności do studiów 

szczególnie studentom z grup o niższym statusie społecznym; 

♦ usuwanie barier w mobilności studentów oraz pracowników uczelni. 

Przyjęto także dwa ważne dokumenty:  

♦ Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia; 

♦ Ramowa struktura kwalifikacji i umiejętności absolwentów w ramach Europejskiego 

Obszaru Szkolnictwa Wyższego.   

Kolejne konferencje w Londynie (2007r.), Leuven/Louvain-la-Neuve (2009r.), 

Budapeszcie i Wiedniu (2010r.) oraz Bukareszcie (2012r.) podkreśliły znaczenie doko-

nywanych zmian, wytyczając jednocześnie priorytety na kolejne lata. 

Najważniejsze wydarzenia oraz dokumenty Procesu Bolońskiego ukazuje rys. 1. 
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Wspólna Deklaracja Europejskich Ministrów Edukacji zebranych w Bolonii /19 czerwca 1999r./ 

„Deklaracja Bolońska” 

 

Konferencja w Pradze /18-19 maja 2001r./ 
Komunikat: „W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego” 

 

Konferencja w Berlinie /18-19 września 2003r./ 
Komunikat: „Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego” 

 

Konferencja w Bergen /19-20 maja 2005r./ 
Komunikat: „Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego – Realizacja celów” 

 

Konferencja w Londynie /17-18 maja 2007r./ 
Komunikat: „W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego:  

odpowiedź na wyzwania w zglobalizowanym świecie” 
 

Konferencja w Leuven/Louvain-la-Neuve /28-29 kwietnia 2009r./ 
Komunikat: „Proces Boloński 2020 – Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w nowej dekadzie” 

 

Konferencja w Budapeszcie i Wiedniu /12-13 marca 2010r./ 
„Deklaracja w sprawie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego” 

 

Konferencja w Bukareszcie /26-27 kwietnia 2012r./ 
Komunikat: „Making the Most of Our Potential: Consolidating the European Higher Education Area” 

 

Planowana Konferencja w Erywań (Armenia) /2015r./ 

 

[…] 

 

Ustalono priorytety dla  
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego do 2020 roku 

 

Rys. 1. Proces Boloński – najważniejsze wydarzenia oraz dokumenty [opracowanie własne]5  

                                                 
5 Na podstawie: www.nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-bolonski.html oraz www.ekspercibolonscy. 
org.pl/dokumenty-i-publikacje [dostęp: 30 września 2014 r.]. 
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Do najważniejszych – obok zmian w sferze legislacyjnej – działań decydujących o 

przebiegu Procesu Bolońskiego w danym kraju dochodzi na poziomie szkół wyższych. 

Tam właśnie z inicjatywy władz uczelni realizowane są zmiany strukturalne, organiza-

cyjne i programowe. Podstawowym zadaniem uczelni mającej ambicje uczestniczenia w 

tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego powinno być realizowanie 

postulatów bezpośrednio wynikających z treści głównych dokumentów Procesu Boloń-

skiego.  

Wprawdzie pozycja uczelni w Europie jest w znacznej mierze kształtowana przez 

jej „historyczne zasługi” i wynikający stąd prestiż, ale coraz ważniejsze – zwłaszcza dla 

studentów i kandydatów na studia – są jednak wymierne kryteria „europejskości”, zwią-

zane bezpośrednio z kształceniem. Są wśród nich m.in.: liczba programów studiów w 

językach obcych; liczba programów studiów prowadzonych wspólnie z uczelniami za-

granicznymi; liczba studentów zagranicznych realizujących pełne programy studiów; 

liczba studentów wyjeżdżających/przyjeżdżających na krótki okres; liczba wyjeżdżają-

cych/przyjeżdżających wykładowców; udział w projektach pilotujących związanych z 

Procesem Bolońskim; nagrody i wyróżnienia przyznane przez Komisję Europejską (np. 

certyfikat ECTS Label i certyfikat DS Label) oraz inne instytucje i organizacje między-

narodowe6. 

Polska włączyła się w proces wdrażania Deklaracji Bolońskiej, podejmując m.in. 

działania zmierzające do szerokiego umiędzynarodowienia studiów, w tym do po-

wszechnego stosowania Suplementu do Dyplomu, rozwijając trójstopniowy system stu-

diów i system punktów kredytowych ECTS, powołując Polską Komisję Akredytacyjną, 

promując mobilność, np. w ramach programu LLP/Erasmus lub dwustronnych umów 

międzynarodowych, uczestnicząc w programie Erasmus-Mundus. Organizowano także 

konferencje międzynarodowe dotyczące jakości kształcenia, czy też na temat studiów 

doktoranckich. Polska Komisja Akredytacyjna została włączona do Rejestru Komisji 

Akredytacyjnych. Polska jako kraj jest członkiem Stowarzyszenia Europejski Rejestr 

Komisji Akredytacyjnych7. 

 

 

                                                 
6 Por. Kraśniewski A., dz.cyt., s. 53. 
7 Por. www.nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-bolonski.html [dostęp: 30 września 2014 r.]. 
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Zakładając przychylny stosunek władz akademickich do idei włączania się uczelni 

w Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, kluczowe znaczenie ma zaangażowanie 

się w realizację tej idei jak największej liczby pracowników (nie tylko nauczycieli aka-

demickich) i studentów. Naturalnym sojusznikiem władz uczelni w popularyzacji Pro-

cesu Bolońskiego powinni stać się studenci. To oni bowiem – także jako przyszli ab-

solwenci – są i będą głównymi beneficjentami dokonywanych przemian. Badania prze-

prowadzone przez Zespół Boloński Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Pol-

skich (KRASP) wykazały, że – zdaniem ankietowanych (dziekanów, prodziekanów) – 

na większości wydziałów studenci mają wpływ na program studiów (84% wydziałów), 

na programy poszczególnych przedmiotów (73.1% wydziałów) i na plan zajęć (68.5%). 

Mają też możliwość oceniania nauczycieli akademickich (na 91.6% wydziałów)8. Do-

datkowo przepisy nowego Prawa o szkolnictwie wyższym umacniają pozycję studentów 

jako uczestników procesów decyzyjnych związanych z kształceniem. Inicjatywa studen-

tów jest coraz bardziej zauważalna. Na szczeblu centralnym Parlament Studentów RP 

ma prawo opiniowania wszystkich aktów prawnych i decyzji, które dotyczą studentów. 

Parlament Studentów RP ma swoich przedstawicieli w Radzie Głównej Szkolnictwa 

Wyższego (RGSW) i w Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Na pozio-

mie uczelni i ich jednostek studenci stanowią – zgodnie z nową ustawą – co najmniej 

20% składu organów kolegialnych (senatów, rad wydziałów). Organy Samorządu Stu-

dentów mają prawo opiniowania wszystkich decyzji władz uczelni lub jej jednostek, 

które dotyczą studentów; mają wpływ na obsadę stanowiska prorektora/prodziekana 

odpowiedzialnego za sprawy studentów oraz na kształt regulaminu studiów. Biorą 

udział w okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Decydują także o rozdziale po-

mocy materialnej dla studentów. 

Nie we wszystkich uczelniach studenci wykorzystują przyznane im prawa. W nie-

których samorząd studencki jest jedynie fasadą, a studenci tylko biernie uczestniczą w 

obradach ciał kolegialnych. Najgorzej przedstawia się sytuacja w uczelniach niepu-

blicznych, w których przeważają studenci niestacjonarni. W swych szkołach bywają oni 

tylko podczas zjazdów i egzaminów. Wprowadzanie, także z powodów oszczędnościo-

wych, kształcenia na odległość wygląda nowocześnie, ale jeszcze bardziej osłabia życie 

społeczne w uczelni. 

                                                 
8 Por. R. Cichocki, J. Kostuch, Proces tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego i jego 
wpływ na działalność polskich uczelni wyższych. Raport wykonany na zlecenie KRASP, grudzień 2004. 
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Mimo to Andrzej Kraśniewski stwierdza: „Dynamika rozpoczętego w 1999 roku 

Procesu Bolońskiego – wbrew przewidywaniom i oczekiwaniom osób sceptycznie na-

stawionych do zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym – nie słabnie; wręcz prze-

ciwnie – wydaje się z roku na rok narastać. Co więcej, proces tworzenia Europejskiego 

Obszaru Szkolnictwa Wyższego stał się elementem szerszego procesu, zainicjowanego 

przez najważniejsze organy decyzyjne Unii Europejskiej, którego celem jest stworzenie 

Europy Wiedzy. Jest więc oczywiste, że procesu bolońskiego nie da się „przeczekać”. 

Zaniechanie lub niedostateczna intensywność działań polskich uczelni wiązałyby się z 

istotnymi zagrożeniami – prowadziłyby do pogorszenia pozycji tych uczelni oraz pozy-

cji ich przyszłych absolwentów w jednoczącej się Europie. Kluczem do sukcesu jest 

zaangażowanie się jak największej liczby pracowników i studentów w realizację wspól-

nej idei uczestniczenia w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego”9. 

Z drugiej jednak strony, przed czym przestrzega Maria Czerepaniak-Walczak, 

słuszne idee, które przyświecają procesowi bolońskiemu, mogą natrafić na wypaczenia 

w procesie ich gorliwego wdrażania do praktyki społecznej, a biurokratyczne tworzenie 

Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego generuje szereg napięć i oporów ze 

strony środowisk akademickich10. W książce pt.: Fabryki dyplomów czy universitas? O 

„nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej autorka m.in. odsłania skalę 

rozbieżności między deklaracjami i oczekiwaniami, a realnymi zjawiskami wywoływa-

nymi uproszczonymi i administracyjnymi decyzjami dotyczącymi wdrażania zasad pro-

cesu bolońskiego i strategii lizbońskiej, a zwłaszcza drobiazgowymi przepisami i szcze-

gółowymi procedurami postępowania uczelni11. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 A. Kraśniewski, dz.cyt., s. 60. 
10 Por. M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji 
przemian w edukacji akademickiej. Kraków 2013, s. 13. 
11 Tamże. 
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Ważne zmiany w szkolnictwie wyższym postuluje także: „Strategia Rozwoju 

Szkolnictwa Wyższego: 2010-2020. Projekt środowiskowy”12. Jest to dokument przy-

gotowany przez Fundację Rektorów Polskich, z inicjatywy Konferencji Rektorów Aka-

demickich Szkół Polskich (KRASP) i w porozumieniu z Konferencją Rektorów Zawo-

dowych Szkół Polskich (KRZaSP) oraz Konferencją Rektorów Państwowych Szkół 

Zawodowych (KRePSZ). Przewodniczącym Komitetu Sterującego i Zespołu Wyko-

nawców został prof. Jerzy Woźnicki. Debata nad tym projektem odbyła się m.in. 2 lute-

go 2010 roku w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólną intencją 

inicjatorów i autorów tego opracowania jest zaproponowanie strategicznych kierunków 

rozwoju szkolnictwa wyższego w dekadzie 2010-2020. Kierowali się oni założeniem, że 

elementem zaproponowanej wizji systemowej powinna stać się harmonizacja tradycji 

akademickich z wymogami coraz bardziej międzynarodowego rynku i nasilającej się 

konkurencji w szkolnictwie wyższym oraz narastającej presji proinnowacyjnej. Przyjęli, 

że efektem prac powinna być spójna i nowatorska wizja systemu szkolnictwa wyższego 

z nowymi rozwiązaniami o charakterze proefektywnościowym, zapewniającymi w 

większym niż obecnie stopniu funkcjonowanie mechanizmów samoregulacji w polskim 

systemie szkolnictwa wyższego na poziomie krajowym i uczelnianym, z uwzględnie-

niem uwarunkowań międzynarodowych13. 

Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części. Część pierwsza przedstawia 

kontekst oraz analizę stanu polskiego szkolnictwa wyższego, część druga misję i wizję 

rozwoju szkolnictwa wyższego w dekadzie 2010-2020 oraz wynikające z tego cele stra-

tegiczne oraz część trzecia, która zawiera wskazanie wybranych uwarunkowań realiza-

cyjnych. Zaproponowane cele strategiczne wraz z celami operacyjnymi i działaniami 

zostały pogrupowane w następujące obszary funkcjonalne: (1) działalność edukacyjna 

uczelni, (2) działalność naukowa i badawczo-rozwojowa uczelni, (3) współdziałanie 

uczelni z ich otoczeniem, (4) system szkolnictwa wyższego. W sumie, sformułowano 

siedem celów strategicznych, 24 cele operacyjne oraz 181 działań. Wzajemne powiąza-

nie obszarów funkcjonalnych i celów strategicznych zilustrowano na rys. 2, przedsta-

wiającym tzw. dom strategiczny14.   

                                                 
12 A. Matysiak (red.), Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego: 2010-2020. Projekt środowiskowy. War-
szawa 2009. 
13 Tamże, s. 17. 
14 Tamże, s. 10. 



 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów 
 

 

 

 

 

18 

 

Rys. 2. „Dom strategiczny” – wizja, misja, obszary funkcjonalne i cele strategiczne 

 

Strategia eksponuje tezę, że zasadniczą cechą nowego podejścia do kształcenia 

studentów w krajach Unii Europejskiej jest powrót do idei kształcenia polegającego nie 

tylko na przekazywaniu wiedzy, ale także na rozwijaniu umiejętności stosowania tej 

wiedzy w praktyce, poszukiwaniu informacji oraz formowaniu właściwych postaw spo-

łecznych i zawodowych. Naczelnym celem kształcenia staje się przygotowanie absol-

wentów do kształcenia ustawicznego, które powinno umożliwi ć im adaptację do zmie-

niających się warunków techniczno-cywilizacyjnych, w tym także znalezienie się i 

utrzymanie na rynku pracy. Ta poprawa stopnia dopasowania kompetencji absolwentów 

uczelni do potrzeb społecznych i gospodarczych powinna odbywać się m.in. poprzez 

ukierunkowanie procesu i programów kształcenia na osiąganie przez absolwentów od-

powiednio zdefiniowanych efektów kształcenia wraz z odniesieniem do ram kwalifika-

cji. W tym kontekście ważne stają się: wiedza i umiejętności przydatne w miejscu pra-

cy, ale także umiejętności o charakterze ogólnym, przydatne niezależnie od charakteru 

wykonywanej pracy zawodowej. Powinno wspierać się kształcenie studentów zoriento-

wane na umiejętności praktyczne, na przykład poprzez organizację praktyk studenckich, 

czy też tworzenie, w miarę możliwości, takiego zaplecza uczelni, które stanowić będzie 

poligon doświadczalny dla zdobywania przez studentów umiejętności o charakterze 
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praktycznym. Z nową koncepcją kształcenia wiążą się reformy programów studiów, 

zmiany w ich organizacji, wprowadzenie nowych metod dydaktycznych oraz nowych 

sposobów oceny postępów studenta. W zakresie metod dydaktycznych następuje prze-

niesienie akcentów z nauczania na uczenie się oraz z przekazowych form zajęć – na 

formy aktywizujące, takie jak eksperyment, wygłaszanie referatów czy uczenie innych 

(np. młodszych studentów). Zwraca się przy tym szczególną uwagę na kształtowanie w 

czasie studiów umiejętności ogólnych (generic skills), zwanych też przenaszalnymi 

(transfererable skills), takich jak: umiejętność pracy w zespole, zdolność rozwiązywa-

nia problemów, kreatywność, umiejętności przywódcze, umiejętności językowe i kom-

puterowe15.  

 

Kolejna znacząca przemiana w systemie szkolnictwa wyższego związana jest z 

jego  komercjalizacją. Na przestrzeni ostatnich dekad nastąpiła znacząca zmiana w po-

strzeganiu społecznych wartości, celów i zadań, jakie ma do spełnienia uniwersytet. Te 

najbardziej radykalne przemiany łatwo można dostrzec w edukacji amerykańskiej, czy 

też na przykładzie Wielkiej Brytanii. Dotykają one także pozostałe kraje europejskie, w 

tym Polskę. Choć, jak pisał Gary Rhoades, w krajach Europy występuje silne przywią-

zanie profesorów do „tradycyjnych sposobów działania i funkcji akademickich”, a w 

wielu przypadkach europejscy profesorowie przeciwstawiali się tym wysiłkom rządo-

wym, które skierowane były na reorganizację programów nauczania – tak, aby w więk-

szym stopniu odpowiadały one potrzebom rynku pracy16. Nie sposób jednak nie zauwa-

żyć, co trafnie diagnozuje Zbyszko Melosik, „że współcześnie mamy do czynienia w 

krajach zachodnich z rosnącą komercjalizacją zarówno uniwersytetów i profesury, jak i 

dwóch podstawowych funkcji placówek edukacji: badawczej i kształcącej”17. Powołu-

jąc się na licznych przedstawicieli nauki z krajów Europy zachodniej i Ameryki, identy-

fikuje – jak się wydaje – nieuniknione zmiany, które dotyczą lub będą dotyczyć szkol-

nictwa wyższego. Jego zdaniem, „nacisk na efektywność i plastyczność uniwersytetu (w 

reagowaniu na potrzeby zewnętrzne – zwykle ekonomiczno-rynkowe) spowodował ero-

zję jego funkcji intelektualnych; w szczególności zakwestionowany został ten jego tra-

dycyjny cel, jakim było poszukiwanie wiedzy i prawdy. W takiej perspektywie edukację 

                                                 
15 Tamże, s. 36-37. 
16 Por. G. Rhoades, Higher Education in a Consumer Society. „Journal of Higher Education”, 1987, nr 1, 
s. 14. 
17 Z. Melosik, Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Poznań 2002, s. 84. 
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wyższą postrzega się jako przemysł, a uniwersytety jako firmy, których celem jest wy-

twarzanie i sprzedawanie dóbr i usług, kształcenie siły roboczej, przyczynianie się do 

rozwoju ekonomicznego, prowadzenie użytkowych badań” 18. Jak zauważa Melosik, 

wymagania stawiane przez rządy placówkom edukacji wyższej są proste i opierają się 

paradygmacie „przydatności”: idea „wiedzy dla wiedzy” ustąpiła idei „wiedzy użytecz-

nej”, a konkurujące ze sobą o fundusze i granty placówki zarządzane są w coraz więk-

szym stopniu w sposób menedżerski. Globalna konkurencja na rynkach światowych 

spowodowała, iż na przykład w Stanach Zjednoczonych powstały wielkie centra prze-

mysłowo-uniwersyteckie, a działalność edukacji wyższej w Wielkiej Brytanii opiera się 

w dużej mierze na projektach uniwersytecko-przemysłowo-rządowych. Występuje przy 

tym radykalny wzrost komercjalizacji badań19. Uniwersytety przestają być traktowane 

jako wartość kulturowa, a zaczyna się w nich widzieć wartość rynkową20. Uniwersytet 

zatem „przekształcił się ze wspólnoty, której celem było poszukiwanie prawdy, w 

przedsiębiorstwo, którego celem jest obsługa konsumentów wiedzy”21, a w funkcjono-

waniu uniwersytetów pojawia się wiele działań, które łączą się ze stosowaniem zasad 

rynkowych22. Podkreśla to także Maria Czerepaniak-Walczak, która zauważa: „Zmia-

nom ładu społecznego towarzyszą zmiany w przesłankach i funkcjonowaniu uniwersy-

tetu, który obecnie z instytucji naukowej i kulturotwórczej wyraźnie przemienia się w 

przedsiębiorstwo, a nawet w uniwersytet przemysłowy. Tradycyjne wartości uniwersy-

teckie są wypierane przez reguły gry rynkowej”23. Uniwersytet coraz częściej przedsta-

wia się jako przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, a studenta jako klienta supermar-

ketu24.  

 

 

 

                                                 
18 Tamże, s. 89. 
19 Tamże, s. 88. 
20 Por. T. Bauman, Zagrożona tożsamość uniwersytetu. W: A. Ładyżyński, J. Raińczuk (red.), Uniwersy-
tet – między tradycją a wyzwaniami współczesności. Kraków 2003, s. 57-59. 
21 T. Bauman, Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych. Casus Uniwersytetu Gdańskiego. 
Gdańsk 2001, s. 16. 
22 Por. K. Denek, Ku szkolnictwu wyższemu XXI wieku. W: P.Z. Kruszewski (red.), Przemiany szkolnic-
twa wyższego u progu XXI wieku. Płock 1999, s. 36. 
23 M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów…, dz.cyt., s. 11.  
24 Por. I. Zakowicz, Uniwersytet – przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, student – klient supermarke-
tu? Czyli szkolnictwo wyższe w procesie zmian. W: M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów…, 
dz.cyt., s. 131-149.    
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W związku ze zjawiskiem komercjalizacji edukacji wyższej, dostrzec można rów-

nież zmiany w relacjach pomiędzy uczestnikami procesu edukacyjnego oraz w tzw. 

profilu absolwenta. Zmniejsza się bowiem odpowiedzialność profesorów za tożsamość 

absolwenta. Kontakt nauczycieli akademickich, zwłaszcza profesorów, ze studentem 

jest coraz bardziej fragmentaryczny. Typowy dla przeszłości „ogólny autorytet indywi-

dualnego edukatora” przestaje istnieć; profesor jest już jedynie „dostarczycielem towaru 

w ramach <<supermarketu wiedzy>>, który może ale nie musi być wybrany przez stu-

denta – klienta. Wszystko to służy rynkowi, który zgłasza zapotrzebowanie na określo-

ny typ absolwenta i jasno precyzuje swoje żądania w zakresie wiedzy, której produkcji 

oczekuje od akademickich naukowców i wykładowców. Zgodnie z logiką rynku, relacje 

między nauczycielem, studentem i programem nauczania są rekonstruowane w relacje 

między producentem, konsumentem i towarem. Uniwersytet więc „sprzedaje” rynkowi 

grupy absolwentów, którzy zredukowani są do posiadanych przez siebie kwalifikacji25. 

Idea mądrego, światłego absolwenta-intelektualisty zastąpiona została przez model ab-

solwenta „wyspecjalizowanego pragmatyka”, który z łatwością znajdzie pracę i będzie 

przyczyniał się do rozwoju ekonomicznego (sam na tym korzystając). Można zatem 

mówić także o komercjalizacji absolwentów26.  

W przeszłości celem edukacji akademickiej było kształcenie ludzi mądrych, re-

fleksyjnych, poszukujących, twórczych posiadających szeroką wiedzę. Od końca dwu-

dziestego wieku szkoły wyższe w coraz większym stopniu traktowane są przez polity-

ków i ekonomistów, ale także i znaczną część społeczeństwa niemal jako wyższe szkoły 

zawodowe, których celem jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w wąskiej 

dziedzinie – zgodnie z zasadą „lepiej wiedzieć wszystko o czymś, niż coś o wszystkim”. 

Zmieniają się też oczekiwania studentów wobec profesorów. O ile kiedyś pragnęli oni 

uzyskać wiedzę i prawdę o życiu lub nawet wszechświecie, dziś poszukują wiedzy 

szczegółowej i przydatnej w konkretnych okolicznościach zawodowych. Są w więk-

szym stopniu zorientowani na „kwalifikacje” i „umiejętności” niż na „wiedzę”, w więk-

szym stopniu na „praktykę” niż na „teorię” 27.  

                                                 
25 Por. R. Winter, The University of Life plc: the „Industrialization” of Higher Education?. W: J. Smyth 
(red.), Academic Work. Buckingham 1995, s. 133-136; Z. Melosik, Uniwersytet i społeczeństwo..., 
dz.cyt., s. 86-87.  
26 Szerzej w: Z. Melosik, Uniwersytet a przemiany kultury współczesnej. „Studia Edukacyjne”, 2000, 
vol.5, s. 91-94. 
27 Por. Z. Melosik, Uniwersytet i społeczeństwo..., dz.cyt., s. 105-106. 
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Pojawił się także nowy, typowy dla współczesności sposób uprawiania nauki, po-

legający również na przejściu z badań indywidualnych do zespołowych. „Postać mi-

strza, który kreśli gęsim piórem idee zmieniające sposoby postrzegania (a niekiedy na-

wet i wizję) świata, zastępuje dobrze zorganizowany, zorientowany na rozwiązanie pro-

blemu zespół badawczy – pod kierunkiem „szefa”. Celem zespołu jest efektywna i wy-

dajna produkcja wiedzy, przy optymalizacji kosztów i czasu”28. 

Opisane zmiany funkcji uniwersytetów następują poprzez trojakiego rodzaju me-

chanizmy: akademicki menedżeryzm, akademicki konsumeryzm oraz akademicką re-

stratyfikację29.   

Przytoczone poglądy, związane z komercjalizacją życia akademickiego, choć zda-

ją się być skrajne i zbyt pesymistyczne, nie są niczym niezwykłym we współczesnych 

dyskusjach na temat społecznej sytuacji uniwersytetu – czemu daje wyraz chociażby 

cytowana książka Zbyszko Melosika.  

Jaką zatem należy przyjąć postawę wobec przedstawionych przemian, jakie za-

chodzą w szkolnictwie wyższym? Należy zgodzić się z ww. autorem, że zarzuty stawia-

ne współczesnej wiedzy akademickiej w kontekście jej komercjalizacji są częściowo 

uprawomocnione, częściowo natomiast są wyrazem idealizmu lub arogancji krytyków. 

Uniwersytet jest integralną częścią społeczeństwa i jego podstawowym zadaniem jest 

wnoszenie wkładu w jego rozwój i rozwiązywanie problemów społecznych. Istnieje 

więc absolutna potrzeba nawiązania współpracy z rządami i różnego typu instytucjami, 

jak również przemysłem i biznesem. W świecie liberalnym taka współpraca jest też 

korzystna dla uniwersytetu – zarówno w kontekście ekonomiczno-finansowym, jak i w 

kontekście starań o zdobycie wysokiego statusu w społeczeństwie30. Oczywiście należy 

zachować tu dużą dozę ostrożności – uniwersytet nie może bowiem stracić własnej au-

tonomii, a wolność nauczycieli akademickich i studentów nie może zostać zatracona. 

„Poszukiwanie jedynie wiedzy „samej w sobie”, jedynie „wiedzy dla wiedzy” jest ab-

surdem. Prowadziłoby to do społecznej izolacji uniwersytetu. Z drugiej strony należy 

zaakceptować prawo do prowadzenia badań, które pozornie wydają się być „społecznie 

bezużyteczne” w tym znaczeniu, że nie przynoszą natychmiastowych, widzialnych re-

zultatów lub których nigdy nie będzie można „zastosować”.  

                                                 
28 Tamże, s. 104. 
29 Tamże, s. 92-94. 
30 Tamże, s. 107. 
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Takie badania, szczególnie w naukach humanistycznych, mają ogromne znaczenie w 

„kumulowaniu dziedzictwa kulturowego” i pogłębianiu tej „idei uniwersytetu”, która 

wiąże się ze wspomnianą „wiedzą dla wiedzy”31. Trzeba zgodzić się też z tezą Jerzego 

Brzezińskiego, iż „musi tedy uniwersytet kształcić nie tylko do pełnienia określonych 

przez społeczeństwo ról, ale także przygotowywać młodego człowieka do pełnienia w 

przyszłości roli badacza (uczonego) i nauczyciela nauczycieli, a zatem musi też kształ-

cić teoretycznie”32.    

Pozostaje nam odnalezienie „złotego środka” w kształceniu uniwersyteckim, któ-

rym może być łączenie ogólnej i specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności (rozwój 

profesjonalizmu) z rozwojem podmiotowości studentów – tak, aby mogli w przyszłości 

zmieniać otaczającą ich rzeczywistość; już jako niezależni, zdolni do krytycznego my-

ślenia intelektualiści, którzy są gotowi do przejęcia odpowiedzialności za przyszłość 

społeczeństwa.  

Z rozważań tych wynika, że również szkolnictwu wyższemu zagraża kultura neo-

liberalna, w której funkcjonuje edukacyjny program ekonomii korporacyjnej. Stąd waż-

ne wydaje się pytanie postawione przez Joannę Rutkowiak, dotyczące nauczyciela (mo-

im zdaniem dotyczy ono także nauczyciela akademickiego): „Czy jest zaangażowanym 

uczestnikiem społecznej wspólnoty, odpowiedzialnie troszczącym się o nią jako o ca-

łość teraźniejszą i przyszłą, skłonnym przeciwstawiać się naporowi neoliberalizmu 

przez stawanie oporu edukacyjnego i dawanie odporu nienajlepszej rzeczywistości?”33. 

Również w książce pt.: Neoliberalne uwikłania edukacji Eugenia Potulicka i Jo-

anna Rutkowiak, dowodzą istnienia edukacyjnego programu ekonomii korporacyjnej. 

Autorki ukazują, w jaki sposób neoliberalizm podporządkowuje sobie oświatę na całym 

świecie w celu wyprodukowania trzech rodzajów ludzi: bezrefleksyjnych producentów, 

bezkrytycznych konsumentów oraz ludzi odpady34. 

 

 

 

 

                                                 
31 Tamże, s. 108. 
32 J. Brzeziński, Trwałe wartości uniwersytetu. „Forum Oświatowe”, 1997, nr 1-2, s. 206. 
33 J. Rutkowiak, Neoliberalizm jako kulturowy kontekst kształtowania się tożsamości współczesnego na-
uczyciela (ku problematyce oporu i odporu edukacyjnego). W: R. Kwiecińska, S. Kowal, M.J. Szymański 
(red.), Nauczyciel – tożsamość – rozwój. Kraków 2007, s. 21. 
34 Por. E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków 2010. 
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Dostrzec można też inne zmiany w szkolnictwie wyższym.  

Obserwuje się większą otwartość uniwersytetów na tzw. kształcenie ustawiczne, 

które z jednej strony jest odpowiedzią środowisk akademickich na wymagania wynika-

jące z Procesu Bolońskiego i współfinansowane w dużej części ze środków Unii Euro-

pejskiej, a z drugiej strony  wynika ze wzrostu aspiracji i potrzeb edukacyjnych społe-

czeństwa oraz wymagań rynku pracy. To kształcenie permanentne – które przybiera 

formę różnorodnych studiów podyplomowych, eksternistycznych, studiów korespon-

dencyjnych i kształcenia na odległość (distance education, e-learning), czy też innych 

form akademickiej edukacji dorosłych, nie wyłączając zajęć dydaktycznych dla osób 

starszych w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku – choć wykracza poza tradycyjne 

zadania uniwersytetu, jest jednak upowszechnione w wielu krajach i na stałe wpisało się 

także w działalność edukacyjną szkół wyższych w Polsce.  

Ewolucję uniwersytetu interesująco przedstawia także Mieczysław Malewski35. 

Pokazuje on, jak zmieniał się uniwersytet, od „wspólnoty ludzi poszukujących prawdy”, 

poprzez „organizację biurokratyczną”, następnie uniwersytet w formie „korporacji” aż 

do uczelni zorganizowanej na wzór „przedsiębiorstwa”, którego funkcjonowanie opiera 

się na kryteriach komercyjnych. 

Również Marian Nowak36, powołując się na włoskiego badacza tych problemów  

G. Malizie, kreśli przyszłe scenariusze rozwoju sytuacji w edukacji, wskazując na czte-

ry typy (modele) szkoły w ogóle, które możemy odnosić także do modeli kształcenia 

akademickiego: (1) szkoła, która naucza; (2) szkoła, która dokonuje selekcji; (3) szkoła 

technokratyczna; (4) szkoła neohumanistyczna i solidarna. Autor dalej dodaje, że mode-

le te zdają się dobrze harmonizować z analizowanymi przez Zbyszko Melosika37 współ-

czesnymi grupami stanowisk wobec edukacji akademickiej, które reprezentowaliby 

odpowiednio: (1) akademiccy tradycjonaliści; (2) ludzie zorientowani na rynek i libe-

ralni merytokraci; (3) utylitarni instruktorzy; (4) zwolennicy dostępu. Osobiście opo-

wiada się „za neohumanistyczną koncepcją szkoły solidarnej, zainteresowanej pełnym 

rozwojem osoby, zarówno w sferze poznawczej, jak i emocjonalnej oraz wartościującej 

– w jej aspekcie indywidualnym i społecznym […]. Taki model funkcjonowania szkol-

                                                 
35 Por. M. Malewski, Ewolucja uniwersytetu – implikacje dla kształcenia. „Teraźniejszość – Człowiek – 
Edukacja”, 1998, nr 1, s. 17-29. 
36 Por. M. Nowak, Problemy uniwersyteckiego kształcenia pedagogicznego w kontekście regionalności i 
polskości oraz europejskości. W: J. Kostkiewicz (red.), Uniwersytet i wartości. Kraków 2007, s. 81-82. 
37 Por. Z. Melosik, Uniwersytet i społeczeństwo..., dz.cyt., s. 173-179. 
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nictwa wyższego byłby bardziej otwarty na edukację grup, które były z niej poprzednio 

wykluczone, oraz na edukację całościową” 38. 

Inne znaczenie ma też sama nazwa „uniwersytet”. Rozumienie tego pojęcia zosta-

nie szerzej przedstawione w dalszej części pracy, ale w tym miejscu można zaznaczyć, 

że ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadza nowe 

określenie: „uniwersytet techniczny”, a także daje możliwość tworzenia szkół wyższych 

o nazwie „uniwersytet” dopełnionej innym przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu 

określenia profilu uczelni”39. A konsekwencje takiego stanu rzeczy są istotne. To nie 

tylko zmiana samej nazwy szkoły wyższej, ale to także przejęcie całego „dziedzictwa 

kulturowego”, które znaczeniowo związane było z pojęciem „uniwersytetu”. Trzeba 

przyznać, że ta zmiana dotychczasowych akademii, politechnik i innych szkół wyższych 

w uniwersytety, przysparza wiele problemów tym wszystkim, którzy przywiązują dużą 

uwagę do istoty i znaczenia tradycyjnego rozumienia „uniwersytetu”. „Skądinąd wia-

domo, że zagrożeniem dla tożsamości uniwersytetu jest idea konwergencji, zakładająca 

potrzebę ujednolicania szkolnictwa wyższego, a zatem upodabniania się uniwersytetu 

do pozostałych szkół wyższych. Daje się też zaobserwować zjawisko odwrotne – aca-

demic drift to z kolei próby upodabniania się wyższych szkół zawodowych do uniwer-

sytetu”40. 

 

Ostatnie lata przyniosły także gwałtowny wzrost liczby szkół wyższych i samych 

studentów, związany w znacznej mierze z powstaniem i rozwojem uczelni niepaństwo-

wych. Według danych statystycznych o szkolnictwie wyższym, opublikowanych na 

stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w Polsce funk-

cjonuje 467 uczelni, z czego 141 to uczelnie publiczne (30,2%), a 326 to uczelnie nie-

publiczne (69,8%). Usytuowanie szkół wyższych blisko miejsca zamieszkania kandyda-

tów na studia, wyż demograficzny, wymagania rynku pracy i wreszcie wzrastające aspi-

racje edukacyjne młodzieży sprawiły, że nastąpił zdecydowany wzrost liczby studentów 

– z 403 tys. w roku akademickim 1990/1991 do ok. 1677 tys. – stan na 30 listopada 

                                                 
38 M. Nowak, Problemy uniwersyteckiego…, dz.cyt., s. 88. 
39 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Art. 3, pkt. 1-3. Dz.U. z 2005r. Nr 164, 
poz. 1365, z późniejszymi zmianami. 
40 B. Gola, Tradycja uniwersytecka wobec masowości wyższego wykształcenia i nacisków rynku pracy. 
W: J. Kostkiewicz (red.), Uniwersytet…, dz.cyt., s. 175. 
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2012 roku. Z czego w szkołach niepublicznych studiuje 27% wszystkich studentów41. 

Obecnie Polska ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników skolaryzacji oraz naj-

większą liczbę instytucji szkolnictwa wyższego w Europie. Powszechnie fakt ten uznaje 

się za jedno z osiągnięć polskich przemian ustrojowych. Oczywiście, nie zawsze owa 

ilość i powszechna możliwość dostępu do uczelni wyższych są równoznaczne z wysoką 

jakością kształcenia, o którą powinny zabiegać obydwa sektory szkolnictwa wyższego 

(publiczny i niepubliczny). Wzrost liczby studentów, przy jednoczesnej „wieloetatowo-

ści” nauczycieli akademickich może prowadzić do wielu patologii życia akademickiego. 

Przemiany w szkolnictwie wyższym zachodzą także poprzez wdrażanie wskazó-

wek i zaleceń zawartych w dokumentach i raportach przygotowanych przez gremia 

międzynarodowe, do których należą najczęściej cytowane w literaturze przedmiotu: 

raport Jacques’a Delorsa42 oraz Biała Księga Komisji Europejskiej43.  

Raport Delorsa zapowiada m.in. istotne zmiany w celach i treściach kształcenia 

ujmowanych jako filary edukacji:44 

1. Uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby zdobyć narzędzia rozumienia, łącząc kulturę 

ogólną dostatecznie rozległą, z możliwością zgłębiania niewielkiej liczby przedmio-

tów, czyli uczyć się uczyć, by móc korzystać z możliwości, jakie stwarza edukacja 

przez całe życie; 

2. Uczyć się, aby działać w celu zdobycia nie tylko kwalifikacji zawodowych, lecz – 

co więcej – kompetencji, które pozwolą stawić czoło różnym sytuacjom oraz pra-

cować w zespole; 

3. Uczyć się, aby żyć wspólnie, dążąc do pełniejszego zrozumienia Innego i do do-

strzegania współzależności, realizować wspólne projekty i uczyć się rozwiązywania 

konfliktów z poszanowaniem wartości pluralizmu, wzajemnego zrozumienia i poko-

ju; 

4. Uczyć się, aby być, aby łatwiej osiągnąć pełny rozwój swojej osobowości i móc 

działać nieustannie, zwiększając zdolność do autonomii, osądu i osobistej odpowie-

dzialności. Realizując ten cel, nie wolno zaniedbać w edukacji potencjału jednostki: 

                                                 
41 Dane statystyczne opracowano na podstawie: www.nauka.gov.pl/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-
wyzszym/ [dostęp: 30 września 2014 r.]. 
42 Raport J. Delorsa, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Warszawa 1998. 
43 Biała Księga Komisji Europejskiej: Nauczanie i uczenie się, na drodze do uczącego się społeczeństwa. 
Warszawa 1997. 
44 Cyt. za: K. Pacławska, Kompetencje zawodowe nauczyciela absolwenta UJ. W: J. Lackowski (red.), 
Informator Studium Pedagogicznego 2005/2006. Kraków 2005, s. 13-14. 
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pamięci, rozumowania, poczucia estetyki, zdolności fizycznych, umiejętności poro-

zumiewania się, itp. 

Szczególnie dwa ostatnie filary edukacji, tj. „uczyć się, aby żyć wspólnie” oraz 

„uczyć się, aby być”, tworzą nową wartość edukacji, generują nowe cele, treści i meto-

dy realizacji, stawiają przed środowiskiem akademickim nowe zadania. Ściśle są też 

powiązane z tematyką niniejszej pracy – wspólnotowo-wychowawczym charakterem 

szkoły wyższej oraz potrzebą rozwoju podmiotowości uczestników procesu edukacyj-

nego w szkole wyższej. 

Natomiast „Biała Księga pod redakcją Edith Cresson i Padraiga Flynna – ogło-

szona przez Komisję Europejską w 1995 roku – zwraca uwagę na to, iż demokracja w 

edukacji wymaga przystosowania systemu kształcenia do spełniania bieżących potrzeb 

różnych grup społecznych. Opierając się na analizach obecnego stanu oraz rozpoznaniu 

tendencji rozwojowych, określa zasady, potrzeby i kierunki dalszych zmian w edukacji 

europejskiej. Wskazuje zasadniczy kierunek i cel przemian europejskiej polityki oświa-

towej, jakim jest tworzenie się modelu społecznego opartego na zdobywaniu umiejętno-

ści w trakcie ciągłego uczenia się i nauczania (społeczeństwa uczącego się). […] Nowe 

rozwiązania sugerowane w Białej Księdze to poszukiwanie większej elastyczności w 

strukturze instytucji kształcenia, powiązanie kultury ogólnej i kształcenia zawodowego, 

łączenie roli szkół i przedsiębiorstw w nabywaniu kwalifikacji zawodowych, dążenie do 

demokratyzacji oświaty i wyrównywania szans”45 

Zwraca się także uwagę na funkcje merytokratyczne, tj. poszukiwanie i urzeczy-

wistnianie mechanizmów stratyfikacji społecznej – uniwersytet powinien realizując 

zasadę „równości możliwości na wstępie” – ustanawiać „procedury sprawiedliwej kon-

kurencji” oparte na równym współzawodnictwie talentów i ambicji oraz „kanały ru-

chliwości w górę”. Merytokratyczną koncepcję uniwersytetu szeroko opisał Zbyszko 

Melosik46. 

Można też wskazać inne przemiany i  aktualne tendencje, które w mniejszym bądź 

większym stopniu dotykają szkoły wyższe. Ze względu na obszerność tego zagadnienia 

wybrano tylko te najbardziej widoczne i podkreślane w literaturze przedmiotu. 

 

                                                 
45 R. Góralska, Studenci uniwersytetu końca XX wieku. Toruń 2003, s. 34. 
46 Por. Z. Melosik, Uniwersytet i społeczeństwo..., dz.cyt., s. 139-150. 
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Należy zadać jeszcze pytanie, na ile postulowane i wdrażane zmiany sprzyjają 

rozwojowi oświaty i szkolnictwa wyższego? Aby ten warunek spełnić, zmiany powin-

ny: być względnie trwałe; charakteryzować się ciągłością i konsekwencją; dotyczyć 

instytucji i osób funkcjonujących w systemie; mieć stabilny charakter; wynikać z same-

go systemu oświaty (oczekiwań podmiotów edukacji, nowych teorii i eksperymentów 

pedagogicznych, postępu pedagogicznego, itp.) oraz przynosić pozytywne rezultaty (np. 

poprawę jakości kształcenia, pożądane zmiany poglądów i postaw, odpowiednie kształ-

towanie społecznego sytemu wartości, wzrost skolaryzacji, itd.)47. 

Niestety, w kontekście tych założeń, negatywnie można ocenić wiele wdrażanych 

zmian w szkolnictwie wyższym. Umasowienie studiów wyższych mocno odbiło się na 

jakości i poziomie samych studentów, w tym kandydatów do zawodu nauczyciela. 

Sztywne, odgórne i zbiurokratyzowane wdrażanie postulatów wynikających z procesu 

bolońskiego oraz wąskie nastawienie na osiąganie efektów określonych w Krajowych 

Ramach Kwalifikacji nadają edukacji akademickiej kolor i cechy sepii – zamykając 

szansę na uzyskiwanie naturalnych barw nauki i edukacji odzwierciedlających złożo-

ność i wielowymiarowość dynamicznie zmieniającego się świata48. Nacisk na kształce-

nie zawodowe odpowiadające oczekiwaniom rynku pracy, przy jednoczesnym zanie-

dbywaniu edukacji wielostronnej, interdyscyplinarnej może prowadzić do „wytwarza-

nia” absolwentów o niewielkiej orientacji podmiotowej, użytecznych jedynie w wąskich 

gałęziach gospodarki. Zmniejszenie autonomii uczelni i ich pracowników poprzez „cen-

tralne sterowanie” szkolnictwem wyższym, nie tylko stoi w sprzeczności z tradycją 

uniwersytecką, ale niweczy potencjał twórczy podmiotów edukacji, ich innowacyjność 

oraz nastawienie na zmianę i rozwój. Pozostaje mieć nadzieję, że skuteczny opór wobec 

wybranych negatywnych trendów i reform, przy jednoczesnym otwarciu na to, co ko-

nieczne i prorozwojowe sprawi, że szkolnictwo wyższe będzie zmierzać w odpowied-

nim kierunku. Potrzeba do tego dobrych nauczycieli akademickich. Tylko w najlep-

szych szkołach wyższych kadra nauczycieli akademickich jest nastawiona innowacyj-

nie, oczekuje i pożąda zmiany, aktywnie uczestniczy w jej urzeczywistnianiu49.  

 

                                                 
47 Por. M.J. Szymański, Zmiana społeczna i zmiana edukacyjna. W: J. Kostkiewicz, A. Domagała-
Kręcioch, M.J. Szymański (red.), Szkoła wyższa…, dz.cyt., s. 29-30. 
48 Por. M. Czerepaniak-Walczak, Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach 
i treściach zmiany w edukacji akademickiej. W: Fabryki dyplomów…, dz.cyt., s. 55. 
49 M.J. Szymański, Kształcenie pedagogiczne w obliczu zmian. W: J. Kostkiewicz, A. Domagała-
Kręcioch, M.J. Szymański (red.), Szkoła wyższa…, dz.cyt., s. 51. 
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Na zakończenie tego podrozdziału pragnę jednak podkreślić tradycyjne i nie-

zmienne funkcje uniwersytetu. Zostaną one szczególnie wyakcentowane w tej części 

pracy, która opisuje aksjologiczny fundament universitas. Wśród podstawowych funkcji 

uniwersytetu na pierwszy plan wysuwa się zadanie rozwijania nauki i prowadzenia ba-

dań. Nauka jest bowiem niezbędna do wykształcenia elity kierowniczej, ekspertów, bez 

których rozwój państwa jest niemożliwy50. Stąd, jak podkreśla Jerzy Brzeziński, w każ-

dym uniwersytecie muszą być profesorowie prowadzący aktywne życie naukowe i mu-

szą być studenci, studiujący pod kierunkiem profesorów, przyswajający elementy ich 

warsztatu badawczego, uczący się samodzielnego dochodzenia drogą naukową do wła-

snych wyników badawczych51. Drugim zadaniem, nierozerwalnie związanym z działal-

nością naukowo-badawczą uniwersytetu, jest funkcja dydaktyczno-wychowawcza, którą 

realizują nauczyciele akademiccy. Wychowawcza rola uniwersytetu zostanie wyakcen-

towana w dalszej części pracy. Kwestie dydaktyczne zajmują dużą cześć pracy nauczy-

ciela, a jednocześnie w małym stopniu rzutują na jego awans zawodowy. Jest to jednak 

istotna przestrzeń pracy nauczycieli akademickich, która daje możliwość nie tylko prze-

kazywania dorobku nauki i propagowania wyników własnych badań, ale przede 

wszystkim stwarza rzeczywiste sytuacje wychowawcze, oparte na zasadzie szeroko ro-

zumianej współpracy ze studentami.  Pozostaje powtórzyć, że szkoda, iż w ocenie pracy 

nauczyciela akademickiego w tak niewielkiej mierze uwzględnia się działalność dydak-

tyczną i organizacyjną pracownika szkoły wyższej. Zwracają na to uwagę zwłaszcza te 

osoby, które głównie realizują zadania dydaktyczne, jednocześnie często podejmując 

oryginalne i twórcze działania organizacyjne na rzecz tworzenia nowej jakości we wła-

snych środowiskach uczelnianych. 

Janusz Goćkowski podkreśla funkcję narodotwórczą uniwersytetów, które powin-

ny być: ośrodkami rozważań dotyczących kondycji narodu, jego tożsamości i charakte-

ru kultury, strażnikami tradycji i rzecznikami racji/interesów wspólnoty narodowej. 

Powinny być także promotorami zmiany społecznej oraz ośrodkami wypowiedzi opi-

niotwórczych, tj. rodzajem wymierzania sprawiedliwości widzialnemu światu”52. 

„Uniwersytety są także ośrodkami skupiania sił twórczych, przesądzających o 

rozwoju cywilizacyjnym i kulturalnym społeczeństw, co sprawia, że są one doniosłym 

                                                 
50 Por. J. Szczepański, Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia. Warszawa 1963, s. 21. 
51 Por. J. Brzeziński, Rozważania o uniwersytecie. W: J. Brzeziński, L. Witkowski (red.), Edukacja wobec 
zmiany społecznej. Poznań-Toruń 1994, s. 31.  
52 J. Goćkowski, Uniwersytet i tradycja w nauce. Kraków 1999, s. 59. 
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czynnikiem kulturotwórczym. Uniwersytet jako skarbnica idei humanistycznych jest 

twórczą wspólnotą uczonych, nauczycieli i studentów. Spełnia tę funkcję już przez sam 

fakt uprawiania nauki, kształcenia młodzieży, publikowania wyników badań, uczestnic-

two w życiu społecznym, a także przez gromadzenie dóbr kultury (księgozbiory)”53. Ta 

siła kulturotwórcza szkoły wyższej zauważalna jest  szczególnie w regionie, w której 

ona funkcjonuje – rozpoznaje i zaspokaja potrzeby edukacyjne środowiska, upowszech-

nia postęp naukowy i techniczny, rekonstruuje tradycje lokalne w dziedzinie edukacji54. 

Oprócz tradycyjnych, ponadczasowych, ogólnospołecznych funkcji uniwersyte-

tów, istnieją także tzw. wewnątrzsystemowe funkcje szkolnictwa wyższego oraz funk-

cje wymuszone55. Należą do nich: kształcenie kadr dla własnych potrzeb (dydaktycz-

nych, badawczych); tworzenie propozycji rozwiązań modelowych (w zakresie organi-

zacyjnym, programowym, metodycznym); kształtowanie etosu pracy zawodowej śro-

dowisk akademickich (normy postępowania, standardy pracy naukowej); przygotowa-

nie studentów do sprostania wymaganiom studiów wyższych (działania wyrównawczo-

kompensacyjne, wdrażanie do samodzielnej i krytycznej pracy badawczej, wdrażanie do 

samodzielnego studiowania, przekraczania schematów w pełnieniu ról społecznych i 

obywatelskich, itp.). 

W dyskusjach nad przyszłością uniwersytetu, w literaturze poruszającej tę tema-

tykę, zazwyczaj postuluje się, by nie pozostawał on zachowawczy; oczekuje się, że bę-

dzie on reagować na dokonujące się przemiany kulturowe i dominujące trendy społecz-

ne56. Instytucja ta – chociaż apolityczna i autonomiczna – musi być wrażliwa na to, co 

zmienia się w jej otoczeniu społecznym, „musi z tym otoczeniem prowadzić dialog”57, 

być bardziej powiązana ze zmianami na rynku pracy, efektywniej reagować na oczeki-

wania edukacyjne, być użyteczna społecznie. Choć z drugiej strony istnieje obawa, czy 

ów proces „upraktycznienia uniwersytetów” nie zagrozi jego podstawowym funk-

cjom58.  

 

 

                                                 
53 R. Góralska, Studenci…, dz.cyt., s. 31. 
54 Por. J. Półturzycki, Funkcje wyższego szkolnictwa niepaństwowego w regionie – na przykładzie Szkoły 
Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. „Kultura i Edukacja”, 1996, nr  3. 
55 Por. T. Lewowicki, Przemiany oświaty. Warszawa 1994, s. 98-100. 
56 Por. R. Góralska, Studenci…, dz.cyt., s. 224. 
57 J. Brzeziński, Rozważania…., dz.cyt., s. 45. 
58 Por. K. Denek, Szkolnictwo wyższe a rynek pracy. „Toruńskie Studia Dydaktyczne”, 1998, nr 12, s.16n. 
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Wśród całokształtu uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i społecznych mo-

gących wywierać wpływ na działania przystosowawcze uniwersytetów wymienia się 

także potrzeby formułowane przez społeczność uczelnianą, w tym przez samych studen-

tów. Konkretnym przejawem aktywnego uczestnictwa studentów w procesie edukacyj-

nym jest choćby ich stosunek do programu kształcenia akademickiego59.  

„Nie ma zatem wątpliwości, że penetracja badawcza środowiska akademickiego, 

zwłaszcza w okresie przemian społecznych, należy do jak najbardziej uzasadnionych i 

potrzebnych”60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Por. M. Noga, S. Trusz, Studenci wobec programu kształcenia akademickiego. W: D. Skulicz. (red.), 
Studenci…, dz.cyt., s. 65-84; D. Kowalczyk, M. Noga, Uniwersytecka edukacja nauczycieli w opinii ab-
solwentów Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 2003, 
nr 21, s. 210-223. 
60 R. Góralska, Studenci…, dz.cyt., s. 224. 
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2. Universitas – wspólnota  
nauczycieli akademickich i studentów 

 

Nazwa „uniwersytet” funkcjonuje od późnego średniowiecza, ale początków idei 

tego typu szkoły należy szukać w starożytności. Jej urzeczywistnieniem stała się Aka-

demia Platońska – prototyp starożytnych szkół filozoficznych. Funkcjonowanie póź-

niejszego uniwersytetu jako szkoły stanowi kontynuację podstawowych zasad, na któ-

rych opierała się Akademia. Należały do nich: poczucie wspólnoty, przekonanie o moż-

liwości dotarcia do prawdy na drodze dociekań filozoficznych, metoda dyskursu, bezin-

teresowność w służbie idei dobra, prawdy i piękna. W myśl tej najstarszej koncepcji, 

która została później rozwinięta przez Wilhelma von Humboldta i przypomniana przez 

Allana Blooma, uniwersytet jest instytucją wielofunkcyjną, która łączy kształcenie z 

poszukiwaniem prawdy. Na przestrzeni dziejów taka idea uniwersytetu ścierała się z 

drugą podstawową koncepcją, która bardziej akcentowała funkcję dydaktyczną, przeka-

zywanie wiedzy (kształcenie) niż dociekanie prawdy. Zgodnie z tymi założeniami po-

wstały uniwersytety średniowieczne, uniwersytet napoleoński oraz idea uniwersytetu 

jako wyższej szkoły zawodowej. Istnieją również stanowiska pośrednie, dla których 

funkcja dydaktyczna stanowi punkt wyjścia, jednak sam proces dydaktyczny jest oparty 

na wartościach specyficznych, charakterystycznych dla starej koncepcji: na wiedzy 

ogólnej i teoretycznej61. 

Wszystkie te różnice i rozbieżności nie są jednak tak istotne, jeśli weźmiemy pod 

uwagę, iż pierwsze uniwersytety określane były przez dwa podstawowe pojęcia, wyzna-

czające ich specyfikę: studium generale, tzn. poznawanie rzeczy ogólnych, powszech-

nych prawidłowości, oraz universitas – oznaczające wówczas wspólnotę, korporację, 

cech62. 

Powstaje zatem podstawowe pytanie, czy coś z tej tradycyjnej koncepcji uniwer-

sytetu pozostało i czy istnieje jeszcze możliwość budowania wspólnoty w środowisku 

akademickim. Pytanie tym bardziej zasadne, że istnieje mnóstwo dowodów na sprzecz-

                                                 
61 Por. A. Kobylarek, Uniwersytet – zarys ewolucji idei podstawowej. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 
2002, nr 1/19, s. 90-91. 
62 Tamże, s. 91. 
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ności nie do pogodzenia w ramach samej tylko „wspólnoty” uczonych, a podziały i kon-

flikty interesów rysują się na każdym poziomie i we wszystkich niemal instytutach63. 

Universitas znaczy wspólnota64. Uniwersytety to przede wszystkim ludzie – stu-

denci, pracownicy naukowi, personel administracyjny. W niniejszej pracy skoncentro-

wano się na wspólnocie akademickiej jako społeczności nauczających i uczących się: 

universitas studiorum et studentium65. Nie można jednak zapominać, że ważną rolę w 

funkcjonowaniu uniwersytetu odgrywa także personel administracyjny66. 

„W średniowieczu, pozostając pod zwierzchnictwem władz kościelnych uniwer-

sytety – na wzór zakonów – miały charakter wspólnoty. Była to wspólnota ludzi poszu-

kujących prawdy. Wiedza, jako rezultat tych poszukiwań, miała charakter boski. Jej 

wytwarzaniu towarzyszyła nadzieja znalezienia kamienia filozoficznego i odkrycia 

prawdy ostatecznej – zagadki Bytu”67. Zatem uniwersytet w swoim pierwotnym, śre-

dniowiecznym jeszcze założeniu stanowić miał przede wszystkim grupę osób związa-

nych wspólnym przekonaniem o wartości wiedzy, nauki i edukacji jako drogi do inte-

lektualnego poznania świata. Od samego początku tworzono uniwersytety jako wspól-

noty posiadające swoje kodeksy etyczne, wspólnoty złożone z ludzi nauki i ludzi wiary. 

W kontekście rozważań nad uniwersytetem jako wspólnotą nauczycieli akade-

mickich i studentów, ważne jest właściwe rozumienie wspólnoty.  

Bardzo często, autorzy różnych prac dotyczących tematyki wspólnoty, odnoszą 

się do koncepcji Ferdinanda Tonniesa, który dokonuje rozróżnienia pomiędzy wspólno-

tą (niem. Gemeinschaft) a zrzeszeniem/stowarzyszeniem (niem. Gesellschaft). O wspól-

nocie możemy mówić wówczas, gdy zaistnieją pomiędzy ludźmi więzi oparte na zro-

zumieniu i wzajemnej zgodzie, gdy mamy do czynienia ze współżyciem ludzi opartym 

na przyjaźni, braterstwie i koleżeństwie, w duchu intymności i prywatności. Ten rodzaj 

stosunków społecznych opiera się w dużej mierze na emocjach, bliskości emocjonalnej. 

Natomiast zrzeszenie to rodzaj stosunków społecznych o charakterze formalno-

rzeczowym, opartych na „woli arbitralnej", na racjonalnej kalkulacji, umowie i wymia-

                                                 
63 Por. A. Kobylarek, Osiąganie konsensusu interesariuszy edukacji akademickiej. O społecznej misji 
uniwersytetu. W: M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów…, dz.cyt., s. 123.    
64 Por. B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Warszawa 2000, s. 254;  
A. Ładyżyński, J. Raińczuk. (red.), Uniwersytet…, dz.cyt., s. 9; M. Malewski, Ewolucja Uniwersytetu – 
implikacje dla kształcenia. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1998, nr 13, s. 23; i inni. 
65 W. Stróżewski, O idei Uniwersytetu. W: W. Stróżewski, W kręgu wartości. Kraków 1992, s. 20. 
66 Szerzej na ten temat np.: J. Pająk, Administracja uczelni wobec studentów. „Pedagogika Szkoły Wyż-
szej”, 1996, nr 4, s. 247-251. 
67 M. Malewski, Od misji życiowej do roli zawodowej. O kryzysogennej ewolucji kompetencji w nauce. 
„Pedagogika Szkoły Wyższej”, 2001, nr 16, s. 11. 
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nie, regulowanych przez formalne prawo. Łączy jednostki jedynie w aspekcie wykony-

wania przez nie określonych ról społecznych. Zarówno pierwszy jak i drugi typ więzi 

pomiędzy ludźmi występuje w ramach jednego społeczeństwa, przy czym wspólnota 

jest rodzajem więzi charakterystycznym dla rodziny, czy społeczności lokalnej, nato-

miast stowarzyszenie dla życia np. w nowoczesnym mieście68. 

Również Mirosław J. Szymański podaje definicję „wspólnoty” oraz „wspólnoty 

edukacyjnej”69. Wspólnota to rodzaj zbiorowości społecznej utworzonej na podstawie 

obiektywnie istniejących związków (np. pokrewieństwa, koleżeństwa, uznawanych  

idei), której członkowie odczuwają bliskość poglądów i postaw oraz silną więź psy-

chiczną, a także to, że w jej ramach mogą umacniać swe przekonania, odczuwać pozy-

tywne emocje, zaspokajać potrzeby. Natomiast wspólnota edukacyjna to rodzaj wspól-

noty społecznej skupionej wokół celów związanych z kształceniem i samokształceniem, 

wychowaniem i samowychowaniem, łącząca osoby zacieśniające związki interperso-

nalne, mające poczucie tożsamości grupowej, wspierające się w działaniach edukacyj-

nych. Tu Szymański wyraźnie nawiązuje do Joanny Danilewskiej, która uważa, że: 

„idealna wspólnota edukacyjna to wspólnota duchowa ludzi połączonych więzią inter-

personalną, posiadających poczucie tożsamości grupowej oraz świadomość wspólnego 

edukacyjnego celu; ludzi uczących się i wspierających edukację innych, którzy uczyć 

się pragną” 70. 

Wspólnotę można ujmować także: wedle myślenia kolektywistycznego, w myśl 

filozofii społecznej indywidualizmu, lub w ujęciu personalistycznym71. 

W rozumieniu kolektywistycznym świat wspólnoty uczonych, podobnie jak każdy 

inny świat, jest wszechobejmującym uniwersum opartym na kolektywnie wytwarzanych 

sensach i znaczeniach72. Socjologowie podkreślają, że w przeciwieństwie do zrzeszenia, 

wspólnota opiera się nie na rolach społecznych, ale na całej osobowości.73 Wyraża się 

ona poczuciem tzw. tożsamości kolektywnej. W nauce instytucjonalnej występuje w 

                                                 
68 Por. F. Tonnies, Wspólnota i stowarzyszenie: rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych 
formach kultury. Warszawa 1988. 
69 M.J. Szymański, Socjologia edukacji…, dz.cyt., s. 195-196. 
70 J. Danilewska, Wspólnota ludzi uczących się i wspierających edukację innych. W: J. Danilewska (red.), 
Fundamenty..., dz.cyt., s. 16. 
71 Por. T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób. W: F. Adamski (red.), Człowiek – Wychowanie – 
Kultura. Kraków 1993, s. 109-110. 
72 P.L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa 1994. 
73B. Mikołajewska, „Ochronna” wspólnota i tożsamość jednostki. Wybrane fragmenty B. Newman z: 
Protective Communities and Personal Identity. W: I. Machaj (red.), Małe struktury społeczne. Lublin 
1998. 
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dwóch trudnych do rozdzielenia funkcjach. Po pierwsze, jest następstwem doświadcza-

nia wartości, reguł i instytucji konstytuujących uniwersum świata uczonych i niczym 

zwierciadło odbija jego wszystkie najistotniejsze składowe. Po drugie, jest instrumen-

tem socjalizacji adeptów, którzy pragną wkroczyć w ten świat i stać się pełnoprawnymi 

członkami akademickiej wspólnoty74. Jak twierdzi Kazimierz Obuchowski, kolekty-

wizm obowiązywał przez większość okresu trwania naszej cywilizacji i „stanowił natu-

ralną zasadę funkcjonowania podstawowych społeczności ludzkich, był elementem na-

turalnego porządku rzeczy”75. Tak rozumiany kolektyw promował postawy konformi-

styczne, negował aksjologiczny indywidualizm. Właściwym „podmiotem” była okre-

ślona struktura społeczna, całość złożona z wielu jednostek ludzkich. W takim układzie 

każda jednostka stanowi element składowy całości, wtórny i podlegający prawom cało-

ści (a nie indywidualnym). Wybór celów służących społeczności dokonuje się tu zawsze 

arbitralnie, ponad jednostką, w imię swoiście pojętego dobra wspólnego. Wyższość 

dobra wspólnego nad dobrem jednostkowym ma być uzasadnieniem statusu podporząd-

kowania jednostki grupie społecznej oraz stosowania środków przymusu wobec jed-

nostki76. Idea kolektywizmu, niszcząca idee dobrze pojętej solidarności, samorządności 

i wychowania społecznego dominowała szczególnie w czasach stalinowskich, kiedy to 

teoria wychowania stała się dziedziną na wskroś ideologiczną77. 

Takiemu rozumieniu wspólnoty przeciwstawia się skrajny indywidualizm, gdzie 

człowiek „wykorzenia się” ze swych więzi społecznych i stawia swoje własne dobro 

ponad dobro wspólne. „Jednostka jest skazana na bycie z innymi, którzy stanowią źró-

dło jedynie ograniczeń jej wolności. W tym ujęciu staje się bytem samotnym, a nawet 

tragicznym”78. Wspólnota służy jedynie realizacji partykularnych interesów danej jed-

nostki. Drugi człowiek (np. student) traktowany jest jedynie jako środek służący do 

osiągnięcia celu. 

W rozprawie przyjęto rozumienie wspólnoty w ujęciu personalistycznym.  

Karol Wojtyła pisał, że właściwym podmiotem bytowania i działania, również gdy ono 

realizuje się wspólnie z innymi, jest zawsze człowiek – osoba. Bytowanie oraz działanie 

                                                 
74 M. Malewski, Od misji życiowej…, dz.cyt., s. 12. 
75 K. Obuchowski, Kolektywizm – Indywidualizm – Ideologizm. W: J. Rejkowski, K. Skarżyńska, M. 
Ziółkowski (red.), Orientacje społeczne jako element mentalności. Poznań 1990, s. 97.  
76 Por. K. Wrońska, Osoba i wychowanie. Wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły – 
Jana Pawła II. Kraków 2000, s. 68.  
77 Por. M. J. Szymański, Pedagogika socjologiczna. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Subdyscypliny i 
dziedziny wiedzy o edukacji. Gdańsk 2010, t. 4, s. 98. 
78 K. Wrońska, Osoba …, dz.cyt., s. 68. 
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„wspólnie z innymi” nie stanowi o nowym podmiocie działania, wprowadza tylko nowe 

stosunki między ludźmi, którzy są realnymi podmiotami działania79. Tym samym wska-

zuje na prymat osobowego podmiotu przed wspólnotą. Oznacza to, „że nie tylko de 

facto ludzie bytują i działają wspólnie jako wielość osobowych podmiotów, ale znaczy 

również, że niczego istotnego o tym współbytowaniu i współdziałaniu w sensie perso-

nalistycznym – czyli właśnie jako o wspólnocie – nie potrafimy powiedzieć, jeżeli nie 

wyjdziemy od człowieka właśnie jako osobowego podmiotu”80. „Tradycyjnie charakter 

uczestnictwa we wspólnocie wyznacza perspektywa osoby – z tej osobowej perspekty-

wy możemy orzekać o tym, co we wspólnocie jest właściwe. Dzięki tej perspektywie 

uczestnictwo we wspólnocie jest uczestnictwem w człowieczeństwie drugiego człowie-

ka – ono powinno wyznaczać jakość relacji i podmiotowość samego uczestnictwa”81. 

Członkom wspólnoty uniwersyteckiej przysługuje niezbywalne prawo do konstruowa-

nia indywidualnej tożsamości, odkrywania własnej podmiotowości. Wspólnota, oprócz 

realizacji misji uniwersytetu, jest miejscem indywidualnego rozwoju każdego uczestni-

ka procesu edukacyjnego w szkole wyższej. Wspólnota edukacyjna tworzy się dzięki 

indywidualności i niepowtarzalności nauczycieli akademickich i studentów ze sobą 

współpracujących.  

Odnosząc się dalej do myśli Jana Pawła II, można dodać, że: „wspólnotowy wy-

miar uniwersytetu ma się również potwierdzić w tym, co dotyczy stosunków między 

uczącymi a nauczanymi. Uniwersytet jest szczególnym środowiskiem, wspólnotą, w 

której spotykają się uczeni i uczniowie, profesorowie i studenci, przedstawiciele róż-

nych pokoleń zespoleni wspólnym celem i zadaniem. Spotkanie ludzkie jest nieodzow-

ne dla kształtowania osobowości i wzrostu profesjonalizmu w każdej dziedzinie – od 

rodzinnego aż po polityczne czy zawodowe”82. 

W tak przyjętej koncepcji „wspólnota oznacza to, co wspólne, nie tylko moje i 

twoje, ale też nasze, bez utraty podmiotowości każdej ze stron. Wspólnota jest nie tylko 

miejscem przynależności i identyfikacji, ale też miejscem umożliwiającym człowiekowi 

rozkwit jego talentów. To wszystko może nastąpić dzięki drugiemu człowiekowi, ale 

                                                 
79 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn. Kraków 1985, s. 342-343. 
80 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota. „Roczniki Filozoficzne” 1976, t. 24, z. 2, s. 21. 
81J. Kostkiewicz, Wspólnota akademicka i tożsamość studenta w kontekście zjawisk, ofert i skutków od-
działywania dominujących ideologii. W: J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański (red.), 
Szkoła wyższa…, dz.cyt., s. 119. 
82 A. Rynio, Wartość edukacji uniwersyteckiej w nauczania Jana Pawła II. W: J. Kostkiewicz (red.), 
Uniwersytet…, dz.cyt., s. 104. 
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nie za pośrednictwem […] Drugi jest „warunkiem”, a nie „środkiem” służącym realiza-

cji celów mojego życia”83. 

Wspólnota jest również miejscem wyzwalającym potencjał twórczy jej członków, 

inspirującym do działania. „Wspólnotowa organizacja uniwersytetu sprzyjała rozwija-

niu odkrywczości i samodzielności myślenia studenta. W uniwersytecie zorganizowa-

nym w formie wspólnoty właściwe miejsce zajmowało samokształcenie i autokreacja 

studentów”84. 

Uniwersytet jest wspólnotą, gdy występuje w nim zespół relacji, poprzez które 

określona wielość ludzi (nauczycieli akademickich i studentów) – podmiotów osobo-

wych – stanowi jedność społeczną (universitas); wspólnotą, rozumianą jako uświada-

miana i przeżywana przez poszczególne podmioty relacja, więź i jedność społeczna.  

Warto też, ukazać wspólnotę jako społeczność podmiotową85. Oparta ona jest na 

komunikacji dialogicznej, demokratycznym stanowieniu zasad i podejmowaniu wspól-

nie ważnych decyzji. Stwarza jednostkom i grupom możliwość zachowania swojej 

podmiotowości. Jest więc otwarta na ludzką inicjatywę, stwarza przestrzeń dla wszel-

kich działań obywateli, szanuje ich oryginalność i odmienność. Tak rozumiana wspól-

nota powinna dbać o swój podmiotowy charakter. Musi np. chronić instytucje demokra-

tyczne, które są podstawą podmiotowości społecznej. Jej obowiązkiem jest ochrona 

podmiotowości wszystkich grup i jednostek podmiotowych, tj. takich, które są również 

zdolne do samoograniczania swojej wolności z szacunku do podmiotowości innych i 

podmiotowości społecznej. We wspólnocie tak zorganizowanej, mieści się sprawiedli-

wa dystrybucja dostępu do podmiotowości, czyli sprawiedliwy rozkład szans podmio-

towych dla grup i jednostek86. Istotny jest również antropologiczno-aksjologiczny fun-

dament tej wspólnoty87. 

Więź wewnątrzgrupowa jest problemem centralnym w rozumieniu mechanizmów 

ucieleśniania idei wspólnoty. I nie chodzi tu o jakąkolwiek więź, lecz taką, dzięki której 

może zaistnieć specyficznie moralna relacja wobec innych objętych kategorią „my”. 

                                                 
83 K. Ablewicz, Zapoznawana wartość wspólnoty uniwersyteckiej. W: J. Kostkiewicz (red.), Uniwersy-
tet…, dz.cyt., s. 62-63. 
84 W. Wróblewska, Uniwersytet a samokształcenie studentów. W: Ładyżyński A., Raińczuk J. (red.), 
Uniwersytet…, dz.cyt., s. 190-191. 
85 Por. K. Wielecki, Wychowanie i wspólnotowość. Poza pedagogikę indywidualizmu i kolektywizmu. W: 
J. Danilewska (red.), Fundamenty..., dz.cyt., s. 62-63. 
86 Tamże. 
87 M. Noga, Antropologiczny i aksjologiczny fundament universitas. W: J. Danilewska (red.), Fundamen-
ty..., dz.cyt., s. 199-215.  
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Dyspozycję moralną łączyć tu można z: poczuciem nienaruszalności zaufania w kontak-

tach i wywiązywania się z zobowiązań; oczekiwaniem godnego postępowania wobec 

nas samych; troską o interesy drugich i gotowością do podejmowania działań na ich 

rzecz. Pomiędzy lojalnością, zaufaniem i solidarnością może się wówczas objawić 

świadomość moralna oraz klimat sprzyjający kształtowaniu się poczucia tożsamości 

indywidualnej oraz szerzej – tożsamości „my” – wspólnotowej. Implikuje to sytuację, w 

której możliwe staje się kształtowanie więzi prywatnych, przy jednoczesnej świadomo-

ści równoprawnego istnienia wielu odmiennych indywidualności88.  

„To, co najdobitniej manifestuje wspólnotowy wymiar zbiorowości akademickiej, 

to aksjonormatywne podstawy uprawiania nauki i kształcenia akademickiego. Do waż-

nych czynników należeć będzie kultywowanie tradycji, szacunek do dorobku naukowe-

go, przywiązanie do zrytualizowanych zachowań, uniwersalnych i lokalnych symboli, 

zaufanie do wiedzy, wiara w sens docierania do prawdy. W tekstach naukowych i wy-

powiedziach osobistych da się zauważyć przywiązanie do traktowania własnego środo-

wiska jako wspólnoty wykraczającej poza ramy poszczególnych instytucji naukowych. 

Świadomość przynależności i odrębności staje się istotnym czynnikiem wspólnototwór-

czym”89. 

 

*** 

Na początku XXI wieku wiele mówi się o kryzysie szkoły, również szkoły wyż-

szej. Wszelki kryzys, jak uczy nas Platon, autor jednego z podstawowych archetypów 

wychowania europejskiego, jest w swej istocie kryzysem osobowym. Oznacza to po 

pierwsze, że szkoła przestała być wspólnotą nauczycieli jako mistrzów i uczniów, 

wspólnotą, w której dokonuje się edukacja. Po wtóre, szkoła wyższa nie wychowuje, to 

znaczy nie odsłania dobra, prawdy i piękna i nie pociąga do urzeczywistniania warto-

ści90.  

Potrzeba więc pogłębionej refleksji nad takimi zagadnieniami, jak: kim jest, a kim 

powinien być nauczyciel akademicki i student, jakie relacje powinny zachodzić między 

nimi, na jakich wartościach ta więź powinna się opierać.  

                                                 
88 S. Trusz, Jedność i różnorodność – konteksty edukacyjnej wspólnoty w wymiarze instytucjonalnym 
szkoły. W: J. Danilewska (red.), Fundamenty..., dz.cyt., s. 226. 
89 W. Rogalski,  Kulturowa przestrzeń wspólnoty akademickiej. W: D. Skulicz (red.), Studenci…, dz.cyt., 
s. 28. 
90 Por. T. Gadacz., Wychowanie…, dz.cyt., s. 107. 
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Należy dążyć do tego, by uniwersytet stał się miejscem spotkania osób, dialogu, 

wzajemnego zaufania, odkrywania własnej podmiotowości – wspólnotą nauczycieli 

akademickich i studentów. A dążenie to jest wyrazem tęsknoty za tak istotnymi cechami 

wspólnoty, jak spontaniczność i bliskość emocjonalna. „Współcześnie daje się zauwa-

żyć zjawisko tęsknoty za wspólnotą […]. Tęsknota za wspólnotą jest zapewne spowo-

dowana brakiem satysfakcji z jakości życia zbiorowego czy wręcz z jego zakwestiono-

waniem”91. 

Jak dodaje P. Sztompka: „musimy powrócić do wysokich standardów akademic-

kich i do wspólnoty uczonych. Uniwersytet nie może być firmą, taśmowo produkującą 

absolwentów”92. 

W tym podrozdziale pracy zwrócono uwagę na potrzebę odbudowy i nadania war-

tości wspólnocie – wspólnej przestrzeni, czy inaczej, na potrzebę agory, spotkań, na 

potrzebę kreowania przestrzeni uniwersyteckiej, która mogłaby sprzyjać rozwojowi 

uczestników procesu edukacyjnego w szkole wyższej, w tym rozwojowi ich podmioto-

wości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 W. Rogalski, Kulturowa…, dz.cyt., s. 31. 
92 Wywiad z prof. Piotrem Sztompką z dn. 19 marca 2014r.: uniwersytet nie może być przedsiębior-
stwem. Serwis Nauka w Polsce: www.naukawpolsce.pap.pl   
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3. Wychowanie w szkole wyższej 

 

Pedagogika szkoły wyższej obejmuje nie tylko kształcenie, ale i wychowywanie 

w szkole wyższej, a także elementy historii wychowania w szkołach wyższych i meto-

dologii tejże dyscypliny93. Rozważania podejmowane w tej pracy, dotyczące zaangażo-

wania wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów, należą do 

zagadnień związanych przede wszystkim z problemem wychowania w szkole wyższej.  

Problematyka ta staje się jeszcze bardziej istotna, gdy bierzemy pod uwagę, iż 

grupę badawczą stanowią studenci – kandydaci do zawodu nauczyciela. Uznaje się po-

wszechnie, że procesy nauczania i wychowania mają głęboki wymiar moralny. Nauczy-

ciel jest dla uczniów nie tylko źródłem wiedzy, ale także przekazuje wartości i normy, a 

przez to staje się ważnym wzorem do naśladowania94. Oczekuje się również od każdego 

nauczyciela, że będzie jednocześnie dobrym wychowawcą, wrażliwym na potrzeby 

ucznia, skłonnym do współpracy i komunikowania się z innymi. Osobą, która potrafi 

rozwiązywać problemy, radzić sobie z konfliktami, efektywnie wspierać ucznia w jego 

rozwoju. Nauczyciel, oprócz dobrego przygotowania merytorycznego, powinien także 

być otwarty na problemy uczniów, być chętny do rozmów z nimi, nie bać się zadawa-

nych mu pytań. Oczekuje się, że będzie: życzliwy, sprawiedliwy, a przede wszystkim 

powinien być dobrym człowiekiem95.  

Kompetencje wychowawcze nauczyciela zawsze były ważne, ale w obecnych, co-

raz trudniejszych czasach zagubienia i samotności młodego człowieka jawią się jako 

konieczne i niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka i pełniejszego zrozumienia 

przez niego potrzeb innych ludzi. Każdy nauczyciel jest w pewnym stopniu współtwór-

cą wewnętrznego, duchowego życia swoich wychowanków. Pozostając do dyspozycji 

swoich uczniów, nauczyciel dzieli się z nimi posiadaną wiedzą, doświadczeniem, uwa-

gą, uczuciem, ale przede wszystkim własną osobą, tym kim jest on sam, jako niepowta-

rzalny, osobowy byt ludzki. Dokładnie oddaje to łacińska maksyma verba volant, 

exempla trahunt – słowa ulatują, przykłady pociągają. Jeśli zatem, nauczyciel ma być 

dla swoich uczniów wzorem, przykładem, dobrym wychowawcą, to sam musi być 

                                                 
93 S. Palka, Aktualne tendencje w dydaktyce akademickiej. W: D. Skulicz (red.), W poszukiwaniu modelu 
dydaktyki akademickiej. Kraków 2004, s. 32. 
94 Por. K. Pacławska, Kompetencje…, dz.cyt., s. 15. 
95 Por. J. Lackowski, Na drodze do dobrej szkoły. Kilka pytań i odpowiedzi. W: K. Pacławska (red.), Tra-
dycja i wyzwania. Edukacja – Niepodległość – Rozwój. Kraków 1998, s. 134. 
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człowiekiem wychowanym, autentycznym, prawdziwym, mieć szerokie kompetencje 

etyczne, by móc sprostać wyzwaniom, jakie stawia współczesna rzeczywistość, nie tyl-

ko edukacyjna. „Prawdziwy wychowawca musi zatem być bogaty, to znaczy posiadać 

bogatą osobowość, bogatą już dzięki temu, co sam w niej wykształcił, nagromadził, 

zebrał i ukształtował”96.  

Z drugiej strony, na co wskazuje ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkol-

nictwie wyższym pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz dydaktyczni są obowiązani 

kształcić i wychowywać studentów97. Założenie ważne i jednocześnie niejasne oraz 

kontrowersyjne zarówno dla studentów, jak i nauczycieli akademickich. Dodatkowo 

charakter zajęć dydaktycznych w uczelni, masowość i anonimowość studiów ogranicza-

ją działalność wychowawczą. Te i inne kontrowersje dotyczące funkcji wychowaw-

czych uczelni, różne ich źródła i przyczyny scharakteryzował m.in. Tadeusz Lewowic-

ki98. Podkreśla je także Danuta Gielarowska, która zauważa, iż wychowawcza działal-

ność szkół wyższych jest przedmiotem wielu dyskusji i czasami kontrowersji, gdyż nie 

zawsze widzi się jej potrzebę, dyskusje toczą się też wokół możliwości wychowaw-

czych szkół wyższych i metod wychowywania studentów. Autorka prezentację funkcji 

wychowawczych uczelni opiera na współczesnych koncepcjach edukacyjno-

wychowawczych i stwierdza, iż najistotniejszą cechą wychowania w szkole wyższej jest 

„podmiotowe uczestnictwo w wychowaniu – warunki dla samowychowania i samo-

kształtowania osobowości”99. 

Zatem wychowanie studentów – kandydatów do zawodu nauczyciela, ze względu 

na charakter przyszłej pracy zawodowej staje się ważną potrzebą i jednocześnie ze 

względu na obowiązki nauczycieli akademickich trudnym zadaniem. 

Niestety, analiza prawodawstwa dotyczącego szkolnictwa wyższego ukazuje po-

głębiającą się marginalizację tych kategorii efektów kształcenia, które ujmują kompe-

tencje społeczne studentów100. Rozwijanie tych kompetencji społecznych byłoby prak-

tyczną realizacją idei wychowania w szkole wyższej.  

                                                 
96 S. Szuman, Talent pedagogiczny. W: W. Okoń, Osobowość nauczyciela. Warszawa 1959, s. 98. 
97 Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo…, dz.cyt., Art. 111, pkt. 1.1 i 1.4. 
98 Por. T. Lewowicki, Funkcje wychowania w szkole wyższej (uwagi o funkcjach wychowania i potrzebie 
bliższego ich określenia). W: K. Jaskot, J. Mańczak (red.), Cele i zadania w szkole wyższej. Szczecin 
1987. 
99 D. Gielarowska, Społeczne i indywidualne funkcje wychowania na trzecim poziomie edukacji. W: T. 
Lewowicki (red.), Model zróżnicowanej szkoły wyższej. Warszawa 1985, s. 46. 
100 Por. M. Czerepaniak-Walczak, Autonomia w kolorze sepii…, dz.cyt., s. 47-54. 
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Jest oczywiste, że szkoła wyższa może i powinna być środowiskiem wychowaw-

czym. Interesującą argumentację popierającą tą tezę przedstawia Ewa Kubiak-

Szymborska101. Autorka opisuje cztery obszary, w których odnaleźć można wyraźne 

wskazania potrzeby wspomagania/wspierania wychowawczego młodzieży akademic-

kiej102.  

Pierwszy z nich to obszar psychologicznych teorii rozwoju człowieka, zwłaszcza 

tych, które odnoszą się do wieku młodzieży studiującej. Opierając się na teoriach  

m.in. D. Levinsona, R. Goulda, E. Eriksona, R. Havighursta, J. Turnera, D. Helmsa, 

autorka podkreśla, że okres studiów to czas ciągłego rozwoju, dążenia ku coraz wyż-

szym, dojrzalszym poziomom świadomości własnego „ja”, ku lepszemu, pełniejszemu 

rozumieniu siebie, świata i relacji między sobą i światem. Dodaje, iż w tym szczegól-

nym okresie rozwojowym, w którym młodzi ludzie „usamodzielniają” się w swoich 

poglądach, decyzjach, wyborach, budują wyobrażenia i plany na przyszłość, nie mogą i 

nie powinni być pozbawieni intencjonalnego wsparcia ze strony środowiska społeczne-

go, w którym studiując spędzają znaczną część swojego życia. 

Drugi obszar wyznacza koncepcja wychowania postrzeganego w jego najszer-

szym treściowo-zakresowym znaczeniu. Nie chodzi tu zatem o wychowanie w trady-

cyjnym, wąskim jego rozumieniu, które sprowadzane jest często do kształtowania oso-

bowości studentów, czy też rozwijania ich prawidłowych postaw lub przygotowania do 

pełnienia przez nich określonych ról społecznych. W poszukiwaniu możliwie najszer-

szego znaczenia tego procesu Ewa Kubiak-Szymborska podaje rozumienie wychowania 

za Andrzejem M. de Tchorzewskim, które oznacza „wszystkie rodzaje działań społecz-

nych, które charakteryzują się następującymi właściwościami (cechami) konstytutyw-

nymi: akomodacją, aproksymacją oraz indoktrynacją” 103. Opisując te właściwości, au-

torka jednocześnie mocno akcentuje aktywność samowychowawczą studenta. Podkreśla 

wymiar podmiotowy, czyli rolę samej jednostki w tym procesie, wolność dokonywa-

nych przez nią wyborów wraz z gotowością do ponoszenia odpowiedzialności tak za 

wybory, jak i działania. 

 

                                                 
101 Por. E. Kubiak-Szymborska, Nauczyciele akademiccy – studenci. Między partnerstwem a pozorną 
stycznością. Bydgoszcz 2005. 
102 Tamże, s. 85-97. 
103 A.M. de Tchorzewski, Teoria wychowania. W poszukiwaniu nowego paradygmatu. W: A.M. de Tcho-
rzewski (red.), Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji. Bydgoszcz 2002, s.18. 
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W tym miejscu i kontekście można przyjąć definicję wychowania, według której 

jest to „całokształt procesów i oddziaływań zachodzących w toku wzajemnych relacji 

między dwiema osobami, pomagających im rozwijać własne człowieczeństwo. Zakłada 

ono uznanie i afirmację wolności, dzięki której obie strony interakcji mogą ujawniać i 

urzeczywistniać wobec siebie wartości nadające sens ich życiu. W tak rozumianym wy-

chowaniu nie ma wychowawców i wychowanków, ale są spotykające się ze sobą osoby, 

które obdarowują się swoim człowieczeństwem. Aby to się mogło dokonać, muszą one 

wzajemnie otworzyć się na siebie, uznać własną wolność i godność, a także okazać au-

tentyczność, poczucie odpowiedzialności, zaufanie i empatię. Wychowanie jest więc 

dialogiem między osobami, a zatem zakłada wymienność ról: mówienia i słuchania, 

dawania i brania, czy też ofiarowania i asymilowania”104. Tak rozumiane wychowanie 

wyzwala w drugiej osobie, tak pożądane stany, jak rozwój, samorealizację czy wzrost 

samoświadomości. 

Trzeci obszar tworzą indywidualne potrzeby podmiotów edukacji. Autorka powo-

łując się na różnorodne badania105 konkluduje, iż to właśnie subiektywne przeświadcze-

nia studentów i nauczycieli akademickich wskazują na to, że okres studiowania może i 

powinien być kontynuacją procesu wychowania podejmowanego we wcześniejszych 

etapach rozwojowych. Równocześnie dodają, że powinno to być „inne” wychowanie 

niż dotychczas (w szkołach niższego szczebla). „Inne” oznacza tu przede wszystkim 

uwzględniające znaczny stopień samodzielności studenta w zakresie własnego rozwoju. 

Jednocześnie wychowanie w szkole wyższej rodzi kontrowersje i budzi opór ze strony 

zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Ci pierwsi często uważają, że mają 

już w znacznym stopniu ukształtowaną osobowość i nie ma potrzeby ich wychowywa-

nia, drugim zaś dążenie do wychowywania ludzi dorosłych wydaje się nie do pogodze-

nia z autentyczną demokracją106. Wydaje się jednak, że brak akceptacji wychowania na 

tym etapie edukacyjnym ma najczęściej charakter sporu definicyjnego, a na pewno nie 

wyklucza możliwości oddziaływań wychowawczych w toku studiów. 

 

 

                                                 
104 B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Pedagogika..., dz.cyt., s. 274. 
105 E. Kubiak-Szymborska podaje wyniki badań własnych oraz H. Maciąg-Sternik i E. Wnuk-Lipińskiej. 
Por. E. Kubiak-Szymborska, Nauczyciele..., dz.cyt., s. 91-94. 
106 Por. T. Szkołut, Edukacja wobec prawdy i wolności – współczesne kontrowersje. W: T. Szkołut (red.), 
Nowoczesność i tradycja. Lublin 1995, s. 48.  
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Czwarty obszar wynika z charakteru szkoły wyższej jako koinonii, czyli wspólno-

ty studentów i nauczycieli akademickich. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie: 

„czy tworzą oni taką strukturę społeczną, która nosi miano wspólnoty i czy nawoływa-

nie o nią w życiu akademickim dziś nie wyda się zbytnim sentymentalizmem?”107. Bar-

dzo często studenci i nauczyciele akademiccy nie tworzą tej wspólnoty, a wina za taki 

stan rzeczy leży po obu stronach. Jednak optymizm autorki, poparty rozważaniami wie-

lu osób zajmującymi się problematyką szkolnictwa wyższego, prowadzi do przekona-

nia, że szkoła wyższa rzeczywiście może być wspólnotą: podmiotów, celów i wartości, 

a tym samym doskonałym środowiskiem wychowawczym. 

W żadnej uczelni nie można pominąć zadań wychowawczych w stosunku do 

młodzieży, nie istnieje przecież „pustka” wychowawcza. Każda szkoła wychowuje za 

pośrednictwem stwarzanego przez siebie środowiska, a studenta cechować powinna 

wysoka kultura moralna i umiejętność współżycia społecznego, a także umiejętność 

samodzielnego i krytycznego myślenia oraz sprawna i twórcza wyobraźnia108.  

Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata 2010-2020 zobowiązuje szkoły 

wyższe do przyjmowania w założeniach programów studiów elementów związanych z 

wychowawczą funkcją uczelni, zmierzających do kształtowania absolwentów świado-

mych swych zobowiązań społecznych, przygotowanych do podjęcia ról przywódczych, 

tworzących wzorce postaw osobowych, obywatelskich i zawodowych, zdolnych do 

uczestniczenia w kulturze rozumianej jako fundament budowy nowoczesnego społe-

czeństwa109. 

Działalność wychowawcza musi być procesem świadomym i celowym. Proble-

matyka teleologiczna na gruncie pedagogiki czy teorii wychowania należy do jednego z 

istotniejszych obszarów rozważań, choć – jak sądził Mieczysław Łobocki – dotychcza-

sowe koncepcje celów wychowania nie spełniają współczesnych oczekiwań społecz-

nych i wymagają niejednej krytycznej refleksji110. Warto zatem omówić niektóre cele 

wychowania w szkole wyższej.  

                                                 
107 E. Kubiak-Szymborska, Nauczyciele…, dz.cyt., s. 97. 
108 Por. R. Góralska, Studenci…, dz.cyt., s. 28-30. 
109 Por. A. Matysiak (red.), Strategia…, dz.cyt., s. 90. 
110 Por. M. Łobocki, O celach i zadaniach wychowania w dobie dzisiejszej. „Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze” 1992, nr 7.  
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Mając na uwadze współczesne rozumienie celów wychowania111, jak również 

specyfikę tego etapu edukacyjnego i okresu rozwojowego podmiotów edukacji przyjęto, 

że celami wychowania w szkole wyższej są pożądane właściwości fizyczne, umysłowe, 

społeczne, kulturowe, duchowe uczestników procesu edukacyjnego, które chce się uzy-

skać poprzez tworzenie odpowiednich warunków indywidualnego i społecznego 

rozwoju oraz jego wspomaganie, zarówno w czasie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w szkole wyższej, jak i poprzez inne formy życia akademickiego (np. 

koła naukowe, samorządy studenckie, duszpasterstwa akademickie, obozy naukowe, 

uroczystości uczelniane, itp.). 

Ze względu na dojrzałość nauczycieli akademickich i studentów na plan pierwszy 

wysuwa się tworzenie korzystnych warunków ich rozwoju, a dopiero później celowe 

wspomaganie tego rozwoju. „Oznacza to, że proponuje się uznać za najważniejsze za-

pewnienie danej jednostce w społeczeństwie, w którym ona żyje oraz w systemie oświa-

towo-wychowawczym warunków dla samodzielnego, w dużej mierze spontanicznego, 

żywiołowego rozwoju. Jednocześnie jednak proponuje się świadome stymulowanie 

wspomnianego procesu wzrostu”112. Wspomaganie osoby w rozwoju nie może zatem w 

żaden sposób naruszać jej autonomii, wolności i prawa do wyboru innych rozwiązań, 

zgodnych z własnymi preferencjami i oczekiwaniami. „Oświata dorosłych nie może 

zmierzać do jakiejkolwiek indoktrynacji i polityzacji, lecz ma służyć jakościowym 

zmianom w ludzkim życiu. Spełniając ten warunek wspierania wolności i praw czło-

wieka, ideał i cele oświatowe stają się składnikiem etosu odpowiedzialności, którą 

współcześnie człowiek czyni osnową swojej egzystencji i moralności ze wszystkimi 

tego skutkami”113. 

Przez to „wspieranie” rozumieć będziemy także wszystkie działania pracownika 

uniwersyteckiego, które stwarzają lepsze warunki do osiągania większej dojrzałości 

osobowej przez studenta. Wspieranie procesów dojrzewania osobowego jest przede 

wszystkim realizacją przez szkołę wyższą celów wychowawczych. W najszerszym zna-

czeniu obejmują one wszelkie oddziaływania, które umożliwiają osobie stawanie się w 

                                                 
111 Por. B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Pedagogika..., dz.cyt., s. 34-35; W. Furmanek, Cele pedagogicz-
ne. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa 2003, t. I, s. 459-467; W. Okoń, 
Słownik pedagogiczny. Warszawa 1992, s. 168.  
112 W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1996, s. 55. 
113 T. Dyrda, Problemy podmiotowych celów i ogólnych treści oświaty dorosłych. W: T. Aleksander 
(red.), Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian. Kraków 2003, s. 10. 
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coraz większym stopniu jednostką samodzielną i odpowiedzialną, a zatem coraz bar-

dziej osobowo dojrzałą114. 

Stanisław Palka definiuje wychowanie w odniesieniu do pedagogiki szkoły wyż-

szej jako „układ działań, które służą zarówno kształtowaniu osobowości studentów, jak 

i wspomaganiu rozwoju tej osobowości” 115. 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym akcentuje „wychowanie studentów w po-

czuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i posza-

nowanie praw człowieka”116. Jest to zadanie ważne, ale jednocześnie można wskazać na 

inne cele wychowania w szkole wyższej. Te opisane poniżej, choć mają charakter uni-

wersalny i dotyczyć mogą wszystkich studentów, to jednak wydają się one szczególnie 

istotne w przypadku studentów – kandydatów do zawodu nauczyciela. Ta perspektywa 

przyszłej pracy zawodowej jest tu niezwykle ważna i zostanie ona podkreślona przy 

charakterystyce każdego z celów. 

 

Cel pierwszy: wspomaganie studentów w poszukiwaniu prawdy 

Rozważania na ten temat rozpoczyna fragment wykładu Kazimierza Twardow-

skiego pt.: O dostojeństwie Uniwersytetu, wygłoszonego 21 listopada 1932 roku z oka-

zji nadania mu, za zasługi naukowe, godności doktora filozofii honoris causa Uniwer-

sytetu Poznańskiego:  

„Działanie wychowawcze Uniwersytetu polega na budzeniu i pogłębianiu w młodych 

umysłach zrozumienia olbrzymiej doniosłości, którą posiada dla ludzkości prawda 

obiektywna i praca około jej zdobywania; młodzież powinna zapragnąć jak najwyższe-

go współdziałania w tem zdobywaniu, powinna nauczyć się unikania wszystkiego, co 

może prawdę obiektywną zaciemniać a pracę około jej zdobywania utrudniać. Posiadł-

szy zaś zrozumienie wartości prawdy naukowej i żywiąc dla niej należytą cześć, mło-

dzież ochoczo przyswajać sobie będzie umiejętność przystępowania do wszelakich za-

gadnień w sposób ostrożny i krytyczny, dążąc do obiektywnego ich rozważania; nie 

będzie tak bardzo skłonna do rozstrzygania ich według sympatyj i antypatyj w duchu 

często subiektywnym, bo nabierze przekonania, że najwłaściwszą metodą wyboru po-

między zwalczającemi się poglądami jest i zawsze pozostanie ta sama metoda, którą 

                                                 
114 Por. Z. Marek, Wspieranie procesów dojrzewania osobowego młodzieży akademickiej. W: Skulicz D. 
(red.), Studenci…, dz.cyt., s. 17-18. 
115 S. Palka, Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje. Kraków 2003, s. 67. 
116 Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo…, dz.cyt., Art. 13, pkt. 1.2. 
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posługuje się nauka. Jednem słowem, młodzież, owiana naukową i badawczą atmosferą 

Uniwersytetu, nauczy się we wszystkiem szukać prawdy obiektywnej, zamiast ulegać 

pięknie brzmiącym hasłom i wpadać w sieci różnych łowców dusz. A uznając, że w 

każdej sprawie jedna jest tylko prawda obiektywna, młodzież znajdzie w dążeniu do 

niej grunt wspólny, na którym stanie do pracy bez względu na zachodzące wśród niej 

pozatem różnice. Ten wspólny grunt dążenia do prawdy obiektywnej złączy młodzież z 

pod najrozmaitszego znaku pochodzącą, usunie na plan dalszy to, co ją może dzielić, i 

tym sposobem pogodzi i zjednoczy siły zrazu rozbieżne. Tak więc umiłowanie prawdy 

obiektywnej i nastawienie się na stałe ku niej dążenie stać się musi potężnym czynni-

kiem, wychowujący młodzież na ludzi, wzajemnie się rozumiejących i dla siebie wyro-

zumiałych, zdolnych do takiego współdziałania, w którem względy rzeczowe górują 

nad osobistemi, interes wspólny nad jednostkowym. W ten sposób pojęta praca wycho-

wawcza profesora i docenta Uniwersytetu nie jest dla niego czemś obcem i zewnętrz-

nem, lecz zlewa się z jego pracą nauczycielską, polegającą na wyrabianiu w studentach 

umiejętności myślenia i badania naukowego, która to praca nauczycielska ma za pod-

stawę własną pracę badawczą nauczyciela. Tak więc w jedno się splatają trzy kierunki 

działania profesora i docenta Uniwersytetu, tworząc w swem połączeniu pełną istotę ich 

zawodu”117. 

Poszukiwanie prawdy, jest często podkreślane w rozważaniach dotyczących na-

uczania i wychowania. Dotyczy także szkoły wyższej. „Uniwersytet jest instytucją po-

wołaną do zdobywania i przekazywania prawdy naukowej. Wszystkie inne funkcje 

uniwersytetu: dydaktyczna, wychowawcza, kulturotwórcza, itd., są albo konsekwencją 

owego zadania podstawowego, albo integralnie się z nim wiążą”118. 

Rolą uczelni, zdaniem Jana Pawła II, jest poszukiwanie prawdy i jest to jej pierw-

sza i podstawowa powinność. Dlatego też, jak pisał papież w Fides et ratio: „Bez od-

niesienia do niej, do prawdy, każdy zdany jest na samowolę ludzkiego osądu, a jego 

istnienie jako osoby oceniane jest wyłącznie według kryteriów pragmatycznych, opar-

tych zasadniczo na wiedzy doświadczalnej”119. Z „prawdą” przekazywaną w szkole 

wyższej powinna być połączona kategoria „dobra”, co wynika z faktu, że w proces zdo-

bywania wiedzy nie jest przecież zaangażowany tylko intelekt, lecz cały człowiek. Za-

                                                 
117 K. Twardowski, O dostojeństwie Uniwersytetu. Poznań 1933, pkt. 9-10. 
118 W. Stróżewski, O idei…, dz.cyt., s. 8.   
119 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, nr 5. 
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chęcał zatem Ojciec Święty: „silmy się dobrze myśleć” 120. „Te słowa są szczególnie 

ważne w odniesieniu do procesu kształcenia nauczycieli i pedagogów, w którym rów-

nież mocno podkreśla się kwestię prawdy o wychowaniu człowieka”121. 

Wychowanie do prawdy należy postrzegać wieloaspektowo. Na przykład, zda-

niem Franciszka Adamskiego obejmuje ono:122 

♦ Rozprawianie się z błędnymi teoriami głoszącymi niemożliwość dowiedzenia istnie-

nia absolutnej prawdy o rzeczywistości świata i człowieka, jego natury, sensu życia i 

powołania, pragmatyczne podłoże sądów o tej rzeczywistości i „ustalanie” prawdy 

na drodze dialogowania i głosowania; 

♦ Ukazywanie fałszywości niektórych sądów o rzeczywistości człowieka i ich szko-

dliwości dla jego osobowego i moralnego rozwoju oraz prawidłowego funkcjonowa-

nia społeczeństwa, zarówno w jego mikro-, jak i makroskali; 

♦ Demaskowanie kłamstwa wypełniającego przestrzeń życia społecznego: politykę, 

gospodarkę i zarządzanie, wychowanie, środki masowego komunikowania; 

♦ Wyzwalanie poszczególnego człowieka i całych ludzkich zbiorowości z wewnętrz-

nego zakłamania. 

Zapewne liczne z wymienionych wątków mieszczą się w „aksjologicznych obsza-

rach” także uniwersyteckiej edukacji pedagogów. 

„Prawda stanowi wartość najwyższą i to nie tylko dla samej nauki, lecz przede 

wszystkim dla samego człowieka, dla jego osobistej egzystencji z innymi. Doświadcze-

nie poznania prawdy pozwala człowiekowi być współtwórcą na ziemi, osiągać z drugim 

współporozumienie i zawiązywać z nimi życiodajne wspólnoty, innymi słowy – two-

rzyć własne królestwo w świecie”123. 

Prawda jest niezbędna przede wszystkim w procesie wychowawczym, potrzebna 

jest do poznania wychowanka i wychowawcy, jest także jedną z fundamentalnych war-

tości, na której buduje się autorytet wychowawczy – tak bardzo potrzebny, kiedy mó-

wimy o skuteczności tego procesu. Sukces wychowawczy mieści się w granicach praw-

dy.  

                                                 
120 Por. Jan Paweł II, Silmy się dobrze myśleć. Spotkanie z przedstawicielami świata nauki i kultury, 
2.V.1992, „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie: 1992, 13, nr 6, s. 14-16. 
121 M. Nowak, Problemy uniwersyteckiego…, dz.cyt., s. 76. 
122 F. Adamski, Prawda i jej wrogowie – wyzwanie dla edukacji. W: J. Kostkiewicz (red.), Uniwersytet…, 
dz.cyt., s. 45. 
123 M. Rogoń, Prawda drogą do jakości życia. W: A. Rumiński (red.), Jakość życia studentów. Kraków 
2004, s. 63. 



 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów 
 

 

 

 

 

49 

Prawda jest pojęciem aksjologicznym i etycznym, ale uzewnętrznia się w działaniu. 

Specyfiką prawdy jest to, że zasługuje ona na bycie poszukiwaną, wybieraną, uznawa-

ną. Nie można wyobrazić sobie pracy wychowawczej czy badawczej, która nie jest 

oparta na prawdzie. Natomiast przeprowadzone badania wśród studentów uczelni peda-

gogicznych wskazują na wyraźne rozdarcie między przekonaniem o wartości prawdy i 

konieczności życia w niej, a obserwowaną praktyką życia124.  

Pesymistyczną hipotezę stawia także Janina Kostkiewicz: „[…] zmienił się stan 

świadomości współczesnego studenta w zakresie jego wrażliwości na prawdę, a to 

uczyniło go leniwym w jej poszukiwaniu. Z kolei brak zainteresowania prawdą zrodził 

obojętność na stan świata”125. 

Prawda o samym sobie, sensie i celu naszego życia, otaczającym nas świecie rze-

czy i ludzi jest niezbędna w procesie osobowego rozwoju i dorastania do pełni człowie-

czeństwa – powinni to mieć na uwadze przyszli nauczyciele, zarówno biorąc pod uwagę 

własny rozwój, jak i przyszłą pracę z drugim człowiekiem. Ale jest to refleksja istotna 

także z perspektywy nauczyciela akademickiego, który jest „nośnikiem” prawdy i 

wspiera studentów w rzetelnym dążeniu do odkrywania prawdy naukowej oraz prawdy 

o życiu. Uniwersytet można zatem określić jako wspólnotę nauczycieli akademickich i 

studentów poszukujących prawdy. To poszukiwanie odbywa się w trakcie dialogu, wy-

miany myśli, dyskusji, w czasie różnorodnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale 

także w trakcie zgłębiania literatury przedmiotu. Etos akademicki jest bowiem, przede 

wszystkim etosem odpowiedzialności za prawdę. 

 

Cel drugi: wspomaganie studentów w rozwoju własnej podmiotowości 

Kwestie podmiotowości zostaną szeroko opisane w rozdziale drugim. W tym 

miejscu przedstawiam tylko główne tezy, które podkreślają znaczenie rozwoju podmio-

towości w działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły wyższej. 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studen-

tów jest kluczowym zagadnieniem poruszanym w niniejszej pracy. Aktywność uczest-

ników procesu edukacyjnego w tym zakresie, należy do istotnych przejawów realizacji 

idei wychowania w szkole wyższej.  

                                                 
124 Por. T.E. Olearczyk, Pojęcie i znaczenie prawdy w ocenie studentów. W: A. Rumiński (red.), Ja-
kość…, dz.cyt., s. 69-79. 
125 J. Kostkiewicz, Wspólnota akademicka…, dz.cyt., s. 127. 
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„Podmiotowa tożsamość staje się celem wychowania, któremu można nadać mia-

no wychowania ku podmiotowości. Wychowanie ku podmiotowości w szkole wyższej 

może oznaczać relację zachodzącą między członkami społeczności akademickiej (na-

uczycielami, studentami), którzy akceptując się, obdarzając nawzajem szacunkiem i 

zaufaniem, otwierają się na siebie, pobudzają do aktywności, będącej podstawą uzyski-

wania podmiotowej tożsamości, a w jej następstwie statusu podmiotowego”126. 

Realizacji tego celu najbardziej sprzyja wspólnotowy charakter szkoły wyższej, 

gdyż podmiotowość człowieka, na co zwracają uwagę przedstawiciele różnych nauk 

humanistycznych, najskuteczniej rozwija się w relacjach międzyosobowych.  

 

Zależność pomiędzy wspólnotowym charakterem uniwersytetu (universitas), wy-

chowaniem w szkole wyższej, relacjami między uczestnikami procesu edukacyjnego i 

podmiotowością przedstawia rys. 3.   

 

 

UNIWERSYTET – wspólnota nauczycieli akademickich i studentów 

Cel wychowawczy szkoły wyższej –  
rozwijanie podmiotowości uczestników procesu edukacji 

 

RELACJE N --- S 

 

PODMIOTOWOŚĆ 
  

 

  

 

 

Rys. 3. Zależność: universitas – wychowanie – podmiotowość [opracowanie własne].  

Oznaczenia N --- S oznaczają odpowiednio: nauczyciel akademicki --- student  

 

 

 

                                                 
126 E. Kubiak-Szymborska, Podmiotowość młodzieży akademickiej. Bydgoszcz 2003, s. 274-275. 
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Wspomaganie studentów w rozwoju własnej podmiotowości może oznaczać w 

praktyce akademickiej tworzenie warunków do rozwoju ich świadomej mocy spraw-

czej, umiejętności dokonywania krytycznych i racjonalnych wyborów, podejmowania 

działań ukierunkowanych na osiąganie własnych preferencji oraz ponoszenia odpowie-

dzialności za ten wybór, a także rozwój takich cech jak: odwaga i godność w ponosze-

niu konsekwencji podejmowanych decyzji i wykonywanych działań127. To także kształ-

towanie orientacji podmiotowej studentów oraz ich poczucia podmiotowości.  

Orientacja podmiotowa, zdaniem Mirosława Kofty, jest nastawieniem na aktyw-

ność sprawczą obejmującym następujące składniki: 

♦ generatywność, czyli skłonność do spontanicznej emisji zachowań oraz tendencja do 

wypróbowywania nowych schematów myślenia i działania; 

♦ optymizm, czyli nastawienie na zdarzenie pozytywne, oczekiwanie sukcesu, powo-

dzenia; 

♦ zaufanie do siebie, które manifestuje się w stosunku do własnych preferencji, możli-

wości, pomysłów i inteligencji; 

♦ selektywność, wyrażająca się jasnym, zdecydowanym wartościowaniem, ukierunko-

waniem uwagi tylko na pewne aspekty otoczenia, selektywnym odbiorem i przetwa-

rzaniem informacji; 

♦ poszukiwanie przyczynowości, tj. nastawienie na wykrywanie związków przyczy-

nowo-skutkowych między zjawiskami, zwłaszcza związków między własnym za-

chowaniem a możliwymi następstwami128. 

Natomiast poczucie podmiotowości związane jest z: poczuciem wolności w sytu-

acjach wyboru i decyzji, któremu towarzyszy poczucie osobistej odpowiedzialności; 

poczucie wpływu na zdarzenia, będące następstwem swobodnego wyboru działań i do-

strzegania ich efektów; poczucie przyczynowości osobistej, wyrażające się w formuło-

waniu celów osobistych i planów działań, procesach samokontroli oraz konstruowaniu 

własnego świata wartości129. 

 

                                                 
127 Por. M. Czerepaniak-Walczak, Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna i edukacyjna.  
W: E. Kubiak-Szymborska (red.), Podmiotowość w wychowaniu. Między ideą a realnością. Bydgoszcz 
1999, s. 87. 
128 M. Kofta, Orientacja podmiotowa: zarys modelu. W: M. Kofta (red.), Wychowanek jako podmiot 
działań. Warszawa 1989, s. 38-39.  
129 Por. A. Gurycka, Podmiotowość – postulat dla wychowania. W: E. Kubiak-Szymborska (red.), Pod-
miotowość w wychowaniu..., dz.cyt., s. 113-114. 
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„Zwi ększenie podmiotowości studentów w procesie kształcenia” to także jeden z 

celów operacyjnych zawartych w Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego: 2010-2020. 

Projekt środowiskowy130. Sformułowano go w ramach następującego celu strategiczne-

go: „podniesienie jakości kształcenia w warunkach jego masowości”. Zaproponowano 

także kilka działań, które powinny zostać wdrożone, aby sprzyjać większemu upodmio-

towieniu procesu kształcenia. Należą do nich: 

♦ tworzenie zróżnicowanych programów studiów z uwzględnieniem możliwości per-

cepcyjnych wykazywanych przez studentów, przy zachowaniu odpowiednich wyma-

gań jakościowych, 

♦ ukierunkowanie procesu dydaktycznego na osiąganie przez studentów o różnych 

możliwościach przyswajania wiedzy, zadeklarowanych, mierzalnych efektów kształ-

cenia, 

♦ stworzenie studentowi, w ramach poziomej i pionowej elastyczności studiów, moż-

liwości współdecydowania o przebiegu procesu jego kształcenia, a zarazem uświa-

damianie mu współodpowiedzialności za podejmowane decyzje, 

♦ powszechne stosowanie zasady przejrzystości procesu oceniania studenta, a w szcze-

gólności przejrzystych zasad wystawiania ocen oraz usunięcie barier ograniczających 

studentowi możliwość zapoznania się z uzasadnieniem wystawionej oceny, 

♦ usprawnianie rozwiązań zapewniających studentom należną ochronę i możliwości 

kontynuowania studiów w przypadku likwidacji uczelni lub programu studiów131. 

Strategia zachęca także do podjęcia przez uczelnie działań związanych z: włącza-

niem studentów i doktorantów do działań realizujących ich podmiotowość jako człon-

ków wspólnoty akademickiej; inspirowaniem ich do podejmowania inicjatyw na rzecz 

otoczenia społecznego uczelni; wspieraniem działalności samorządu studenckiego oraz 

organizacji studenckich, w tym inicjatyw na rzecz kształtowania postaw obywatelskich i 

popularyzacji wartości demokratycznych; stworzeniem możliwości uzyskiwania pewnej 

liczby punktów ECTS za dobrze udokumentowaną działalność prospołeczną (wolonta-

riat, itp.); wspieraniem organizacyjnym i finansowym kultury studenckiej oraz sportu 

akademickiego. 

 

                                                 
130 Por. M. Noga, Podmiotowość studentów oraz wdrażanie akademickich wartości jako element Strategii 
Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata: 2010-2020. W: J. Szempruch, M. Kwaśniewska, A. Szplit (red.), 
Podmiotowość w edukacji – wymiary i konteksty. Kielce 2011. 
131 Por. A. Matysiak (red.), Strategia…, dz.cyt., s. 82. 
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Dlaczego cel ten jest szczególnie ważny w przypadku studentów – przyszłych na-

uczycieli? Od dłuższego już czasu postuluje się podmiotowe traktowanie ucznia w 

szkole. Związane jest ono z umiejętnością akceptowania uczniów i rozumienia empa-

tycznego, umiejętnością bycia autentycznym i rozumienia uczniów w sensie personali-

stycznym, umiejętnością porozumiewania się z uczniami i zachowanie wobec nich 

umiaru swobody i przymusu132. Wydaje się, że realizacja tego postulatu jest możliwa 

tylko wówczas, gdy sami nauczyciele zrozumieją czym jest podmiotowość, a nade 

wszystko gdy będą mieli poczucie własnej podmiotowości.  

 

Cel trzeci: wspomaganie studentów w procesie samowychowania i samokształcenia 

Zadaniem uniwersytetu i nauczycieli akademickich w dzisiejszej dobie jest wy-

zwalanie motywacji i tworzenie odpowiednich warunków do aktywnej i samodzielnej 

pracy samokształceniowej studentów. Samokształcenie nabiera obecnie nowego wymia-

ru, staje się jedną z istotnych form samokreacji, zwiększa się jego udział w przygoto-

waniu zawodowym (edukacji) i staje się ono istotnym czynnikiem wielostronnego roz-

woju jednostki133. Uczelnia powinna ukształtować u młodzieży studiującej umiejętność 

samokształcenia oraz postawy twórcze134. Samokształcenie jest nierozerwalnie związa-

ne z procesem kształcenia w szkole wyższej, tj. studiowaniem.  

To samo należy stwierdzić o samowychowaniu. A jeżeli mamy na uwadze przy-

szłych nauczycieli, to może należy, za Bogusławem Śliwerskim, powiedzieć nawet o 

samowychowaniu jako dominancie uniwersyteckiego kształcenia pedagogów135 lub jak 

proponuje Paweł Szczepaniak samowychowaniu i samokształceniu, czyli kierowaniu 

rozwojem własnym, jako standardzie wychowania i nauczania (także akademickie-

go)136. 

„Samowychowanie jest terminem wieloznacznym, utożsamiany z aktywnością 

własną jednostki, pracą człowieka nad sobą, doskonaleniem samego siebie, autoforma-

cją, kształtowaniem samego siebie, samourzeczywistnieniem czy samorealizacją. Wy-

różnia się dwa przeciwstawne stanowiska teoretyczne, nadające odmienny sens pojęciu 

                                                 
132 Por. M. Łobocki, Podmiotowe traktowanie uczniów. „Wychowawca”, 1998, nr 7-8, s. 36-37. 
133 Por. W. Wróblewska, Samokształcenie wyzwaniem cywilizacji XXI wieku. W: A. Karpińska (red.), 
Kreatorzy edukacyjnego dialogu. Białystok 2002, s. 247-258.  
134 M.J. Szymański, Kształcenie pedagogiczne…, dz.cyt., s. 54. 
135 Por. B. Śliwerski, Samowychowanie jako dominanta uniwersyteckiego kształcenia pedagogów. W: A. 
Ładyżyński, J. Raińczuk (red.), Uniwersytet…, dz.cyt., s. 85-103. 
136 Por. P. Szczepaniak, W gaju Akademosa, czyli o kierowaniu własnym rozwojem w relacjach mistrz – 
uczeń. W: A. Ładyżyński, J. Raińczuk (red.), Uniwersytet…, dz.cyt., s. 109. 
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samowychowanie: sokratejskie i prometejskie”137. W tym miejscu bardziej chodzi nam 

o aktywność prometejską, gdzie osoba ma wprawdzie obowiązek starać się o osobistą 

doskonałość, ale nie dla niej samej. Zamiast perfekcjonizmu mówimy tu o „perfekcj-

oryzmie” – zjawisko to kładzie nacisk na stawanie się człowiekiem lepszym przez każ-

dy dobry czyn, niezależnie od tego, na jaki obiekt jest on skierowany138. 

Można przyjąć założenie, że każdy człowiek jest potencjalnie zdolny do samowy-

chowania, gdyż źródła wzrostu jego człowieczeństwa znajdują się zasadniczo wewnątrz 

osoby, a edukacja może mu tylko w tym dopomóc lub niestety ograniczyć ów rozwój. 

Stąd wspomaganie przyszłych pedagogów w tym procesie wychowania staje się możli-

we i niezwykle potrzebne. Ta zdolność i gotowość przyszłego nauczyciela do samowy-

chowania istotna jest szczególnie w perspektywie właśnie przyszłej pracy zawodowej. 

Bycie autorytetem dla uczniów jest zadaniem, które wymaga dużego wysiłku i nie-

ustannej pracy, również nad swoimi cechami charakteru, sposobem myślenia i postę-

powania. Tylko taki nauczyciel zdolny do twórczego wysiłku samowychowania może 

być wychowawcą innych. Ponadto zarówno szkoła, jak i środowiska pozaszkolne czy-

nią sytuacje wychowawcze na tyle zmiennymi i dynamicznymi, że ich rozwiązanie 

wymaga od nauczycieli oprócz twórczej postawy również aktywności samowychowaw-

czej.  

Ważnym elementem wychowania/samowychowania studentów jest ich zaanga-

żowanie i uczestnictwo w tzw. kulturze studenckiej. Obejmuje ona naukę (koła nauko-

we), treści muzyczne (wokalne i muzykę instrumentalną), językowe (teatr, poezja, 

film), plastyczne (malarstwo, grafika), sport, sprawy religijne (duszpasterstwo akade-

mickie, ruch oazowy), polityczne (koła dyskusyjne i partie polityczne), humor i satyrę 

(kabarety), elementy folklorystyczne (zespoły regionalne), przyrodę i naturę (ruch tury-

styczny), pracę, dobroczynność i charytatywność (wolontariat wobec chorych i starych, 

dzieci, niepełnosprawnych, pomoc szkole, dzieciom, ochrona środowiska), elementy 

rozrywkowe (zabawa) i towarzyskie (taniec, biesiadowanie) oraz inne. Wszystkie wy-

mienione rodzaje zajęć są niewątpliwie obszarami edukacji i wychowania wielokierun-

kowego.  

 

                                                 
137 B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Pedagogika..., dz.cyt., s. 195. 
138 Por. K. Wojtyła, W poszukiwaniu podstaw perfekcjoryzmu w etyce. „Roczniki Filozoficzne Towarzy-
stwa Naukowego KUL”, Lublin 1957, t.V, zeszyt 4, s. 21. 
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Ta rozległość treści kulturalnych i artystycznych odbieranych przez studentów w ich 

wolnym czasie, tj. poza zajęciami dydaktycznymi w szkole wyższej, zapewnia młodym 

ludziom nowe, dodatkowe przeżycia i wyjątkowe doświadczenia kreujące różne cechy 

ich osobowości, różniące się od doświadczeń wynoszonych z kontaktu ze specyficzny-

mi treściami studiowanej dyscypliny naukowej. Aktywność młodzieży akademickiej w 

różnych formach kultury studenckiej jest dopełnieniem innych rodzajów uczestnictwa w 

kulturze, takich jak: odbiór programów radiowych, oglądanie telewizji, czytelnictwo 

książek i prasy, frekwencja w kinie, odwiedzanie muzeów i galerii sztuki, wizyta w fil-

harmonii, operze, operetce oraz inne. Kultura studencka pełni wiele funkcji: wycho-

wawczą, kulturotwórczą, integracyjną, kompensacyjną, profilaktyczną, relaksacyjną, 

itp. Wymienione funkcje dowodzą, ze kultura środowiska studenckiego, mimo że w 

wielu przypadkach rozwija się żywiołowo, stała się elementem wychowania współcze-

snego studenta – wychowania przez kulturę i do kultury139. Przykładów dobrych prak-

tyk ukazujących zaangażowanie studentów w różne przedsięwzięcia w czasie studiów 

można wskazać wiele. Działania te mają znaczenie i wymierne korzyści nie tylko dla 

studentów i pracowników, ale także dla przyszłego pracodawcy, który zdecyduje się na 

zatrudnienia absolwenta uczelni o wysoce rozwiniętych kompetencjach społecznych, 

którego cechować będzie umiejętność współpracy w zespole, wysoka motywacja we-

wnętrzna oraz zaangażowanie we własny rozwój i instytucji zatrudniającej140.  

W procesie samokształcenia i samowychowania – na co wskazuje sama istota 

tych zagadnień – bardzo istotna jest samodzielność studenta. Wszak to przecież „stu-

diowanie” wymaga przede wszystkim indywidualnego zaangażowania, samodzielnej 

pracy w zdobywaniu wiadomości i umiejętności przez studenta w oparciu o odpowied-

nią literaturę i pod opieką kadry naukowo-dydaktycznej. Wincenty Okoń definiował 

samodzielność człowieka jako postawę umysłu, uczuć i woli, która skłania go do chęt-

nego podejmowania różnych zadań i odpowiedzialnej ich realizacji141. Jednym z tych 

zadań jest refleksyjne kierowanie własnym rozwojem oraz rzetelne przygotowanie się 

do profesjonalnego pełnienia przyszłych ról zawodowych.  

                                                 
139 Por. T. Aleksander, Aksjologiczne aspekty kultury studenckiej. W: J. Kostkiewicz (red.), Uniwersy-
tet…, dz.cyt., s. 47-56. 
140 Por. C. Nygaard, S. Brand, P. Bartholomew, L. Millard (eds.), Student Engagement – Identity, 
Motivation and Community. Faringdon 2013.  
141 Por. W. Okoń, Samodzielność w edukacji szkolnej i w uprawianiu nauki. Referat na V Ogólnopolski 
Zjazd Pedagogiczny pt.: „Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania”, Wrocław 23-25 
września 2004. Maszynopis, s. 1. 



 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów 
 

 

 

 

 

56 

W związku z tym, trzeba mieć nadzieję, że studenci samodzielnie, bardziej otwarcie i 

odważnie oraz odpowiedzialnie będą przyjmować określone postawy wobec procesu 

edukacyjnego, w którym uczestniczą. Tadeusz Tomaszewski za jeden z podstawowych 

aspektów samodzielności człowieka uznawał „niezależność jego myśli i działań od róż-

nych czynników”142. Stąd nauczyciel akademicki spełniając należycie swoją rolę, powi-

nien tworzyć warunki sprzyjające inicjatywie studentów w procesie edukacyjnym, a 

zatem podkreślać wagę samodzielności, innowacyjności oraz indywidualnej odpowie-

dzialności.  

Współdecydowanie o jakości procesu edukacyjnego to jeden z elementów tego 

otwarcia nauczycieli na potrzeby studentów. Osoby zajmujące się kształceniem na po-

ziomie wyższym, które postrzegają studentów jako uczestników procesu edukacyjnego, 

dobrze zdają sobie sprawę z tego, iż człowiek, aby potrafił kierować samym sobą musi 

tego chcieć i mieć szansę na skuteczne działanie143. Student, który ma wysokie poczucie 

sprawstwa, wierzy w to, że jego cele są osiągalne. Owszem, nie wszyscy studenci 

„chcą” i nie wszyscy są do tego przygotowani, ale zadaniem nauczyciela akademickiego 

jest również uczenie samowystarczalności, samodzielności i kierowania samym sobą. 

Wincenty Okoń sądził, iż: „obecnie nastały w Polsce warunki umożliwiające nie for-

malną, lecz rzeczywistą przebudowę szkoły i całego systemu edukacji. Byłoby ze 

wszech miar pożądane, aby jednym z najważniejszych zadań w tej przebudowie stało 

się mądre respektowanie zasady samodzielności – tak w procesie szkolnego wychowa-

nia, jak i w edukacji nauczycieli oraz na studiach wyższych i w procesie uprawiania 

nauki”144. 

Nauczyciel akademicki powinien tak projektować własną działalność dydaktycz-

no-wychowawczą, by zakładała ona duży stopień samodzielności studentów. „Zaanga-

żowanie studentów w realizację procesu kształcenia wyraża się w zwiększeniu aktyw-

ności i samodzielności w poszukiwaniu, przetwarzaniu i budowaniu własnej wiedzy, 

kształtowaniu umiejętności i postaw poznawczych i pozapoznawczych, rozwijaniu 

swych zdolności i zainteresowań. Potrzeba wzrostu aktywności i samodzielności stu-

dentów w procesie kształcenia wynika z nowej filozofii edukacyjnej i jest implikacją 

                                                 
142 T. Tomaszewski, Z zagadnień psychologii samodzielności. „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1958, s. 68. 
143 Por. M. Wosiński, Sam sobie sterem i okrętem.... „Charaktery”, 1993, nr 10, s. 10. 
144 W. Okoń, Samodzielność…, dz.cyt., s. 4. 
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podmiotowych relacji między uczestnikami procesu kształcenia”145. A zaangażowanie 

to prowadzi do wzrostu efektywności uczenia się i osiąganiu lepszych wyników eduka-

cyjnych146. 

Znaczenie samodzielności poznawczej uczniów (studentów) w procesie kształce-

nia podkreśla także Stanisław Palka. Jego zdaniem, wyraża się ona w następujących 

formach: umiejętności docierania przez uczniów (studentów) do różnorodnych, trady-

cyjnych i nowoczesnych źródeł informacji; umiejętności czytania ze zrozumieniem, 

słuchania, przetwarzania treści tych tekstów, selekcjonowania, znajdowania struktur 

znaczeniowych, wydobywania informacji kluczowych, streszczania, krytycznego anali-

zowania; umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów poznawczych zarów-

no na drodze analizy treści z różnych źródeł informacji, jak i na drodze badań zbliżo-

nych do badań naukowych. Warto podkreślić, że samodzielność poznawcza studenta 

jest ściśle powiązana z samodzielnością poznawczą nauczyciela akademickiego147. W 

praktyce akademickiej, samodzielności studentów sprzyja chociażby kształcenie pro-

blemowe, a także uczestnictwo studentów w badaniach naukowych prowadzonych 

przez nauczycieli akademickich. 

 

Podsumowując, bardzo ważnym zadaniem współczesnego uniwersytetu jest 

wdrażanie młodzieży do samokształcenia i samowychowania. Jest to jedna z zasadni-

czych tendencji w rozwoju polskiego systemu oświatowego148. „Rola samokształcenia 

staje się szczególnie doniosła po ukończeniu szkoły wyższej, kiedy to dotrzymanie kro-

ku postępowi naukowo-technicznemu zależy niemal wyłącznie od wysiłków intelektu-

alnych człowieka”149. Uczestnictwa w procesie samowychowania i samokształcenia 

wymaga się także od nauczycieli, czego najlepszym dowodem jest choćby system 

awansu zawodowego nauczyciela. 

 

 

                                                 
145 A. Krajewska, Rola studentów w nowocześnie pojmowanym procesie kształcenia. W: K. Pająk, A. 
Zduniak (red.), Podmiotowość…, dz.cyt. 
146 Por. H. Coates, The Value of Student Engagement for Higher Education Quality Assurance. Quality in 
Higher Education, 2005, 11 (1), s. 25–36 .  
147 Por. S. Palka, Samodzielność poznawcza nauczycieli i uczniów w procesie kształcenia. „Toruńskie 
Studia Dydaktyczne” 2002, nr 18, s. 56-57. 
148 Por. J. Półturzycki, E.A. Wesołowska, Nie tylko szkoła. Warszawa 1987, s. 150. 
149 R. Góralska, Studenci…, dz.cyt., s. 31. 
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Cel czwarty: wspomaganie studentów w rozwoju pasji zawodowej 

Potrzeba rozwoju pasji zawodowej studentów zostanie ukazana na przykładzie 

kandydatów do zawodu nauczyciela. Wydaje się jednak, że realizacja tego celu wycho-

wawczego jest ważna w stosunku do całej młodzieży studiującej, która w przyszłości 

będzie pełnić różnorodne role zawodowe. 

W rozważaniach nad psychologiczno-pedagogicznym kształceniem przyszłych 

nauczycieli najczęściej dyskutuje się o doborze treści kształcenia, strukturze i programie 

studiów, liczbie godzin, czemu daje wyraz choćby Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela150. Bogata literatura pedeuto-

logiczna podkreśla doniosłą rolę nauczyciela akademickiego, wskazuje na jego zadania, 

kompetencje, opisuje kim jest, a kim być powinien nauczyciel nauczycieli. Zwraca się 

uwagę na studenta, coraz częściej przypisując mu rolę pełnoprawnego współuczestnika 

procesu edukacyjnego w szkole wyższej. Akcentuje się wymiar technologiczny szkoły 

wyższej, poszukuje się innowacyjnych metod pracy ze studentem. A wszystko po to, by 

uczynić bardziej skutecznym proces kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela. 

Bardzo rzadko w publikacjach naukowych dotyczących kształcenia nauczycieli 

porusza się kwestie rozwoju ich pasji zawodowej. 

Pasja według Słownika Współczesnego Języka Polskiego to szczególne, bardzo 

silne upodobanie w czymś, zamiłowanie do czegoś, zajmowanie się czymś z entuzja-

zmem, namiętność151. Istnieje ogromna potrzeba rozwoju pasji zawodowej przyszłych 

nauczycieli, gdyż tylko takie osoby są w stanie, w sposób kreatywny i odpowiedzialny, 

podjąć trud nauczania i wychowania młodzieży.  

Rozwój pasji zawodowej w kształceniu nauczycieli wymaga zorganizowania od-

powiednich warunków i zaangażowania podmiotów edukacji w ten proces. Propozycje 

opisane poniżej są m.in. wyrazem oczekiwań samych studentów, którym zostało posta-

wione pytanie dotyczące warunków, jakie muszą zostać spełnione, by zrodził się ów 

entuzjazm, pragnienie, głęboka motywacja bycia dobrym nauczycielem – pasjonatą152. 

Niewątpliwie decyzja o podjęciu studiów przygotowujących do zawodu nauczy-

ciela powinna być kwestią indywidualnego, świadomego wyboru studenta. Przyszli 

                                                 
150 Dz. U. z 2012r., poz. 131. 
151 Por. B. Dunaj (red.), Słownik Współczesnego Języka Polskiego. Warszawa 1996, s. 724.  
152 Rozmowy na ten temat przeprowadziłem ze studentami Studium Pedagogicznego UJ (120 osób) w 
drugim semestrze roku akademickiego 2004/2005. 
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nauczyciele zwracają uwagę na praktyczną użyteczność treści zawartych w programie 

kształcenia pedagogiczno-psychologicznego oraz szeroką, różnorodną i nastawioną na 

rozwój praktycznych umiejętności ofertę zajęć fakultatywnych. Konwersatoryjne i 

warsztatowe formy zajęć powinny służyć również rozwijaniu kompetencji dydaktycz-

nych studentów (referaty, realizacja autorskich konspektów zajęć, dyskusje, wymiana 

doświadczeń). Studenci szczególnie zainteresowani są wiedzą i umiejętnościami po-

trzebnymi do skutecznego radzenia sobie z zespołem klasowym, dyscypliną w klasie. 

Angażuje ich tematyka związana z awansem zawodowym nauczycieli. Można wobec 

tego powiedzieć, że kształcenie typowo akademickie (teoretyczno-badawcze) jest wy-

pierane przez podejście typowo praktyczne i technologiczne.  

Ważny jest dostęp do odpowiedniej literatury, pomocy dydaktycznych, środków 

multimedialnych, informacji nt. systemu oświaty oraz współpraca zagraniczna – po-

znawanie funkcjonowania szkół w innych krajach.  

Decydującym warunkiem rozwoju pasji zawodowej jest kontakt studentów z 

praktyką edukacyjną. To właśnie wówczas, studenci mogą konfrontować wiedzę teore-

tyczną, wynoszoną z zajęć, z realiami funkcjonowania konkretnych szkół i placówek 

edukacyjnych. Stąd, niezwykle ważne są dobrze zorganizowane praktyki, czy też coraz 

bardziej popularny wolontariat studencki. W czasie praktyk edukacyjnych studenci 

chcieliby uzyskiwać informację zwrotną na temat prowadzonych przez siebie zajęć, nie 

tylko od osoby hospitującej zajęcia, ale także od samych uczniów. Przywiązują dużą 

wagę do poznania środowiska przyszłej pracy, a przede wszystkim samych uczniów, ich 

problemów, oczekiwań wobec szkoły i nauczyciela. Pierwszy kontakt ze szkołą, pierw-

sza lekcja samodzielnie poprowadzona jest niezwykle ważnym elementem w rozwoju 

pasji zawodowej. Poczucie zadowolenia, satysfakcji, spełnienia – to emocje, które moc-

no rzutują na stosunek studenta do profesji nauczycielskiej. Dlatego organizatorzy prak-

tyk, powinni dołożyć wszelkich starań, by ów „pierwszy raz” był doświadczeniem po-

zytywnym i motywującym. 
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W opinii studentów największa odpowiedzialność za rozwój pasji spoczywa na 

nauczycielach akademickich, którzy przygotowują ich do przyszłej pracy zawodowej153. 

Ważne dla nich są kompetencje merytoryczne – zwłaszcza wiedza, która dotyczy sys-

temu oświaty, reformy edukacji, itp. Podkreślają wagę kompetencji metodycznych – 

stosowanie ciekawych i użytecznych w przyszłej pracy zawodowej metod nauczania. 

Niezwykle ważną okazuje się być postawa nauczyciela akademickiego – szacunek i 

akceptacja studenta, otwartość, dyspozycyjność, pomoc, zaufanie, osobisty przykład, 

autentyczność, itp. Oczekuje się od niego dobrej znajomości realiów szkolnych. Najle-

piej według studenta, by taki nauczyciel łączył pracę naukowo-dydaktyczną w szkole 

wyższej z pracą nauczyciela w szkole niższego szczebla. Istotne dla studentów w roz-

woju ich pasji zawodowej są relacje, jakie panują między nimi a nauczycielami akade-

mickimi, którzy przygotowują ich do pracy nauczyciela. „Nowa sytuacja wymaga, aby 

relacje nauczyciele – studenci oparte były na uznaniu podmiotowości wszystkich 

uczestników procesów edukacyjnych, aby charakteryzowało je partnerstwo zadaniowe, 

komunikowanie dwustronne, wzajemne zrozumienie, życzliwe ustosunkowanie do sie-

bie, współodczuwanie”154.  

Ważnym zadaniem, jakie stoi przed osobami zajmującymi się kształceniem kan-

dydatów do zawodu nauczyciela, jest umiejętność ukazywania walorów przyszłej pracy 

zawodowej. Okazuje się, że pozytywny obraz tej profesji, poczucie jej atrakcyjności, 

zasadniczo rzutuje na rozwój pasji zawodowej u studentów. Można czynić to na wiele 

sposobów, np. poprzez: ukazywanie etosu nauczyciela i doniosłej roli szkoły w życiu 

człowieka; stwarzanie takich sytuacji edukacyjnych, w których student sam może do-

świadczyć satysfakcji z bycia nauczycielem; organizowanie spotkań z nauczycielami – 

pasjonatami; prezentowanie sylwetek znanych i powszechnie szanowanych pedagogów 

oraz analizowanie ich dorobku; oglądanie różnorodnych filmów ukazujących pasję na-

uczycieli; itp.  Kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu nauczycielskiego staje się 

zatem ważnym zadaniem, jakie stoi przed nauczycielem akademickim. Świadomość 

atrakcyjności przyszłej pracy zawodowej w istotny sposób wpływa na rozwój pasji za-

wodowej przyszłych nauczycieli.  

                                                 
153 Por. M. Noga, Rola nauczyciela akademickiego w rozwoju pasji zawodowej przyszłych nauczycieli.  
W: K. Sujak-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Wrocław 2008, 
s. 39-50. 
154 K. Jaskot, Studenci w zmieniającej się szkole wyższej. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1997, nr 9/10,  
s. 8. 
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Zanim student zachwyci się pracą w szkole, musi wpierw zrozumieć człowieka – 

odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie: kim on jest?, jak należy go traktować? 

Wszak rzadko która praca polega na tak bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem. 

Studenci przyznają, że świadomy wybór specjalizacji nauczycielskiej podyktowany był 

między innymi chęcią pracy z innymi ludźmi i niesienia im pomocy, pragnieniem 

kształtowania i rozwoju drugiego człowieka. W związku z powyższym ważnym jest, by 

w toku studiów student miał możliwość dokonywania refleksji nad samym sobą i osobą 

dziecka. Od tego, jak postrzega drugiego człowieka, czy potrafi zachwycić się Innym, 

będzie zależało jego zaangażowanie w wykonywanie przyszłej pracy. Chodziłoby zatem 

nie tylko o merytoryczne przygotowanie studentów, ale również o zafascynowanie ich 

przyszłą pracą zawodową.  

Oczywiście rozwój tej pasji zależeć będzie jeszcze od innych czynników. Niewąt-

pliwie na pozytywny stosunek do zawodu nauczyciela mogą mieć wpływ przemiany, 

jakie zachodzą w szkolnictwie – zmiana filozofii edukacyjnej, przemiany w funkcjono-

waniu szkół, awansie zawodowym nauczyciela i inne, wdrażane przez reformę edukacji. 

W tej materii pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Potrzebne są radykalne zmiany, któ-

re podniosą jakość funkcjonowania szkół i prestiż zawodu nauczyciela. Wreszcie wiele, 

o ile nie najwięcej, zależy od samego studenta. To przecież on jest w głównej mierze 

odpowiedzialny za własny rozwój. Poprzez własną aktywność, samodzielnie może roz-

wijać pasję do przyszłej pracy zawodowej. I trzeba mieć nadzieję, że takich niezależ-

nych, twórczo aktywnych studentów wśród kandydatów na przyszłych nauczycieli nie 

zabraknie.  
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*** 

Definiowane cele wychowania nie powinny być traktowane jedynie jako słownie 

sformułowana oferta dla nauczycieli akademickich, studentów i innych osób zajmują-

cych się wychowaniem w szkole wyższej, ale też jako fundament konstrukcji progra-

mowych i organizacyjnych uczelni, przyjętych w niej metod pracy, zasad i praktyki 

oceniania, mierników oceny pracy nauczyciela czy uczelni. 

Oczywiście cele wychowawcze nie mogą być narzucane, ale wieloalternatywnie 

czy choćby pluralistycznie proponowane, tak by każdy nauczyciel akademicki i student 

mógł dokonywać samodzielnego wyboru tych, które uważa dla siebie i dla dobra 

wspólnego za najbardziej właściwe. Wydaje się, że najgorszą sytuacją jest pustka wy-

chowawcza, z którą niestety często mamy do czynienia w życiu akademickim, a która 

prowadzi do wielu patologii i dramatów.  

Za wychowaniem kandydatów do zawodu nauczyciela przemawiają także liczne 

badania, w świetle których świadomość aksjologiczna polskich nauczycieli nie przed-

stawia się zbyt dobrze155. Stąd w edukacji nauczycieli podkreślić należy również jej 

wymiar etyczny dopełniany edukacją psychologiczną, która powinna wspomagać for-

mowanie takich cech osobowych, jak: empatyczne rozumienie, wrażliwość, autoreflek-

sja156. 

Wychowanie studentów będzie możliwe wówczas, gdy uniwersytet stanie się 

miejscem spotkania osób, dialogu, wzajemnego zaufania, odkrywania własnej podmio-

towości – wspólnotą nauczycieli akademickich i studentów. Na tym przede wszystkim 

polega tworzenie odpowiednich warunków rozwoju. „Powinno nastąpić przejście od 

szkoły autorytarnej do szkoły demokratycznej, od modelu transmisji gotowej wiedzy 

przez nauczyciela do modelu komunikacji w poszukiwaniu prawdy i otwartego dialo-

gu”157.  

 

 

 

                                                 
155 Por. M.J. Szymański, Samoocena nauczycieli. W: K. Pacławska (red.), Tradycja i wyzwania. Eduka-
cja…, dz.cyt., s. 164. 
156 Por. B.D. Gołębniak, Między tradycjonalizmem i rekonstrukcją a rekonceptualizacją. W: H. Kwiat-
kowska, T. Lewowicki (red.), Społeczno- kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów. War-
szawa 2003, s. 28. 
157 Z. Kwieciński, Tekstualizacja nieobecności. Wprowadzenie. W: Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dys-
kursy. Toruń 1991, s. 6. 
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A sens dialogu – rozmowy, za Joanną Rutkowiak, dostrzec można w dawaniu do 

myślenia. „W kształceniu nauczycieli stanowiłoby ono myślową pracę przyszłych peda-

gogów oraz ich nauczycieli, koncentrujących się nad uświadamianiem sobie wychowa-

nia i własnego bycia w nim. Wspólnota wysiłku uczących się i nauczających ma tutaj 

znaczenie, gdyż wychowanie jako fakt nie jest przejrzyste, stanowi ono ciągle otwarte 

pytanie, frapujące i dla wykładowców, i dla studentów, można by więc mówić o postaci 

ucznia – nauczyciela zaintrygowanego wychowaniem jako wymiarem ludzkiego ży-

cia”158.  

Nauczyciel akademicki, bez względu na to, czy jest postrzegany jako mistrz, 

przewodnik czy partner159, zawsze powinien wspomagać studentów w ich rozwoju. Ce-

lem działania nauczyciela jest nie tyle przyswojenie przez studenta określonych treści, 

co optymalizacja jego rozwoju, stwarzanie warunków dla rozwoju osobowości, indywi-

dualnego, aktywnego otwarcia na sferę wartości, wreszcie prowadzenie do nabycia 

sprawności życiowych, w tym nawyku zdobywania wiedzy i samorozwoju160. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 J. Rutkowiak, Czy jest możliwe kształcenie nauczycieli do dialogu przez dialog? W: J. Rutkowiak 
(red.), Pytanie, dialog, wychowanie. Warszawa 1992, s. 363-364. 
159 Por. M.J. Szymański, Nauczyciel akademicki – mistrz, przewodnik czy partner studentów. W: M.J. 
Szymański, W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce. Kraków 2004, s. 129-134. 
160 Por. K. Pacławska, Przemiany modelu edukacji nauczyciela. W: K. Pacławska (red.), Tradycja i wy-
zwania. Księga pamiątkowa na 75-lecie założenia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
1921-1996. Kraków 1996, s. 72-73. 
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4. Aksjologiczny fundament universitas 

 

„Uznaje się powszechnie, że nauczanie i wychowanie mają głęboki wymiar mo-

ralny”161. Nie ma tradycji uniwersyteckiej bez etosu pracownika naukowego, jednak 

etos ów może być poważnie naruszony przez proces „rozpadu wartości” 162. „O istocie, 

jakości, pozycji i prestiżu uniwersytetu stanowią respektowane przez niego podstawowe 

wartości i funkcje”163. Wartości są podstawą ładu społecznego i kultury danego społe-

czeństwa164. 

Bycie pracownikiem nauki zobowiązuje! Zobowiązuje przede wszystkim do 

szczególnej troski o rozwój własnego człowieczeństwa. W codziennym trudzie pracow-

nika nauki konieczna jest także szczególna wrażliwość etyczna. „Nie wystarcza bowiem 

troska o logiczną, formalną poprawność procesu myślenia. Czynności umysłu muszą 

być koniecznie włączone w duchowy klimat niezbędnych cnót moralnych, jak szcze-

rość, odwaga, pokora i uczciwość oraz autentyczna troska o człowieka. Dzięki wrażli-

wości moralnej zachowana zostaje bardzo istotna dla nauki więź pomiędzy prawdą a 

dobrem”165. 

Edukacja aksjologiczna jest istotna na każdym etapie edukacyjnym. Wydaje się 

jednak, że na poziomie szkoły wyższej nabiera szczególnego charakteru. Oferowana jest 

bowiem osobom w dużej mierze dojrzałym, samodzielnym i odpowiedzialnym. „Zakła-

dając, że zasadniczym celem wychowania i wszelkiej edukacji jest autonomia funkcjo-

nowania człowieka, jego podmiotowość łącząca samostanowienie z odpowiedzialno-

ścią, edukacja aksjologiczna potrzebna jest w całym okresie rozwoju człowieka. Jednak 

ze względu na możliwości poznawcze powinna mieć miejsce głównie w okresie dora-

stania, gdy młody człowiek jest już zdolny do abstrakcyjnego myślenia, rozumienia 

pojęć oznaczających wartości, gdy sam intensywnie odczuwa potrzebę rozważania swe-

                                                 
161 K. Pacławska, Nauczanie jako zawód i powołanie. Informator Studium Pedagogicznego UJ 
2003/2004, s. 22. 
162 J. Goćkowski, A. Woźniak, Tożsamość i żywotność uniwersytetu. Problem charakteru tradycji życia 
akademickiego. W: A. Ładyżyński, J. Raińczuk (red.), Uniwersytet…, dz.cyt., s. 129. 
163 Por. J. Brzeziński, Trwałe wartości…, dz.cyt., s. 211-218. 
164 M.J. Szymański, Socjologia edukacji…, dz.cyt., s. 146. 
165 Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II. W: Posługa myślenia. Materiały z sympozjum –  
17 listopada 1997, Kraków. s. 13. 
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go życia w świetle tego, co jest bardziej, a co mniej ważne, gdy jest szczególnie wrażli-

wy na formułowanie i ocenianie świata w kategoriach wartości” 166. 

Często spór o wartości rozpoczyna się już w momencie ich definiowania. „Trud-

ności w ustaleniu zakresu pojęcia wartości wypływają z rozbieżności spojrzeń na istotę, 

genezę i sposoby ich poznania. Zderzają się ze sobą poglądy, według których wartości 

istnieją niezależnie od tych, którzy je poznają, z tymi, które zakładają, że są one two-

rzone podczas aktywności ludzkiej. Kontrowersje dotyczą także ustalenia, czy wartości 

są związane z konkretnymi przedmiotami, jako ich cechy (względnie podmioty) warto-

ściowe, czy też znajdują się poza nimi. Pociągają one za sobą zróżnicowanie metodolo-

gii badań wartości i ich nieporównywalność” 167.  

Wartości najczęściej interpretuje się w aspekcie: filozoficznym (akcentując onto-

logiczną i epistemologiczną ich naturę), psychologicznym, socjologicznym i antropolo-

gicznym (wiążąc treści interesującego nas pojęcia z przeżyciami osób, powstałymi w 

określonych warunkach), ekonomicznym (wyróżniając ilościowe aspekty wartości)168. 

W aksjologii odnajdujemy różne klasyfikacje i sposoby porządkowania warto-

ści169. Ich hierarchizacja uwikłana jest w liczne dylematy. Trudno jej dokonać ze 

względu na wieloprzedmiotowość odniesień i złożoną charakterystykę temporalną war-

tości170. 

Na wstępie tego podrozdziału zostaną zaprezentowane te wartości, które w sposób 

bezpośredni nawiązują do koncepcji niniejszej rozprawy.  

Stanisław Palka wymienia trzy grupy wartości opartych na fundamencie aksjolo-

gii akceptowanej w cywilizacji europejskiej, które są stałymi i trwałymi składnikami 

edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego. Należą do nich: wartości naukowe, warto-

                                                 
166 K. Olbrycht, Czy dorośli potrzebują edukacji aksjologicznej? W: J. Kostkiewicz, Aksjologia edukacji 
dorosłych. Lublin 2004, s. 34. 
167 K. Denek, Proces pedagogicznego kształcenia nauczycieli w uniwersytecie a wartości edukacji szkol-
nej. W: K. Pacławska (red.), Tradycja i wyzwania. Księga…, dz.cyt., s. 198. 
168 Tamże, s. 198-199. 
169 M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. Warszawa 1987; M. Scheler, Istota i 
forma sympatii. Warszawa 1986; M. Scheler, Resentyment i wartości. Warszawa 1989; J. Tischner, My-
ślenie według wartości. Kraków 1982; W. Stróżewski (red.), Istnienie i wartość. Kraków 1981; W. Stró-
żewski, W kręgu wartości. Kraków 1992; T. Gadacz Wychowanie do wolności. W: F. Adamski (red.), 
Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej. Kraków 1993; F. Adamski (red.), 
Spór o wartości w kulturze i wychowaniu. Kraków 1991; F. Adamski (red.), Człowiek – wychowanie – 
kultura. Kraków 1993; W. Cichoń, Aksjologiczne podstawy teorii wychowania. Kraków 1980; W. Ci-
choń, Wartości, człowiek, wychowanie. Kraków 1996; J. Sztumski, Społeczeństwo i wartości. Katowice 
1992; A. Pawełczyńska (red.), Wartości i ich przemiany. Warszawa 1992; i inni.  
170 Por. J. Lipiec, W przestrzeni wartości. Kraków 1992; J. Lipiec, Ontologiczne dylematy wartości. W: D. 
Karłowicz, J. Lipiec, B. Markiewicz, B. Szymańska (red.), Wartość bycia. Kraków-Warszawa 1993. 



 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów 
 

 

 

 

 

66 

ści dydaktyczno-wychowawcze oraz wartości obywatelskie171. Do wartości dydaktycz-

no-wychowawczych, które związane są z interakcjami nauczycieli i studentów, nale-

żą:172 

♦ podmiotowość nauczycieli akademickich i studentów, 

♦ partnerstwo nauczycieli i studentów, 

♦ życzliwość nauczycieli, pomoc z ich strony, 

♦ dialog nauczycieli ze studentami, 

♦ autorytet nauczycieli, 

♦ takt pedagogiczny, 

♦ innowacyjność (twórczość) nauczycieli, 

♦ poczucie odpowiedzialności nauczycieli i studentów, 

♦ wspólnota akademicka. 

Wartości te stanowią aksjologiczny fundament wszelkich rozważań teoretycznych 

i zamierzeń badawczych podjętych w pracy. 

Również Mirosław Szymański podkreśla: „Istnieje grupa wartości, które nie tylko 

nie tracą swego znaczenia, lecz wręcz przeciwnie – ich ranga w ostatnich dziesięciole-

ciach nieustannie wzrasta. Do tej grupy należą takie wartości, jak: wolność, podmioto-

wość, indywidualizm, przedsiębiorczość, i z pewnością szereg innych”173. 

Inne wartości, które zostały poddane refleksji to zasady i normy zawarte w Aka-

demickim Kodeksie Wartości, przyjętym na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagielloń-

skiego 25 czerwca 2003 roku174. Promocja wśród uczestników procesu edukacyjnego w 

szkole wyższej kodeksów etyki zawodowej oraz czuwanie nad przestrzeganiem kodek-

sów dobrych praktyk akademickich, jest zadaniem stawianym choćby w Strategii Roz-

woju Szkolnictwa Wyższego: 2010-2020175.   

Przypomnienie podstawowych wartości obyczajowych i etycznych – które 

ukształtowane przez wielowiekową tradycję, tworzyły autorytet nauki, wyrażając siłę 

moralną akademickiego świata oraz sens posłannictwa uczonych w promocji etycznych 

i obywatelskich cnót – odbyło się w obliczu narastających zagrożeń.  

 

                                                 
171 Por. S. Palka, Trwałe i zmienne składniki w procesie kształcenia w szkole wyższej (głos w dyskusji). W: 
J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański (red.), Szkoła wyższa…, dz.cyt., s. 91-92. 
172 Tamże, s. 92. 
173 M. J. Szymański, Edukacyjne problemy współczesności. Kraków-Warszawa 2014, s. 59. 
174 Akademicki Kodeks Wartości. Kraków 2003. 
175 A. Matysiak (red.), Strategia…, dz.cyt., s. 90-91. 
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Do tych zagrożeń Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zaliczył m.in.: zjawiska kryzy-

sowe, towarzyszące transformacji ustrojowej i gospodarczej państwa; komercjalizację 

szkolnictwa wyższego; rywalizację z uczelniami zagranicznymi; wieloetatowość pra-

cowników naukowych, zwłaszcza profesorów; działania pozorujące naukę i szerzenie 

paranaukowych poglądów w mediach; niekorzystne zjawiska w sferze świadomości 

uczonych, w motywacji ich aktywności i postawach etycznych176. 

Warto, by Akademicki Kodeks Wartości był przedmiotem pogłębionej refleksji 

nauczycieli akademickich i studentów nad przypomnianymi wartościami, tym bardziej, 

że jest ważnym i unikalnym dokumentem w skali całego kraju. Wartości w nim zawarte 

mogą stanowić aksjologiczny fundament tej edukacyjnej wspólnoty, którą jest uniwer-

sytet. W Kodeksie zostały opisane: prawda, odpowiedzialność, życzliwość, sprawiedli-

wość, rzetelność, tolerancja, lojalność, samodzielność, uczciwość, godność, wolność 

nauki – wolność uczonych. 

Gdy mówi się o p r a w d z i e ,  warto zdawać sobie sprawę z różnych jej wymia-

rów177. „Różnorakie jest pojmowanie prawdy. Jest prawda logiki i jest prawda intuicji. 

Jest również prawda przeżycia aksjologicznego, która zawiera się w aktach ujmowania 

przedmiotu aksjologicznego, w aktach twórczego jego konstruowania i rozumienia, jak 

również w twórczych emocjach”178. W poprzednim podrozdziale pracy zwrócono uwa-

gę na potrzebę wspomagania studentów w poszukiwaniu prawdy. Jednocześnie „służba 

prawdzie jest podstawowym obowiązkiem uczonego. Chodzi zarówno o odkrywanie 

prawdy oraz formułowanie prawdziwych sądów i teorii, jak i o głoszenie i wychowy-

wanie w jej duchu młodzieży akademickiej. Obowiązek wobec prawdy to zarazem po-

szukiwanie nowych, oryginalnych, wciąż lepszych rozwiązań, to promocja inwencji i 

autentycznej twórczości. [...] Służebność prawdzie winna też kierować sumieniem na-

ukowym w ocenie wszystkich prac i przedsięwzięć badawczych. [...] Stosunek do 

prawdy winien też stać się kryterium osobistej postawy wobec własnych dokonań. 

[...]” 179. 

 

 

                                                 
176 Por. Akademicki…, dz.cyt., s. 3. 
177 Por. W. Stróżewski, Trzy wymiary prawdy. W: Stróżewski W. (red.), Istnienie i wartość. Kraków 
1981. 
178 B. Żurakowski, Edukacja do wyboru wartości. W: Pacławska K. (red.), Tradycja i wyzwania. Eduka-
cja…, dz.cyt., s. 146. 
179 Akademicki…, dz.cyt., s. 4. 
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Pytanie o prawdę jest pierwszym krokiem do wolności. Jak podkreśla w swych 

licznych pracach Józef Tischner, nie ma dla człowieka piękniejszego przeżycia, jak od-

zyskanie wolności, pytając o prawdę. Jan Paweł II podkreśla, że uniwersytet jest wspól-

notą ludzi poszukujących prawdy. Powołaniem każdego uniwersytetu jest służba praw-

dzie: jej odkrywanie i przekazywanie innym. Człowiek ma żywą świadomość, iż praw-

da jest poza i „ponad” nim samym. Człowiek nie tworzy prawdy, ale ona sama się przed 

nim odsłania, gdy jej szuka wytrwale. Poznanie prawdy rodzi jedyną w swym rodzaju 

duchową radość. Służbę prawdzie w wymiarze społecznym papież nazywał „posługą 

myślenia”180. Dążenie do prawdy jest celem działania i sensem istnienia wspólnoty aka-

demickiej, a prawda jako wartość tworzy jej aksjologiczny rdzeń181. 

 „O d p o w i e d z i a l n oś ć  jest fenomenem swoistym dla kontaktów międzyoso-

bowych, jako wartość jest realizowana w sytuacjach ogólnoludzkich, stanowiąc pod-

stawę większości wzajemnych odniesień” 182. „Odpowiedzialność jest świadomym re-

agowaniem człowieka na wartości, które wywołują aktywność emocjonalno-oceniającą 

i intelektualną oraz względnie trwałe dyspozycje do zachowania się wobec tych warto-

ści. W tym ujęciu odpowiedzialność jest swego rodzaju postawą moralną wobec kogoś 

lub czegoś, będąca sądem, mówiącym o tym, że coś jest takie, a nie inne, względnie 

słuszne lub niesłuszne”183. Henryka Kwiatkowska sądzi, że odpowiedzialność nauczy-

ciela (także nauczyciela akademickiego – przyp. M.N.) jest świadomą gotowością 

uczestniczenia w negatywnych skutkach własnych decyzji. Jest najpełniejszym przy-

znaniem się do swego działania, a więc i do siebie184. 

„Odpowiedzialność dotyczy własnego warsztatu naukowego, całej dyscypliny 

oraz instytucji i środowiska, które się współtworzy. Jest też odpowiedzialnością za wy-

chowanie kolejnych generacji oraz za wykorzystanie autorytetu uczonego poza uczelnią 

i strukturą nauki, w tym również w zakresie aplikacji wyników nauki w praktyce. [...] 

Odpowiedzialność oznacza również pełne i aktywne uczestnictwo we wszystkich for-

mach życia akademickiego, tak w zakresie podejmowanych funkcji, pracy dydaktycz-

                                                 
180 Por. Jan Paweł II, Przemówienie na spotkaniu z okazji sześćsetlecia Wydziału Teologicznego UJ – 8 
czerwca 1997 roku. W: Jan Paweł II w Polsce – przemówienia, homilie. Kraków 1997, s. 180-189. 
181 Por. J. Kostkiewicz, Wspólnota akademicka …, dz.cyt., s. 120. 
182 K. Ablewicz, Swoista odpowiedzialność wychowawcy. W: Pacławska K. (red.), Tradycja i wyzwania. 
Księga…, dz.cyt., s. 219. 
183 A. Rumiński, O odpowiedzialności moralnej nauczyciela. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1995, nr 1, 
s. 115. 
184 Por. H. Kwiatkowska., Etos zawodowy nauczyciela i jego przemiany. W: J. Nowak (red.), Przemiany 
zawodu nauczycielskiego. Warszawa 1991, s. 209. 
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nej, jak i obrony dobrze pojętych interesów własnej placówki w ramach konkurencji z 

innymi. [...]”185.  

Współodpowiedzialność wynikająca z poczucia wspólnoty oznacza także troskę 

wykładowców i osób kierujących procesem nauczania o przyszłość osób, które nam 

zaufały i powierzyły swoją drogę do wiedzy i samodzielności. Należy nieustannie za-

dawać sobie pytanie o tak zwany „profil absolwenta” – w jaką wiedzę i w jakie umie-

jętności intelektualne i zawodowe wyposażamy młodych ludzi w czasie studiów. 

Współodpowiedzialność oznacza stałe reagowanie na zmiany cywilizacyjne i dostoso-

wywanie nauczania do potrzeb współczesnego świata. Współodpowiedzialność niesie 

ze sobą równie istotne powinności względem nauczycieli akademickich. Najważniejszą 

z nich jest potraktowanie studentów jako partnerów we wspólnym wysiłku poznawania 

prawdy. Jednocześnie ze strony samych studentów współodpowiedzialność oznaczać 

będzie powinność szacunku wobec uczelni i jej pracowników, identyfikację z miejscem 

studiowania i wszelkie wynikające z tego zachowania i postawy186. 

„Odpowiedzialny nauczyciel i odpowiedzialny student tworzą stosunki na bazie 

wzajemnego zaufania i lojalności we współpracy, są po prostu rzetelni, solidarni, pole-

gają na sobie. To w dzisiejszych demokratycznych strukturach szkoły wyższej wiele 

znaczy: odpowiedzialni nauczyciele nie tylko za to, co wiedzą i umieją, jak to przekazu-

ją, ale kim są, i odpowiedzialni studenci nie tylko za to, jak się uczą i ile korzystają z 

dobrodziejstw wiedzy i jej inspiracji dla samokształcenia w czasie i po studiach, ale czy 

i na ile myślą o jej wykorzystaniu w przyszłym zawodzie, czy charakteryzuje ich my-

ślenie prospekcyjne?”187. 

Ż y c z l i w oś ć  między uczestnikami procesu edukacyjnego w szkole wyższej, 

konstruktywna, pełna wzajemnego zaufania atmosfera twórczej synergii wyzwala wiel-

kie moce ludzkiej aktywności, nie tylko dopingując do zwielokrotnionych wysiłków, 

lecz wyzwalając pełną radość z sukcesów badawczych i dydaktycznych – własnych i 

cudzych. Życzliwość to także bezpośrednia opieka nad rozwijającymi się umysłami, 

pomoc w budzeniu zainteresowań, dyskretne, ale owocne, kierowanie pierwszymi, sa-

modzielnymi krokami seminarzystów, magistrantów i doktorantów. To również two-

                                                 
185 Akademicki…, dz.cyt., s. 5. 
186 Por. K. Szczerski, Uniwersytet a powinności moralne. „Pressje”, 2002, nr 1, s. 49-55. 
187 J. Nowocień, Z. Żukowska, Odpowiedzialność nauczycieli akademickich i studentów w zmieniającej 
się szkole wyższej. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1997, nr 9/10, s. 38. 
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rzenie atmosfery dobrej roboty, wyzwalającej energię i entuzjazm wszystkich uczestni-

ków życia akademickiego188.  

S p r a w i e d l i w oś ć  jest kolejną wartością, która powinna być obecna w szkole 

wyższej. Regułom sprawiedliwości należy podporządkować system oceniania studen-

tów i nauczycieli akademickich. Sprawiedliwego stosunku wymaga merytoryczna i 

etyczna wycena pracy innych, zwłaszcza w odniesieniu do konkursów, awansów, dota-

cji i nagród oraz w tworzeniu formalnych hierarchii w strukturze instytucji naukowych. 

Sprawiedliwy powinien być podział obowiązków. Sprawiedliwości również żąda nauka 

i edukacja jako cała zorganizowana instytucja służby publicznej, zwłaszcza w aspekcie 

jej uwarunkowań ekonomicznych, wśród których na czoło wysuwa się przede wszyst-

kim słuszne żądanie sprawiedliwej, godziwej w skali kraju i adekwatnej do zasług w 

skali uczelni, płacy za pracę. Szkoła wyższa to zarazem – co podkreśla Akademicki Ko-

deks Wartości – wyższa szkoła sprawiedliwości, praktycznej nauki jej rozpoznawania, 

definiowania, stosowania oraz respektu wobec jej zasad189.  

R z e t e l n oś ć  pracownika naukowego powinna przejawiać się wobec kilku za-

gadnień. Potrzeba rzetelnego stosunku do faktów, do osiągnięć poprzedników oraz do 

języka, w którym buduje się teorie i w którym przekazuje się wiedzę. Rzetelnie powin-

ny być przygotowane prace naukowe i wykłady akademickie. Rzetelności domaga się 

metodologia badań, najbardziej drobiazgowej skrupulatności faktograficznej i bez-

względnej ścisłości logicznej, zdolności do krytycyzmu i autokrytycyzmu. Rzetelność 

będzie się przejawiać również umiejętnością przyznania się do błędu, wielkodusznością 

wobec oponentów, jak również odwagą odstąpienia od niesłusznych, nieuzasadnionych 

poglądów190. 

T o l e r a n c j a powszechnie uważana jest jako humanistyczna, uniwersalna war-

tość moralna. Przejawia się ona określonym stosunkiem jednych ludzi do drugich – w 

sytuacji, gdy wyrażają oni odmienne przekonania i poglądy, wyznają inne wartości, 

zajmują różne postawy wobec życia. Tolerancja zakłada poszanowanie praw innych, 

szacunek do człowieka, życzliwość, poszanowanie jego godności i indywidualności. 

 

 

                                                 
188 Por. Akademicki…, dz.cyt., s. 6-7. 
189 Tamże, s. 7-8. 
190 Tamże, s. 8-9. 
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W Akademickim Kodeksie Wartości zapisano więc: „Tolerancja – to uważne 

wsłuchiwanie się w opinie innych, nawet w te przeciwstawne ogólnie obowiązującym, 

zwłaszcza naszym, osobistym. To otwieranie się na inne kultury i odmienne koncepcje, 

nawet te jawnie niezgodne z naszymi naukowymi i potocznymi ujęciami. To odrzucenie 

reguł dyskryminacyjnego podziału ludzi – studentów i młodzieży naukowej – wedle ich 

cech narodowych, rasowych, politycznych czy światopoglądowych. To także uznanie 

prymatu chłodnego rozumu nad emocjami i żądanie od całej wspólnoty akademickiej 

respektowania wymogu postawy racjonalnej i tolerancyjnej jako etycznie aprobowanej 

w nowoczesnym społeczeństwie, zwłaszcza w intelektualnych elitach”191.  

A więc można się różnić – tylko trzeba się „różnić pięknie”. Do tego potrzebny 

jest wysoki poziom tolerancji miedzy dialogującymi osobami. Kiedy w dialogową rela-

cję JA-TY (nauczyciel akademicki-student – przyp. M.N.) wpisany jest szacunek – sza-

cunek również dla odmienności – mamy do czynienia z tolerancją wyższego rzędu, z 

tolerancją pozytywną192. 

Inną cechą członków wspólnoty akademickiej powinna być l o j a l n oś ć .  „ Lo-

jalność wobec macierzystej wspólnoty akademickiej objawiać się winna zarówno na co 

dzień, jak i w chwilach szczególnych, wymagających odwagi, poświęcenia i samoza-

parcia, odsunięcia zaś na bok prywaty i oportunizmu. Lojalność objawia się zarówno w 

pracowniczej dyscyplinie i wspomaganiu demokratycznie obranej zwierzchności, jak i 

w solidarności wobec kolegów, studentów i wszystkich członków społeczności akade-

mickiej, służeniu pomocą we wspólnych przedsięwzięciach, przede wszystkim w bu-

dowaniu prestiżu uczelni i jej członków. Każda oparta na zdrowych zasadach zbioro-

wość wymaga od swych członków wzajemnego poszanowania, współdziałania i soli-

darności, a od poszczególnych jednostek i grup respektowania zasad lojalności wobec 

całej struktury”193. 

Akademicki Kodeks Wartości – w kontekście tak negatywnych zjawisk jak m.in.: 

plagiaty, kryptoplagiaty, autoplagiaty, handlowanie pracami naukowymi, bezceremo-

nialne dopisywanie się do rezultatów cudzej pracy – akcentuje s a m o d z i e l n oś ć  jako 

kolejną fundamentalną wartość życia akademickiego. Stwierdza, że jakiekolwiek uchy-

bienie zasadzie samodzielności stanowi pogwałcenie fundamentalnych reguł i idei po-

                                                 
191 Tamże, s. 9-10. 
192 Por. J. Bińczycka, Możliwości kształcenia w duchu tolerancji a struktury relacji interpersonalnych w 
systemie edukacyjnym. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1996, nr 6, s. 66-67. 
193 Akademicki…, dz.cyt., s. 10-11. 



 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów 
 

 

 

 

 

72 

słannictwa nauki, musi tedy być uznane za szczególnie godną potępienia postawę 

etyczną członka społeczności akademickiej, zarazem też stanowiąc ciężkie naruszenie 

prawa. Podkreśla to także Agnieszka Gromkowska-Melosik w swojej książce pt.: Ścią-

gi, plagiaty, fałszywe dyplomy194.  

Wyrazem samodzielności pracownika nauki są przede wszystkim publikacje, któ-

re nadają ostateczną formę dokonanym odkryciom, ujawniają oryginalny charakter in-

dywidualności danego uczonego, specyfikę jego warsztatu i języka lub też prezentują 

specjalny styl działalności autentycznych kolektywów badawczych. Samodzielnie przy-

gotowane, przeprowadzone, opracowane i opublikowane badania stanowią istotny 

wkład w dorobek całej nauki195. 

Maria Ossowska, zaliczana w Polsce do klasyków nauki o moralności, zapropo-

nowała wzorzec człowieka mającego żyć w społeczeństwie demokratycznym. Wśród 

dziesięciu przez nią wyróżnionych cech, które konstytuują również wzorzec moralny 

nauczyciela akademickiego, znajduje się u c z c i w oś ć  intelektualna. Nauczyciel aka-

demicki cechuje się uczciwością, gdy: podąża w swoim myśleniu do końca, bez wzglę-

du na konsekwencje, do których dana myśl może doprowadzić; nie unika trudnych py-

tań, poszukuje na nie odpowiedzi; nie podaje informacji niepewnych, niesprawdzonych; 

jest otwarty na krytykę własnych i cudzych poglądów; zgłasza wątpliwości co do praw-

dziwości określonych teorii; unika dociekania nieistotnych szczegółów w badaniach 

naukowych196. 

W Akademickim Kodeksie Wartości znajduje się następujący zapis: „Zasada 

uczciwości jest jedną z najbardziej podstawowych i powszechnych reguł etycznych, 

obowiązujących wszystkich ludzi bez wyjątku, w rozmaitych sytuacjach, na różnych 

stanowiskach i w obliczu różnorodnych przeciwności. Uczciwość dotyczy stosunku do 

innych ludzi, do spraw publicznych każdego możliwego zasięgu i poziomu osobistej 

odpowiedzialności, a w obrębie samej działalności naukowej i dydaktycznej – przede 

wszystkim stosowania jasnych i jednoznacznych kryteriów warsztatowych i wartościu-

jących.  

 

                                                 
194 Por. A. Gromkowska-Melosik, Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium z socjopatologii edukacji. 
Gdańsk 2007. 
195 Por. Akademicki…, dz.cyt., s. 11-12. 
196 Por. M. Ossowska, Wzór demokraty. Cnoty i wartości. Lublin 1992; W. Ciczkowski, Wartości moral-
ne nauczyciela akademickiego. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1996, nr 7, s. 162. 
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Uczciwy naukowiec jest solidny w swojej pracy, gdy [...] zawsze wspiera moc wnio-

sków ze swych badań odpowiednimi, nieraz długo i żmudnie zdobywanymi, argumen-

tami. Uczciwy naukowiec odkrywa w pełni tajniki swego warsztatu [...], umie określić 

granice swej wiedzy i niewiedzy [...], przekazuje studentom wiedzę opartą o najnowsze 

dokonania światowej nauki, w tym także o własne, osobiste współuczestnictwo w pro-

cesie rozwoju swej dyscypliny. [...] Uczciwość dotyczy również oczywistego postulatu 

skierowanego do młodzieży, mianowicie, wezwania do solidnego, poważnego i dogłęb-

nego studiowania obranej dziedziny oraz stałego odnawiania i poszerzania wiedzy, tak-

że po formalnym zakończeniu edukacji”197.  

„G o d n oś ć  wyraża poziom postępowania, poniżej którego zejść nie można, bo 

wtedy przestaje się być człowiekiem”198. Kodeks podkreśla, że „w zasadzie godności 

skupiają się niemal wszystkie inne wartości, przekształcone jednak w podmiotowe ich 

odniesienie do samego siebie, żądające zarazem respektowania danej, mojej, podmio-

towości przez innych. [...] Godność nauki zależna jest bowiem nie tylko od obiektywnej 

wartości poznawczej teorii, ale od twardej, bezkompromisowej postawy godnościowej 

samych naukowców, wobec polityki lub zniewalającej siły pieniądza, choć również 

wobec samych siebie – kolegów i rywali zarazem. [...] Godność nie jest przywilejem 

żadnej, wybranej grupy społecznej, środowiska lub pozycji. Równe do niej prawo po-

siada wielki i sławny profesor, ale też skromny asystent i student. We wspólnocie aka-

demickiej należy dbać o godność nie tylko pracownika naukowego, ale i sekretarki, 

bibliotekarza, magazyniera i sprzątaczki”199. 

Godność wypływa z natury człowieka. Człowiek jest kimś, to znaczy jest niepo-

wtarzalną, indywidualną, mającą swą wartość osobą. Umniejszanie godności jest rów-

noznaczne z pomniejszaniem człowieczeństwa. Argumentów za godnością człowieka i 

źródeł, z których ona wynika, można doszukiwać się wiele. Wydaje się jednak, iż istnie-

je kilka zasadniczych. I tak, o godności człowieka decyduje sumienie wraz z zapisaną w 

nim wrażliwością moralną. Godność człowieka wynika także z jego wolnej woli. Z 

godnością człowieka związane jest jego poczucie wartości. O godności człowieka 

świadczy fakt, iż cały czas kroczy drogą samorealizacji, dąży do doskonałości i wyższo-

ści oraz samourzeczywistnienia.  

                                                 
197 Akademicki…, dz.cyt., s. 13-14. 
198 T. Gadacz, Wychowanie…, dz.cyt. 
199 Akademicki…, dz.cyt., s. 14-15. 
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Kolejną wartością istotną w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest w o l -

n oś ć .  „Wartości etyczne rodzą się, obowiązują i ukazują pełnię swego bogactwa w 

społecznościach ludzi wolnych. Wolność jest warunkiem wyboru wartości, ich poszu-

kiwania i kreacji. Niezbędna jest zatem podmiotowa wolność uczonych [...]. Wolność 

jest zarazem szansą i źródłem energii dla całej struktury nauki, w której tylko swoboda 

badań, dyskusji i głoszenia poglądów przynosi korzystne rezultaty [...]. Potrzebna jest 

wreszcie wolność nauki jako całej dziedziny, zanurzonej zawsze w realny świat innych 

sfer życia w skali kraju i globu [...]. Powinnością całej wspólnoty naukowej musi stać 

się tedy pilna dbałość o urzeczywistnianie wolności w każdym wymiarze, w tym także 

w jej bezpośredniej afirmacji w codziennej praktyce funkcjonowania struktur akade-

mickich oraz w wychowaniu do wolności młodych pokoleń” 200. 

Janina Kostkiewicz podkreśla, że wśród wielu wartości konstytuujących uniwer-

sytet, to właśnie „nauka i wolność jej uprawiania wydają się znajdować na czele warto-

ści im towarzyszących i zasługiwać na szczególną uwagę” 201. Wokół nauki i wolności – 

wartości fundujących uniwersytet – skupia się cały system wartości z nimi związanych, 

wzajemnie się warunkujących. Tworzą one, fundują uniwersytet w specyficznej aurze 

intelektualnej, emocjonalnej, a także w pewnym sensie estetycznej – co nie pozostaje 

bez wpływu na ostateczny kształt i ethos tej instytucji202. 

 

Akademicki Kodeks Wartości przypomina jedynie te zasady, które powinny obo-

wiązywać wszystkich uczestników procesu edukacyjnego w szkole wyższej. Pamięć o 

nich jest tym bardziej istotna, że nadal obserwujemy wiele zjawisk, które stoją w 

sprzeczności z uniwersyteckimi wartościami. „Ewidentny kryzys wartości we współ-

czesnej rzeczywistości, wydaje się pogłębiać, komplikując sytuacje egzystencjalne 

człowieka, czyniąc je coraz bardziej złożonymi i nierozstrzygalnymi. Stosunek czło-

wieka do wartości najwyższych, do wyboru wartości i ich hierarchii, a przede wszyst-

kim do praktycznego uobecniania tego w codziennej rzeczywistości stanowić zaczyna w 

czasach współczesnych coraz większy problem”203.  

 

                                                 
200 Tamże, s. 15-16. 
201 J. Kostkiewicz, Nauka i wolność – wartości fundujące uniwersytet. W: J. Kostkiewicz (red.), Uniwer-
sytet…, dz.cyt., s. 13. 
202 Tamże, s. 14. 
203 J. Kostkiewicz (red.), Aksjologia…, dz.cyt., s. 5.  
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Tymczasem, rozumienie uniwersytetu jako wspólnoty niesie ze sobą wiele moral-

nych powinności. Kształcenie i wychowanie wtedy ma sens, kiedy opiera się na warto-

ściach. Wartości opisane powyżej są niezależne od nauczycieli akademickich, studen-

tów i zmieniających się na stanowiskach urzędników. Ale to właśnie oni mogą i powin-

ni urzeczywistniać te wartości i przyjmować je za swoje. Ten proces internalizacji war-

tości będzie gwarancją tego, iż uniwersytety przygotują młode pokolenia do skuteczne-

go zaangażowania się w tworzenie lepszego cywilizacyjnie i moralnie świata. Poszano-

wanie określonych wartości i przyjęcie ich za swoje powinno cechować tworzących 

uniwersytet naukowców i studentów. Trudno nie zgodzić się z Bogusławem Śliwer-

skim, gdy stwierdza, że „Im mniej jest w środowisku akademickim osób świadczących 

swoją postawą i działaniami doświadczenia moralne, tym trudniej jest ich studentom 

przeżywać konkretne zachowania w kontekście obowiązujących wartości” 204. 

 

Ukazując uniwersytet w szerszym, bardziej uniwersalnym kontekście, można 

wskazać także na inne wartości, które tworzą jego aksjologiczny fundament.  

Wielka Karta Uniwersytetów Europejskich205, podpisana przez rektorów uniwer-

sytetów europejskich, zgromadzonych 18 września 1988 roku w Bolonii na obchodach 

dziewięćsetlecia najstarszego uniwersytetu w Europie, wymienia fundamentalne zasady, 

które powinien realizować każdy uniwersytet. Pozwalają one jeszcze lepiej zrozumieć 

ideę tej instytucji i wskazują na jej misję. 

 

ZASADA 1 

Uniwersytet jest autonomiczną instytucją w samym centrum społeczeństw rozma-

icie zorganizowanych ze względu na geografię i dziedzictwo historyczne, tworzy on, 

bada, ocenia i przekazuje kulturę poprzez działalność naukową i dydaktyczną. By spro-

stać potrzebom otaczającego nas świata, jego działalność naukowa i dydaktyczna musi 

być moralnie i intelektualnie niezależna od władzy politycznej i ekonomicznej.  

                                                 
204 B. Śliwerski, Pedagogika jako kierunek kształcenia w kontekście zmian i reform w szkolnictwie wyż-
szym. W: J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański (red.), Szkoła wyższa…, dz.cyt., s.71. 
205 Wielka Karta Uniwersytetów Europejskich. www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/statut/karta [dostęp: 26 
lutego 2014 r.]. 
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Do cech konstytutywnych uczelni o charakterze uniwersytetu, należy zaliczyć jej 

autonomię (wolność akademicką w zakresie dydaktyki, badań naukowych, upowszech-

niania ich wyników)206. 

Również Jerzy Brzeziński traktuje autonomię jako wartość główną, konstytuującą 

istotę uniwersytetu, wartość, której nie można zarzucić, gdyż będzie to równoznaczne z 

zarzuceniem idei uniwersytetu w jego historycznie uformowanym kształcie. Podkreśla 

on, że nie sposób myśleć poważnie o uniwersytecie i jednocześnie zakładać, iż można z 

idei uniwersytetu wyeliminować pojęcie autonomii. Autonomia uniwersytetu to nie tyl-

ko niczym nie skrępowana swoboda wyrażania poglądów i prowadzenia badań nauko-

wych, zgodnie z własnym programem i standardami – metodologicznymi i etycznymi – 

obowiązującymi w społeczności uczonych reprezentujących daną dyscyplinę naukową, 

ale to także swoboda prowadzenia wykładów uniwersyteckich207. 

Kazimierz Twardowski twierdzi, że „możność spełniania właściwych Uniwersyte-

towi zadań jest uwarunkowana jego bezwzględną duchową niezależnością. [...] Ci, co 

Uniwersytety fundują i utrzymują, dowiedliby zupełnego niezrozumienia istoty Uniwer-

sytetu, gdyby chcieli w czymkolwiek krepować jego pracę, z góry zastrzegać się prze-

ciw pewnym jej wynikom, wskazywać, jakie rezultaty byłyby pożądane. [...] Albowiem 

badania naukowe rozwijać się i owoce nieść mogą tylko wtedy, gdy nie są niczem krę-

powane ani zagrożone”208. 

Otóż uniwersytet jest tym cenniejszy dla państwa – jak to trafnie ujął Władysław 

Stróżewski – i tym lepiej wypełniać może swoją powinność wobec niego, im bardziej 

od tego państwa jest merytorycznie niezależny209.  

„Z pojęciem autonomii uniwersytetu jako instytucji podlegającej wewnętrznej 

samoregulacji wiąże się pojęcie wolności osób tworzących wspólnotę uniwersytecką, a 

więc wolność przedstawicieli kadry nauczającej oraz studentów”210. 

Wolność akademicka zauważalna jest w trzech aspektach: wolności słowa i wy-

powiedzi, profesjonalnej autonomii oraz kolegialnej samorządności211. 

                                                 
206 Por. Z. Melosik, Uniwersytet i społeczeństwo..., dz.cyt., s. 11-31. 
207 Por. J. Brzeziński, Rozważania…., dz.cyt., s. 25-28. 
208 K. Twardowski, O dostojeństwie…, dz.cyt., pkt. 6. 
209 Por. W. Stróżewski, O idei…, dz.cyt., s. 18. 
210 D. Pauluk, Autonomia i wolności akademickie w myśli Sergiusza Hessena i Kazimierza Twardowskie-
go. W: J. Kostkiewicz (red.), Uniwersytet…, dz.cyt., s. 198. 
211 Por. T.L. Haskel, Justifying the Rights of Academic Freedom in the Era of „Power/Knowledge”. W: 
R. Menad (red.), The Future of Academic Freedom. Chicago-London 1996, s. 54.  
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Ta niezależność, autonomia uniwersytetu została zapisana również w prawodaw-

stwie. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym czytamy: 

„Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania […] W swo-

ich działaniach uczelnie kierują się zasadami wolności nauczania, wolności badań na-

ukowych oraz wolności twórczości artystycznej”212. 

Należy jednak pamiętać, że „zasady wolności badań naukowych nie wolno od-

dzielać od odpowiedzialności etycznej każdego uczonego. W przypadku ludzi nauki ta 

odpowiedzialność etyczna jest szczególnie ważna”213. 

Pierwsza zasada Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich ujmuje również rolę 

uniwersytetu w przechowywaniu i przekazywaniu kultury. 

 

ZASADA 2 

Działalność naukowa i dydaktyczna w uniwersytetach musi być ze sobą nieroze-

rwalnie związana, jeśli nauczanie ma sprostać zmieniającym się warunkom, potrzebom 

społeczeństwa oraz postępowi wiedzy.  

Jerzy Brzeziński wyraża przekonanie, iż „osobliwością uniwersytetu jest jedność 

dwóch procesów wzajemnie się przenikających – procesu badania naukowego z jednej 

strony oraz procesu nauczania z drugiej. Uniwersytet tylko wówczas będzie zdolny re-

alizować swoje zadania, kiedy zniesiona w nim będzie granica dzieląca sferę badań na-

ukowych i sferę wykładów i ćwiczeń, kiedy zniesiony będzie podział na tych, którzy 

wyłącznie prowadzą badania naukowe i tych, którzy wyłącznie nauczają, nie angażując 

się w badania naukowe”214. 

Co więcej, zarówno działalność badawcza, jak i dydaktyczna, może stwarzać 

szansę na ożywioną współpracę różnych podmiotów edukacji. „Spójnia badań i wykła-

du należy do głównych czynników kształtujących uniwersytet i wyróżniających go 

wśród innego typu szkół wyższych czy zakładów naukowych”215. Potwierdza to rów-

nież Janusz Goćkowski w swojej szóstej tezie o uniwersytecie: „praca uniwersytecka to 

jedność czynności naukowych i czynności nauczycielskich”216.  

 

                                                 
212 Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo…, dz.cyt., Art. 4, pkt. 1,2. 
213 Jan Paweł II, Przemówienie…, dz.cyt., s. 187. 
214 J. Brzeziński, Rozważania…., dz.cyt., s. 30. 
215 S. Hessen, Podstawy pedagogiki. Rozdz. XII, Szczebel kursu naukowego czyli teoria uniwersytetu. 
Warszawa 1931, s. 358. 
216 J. Goćkowski, Tezy o uniwersytecie. Teksty 2, 5-37, 1981. 
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Kazimierz Denek z całą stanowczością twierdzi, iż „trzeba opierać się separacji 

badań i kształcenia, której widmo coraz bardziej zagraża uniwersytetom. [...] Połączenie 

badań i dydaktyki to jeden z podstawowych magnesów, zapewniających uniwersytetowi 

nowoczesność, fundusze i prestiż”217. 

 

ZASADA 3 

Swoboda prowadzenia badań naukowych i kształcenia jest najbardziej fundamen-

talną zasadą życia uniwersyteckiego, a rządy i uniwersytety w miarę swoich możliwości, 

muszą zapewnić poszanowanie dla tego podstawowego warunku. Odrzucając nietole-

rancję i pozostając zawsze gotowym do dialogu, uniwersytet stanowi zatem najlepsze 

miejsce, w którym spotykają się nauczyciele, umiejący przekazać swą wiedzę oraz do-

brze przygotowani do rozwijania jej poprzez badania naukowe i nowatorstwo oraz stu-

denci, którzy potrafią, chcą i są gotowi wzbogacać swe umysły tą wiedzą.  

Pierwsza część tej zasady jeszcze raz eksponuje autonomiczność uniwersytetu. 

Druga ukazuje uniwersytet jako miejsce spotkania i dialogu osób – nauczycieli akade-

mickich i studentów – w duchu tolerancji, wrażliwości, poszanowania odmienności i 

indywidualności. 

„Uniwersytet jest tym szczególnym miejscem, w którym mogą (powinny) spoty-

kać się osoby o różnych orientacjach filozoficznych, przedstawiciele różnych, nieraz 

konkurencyjnych szkół naukowych. [...] Uniwersytet musi być otwarty na różnorod-

ność. [...] Owa zasada wielości punktów widzenia tego samego problemu musi być za-

akceptowana przez każdą osobę przekraczającą próg uniwersytetu – i to w równej mie-

rze przez profesorów, jak i przez studentów”218. Obie strony muszą w tym przypadku 

akceptować odmienność własnych preferencji światopoglądowych, teoretycznych i me-

todologicznych. Uniwersytet jest bowiem tym szczególnym miejscem, w którym młody 

człowiek – kandydat na badacza – uczy się nie tylko biegłości instrumentalnej i nie tyl-

ko opanowuje pewien zasób wiedzy, ale uczy się także tolerancji dla odmienności, uczy 

                                                 
217 K. Denek, Uniwersytet wieku wiedzy. Tendencje przemian Uniwersytetu. „Życie Uniwersyteckie”, 
2004, nr 1(129), s. 7. Także: K. Denek, Dydaktyka w szkole wyższej przełomu drugiego i trzeciego mile-
nium. „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2001, nr 18; Clark B.R., Research and advanced education in mo-
dern universitaties. Los Angeles 1995. 
218 J. Brzeziński, Rozważania…., dz.cyt., s. 34. 
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się poszanowania cudzych poglądów, uczy się reguł osobliwej gry zwanej krytyką na-

ukową219. 

Ta zasada Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich stanowi również afirmację 

indywidualizmu, autonomii i wolności każdej osoby związanej z uniwersytetem. To 

niezbywalne prawo poszanowania indywidualności przynależy tak nauczycielom aka-

demickim, jak i studentom. Indywidualność może rozwijać się w atmosferze wzajemne-

go szacunku, dialogu, wzajemnej współpracy uczestników procesu edukacyjnego, opar-

tej na zasadach podmiotowości i partnerstwa.  

 

ZASADA 4 

Uniwersytet jest powiernikiem europejskiej tradycji humanistycznej, nieustannie 

dąży do osiągnięcia wiedzy uniwersalnej, wypełniając swe powołanie przekracza on 

granice geograficzne i polityczne oraz zaspokaja istotną potrzebę wzajemnego poznania 

i oddziaływania różnych kultur. 

Uniwersytety z istoty swojej mają charakter instytucji ponadlokalnej i ponadcza-

sowej i wszystkie są wpisane w socjokulturową przestrzeń Europy. To właśnie europej-

ska kultura średniowiecza stworzyła uniwersytety: od Bolonii po Kraków, od Paryża po 

Toledo, od Oksfordu po Uppsalę220.  

Znaczenie wykształcenia oraz współpracy edukacyjnej dla rozwoju i umocnienia 

stabilnych, pokojowych i demokratycznych społeczeństw jest uznawane powszechnie. 

Zostało ono podkreślone w Deklaracji Sorbońskiej, podpisanej przez ministrów odpo-

wiedzialnych za szkolnictwo wyższe we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Wło-

szech. Podkreślono w niej centralną rolę uniwersytetów w budowie kulturowego oblicza 

Europy i opowiedziano się za stworzeniem Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyż-

szego jako klucza do promowania mobilności obywateli, nowych możliwości pracy 

oraz ogólnego rozwoju kontynentu. Rozwinięcie tych idei znalazło odzwierciedlenie w 

Deklaracji Bolońskiej. Zapoczątkowała ona proces istotnych zmian w systemach eduka-

cji wielu państw starego kontynentu określany jako Proces Boloński221, który został 

opisany na początku niniejszego rozdziału. 

                                                 
219 Tamże, jak również: J. Ziman, Społeczeństwo nauki. Rozdz. VI, Porozumiewanie się w ramach wspól-
noty. Warszawa 1972; J. Mames, Kodeks etyczny pracownika nauki (zarys). „Nauka Polska”, 1992, nr 3; 
K. Szaniawski, Etyka krytyki naukowej. W: J. Goćkowski, K. Pigoń (red.), Etyka zawodowa ludzi nauki. 
Wrocław 1991. 
220 Por. L. Moulin, Średniowieczni szkolarze i ich mistrzowie. Gdańsk-Warszawa 2002, s. 7. 
221 Por. K. Denek, Uniwersytet wieku wiedzy..., dz.cyt., s. 5-6. 
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Dlatego ważne jest „uczestniczenie (uniwersytetów) w międzynarodowej sieci po-

rozumiewania się i współpracy uczonych wszechnic akademickich oraz w krajowym 

systemie współdziałania instytucji życia kulturalnego ze względu na doskonalenie wy-

posażenia cywilizacyjnego swego narodu”222. 

 

*** 

Na zakończenie jeszcze jedna ważna refleksja dotycząca aksjologicznych podstaw 

kształcenia pedagogów/nauczycieli. Na uwagę zasługuje tu stanowisko Janiny Kostkie-

wicz, której tezy pozwalam sobie obszernie zacytować: „Pedagogika jako dyscyplina 

uniwersytecka, jak się wydaje, winna w swym programie edukacji pedagoga, uzasad-

niać pokazywane ideały wychowawcze, ideały wychowanka, wartościować je, a nawet 

oceniać znane sobie teorie i koncepcje pedagogiczne. Jeżeli za kryterium tego warto-

ściowania przyjmie się szeroko i wszechstronnie rozumiane dobro osoby ludzkiej i do-

bro wspólne – to wartościowanie, wypowiadanie ocen (niezawierające żadnego progra-

mu ukrytego) wydaje się zabiegiem korzystnym. Diagnozujące spojrzenie na dzisiejszy 

stan pedagogiki pozwala odnosić wrażenie, że my pedagodzy – najprawdopodobniej w 

imię bezgranicznie pojmowanego pluralizmu i demokracji – odmawiamy sobie prawa 

do uzasadnionego wartościowania wzorców czy ideałów wychowawczych, takich lub 

innych koncepcji pedagogicznych. Odnosi się wrażenie, iż od pewnego czasu uprawia-

jący pedagogikę prawdopodobnie odczuwają potrzebę zmiany tego stanu rzeczy. W 

tworzeniu, rozwijaniu i doskonaleniu teorii i praktyki pedagogicznej przebija się po-

trzeba odpowiadania na <<coś>> – na pewne konkretne wartości, tworzące konkretnej 

jakości rozwiązania pedagogiczne. Tak na przykład realistycznie pojmowana wiedza 

pedagogiczna (dążąca do prawdy), będąc świadoma nie tylko swoich założeń i jakości 

rozwiązań metodycznych, lecz w równej mierze skutków tych rozwiązań, niekoniecznie 

musi sobie rościć prawo do dominacji na rynku ofert pedagogicznych, ale powinna mieć 

na nim swoje miejsce – co jest nie tylko możliwe, ale i uprawnione. Fakty wychodzenia 

ku <<czemuś prawdziwemu>>, a zarazem niezależnemu od trendów naukowej mody, 

są dowodem prężności dyscypliny. Uzasadnione i sprawdzone koncepcje pedagogiczne, 

dobrze służące rozwojowi człowieka i społeczeństwa, nie mogą być odsuwane w cień z 

powodu posiadania nie modnej orientacji aksjologicznej. Nauka (pedagogika) winna im 

                                                 
222 J. Goćkowski, A. Woźniak, Tożsamość…, dz.cyt., s. 127. 
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wierność właśnie z powodu wpisanej w nie prawdy o człowieku i wychowaniu oraz 

widocznego w nich dobra”223.  

Poszukując rozwiązań sprzyjających budowaniu tożsamości człowieka, rozwija-

niu jego podmiotowości, autentyczności, dochodzimy do przekonania, że takie podej-

ście jest słuszne i pożądane. Kształcenie pedagogów w duchu źle rozumianego „plurali-

zmu naukowego” może mieć swoje negatywne skutki w postaci labilnych postaw przy-

szłego nauczyciela, nieświadomego własnych wartości i celów oddziaływań pedago-

gicznych.  

Jednocześnie należy pamiętać, że „w kwestii preferencji i kompetencji aksjolo-

gicznych absolwentów oczywiście nie chodzi o uzyskanie przez nich jakiegoś monolitu 

aksjologicznego (jakiejś zbiorowej świadomości) w trakcie studiów uniwersyteckich 

[…] Jednakże potrzebny wydaje się wyraźniejszy opis preferencji (orientacji) aksjolo-

gicznej absolwenta […]”224. 

 

Również Strategia Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2014-2020225 

identyfikuje kluczowe wartości akademickie. Ponownie podkreśla wagę i znaczenie 

wartości zawartych w Akademickim Kodeksie Wartości UJ, opisanych w niniejszym 

podrozdziale pracy. W Strategii zostało także wyrażone pragnienie, by Uniwersytet 

Jagielloński był silny wartościami uniwersalnymi oraz tożsamością i dążeniami swoich 

studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników. Zatem i tu zauważalny jest 

wpływ wartości na konstytuowanie się ludzkiej tożsamości, na co tak wyraźnie zwraca-

ła uwagę cytowana Janina Kostkiewicz. 

 

 

 

                                                 
223 J. Kostkiewicz, Nauka…, dz.cyt., s. 27-28. 
224 Tamże, s. 31. 
225 Strona internetowa Uniwersytetu Jagiellońskiego: www.uj.edu.pl/rozwoj/program-rozwoju/strategia-
rozwoju-2014-2020 [dostęp: 30 września 2014 r.]. 
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Rozdział II 

Podmiotowość młodzieży akademickiej 
 

 

1. Kategorie podmiotowości i podmiotu  
– ujęcie interdyscyplinarne 

 

Na początku XXI wieku zainteresowanie problemem podmiotowości człowieka 

nadal jest znaczące. Stała się ona terminem często używanym przez ekonomistów, psy-

chologów, socjologów i pedagogów. Podmiotowość jest łączona z pojęciem samodziel-

ności, tożsamości, demokracji oraz wolności. Mówi się o poczuciu podmiotowości, po-

trzebie podmiotowości, podmiotowym traktowaniu wychowanka, ucznia, pracownika, 

orientacji podmiotowej czy relacjach podmiotowych1. 

Podmiotowość jest dziś uznawana za kategorię, bez której trudno sensownie defi-

niować relacje człowieka w świecie, jego kondycję i rozwój2. Współcześnie ujmuje się 

podmiotowość w wieloraki sposób3. 

Pojęcie podmiotowości – zauważa Piotr Sztompka – odgrywa znaczną rolę w fi-

lozofii. W antropologii filozoficznej oznacza, jak się wydaje, przeciwieństwo reifikacji, 

uprzedmiotowienia jednostki i podjęte zostaje przez te kierunki, które akcentują wol-

ność, kreatywność, dezalienację człowieka. W epistemologii oznacza odrzucenie me-

chanistycznej teorii odbicia i podkreślenie czynnej roli poznającego rozumu. W histo-

riozofii oznacza sprzeciw wobec fatalizmu i determinizmu, a także finalizmu czy pro-

widencjonalizmu, na rzecz perspektywy aktywistycznej i posybilistycznej [...]. W psy-

chologii [...] staje się natomiast kategorią centralną tych teorii, które stawiają akcent na 

tożsamość jednostki, jej samoświadomość, niepowtarzalną identyczność, słowem – na 

bycie sobą. Jeszcze inne skojarzenia wywołuje idea podmiotowości w naukach poli-

                                                 
1 Por. T. Kukułowicz, E. Całka, Podmiotowość wychowanka. W: F. Adamski (red.), Poza kryzysem toż-
samości. W kierunku pedagogiki personalistycznej. Kraków 1993, s. 81.  
2 J. Bałachowicz, Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych – między uprzedmiotowie-
niem a podmiotowością. W: R. Kwiecińska, S. Kowal, M.J. Szymański (red.), Nauczyciel – tożsamość – 
rozwój. Kraków 2007, s. 135. 
3 Por. R. Cichocki, Podmiotowość w społeczeństwie. Poznań 2003. 
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tycznych, gdzie pojawia się jako antyteza manipulacji, uprzedmiotowienia i ubezwła-

snowolnienia obywateli. Jest tu symbolem samorządności, współuczestnictwa politycz-

nego, autonomii jednostek i grup społecznych4.  

W tym rozdziale pracy, zaprezentowano różnorodne rozumienie podmiotowości w 

takich naukach humanistycznych, jak: filozofia, psychologia, socjologia. Szczególnie 

podkreślono jej obecność w pedagogice. Jest to ujęcie ogólne, fragmentaryczne, nakre-

ślające jedynie pewne ramy dla tego zjawiska. Nie sposób bowiem w tym miejscu 

przedstawić całościowy dorobek związany z tą kategorią, tym bardziej, że jak zauważa 

Joanna Rutkowiak, podmiotowość należy do „pulsujących kategorii”5 lub, jak pisze 

Mirosław J. Szymański, jest „dryfującą ideą polskiej edukacji”6. Podmiotowość jako 

„pulsująca kategoria” jest pojęciem potencjalnie teoriotwórczym, którego znaczenie jest 

jednak ruchome, podlega zmianie zależnie od kontekstu, w jakim występuje, a zarazem 

odzwierciedla zarysowo aktualny stan myślenia o edukacji.  

Jednocześnie wybrano i dokonano charakterystyki wybranych koncepcji podmio-

towości – tych, które najbardziej odpowiadają założeniom teoretyczno-

metodologicznym niniejszej rozprawy lub były bezpośrednią inspiracją na etapie kon-

struowania narzędzia badawczego. Następnie wskazano na relacje interpersonalne po-

między uczestnikami procesu edukacyjnego w szkole wyższej, które sprzyjają rozwo-

jowi podmiotowości oraz mają charakter podmiotowy.  

Dziedziną wiedzy, która najczęściej porusza podstawowe kwestie dotyczące 

człowieka, jego natury, a także jego podmiotowości jest filozofia. Wprawdzie źródeł 

refleksji nad podmiotowością człowieka pośrednio możemy doszukiwać się już w sta-

rożytnej myśli filozoficznej i tradycji religijnej Dalekiego Wschodu7, czy też w europej-

skiej starożytnej myśli filozoficznej (Sokrates, Platon, Arystoteles, św. Augustyn, św. 

Tomasz z Akwinu, itp.), ale dopiero poglądy takich filozofów, jak: Kartezjusz, Kant, 

Hegel, Husserl, Heidegger – choć często bardzo różniące się od siebie – bezpośrednio 

przybliżają nas do opisu podmiotowości człowieka. Częściowo idea podmiotowości 

została zakwestionowana w założeniach różnych nurtów filozofii XX wieku. Jeszcze 

                                                 
4 P. Sztompka, Socjologiczna teoria podmiotowości. W: P. Buczkowski, R. Cichocki (red.), Podmioto-
wość: możliwość, rzeczywistość, konieczność. Poznań 1989, s. 11-12. 
5 Por. J. Rutkowiak, „Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji. W: J. 
Rutkowiak (red.), Odmiany myślenia o edukacji. Kraków 1995, s. 25. 
6 Por. M.J. Szymański, Podmiotowość – dryfująca idea polskiej edukacji. „Ruch Pedagogiczny” 2013, nr 
3, s. 17-26. 
7 Por. J. Górniewicz, Kategorie pedagogiczne. Odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tole-
rancja, twórczość, wyobraźnia. Olsztyn 1997, s. 25.  
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dalej posunęła się filozofia postmodernistyczna – niektórzy jej przedstawiciele ogłasza-

ją „śmierć podmiotu”8.  

Jednak – jak zaznacza Józef Lipiec – „Problematyka podmiotowości jest pierw-

szorzędnym zagadnieniem filozoficznym przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia. 

Jeśli nie zawsze w obrębie spełnienia, czyli dociekań tych, tamtych i większości najgło-

śniejszych myślicieli, to na pewno w zestawie oczekiwań, wnoszonych z zewnątrz. Z 

rzeczywistości i poprzez ludzi, którzy pragną uzasadnienia dla swych dążeń”9. 

Lipiec dodaje, że stare, epistemologiczne przeciwstawienie pary „podmiot – 

przedmiot” dotyczy relacji poznawczej. Podmiot to ten człon, który „poznaje”, przed-

miot to ten, który „jest poznawany”. Być podmiotem poznania da się wtedy i tylko wte-

dy, kiedy istnieje przedmiot poznania. Podmiot poznania potrzebuje więc przedmiotu, 

choćby po to, by się po prostu ziścić jako podmiot. Podobny, dialektyczny układ łączy 

podmiot i przedmiot działania. Każda czynność ma swój podmiot. Wszystko ma swego 

sprawcę, jest komuś lub czemuś autorsko przypisane10. 

Na pytanie: czy człowiek jest podmiotem?, czy przysługuje mu podmiotowość?, 

możliwe są różne odpowiedzi. Mają one zwykle charakter światopoglądowy, nierzadko 

też odwołują się do argumentacji metafizycznej. Z każdego systemu filozoficznego da 

się zapewne wyprowadzić jakieś wnioski co do możliwej podmiotowości. J. Lipiec wy-

odrębnia trzy, wyraziście zarysowane stanowiska: (1) człowiek nie jest nigdy i w żad-

nym wymiarze podmiotem, to znaczy naprawdę niczego nie może ani w zasięgu swoich 

spraw, ani żadnych innych, pozostając uzależniony od jakichś sił, z którymi niemożliwy 

jest stosunek odmienny od radykalnej podległości /radykalny determinizm, fatalizm/; 

(2) człowiek bywa czasem podmiotem, niekiedy zaś występuje jako przedmiot, wobec 

pewnych układów odniesienia jest względnie swobodny „podmiotowo”, wobec innych 

pozostaje w sytuacji „przedmiotowej” /determinizm umiarkowany, aktywizm/; (3) 

człowiek jest zawsze i w każdej sytuacji podmiotem; niezależnie od stopnia osiąganych 

zamierzeń jemu i tylko jemu przysługuje podmiotowość, symbolizowana jego wolną 

wolą /indeterminizm, woluntaryzm/11. 

 

                                                 
8 Szerzej nt. podmiotowości i podmiotu w poglądach filozoficznych w: E. Kubiak-Szymborska, Podmio-
towość młodzieży akademickiej. Bydgoszcz 2003, s. 17-41. 
9 J. Lipiec, Wolność i podmiotowość człowieka. Kraków 1997, s. 5. 
10 Tamże, s. 11-12. 
11 Tamże, s. 15-16. 
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Zdaniem Lipca „[…] w świetle dotychczasowych rozważań przyjąć wypada, że 

podmiotowość nie należy do istoty człowieczeństwa, a zatem nie jest stanem przyro-

dzonym i koniecznym dla każdej fazy bycia człowiekiem indywidualnym. Oznacza to, 

iż nikt nie rodzi się z gotową pełną podmiotowością, ale każdy ją nabywa, utrzymuje i 

traci w miarę zdobywania bądź odrzucania określonego statusu w bycie. Chodzi o status 

posiadania szczególnych uprawnień bytowych. Podmiotem jestem wówczas, kiedy ze 

mnie samego, z mojej wewnętrznej struktury, z centrum mej indywidualności, biją źró-

dła wszystkich głównych zdarzeń, z których składa się moje życie. Stać się to wszak 

może dopiero po osiągnięciu odpowiedniego stanu tej struktury, przede wszystkim po 

ukształtowaniu się w niej ośrodka dyspozycji wyboru i decyzji oraz po uruchomieniu 

ochronnych barier przed zewnętrznymi zakłóceniami”12. 

Przywołane tu sprawstwo, mające ścisły związek z działaniem w szerokim tego 

słowa znaczeniu: myślowym i materialnym, wskazuje na „wyprowadzenie” przez Józe-

fa Lipca podmiotowości ze sfery świadomości, samoświadomości, tak czy inaczej poję-

tego rozumu i wprowadzenie jej w sferę aktywności13. To od aktywności, zaangażowa-

nia człowieka zależy rozwój jego podmiotowości. 

Rzecz w tym, iż można być człowiekiem – nie będąc podmiotem (w mocnym tego 

terminie sensie), a cały proces rozwoju jednostki jako dążenie do upodmiotowienia pod-

lega pewnym zasadom. Prowadzi on w pierwszym etapie do ukonstytuowania się pod-

miotowej samodzielności. W drugim – do rozszerzenia pola niezależności. Jeden i drugi 

sposób wyróżniania się z bytu (bądź, po prostu, z otoczenia) stanowi o charakterze dro-

gi nabywania i umacniania wolności indywidualnego człowieka. Podmiotowość nie jest 

zatem pierwotną cechą bytu ludzkiego, lecz pochodnym egzystencjalnie efektem budo-

wania jej właściwości w procesie ontycznego krzepnięcia całej podmiotowej konstruk-

cji oraz osiągania samodzielnej i względnie niezależnej pozycji14. 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Tamże, s. 64. 
13 Por. E. Kubiak-Szymborska E., Podmiotowość młodzieży…, dz.cyt., s. 40. 
14 Por. Lipiec J., Wolność…, dz.cyt., s. 65. 
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Rozwiniętą teorię osoby prezentuje filozofia personalistyczna. Czołowy jej przed-

stawiciel w Polsce – Karol Wojtyła, rozwinął swoją oryginalną koncepcję osoby jako 

podmiotu, ujawniającego się poprzez swój czyn oraz poprzez odniesienie do innych 

dzięki uczestnictwu we wspólnocie15. Do pełnego zrozumienia człowieka jako jedynej 

w sobie i niepowtarzalnej osoby, potrzebne jest – według Jana Pawła II – sięgnięcie w 

głąb ludzkich przeżyć, ujawnienie osoby jako podmiotu przeżywającego swoje czyny, 

swoje doznania, a przede wszystkim swoją podmiotowość16. Każda osoba jest – pisał 

papież – „podmiotem myślącym i zdolnym do samostanowienia – te dwie przede 

wszystkim właściwości odnajdujemy we wnętrzu osoby. Wobec tego każda osoba z 

natury swej jest zdolna do tego, aby sama określała swe cele”17. Człowiek, jako pod-

miot i przedmiot wychowania jest zdolny do poznania, miłowania i dążenia ku dobru, 

które ułatwia harmonijne włączenie się w życie społeczne i pełny rozwój wszystkich 

swoich możliwości. „Człowiek jest osobą z <<natury>> – twierdził Wojtyła. Z <<natu-

ry>> też przysługuje mu podmiotowość właściwa osobie”18. Jednym z elementów tej 

podmiotowości jest świadomość osoby. Wyłącznie świadome działanie człowieka na-

zywamy czynem. Człowiek nie tylko działa świadomie, ale także jest świadom swego 

działania. Świadomości zawdzięczamy to, że człowiek – byt podmiotowy – przeżywa 

siebie jako podmiot i w ten sposób bytuje w pełni podmiotowo19. 

Ważnym zagadnieniem w nauce papieża jest również podmiotowy charakter sa-

mego procesu wychowania, a więc konieczność takiego doboru dróg oddziaływania 

wychowawczego, które ma stymulować do odkrycia swojego powołania i rozwoju, 

wspomagać kształtowanie się w podmiocie osobowego charakteru aktywności wycho-

wanka20. 

 

 

 

                                                 
15 Por. K. Wrońska, Osoba i wychowanie. Wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły – 
Jana Pawła II. Kraków 2000, s. 12. 
16 Por. K. Wojtyła, Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku. „Ethos” 1988, nr 2-3; K. Woj-
tyła, Osoba: podmiot…, dz.cyt., t. 24, z.2; i inne.  
17 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność. Lublin 1986, s. 29. 
18 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota. W: T. Styczeń, W. Chudy, J. Gałkowski, A. Rodziński, A. 
Szostek (red.), Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin 1994, s. 380. 
19 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn…, dz. cyt., s. 133.  
20 Por. S. Chrobak, Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Paw-
ła II . Warszawa 1999, s. 57. 



 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów 
 

 

 

 

 

87 

W psychologii, a zwłaszcza w jej aktywistyczno-poznawczym nurcie, podmioto-

wość związana jest z kategorią sprawstwa – świadomym i celowym działaniem jednost-

ki. „W literaturze psychologicznej możemy spotkać wiele określeń dotyczących pod-

miotowości, np.: przyczynowość osobista, autokreacja, autodeterminacja, autonomia 

wewnętrzna, aktywność sprawcza, orientacja podmiotowa, aktywność podmiotowa, 

wewnętrzne źródło przyczynowości itp.”21. Podobnie jak w filozofii Józefa Lipca, pod-

kreśla się, że podmiotowość człowieka jest cechą możliwą do osiągnięcia na drodze 

własnego rozwoju. Zatem nie jest cechą „nadaną” każdemu, ale efektem wysiłku, zaan-

gażowania, twórczej działalności osoby. „Standard podmiotowy nie jest więc dany oso-

bie ludzkiej, stając się jej częścią. On tylko należy do osoby, jako jej wytwór”22. Mó-

wiąc o podmiotowości w odniesieniu do praktyki życia, identyfikujemy ją, gdy czło-

wiek postrzega: siebie jako źródło swojego postępowania; cele własne jako przedmiot 

swoich intencji; świat wokół jako szanse swoich możliwości23. 

Kazimierz Obuchowski przedstawia interesującą perspektywę w kwestii rozumie-

nia szerokiego zakresu podmiotowości, odnoszonej nie tylko do osobowości, ale także 

instytucji. Powinny one jednak spełniać cztery określone kryteria, tzn.:  

(1) dysponować wiedzą o sobie, a nawet ją wytwarzać; (2) kierować się celami, które z 

tej wiedzy wynikają (wytaczać zadania); (3) potrafić zoperacjonalizować owe cele (do-

bierać metodę); (4) uwzględniać ich relacje z realnymi stanami otaczającego świata 

(działać inteligentnie). Człowiek jednak, by uzyskać właściwość, jaką jest podmioto-

wość, powinien spełnić jeszcze cztery inne warunki. Należą do nich:  

(1) intencjonalna autonomia „do”; (2) twórcza interpretacja pragnień; (3) generowanie 

osobistego modelu świata; (4) projektowanie siebie24. 

 

 

 

 

 

                                                 
21 M. Chodorowska, Wielowymiarowość pojęcia „być podmiotem”. W: E. Kubiak-Szymborska (red.), 
Podmiotowość w wychowaniu. Między ideą a realnością. Bydgoszcz 1999, s. 41. 
22 K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny. Warszawa 1993, s. 10. 
23 Por. K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą. Poznań 2000. 
24 K. Obuchowski, Rewolucja podmiotów i nowy indywidualizm. W: J. Kozielecki (red.), Humanistyka 
przełomu wieków. Warszawa 1999, s. 146. 
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Autor kreując koncepcję nowego indywidualisty, który jest podmiotem, opisuje 

go trzema kategoriami właściwości: 1) własna podmiotowość, 2) bycie osobą,  

3) ustosunkowanie człowieka do siebie, swoich zadań oraz do świata25. Jeśli wi ęc, jak 

pisze Ewa Kubiak-Szymborska, do ośmiu warunków/kryteriów podmiotowości, trzech 

typów ustosunkowań, dodamy właściwości człowieka – osoby: posiadanie dystansu 

psychicznego, rozwój osobowości i posiadanie sensu życia, to otrzymamy bardzo inte-

resujący obraz człowieka – podmiotu i osoby, nowego indywidualisty26. Nowy indywi-

dualizm jest, jak dodaje Kazimierz Obuchowski, najdalej posuniętą postacią autonomii 

jednostki ludzkiej27. 

Podobnie Zbigniew Pietrasiński traktował podmiotowość: „jako dostępną, jedynie 

człowiekowi zdolność uświadamiania sobie faktu podlegania przemianom i wpływania 

na nie dzięki swym własnym, mniej lub bardziej autonomicznym, działaniom”28. Umie-

jętność współtworzenia (współformowania) przez człowieka własnego życia i rozwoju 

nazywa „kompetencją biograficzną”, która rozwija się stopniowo, a jej poziom zależy 

od intencjonalnej i spontanicznej działalności osoby29. 

Podmiotowość według Janusza Reykowskiego pozostaje w ścisłej zależności z ca-

łym rozwojem człowieka, związana jest z poszczególnymi etapami rozwoju, rozwija się 

w toku całego życia. Charakterystyczny jest tu okres adolescencji, nacechowany wielo-

ma konfliktami, również tymi związanymi z podmiotowością. Dążący do autonomii 

dorastający człowiek, w różnorodnych interakcjach społecznych, doświadcza ograni-

czeń własnych sił sprawczych, możliwości wpływu na otoczenie, poczucia kontroli. 

Wszak, jak dodaje autor, „aktywność podmiotowa”, czy też „dążenie do podmiotowo-

ści”, przejawia się w umiejętności człowieka do takiego kontaktowania się z otocze-

niem, które umożliwia mu realizację własnych pragnień, celów życiowych, uzyskania 

kontroli nad rzeczywistością i realnego wpływu na nią. Chodzi o ograniczenie determi-

nacji losów i działań człowieka, a zwiększenie autodeterminacji (self-determination – 

wewnętrzne źródło przyczynowości)30.  

 

                                                 
25 Tamże, s. 149. 
26 E. Kubiak-Szymborska, Podmiotowość młodzieży…, dz.cyt., s. 42. 
27 K. Obuchowski, Rewolucja podmiotów…, dz. cyt., s. 149. 
28 Z. Pietrasiński, Człowiek formowany jako podmiot rozwoju. „Psychologia wychowawcza”, 1987, nr 3. 
29 Tamże. 
30 Por. J. Reykowski, Podmiotowość – szkic problematyki. W: Buczkowski P., Cichocki R. (red.), Pod-
miotowość…, dz.cyt., s. 199. 
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Dla Tadeusza Tomaszewskiego podmiotowość oznacza, że „człowiek jest 

<<kimś>>, że ma określoną tożsamość, że posiada mniej lub bardziej wyraźną indywi-

dualność, która wyróżnia go od innych, że jego własna działalność zależy w znacznym 

stopniu od niego samego”31. Podmiotowy charakter człowieka polega na tym, że: potra-

fi on rozpoznać swoją obiektywną sytuację (a więc to, jakiego otoczenia jest częścią, w 

jakich zdarzeniach uczestniczy) i zrozumieć znaczenie poszczególnych elementów tej 

sytuacji; potrafi przekształcać sytuację percypowaną na zadania do wykonania; podej-

muje ukierunkowane zadaniami działania; potrafi stale interpretować i porządkować 

(selekcjonować) napływające nowe bodźce ze względu na postawione zadania. Autor 

zamiast posługiwania się kategorią ogólną „podmiotowość” zaproponował przyjęcie 

„orientacja podmiotowa” w rozumieniu charakterystycznego stylu regulacji zachowań, 

który towarzyszy aktywności sprawczej. Tomaszewski pisał ponadto, że „aktywność, 

konkretne działania człowieka, mogą być nie tylko swoistym wyrazem przyjętej przez 

niego orientacji, ale i warunkiem rozwoju”32.  

Można w tym miejscu przywołać definicję orientacji Marka Ziółkowskiego, który 

w swoisty sposób ukazuje stosunek jednostki do otoczenia. Zaznacza on, że: „W po-

szczególnych elementach owego stosunku doszukiwać się można pewnych głębszych, 

ukrytych tendencji, konstelacji i prawidłowości. Wybierając do opisu owych tendencji 

termin orientacja przyjmijmy, że orientacje są pewnymi zgeneralizowanymi tenden-

cjami do postrzegania, wartościowania, odczuwania i reagowania na rzeczywistość spo-

łeczną” 33.  

Dla Mirosława Kofty orientacja podmiotowa zawiera w sobie dwa komponenty: 

reprezentacyjny/poznawczy (obejmujący: spostrzeganie siebie jako źródła aktywności, 

oczekiwanie wpływu oraz retrospektywne sądy o sobie jako przyczynie zdarzeń) oraz 

działaniowy – zaangażowanie podmiotowe (działanie celowe, zgodne z własnym sys-

temem wartości, w poczuciu odpowiedzialności za podejmowaną aktywność i własne 

sprawstwo). Ponadto w omawianej orientacji podmiotowej ważną rolę odgrywa tzw. 

                                                 
31 T. Tomaszewski, Człowiek jako podmiot i człowiek jako przedmiot. W: J. Reykowski, O.W. Owczynni-
kowa, K. Obuchowski (red.), Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości. Wrocław 1985, s. 72. 
32 T. Tomaszewski, Ślady i wzorce. Warszawa 1984, s. 126. 
33 J. Koralewicz, M. Ziółkowski, Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu 
społecznym w końcu lat osiemdziesiątych. Poznań 1990, s. 14. 
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„poczucie kontroli”, czyli przeświadczenie człowieka o sprawowaniu kontroli efektyw-

nej nad otoczeniem i nad samym sobą, ono zaś staje się istotą osobistego sprawstwa34.  

Sprawstwo jest także składową częścią poczucia podmiotowości u Krzysztofa Ko-

rzeniowskiego35. Człowiek musi sprawować kontrolę poznawczą nad sobą i otocze-

niem, być świadomym swojego osobistego systemu wartości i musi działać. Działanie 

jawi się tu jako najważniejsze, bowiem: „podmiotowość nie jest kontemplowaniem wła-

snej indywidualności i niepowtarzalności, a uczestniczeniem w rzeczywistości”36. Na-

stępnie znaczącą rolę odgrywa świadomość, a więc zdawanie sobie sprawy z faktu 

sprawowania kontroli poznawczej nad sobą i otoczeniem. I wreszcie, istnienie i działa-

nie osobistego systemu wartości, celów, standardów37. Autor dodaje: „Być bowiem 

<<pełnym>> podmiotem to także, czy przede wszystkim, mieć świadomość własnej 

woli, własnego udziału w rozwijanej działalności. Mieć poczucie podmiotowości. Każ-

da próba opisania podmiotowości <<z zewnątrz>>, nieuwzględniająca owego subiek-

tywnie doświadczanego poczucia, grozi uprzedmiotowieniem człowieka”38. Natomiast 

poczucie podmiotowości Korzeniowski definiuje jako: „przeświadczenie, iż jest się 

podmiotem relacji ze światem przedmiotowym. […] iż świadomie i opierając się na 

własnych wartościach, jest się twórcą zdarzeń i stanów i/lub autorem znaczeń” 39. Jed-

nocześnie poczucie podmiotowości związane jest z poczuciem związania z rzeczywisto-

ścią i przynależności do świata. Tylko takie rozumienie podmiotowości, chroni czło-

wieka przed wyobcowaniem i alienacją w świecie. A koncentrowanie się wyłącznie na 

własnej autonomiczności, odrębności, subiektywności, itp. mogłoby prowadzić czło-

wieka do jego „zgubnej samotności”. 

 

 

                                                 
34 Por. M. Kofta, Orientacja podmiotowa: zarys modelu. W: M. Kofta (red.), Wychowanek jako podmiot 
działań. Warszawa 1989, s. 46. 
35 Por. K. Korzeniowski, Podmiotowość człowieka. Metateoretyczne ramy teorii. W: K. Korzeniowski, R. 
Zieliński, W. Daniecki, Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych. 
Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Łódź: Ossolineum 1983; K. Korzeniowski, Poczucie podmiotowości – 
alienacji politycznej; uwarunkowania psychospołeczne. Poznań 1992.  
36 K. Korzeniowski, Edukacja – podmiotowość – demokracja. O przebiegłości demokratycznego rozumu. 
W: E. Kubiak-Szymborska (red.), Podmiotowość w wychowaniu..., dz.cyt., s. 27. 
37 Por. K. Korzeniowski, Podmiotowość człowieka..., dz. cyt., s. 45-48. 
38 Tamże, s. 55. 
39 Tamże. 
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Kiedy mówimy o poczuciu podmiotowości, warto zaakcentować pięć posta-

ci/form tego fenomenu, wyróżnionych przez Marka Adamca40: 

♦ postać P, oznaczająca poczucie podmiotowości potocznej, występujące w typowych 

sytuacjach, związane np. z rozmyślaniem o pewnych własnych problemach w czasie 

spaceru, swobodnego wypoczynku; 

♦ postać A, to stan zminimalizowanego poczucia podmiotowości, wynikający z tego, 

że człowiek jest głównie skierowany ku światu reprezentowanego przez konkrety: 

rzeczy, przedmioty, zjawiska, a nie ku samemu sobie; 

♦ postać B odznacza się względnie wysokim poczuciem podmiotowości. Człowiek jest 

zwrócony całkowicie ku światu, doświadcza i doznaje relacji z przedmiotami swoich 

działań, ale doświadcza również dystansu wobec owych przedmiotów. Działa w spo-

sób stereotypowy, „mechaniczny”, niemal bez udziału świadomości, która uwolniona 

od więzi ze światem jest źródłem doznania podmiotowości; 

♦ postać C oznacza wysokie poczucie podmiotowości, które jednostka wyraża za po-

mocą środków werbalnych, językowych. Przejawia się to w tworzeniu tzw. koncepcji 

siebie, wypowiadaniu lub myśleniu o własnych przedmiotach oraz w dialogu we-

wnętrznym skierowanym na siebie; 

♦ postać D jest najgłębszą, najbardziej intensywnie przeżywaną formą poczucia pod-

miotowości, istniejącą w sposób poza- lub ponadwerbalny. Jest ona wynikiem do-

świadczania rzeczywistości w pewien szczególny, właściwy tylko danej jednostce 

sposób, odmienny od potocznej, nawykowej formy, ale owo doświadczanie jest nie-

przekazywalne i nieujmowalne w koncepcje werbalne. 

Zdaniem Adamca, podmiotem nie jesteśmy, ale podmiotem bywamy, samą zaś 

podmiotowość należy „uruchomić” i traktować jako dynamiczną, jeśli nie ulotną41. 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Por. M. Adamiec, Podmiotowość – formy i zmiany. W: Z. Ratajczak (red.), Podmiotowość człowieka – 
szanse rozwoju i ograniczenia. Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy. 
Katowice 1992, s. 15-17. 
41 Tamże. 
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Ze względu na problematykę niniejszej rozprawy, ważny jest socjologiczny sens 

podmiotowości. Socjologowie dokonując opisu zjawiska podmiotowości, nierzadko 

nawiązują do filozoficznych i psychologicznych aspektów tego problemu, nadając jed-

nak swym rozważaniom specyficzny dla swojej nauki charakter.  

W socjologii rozważa się podmiotowość w kontekście relacji: jednostka – społe-

czeństwo lub inaczej jednostkowy, indywidualny podmiot społeczny – integratywny, 

zbiorowy podmiot społeczny42.  

O podmiotowości zbiorowej i jednostkowej pisze, cytowany już, Józef Lipiec. 

Zaznacza on, że należą one do różnych poziomów strukturalnych w bycie. Podmioto-

wość indywidualna oznacza ekspresję względnie wolnego jednostkowego bytu człowie-

czego, wyraża jego i tylko jego bogactwo wewnętrzne i miejsce w świecie. Jednocze-

śnie jednak ten sam człowiek jest nosicielem i wyrazicielem właściwości podmioto-

wych przynależnych innym ludziom, a zatem podmiotowości te współistnieją43.  Pod-

mioty indywidualne, przenikając się i nakładając na siebie, tworzą nową postać bytu – 

podmiot zbiorowy. „Podmiotowość integratywna (zbiorowa), pozostająca w ścisłej 

współzależności z indywidualną, znajduje swój wyraz z jednej strony we wzroście 

świadomości narodowej i etnicznej, poszukiwaniu „korzeni” kulturowych, coraz wyraź-

niej artykułowanym pragnieniu decydowania o swoich sprawach, w narastających pro-

cesach demokratyzacji i tworzeniu społeczności obywatelskich. Z drugiej zaś w otwie-

raniu się na struktury ponadnarodowe i państwowe oraz dążeniu do integracji na wyż-

szym poziomie ogólności społecznej niż to miało miejsce dotychczas”44.  

Ważny głos w dyskusji dotyczącej poruszanego tematu zabiera Piotr Sztompka. 

Jego zdaniem, specyfika socjologicznej koncepcji podmiotowości wyraża się w położe-

niu akcentu na aktywnej, czynnej stronie relacji działań i struktur. Podmiotowość to 

istotny, aktywny wpływ działań ludzkich na kształt struktury społecznej. Z jednej strony 

podmiotowość oznacza zdolność do wywierania wpływu na kształt struktury społecz-

nej, z drugiej natomiast rozumiana jest jako podatność struktur społecznych na tego 

rodzaju wpływy45. 

 

                                                 
42 Por. E. Kubiak-Szymborska, Podmiotowość młodzieży…, dz.cyt., s. 54. 
43 Por. J. Lipiec, Wolność…, dz.cyt., s. 78. 
44 E. Kubiak-Szymborska, Podmiotowość młodzieży…, dz.cyt., s. 57. 
45 Por. P. Sztompka, Marksizm a współczesne teorie podmiotowości społecznej. W: W. Kwaśniewicz 
(red.), Orientacje teoretyczne we współczesnej socjologii. Kraków 1990, s. 65.  
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Zagadnienie podmiotowości, w rozumieniu socjologiczno-filozoficznym, wnikli-

wie analizuje Krzysztof Wielecki. Jego koncept podmiotowości osadzony między in-

dywidualizmem a kolektywizmem46, w sposób szczególny odpowiada założeniom ni-

niejszej pracy i stanowił poważne przesłanki do formowania jej zamysłu metodologicz-

nego.   

Wielecki z kilku powodów uznaje pojęcie podmiotowości za bardzo ważne w 

ogóle, ale zwłaszcza istotne dla czasów współczesnych, które określił jako kryzys post-

industrializmu. Jedną z nadziei, jakie wiąże z tym pojęciem, jest pojednanie za jego 

pomocą perspektywy indywidualistycznej i kolektywistycznej, co według niego, zawsze 

było potrzebne, teraz jest zaś dramatycznie niezbędne. Drugi warunek, jaki stawia kon-

ceptowi podmiotowości, wiąże się z jego krytyką postmodernizmu, jako orientacji, któ-

ra nie tylko nie pomaga, ale nawet utrudnia dostrzeżenie i ewentualne wskazanie per-

spektywy rozwiązania jednego z najdotkliwszych problemów współczesności, tj. cha-

osu i niejednoznaczności świata, w jakim obecnie żyją ludzie. Stwarza on niesłychanie 

poważne problemy dla krystalizowania się tożsamości, zwłaszcza dojrzałej, powoduje 

deprawację najistotniejszych potrzeb, wywołuje wiele błędnych reakcji przystosowaw-

czych, co dodatkowo wzmacnia chaos i poczucie bezsensu, braku elementarnego ładu 

świata. Potrzebna jest koncepcja, która by diagnozowała istotę współczesnej relacji 

między indywidualnością i społecznością, czynniki zaburzające jedno i drugie, a także 

ową relację. Taką rolę może spełnić – zdaniem autora – koncept podmiotowości47. 

W celu budowania tej koncepcji sięga do tych teorii filozoficznych, a także socjo-

logicznych, które wychodzą poza, jak to skrótowo określa, skrupuły postmodernizmu.  

Wybiera te, których wspólnym mianownikiem jest m.in. wrażliwość na dobro 

jednostki i sprawność społeczeństwa; otwartość, ale zarazem wyraźne zakreślenie gra-

nic własnych wartości; wyraźny stosunek do problemu kryzysu współczesności, rela-

cyjne widzenie człowieka, tj. szukanie podstaw podmiotowości człowieka w jego rela-

cjach społecznych. Opisuje zatem np. religijną filozofię podmiotu Levinasa, obiektywi-

zująco-religijną Taylora, ale też sympatyzującą z postmodernizmem Baumana i otwartą 

na hermeneutykę, łączącą perspektywę socjologiczną i filozoficzną Habermasa i Gid-

                                                 
46 K. Wielecki, Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Miedzy indywidualizmem a kolektywi-
zmem. Warszawa 2003. 
47 Tamże, s. 250. 
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densa. Odwołuje się także do poglądów takich autorów, jak: Swindler, Emirbayer, Mi-

sche, Castoriadis, Sandel, MacIntyre, Walzer, Gray, inni48.  

Następnie autor podejmuje się trudnego zadania, sprecyzowania znaczenia pojęć: 

„podmiot” i „podmiotowość”. Z długiego i precyzyjnego wywodu wynikają konkretne 

właściwości tych kategorii.  

Podmiot jest kimś, kto jest zdolny do działania, do tego, by być sprawcą czegoś w 

wyniku swojej czynności. Jest kimś, bo nie jest czymś, jest kimś wyodrębnionym spo-

śród rzeczy i innych przedmiotów. Jest autonomiczny, wyróżnia się spośród innych, jest 

tożsamy ze sobą, a nie z kimś innym. Jest zdolny do własnych, osobnych, jakoś samo-

dzielnych i autonomicznych czynności. W jakimś zakresie jest też świadomy swego 

działania, jego celów i skutków. Podmiot jest też kimś, kto występuje w jakimś kontek-

ście, wobec kogoś lub czegoś, zatem w jakichś relacjach, które z jednej strony narzucają 

czynnościom podmiotu pewne ograniczenia, ukierunkowują je, ale z drugiej zostawiają 

margines na samodzielność, interpretację i twórczość. Podmiot jest kimś, jest osobą. Ma 

świadomość swojej autentyczności i tożsamości. Nie jest się mniej lub bardziej czło-

wiekiem, ale można być mniej lub bardziej podmiotem, w większym lub mniejszym 

stopniu. Człowiek nie rodzi się podmiotem, ale może się nim stać. Podmiot wyróżnia 

się z bytu poprzez działanie. Kto jest bierny, nie jest podmiotem. Dopiero, gdy potencja 

pewnych właściwości osobowościowych, lub inaczej określonych dyspozycji jednostki, 

aktualizuje się w działaniu, staje się ona podmiotem. Aby włączyć w działanie potencję 

swych zdolności, trzeba tego chcieć. Trzeba mieć chęć rozwoju swoich podmiotowych 

właściwości, chęć bycia podmiotem. Aby być podmiotem, trzeba mieć zdolność do od-

powiedzialności za skutki swego działania49. 

Podmiotowość to pewna właściwość człowieka – lub raczej zespół właściwości 

człowieka – która czyni z niego podmiot. Autor mówi o tych właściwościach w sensie 

socjologicznym, jako o pewnych parametrach określanych z punktu widzenia interakcji 

mikro- i makrospołecznych. Jest to zespół właściwości podmiotu działającego. Podmio-

towość jest wartością, jest kwestią wyboru człowieka. Jest to wybór bogaty we wszech-

stronne konsekwencje. Jest to wybór wartości, ale też stylu życia i swojej tożsamości. 

Wartością może być realizacja potencjału, który człowiek posiada. Wartością o podsta-

                                                 
48 Tamże, s. 249-293. 
49 Tamże, s. 300-305. 
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wowym znaczeniu, tj. taką, która w zasadniczym stopniu orientuje życie podmiotu, jest 

stały rozwój50. 

Krzysztof Wielecki zwraca uwagę na dwie struktury podmiotowości: narcystycz-

ną i uspołecznioną51. 

Właściwości pierwszej z nich zostały w większości wymienione powyżej, przy 

okazji wyjaśniania pojęcia „podmiot”. Zatem narcystyczną strukturę podmiotowości 

tworzą m.in. następujące cechy podmiotu: zdolność do działania; autonomiczność, od-

rębność; samodzielność; świadomość swego działania, jego celów i skutków; odpowie-

dzialność za siebie i swoje działanie (ewentualnie zaniechanie tegoż działania); poczu-

cie swojej autentyczności (wie się, kim się jest i jest się temu wiernym) i świadomość 

tożsamości; ekspresja, jako wyrażanie siebie; twórczość i wolność; obowiązkowość; 

oryginalność; emancypacja; ambicja; godność52.  

Do drugiej, dialektycznie pojednaną z tą pierwszą sferą podmiotowości, należy 

uspołeczniona struktura podmiotowości. Oczywistym stwierdzeniem jest, że ludzie są 

sobie nawzajem niezbędni. Chodzi jednak oto, by w relacjach z innymi unikać strategii 

rywalizacyjnej, gdzie drugiego traktuje się jak przedmiot i dominuje myślenie wyłącz-

nie przez własne potrzeby, a przyjąć orientację podmiotową, która zakłada raczej pod-

porządkowanie działania strategii negocjacyjnej. Oznacza ona, że człowiek poszukuje, z 

rozwinięciem rozmaitych technik interpersonalnych, kompromisu, możliwości porozu-

mienia.  

Do cech uspołecznionej struktury podmiotowości należą m.in.: traktowanie in-

nych jako podmiotu; odpowiedzialność za innych ludzi; otwartość na innych; szacunek 

dla drugiego, życzliwość i zaufanie; umiejętność decentracji i empatii; wrażliwość na 

dobro, jakim jest inny człowiek oraz na dobro wspólne; zdolność do poszukiwania moż-

liwości porozumienia (wola zrozumienia racji innych), demokratycznego stanowienia 

zasad i wspólnego podejmowania ważnych decyzji; chęć do współpracy z innymi; 

umiejętność radowania się różnorodnością kulturową, szanowania odmienności in-

nych53. 

„Możemy mówić także o fazach podmiotowości. Pierwszą, w której wykształca 

się narcystyczna struktura podmiotowości, można by za Levinasem, nazwać stanem 

                                                 
50 Tamże, s. 304-305. 
51 Tamże, s. 307. 
52 Tamże, s. 300-307, 351-352. 
53 Tamże, s. 307-313, 352-359. 
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upojenia własną tożsamością. Drugą, wyższą, późniejszą w rozwoju, możliwą, ale nie-

konieczną, byłaby faza uspołecznionej podmiotowości”54. 

Niezwykle ważną, również z punktu problematyki niniejszej pracy, właściwością 

uspołecznionej struktury podmiotowości jest odpowiedzialność za innych. Radykalne 

rozumienie tej odpowiedzialności związane jest z zaangażowaniem człowieka na rzecz 

rozwoju podmiotowości drugiej osoby. 

Podsumowując, przez koncept podmiotowości, Krzysztof Wielecki, rozumie 

pewne ugruntowane filozoficznie, ontologiczne i epistemologiczne założenia oraz wy-

nikające z nich sądy dotyczące teorii człowieka i społeczeństwa, a także adekwatne do 

nich przekonania aksjologiczne. Podmiotowość jest pewną cechą i stanem życia w ra-

mach praktyki życia, rozumiejącego swój sens jako życie ku niepojętemu w pełni dobru. 

Może być tylko wynikiem wolnego wyboru życia ku podmiotowości. Jest stanem świa-

domie praktykowanej idei dobra. Podmiotowość jest przede wszystkim cechą relacyjną 

i atrybutem działania. Oznacza przekraczanie siebie i wchodzenie w relację, głownie w 

relacje z innymi ludźmi, ze społeczeństwem. Jeśli podmiotowość oznacza obowiązek, to 

oczywiście wobec siebie, ale tak samo wobec innych. Relacyjny charakter podmiotowo-

ści znaczy, iż dobrem jest też inny i jego podmiotowość55.  

 

Krzysztof Wielecki podjął w swej pracy jeden z najistotniejszych problemów 

współczesnej myśli humanistycznej. Określenia statusu ontycznego pojedynczego 

człowieka oraz zbiorowości ludzkiej. Ta ontologiczna analiza pozwoliła ukazać ścisły 

związek pomiędzy naturą jednostki i naturą społeczeństwa. Stawianie tych dwóch rze-

czywistości w opozycji, tj.: pojedynczej jednostki i zbiorowości, jest – według autora – 

błędem metodologicznym. Posiłkując się najnowszymi rozważaniami z zakresu filozofii 

i socjologii widzi nowe szanse, aby problem podmiotowości wydobyć z zaklętej od cza-

sów Kartezjusza struktury cogito i uczynić go dobrem wspólnym, realizującym się nie 

tylko w obrębie świadomości jednostki, ale w relacji do „Innego”56. 

 

 

                                                 
54 Tamże, s. 353. 
55 Por. K. Wielecki, Wychowanie i wspólnotowość. Poza pedagogikę indywidualizmu i kolektywizmu. W: 
J. Danilewska (red.), Fundamenty edukacyjnej wspólnoty. Kraków 2005, s. 60-61.  
56 A. Ryk, Recenzja książki Krzysztofa Wieleckiego pt.: „Podmiotowość w dobie kryzysu postindustriali-
zmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem”. „Edukacja”, 2004, nr 3, s. 113. 
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2. Podmiotowość w rozważaniach pedagogicznych 
 

Lucyna Górska pisze: „Do najczęściej używanych w pedagogice pojęć przybliża-

jących wychowanie, zwłaszcza jego zasady i pożądany kształt, należy „podmiotowość”. 

Jako określenie przejęte z filozofii doczekało się ono tam swoich pierwotnych uściśleń, 

później również gruntownej krytyki, modyfikującej jego znaczenie, a w końcu założeń 

o pozorze występowania fenomenów nim określanych. Jak wykazuje rzeczywistość w 

zakresie humanistyki i samej wiedzy o wychowaniu, jest to jednak pojęcie trudne do 

zastąpienia, nieustannie obecne w tytułach wydawanych prac. Jednocześnie termin ten 

zamieszkuje żywy język wszystkich praktyków edukacji. By nie pozostawić go w roli 

„pojęcia – wytrycha”, a uczynić elementem poruszającym wrażliwość wychowawców, 

inspirującym do twórczych działań, pedagogika, podobnie jak filozofia czy inne dzie-

dziny humanistyki, powinna poddawać go nieskończonym analizom i krytyce, odnie-

sionym do praktyki życia społecznego”57.  

W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono podmiotowość jako cel wychowania 

w szkole wyższej. W tym miejscu zostanie ona ukazana w szerszym kontekście peda-

gogicznym. Teoretyczne założenia podmiotowości oraz jej praktyczne egzemplifikacje 

zauważalne są zarówno w procesie kształcenia, jak i wychowania. Często zostanie uka-

zana ona z perspektywy pedagogiki szkoły wyższej.  

W nowocześnie pojmowanym procesie kształcenia zmienia się rola nauczyciela 

akademickiego. Choć nadal jest ona znacząca, to jednak odmienna, gdyż wymaga od 

nauczyciela organizowania takiego środowiska kształcenia studentów, które koncentruje 

się na studencie, na jego możliwościach i potrzebach, przy jego aktywnym i partnerskim 

współuczestnictwie. Aprobata w procesie kształcenia koncepcji edukacji humanistycz-

nej, krytyczno-emancypacyjnej, w której wzrasta rola osoby biorącej udział w edukacji, 

jej podmiotowość, powoduje zmiany w postrzeganiu dotychczasowej  roli i zadań na-

uczyciela akademickiego. Zmiany te zmierzają w następujących kierunkach: 

♦ od koncentracji na realizacji programu do koncentracji na umożliwianiu realizacji 

potrzeb uczących się studentów; 

♦ od koncentracji na przekazie wiedzy do koncentracji na udzielaniu pomocy studen-

tom w jej rozumieniu; 

                                                 
57 L. Górska, Ryzyko wychowania a podmiotowość nauczyciela. W: R. Kwiecińska, S. Kowal, M.J. Szy-
mański (red.), Nauczyciel – tożsamość – rozwój. Kraków 2007, s. 112. 
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♦ od koncentracji na kształceniu w sferze poznawczej do wspierania uczenia się w ca-

łym bogactwie i we wszystkich formach; 

♦ od kształcenia kierowanego przez nauczyciela do kształcenia kierowanego przez 

studentów (lub wspólnie z nauczycielem); 

♦ od inicjatywy nauczyciela, jego kontroli i odpowiedzialności za proces kształcenia i 

jego wyniki do wspólnej inicjatywy, kontroli i odpowiedzialności; 

♦ od utrzymywania takiego samego czasu uczenia się dla wszystkich studentów do 

umożliwiania każdemu studentowi osiągania pożądanych wyników, w czasie którego 

potrzebuje58. 

W takim układzie zmian nauczyciel akademicki przestaje pełnić w procesie 

kształcenia funkcję kierowniczą. Dotychczasowe relacje ustępują miejsca partnerstwu, 

w którym nauczyciel staje się przewodnikiem po świecie wartości i wiedzy, animatorem 

i organizatorem jej poznawania59. Zagadnieniu temu poświęcono dalszy podrozdział. 

Źródłem dla podmiotowości nauczycieli i uczniów jest dobrze zorganizowany 

proces kształcenia. Charakteryzują go: aktywny sposób kształcenia, zróżnicowana ofer-

ta zajęć fakultatywnych, seminaryjnych. Najważniejszą jego cechą jest stworzenie wa-

runków, w jakich nie może być hamowana własna aktywność uczniów. Jest ona najsil-

niejszym czynnikiem ich rozwoju. U podstaw tego procesu kształcenia znajduje się 

gruntowna znajomość przez nauczycieli osobowości uczniów. W osobowościowej sfe-

rze interesuje nas aspekt intelektualny i motywacyjno-charakterologiczny. Pierwszy z 

nich obejmuje inteligencję, wiedzę, myślenie, język, twórczość, zainteresowania, umie-

jętności, a drugi – uczucia, motywację, przekonania, postawy, charakter. 

Podmiotowości uczestników procesu kształcenia sprzyja stosowanie w nim metod 

aktywizujących, czyli takich, w których uczniowie starają się nie tylko biernie przyjąć 

wiedzę, ale w sposób czynny ją zdobywać. Do podstawowych metod pracy, które 

umożliwiają wzajemne, bezpośrednie kontakty osobowe między uczestnikami procesu 

kształcenia, uczą wyrażania własnych myśli, sądów, rozbudzają ciekawość intelektualną 

i zainteresowania, a więc motywują studentów do samodzielnych poszukiwań, należą: 

dialog, dyskusja, rozmowa. 

                                                 
58 A. Krajewska, Zmiany w systemie kształcenia – wyzwanie dla edukacji jutra . W: W. Kojs, E. Piotrow-
ski, T.M. Zimny (red.), Edukacja jutra. VIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Częstochowa 2002,  
s. 279. 
59 K. Denek, Podmiotowość nauczycieli i uczniów w procesie kształcenia i jej uwarunkowania. W: J. 
Półturzycki, E.A. Wesołowska (red.), Uczestnicy procesu dydaktycznego. Toruń 1994, s. 200. 
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Niewątpliwie dialog jest pierwszym rodzajem doświadczeń budujących orientacje 

podmiotową. Należy jednak podkreślić, że w toku prowadzonego dialogu ważne jest 

dochodzenie do wspólnych znaczeń, czyli realizacji przyjętych celów. Warunkiem dia-

logu wychowawczego jest wzajemne otwarcie obu podmiotów. W przekonaniu Janusza 

Tarnowskiego muszą być spełnione trzy podstawowe warunki jego zaistnienia i powo-

dzenia: obustronna autentyczność, spotkanie w znaczeniu personalnym oraz zaangażo-

wanie, a wiec oddanie się sprawie wychowania60. To zaangażowanie człowieka w roz-

wój własnej podmiotowości nie jest procesem łatwym i krótkotrwałym. Jak stwierdza 

Henryka Kwiatkowska: „Po pierwsze, człowiek nie staje się autonomicznym podmio-

tem w wyniku zewnętrznego nadania […]. Intencja najwyższego rozwoju ma charakter 

personalny, jest intencją własną […]. Dalszy rozwój jest możliwy z nadania własnego, 

wypływający z wewnętrznych potrzeb człowieka, personalnych koncepcji siebie i świa-

ta. Po drugie, bycie autonomicznym podmiotem nie jest efektem jednorazowego aktu 

naszej woli, nie powstaje w wyniku dekretu wydanego sobie. Nie jest to akt postano-

wienia, lecz długotrwały proces, z którego porażkami i kosztami jednostka musi się 

identyfikować” 61. 

Szczególnie silny akcent na dwupodmiotowość procesu porozumiewania się jest 

położony w analizie takiego zjawiska, jakim jest dyskusja. W dyskusji pozornie docho-

dzi do ograniczania podmiotowości drugiej osoby. Argumenty jednej osoby ścierają się 

z poglądami innych. Ale, o ile nie przyjmie ona negatywnego charakteru walki, tylko 

służyć będzie wspólnemu dochodzeniu do kompromisów lub konkluzji, to wówczas 

pozytywnie rozwijają się takie właściwości podmiotowości jak np.: poczucie spraw-

stwa, posiadanie własnego zdania, tolerancja wobec poglądów innych. Kolejnym typem 

doświadczeń budujących poczucie podmiotowości jest zmienność ról pełnionych w 

układach interakcyjnych. Oznacza to, że zarówno nauczyciel akademicki, jak i student 

może występować w roli nadawcy lub odbiorcy określonych komunikatów, być inicja-

torem, projektodawcą, organizatorem, wykonawcą, współtwórcą różnych działań dy-

daktyczno-wychowawczych.  

 

                                                 
60 Por. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1998, s. 70. 
61 H. Kwiatkowska, Tożsamość nauczycieli – dylematyczność relacji podmiotowość-przedmiotowość. W: 
R. Kwiecińska, S. Kowal, M.J. Szymański (red.), Nauczyciel…, dz.cyt., s. 72. 
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Ciekawym zjawiskiem opisanym przez H. Rudolpha Schaffera62 są tzw. „Epizody 

Wspólnego Zaangażowania”, przez co rozumie jakikolwiek kontakt między dwiema 

jednostkami, podczas którego uczestnicy wspólnie zwracają uwagę na jakiś zewnętrzny 

temat i wspólnie względem niego działają. Wydaje się, że szczególnie takie „epizody”, 

jak: konsultacje, seminaria, warsztaty, zajęcia konwersatoryjne, wspólne uczestnictwo 

w przedsięwzięciach o charakterze naukowym (wspólne prowadzenie badań, udział w 

konferencjach, itp.) lub udział w uroczystościach uczelnianych, wpływają na budowanie 

wspólnoty akademickiej, właściwe relacje i rozwój podmiotowości uczestników eduka-

cji. 

Zdaniem Tadeusza Lewowickiego, edukacja podmiotowa polega na uwzględnie-

niu prawa uczestników procesów edukacyjnych do współdecydowania zarówno o ce-

lach edukacji, treściach, strategiach realizacji procesów, metodach, środkach, formach 

organizacyjnych, wszelkich warunkach aktywności człowieka o charakterze oświato-

wym. Postulowane przez autora współdecydowanie nie może być jedynie pozorne, po-

legające na akceptacji gotowych planów, ale na rzeczywistym ich współtworzeniu63. 

Lewowicki wskazuje, że z podmiotowością wiąże się przede wszystkim: istnienie ja-

kiejś struktury wewnętrznej organizacji człowieka (wielostronnie determinowanej, ale 

kształtowanej również przez jednostkę, struktury zmieniającej się); związana z tym 

pewna szczególność (biopsychiczna i społeczna), „indywidualność”, własna „tożsa-

mość” – właściwa określonemu człowiekowi; świadomość związków z otoczeniem, 

rozumienie otoczenia i sytuacji w nim powstających oraz umiejętność formułowania 

zadań, programów własnej działalności, sposobów działania; swoista hierarchia warto-

ści, indywidualne cele, własne standardy; działalność podejmowana i prowadzona 

świadomie i zgodnie z uznawanymi wartościami, celami i standardami, działalność w 

pewnej mierze twórcza i służąca samorealizacji człowieka64. Wszystko to, jak wykazuje 

cytowany autor, pozostaje we wzajemnych powiązaniach i współzależnościach, stano-

wiąc fenomen podmiotowości.  

W procesie kształcenia, tak rozumiana podmiotowość oznacza postrzeganie stu-

denta jako osoby, jego tożsamości i indywidualności, hierarchii wartości, celów, stan-

dardów; jako kogoś, kto jest związany z procesem kształcenia i wywiera na niego 

                                                 
62 H.R. Schaffer, Epizody wspólnego zaangażowania, jako kontekst rozwoju poznawczego. W: Brzezińska 
A., Lutomski G. (red.), Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów. Poznań 1994, s. 150-188.  
63 Por. T. Lewowicki, W stronę paradygmatu edukacji podmiotowej. „Edukacja”, 1999, nr 1, s. 6. 
64 Por. T. Lewowicki, Przemiany oświaty. Warszawa 1994, s. 59. 
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wpływ, uświadamia sobie, rozumie i wspiera swym działaniem interakcje zachodzące w 

procesie kształcenia, potrafi określać cele, zadania i sposoby ich realizacji zgodnie z 

ogólnie uznawanymi wartościami, celami, standardami. A zatem podmiotowość studen-

ta łączy jego osobę z podejmowanym działaniem i uzyskiwanym wynikiem65. 

Mieczysław Łobocki sądzi, że pierwszorzędnym warunkiem skutecznego wycho-

wania jest podmiotowe traktowanie uczestników procesu edukacyjnego. Do sposobów 

podmiotowego traktowania uczniów należą: umiejętność ich akceptowania oraz empa-

tycznego rozumienia, umiejętność bycia autentycznym, rozumienie uczniów w sensie 

personalistycznym, umiejętność porozumiewania się z nimi oraz zachowanie umiaru 

swobody i przymusu66. Akceptacja zakłada uznanie ich, jakimi są, i ujawnia się w za-

ufaniu i poszanowaniu. Okazywanie akceptacji ułatwia wzajemne kontakty, interakcje, 

przyczynia się do wzrostu poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za podejmo-

wane decyzje. Rozumienie empatyczne to aktywne wsłuchiwanie się w wypowiedzi 

drugiej osoby wraz z intensywnym usiłowaniem wczuwania się w jej doznania, uczucia 

i myśli. Chodzi o rozumienie jej reakcji od wewnątrz67. Postawa autentyzmu nakazuje 

bycie w swym zachowaniu tym, kim się jest w rzeczywistości, zerwania z fasadowością 

i grania określonych ról. Osoba, która jej hołduje, jest szczera i otwarta w kontaktach z 

innymi, zachowuje się naturalnie i spontanicznie Ma zaufanie do siebie i innych oraz 

jest świadoma własnych uczuć. Nie jest konformistyczna i stereotypowa68. Rozumienie 

uczniów w sensie personalistycznym zakłada, że każdy człowiek jest istotą rozumną, 

wolną, wrażliwą na dobro i piękno. Dlatego nauczyciel powinien dostrzegać w każdym 

uczniu osobę, świadomie unikać uprzedmiotowienia, zabezpieczyć mu prawo do sza-

cunku, wyrażania własnych myśli i uczuć, ale dawać także do zrozumienia, że uczeń 

jako osoba ma pewne obowiązki wobec siebie i innych. Umiejętność porozumiewania 

się z uczniami wymaga prowadzenia rozmów i aktywnego wysłuchiwanie uczniów, co 

oznacza zarazem wystrzeganie się nakazywania, moralizowania, grożenia, ośmieszania, 

obwiniania, itp. Natomiast zachowanie umiaru swobody i przymusu, każe wychowawcy 

                                                 
65 Por. A. Krajewska, Rola studentów w nowocześnie pojmowanym procesie kształcenia. W: K. Pająk, A. 
Zduniak (red.), Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. Warszawa-
Poznań 2004, tom 1, s. 335. 
66 Por. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003. Podmiotowe traktowanie uczniów. 
„Wychowawca”, 1998, nr 7-8, s. 36-37. Warunki podmiotowego funkcjonowania uczniów w procesie 
wychowawczym. „Ruch Pedagogiczny”, 1990, nr 3-4. 
67 C.R. Rogers, A Way of Being. Baltimore 1980. 
68 Por. K. Denek, Podmiotowość w procesie kształcenia. W: K. Pająk, A.Zduniak (red.), Podmiotowość..., 
dz.cyt., s. 10. 
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poszukiwać złotego środka pomiędzy wolnością ucznia a jego powinnościami. Nadmiar 

dawanej uczniom swobody może spowodować szkodę w procesie wychowania. Mie-

czysław Łobocki zwraca uwagę także na formy oddziaływań wychowawczych, które są 

oparte na idei samorządności i demokracji, a więc respektują prawo uczniów do zgła-

szania swych opinii i ocen, wyrażania własnych inicjatyw, podejmowania wspólnych 

decyzji, robienia tego co uważają za słuszne i ponoszenia za to pełnej odpowiedzialno-

ści. Wymaga to jednocześnie uwzględniania dobra wspólnego, interesu ogółu, a nie 

jedynie partykularnych interesów jednostek. 

Antonina Gurycka pisała, iż wychowawca chcąc rozwijać podmiotowość dziecka 

powinien podejmować następujące rodzaje czynności: zapewnienie optymalnych wa-

runków do aktywności własnej wychowanka; dostarczanie mu doświadczeń podmioto-

wości w skutek tworzenia odpowiednich sytuacji; włączanie wychowanka do własnej 

aktywności; tworzenie warunków, by w sposób naturalny uczestniczyć w aktywności 

wychowanka69. Chodzi o tworzenie warunków do wszelkiej aktywności pochodzącej z 

własnego wyboru, będącej poczuciem sprawstwa i kontroli nad otoczeniem. Wycho-

wawca powinien w sposób zrównoważony traktować siebie oraz partnera interakcji i 

jego zadania oraz panować nad skrajnymi emocjami w stosunku do wychowanków. 

Takie postępowanie w dużym stopniu ogranicza pojawienie się błędów wychowaw-

czych, które to w poważny sposób zaburzają rozwój podmiotowości. „Uprzedmioto-

wienie dziecka, obniżanie jego poczucia wartości przez uznawanie go za słabego, nie-

poradnego oraz tworzenie mu realnie trudnych sytuacji, wpajanie lęku przez postrzega-

nie wokół siebie licznych zagrożeń to wystarczające hamulce jego orientacji podmioto-

wej w interakcji z wychowawcą, a zarazem źródło doświadczeń groźnych dla poczucia 

własnego sprawstwa, aktywności, przyczynowości osobistej w innych społecznych inte-

rakcjach”70. 

Ponadto Antonina Gurycka podmiotowość przedstawiała jako zasadę i cel wy-

chowania. Jako zasada określa pewną normę – nakazuje wychowawcom uwzględniać 

dwupodmiotowy charakter wychowania, zachęca do włączania uczniów w proces edu-

kacyjny, tak by mogli stawać się inicjatorami interakcji wychowawczej. Jako cel wy-

chowania ukierunkowuje świadomie podejmowany wysiłek wychowawcy na kształto-

                                                 
69 A. Gurycka, Błąd w wychowaniu. Warszawa 1990, s. 87-88. 
70 Tamże. 
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wanie „orientacji podmiotowej wychowanków”, wiązanej z przeżywanym przez nich 

poczuciem sprawstwa i z odpowiedzialnością za popełniane czyny71. 

Maria Czerepaniak-Walczak ukazuje podmiotowość jako kategorię pedagogiczną 

i edukacyjną72. Uznaje podmiotowość za cechę człowieka, która podlega rozwojowi i 

możliwości intencjonalnego kształtowania, sprawia, że można wpisać ją na listę celów 

edukacji – staje się kategorią teleologiczną73. Wskazuje na elementy strukturalne pod-

miotowości, do których należą: świadoma moc sprawcza, krytyczny i racjonalnych wy-

borów, działanie ukierunkowane na osiąganie własnych preferencji oraz odpowiedzial-

ność, odwaga i godność w ponoszeniu konsekwencji dokonywanych wyborów. Te z 

kolei mogą podlegać dalszej operacjonalizacji, pozwalając wyodrębnić: podmiotowe 

sprawstwo, podmiotowe wybory i podmiotową odpowiedzialność74.  

Oryginalną propozycją, inspirującą do dalszych, pogłębionych poszukiwań teore-

tycznych i empirycznych, jest wprowadzenie do rozważań pedagogicznych kategorii: 

pola oraz przestrzeni podmiotowości75.    

Autorka zachęca do refleksji nad następującymi problemami dotyczącymi pod-

miotowości:76 

♦ istota podmiotowości w sytuacjach edukacyjnych, a zwłaszcza w działaniach po-

znawczych, komunikacyjnych i instrumentalnych; 

♦ warunki doświadczania podmiotowości przez poszczególnych uczestników interak-

cji edukacyjnych, w tym napięcia między poczuciem podmiotowości indywidualnej, 

a tworzeniem warunków dla doświadczania tego poczucia przez innych; 

♦ kryteria oceny stanu podmiotowości jako atrybutu człowieka/zbiorowości oraz ewa-

luacja warunków rozwoju tegoż atrybutu; 

♦ rola ukrytego programu instytucji edukacyjnej w kształtowaniu podmiotowości. 

Wyżej wymienione pola problemowe istotne są przede wszystkim w kontekście 

efektywności procesu edukacyjnego, a także tworzenia jak najbardziej korzystnych wa-

runków dla uzyskiwania podmiotowości. 

                                                 
71 Por. A. Gurycka, Podmiotowość w wychowaniu – Hasło? Nonsens? Prawda? W: A. Gurycka (red.), 
Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Warszawa 1989, s. 14-17. 
72 M. Czerepaniak-Walczak, Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna i edukacyjna. W: E. Kubiak-
Szymborska (red.), Podmiotowość w wychowaniu…, dz.cyt., s. 76-90. 
73 Tamże, s. 79. 
74 Tamże, s. 87. 
75 Tamże, s. 80-83. 
76 Tamże, s. 84-85. 
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Jednocześnie Maria Czerepaniak-Walczak przestrzega przed rozumieniem pod-

miotowości wyłącznie w kategoriach wąsko rozumianego sprawstwa. Grozi to bowiem 

jej utożsamieniem z zachowaniami zuchwałymi, wynikającymi z poczucia bezkarności 

czy chęci dominacji77. Inne zagrożenie to możliwość wpadnięcia w „pułapki izono-

mii” 78. Może zdarzyć się to wówczas, gdy zapominamy, że istnieją naturalne granice 

podmiotowości związane z dojrzałością dzieci i młodzieży. Izonomia oznacza w języku 

greckim tyle, co równouprawnienie. Utożsamienie podmiotowości z bezwzględnym 

równouprawnieniem podmiotów edukacji staje się utopią edukacyjną, zwłaszcza przy 

braku dojrzałości i odpowiedzialności uczniów/studentów. Naturalnie w tym miejscu 

przychodzi na myśl zasada Mieczysława Łobockiego związana z podmiotowym trakto-

waniem, tj. zachowanie umiaru swobody i przymusu, o której była już mowa powyżej. 

M. Czerepaniak-Walczak ukazuje kształtowanie się podmiotowości człowieka, 

jego tożsamości zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Pisze: „są 

takie relacje, które sprzyjają kształtowaniu poczucia osobistej autonomii oraz jednost-

kowej mocy sprawczej i odpowiedzialności. W takich sytuacjach odbywa się konstytu-

owanie tożsamości indywidualistycznej, tożsamości JA. Inne zaś są okazją do kształto-

wania poczucia wspólnoty, doświadczania integracji z innymi, podzielania wartości 

oraz zbiorowej mocy sprawczej nakierowanej na ich osiąganie. Takie sytuacje sprzyjają 

konstytuowaniu się tożsamości wspólnotowej, tożsamości MY. Oznacza to, że spór 

między indywidualizmem i komunitaryzmem uwidacznia się także w rozważaniach nad 

tożsamością. Należy przy tym podkreślić, że każda z tych tożsamości może być wyra-

zem autonomii, suwerenności, poczucia podmiotowości […]” 79.  

Zwraca również uwagę na kształtowanie takiej kondycji świadomości, która umożliwia 

rozumienie własnej sytuacji i odważne podejmowanie działań prowadzących do zmiany 

nie tylko siebie, ale i otoczenia, czyli świadomości krytycznej. Wskazanie świadomości 

krytycznej jako celu i warunku emancypacji wiąże się ze zwróceniem uwagi na jej rolę 

w tworzeniu racjonalnej indywidualności i rozsądnego poczucia wspólnoty80.  

Takie ujęcie problemu odpowiada także założeniom przyjętym w niniejszej rozprawie. 

                                                 
77 Por. M. Czerepaniak-Walczak, Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edu-
kacji. Szczecin 1994, s. 104-107. 
78 Tamże, s. 15. 
79 M. Czerepaniak-Walczak, Emancypacja w tworzeniu indywidualności człowieka. W: R. Kwiecińska, S. 
Kowal, M.J. Szymański (red.), Nauczyciel…, dz.cyt., s. 73. 
80 Tamże, s.75. 
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Autorka ukazuje także ciekawą typologię zachowań  studenckich odzwierciedla-

jących poczucie ich podmiotowości, uprzedmiotowienia oraz stan, który nazywa bar-

dziej lub mniej świadomym skryciem się w cieniu sytuacji i zdarzeń dziejących się w 

szkole wyższej81.  

Interesującą koncepcję statusu podmiotowego człowieka przedstawiła Ewa Ku-

biak-Szymborska w książce „Podmiotowość młodzieży akademickiej”82. W budowaniu 

koncepcji statutu podmiotowego człowieka, kieruje się ważnym założeniem: „Jeśli pe-

dagogika jako nauka o edukacji ma nie tylko rzeczywistość edukacyjną analizować, ale 

przede wszystkim kreować, to każda istotna kategoria pojęciowa przywoływana w roz-

ważaniach (a za taką należy uznać podmiotowość), powinna być na tyle dobrze opisana 

i wyjaśniona, by można było przedkładać ją jako swoistą „ofertę” rozwojową uczestni-

kom procesów edukacyjnych i by na tej podstawie można było tworzyć warunki dla jej 

urzeczywistnienia”83. 

Autorka, w sytuacji wielości i różnorodności poglądów na temat podmiotowości, 

podejmuje próbę spojrzenia na podmiotowość z perspektywy metateoretycznej. Jedno-

cześnie sama wyraźnie podkreśla, że nie jest to równoznaczne z budowaniem metateo-

rii. Według niej, trafniejsza metodologicznie wydaje się próba konstruowania perspek-

tywy metateoretycznej podmiotowości. Pod tym sformułowaniem kryje się wewnętrznie 

zintegrowany kierunek teoretycznego myślenia o przedmiocie poznania, jakim jest 

podmiotowość. Kierunek tego myślenia jest uwarunkowany „konfiguracjami postaw i 

szczególnych zainteresowań” filozofów, psychologów, socjologów i pedagogów i sta-

nowić on może także punkt wyjścia dla analiz empirycznych. W tej sytuacji dodaje au-

torka, zasadne wydaje się podjęcie próby wyłonienia najczęściej akcentowanych w róż-

nych teoriach, koncepcjach i refleksjach zagadnień, określających istotę podmiotowości 

i podmiotu, które równocześnie wskazują na istniejące w tej kwestii podobieństwa, mi-

no różnorodności poglądów i podejmowanych w nich aspektów. Pozwoli to na zakre-

ślenie obszaru podmiotowości i sprecyzowanie problemów, stanowiących punkt wyjścia 

badań i analiz empirycznych.  

Do zagadnień, na które warto zwrócić uwagę w kontekście rozważań o podmio-

towości, według autorki, należą: (1) różnorodne wymiary podmiotowości, (2) związek 

                                                 
81 Por. M. Czerepaniak-Walczak, Student i zmiana: podmiot, przedmiot czy ... ukryta rzeczywistość?. 
„Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1997, nr 9/10, s. 25-34. 
82 Por. E. Kubiak-Szymborska, Podmiotowość młodzieży…, dz.cyt. 
83 Tamże, s. 80. 
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kategorii „podmiotowość” i „podmiot” głownie z istotą ludzką, (3) uznanie (przez 

znaczną część koncepcji) podmiotowości jako statusu/cechy/własności, która nie jest 

człowiekowi dana z natury bądź nadana przez kogokolwiek, (4) wielopłaszczyznowość 

podmiotowości, (5) niewątpliwy wkład rozważań filozoficznych, które należy przyjąć 

jako podstawę wszelkich analiz (nie umniejszając tym samym ich dorobku), (6) pozorne 

tendencje do eliminacji podmiotu i podmiotowości przypisywane głownie koncepcjom 

postmodernistycznym, (7) zdeterminowanie podmiotowości (np. przez kulturę, czynniki 

społeczno-ekonomiczne i polityczne)84. 

Z tej perspektywy metateoretycznej E. Kubiak-Szymborska podejmuje próbę zde-

finiowania statusu podmiotowego człowieka i ukazuje jego strukturę. Przystępując do 

zdefiniowania pojęcia „status podmiotowy” przyjmuje, że nikt nie rodzi się z gotową 

podmiotowością, a standard podmiotowy nie jest człowiekowi dany w gotowej postaci, 

tylko może go osiągnąć, jeśli sprosta określonym wymaganiom. Status podmiotowy 

człowieka oznacza „stan rozwoju człowieka: jego świadomości i samoświadomości, 

sprawczości i odpowiedzialności, wiedzy o sobie i świecie. Stan owego rozwoju sytuuje 

go/wyznacza jego położenie w przestrzeni teoretycznie zakreślonej przez dwa punkty 

graficzne: podmiotowość – niepodmiotowość (...). Nie jest to struktura stała, stabilna. 

Ma charakter dynamiczny. Konstytuuje się przy współudziale warunków społecznych, 

środowiskowych, sytuacyjnych, kulturowych, w których dany człowiek uczestniczy. 

Jego uzyskiwanie jest równoznaczne ze „stawaniem się” i „byciem” dojrzałym podmio-

tem. Nieuzyskanie bądź utrata go nie jest równoznaczna z przedmiotowością i „byciem” 

przedmiotem, a tym bardziej nie oznacza deprecjacji istoty i istnienia człowieka. Gene-

ralnie jest to status dodatnio wartościowany, godny osiągania, pielęgnowania i ochrony, 

choć – wbrew pewnym stereotypom myślenia o podmiotowości – „obciążający” psy-

chologicznie człowieka i wymagający od niego nieustannego wysiłku. Z tego też powo-

du może być postrzegany niekiedy jako swoista uciążliwość i trudność”85. 

Status podmiotowy tworzą: 

♦ własne preferencje w rozumieniu posiadania wartości uświadamianych przez jed-

nostkę (tzn. że zna ona wartości, rozumie je, akceptuje, przejawia aktywność w za-

kresie ich kreacji), które potrafi ona przekształcić w cele dążeń, wytyczyć na ich 

podstawie wizje własnej przyszłości, a następnie skonstruować programy działania; 

                                                 
84 Tamże, s. 81-86. 
85 Tamże, s. 87. 
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♦ aktywność sprawcza – w rozumieniu działań człowieka zgodnych z własnymi prefe-

rencjami i uwzględniających dobro nie tylko własne, ale też i innych ludzi, których 

efektem są zmiany w otaczającym go świecie, oraz działań ukierunkowanych na 

gromadzenie wiedzy o sobie i rzeczywistości, porządkowanie jej, a w efekcie bu-

dowanie obrazu własnej osoby i obrazu rzeczywistości; 

♦ gotowość do ponoszenia konsekwencji własnego sprawstwa połączona z faktyczną 

odpowiedzialnością za dokonywane wybory, podejmowane decyzje i czyny; 

♦ przeświadczenie o sobie jako świadomym, odpowiedzialnym sprawcy czynów, o 

własnym sprawstwie (mocy sprawczej) zgodnym z preferencjami oraz własnych 

zdolnościach kreowania siebie, świata i wzajemnych relacji między nimi86. 

Graficznie strukturę statusu podmiotowego człowieka Ewa Kubiak-Szymborska 

ujmuje następująco: 

 
Rys. 4. Struktura statusu podmiotowego człowieka wg Ewy Kubiak-Szymborskiej87. 

 

Autorka dodaje, że granice i proporcje poszczególnych części są umowne, a po-

między składnikami statusu podmiotowego istnieje ścisła współzależność. Jedno jednak 

nie ulega wątpliwości – wszystkie powinny się ujawnić, byśmy mogli uzyskać ten 

szczególny status ontologiczny w bycie, jakim jest podmiotowość.  

                                                 
86 Tamże, s. 87. 
87 Tamże, s. 88. 
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W kontekście podjętych przeze mnie w tej pracy rozważań, jeszcze jedna myśl au-

torki jest bardzo istotna. Mianowicie fenomen podmiotowości wymaga zaangażowania 

człowieka w różne dziedziny i zakresy życia. Zaangażowanie to jest ważne w wielu 

momentach: zarówno myślenia o podmiotowości, starania się o jej poznanie i zrozu-

mienie jako pewnej idei, wartości, jak i podejmowania decyzji o tym, że warto ku niej 

zmierzać, a następnie w procesie realizacji zamierzeń jej dotyczących. Jest ono również 

potrzebne przy odkrywaniu na danym etapie rozwoju własnego statusu podmiotowego, 

który człowiek, dzięki wcześniejszym wysiłkom, uzyskał, i budowaniu na jego podsta-

wie dalszych zamierzeń. Szczególny potencjał rozwojowy sprzyjający temu zaangażo-

waniu tkwi w młodzieży88. 

Szczególnym miejsce rozwoju podmiotowości człowieka jest szkoła. Jeżeli na 

każdym etapie edukacyjnym, od przedszkola do szkoły wyższej, idea podmiotowości 

będzie zajmować trwałe miejsce, to wówczas, jak pisze Mirosław J. Szymański: „może 

się stać instytucją istotnie wspomagającą rozwój gospodarczy oraz dalszą demokratyza-

cję życia publicznego”89.  

 

Badania nad podmiotowością były niezwykle utrudnione w Polsce w całkiem nie-

dalekiej przeszłości – przed 1989 rokiem. Stąd też żywa obecność tej kategorii i kryją-

cych się za nią desygnatów nie była także oczywista zarówno w teorii pedagogicznej, 

jak i w praktyce wychowawczej90. Po przeszło dwudziestu latach od tamtego czasu 

można stwierdzić, że pojęcie podmiotowości na dobre zakorzeniło się w języku peda-

gogów teoretyków i praktyków. Wciąż kwestie podmiotowości inspirują wielu autorów 

do analiz teoretycznych oraz podejmowania badań empirycznych w tym zakresie. Pro-

blematyka ta zauważalna jest na każdym etapie edukacyjnym. Coraz częściej dotyczy 

także pedagogiki szkoły wyższej. 

 

 

 

 

                                                 
88 Tamże, s. 107. 
89 M.J. Szymański, Edukacyjne problemy współczesności. Kraków-Warszawa 2014, s. 118. 
90 Por. L. Dziaczkowska, Z dyskusji o istocie, potrzebie i granicach podmiotowości uczestników rzeczywi-
stości wychowawczej. „Paedagogia Christiana”, 2012, nr 1/29, s. 35. 
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3. Podmiotowość a partnerskie współdziałanie  
nauczycieli akademickich i studentów 

 

Jedną z najważniejszych dziedzin życia społecznego, która ma ogromne znaczenie 

w kreowaniu wizji społeczeństwa danego kraju i inicjowaniu twórczych zmian, jest 

edukacja. Przedmiotem/Podmiotem jej zainteresowań jest człowiek, pojmowany w spo-

sób personalistyczny – osoba ludzka, która otwierając się na dobro, prawdę i piękno 

uczestniczy w wartościach i je urzeczywistnia91, która uczestnicząc w życiu społecznym 

dąży do samorealizacji, tworząc jednocześnie wokół siebie miejsce spotkania osób, 

przestrzeń dialogu, w której może realizować się inny człowiek. 

Jednak edukacja nie zawsze w taki sposób pojmowała istotę człowieczeństwa. 

Wystarczy spojrzeć na miniony okres PRL, w którym polityka wychowawcza osadzona 

była „między manipulacją a ignorancją” 92. Czasy te minęły, natomiast edukacji wyty-

czono nowe cele. 

Obecnie podkreśla się wartość pedagogiki dialogu, gdyż „proces wychowania po-

lega przede wszystkim na relacji człowieka z człowiekiem”93. Eksponuje się edukacyjną 

aksjologię, gdyż w kształceniu ważne miejsce zajmują wartości, które konstytuują ludz-

kie postawy. „Edukacja zmiany zorientowana na znoszenie barier w dochodzeniu do 

pełni tożsamości osobowej, za cel ustanawia odkrywanie i realizowanie własnej pod-

miotowości”94. Projektowane zmiany dotyczą również relacji pomiędzy podmiotami 

edukacji. Postuluje się stosunki możliwie demokratyczne, uwzględniające prawa i obo-

wiązki współuczestników.  

Założenia te powinny dotyczyć również szkolnictwa wyższego. 

W tej części pracy zostaną opisane relacje, jakie zachodzą między nauczycielami 

akademickimi a studentami – głównymi uczestnikami procesu edukacyjnego w szkole 

wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości partnerskiego współdziałania 

                                                 
91 Por. T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób. W: F. Adamski (red.), Człowiek – Wychowanie – 
Kultura. Kraków 1993, s. 108. 
92 Por. K. Pacławska, Polityka wychowawcza – między manipulacją a ignorancją. W: F. Adamski (red.), 
Spór o wartości w kulturze i wychowaniu. Kraków 1991, s. 119-131. 
93 J. Tarnowski, Pedagogika dialogu. W: B. Śliwierski (red.), Edukacja alternatywna. Kraków 1992, 
s.148. 
94 K. Blusz, Poszukiwanie tożsamości – miedzy pedagogiką uciśnionych a edukacją humanistyczną. W: 
M. Ochmański (red.), W poszukiwaniu nowych koncepcji kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych. 
Lublin 1991, s. 58. 
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między nimi. Następnie zostanie przedstawiona zależność jaka występuje pomiędzy 

partnerskim współdziałaniem a podmiotowością. 

Problem partnerstwa, partnerskiego współdziałania, wyzwalał i wciąż wyzwala 

reakcje akceptacji lub odrzucenia, towarzyszył mu klimat optymistycznych prognoz 

albo głębokiego sceptycyzmu co do możliwości wprowadzenia stosunków partnerskich 

w szkole wyższej. Nigdy jednak, nie był to klimat obojętności. Przedstawione reakcje 

można odczytać jako wskaźnik społecznej rangi problemu stosunków interpersonalnych 

łączących nauczycieli akademickich ze studentami95. Pisała o tym Jadwiga Bińczycka, 

która już w latach siedemdziesiątych zajmowała się problematyką partnerstwa, dialogu 

w relacji nauczyciel akademicki – student. Opisując prowadzone badania, wskazała na 

następującą postawę wobec tego problemu: „Jeden z respondentów – dziekan wydziału, 

na którym wypełniono najmniej ankiet – oświadczył, że jego koledzy gorliwie dysku-

towali, czy warto pisać na temat tak nierealny, tak oderwany od życia, jak partnerstwo 

między nauczycielem akademickim i studentem”96.  

Relacje między nauczycielem akademickim i studentem, jak zauważa Stanisław 

Palka97, mogą być asymetryczne, z przewagą nauczyciela, który pełni funkcje kierowni-

cze i kontrolne. Mogą być jednak także symetryczne, przy partnerskim układzie stosun-

ków i wspólnym zmierzaniu do rozwiązywania problemów poznawczych i badawczych. 

Jak dalej dodaje autor, ta dwoistość roli studenta, po pierwsze osoby nauczanej (stero-

wanej, kontrolowanej, ocenianej), po drugie jako partnera, wynika z modeli kształcenia 

akademickiego realizowanych przez nauczycieli. Opisując dwa modele: technologiczny 

i humanistyczny przekonuje, że w procesie kształcenia akademickiego obydwa modele 

są w pełni użyteczne, ale chcąc traktować studenta podmiotowo, trzeba bardziej 

uwzględniać w dydaktyce akademickiej model kształcenia humanistycznego. Ten mo-

del realizowany jest w układzie asymetrii między nauczycielami akademickimi i studen-

tami, lecz jego funkcjonowanie związane jest z symetrią stosunków dydaktycznych 

między nauczycielami i studentami, co wiąże się ze wzajemnym nastawieniem na sie-

bie, empatią, rozumieniem i interpretowaniem stanów wewnętrznych obu stron oddzia-

ływań kształtujących. Zatem student traktowany jako partner nauczyciela akademickie-

go, poddający się oddziaływaniom kształcącym i wychowawczym jednocześnie współ-

                                                 
95 J. Bińczycka, Nauczyciele akademiccy i studenci w płaszczyźnie interpersonalnej. Katowice 1987, s.77. 
96 Tamże. 
97 Por. S. Palka, Student jako osoba nauczana i jako partner nauczyciela akademickiego. W: D. Skulicz 
(red.), Studenci we wspólnocie akademickiej. Kraków 2007, s. 99-100. 
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decyduje o kształcie tego oddziaływania oraz podejmuje inicjatywy dydaktyczne i inspi-

ruje nauczycieli akademickich. Tak traktowany student ma świadomość celów i metod 

swego samokształtowania, rozumie, w jakim stopniu i w jaki sposób może służyć w tym 

procesie nauczyciel akademicki, posiada również możliwości uczestnictwa w ocenie 

swoich osiągnięć uczelnianych.  

„Dla młodego człowieka – studenta – nauczyciel akademicki w wielu zakresach 

życia jest faktycznym partnerem, towarzyszem w drodze do osiągania wytyczonych 

celów”98. 

W Komunikacie ze spotkania europejskich Ministrów ds. szkolnictwa wyższego – 

które odbyło się w Pradze dnia 19 maja 2001 roku, w celu omówienia postępów z reali-

zacji zadań wynikających z podpisanych 25 maja 1998 roku Deklaracji Sorbońskiej i 19 

czerwca 1999 roku Deklaracji Bolońskiej – ministrowie wyrazili swoje poparcie dla 

koncepcji głoszącej m.in., iż studenci są pełnoprawnymi członkami społeczności aka-

demickiej. Podkreślili, i ż potrzebne i mile widziane jest zaangażowanie uniwersytetów i 

innych instytucji szkolnictwa wyższego we współpracę ze studentami jako kompetent-

nymi, aktywnymi i konstruktywnymi partnerami w działaniach na rzecz ustanowienia 

Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Ministrowie zapewnili, że studenci po-

winni uczestniczyć i mieć wpływ na organizację oraz treści kształcenia na uniwersyte-

tach i w innych uczelniach99.  

Potrzebne są zatem zmiany w relacjach pomiędzy nauczycielami i studentami, za-

chodzące w sytuacjach dydaktycznych, tak by procesy edukacyjne opierały się na rela-

cjach podmiotowych, stawiających studenta w roli współtwórcy własnego rozwoju. Typ 

relacji, sprzyjających tworzeniu korzystnych warunków rozwoju studenta w czasie po-

bytu w uczelni, Kazimierz Jaskot określał terminem „kontaktowania”, rozumianego 

jako proces współdziałania nauczyciela i studentów, w oczywisty sposób odnoszących 

się do siebie i wzajemnie na siebie oddziaływujących100.  

 

 

                                                 
98 Z. Marek, Wspieranie procesów dojrzewania osobowego młodzieży akademickiej. W: Skulicz D. (red.), 
Studenci…, dz.cyt., s. 17. 
99 Por. Komunikat ze spotkania europejskich Ministrów ds. szkolnictwa wyższego – W kierunku Europej-
skiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. www.ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl /files/ 
2001_PL_Prague.pdf [dostęp: 26 lutego 2014 r.] 
100 Por. K. Jaskot, Uczelnia ukierunkowana na studenta. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1996, nr 4, s. 13. 
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Treścią tego współdziałania powinny być przede wszystkim zadania edukacyjne, 

a jego przebieg wyznaczać powinny potrzeby wynikające z gotowości podmiotów do 

wspólnego realizowania tych zadań [...]. W środowisku szkoły wyższej, mającym w 

swojej „filozofii bycia” wpisaną tolerancję, indywidualność studiujących powinna być 

podstawą twórczych, międzypodmiotowych relacji”101. Natomiast możliwość rozwoju 

tejże indywidualności jest efektem pedagogicznie wartościowego kontaktowania się 

nauczycieli i studentów w sytuacjach dydaktycznych. Tworzy się wówczas atmosfera 

psychospołeczna, w której indywidualność studenta może się realizować i rozwijać. Od 

nauczycieli akademickich wymaga to uznania, iż we współczesnych warunkach indy-

widualność i niepowtarzalność coraz częściej stanowić będą o wartości absolwenta 

szkoły wyższej102. 

Studiowanie jest procesem, który polega m. in. na samodzielnym zdobywaniu 

wiadomości i umiejętności przez studenta na podstawie odpowiedniej literatury i pod 

opieką wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej. I choć podstawą wydaje się 

być tu samokształcenie, to jednak fundamentalną kwestią, ważną dla jakości tego proce-

su, jest współpraca studenta z nauczycielem akademickim. Uczestnicy procesu eduka-

cyjnego w szkole wyższej powinni troszczyć się o to, aby była to współpraca oparta na 

zasadach podmiotowości i partnerstwa. Jak wykazały badania103, aż 84,6% dyrektorów 

szkół i nauczycieli akceptuje założenie, że „partnerstwo nauczycieli i uczniów jest pod-

stawową zasadą i hasłem nowoczesnej szkoły”104. 

Partnerskie współdziałanie nauczycieli akademickich i studentów jest możliwe w 

sytuacji rzeczywistego doceniania jego efektywności. Wówczas działania w tym zakre-

sie nabrać mogą większego znaczenia i zaangażować obie strony we wspólnej aktywno-

ści. Ważnym jest zatem, by eksponować walory płynące ze wzajemnej współpracy tych 

podmiotów edukacji w szkole wyższej. Stąd należy podkreślić, że współpraca ta ma 

zasadnicze i ważne znaczenie dla obu stron tegoż procesu edukacyjnego. Jest jednym z 

istotnych czynników prawidłowego rozwoju tych osób oraz funkcjonowania szkoły 

wyższej. Partnerskie współdziałanie stwarza szansę na ciągłe doskonalenie i rozwój 

osób ze sobą kooperujących. Sprawia, że student pozytywnie ocenia swoją rzeczywi-

                                                 
101 K. Jaskot, Funkcje szkoły wyższej jako instytucji edukacyjnej. Szczecin 2002, s. 16,19. 
102 Por. A. Grzegorczyk, Filozofia czasu próby. Warszawa 1984, s. 40. 
103 M.J. Szymański, Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięć-
dziesiątych. Kraków 2001, s. 82. 
104 S. Palka, Potrzeby, możliwości i ograniczenia partnerstwa nauczycieli i uczniów. „Ruch Pedagogicz-
ny” 1994, nr 1-2. 
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stość edukacyjną, jego motywacja do studiowania jest wyższa i bardziej przychylnie 

ocenia zajęcia, w których uczestniczy oraz uczelnię, w której podjął naukę. Nauczyciel 

akademicki natomiast czerpie większą satysfakcję z wykonywanego zawodu, gdyż jego 

działania nie sprowadzają się jedynie do przekazywania wiedzy bądź też wdrażania 

studenta do studiowania, ale przede wszystkim czas ten jest spotkaniem z drugim czło-

wiekiem, miejscem dialogu, wzajemnej akceptacji, wymiany myśli, kreowania nowej 

rzeczywistości. „Współpraca wychowanka/studenta z wychowawcami/nauczycielami 

akademickimi jest ważna dla obu stron, pierwszemu daje kierunek i oparcie, drugim zaś 

zapewniając satysfakcję skuteczności i owocności działania”105. 

U osób, które dostrzegają sens w partnerskim współdziałaniu, dochodzi do znacz-

nego wzrostu kompetencji „naukowych”, a także do wyraźnej poprawy samopoczucia 

każdego współdziałającego nauczyciela i studenta w szkole wyższej. W wyniku współ-

pracy pozytywnie rozwija się klimat i dobra atmosfera w grupie. W czasie partnerskiego 

współdziałania wzrasta w podmiotach edukacji poczucie współodpowiedzialności za 

jakość podejmowanych działań edukacyjnych.  

Ponadto, z psychologicznego i pedagogicznego punktu widzenia, kontaktowanie 

się z innymi na płaszczyźnie partnerskiego współdziałania ma wiele pozytywnych kon-

sekwencji. Współdziałanie powoduje miedzy innymi wzrost skłonności do niesienia 

pomocy innym, rozwój zaufania, tendencję do dostrzegania podobieństw między człon-

kami grupy pod względem intencji, wartości i postaw. Kontakty z innymi w warunkach 

współdziałania przebiegają na płaszczyźnie przyjaźni i poczucia bezpieczeństwa. W 

trakcie kooperacji częściej obserwuje się nastawienie na zadanie, stąd oddziaływania 

dydaktyczno-wychowawcze, dzięki partnerskiemu współdziałaniu, stają się bardziej 

skuteczne i efektywne106.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź 1981, s. 284. 
106 Por. W. Kozłowski, Współdziałanie i rywalizacja. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogicz-
na. Warszawa 1996, s. 912-913. 
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Partnerskie relacje interpersonalne dostarczają licznych korzyści w procesie 

kształcenia i uczenia się: motywują studentów do intensywniejszego wysiłku; umożli-

wiają korzystne interakcje dla studentów o różnym poziomie osiągnięć; uczą dostrzega-

nia obiektywizmu w ocenianiu; pomagają w powstawaniu nowych pomysłów; uczą sza-

cunku dla różnorodności; promują umiejętności komunikacji werbalnej; pomagają roz-

wijać umiejętności wymagane w społeczeństwie i świecie pracy; zwiększają odsetek 

studentów uzyskujących powodzenie w studiach; doskonalą efektywność pracy nauczy-

ciela107. 

Akcentując potrzebę demokratyzacji stosunków nauczyciel akademicki – student, 

warto dodać, że najważniejszą wartością, jaka płynie z partnerskiego współdziałania, 

jest indywidualny rozwój każdej z osób uczestniczących w tej działalności edukacyjnej. 

W związku z tym należy pamiętać, iż jedynym probierzem sprawności działania współ-

czesnej szkoły wyższej winny być wymierne efekty naukowe, dydaktyczne i wycho-

wawcze oraz panująca w niej demokratyczna atmosfera108. A życzliwa, konstruktywna, 

pełna wzajemnego zaufania atmosfera twórczej synergii wyzwala wielkie moce ludzkiej 

aktywności, nie tylko dopingując do zwielokrotnionych wysiłków, lecz wyzwalając 

pełną radość z sukcesów badawczych i dydaktycznych – własnych i cudzych109. 

„Kwestie podmiotowości powracają od wieków – w bardzo różnych ujęciach i 

kontekstach – w rozważaniach nad ludzkim życiem, nad istotą, sensem, wzorami i moż-

liwościami człowieczego bycia w świecie”110. Zagadnienie podmiotowości nieodłącznie 

związane jest również z edukacją, w której właściwe miejsce znajdują potrzeby i pra-

gnienia uczestników procesu edukacyjnego. „Podmiotowość sprawia, że jesteśmy świa-

domi siebie. Człowiek jako przedmiot jest istotą odtwórczą, jako podmiot może zmie-

niać samego siebie i swoje otoczenie”111. 

 

 

 

 

                                                 
107 Por. N. Falchikov (ed.), Learning Together. Peer tutoring in higher education. London and New York 
Routledge Falmer 2001, s. 50. 
108 Por. A. Wesołowski, Niektóre pedagogiczne problemy samodzielności szkoły wyższej w nowej rzeczy-
wistości. „Ruch Pedagogiczny”, 1994, nr 3-4, s. 187. 
109 Akademicki Kodeks Wartości. Kraków 2003, s. 7. 
110 T. Lewowicki, Podmiotowość w edukacji. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia…, dz.cyt., s. 592. 
111 W. Andrukowicz, Antycypacja kierunku i modelu edukacji. Szczecin 1994, s. 52. 
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Poszukując sposobów odkrywania i rozwijania tejże podmiotowości dochodzimy 

do wniosków, że najskuteczniej uwidacznia się ona poprzez relacje z drugim człowie-

kiem. Ewa Kubiak-Szymborska sądzi, że to wychowanie ku podmiotowości w szkole 

wyższej może oznaczać relację zachodzącą między członkami społeczności akademic-

kiej (nauczycielami, studentami), którzy akceptując się, obdarzając nawzajem szacun-

kiem i zaufaniem, otwierają się na siebie, pobudzają do aktywności, będącej podstawą 

uzyskiwania podmiotowej tożsamości, a w jej następstwie statusu podmiotowego”112. 

Te relacje charakteryzować powinno podmiotowe traktowanie, które oznacza po-

szanowanie studenta jako osoby, uznanie jego godności, potrzeb, dążeń, pragnień, zain-

teresowań jako ważnych elementów w procesie obcowania pedagogicznego, uwzględ-

nianie jego wniosków, propozycji. Podmiotowość w wychowaniu oznaczać może sty-

mulowanie rozwoju, myślenia innowacyjnego i pobudzanie twórczych postaw studen-

tów. Funkcjonowanie współuczestników procesu edukacji w poczuciu podmiotowości 

wymaga: zwiększenia zakresu swobody edukacyjnej nauczycieli akademickich i studen-

tów; przewidywania w procesie edukacji możliwie suwerennej działalności indywidual-

nej studentów, zależnej w miarę możliwości tylko od nich samych tzn. od ich motywa-

cji edukacyjnej, możliwości kreacyjnych, realizacyjnych, kontrolnych i oceniających; 

ograniczania do niezbędnego minimum kierowniczej roli nauczyciela w całym systemie 

edukacji na rzecz zwiększania ich roli partnerskiej. Traktowanie studenta w sposób 

podmiotowy oznacza również przyznanie mu atrybutu wolności, zdolności do dokony-

wania wyborów (wyborów działań, celów, sposobów myślenia), podejmowania decyzji 

i brania za nie odpowiedzialności. 

 Nauczyciel, który realizuje twórczy model podmiotowości, stara się zrozumieć 

siebie i ucznia/studenta. Musi on zacząć pracę od siebie, od samopoznania, konfrontacji 

z własną wolnością i odpowiedzialnością. Wskutek tego działania powraca jako czło-

wiek przekształcony, osiągając pełnię indywidualności i podmiotowości, tolerancyjny i 

życzliwy, zdolny do otwarcia na innych do autentycznego spotkania z drugą osobowo-

ścią. Podmiotowość ucznia/studenta i nauczyciela staje się istotą wychowania jako 

współbycie wobec wartości113. 

 

                                                 
112 E. Kubiak-Szymborska, Podmiotowość młodzieży…, dz.cyt., s. 274-275. 
113 Por. S. Korzonek, Idea podmiotowości w rzeczywistości szkolnej. „Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze”, 1993, nr 8, s. 328. 
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Alicja Kotusiewicz wyróżnia trzy przenikające się warstwy życia, w których 

kształtuje się podmiotowość ludzka: w relacjach ze światem materialnym – wówczas 

podmiot ujawnia się jako opozycja do przedmiotu działań materialnych; w relacjach 

społecznych (człowiek – człowiek, jednostka – społeczeństwo) – wówczas podmioto-

wość realizuje się we współdziałaniu; w płaszczyźnie subiektywnej – w relacji do sa-

mego siebie jako podmiotu. Autorka dodaje, że podmiotowość ludzka realizuje się w 

relacjach podmiotowo-przedmiotowych tylko częściowo i nie może przez nie wyrazić 

się całkowicie. Natomiast najpełniejszym wyrazem podmiotowości ludzkiej może stać 

się taka sama postać, jaką jest ona sama, czyli drugi podmiot114.  

 

Ta dwupodmiotowa relacja stanowi właśnie podstawę rozumienia partnerskiego 

współdziałania między uczestnikami procesu edukacyjnego w szkole wyższej.  

Po pierwsze, dzięki partnerskiemu współdziałaniu kształtuje się ludzka podmio-

towość. Kształtowanie poczucia podmiotowości studenta i nauczyciela akademickiego 

należy do jednego z ważniejszych zadań szkoły wyższej i jest jedną z podstawowych 

funkcji wychowawczych szkoły wyższej. 

Z drugiej strony, to właśnie partnerskie współdziałanie nauczycieli akademickich 

i studentów jest jednym z ważniejszych wyznaczników podmiotowości w szkole wyż-

szej. Podmiotowość implikuje partnerskie współdziałanie. Należy przyjąć, że partner-

skie współdziałanie jest praktyczną realizacją idei podmiotowości, określa jej kontekst 

funkcjonalny, bo przecież „podmiotowość bez jasnego określenia kontekstu funkcjonal-

nego łatwo staje się konstruktem ideologicznym”115. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Por. A. Kotusiewicz, Nowe kategorie edukacyjne. W: G. Koć-Seniuch (red.), Nauczyciel i uczniowie w 
sytuacjach szkolnych. Białystok 1995, s. 37-39. 
115 K. Pacławska, Relacje między uczestnikami procesu edukacyjnego. Wybrane konsekwencje przemian 
paradygmatu pedagogiki. W: M. Jakowicka (red.), Współczesne przemiany edukacji wczesnoszkolnej. 
Zielona Góra 1995, s. 44. 
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Opisane zależności między podmiotowością a partnerskim współdziałaniem ilu-

struje rys. 5. 

 

 
kształtuje poczucie podmiotowości 
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Rys. 5. Zależność między podmiotowością a partnerskim współdziałaniem [oprac. własne] 

 

Partnerskie współdziałanie zakłada obecność co najmniej dwóch osób, które prze-

bywając ze sobą w kontakcie, we wzajemnej relacji, pragną realizować wspólne cele – 

w naszym przypadku cele edukacyjne. „Interakcja ta musi zasadzać się na wzajemnym 

szacunku i zrozumieniu. Powinno ją charakteryzować partnerstwo i pomoc ze strony 

nauczyciela niesiona studentowi, pomoc w rozwoju intelektualnym, instrumentalnym 

(umiejętności, sprawności), moralnym (etyka), empatii”116. Działanie, które charaktery-

zuje się partnerstwem opiera się na równych prawach podmiotów edukacji.  

Najszerzej rozumiane jest pojęcie partnerstwo jako relacja w kategoriach równo-

rzędnych praw i obowiązków, przy jednakowym udziale w podejmowaniu decyzji; 

swobody wypowiadania poglądów, ocen, odwagi prezentacji swoich, nawet przeciw-

nych stanowisk; przyjmowania wspólnego celu, dobrowolności i względnej równości 

partnerów, określenia obowiązków; regulacji prawnej i moralnej, zobowiązania do lo-

jalności; równości szans i uprawnień; wspólnego dialogu dotyczącego edukacji, ustala-

nia celów, akcentów na określone sfery osobowości; udziału obu stron w doborze treści 

                                                 
116 J. Derbich, Studiowanie jako tworzenie samego siebie. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1996, nr 4, 
s.123. 
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programowych, zasad i metod nauczania – uczenia się; odpowiedzialności za proces i 

efekty edukacji117. 

Istotą partnerstwa jest zmiana roli nauczycieli z „przekaźników wiadomości” na 

przewodników po świecie wartości i wiedzy, animatorów, kreatorów, organizatorów 

procesu jej poznawania. Zatem partnerstwo to stosunek osobniczy między nauczyciela-

mi i uczniami, który wyraża się wzajemnym poznawaniem osobowości, zbliżonymi 

zainteresowaniami poznawczymi i dążeniem do osiągania wspólnie wytyczonych ce-

lów118. 

Partnerskie relacje między nauczycielami i uczniami w procesie kształcenia wyra-

żają się w tym, że współtworzą oni rzeczywistość klasy uczniowskiej, szkoły i biorą 

odpowiedzialność za postępy w nauce. Bez współodpowiedzialności uczniów za wyniki 

uczenia się trudno mówić o partnerskich stosunkach z nauczycielami w sferze aktywno-

ści szkolnej119. 

Klasyczny model partnerstwa w edukacji opracowała Jadwiga Bińczycka120. Zo-

stanie on zaprezentowany w dalszej części pracy. 

Partnerstwo przyczynia się do realizacji ważnego wychowawczego celu, jakim 

jest umiejętność nawiązywania dialogu. Komunikować się z drugą osobą w sposób 

partnerski oznacza uznawać jej oczekiwania, pragnienia i potrzeby za równie ważne jak 

swoje. Partnerskie komunikowanie się sprzyja przekazywaniu własnych myśli i przeżyć 

wprost, udzielaniu informacji zwrotnych, ujawnianiu własnego „ja”121. Natomiast wa-

runkiem dialogu edukacyjnego jest zaufanie – uczucie, które powinno towarzyszyć re-

lacjom interpersonalnym między nauczycielem akademickim a studentem; które spra-

wia, że są oni gotowi okazać sobie wzajemną otwartość mogącą prowadzić do spotka-

nia. Dzięki zaufaniu jego partnerzy – nauczyciel i student – nastawiają się na wzajemne 

zrozumienie122. 

                                                 
117 Por. M. Jakowicka, Potrzeba metodologicznych podstaw oceny relacji nauczyciel – rodzice. W: I. 
Nowosad, M.J. Szymański (red.), Nauczyciel i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji 
współpracy. Zielona Góra-Kraków 2004, s. 102-104. 
118 Por. B. Ciesielski, Wybrane problemy konstruowania i funkcjonowania systemu kształcenia w wyższej 
szkole oficerskiej. Warszawa 1992. 
119 K. Denek, Podmiotowość w procesie…, dz.cyt., s. 15. 
120 J. Bińczycka, Nauczyciele…, dz.cyt., s. 70. 
121 D. Skulicz, Język dialogu w edukacji wczesnoszkolnej. W: W. Kojs, R. Mrózek (red.), Komunikacja, 
dialog, edukacja. Cieszyn 1998, cz. I, s. 130. 
122 J. Danilewska, Zaufanie w relacjach nauczyciel akademicki – student. W: D. Skulicz (red.), W poszu-
kiwaniu modelu dydaktyki akademickiej. Kraków 2004, s. 60. 
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„Tak rozumiany dialog wymaga spełnienia określonych warunków, zaakceptowa-

nych zarówno przez studentów, jak i nauczycieli akademickich. Należą do nich przede 

wszystkim: równość partnerów, szacunek wobec partnera, wzajemne zaufanie, otwar-

tość i szczerość, podmiotowość partnerów, postawa tolerancji, respektowania „inności”, 

myślenie z punktu widzenia innych i umiejętność zawieszania sądów własnych, gdy te 

okażą się fałszywe, elastyczność w korygowaniu przekonań i przeświadczeń, odpowie-

dzialność partnerów, autonomia poznawcza, swoboda zewnętrzna i wewnętrzna przy 

wygłaszaniu sądów i opinii. Realizacji dialogu powinna towarzyszyć wewnętrzna po-

trzeba partnerów do jego prowadzenia, chęć kontaktu, gotowość spotkania intelektual-

nego i emocjonalnego z partnerem”123. 

Relacja nauczyciel akademicki – student może uwzględniać partnerstwo i pod-

miotowość. Mamy wówczas do czynienia z dwupodmiotowością procesu kształcenia. 

Ta „dwupodmiotowość procesu dydaktycznego wyznacza zakres praw i obowiązków 

nauczycieli i uczniów. To warunek współdziałania i samorealizacji, autentycznego dia-

logu, negocjacji i podejmowania decyzji, a w konsekwencji kształtowania atmosfery 

zaufania oraz poszukiwania prawdy i pozytywnych wartości” 124. 

Dążąc do urzeczywistnienia w szkole wyższej idei partnerskiego współdziałania 

trzeba jednocześnie pamiętać o tym, aby „pod szacownymi hasłami podmiotowości,  

partnerstwa, czy wreszcie źle rozumianej tolerancji nie maskować „bylejakości dydak-

tycznej” wyższej uczelni i jej nauczycieli”125. 

 

W kontekście niniejszych rozważań, należy mieć na uwadze, iż partnerskie 

współdziałanie między nauczycielem akademickim a studentem nie stoi w sprzeczności 

z tradycyjnym ujęciem relacji miedzy tymi osobami jako relacji mistrz – uczeń.  

W V wieku p.n.e. Sokrates wnosi do wizji nauczyciela – mistrza dwie istotne ce-

chy. Po pierwsze, uznanie wolności ucznia i partnerstwa we wspólnym dochodzeniu do 

prawdy przy założeniu, że ja-mistrz mogę się mylić, a ty-uczeń możesz znać drogę wła-

ściwą. Jest to radykalna zmiana, jeżeli porównamy ją z niepodważalnym autorytetem 

                                                 
123 S. Palka, Student…, dz.cyt., s. 101. 
124 Cz. Banach, Nauczyciele i organizatorzy oświaty a proces dydaktyczny. W: J. Półturzycki, A.E. Weso-
łowska (red.), Uczestnicy…, dz.cyt., s. 159. 
125 Z. Kosyrz, Nauczyciel akademicki wobec tolerancji w procesie nauczania i wychowania. W: K. Duraj-
Nowakowa (red.), Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów. Kraków-Łowicz 1999. 
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Pitagorasa. Po drugie, mistrz mając nastawienie na nieustanne poznawanie prawdy pra-

gnie się uczyć i nie wstydzi się przyznać, że czegoś nie wie126. 

Władysław Stróżewski dodaje, że „Mistrz wie, że będąc mistrzem, nie przestał 

być uczniem, że uczy się nie tylko od mądrzejszych od siebie, ale niekiedy także od 

tych, których sam naucza. W ten sposób pogłębia się szczególna więź między nim a 

jego uczniami, stosunek partnerstwa w obliczu tego, co najważniejsze: prawdy”127. A 

jedną z istotnych cech mistrza jest radość z sukcesu ucznia. Mistrz potrafi dostrzec in-

dywidualność ucznia, „która zaprowadzić go może na drogi inne, niż te, które przemie-

rzał sam. Przychodzi zresztą moment, w którym uczeń przeradza się w partnera. A po-

tem może i taki, w którym uczeń idzie zupełnie inną drogą. Mistrz pozostaje mistrzem, 

jeśli potrafi zaakceptować to bez zazdrości i złości, wiedząc, że zdolność pięknego róż-

nienia się jest cechą ludzi szlachetnych. Pozostaje przyjaźń i pozostaje wdzięczność – 

uczucie, którego doświadczamy w obliczu wielkości” 128. 

Na uwagę zasługuje również to, „iż w najprostszych, codziennych praktykach na-

uczyciela i ucznia da się łatwo uchwycić taki moment, w którym uczeń staje się dla mi-

strza nauczycielem; więcej, staje się współtwórcą jego mistrzostwa, jego wiedzy, jego 

odkryć. [...] Wydaje się, że taka sytuacja wyraziście ukazuje relację mistrza i ucznia 

jako sprzężenie zwrotne, a nie napięcie jednokierunkowe. I nie idzie tu najbardziej o 

kwestię wdzięczności dla ucznia, który swą obecnością, swą osobą umożliwił tego ro-

dzaju przeżycie; nie idzie tylko o impuls dla dalszego wysiłku intelektualnego, lecz bar-

dziej o zrozumienie partnerstwa w sensie najgłębszym”129.  

Charakterystyka postaw partnerskich opiera się m.in. na badaniach i obserwacji 

autentycznych zachowań różnych „mistrzów”. Walor prawdziwości i równocześnie 

dużej plastyczności mają postawy partnerów, opisywane w literaturze biograficznej, 

autobiograficznej, wspomnieniowej. Opisy te wskazują na możliwości występowania 

postaw partnerskich, dobrze ilustrują ich istotę i atrakcyjność130. 

Przykładem może tu być sylwetka jednego „mistrza” a jednocześnie partnera swo-

ich „uczniów” – filozofa, profesora Stefana Swieżawskiego. Władysław Stróżewski 

wspominając swojego mistrza profesora Stefana Swieżawskiego, pokazuje jego przyja-

                                                 
126 Por. K. Korus, Mistrz i uczeń w tradycji antycznej. W: Mistrz i uczeń. Materiały z sympozjum – 18-19 
marca 1996, Kraków. s. 46. 
127 W. Stróżewski, Dwaj mistrzowie. W: Mistrz i uczeń…, dz.cyt., s. 24. 
128 Tamże, s. 27. 
129 E. Miodońska-Brookes, Uczeń nad mistrza. W: Mistrz i uczeń..., dz.cyt., s. 35. 
130 Por. J. Bińczycka, Nauczyciele…, dz.cyt., s. 72. 
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cielski stosunek do uczniów: „Atmosfera seminarium miała w sobie coś niecodzienne-

go, odświętnego. Łączyła nas żarliwość w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, szacu-

nek dla cudzej myśli, a także szacunek dla własnego wysiłku interpretacyjnego. Byli-

śmy wszyscy równi: Profesor i pozostali uczestnicy seminarium, zarówno jego „starzy”, 

jak i nowi uczestnicy”131. 

We współczesnych czasach, najbardziej sprzyjającym czasem dla zaistnienia rela-

cji mistrz-uczeń są seminaria magisterskie lub doktoranckie. Anna Sajdak stwierdza 

wręcz, że seminaria są ostatnim bastionem dla mistrza i ucznia132.  

 

Nauczyciel akademicki jest kluczową postacią w dziele inicjowania i intensyfika-

cji współpracy ze studentami. Na jej początku musi znajdować się uwzględnianie opinii 

i oczekiwań studentów, co do inicjowanego przez nauczyciela procesu edukacji w szko-

le wyższej. 

Nauczyciele szkoły wyższej, oprócz swojej działalności naukowej, prowadzą tak-

że działalność dydaktyczną, jak również – na co zwracają coraz częściej uwagę autorzy 

publikacji dotyczących pedagogiki szkoły wyższej – funkcję wychowawczą.  

Stąd ważną kwestią jest, by posiadali oni odpowiednie przygotowanie pedago-

giczno-psychologiczne, by znali i potrafili stosować założenia pedagogiki współczesnej. 

By wreszcie mieli kompetencje charakterystyczne dla trzech ważnych aspektów pracy 

zawodowej nauczyciela: etycznego, pragmatycznego i aktywistycznego133. 

„Szkoły wyższe powinny być świadome, że jakość tych szkół jest jakością ich ka-

dry nauczycielskiej, że pozycja tych szkół w społeczeństwie zależy od tego, jaka jest 

jakość tej kadry, że prędzej czy później uczelnie nie będą mogły już polegać na sponta-

nicznych mechanizmach przystosowania i selekcji, ale będą musiały zastanowić się nad 

pożądanymi cechami swojej kadry nauczającej i stworzyć sobie system jej systematycz-

nego przygotowania”134.  

 

 

                                                 
131 W. Stróżewski, Dwaj mistrzowie…, dz.cyt., s. 28-29. 
132 Por. A. Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. 
Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków 2013, s. 147-149. 
133 Por. K. Pacławska, Nauczanie jako zawód i powołanie. Informator Studium Pedagogicznego UJ 
2003/2004, s. 17-25. 
134 J. Szczepański, Pracownik naukowy jako nauczyciel akademicki. W: Uczelnia na miarę współczesno-
ści. Poznań 1983, s. 82. 
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Tymczasem, często jeszcze „dydaktyka szkoły wyższej opiera się na powielaniu 

utartych schematów, tych samych tradycyjnych rozwiązań metodycznych, mało zróżni-

cowanej, statycznej organizacji pracy, wszechobecnej rutynie! Są wprawdzie osoby 

preferujące dyskusje, konwersacje, prace projektowe i warsztaty. Wielu nauczycieli 

akademickich nie rozstaje się jednak z tradycyjnym wykładem i ćwiczeniami, które są 

w istocie rzeczy mało kształcącym odtwarzaniem zadanej lektury. Całość nastawiona 

jest ciągle na „przeżuwanie” i wkuwanie gotowej wiedzy, tego, co zostało już dowie-

dzione w minionym czasie”135. 

W wielu polskich szkołach wyższych, przygotowanie pedagogiczne przyszłych 

nauczycieli akademickich pozostaje na bardzo niskim poziomie, ograniczając się naj-

częściej do „zaliczenia” przez doktoranta krótkich zajęć z zakresu pedagogiki. „Trud-

ność pogłębia fakt całkowitego niemal odejścia od wymagań dotyczących psycholo-

gicznego i pedagogicznego przygotowania do roli nauczyciela akademickiego i rezy-

gnacji z form doskonalenia kwalifikacji w tym zakresie”136. Jak dodaje  

T. Lewowicki „dotychczasowe przygotowanie nauczycieli w zbyt małym stopniu 

uwzględnia kształtujący się obecnie paradygmat edukacji podmiotowej”137. 

„Atmosfera nieufności, wzajemnej niechęci, istniejąca realnie na co dzień swoista 

barykada w wyrazistym i ostrym podziale na „MY” – studenci i „ONI” – nauczyciele 

akademiccy wyznaczają w mniejszym lub większym stopniu rzeczywistość szkół wyż-

szych”138. Stąd jakość procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole wyższej, a – co 

jest również z tym związane – przebieg współpracy między nauczycielem akademickim 

a studentem, pozostawia wiele do życzenia i jest daleki od założeń partnerskiego 

współdziałania. 

A tymczasem, dydaktyka szkoły wyższej powinna być nastawiona na wspomaga-

nie i ukierunkowanie rozwoju studenta, jego samodzielnego myślenia, działania oraz 

kształtowanie postaw innowacyjnych i kreatywnych. Nauczyciel akademicki powinien 

być twórczy, poszukujący nowych pomysłów, powinien preferować metody aktywizu-

                                                 
135 M.J. Szymański, Kryzys…, dz.cyt., s. 210. 
136 K. Jaskot, Uczelnia…, dz.cyt., s. 13. 
137 T. Lewowicki, Przemiany…, dz.cyt., s. 80. 
138 W. Sawczuk, Szkoła wyższa jako miejsce spotkania nauczyciela i ucznia/studenta (wybrane problemy). 
s. 205. 
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jące, rozwijające twórcze myślenie, wyobraźnię, kształtujące postawy i wartości u stu-

dentów139. 

Stąd, nauczyciele – pracownicy szkoły wyższej powinni być inicjatorami partner-

skiego współdziałania, powinni stwarzać korzystne warunki jego realizacji. Aktywność 

nauczycieli ma istotne znaczenie, zarówno dla form, jak i zakresu tego współdziałania.  

Nauczyciel akademicki stwarza szanse partnerskiego współdziałania ze studenta-

mi, gdy w swej pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

♦ Kieruje się założeniami psychologii humanistycznej, personalistyczną filozofią wy-

chowania, ideą podmiotowości, edukacyjną aksjologią. 

♦ Ma szczególną wrażliwość etyczną. „Nie wystarcza bowiem troska o logiczną, for-

malną poprawność procesu myślenia. Czynności umysłu muszą być koniecznie włą-

czone w duchowy klimat niezbędnych cnót moralnych, jak szczerość, odwaga, poko-

ra i uczciwość oraz autentyczna troska o człowieka”140. 

♦ Okazuje studentom chęć i otwartość na współpracę. Potrafi komunikować własne 

oczekiwania w tym zakresie. Bez otwartości nie można mówić o stworzeniu praw-

dziwego kontaktu miedzy uczestnikami procesu edukacyjnego. „Kiedy ktoś odpo-

wiada na otwartość drugiego, ważne jest aby go akceptował i wspierał. To otwarcie i 

akceptacja podnosi skłonność drugiej osoby do bycia również otwartym”141. Nato-

miast, aby być otwartym, konieczne jest zaufanie142, które buduje się poprzez stałe, 

otwarte i całkowite porozumiewanie się. „Nauczyciel nie tylko przekazuje informa-

cję, ale również zachęca do stawiania pytań, interpretacji faktów i problemów, wza-

jemnej wymiany komunikacyjnej”143. Stąd tak ważne są umiejętności interpersonalne 

jako element osobowości nauczyciela akademickiego144. 

 

 

 

                                                 
139 Por. F. Bereźnicki, O nowy kształt edukacji nauczycielskiej. W: K. Denek, F. Bereźnicki (red.), Dydak-
tyka w dobie przemian edukacyjnych. Szczecin 1999, s. 68. 
140 Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II. W: Posługa myślenia. Materiały z sympozjum –  
17 listopada 1997, Kraków, s. 13. 
141 D. Johnson, Podaj dłoń. Warszawa 1992, s. 25. 
142 Por. J. Danilewska, Zaufanie…, dz.cyt., s. 59-65. 
143 D. Barnes, Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia. Warszawa 1988, s. 36. 
144 Por. Z. Sroga, M. Sołtyńska-Rąb, Umiejętności interpersonalne jako element osobowości nauczyciela 
akademickiego. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 2001, nr 16, s. 164-168. 
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♦ Ma świadomość dynamicznego rozwoju studentów i swojej osoby w toku partner-

skiego współdziałania oraz dzieli odpowiedzialność za kształt tej współpracy. 

♦ Jest autorytetem dla studentów. „Tam gdzie nauczyciel akademicki cieszy się rze-

czywistym, wyzwalającym autorytetem, gdzie nie ma narzucania własnych mnie-

mań, lecz zachodzi wzbogacona racjonalnymi argumentami dyskusja, tam zaczyna 

rozwijać się swoista wewnętrzna więź między nim a studentami, tam skuteczniej sta-

bilizuje się i kreuje atmosfera wychowawcza, tam wyższe są wskaźniki dydaktycz-

nych oddziaływań nauczyciela”145. 

♦ Pełni rolę demokraty, który metodą dialogu negocjuje i uzgadnia ze studentami istot-

ne kwestie edukacyjno-samoedukacyjne. Przy aktywnym udziale studentów opraco-

wuje program i tematykę zajęć, jak również zakres działań samoedukacyjnych w 

oparciu o zaproponowaną literaturę. Oczywiście opracowany program i tematyka za-

jęć uwzględnia zarówno standardy kształcenia dla odpowiednich kierunków studiów, 

jak również potrzeby, oczekiwania oraz możliwości studentów. Nauczyciel taki 

współustala kryteria zaliczania i oceniania poszczególnych jednostek tematycznych, 

bądź też całych zajęć i dopuszcza możliwość dokonywania przez studenta samooce-

ny własnej pracy. Umożliwia studentom tworzenie i prezentację własnych pomysłów 

i rozwiązań w oparciu o własną twórczość i odpowiednią literaturę, z zastosowaniem 

wybranych przez studenta metod i pomocy dydaktycznych. Dokonuje wraz ze stu-

dentami podsumowania określonych treści w formie odpowiednich uogólnień. 

Współplanuje z nimi przebieg procesu studiowania w domu i pomaga w doborze od-

powiedniej literatury146. Stosując metody edukacyjne, posługuje się zarówno meto-

dami nauczania jak i metodami wspierania – te drugie należy rozumieć jako systema-

tycznie stosowany sposób współdziałania partnerskiego nauczyciela ze studentami 

oraz studentów ze sobą, polegający na wzajemnym udzielaniu sobie pomocy eduka-

cyjnej, w zależności od potrzeb i oczekiwań partnerów interakcji edukacyjnej, z któ-

rych każdy może być zarówno dawcą, jak i biorcą pomocy147. 

♦ Jest promotorem zmian w procesie edukacyjnym, gdzie zmiana jest rozumiana jako 

„akt kreatywnego i sprawnego technologicznie stosowania optymalnych rozwiązań 

                                                 
145 J. Bogusz, Autorytet nauczyciela akademickiego a wyniki kształcenia i wychowania. „Pedagogika 
Szkoły Wyższej”, 1996, nr 4, s. 19. 
146 Por. J. Kujawiński, Partnerskie współdziałanie w szkole Uczniów z Nauczycielami i Uczniów z sobą. 
Poznań 1998, s. 56. 
147 Tamże, s. 61. 
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w kształtowaniu konkretnych sytuacji dydaktycznych”148. Nauczyciel akademicki – 

promotor zmiany ma do spełnienia również określone zadania. Zadaniem nauczycie-

la powinna być nade wszystko praca z uczniami/studentami, ale również wdrażanie 

ich do współpracy, ponieważ uczniowie/studenci mogą sobie wzajemnie przekazy-

wać niemało wiedzy i umiejętności. Celem działania nauczyciela jest nie tyle przy-

swojenie przez ucznia/studenta określonych treści, co optymalizacja jego rozwoju, 

stwarzanie warunków dla rozwoju osobowości, indywidualnego, aktywnego otwarcia 

na sferę wartości, wreszcie prowadzenie do nabycia sprawności życiowych, w tym 

nawyku zdobywania wiedzy i samorozwoju149. 

♦ Posiada również wysokie kwalifikacje nauczycielskie, cechy osobowości umożliwia-

jące partnerskie współdziałanie oraz silną motywację nauczycielską150. 

♦ Przedstawia się odpowiednimi kompetencjami zawodowymi, a szczególnie tymi, 

które dotyczą partnerskiego współdziałania. Wyrażają się one skutecznością zacho-

wań prospołecznych nauczyciela i sprawnością w integrowaniu podmiotów edukacji. 

Przejawia je nauczyciel akademicki, gdy ma wiedzę o prawidłowościach współdzia-

łania i potrafi ją stosować w praktyce. Rozumie związki między własnym stylem in-

terakcyjnym a procesami społecznymi w grupie. Potrafi modyfikować własny styl 

kierowania grupą w zależności od stopnia rozwoju i dojrzałości społeczno-moralnej 

studentów. Umie rozwiązywać sytuacje konfliktowe przez negocjowanie i kompro-

mis i uczyć studentów tej umiejętności. Potrafi współdziałać z różnymi uczestnikami 

procesu edukacyjnego w szkole wyższej na rzecz tworzenia warunków do uczenia 

się we współpracy i odpowiedzialności za końcowy ich efekt. Wincenty Okoń rów-

nież zwracał uwagę na kompetencje zawodowe nauczyciela akademickiego ujmowa-

ne z uwagi na stosunki nauczyciel akademicki – student. Należą do nich: „rozumie-

nie przez nauczycieli dążeń młodzieży studenckiej; znajomość wzorów osobowych 

wyrażających cele i ideały studentów; zapobieganie tworzenia się barier psycholo-

gicznych między studentami i nauczycielami; przejawianie działań nastawionych na 

likwidowanie konfliktów pomiędzy studentami i nauczycielami akademickimi”151. 

                                                 
148 K. Pacławska, Nauczyciel jako promotor zmian w procesie edukacyjnym. W: A. Jopkiewicz (red.), 
Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie? Kielce 1995, s. 195. 
149 Por. K. Pacławska, Przemiany modelu edukacji nauczyciela. W: K. Pacławska (red.), Tradycja i wy-
zwania. Księga…, dz.cyt., s. 72-73. 
150 Por. J. Kujawiński, Partnerskie…, dz.cyt., s. 121. 
151 W. Okoń, Elementy dydaktyki szkoły wyższej. Warszawa 1987. 
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Do jeszcze innych należą kompetencje interakcyjne, negocjacyjne, organizatorskie, 

kierownicze oraz partnerskie152.  

♦ Stosuje w swojej pracy demokratyczny styl nauczania i wychowania. W stylu demo-

kratycznym, lub inaczej nazywanym partnerskim, nauczyciel powoduje tworzenie się 

w grupie modelu komunikacji dwukierunkowej (wielokierunkowej). Każdy jego 

członek może występować w roli nadawcy i odbiorcy. 

♦ Prezentuje się określoną postawą partnerską, którą można zdefiniować jako goto-

wość do: realizacji wspólnych celów, spostrzegania współpartnerów w roli jednostek 

równorzędnych, godnych szacunku i akceptacji153.  

♦ Ma bliskie i częste kontakty pozadydaktyczne ze studentami, wzbogacające z jednej 

strony wiedzę o zainteresowaniach i oczekiwaniach młodzieży, z drugiej strony, bę-

dące formą wpływu – przekazu własnych postaw, poglądów i oczekiwań”154. 

Uczestniczy w różnych sytuacjach sprzyjających partnerskiemu współdziałaniu (wi-

gilia, rajd uczelniany, koła naukowe, itp.).  

♦ „Wł ącza do prac badawczych zainteresowanych studentów a także tych, których 

możliwości intelektualne mogą się w trakcie realizowanych badań ujawnić i rozwi-

nąć” 155. 

♦ Uczestniczy wraz ze studentami w warsztatach, umożliwiających poprawę współpra-

cy miedzy nimi. 

Ponadto realizacja zadań związanych z partnerskim współdziałaniem wymaga: 

„komunikowania się (przekazywania – przyjmowania informacji, wymiany poglądów, 

pomysłów, decyzji); wzajemnego zrozumienia (informacji związanych z realizacją za-

dania, instrukcji, poleceń, sugestii i oczekiwań, intencji, zamierzeń, stanów, przeżyć); 

ustosunkowania się do siebie (postrzeganie swojego miejsca w sytuacji – swoich ról i 

pozycji, akceptowania partnerów, wzajemnej uczciwości intelektualnej, wzajemnego 

poszanowania godności, ze strony nauczycieli – taktu pedagogicznego); wzajemnego 

wpływania (zmiany stanów, zachowań, cech partnera, ukierunkowania potrzeb, zamie-

rzeń, decyzji związanych z działaniem, stymulowaniem aktywności partnera); współod-

czuwania (ujawniania stanów emocjonalnych, wywoływania u partnerów stanów emo-

                                                 
152 Por. K. Jaskot, Uczelnia…, dz.cyt., s. 12. 
153 Por. J. Bińczycka, Nauczyciele…, dz.cyt., s. 71. 
154 H. Najduchowska, E. Wnuk-Lipińska, Wyższa uczelnia w obliczu kryzysu. „Życie Szkoły Wyższej”, 
1990, nr 9. 
155 J. Brzeziński, Autorytet profesora uniwersytetu w świetle tezy o jedności kontekstu badania i kontekstu 
nauczania. „Nauka”, 1995, nr 4. 
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cjonalnych niezbędnych do realizacji zadania, gotowości zmiany własnych stanów i 

przeżyć pod wpływem partnera)”156.  

Do tych powinności nauczycieli akademickich dotyczących partnerskiego współ-

działania ze studentami, dodajmy jeszcze: głęboką i rzetelną wiedzę, umiejętność pracy 

z młodzieżą, kulturę i takt pedagogiczny, otwartość na studentów, partnerstwo w ich 

traktowaniu, tolerancję i poczucie humoru157. 

 „W zakresie „formatu osobowego” nauczyciel akademicki ma być indywidual-

nością, kimś, kto reprezentuje wyrazisty system wartości; o kim można powiedzieć, że 

ma własny styl bycia nacechowany wysoką kulturą w stosunkach międzyludzkich, 

życzliwością, tolerancją, dostępnością, otwartością. Powinien mieć poczucie humoru, 

często się uśmiechać, mieć dystans do siebie. Taki nauczyciel traktuje studentów w spo-

sób partnerski, jak osoby dorosłe, szanuje ich indywidualność oraz ich czas. Powinien 

być wzorem nauczyciela, pedagoga. Jego postawa wobec ludzi, wobec studentów ma 

być dla nich przykładem”158. 

Preferowanie w szkole wyższej partnerskiego współdziałania nauczycieli akade-

mickich i studentów nie oznacza wcale, że można pomijać, bądź też lekceważyć inne 

czynności i formy organizacyjne. Ważne są również: samodzielne studiowanie przez 

studenta w domu i na zajęciach, a także czynności kierowania przez nauczyciela aka-

demickiego, w niezbędnym zakresie pracą studentów podczas zajęć. 

Niewątpliwie jedne formy organizacyjne zajęć bardziej sprzyjają partnerskiemu 

współdziałaniu nauczyciela akademickiego ze studentami, a inne mniej. Dla przykładu, 

wykład nie służy kooperacji edukacyjnej, zaś zajęcia konwersatoryjne i fakultatywne 

jak również seminaria, czy też wszelkie formy warsztatowe doskonale sprzyjają wza-

jemnej współpracy nauczyciela akademickiego ze studentami. Na tych zajęciach mamy 

do czynienia z trzema rodzajami czynności edukacyjnych realizowanymi przez nauczy-

ciela akademickiego: kierowanie pracą studentów za pomocą metod nauczania; samo-

kierowanie swoją indywidualną działalnością przez samego studenta za pomocą stu-

diowania; oraz współkierowanie partnerskim współdziałaniem nauczycieli akademic-

kich i studentów. 

                                                 
156 K. Jaskot, Uczelnia…, dz.cyt., s. 13-14. 
157 Por. W. Wołoszyn, Powinności nauczycieli akademickich a gotowość zawodowa studentów. Byd-
goszcz 1996. 
158 W. Dróżka, Obraz nauczyciela akademickiego w świadomości studentów. Przyczynek do dyskusji. 
„Pedagogika Szkoły Wyższej”, 2001, nr 16, s. 181. 
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W tym kontekście, ważne jest by, jak zauważa Jerzy Kujawiński, „czas trwania na 

zajęciach wyżej wymienionych czynności wyrażała następująca nierówność: współkie-

rowanie > samokierowanie > kierowanie” 159. W każdej szkole, począwszy od klasowo-

lekcyjnej szkoły podstawowej po uczelnię akademicką, najbardziej zbliża do siebie 

Uczniów i Studentów taki Nauczyciel, który potrafi stać się ich autentycznym Partne-

rem, który jako równoprawny Partner potrafi wraz z nimi rozwiązywać szkolne i inne 

problemy, który potrafi wraz z nimi współkierować procesem współtworzenia i współo-

ceniania pomysłów rozwiązywania tych problemów, który potrafi być zarówno dawcą, 

jak i biorcą pomocy edukacyjnej i innej, który potrafi się przyznać, że o czymś nie wie, 

że czegoś nie pamięta, że w danej chwili nie potrafi czegoś rozwiązać itp.160. 

Wprowadzenie w życie zasady współdecydowania i wspólnej odpowiedzialności 

za kształcenie uczniów wymaga jednocześnie dobrej woli uczniów i nauczycieli161. 

„Prowadzić to musi do budowy nieznanych dotąd zrębów elastycznej konstrukcji sys-

temu edukacji na poziomie wyższym. Szczególnymi cechami tych nowych rozwiązań w 

zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia młodzieży i ludzi dorosłych będą: 

różnorodność, ustawiczność, alternatywność programowo-organizacyjna, podmioto-

wość i humanistyczność w podejściu do studentów oraz w transmisji wiedzy zdobywa-

nej i upowszechnianej przy użyciu różnych środków dydaktycznych, jak również nowo-

czesnej komunikacji. Do takich nowych celów i zadań należy przygotować nową, mło-

dą kadrę naukowo-dydaktyczną, której immanentnym zespołem cech kierunkowych i 

instrumentalnych powinna być podmiotowość” 162, a cechą osobowości, która sprzyja 

aktywnemu uczestnictwu jednostki w życiu społeczności zjednoczonej Europy, będzie 

„partnerska lojalność i odpowiedzialność w procesie współdziałania z innymi ludźmi i 

zespołami osób”163. 

Tylko w takim kontekście edukacja nauczycieli w uczelniach wyższych, może 

stać się bardziej elastyczną, podatną na potrzeby zmian oraz innowacyjną na miarę 

                                                 
159 J. Kujawiński, Partnerskie…, dz.cyt., s. 186. 
160 Tamże, s. 129. 
161 Por. T. Lewowicki, W stronę…, dz.cyt., s. 6. 
162 K. Wenta, Podmiotowość w dydaktyce akademickiej – oczekiwania i zagrożenia. „Pedagogika Szkoły 
Wyższej”, 1996, nr 4, s. 58. 
163 S. Nieciuński, J. Kulczycki, Definiowanie europejskości na potrzeby pracy edukacyjnej nauczyciela. 
„Pedagogika społeczna”, 2002, nr 3, s. 34 
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oczekiwań społecznych XXI wieku, co postuluje również reforma systemu edukacji w 

Polsce164. 

Partnerskie współdziałanie nauczycieli akademickich i studentów powinno stać 

się rzeczywistością w edukacji polskiej szkoły wyższej. Jak postuluje Zbigniew Kwie-

ciński „powinno nastąpić przejście od szkoły autorytarnej do szkoły demokratycznej, od 

modelu transmisji gotowej wiedzy przez nauczyciela do modelu komunikacji w poszu-

kiwaniu prawdy i otwartego dialogu”165.  

Wśród typologii stylów zaangażowania podmiotów edukacji, na podkreślenie za-

sługuje ten, który uwzględnia aspekt społeczny w życiu uczelni, tj. efektywną współ-

pracę studentów, w tym interakcję z pracownikami akademickimi166.  

 

 

Na zakończenie tego podrozdziału pragnę zacytować znamienne, dla poruszanych 

treści, słowa Andrzeja Pelczara: „Powiedzmy teraz wprost, w pierwszej osobie: my, 

profesorowie, my nauczyciele akademiccy, jesteśmy odpowiedzialni za otwarcie moż-

liwości zbudowania więzi z uczniami, stworzenia dobrych relacji między Osobami. Za 

wykorzystanie tych możliwości odpowiedzialni, lub przynajmniej współodpowiedzialni 

będą uczniowie, ale to, czy uczniowie poczują się istotnie w ten sposób współodpowie-

dzialni, zależy w ogromnej mierze od nas, nauczycieli, profesorów i może decydować o 

wielkości lub znikomości szans na to by ... może być mistrzem”167. 

 

 

 

 

 

                                                 
164 Por. D. Kowalczyk, M. Noga, Uniwersytecka edukacja nauczycieli w opinii absolwentów Studium 
Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 2003, nr 21, s. 210. 
165 Z. Kwieciński, Tekstualizacja nieobecności. Wprowadzenie. W: Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dys-
kursy. Toruń 1991, s. 6. 
166 Por. H. Coates, A Model of Online and General Campus-Based Student Engagement. Assessment and 
Evaluation in Higher Education, 2007, 32 (2), s. 121-141. 
167 A. Pelczar, Mistrz i uczeń. W: Mistrz i uczeń…, dz.cyt., s. 17. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Część II 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej  
na rzecz rozwoju podmiotowości studentów  

 
– analiza wyników badań własnych 

 

 
 

 



 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów 
 

 

 

 

 

131 

Rozdział III 

Metodologia badań własnych 
 

 

1. Uzasadnienie wyboru tematu  
i sformułowanie celów badań 

 

Podjęta w pracy problematyka należy do istotnych zagadnień z zakresu pedagogi-

ki szkoły wyższej. W nowoczesnym kształceniu akademickim – jak podkreśla Stanisław 

Palka – wysoko dziś cenione są (mogą być) idee, które można ująć w formie następują-

cych haseł: 

a) Poszukiwanie prawdy (co związane jest z kształceniem studentów do krytycznego 

i twórczego myślenia, do przetwarzania treści przyswajanych, do samodzielnego 

formułowania i rozwiązywania problemów). 

b) Podmiotowość nauczycieli akademickich i studentów (co łączy się z kształtowa-

niem poczucia autonomii i wolności jednostki, możliwości jej działań sprawczych). 

c) Partnerstwo nauczycieli akademickich i studentów (przejawiające się zarówno w 

sytuacjach zajęć dydaktycznych, jak i w toku kontaktów nieformalnych). 

d) Dialog dydaktyczny (pojmowany nie tylko jako przekazywanie, informowanie, 

lecz przede wszystkim jako wymiana myśli oraz kontakt intelektualny i emocjonal-

ny między nauczycielami i studentami, zatem dialog ujmowany nie tylko w katego-

riach czysto poznawczych, epistemologicznych, co ma miejsce np. w toku egzami-

nu ustnego lub zadawania pytań kontrolnych podczas ćwiczeń i wykładów, lecz 

także w kategoriach ontologicznych, co może się odbywać na zajęciach seminaryj-

nych, w kontaktach nauczyciela – mistrza z uczniem – magistrantem). 

e) Samodzielność poznawcza studentów (wiążąca się z umiejętnościami docierania 

do źródeł informacji, opracowywania i przetwarzania tychże oraz krytycznej ich 

analizy, formułowania i rozwiązywania problemów poznawczych na podstawie tre-

ści gotowych lub wyników własnych badań). 
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f) Twórczość nauczycieli akademickich i studentów (co wiąże się z kształtowaniem 

i wyzwalaniem wyobraźni jednych i drugich, w sytuacji nauczycieli akademickich 

twórczość pedagogiczna związana jest z wprowadzaniem innowacji dydaktycz-

nych). 

g) Tolerancja (oznaczająca uznanie prawa innych osób do wyrażania odmiennych 

poglądów i zachowań, okazywanie wyrozumiałości w stosunku do innych osób, 

wyrażających odmienne poglądy i zachowania, jeżeli te nie są sprzeczne z przyję-

tymi normami prawnymi i etycznymi oraz nie godzą w godność osobistą innych lu-

dzi; z tym związane jest w kształceniu akademickim prowadzenie dyskusji i debat 

naukowych). 

h) Demokracja (przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym powinno 

obejmować całą młodzież, szczególne znaczenie ma to przygotowanie w odniesie-

niu do studentów uczelni akademickich, którzy w przyszłości zasilać będą szeregi 

elity intelektualnej społeczeństwa i przyczyniając się do reform ekonomicznych, 

społecznych, kulturalnych i oświatowych)1. 

Powyższe idee przyświecają głównym kierunkom rozważań i analiz w ramach 

rozprawy doktorskiej.  

 

Kolejnym zagadnieniem współczesnej pedagogiki, zarówno na poziomie teorii, 

jak i praktyki jest problematyka wspólnoty edukacyjnej. Między innymi taki temat 

zgromadził w Krakowie, w dniach 15-17 kwietnia 2004 roku ponad dwustu uczestni-

ków międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego pt.: „Fundamenty edukacyjnej wspólnoty”2. Treści poruszone w 

czasie konferencji miały istotny wpływ na sprecyzowanie ostatecznego tematu niniej-

szej pracy i poszerzyły sposób patrzenia na rzeczywistość edukacyjną szkoły wyższej. 

Jednocześnie podjętym w pracy rozważaniom teoretycznym i badaniom empirycznym 

towarzyszy przekonanie, poparte rozważaniami innych osób zajmujących się problema-

tyką szkolnictwa wyższego, że szkoła wyższa rzeczywiście może być wspólnotą: pod-

miotów, celów i wartości, a tym samym doskonałym środowiskiem wychowawczym.  

                                                 
1 S. Palka, Aktualne tendencje w dydaktyce akademickiej. W: D. Skulicz (red.), W poszukiwaniu modelu 
dydaktyki akademickiej. Kraków 2004, s. 35. 
2 J. Danilewska (red.), Fundamenty edukacyjnej wspólnoty. Kraków 2005, s. 9. 
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Wśród ważnych zadań wychowawczych szkoły wyższej wymienia się rozwój 

podmiotowości studentów, poprzez tworzenie odpowiednich warunków indywidual-

nego rozwoju i jego wspomaganie.  

„Podmiotowość studenta jest jednym z ważnych warunków – może nawet naj-

ważniejszym – jego rozwoju w toku studiów. Niektóre cechy osobowościowe, koniecz-

ne u przyszłej intelektualnej elity narodów, której trzon stanowią dzisiejsi studenci, mo-

gą się w pełni rozwijać w ich podmiotowości już w okresie studiów”3. Podobne stano-

wisko zajmował Papież Jan Paweł II, wzywając do wypracowania podmiotowości 

wszędzie, przy różnych warsztatach pracy, a w sposób szczególny wzywał do tego 

uczelnie. Podkreślał, że „nie możemy pozwolić ani poznawczo, ani praktycznie na zre-

dukowanie człowieka do rzędu przedmiotów, lecz zachowywać podmiotowość osoby w 

obrębie całej ludzkiej praktyki, a więc także i w obrębie naszej pedagogicznej działal-

ności. Niepokojem jednak napawa fakt, że tak aktualna dziś podmiotowość często nie 

znajduje zastosowania w praktyce akademickiej. Obecny student nie będąc traktowany 

autentycznie podmiotowo przez swoich wykładowców, również w swoich uczelniach 

nie dostrzeże podmiotów oddziaływań, choćby nawet najlepiej znał teorię podmiotowo-

ści”4.  

Kazimierz Jaskot zwracał uwagę na to, że w szkolnictwie wyższym „ugruntowuje 

się nowa filozofia edukacyjna. Uczelnie coraz wyraźniej ukierunkowują się na studenta 

i jego rozwój, a procesy edukacyjne ewoluują w kierunku opartym na relacjach podmio-

towych, stawiających studenta w roli współtwórcy własnego rozwoju i tego, co w pro-

cesach edukacyjnych ma miejsce”5. Podkreślał, że potrzebne są zmiany w relacjach 

pomiędzy nauczycielami i studentami, zachodzące w sytuacjach dydaktycznych. Opisu-

jąc funkcję wychowawczą szkoły wyższej, jako instytucji edukacyjnej wskazywał na to, 

że cel ten w zakresie wychowania jest realizowany m.in. poprzez tworzenie warunków 

współdziałania nauczycieli i studentów. „Nowa sytuacja wymaga, aby relacje nauczy-

ciele – studenci oparte były na uznaniu podmiotowości wszystkich uczestników proce-

sów edukacyjnych, aby charakteryzowało je partnerstwo zadaniowe, komunikowanie 

                                                 
3 B. Ratuś, Pedagogiczne i formalnoprawne przesłanki podmiotowości studenta. „Pedagogika Szkoły 
Wyższej”, 1996, nr 4, s. 31. 
4 A. Majewska, Edukacja nauczycieli w przesłaniach Jana Pawła II (z papieskich pielgrzymek do Ojczy-
zny). W: R. Parzęcki, R. Cierzniewska (red.), Doświadczenie i projekcja przyszłości w treściach pedago-
gicznego kształcenia nauczycieli. Bydgoszcz-Kraków 2000, s. 52-53. 
5 K. Jaskot, Kompetencje edukacyjne nauczycieli akademickich jako warunek przekształceń szkoły wyż-
szej. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 2001, nr 16, s. 7. 
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dwustronne, wzajemne zrozumienie, życzliwe ustosunkowanie do siebie, współodczu-

wanie”6.  

Stąd tak istotny jest charakter relacji między nauczycielami akademickimi i stu-

dentami. Jednym z możliwych typów relacji interpersonalnych w edukacji może być 

partnerskie współdziałanie między uczestnikami procesu edukacyjnego w szkole 

wyższej7.  

Partnerstwo nie ma jeszcze pogłębionych uzasadnień teoretycznych i wskazań 

praktycznych. Wprowadzanie go w codzienną działalność uniwersytecką będzie nie-

wątpliwie napotykało liczne bariery. Jest ono ideą, która stwarza szerokie pole do dzia-

łalności dydaktyczno-wychowawczej tym nauczycielom, którzy mają głęboką wiedzę, 

skłonność do nowatorstwa i są na nie podatni8. „Podmiotowość i partnerstwo nauczy-

cieli i uczniów ze względu na ich doniosłą rolę w unowocześnianiu i demokratyzacji 

edukacji szkolnej zasługuje na osobne studium teoretyczne i badania o charakterze in-

terdyscyplinarnym i kompleksowym”9. 

Nauczyciel akademicki, zawsze powinien wdrażać studentów do aktywnego 

uczestnictwa w życiu szkoły wyższej. Natomiast uczestnictwo powinno prowadzić do 

zaangażowania. Zdaniem Zbigniewa Kwiecińskiego: „problem zaangażowania mło-

dzieży w rozwój własny i społeczny należy do uniwersalnych i pierwszoplanowych 

problemów globalnych, współczesnych zmartwień i celów edukacji”10. Dodatkowo 

„przez zaangażowanie w działalność społeczną studenci mają szansę nawiązywania 

trwałych i prawdziwych przyjaźni, które będą sprzyjać tworzeniu wspólnej tożsamo-

ści”11. Zaangażowanie pozwala studentom rozwijać się w różnych aspektach, na różne 

sposoby12. Równie ważne jest zaangażowanie nauczycieli akademickich na rzecz roz-

woju studentów i niewątpliwie na rzecz własnego rozwoju. 

 

                                                 
6 K. Jaskot, Studenci w zmieniającej się szkole wyższej. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1997, nr 9/10, s.8. 
7 Por. M. Noga, Partnerskie współdziałanie nauczycieli akademickich i studentów. W: M. Wrońska, A. 
Zduniak (red.), Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. Warszawa-
Poznań 2004, tom 4, s. 433-446. 
8 R. Schulz, Szkoła – instytucja – system – rozwój. Toruń 1992. 
9 K. Denek, Podmiotowość w procesie kształcenia. W: K. Pająk, A. Zduniak (red.), Podmiotowość w 
edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. Warszawa-Poznań 2004, tom 1, s. 16. 
10 Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji. Olecko 1995, s. 176. 
11 B. Śliwerski, Pedagogika jako kierunek kształcenia w kontekście zmian i reform w szkolnictwie wyż-
szym. W: J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański (red.), Szkoła wyższa w toku zmian. 
Diagnozy i konstatacje. Kraków 2011, s. 72. 
12 Por. E. M. Bensimon, Foreword. In: S. R. Harper, S. J. Quaye (eds.), Student Engagement in Higher 
Education. New York and London 2009, s. 21-26.  
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Waga i znaczenie takich zjawisk, jak: wspólnotowo-wychowawczy charakter 

szkoły wyższej, zaangażowanie nauczycieli akademickich w rozwój podmiotowości 

młodzieży akademickiej oraz troska samych studentów o ten rozwój, możliwości i 

ograniczenia partnerskiego współdziałania podmiotów edukacji; jak również osobiste 

zainteresowania autora tą problematyką, stały się motywacją do dociekań teoretyczno-

badawczych i uzasadnieniem tematu rozprawy doktorskiej. 

 

Podjętym w pracy rozważaniom teoretycznym i realizacji zamierzeń badawczych 

towarzyszą następujące cele: 

Cel teoretyczny – analiza literatury przedmiotu i opis problematyki dotyczącej 

wspólnotowo-wychowawczego charakteru uniwersytetu, podmiotowości młodzieży 

akademickiej oraz relacji interpersonalnych między uczestnikami procesu edukacyjnego 

w szkole wyższej. Usytuowanie problematyki pracy w kontekście głównych przemian 

w zakresie szkolnictwa wyższego i jego tradycyjnych funkcji. Opracowanie wiedzy 

teoretycznej podejmującej charakterystykę zaangażowania wspólnoty akademickiej na 

rzecz rozwoju podmiotowości studentów.  

Cel empiryczny – ilościowa i jakościowa analiza materiału badawczego uzyska-

nego w drodze przeprowadzonych badań empirycznych. Diagnoza poziomu zaangażo-

wania wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów oraz okre-

ślenie poziomu tejże podmiotowości, w jej dwóch wymiarach: indywidualnym i spo-

łecznym.  

Cel praktyczny – pedagogiczne implikacje podjętych rozważań zmierzające w 

kierunku wskazania nauczycielom akademickim i studentom możliwości i ograniczeń w 

rozwoju podmiotowości młodzieży studiującej. Przedstawienie propozycji zmian w 

kształceniu uniwersyteckim. 

Cel aksjologiczny – ukazanie wartości płynących z zaangażowania wspólnoty 

akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów. Prezentacja walorów wyni-

kających ze wspólnotowo-wychowawczego charakteru szkoły wyższej oraz właściwych 

relacji interpersonalnych między nauczycielami akademickimi i studentami. Ukazanie 

wartości, które powinny być fundamentem funkcjonowania uczelni i życia akademic-

kiego. 

 



 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów 
 

 

 

 

 

136 

2. Wyjaśnienia terminologiczne 

 

Projekt badań operuje pewnym porządkiem kategorialnym, który określa możli-

wości opisu, a także istotne elementy konstrukcyjne narzędzia badawczego. Do najważ-

niejszych pojęć i zjawisk należą: podmiotowość, narcystyczna i uspołeczniona 

struktura podmiotowości, podmiotowość  indywidualna i społeczna, od-

powiedzialność, zaangażowanie, rozwój, partnerstwo, partnerskie współ-

działanie, wspólnota akademicka. 

Podmiotowość to zespół pewnych właściwości człowieka, które czynią z niego 

podmiot. Właściwości te można rozpatrywać w sensie: filozoficznym, psychologicz-

nym, pedagogicznym, socjologicznym, itp. Na użytek tej pracy przyjęto, za Krzyszto-

fem Wieleckim, rozumienie socjologiczno-filozoficzne. Zatem mówi się o tych właści-

wościach, jako pewnych parametrach określanych z punktu widzenia interakcji mikro- i 

makrospołecznych13. W tym kontekście, właściwości te tworzą dwie struktury podmio-

towości: narcystyczną i uspołecznioną14.  

Narcystyczną struktur ę podmiotowości tworzą m.in. następujące cechy pod-

miotu: zdolność do działania; autonomiczność, odrębność; samodzielność; świadomość 

swego działania, jego celów i skutków; odpowiedzialność za siebie i swoje działanie 

(ewentualnie zaniechanie tegoż działania); poczucie swojej autentyczności (wie się, kim 

się jest i jest się temu wiernym) i świadomość tożsamości; ekspresja, jako wyrażanie 

siebie; twórczość i wolność; obowiązkowość; oryginalność; ambicja; godność15.  

Do drugiej, dialektycznie pojednaną z tą pierwszą sferą podmiotowości, należy 

uspołeczniona struktura podmiotowości. Przynależne jej cechy to m.in.: traktowanie 

innych jako podmiotu; odpowiedzialność za innych ludzi; otwartość na innych; szacu-

nek dla drugiego, życzliwość i zaufanie; umiejętność decentracji i empatii; wrażliwość 

na dobro, jakim jest inny człowiek oraz na dobro wspólne; zdolność do poszukiwania 

możliwości porozumienia (wola zrozumienia racji innych), demokratycznego stanowie-

nia zasad i wspólnego podejmowania ważnych decyzji; chęć do współpracy z innymi; 

                                                 
13 K. Wielecki, Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Miedzy indywidualizmem a kolektywi-
zmem. Warszawa 2003, s. 304. 
14 Tamże, s. 307. 
15 Tamże, s. 300-307 i 351. 
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umiejętność radowania się różnorodnością kulturową, szanowania odmienności in-

nych16. 

Koncepcja podmiotowości przyjęta przez Krzysztofa Wieleckiego stała się inspi-

racją do przyjęcia podobnych założeń w niniejszej rozprawie doktorskiej. Biorąc za 

punkt wyjścia wspólnotowo-wychowawczy charakter szkoły wyższej, podjęto próbę 

opisu podmiotowości młodzieży akademickiej w jej dwóch podstawowych wymiarach: 

indywidualnym i społecznym. Tak rozumiana podmiotowość stwarza bowiem realną 

szansę na zbudowanie wspólnoty edukacyjnej, w której świadome siebie i odpowie-

dzialne podmioty (studenci i nauczyciele akademiccy), będą jednocześnie twórczo ze 

sobą współdziałać w realizacji celów edukacyjnych w toku studiów.  

Następnie podjęto decyzję o wyborze tych cech podmiotowości indywidualnej i 

społecznej, które będą możliwe nie tylko do teoretycznego opisania, ale przede wszyst-

kim do empirycznego zbadania. W zakresie podmiotowości indywidualnej studenta 

wybrano następujące cechy podmiotu: (1) poczucie podmiotowości, czyli przeświad-

czenie o sobie samym jako podmiocie, (2) aktywność sprawcza w zakresie własnego 

rozwoju (w tym aktywność aksjologiczna), (3) samodzielność w procesie edukacyjnym, 

(4) sprecyzowane oczekiwania wobec nauczycieli akademickich. Natomiast w społecz-

nej strukturze podmiotowości poddano analizie: (5) podmiotowe traktowanie (w tym 

współdziałanie partnerskie), (6) otwartość na innych, (7) współtworzenie wspólnoty 

edukacyjnej. 

Szczególną cechą podmiotowości jest odpowiedzialność. W wymiarze indywidu-

alnym będzie to odpowiedzialność za siebie i swój własny rozwój. Natomiast w wymia-

rze społecznym odpowiedzialność za innych, ich rozwój. Podmiotowość musi być 

związana z odpowiedzialnością, ale nie współodpowiedzialnością według własnych 

wyobrażeń, ale z odpowiedzialnością w kategoriach społecznych wobec ludzi17. „Od-

powiedzialność za innych oznacza przede wszystkim, iż szanujemy nie tylko swoją 

podmiotowość, ale też innych, a przynajmniej, że jej nie szkodzimy, a może nawet, iż 

mamy obowiązek działać na rzecz jej poszerzania [...]. Można mówić o bardziej i mniej 

radykalnym pojmowaniu tego obowiązku. Mniej radykalne jego rozumienie oznacza, iż 

podmiot nie ogranicza, lub nie przyczynia się w jakikolwiek sposób do ograniczania, 

                                                 
 
16 Tamże, s. 307-313 i 352-359. 
17 Por. T. Lewowicki, Marzenia o wyzwolonym nauczycielu – o emancypacji i odpowiedzialności. W: R. 
Kwiecińska, S. Kowal, M.J. Szymański (red.), Nauczyciel – tożsamość – rozwój. Kraków 2007, s. 61. 
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cudzej podmiotowości. W tym: podmiot nie przyczynia się do powstawania warunków 

ograniczających cudzą podmiotowość. Bardziej radykalne pojmowanie tej odpowie-

dzialności nakłada na podmiot obowiązek działania na rzecz poszerzenia podmiotowo-

ści innych, głównie poprzez stwarzanie warunków sprzyjających takiemu poszerzaniu 

swej podmiotowości przez inne podmioty”18. 

Radykalne rozumienie tej odpowiedzialności związane jest z zaangażowaniem 

człowieka na rzecz rozwoju podmiotowości drugiej osoby. Rozumienie terminu zaan-

gażowanie, przyjęto za Zbigniewem Kwiecińskim. Jest to zatem gotowość jednostki do 

przezwyciężenia dysonansu, świadomie przeżywanego przez jednostkę stanu napięcia 

poznawczo-emocjonalnego, przeżycia konfliktu wewnętrznego między zaakceptowa-

nymi wartościami a postrzeganym poziomem ich realizacji (poziomem – dodajmy – 

ocenianym jako znacznie odległy od idealnego, pożądanego, pragnionego). Ta goto-

wość jednostki do likwidacji przeżycia niedoboru stopnia zrealizowania przyjętych war-

tości może (nie musi) przeobrazić się w działanie na rzecz realizacji tych wartości, a 

formy zachowań zaspokajających potrzebę udziału w spełnianiu wartości mogą być 

bardzo różnorodne – od rzeczywistego czynu, rzeczywistego udziału w zmianie prakty-

ki społecznej, poprzez zachowania symboliczne, rytualne – do pozornych, zastępczych, 

ucieczkowych aż do obojętności. Zaangażowanie ma nie tylko określoną siłę, ale i 

treść19. Wymaga także czasu i wysiłku osoby. Czas i praca włożona w osiąganie celów 

edukacyjnych są nieodzownymi elementami zaangażowania20.  

Możliwie najwyższy poziom rozwoju człowieka, w tym jego podmiotowości jest 

zatem wynikiem jego pracy, wysiłku, zaangażowania. Niezależne jednostki są tym, 

czym się stały, są rezultatem własnych wyborów i poczynań21. Według psychoterapeuty 

amerykańskiego Carla R. Rogersa zaangażowanie jest najpełniejszym rodzajem działa-

nia ludzkiego, ponieważ świadomie lub nieświadomie mobilizuje całą osobowość i po-

budza ją do aktów twórczych. 

Należy jeszcze raz podkreślić, że zaangażowanie ściśle wiąże się z odpowiedzial-

nością. Odpowiedzialność bowiem, co już zostało podkreślone powyżej, przejawia się 

                                                 
18 K. Wielecki, Podmiotowość …, dz.cyt., s. 313. 
19 Z. Kwieciński, Socjopatologia…, dz.cyt., s. 176-179. 
20 Por. G. D. Kuh, What Student Affairs Professionals Need to Know about Student Engagement. Journal 
of College Student Development, 2009, 50 (6), s. 683–706. 
21 Por. Z. Bauman, K. Tester, O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem. Warszawa 
2003. 
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m.in. w zaangażowaniu podmiotów edukacji na rzecz poszerzania podmiotowości in-

nych, głównie poprzez stwarzanie korzystnych warunków rozwoju podmiotowości.  

Interesującym problemem jest także kwestia odpowiedzialności za wzrost zaanga-

żowania młodzieży akademickiej. Okazuje się, że odpowiedzialność tę ponoszą nie tyl-

ko podmioty edukacji (nauczyciele i sami studenci), ale również instytucje szkolnictwa 

wyższego22. 

Ponieważ w niniejszej pracy, połączono kategorię „zaangażowania” z kategorią 

„ rozwoju”, należy za Zbigniewem Kwiecińskim przeciwstawić się biologistycznemu i 

deterministycznemu rozumieniu rozwoju jednostki i jej relacji do społeczeństwa jako 

procesów „z zewnątrz” zadanych bądź przesądzonych, „naturalnych” i spontanicznych. 

Jest to też podkreślenie możliwości i powinności stałej i kryterialnej interwencji JA we 

własny rozwój, mierzony możliwością udziału i udziałem w prospołecznej zmianie oto-

czenia kulturowego i społecznego23. 

Na istotne aspekty rozwoju zwraca również uwagę Henryka Kwiatkowska. Jej 

zdaniem rozwój to „proces ukierunkowany na zdobywanie niezależności człowieka, 

czyli uwalniania się od wpływów i presji zewnętrznego otoczenia […], czego wyrazem 

jest, po pierwsze, krytyczne dystansowanie się wobec istniejących wzorów myślenia, 

narzuconych jednostce przez otoczenie społeczne i kulturowe, a po drugie, poszukiwa-

nie własnego sposobu bycia i dotrzymywania wierności własnej koncepcji świata i so-

bie oraz własnemu rozumieniu wartości, które tworzą dla jednostki przestrzeń aksjolo-

giczną i komunikacyjną” 24. 

Innym terminem, którym posługuje się autor pracy jest partnerstwo oraz part-

nerskie współdziałanie. W Nowym słowniku pedagogicznym „partnerstwo wychowaw-

cze” Wincenty Okoń definiował jako pojęcie pedagogiczne oznaczające taki typ relacji 

między wychowawcą i wychowankiem, jaki oznacza współdziałanie dla wspólnego 

celu, przy empatycznym wzajemnym nastawieniu, wzajemnym szacunku i obustronnej 

odpowiedzialności. Podobnie wyjaśniane jest „partnerstwo u młodzieży i dorosłych” – 

jako rodzaj stosunków pomiędzy jednostkami lub grupami polegający na wspólnocie 

celów i działań, oparty na zasadach równości, lojalności, wzajemnej odpowiedzialności 

                                                 
22 Por. S. Hu, G. D. Kuh, Being (Dis)Engaged in Educationally Purposeful Activities: The Influences of 
Student and Institutional Characteristics. Paper presented at the American Educational Research 
Association Annual Conference. Seattle 2001, s. 10–14.  
23 Z. Kwieciński, Socjopatologia…, dz.cyt., s. 179. 
24 H. Kwiatkowska, Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. Gdańsk 2005, s. 150. 
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i pomocy. Partnerstwo przejawia się w samorzutnej chęci współdziałania z inną osobą 

lub grupą, bez uciekania się do nakazów i zarządzeń25.  

Partnerstwo występuje w zespole będącym zbiorem współzależnych merytorycz-

nie – często nierównoważnych pod względem funkcji – elementów. Zespół ten repre-

zentuje poziom integracji zadaniowej; wspólny, zaakceptowany przez wszystkich part-

nerów cel realizowany przez nich w toku współdziałania, z poczuciem współodpowie-

dzialności za wynik. Związek ten opiera się na zasadzie wzajemnego szacunku i akcep-

tacji 26. 

 

Model partnerstwa zaproponowany przez Jadwigę Bińczycką27, uwzględniający 

wymienione właściwości, ukazuje rys. 6.:  

 

 Wspólny cel  

  

Nauczyciel akademicki Student 

 

 

 

 
Współdziałanie 

Współodpowiedzialność 
Wzajemny szacunek i akceptacja partnerów 

 

 

Rys. 6. Model partnerstwa 

 

Partnerstwo można rozumieć: instrumentalnie, jako element stosunków między-

ludzkich, umożliwiający osiąganie określonych celów; jako postawę interpersonalną 

(szczerość, otwartość w stosunku do ludzi, więzi przyjaźni, koleżeństwo); normatywnie 

(ustalenie zakresu praw i obowiązków obydwu stron, np. zaznaczenie udziału studentów 

we władzach uczelni)28. 

 

                                                 
25 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2001, s. 283. 
26 J. Bińczycka, Nauczyciele akademiccy i studenci w płaszczyźnie interpersonalnej. Katowice 1987, s.70. 
27 Tamże, (oznaczenia P1 i P2 zostały zastąpione odpowiednio: Nauczyciel akademicki i Student). 
28 Tamże, s. 78. 
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Rozumienie wspólnoty akademickiej zostało szeroko opisane w pierwszym roz-

dziale pracy. Nawiązuje ono do definicji wspólnoty edukacyjnej Mirosława Szymań-

skiego, który określa ją jako „rodzaj wspólnoty społecznej skupionej wokół celów 

związanych z kształceniem i samokształceniem, wychowaniem i samowychowaniem, 

łącząca osoby zacieśniające związki interpersonalne, mające poczucie tożsamości gru-

powej, wspierające się w działaniach edukacyjnych”29. W kontekście rozważań podję-

tych w niniejszej rozprawie, chodzi o wspólnotę edukacyjną studentów i nauczycieli 

akademickich, którzy współdziałając ze sobą w realizacji określonych celów edukacyj-

nych, tworzą jednocześnie określoną jedność społeczną (universitas), w której ważna 

jest podmiotowość każdego z jej uczestników. We wspólnocie tej odnajdziemy zarówno 

relacje mocno sformalizowane jak i te, które cechuje więź, bliskość, zrozumienie, za-

ufanie, przyjaźń, itp.  

Model teoretyczno-badawczy przyjęty w niniejszej rozprawie, zawierający jedno-

cześnie „mapę pojęć” opisanych powyżej, przedstawia rys. 7:  

 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej (nauczycieli i studentów) 

 

na rzecz rozwoju 

podmiotowości studentów 

podmiotowość indywidualna podmiotowość społeczna 

(1) Poczucie podmiotowości 
 

(2) Aktywność sprawcza  
w zakresie własnego rozwoju 

(w tym aktywność aksjologiczna) 
 

(3) Samodzielność w procesie edukacyjnym 
 

(4) Sprecyzowane oczekiwania  
wobec  nauczycieli akademickich 

(5) Podmiotowe traktowanie 
(w tym współdziałanie partnerskie) 

 
(6) Otwartość na innych 

 
(7) Współtworzenie wspólnoty edukacyjnej 

 

 

Rys. 7. Model teoretyczno-badawczy przyjęty w pracy [opracowanie własne] 

                                                 
29 M.J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków 2013, s. 196. 
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3. Problemy badawcze, zmienne i wskaźniki 
 

W badaniach pedagogicznych – niezależnie na ogół od ilościowego lub jakościo-

wego podejścia – pierwszorzędną rolę odgrywają problemy badawcze. Stanowią one 

podstawowy składnik każdego badania liczącego się w nauce. Szczególnie cenne są 

problemy badawcze przybierające postać pytań, na które nauka nie dała dotychczas za-

dowalającej odpowiedzi. Kryteriami poprawności problemów badawczych są: usytu-

owanie problemów badawczych na tle dotychczasowych osiągnięć naukowych, precy-

zja w sposobie ich formułowania, realna możliwość ich rozwiązania za pomocą poszu-

kiwań naukowo-badawczych i przydatność praktyczno-użyteczna30.  

 

Mając na uwadze powyższe uwagi sformułowano główny problem badawczy: 

Na jakim poziomie wspólnota akademicka jest zaangażowana w rozwój podmio-

towości studentów? 

 

Ze względu na duży stopień ogólności głównego problemu badawczego, na pod-

stawie literatury przedmiotu i własnych doświadczeń pedagogicznych sformułowano 

problemy szczegółowe, które dokładniej wyznaczają przedmiot podjętych badań. Pro-

blemy szczegółowe przyporządkowano dwóm wyodrębnionym kategoriom podmioto-

wości: indywidualnej i społecznej. 

 

Kategoria I – PODMIOTOWO ŚĆ INDYWIDUALNA STUDENTÓW 

 

1. Czy studenci postrzegają siebie jako podmiot i w jakim zakresie podejmują wysiłek 

myślenia o podmiotowości, starania się o jej poznanie i zrozumienie? 

♦ Jak studenci definiują podmiotowość? 

♦ Jak studenci oceniają własne poczucie podmiotowości? 

♦ Jakie przykłady świadczące o swej podmiotowości podają studenci? 

♦ W jakich sytuacjach i na którym etapie edukacyjnym studenci mieli szansę zastana-

wiać się nad własną podmiotowością? 

 

                                                 
30 Por. M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2003, s. 21-25. 
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2. Jaką rolę w odkrywaniu podmiotowości studentów pełnią nauczyciele akademiccy? 

 

3. W jakim stopniu studia, rodzaj i forma zajęć sprzyjają rozwojowi studenta? 

 

4. Czym charakteryzuje się aktywność sprawcza studentów w zakresie własnego roz-

woju? 

♦ W jakim stopniu aktywność studentów na rzecz własnego rozwoju jest świadoma i 

celowa, zgodna z własnymi wartościami i planami edukacyjnymi? 

♦ Jak studenci oceniają swoje zaangażowanie we własny rozwój w czasie studiów? 

♦ Jakie działania podejmują studenci na rzecz własnego rozwoju? 

♦ Czy studenci przejawiają aktywność aksjologiczną w zakresie selekcji i wyboru war-

tości akademickich? 

 

5. Jaki wpływ mają nauczyciele uniwersyteccy na aktywność sprawczą studentów? 

 

6. Czym charakteryzuje się samodzielność studentów w procesie kształce-

nia/samokształcenia? 

♦ W jakim stopniu studenci są samodzielni w procesie edukacyjnym? 

♦ Jakie działania studenci podejmują na rzecz wzrostu własnej samodzielności? 

 

7. W jakim zakresie nauczyciele akademiccy mają wpływ na samodzielność studen-

tów?  

 

8. Jakie oczekiwania mają studenci wobec nauczycieli akademickich?  

 

9. W jakim stopniu zmienne niezależne dotyczące studentów, takie jak: płeć, kierunek 

i rok studiów, osiągnięcia edukacyjne, tradycje nauczycielskie w rodzinie wpływają 

na podmiotowość indywidualną studentów oraz na zaangażowanie w jej rozwój? 
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Kategoria II – PODMIOTOWO ŚĆ SPOŁECZNA STUDENTÓW 

 

1. W jakim stopniu relacje między uczestnikami procesu edukacyjnego w szkole wyż-

szej mają charakter podmiotowy i czy sprzyjają rozwojowi podmiotowości? 

♦ Jaki typ współdziałania dominuje w relacjach studenci – nauczyciele akademiccy? 

♦ Od jakich czynników zależy jakość relacji studenci – nauczyciele akademiccy? 

♦ Z jaką częstotliwością w uniwersytecie dochodzi do partnerskiego współdziałania 

studentów i nauczycieli akademickich? 

♦ Czy partnerstwo jest pożądanym typem relacji w szkole wyższej? 

♦ W jakim stopniu studenci są przekonani o tym, że współpraca między nimi a na-

uczycielami akademickimi jest wskazana i potrzebna? 

♦ Czy studenci chętnie współdziałają z nauczycielami akademickimi na rzecz własne-

go rozwoju? 

♦ Jakie cechy pozytywne/negatywne studentów i nauczycieli akademickich zachęca-

ją/zniechęcają do współpracy? 

♦ Czy nauczyciele stosują takie metody pracy, które sprzyjają współdziałaniu? 

♦ Jak studenci oceniają stosunek nauczycieli akademickich do studentów? 

♦ W jakim stopniu nauczyciele akademiccy mają odpowiednie kompetencje dotyczące 

współdziałania? 

♦ Jak nauczyciele akademiccy realizują powinności dotyczące współdziałania ze stu-

dentami?  

♦ Jakie są formy współdziałania uczestników procesu edukacyjnego w szkole wyższej? 

 

2. W jakim stopniu relacje interpersonalne w uniwersytecie cechują się otwartością 

studentów i nauczycieli akademickich na siebie nawzajem? 

♦ Jak studenci oceniają swoją otwartość na nauczycieli akademickich? 

♦ Jakie zachowania świadczą o otwartości studentów na nauczycieli akademickich? 

♦ Jakie starania podejmują nauczyciele akademiccy o to, by otwartość studentów była 

większa? 

♦ Jakie zachowania studentów i nauczycieli akademickich zniechęcają do wzajemnej 

otwartości? 

♦ Dlaczego powinno dążyć się do zmniejszenia dystansu między studentami a nauczy-

cielami akademickimi? 
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♦ Jakie warunki powinny zostać spełnione, by studenci byli bardziej otwarci na na-

uczycieli akademickich? 

♦ Jakie korzyści mogą wynikać ze wzajemnej otwartości studentów i nauczycieli aka-

demickich? 

♦ Jakie sytuacje najbardziej sprzyjają otwartości? 

♦ W jakim stopniu studenci są otwarci na siebie nawzajem?  

 

3. W jakim stopniu uniwersytet ma charakter wspólnotowo-wychowawczy? 

♦ Czy studenci postrzegają uniwersytet jako wspólnotę? 

♦ Jak studenci rozumieją wspólnotę akademicką? 

♦ Czy studentom zależy na tym, by uniwersytet był wspólnotą edukacyjną?  

♦ Czym według studentów powinna charakteryzować się wspólnota akademicka? 

♦ Które wartości z Akademickiego Kodeksu Wartości UJ są najbardziej istotne dla 

studentów? 

♦ Czy uniwersytet powinien wychowywać i czy rzeczywiście wychowuje? 

♦ Jakie cele wychowawcze dotyczące szkolnictwa wyższego są szczególnie istotne dla 

studentów? 

♦ Jakie są ograniczenia w realizacji funkcji wychowawczej w uniwersytecie? 

 

4. W jakim stopniu zmienne niezależne dotyczące studentów, takie jak: płeć, kierunek 

i rok studiów, osiągnięcia edukacyjne, tradycje nauczycielskie w rodzinie wpływają 

na podmiotowość społeczną studentów oraz na zaangażowanie w jej rozwój? 
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Ze względu na problematykę poruszoną w niniejszej pracy zrezygnowano ze sta-

wiania hipotez badawczych. Przeprowadzone badania empiryczne nie mają charakteru 

eksperymentalnego, ale wpisują się w typ badań eksploracyjno-diagnostycznych i mają 

raczej charakter opisowy. Analizując problem podmiotowości studentów wykorzystano 

metody nie tylko ilościowe, ale przede wszystkim jakościowe. Rezygnacja z hipotez w 

badaniach różnych zjawisk społecznych, w tym stanowiących przedmiot tegoż opraco-

wania jest dość powszechne w literaturze przedmiotu.  

 

Nieodłącznym atrybutem badań pedagogicznych są tzw. zmienne i wskaźniki, 

które stanowią próbę uszczegółowienia problemów badawczych.  

Zmiennymi niezależnymi nazywa się m.in. różne i ściśle określone sposoby dzia-

łalności dydaktycznej i wychowawczej. Są nimi szczególnie te oddziaływania pedago-

giczne, dzięki którym oczekuje się określonych zmian w rozwoju umysłowym, społecz-

nym, moralnym lub fizycznym dzieci i młodzieży. Przykładami zmiennych niezależ-

nych w badaniach pedagogicznych może być – oprócz różnego rodzaju metod naucza-

nia czy wychowania – także wiele przeróżnych psychospołecznych czynników, warun-

kujących efektywność pracy dydaktycznej i wychowawczej. Zmiennymi niezależnymi 

mogą być także pedagogiczne i psychospołeczne czynniki dezorganizujące pożądany 

rozwój dzieci i młodzieży. Zmienne zależne natomiast są oczekiwanymi skutkami 

zmiennych niezależnych, czyli nierzadko spodziewanymi przez badacza wynikami za-

stosowanych w badaniach oddziaływań pedagogicznych lub następstwami różnych psy-

chospołecznych uwarunkowań pożądanego lub niepożądanego rozwoju osób objętych 

badaniami31. 

W pracy przyjęto dwie główne zmienne: zaangażowanie wspólnoty akademickiej 

oraz podmiotowość młodzieży akademickiej. Poprzez różnorodne wskaźniki starano się 

określić poziom tych zmiennych. 

Najczęściej, jak udowodniono w postępowaniu badawczym, to zaangażowanie 

jest zmienną niezależną wobec podmiotowości młodzieży, która również od niego zale-

ży. W prezentowanym projekcie badawczym do zmiennych niezależnych należą także 

różnorodne czynniki psychospołeczne, które mogą warunkować zarówno podmioto-

wość studentów, jak i zaangażowanie uczestników procesu edukacyjnego (płeć, kieru-

                                                 
31 M. Łobocki, Metody..., dz.cyt., s. 32-33. 
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nek i rok studiów, osiągnięcia edukacyjne, tradycja nauczycielska w rodzinie; rodzaj i 

forma zajęć, itp.)  

Jednocześnie zaangażowanie podmiotów edukacji we własny rozwój może być 

wskaźnikiem podmiotowości, tak w jej indywidualnym, jak i społecznym aspekcie.  

 

Wskaźnikiem jakiegoś zjawiska Z jest takie zjawisko W, którego zaobserwowanie 

pozwoli nam określić, że zaszło zjawisko Z32. Dzięki określeniu wskaźników przepro-

wadzane badania zyskują na swej trafności i rzetelności, a przede wszystkim pomagają 

poznać empiryczny sens uwzględnianych w badaniach zmiennych, co okazuje się wiel-

ce przydatne, zwłaszcza w sformułowaniu problemów badawczych i hipotez roboczych 

oraz w adekwatnej, wystarczająco pogłębionej interpretacji otrzymanych wyników ba-

dań33. Ułatwiają także konstruowanie narzędzi badawczych. W celu zbadania powyż-

szych zmiennych zastosowane zostały następujące kategorie wskaźników: 

♦ Elementy informacji zawarte w wypowiedziach respondentów. Są to wskaźniki em-

piryczne i inferencyjne. Wypowiedź respondentów na otwarte pytanie zawarte w 

kwestionariuszu ankiety jest wskaźnikiem ich wiedzy na dany temat, można też 

wnioskować o wyrażonych w słowach badanych ich postawach, opiniach, uczuciach. 

♦ Wskaźniki liczbowe jako wynik skalowania. Są to wskaźniki definicyjne w postaci 

np. średnich arytmetycznych ocen uzyskanych dzięki zastosowaniu skal ocen (skal 

szacunkowych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 S. Nowak, Metodologia badań społecznych. Warszawa 1985, s. 78. 
33 S. Nowak, Studia z metodologii nauk społecznych. Warszawa 1965, s. 245.  
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4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 

 

Zaprezentowana problematyka badawcza wymaga przyjęcia odpowiednich metod 

badawczych umożliwiających znalezienie odpowiedzi na postawione pytania oraz reali-

zację przyjętych celów.  

Metoda badania naukowego to „zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów 

koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących całość postępowania badacza zmierza-

jącego do rozwiązania określonego problemu naukowego”34. Natomiast techniki badań 

to „czynności praktyczne regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami pozwala-

jącymi na uzyskanie optymalnie sprawdzonych informacji, opinii i faktów. Technika 

badań to czynność poznawcza, proces angażujący badacza i innych ludzi, wszystko zaś 

inne, np. kwestionariusze i arkusze, to przedmioty i narzędzia służące tej czynności” 35. 

Podjęta problematyka badań, dotyczy zjawisk o dynamicznym charakterze, co 

przesądziło o wyborze drogi badawczej. Stanowi ona wyraz poszukiwań metodologicz-

nych, pozwalających na zachowanie zasadniczych cech jakościowej wersji empirii bez 

rezygnacji z ujęć typowo statystycznych.  

Wybór określonych metod, technik i narzędzi badawczych pozostających ze sobą 

w ścisłym związku podyktowany został przedmiotem badań, a przeprowadzone badania 

mają charakter ilościowo-jakościowy. 

 

Celem uzyskania materiału empirycznego posłużono się następującymi metodami, 

technikami i narzędziami badawczymi36: 

♦ Metoda sondażu diagnostycznego; technika – ankieta, narzędzie – kwestionariusz 

ankiety dla studentów. Kwestionariusz ankiety dla studentów składał się z 4 części: 

1) „Ja” w roli studenta, 2) „Ja” o nauczycielach akademickich, 3) „Ja” w relacji z in-

nymi – nauczycielami akademickimi i studentami, 4) „Ja” o wspólnocie edukacyjnej. 

Zawierał 56 różnorodnych pytań: otwartych (w tym pytania otwarte: wprowadzające, 

o opinie, o fakty, o motywy, o sugestie, uzupełniające),  półotwartych, zamkniętych 

(pytania alternatywne, dysjunktywne i koniunktywne), kontrolnych, z uszeregowa-

niem wariantów, a także pytania domagające się odpowiedzi w określonej skali ocen. 

                                                 
34 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1995, s. 42. 
35 Tamże, s. 76. 
36 Podział metod, technik i narzędzi badawczych przyjęto za: M. Łobocki, Metody…, dz.cyt. 
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Niektóre pytania były dość obszerne i wymagały od studentów ustosunkowania się 

do różnorodnych stwierdzeń i wyrażenia własnych opinii.   

♦ Metoda analizy dokumentów (analizy treści); technika – analiza esejów studentów 

nt.: „Moje oczekiwania wobec nauczyciela akademickiego”; narzędzie – autorski 

przewodnik do analizy treści pt.: „Trzy aspekty pracy nauczyciela”. Pisemne wypo-

wiedzi studentów, ich bogactwo i różnorodność ukazują sprecyzowane oczekiwania 

studentów wobec nauczycieli akademickich oraz powinności nauczyciela akademic-

kiego, które zostały scharakteryzowane w kontekście trzech podstawowych aspektów 

kompetencji zawodowych nauczyciela, wyróżnionych przez Kazimierę Pacławską37. 

Aspekty – etyczny, aktywistyczny i pragmatyczny – nie tylko pozostają w sferze 

rozważań teoretycznych Autorki, ale realizowane są od przeszło dwudziestu lat w 

praktyce przygotowania do zawodu nauczyciela w Studium Pedagogicznym Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego. Doskonale również odnoszą się do obszaru aktywności na-

uczyciela akademickiego, gdyż cechuje je refleksyjne i elastyczne podejście do nauki 

i odniesień praktycznych. 

♦ Metoda szacowania (skale ocen) – skale numeryczne, przymiotnikowe i opisowe 

wykorzystano w kwestionariuszach ankiet.  

 

Wyniki badań własnych dopełnione zostały wynikami ankiet studenckich za-

czerpniętymi z serwisu internetowego USOS, zawierającego dane oparte na informa-

cjach zgromadzonych w bazie danych USOS Uniwersytetu Jagiellońskiego38. Uwzględ-

niono tylko wybrane pytania z ankiet studenckich. Odpowiedzi na nie pozwalają jedno-

cześnie uzyskać rozwiązanie niektórych problemów badawczych lub znacząco ubogacić 

ich analizę. Do analizy jakościowej wykorzystano również komentarze studentów 

otrzymane w czasie internetowego ankietowania.     

 

 

 

                                                 
37 K. Pacławska, Model nauczyciela w kształceniu uniwersyteckim. Kompetencja do zmiany i rozwoju. 
Koncepcja nauczyciela w programie Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: Kwiat-
kowska H., Lewowicki T. (red.), Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej. Warszawa 
1997.  
38 USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów – system informatyczny służący do zarządzania to-
kiem studiów w szkole wyższej. 
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W badaniach jakościowych zastosowano także metodę: „Zogniskowany wywiad 

grupowy”  (ang. focus group interview). „Fokus” jest dyskusją, czy też precyzyjniej, 

dyskusją grupową, wymianą zdań na jakiś temat, wspólnym rozpatrywaniem jakiegoś 

zagadnienia. Zogniskowanie oznacza, że badanie prowadzone taką metodą ogranicza się 

do szczegółowej penetracji jednego konkretnego tematu. Ważna jest aktywność prowa-

dzącego (moderatora), który zadaje pytania – prowadzi wywiad równocześnie z kilko-

ma osobami. Moderator prowadzi dyskusję zaproszonych wcześniej respondentów, do-

branych zgodnie z kryteriami wynikającymi z celów projektu. Grupa dyskusyjna liczy 6 

– 8 osób. Jedna sesja trwa zwykle około 2 godzin. Dyskusja jest prowadzona według 

opracowanego wcześniej scenariusza, opisującego cele każdego etapu badania i może 

zawierać także dosłowne brzmienia pytań, które będą zadawane uczestnikom badania. 

Przebieg dyskusji jest zwykle nagrywany na taśmie magnetofonowej i/ lub video, może 

być także obserwowany przez lustro fenickie przez osoby znajdujące się w przyległym 

pokoju (tzw. podglądowni), transmisję video lub transmisję za pomocą Internetu. Waż-

ną zaletą grup dyskusyjnych jest ich dynamika oraz obecność interakcji. Kontakt z in-

nymi w grupie może stymulować działania twórcze, ułatwiać wyrażanie emocji. Inne 

atuty to relatywnie krótki czas zebrania informacji, a także możliwość obserwacji dy-

namiki postaw uczestników oraz interakcji pomiędzy nimi. W celu ilustracji poczynio-

nych ustaleń autorzy raportów z grup dyskusyjnych często cytują autentyczne wypo-

wiedzi uczestników dyskusji39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Por. D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. War-
szawa 2001; J. Lisek-Michalska, P. Daniłowicz (red.), Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad meto-
dą. Wyd. 2, poszerz. Łódź 2007. 
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5. Charakterystyka terenu badań  
i grupy badawczej 

 

Dobór terenu badań i grupy badawczej był celowy. Badaniami zostali objęci 

przede wszystkim studenci Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie (SPUJ) – kandydaci do zawodu nauczyciela. W badaniach fokusowych wzięli 

udział także pracownicy naukowo-dydaktyczni. 

Powołane uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1991 roku Studium 

Pedagogiczne jest kontynuatorem działań jednostki zajmującej się kształceniem na-

uczycieli w UJ w latach 1921-1952. Celem działania Studium jest kształcenie studen-

tów w zakresie przygotowania pedagogicznego, którego posiadanie jest niezbędnym 

warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela. W ramach zajęć prowadzonych w 

SPUJ studenci realizują przedmioty: podstawy edukacji/pedagogika, podstawy eduka-

cji/psychologia, emisja głosu, dydaktyka ogólna (dla wybranych kierunków studiów). 

Oprócz tego studenci zainteresowani uzyskaniem uprawnień pedagogicznych zobowią-

zani są do odbycia zajęć z dydaktyki przedmiotowej oraz praktyki pedagogicznej (za te 

przedmioty odpowiada macierzysty Instytut studenta). Studenci, którzy spełnią powyżej 

zakreślone wymagania otrzymują dyplom Zaświadczenie uzyskania kwalifikacji peda-

gogicznych do pracy nauczycielskiej. Zaświadczenia takie, wydawane po ukończeniu 

studiów kierunkowych, mają status dokumentu potwierdzającego nabycie nauczyciel-

skich uprawnień zawodowych, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodo-

wej wymaganiami. Oprócz form dla studentów studiów stacjonarnych, w SPUJ prowa-

dzone są także zajęcia dla studentów trybu niestacjonarnego oraz dla nauczycieli. Co-

rocznie z oferty edukacyjnej Studium korzysta około 600 studentów różnych kierunków 

studiów. 

Zatem, w projekcie badawczym założono, że grupę badawczą stanowić będę 

przyszli nauczyciele. Wybór ten został podyktowany przede wszystkim przekonaniem, 

że nauczycielem powinna być osoba, której podmiotowość jest na tyle ukształtowana, iż 

może współtworzyć osobowość innych, w tym respektować jednocześnie jego podmio-

towość. Podmiotowe traktowanie wychowanka jest bowiem postulatem, który w eduka-

cji już od wielu lat jest mocno akcentowany.  
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Wyjątkiem w grupie badawczej (ze względu na teren badań) są osoby, które były 

uczestnikami jednego z dwóch zogniskowanych wywiadów grupowych typu „eksperc-

kiego” podczas seminarium doktoranckiego w Instytucie Pedagogiki UJ. Wzięło w nim 

udział 7 doktorantów – uczestników dziennych studiów doktoranckich z zakresu peda-

gogiki oraz 1 samodzielny pracownik naukowy.  

 

Grupę badawczą stanowią: 

A – 80 studentów, którzy napisali esej nt.: „Moje oczekiwania wobec nauczyciela aka-

demickiego”. 

B – 14 osób – 7 pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 7 doktorantów – 

uczestników „zogniskowanego wywiadu grupowego” typu „eksperckiego”. 

C – 42 studentów – uczestników „zogniskowanego wywiadu grupowego” typu „Mini – 

grupy”. 

D – 440 studentów, który uzupełnili kwestionariusz ankiety dla studentów. 

E – śr. 387 studentów, którzy udzielili odpowiedzi na pytania z ankiety w USOS. 

 

Podsumowując, w projekcie badawczym udział wzięło: ok. 949 studentów,  

7 pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 7 doktorantów. Charakterystyka 

grup badawczych A-E znajduje się w tabelach 1-4 oraz na wykresach nr 1-5. 

 

 

Tabela 1. Charakterystyka grupy badawczej A – esej „Moje oczekiwania wobec n-la akademickiego” 

Studia stacjonarne (N) 
Wydział Kierunek 

K M Σ 

Filologiczny 
Filologia germań-

ska 
7 3 10 

(12,50) 
Filozofia 2 1 

Filozoficzny 
Psychologia 4 2 

9 
(11,25) 

Historyczny Historia 6 2 8 
(10,00) 

Fizyka 2 4 Fizyki, Astronomii  
i Informatyki Stosowanej Informatyka 3 2 

11 
(13,75) 

Biologia 7 2 
Biologii i Nauk o Ziemi 

Geografia 6 3 
18 

(22,50) 

Chemii Chemia 6 2 8 
(10,00) 

Psychologia stos. 7 2 Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej Zarządzanie 5 2 

16 
(20,00) 

Σ 
55 

(68,75) 
25 

(31,25) 
80 

(100) 

N – liczba badanych osób (w nawiasie wskaźnik procentowy) 
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Tabela 2. Charakterystyka grupy badawczej B i C – „zogniskowany wywiad grupowy” 

Typ „fokusa” Uczestnicy 

Pracownicy Studium Pedagogicznego UJ 
3 psychologów z tytułem naukowym doktora (3M) oraz 3 pedagogów – 2 z tytułem naukowym doktora (1K+1M ) 

oraz 1 magister (K) 
Samodzielny pracownik naukowy oraz doktoranci z Instytutu Pedagogiki UJ 

1 pedagog z tytułem naukowym doktora hab., prof. UJ (K) oraz 7 pedagogów – doktoranci dziennych studiów 
doktoranckich z zakresu pedagogiki (4K+3M) 

„Ekspercki” 
(grupa badawcza B) 

2 „fokusy” typu „eksperckiego” 
 – 7 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 7 doktorantów (14 osób – 7K+7M)  

Studenci Wydziału Filologicznego UJ 
3 studentów filologii germańskiej (2K+1M), 3 studentów filologii romańskiej (3K) 

Studenci Wydziału Filozoficznego UJ 
1 student filozofii (1M), 5 studentów psychologii (4K+1M) 

Studenci Wydziału Historycznego UJ 
6 studentów historii (4K+2M) 

Studenci Wydziału Fizyki, Astronomii Informatyki St osowanej UJ 
4 studentów fizyki (2K+2M), 2 studentów informatyki (1K+1M) 

Studenci Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ 
2 studentów biologii (2K), 4 studentów geografii (3K+1M) 

Studenci Wydziału Chemii UJ 
6 studentów chemii (4K+2M) 

Studenci Wydziału Zarządzania UJ 
2 studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (2K), 4 studentów zarządzania (2K+2M) 

„Mini – grupy” 
(grupa badawcza C) 

7 „fokusów” typu „Mini – grupy”  
– 7 wydziałów UJ, 12 kierunków (42 studentów – 29K+13M) 

 
Tabela 3. Charakterystyka grupy badawczej D – kwestionariusz ankiety dla studentów 

Studia stacjonarne (N) Płeć (N) 

jedn. magister-
skie 

Wydział Kierunek 
I st. II st. 

II/IIIr. IV/Vr. 

Liczba studen-
tów 

K M 

SN 
(N) 

TN 
(N) 

Filologiczny 
Filologie 
(różne) 

48 44 0 0 92 92 
(20,91) 

78 14 28 26 

Filozofia 6 10 0 0 16 

Psychologia 0 0 6 24 30 Filozoficzny 

Socjologia 6 12 0 0 18 

64 
(14,54) 

54 10 18 20 

Historyczny Historia 30 30 0 0 60 60 
(13,64) 

34 26 16 6 

Fizyka 16 10 0 0 26 Fizyki, Astro-
nomii  

i Informatyki 
Stosowanej Informatyka 2 12 0 0 14 

40 
(9,09) 

24 16 2 16 

Biologia 0 24 0 0 24 

Geografia 18 16 0 0 34 
Biologii  
i Nauk o 
Ziemi 

Biologia  
i Geologia 

2 22 0 0 24 

82 
(18,64) 

64 18 28 22 

Chemii Chemia 8 24 0 0 32 32 
(7,27) 

28 4 8 4 

Inform. nauk.  
i bibliotekozn. 

8 16 0 0 24 

Psychologia 
(stosowana) 

0 0 2 28 30 
Zarządzania  

i Komunikacji 
Społecznej 

Zarządzanie 6 10 0 0 16 

70 
(15,91) 

70 0 20 12 

Σ 
150 

(34,09) 
230 

(52,27) 
8 

(1,82) 
52 

(11,82) 
440 

(100) 
440 

(100) 
352 
(80) 

88 
(20) 

120 
(27,27) 

106 
(24,09) 

N – liczba badanych osób (w nawiasie wskaźnik procentowy) 
SN – stypendium naukowe (wysokie osiągnięcia edukacyjne) 
TN – tradycje nauczycielskie w rodzinie 
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Wykres 1. Charakterystyka grupy badawczej D 

- studenci według Wydziałów UJ

W.Filologiczny

20,91%

W.Filozoficzny

14,54%

W.Historyczny

13,64%

W.Fiz.,Astr.i Inf.St.

9,09%

W.Biol.i i Nauk o Ziemi

18,64% W.Chemii

7,27%

W.Zarz.i Kom.Społ.

15,91%

 
 

Wykres 2. Charakterystyka grupy badawczej D 

- studenci według roku studiów

35,91%

64,09%

I st./II-IIIr. II st./IV-Vr.

 

 

Wykres 3. Charakterystyka grupy badawczej D 

- studenci według płci

80,0%

20,0%

Kobiety Mężczyźni
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Wykres 4. Charakterystyka grupy badawczej D 

- studenci według osiągnięć edukacyjnych 
(stypendium naukowe)

27,27%

72,73%

TAK NIE

 

 

 

Wykres 5. Charakterystyka grupy badawczej D 

- tradycje nauczycielskie w rodzinie

24,09%

75,91%

TAK NIE

 

 

 

 

Tabela 4. Grupa badawcza E – studenci, którzy udzielili odpowiedzi na pytania z ankiety w USOS 

Pytanie z ankiet studenckich Liczba studentów 

Jak oceniasz stosunek prowadzącego do studentów? 627 

Czy prowadzący był gotów udzielać dodatkowych wyjaśnień, konsultacji poza 
zajęciami (m.in. na dyżurach, za pośrednictwem maili, PEGAZ-a)? 

573 

Czy zajęcia inspirowały Cię do uczenia się i samodzielnej pracy poza zajęciami? 245 

Jak oceniasz swoją aktywność (dyskusje, referaty, prezentacje, projekty, itp.) w 
trakcie zajęć? 

245 

Jak oceniasz wymagania prowadzącego dotyczące wkładu pracy studentów w 
trakcie zajęć? 

246 

Średnia liczba studentów 387 
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6. Organizacja i przebieg badań 

 

 Organizację i przebieg badań można podzielić na kilka etapów: 

 

ETAP 1 

Studia nad literaturą przedmiotu. Analiza prac naukowych dotyczących przede wszyst-

kim pedagogiki szkoły wyższej, podmiotowości młodzieży akademickiej, relacji mię-

dzy uczestnikami procesu edukacyjnego w szkole wyższej, wspólnotowo-

wychowawczego charakteru uniwersytetu oraz jego aksjologicznych podstaw. 

ETAP 2 

Przeprowadzenie pierwszego etapu badań: analiza esejów studentów nt.: „Moje oczeki-

wania wobec nauczyciela akademickiego”. Badania przeprowadzono wśród 80 studen-

tów Studium Pedagogicznego UJ. Wyniki zostały opracowane na V Ogólnopolski Zjazd 

Pedagogiczny PTP. Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania. Wro-

cław 23-25.09.2004 r.  

ETAP 3 

Realizacja pierwszego etapu zogniskowanego wywiadu grupowego typu „eksperckie-

go” – prowadzony z ekspertami, specjalistami w danej dziedzinie. W ramach badań 

przeprowadzono dwa fokusy. Pierwszy wśród 6 nauczycieli akademickich (3 pedago-

gów i 3 psychologów) zatrudnionych w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego (SPUJ), natomiast drugi podczas seminarium doktoranckiego w Instytucie 

Pedagogiki UJ przy udziale 1 samodzielnego pracownika naukowego oraz 7 doktoran-

tów – uczestników dziennych studiów doktoranckich z zakresu pedagogiki. Raport z 

wywiadu grupowego został wykorzystany także jako narzędzie pomocnicze służące do 

uzyskania podstawowych danych potrzebnych do ostatecznego sformułowania proble-

mów badawczych oraz do budowy narzędzia używanego w dalszych badaniach ankie-

towych [rok akademicki 2005/2006]. 

ETAP 4 

Opracowanie kwestionariusza ankiety dla studentów oraz przeprowadzenie badań pilo-

tażowych na grupie 48 studentów, które pozwoliły skorygować i sprawdzić narzędzie 

badawcze [rok akademicki 2006/2007]. 
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ETAP 5 

Przeprowadzenie badań ankietowych wśród 440 kandydatów do zawodu nauczyciela, 

studiujących w SPUJ [rok akademicki 2009/2010 oraz 2010/2011]. 

ETAP 6 

Realizacja drugiego etapu zogniskowanego wywiadu grupowego typu „Mini – grupy” 

(Mini FGI), w którym uczestniczyło 7 sześcioosobowych grup studentów (42 osoby). 

Spotkania trwały przez dwie jednostki dydaktyczne (90 min.) i uczestniczyły w nich 

grupy jednorodne (reprezentujące dany wydział UJ) składające się ze studentów nastę-

pujących kierunków studiów: filologia (germańska i romańska), filozofia, psychologia, 

historia, fizyka, informatyka, biologia, geografia, chemia, informacja naukowa i biblio-

tekoznawstwo, zarządzanie. Wszystkie badane osoby zdobywały przygotowanie peda-

gogiczne w SPUJ. Wynikiem projektu jest raport napisany na podstawie analizy prze-

biegu dyskusji i zawierający odpowiedzi na pytania badawcze postawione w specjalnie 

przygotowanym scenariuszu. Ten typ badań zastosowano, aby pogłębić interpretację 

wyników uzyskanych w toku badań ankietowych [rok akademicki 2009/2010 oraz 

2010/2011]. 

ETAP7 

Analiza wybranych aspektów z ankiet studenckich zawartych w USOS za okres: se-

mestr letni, rok akademicki 2011/2012. 

ETAP 9 

Opracowanie wyników badań oraz poszukiwanie pedagogicznych implikacji przepro-

wadzonych badań empirycznych. Etap ten obejmuje także ponowną analizę literatury 

przedmiotu. 
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7. Metody statystyczne 

 

Uzyskany materiał badawczy poddany został samodzielnej analizie statystycznej  

i interpretacjom jakościowym. Uzyskane wyniki przedstawiono jako: 

 

 

Średnia arytmetyczna jest miarą przeciętnego poziomu wartości zmiennej 
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gdzie: 
 Xi  wartości zmiennej 
 n   liczba prób 
 
 
Odchylenie standardowe będące miarą rozproszenia wokół wartości średniej 
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gdzie: 
 Xi  wartości zmiennej 
X średnia arytmetyczna 
 n   liczba prób 
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gdzie: 
 Xi wartość pierwszej zmiennej 
X  średnia arytmetyczna pierwszej zmiennej 
 Yi wartość drugiej zmiennej 
Y  średnia arytmetyczna drugiej zmiennej 
 n liczba prób 
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Test t Studenta dla porównania średnich dwóch prób niezależnych 
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gdzie: 
 Xi wartość pierwszej zmiennej 
X  średnia arytmetyczna pierwszej zmiennej 
 Yi wartość drugiej zmiennej 
 Y  średnia arytmetyczna drugiej zmiennej 
 n1 liczba próby pierwszej 
 n2 liczba próby drugiej 
 

 

Wszystkie analizy statystyczne wykonano przy wykorzystaniu funkcji statystycz-

nych programu Excel. 
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Rozdział IV 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej  
w rozwój podmiotowości indywidualnej 

studentów w świetle badań własnych 
 

 

1. Poczucie podmiotowości studentów  
oraz zaangażowanie wspólnoty akademickiej  

w poznanie i zrozumienie fenomenu podmiotowości 
 

Analiza wyników badań empirycznych rozpoczyna się od przedstawienia rozu-

mienia zjawiska podmiotowości przez samych badanych, czyli studentów – kandydatów 

do zawodu nauczyciela. 

Ten wstępny moment – myślenia o podmiotowości, zastanawiania się nad tym 

czym ona jest, starania się o jej poznanie i zrozumienie, wreszcie próby jej zdefiniowa-

nia – jest bardzo ważny. Może stanowić on także pewien etap analizowanego w pracy 

zaangażowania. Czy etap pierwszy i niezbędny? – niekoniecznie.  

Człowiek może działać naprawdę podmiotowo i w ogóle nie znać fenomenu 

podmiotowości, nie myśleć o nim. Wręcz należy przyjąć, że jest to pojęcie znane bar-

dziej reprezentantom nauk humanistycznych niż matematyczno-przyrodniczych lub 

technicznych, co potwierdziły także badania, w tym rozmowy ze studentami.  

Inaczej ma się jednak sprawa z kandydatami do zawodu nauczyciela. Po pierwsze, 

w treściach kształcenia przyszłych nauczycieli podmiotowość już od dawna zajmuje 

znaczącą pozycję, a po wtóre studenci są przygotowywani do podmiotowego traktowa-

nia swoich wychowanków. Zatem należy przyjąć, że szczególnie w przypadku tej grupy 

studentów, ten etap poznawania zjawiska podmiotowości jest wskazany, a nawet ko-

nieczny. 

W części teoretycznej była mowa o trzech przenikających się warstwach życia, w 

których kształtuje się podmiotowość ludzka: (1) w relacjach ze światem materialnym – 

wówczas podmiot ujawnia się jako opozycja do przedmiotu działań materialnych; (2) w 

relacjach społecznych (człowiek - człowiek, jednostka - społeczeństwo) – wówczas 
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podmiotowość realizuje się we współdziałaniu; (3) w płaszczyźnie subiektywnej – w 

relacji do samego siebie jako podmiotu1.  

Zatem to zastanawianie się nad samym sobą, refleksja nad własnym „ja”, jak 

również myślenie o podmiotowości, jest elementem tej płaszczyzny subiektywnej, a co 

za tym idzie – przejawem zaangażowania w kształtowanie podmiotowości. 

  

Studentom, zarówno w kwestionariuszu ankiety, jak i podczas zogniskowanego 

wywiadu grupowego, zadano pytania dotyczące: rozumienia podmiotowości i sytuacji, 

które stwarzały sposobność do zastanowienia się nad tą kwestią; poczucia własnej pod-

miotowości; przykładów, które dowodzą posiadanej podmiotowości; zaangażowania 

nauczycieli akademickich w odkrywanie tej rzeczywistości. Badania ukazały także, w 

jakim stopniu podjęte studia oraz forma zajęć sprzyjają rozwojowi studenta. 

 

Większość studentów przyznaje, że zna i rozumie takie pojęcia, jak: podmioto-

wość, podmiotowe traktowanie (75,5%). W tej materii zauważono duże różnice pomię-

dzy poszczególnymi studentami ze względu na kierunek studiów oraz rok studiów. Zna-

jomością pojęcia częściej prezentowali się studenci II stopnia lub III/IV roku jednoli-

tych studiów magisterskich (68,0%) niż ich młodsi koledzy i koleżanki (32,0%). Pojęcia 

te najbliższe są studentom kierunków: filozofia oraz psychologia. 

 

Wykres 6. Znajomość i rozumienie pojęcia podmiotowość

75,5%

24,5%

TAK NIE

 

 

                                                 
1 Por. A. Kotusiewicz, Nowe kategorie edukacyjne. W: G. Koć-Seniuch (red.), Nauczyciel i uczniowie w 
sytuacjach szkolnych. Białystok 1995, s. 37-39. 
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Jednak tylko 1/3 badanych podjęła się trudu wyjaśnienia tego zagadnienia, a z tej 

grupy zdecydowana większość (90,2%) opisywała przede wszystkim podmiotowe trak-

towanie niż podmiotowość. Również w próbie definiowania tych pojęć zauważalna jest 

różnica pomiędzy studentami ze względu na kierunek studiów, a także rok studiów. Do 

grupy tych osób, które opisują podmiotowość, należą przede wszystkim studenci Wy-

działu Filozoficznego UJ, kierunki: filozofia oraz psychologia, a także Wydziału Zarzą-

dzania i Komunikacji Społecznej UJ, kierunek: psychologia stosowana. Także i w tym 

wypadku, większość z nich to studenci wyższych roczników. Największy problem z 

określeniem, czym jest podmiotowość mieli studenci kierunków filologicznych. Różni-

ce pomiędzy pozostałymi kierunkami studiów nie są tak wyraźne.    

Najbardziej reprezentatywne stwierdzenia to: 

„Podmiotowość to poczucie bycia kimś, posiadanie tożsamości, która odróżnia jednost-
kę od innych, własna aktywność zależy od jednostki; akceptowanie ludzi takimi, jakimi 
są, empatia, bycie autentycznym, umiejętność słuchania”. [M, II st., filozofia] 
 
„To odniesienie do „ja”, do wartości, potrzeb, emocji człowieka; to uwzględnienie 
człowieka w różnych jego aspektach”. [K, V rok jedn. mgr, psychologia] 
 
„Bycie sprawcą własnych działań, samodzielne kierowanie własnym życiem; traktowa-
nie kogoś z poszanowaniem dla jego wyborów, planów, decyzji”.  
[K, IV rok jedn. mgr, psychologia stosowana] 
 
„Zdolność człowieka do kształtowania samego siebie”. [K, II st., biologia] 
 
„Poczucie bycia jednostką odróżniającą się od pozostałych, akceptowanie innych i ich 
odrębności”. [K, II rok jedn. mgr, psychologia] 
 
„Dostrzeganie człowieka jako osoby, nie traktowanie uczniów jako grupy anonimowych 
osób”. [M, V rok jedn. mgr, psychologia] 
 
„Człowiek nie jest traktowany jak „rzecz”, jest w centrum uwagi”. [K, I st., historia] 
 
„Branie pod uwagę, liczenie się z kimś. Przeciwieństwo przedmiotowego traktowania”. 
[M, II st., geografia] 
 
„Traktowanie osoby jako równej sobie, nie jako przedmiotu”. [K, I st., chemia] 
 
„Patrzenie na osobę jako na podmiot, liczenie się z jej odczuciami i potrzebami”.  
[M, V rok jedn. mgr, psychologia] 
 
„Podejście indywidualne do danej osoby, uznanie jej indywidualności”.  
[K, I st., fizyka] 
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„Traktowanie drugiej osoby z szacunkiem, docenianie jej potrzeb i pragnień”.  
[K, IV rok jedn. mgr, psychologia] 
 
„Najważniejszy jest uczeń, student”. [M, I st., informatyka] 
 
„Traktowanie drugiej osoby jako partnera”. [K, III rok jedn. mgr, psychologia] 
 
„Perspektywa patrzenia na człowieka poprzez jego indywidualność, niepowtarzalność i 
potrzeby rozwojowe”. [K, II st., filozofia] 
 
„Traktowanie człowieka jako indywidualnej, niepowtarzalnej, autonomicznej, nieprze-
widywalnej istoty. Uwzględnianie jej potrzeb”. [M, II st., filozofia] 
 
„Widzenie w drugim człowieku człowieka, wraz z jego wadami i innością. Rozumienie 
siebie i swojego miejsca w świecie i w relacjach z innymi”.  
[K, III rok jedn. mgr, psychologia stosowana] 
 
„Przeciwieństwem jest traktowanie przedmiotowe (rzeczy). Podmiotowe oznacza podej-
ście osobiste, zorientowane na konkretną, niepowtarzalną osobę”.  
[M, II st., socjologia] 
 

Reasumując, należy zauważyć, że podmiotowość zdecydowanie częściej definiują 

przedstawiciele nauk humanistycznych, którzy są członkami społeczności akademickiej 

już kilka lat. 

 

Studenci zwracają uwagę, że momentem, kiedy po raz pierwszy zetknęli się z fe-

nomenem podmiotowości, był czas studiów (63,2% badanych). Kwestie te były najczę-

ściej poruszane na zajęciach z: filozofii, pedagogiki, psychologii. Spora grupa osób 

twierdzi, że w szkole ponadgimnazjalnej słyszało od swoich nauczycieli o podmioto-

wym traktowaniu ucznia (27,0%). Byli i tacy, którzy już w szkole podstawowej lub 

gimnazjum zostali zaznajomieni z tymi pojęciami (8,5%). Dla niektórych pierwszą taką 

sytuacją był dopiero czas uzupełniania ankiety, czy też uczestnictwa w wywiadzie 

(1,3%). 
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63,2%

27,0%

8,5%
1,3%
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Wykres 7. Czas, w którym studenci poznali zjawisko podmiotowości

studia szkoła ponadgim. SP lub Gm w trakcie badań

 

  

Na pytanie: „Czy ma Pani/Pan poczucie własnej podmiotowości?” studenci po-

nownie najczęściej wybierają odpowiedź tak (59,5%).  

 

Wykres 8. Ocena poczucia własnej podmiotowości

59,5%

40,5%

TAK NIE

 

 

Niewielu jednak podejmuje próbę podania przykładów świadczących o tym fakcie 

(17,2%), a te prezentowane to: 

„Jestem osobą indywidualną, samodzielnie podejmuję decyzje i w pewnym stopniu mo-
gę zmieniać rzeczywistość wokół mnie”. [M, II st., socjologia] 
 
„Mam poczucie, że dużo zależy ode mnie, stawiam sobie cele i dążę do ich realizacji, 
rozwijam swoje zainteresowania, aktywnie dążę do realizacji swoich zamierzeń”.  
[K, II st., fizyka] 
 



 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów 
 

 

 

 

 

165 

„Jestem indywiduum z własnym systemem wartości, specyfiką funkcjonowania, własną 
historią życia wobec czego odpowiadam za siebie, swoje czyny”. [M, II st., filozofia] 
 
„Mam świadomość swoich praw i możliwości”. [K, I st., fil. angielska] 
 
„Posiadam swoje własne cele, świadomie dokonuję własnych wyborów, mam świado-
mość kim jestem i kim chcę być”. [K, II st., filozofia] 
 
„Mam własne zdanie, którego nie zmieniam w zależności od rozmówcy”.  
[M, II st., socjologia] 
 
„Potrafi ę odnaleźć się w nowej sytuacji, jestem asertywna, czuję, że inni mnie szanują”. 
[K, I st., fil. germańska] 
 
„Posiadam sprecyzowane cele oraz pewien poziom asertywności, aby je obronić czy 
negocjować”. [K, II st., zarządzanie] 
 
„Mam poczucie własnej wartości i swoją tożsamość”. [K, II st., filozofia] 
 
„Moje decyzje i wybory są podyktowane wewnętrznymi przekonaniami, żyję zgodnie z 
własnym sumieniem”. [K, I st., inf. nauk. i bibliotek.] 
 
„Poczucie własnego ja – odrębności od innych, granicy między ja a inni”.  
[M, I st., fizyka] 
 

Poczucie własnej podmiotowości pozostaje w związku z kierunkiem studiów oraz 

jeszcze bardziej z rokiem studiów. Występuje silna korelacja pomiędzy poglądami stu-

dentów II stopnia studiów i III/IV roku jednolitych studiów magisterskich a poczuciem 

ich podmiotowości (r= 0,79; p<0,001). Trochę słabszą korelację dostrzeżono pomiędzy 

rozważaną podmiotowością a następującymi kierunkami studiów: filozofia, psycholo-

gia, psychologia stosowana, socjologia, fizyka (odpowiednio: 0,46; 0,43; 0,42; 0,38; 

0,36 dla p<0,05). 

Studenci niższych roczników oraz kierunków matematyczno-przyrodniczych nie 

tylko rzadziej definiują podmiotowość, ale także najczęściej należą do tej grupy, która 

stwierdza, że nie ma poczucia własnej podmiotowości.  

Wydaje się, że taka sytuacja wynika przede wszystkim z nieznajomości pojęcia 

podmiotowości. Dlatego młodzież dodatkowo ustosunkowała się do dziewięciu stwier-

dzeń diagnozujących ich podmiotowość. Wybory studentów w tym zakresie dowodzą, 

że wielu z nich ma poczucie własnej podmiotowości.  
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Zaproponowane stwierdzenia (S) to: 

 

S1 – „Mam duże poczucie własnej indywidualności, niepowtarzalności, oryginalności”. 

S2 – „Jestem przekonany o tym, że moje życie zależy głównie ode mnie, moich decyzji i wyborów”. 

S3 – „Mam duże poczucie wpływu na innych i rzeczywistość wokół mnie”. 

S4 – „Posiadam krytyczny stosunek do programu studiów, tzn. potrafię ocenić ofertę programową, mam 

własne sugestie i pomysły dotyczące zmian w programie studiów”. 

S5 – „Posiadam rzeczywisty wpływ na proces edukacyjny w szkole wyższej (uczestniczę w planowaniu, 

realizacji i ewaluacji zajęć)”. 

S6 – „Zawsze potrafię wziąć odpowiedzialność za skutki moich działań”. 

S7 – „Czuję się odpowiedzialny za własny rozwój, za to co wiem i co potrafię zrobić”. 

S8 – „Twórczo rozwijam potencjał swoich możliwości, własne zdolności i predyspozycje”. 

S9 – „Zauważam efekty własnej pracy w swojej świadomości i codziennym życiu”. 

 

0%

100%

Wykres 9. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenia 
dotyczące poczucia własnej podmiotowości

zdecydowanie nie 2,3% 1,4% 2,7% 0,5% 8,6% 0,0% 0,5% 2,3% 0,5%

raczej nie 9,5% 5,8% 20,5% 6,8% 29,1% 3,6% 1,4% 11,4% 4,5%

nie mam zdania 18,6% 8,2% 28,6% 13,2% 27,7% 8,2% 5,9% 18,2% 11,4%

raczej tak 40,0% 38,2% 36,4% 43,6% 26,8% 51,4% 42,3% 59,5% 58,2%

zdecydowanie tak 29,6% 46,4% 11,8% 35,9% 7,7% 36,8% 50,0% 8,6% 25,5%

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

 

 

Na stwierdzenie: „Mam duże poczucie własnej indywidualności, niepowtarzalno-

ści, oryginalności” odpowiedzi: zdecydowanie tak lub raczej tak udzieliło odpowiednio 

29,6% i 40,0% studentów.  

Podobnie 46,4% i 38,2% badanych jest przekonanych o tym, że ich życie zależy 

głównie od nich samych, ich decyzji i wyborów.  
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Blisko połowa młodzieży twierdzi, że ma duże poczucie wpływu na innych i rze-

czywistość wokół nich (odpowiedzi: zdecydowanie tak – 11,8%; raczej tak – 36,4%).  

Zdecydowanie więcej osób wyraża krytyczny stosunek do programu studiów, co 

wyraża się w tym, że potrafi ocenić ofertę programową, ma własne sugestie i pomysły 

dotyczące zmian w programie studiów (odpowiednio 35,9% i 43,6%).  

Kiedy jednak respondenci pytani są o rzeczywisty wpływ np. na proces edukacyj-

ny w szkole wyższej, ich aktywność sprawcza radykalnie spada (dominuje odpowiedź: 

raczej nie – 29,1%). Niemal tyle samo osób (27,7%) nie ma zdania na ten temat. 

Młodzież akademicka prezentuje siebie jako osoby wysoce odpowiedzialne. Wie-

lu stwierdza, że „zawsze potrafi wziąć odpowiedzialność za skutki swoich działań” (ra-

czej tak 51,4%, zdecydowanie tak 36,8%).  

Większość deklaruje, że „czuje się odpowiedzialna za własny rozwój, za to co wie 

i co potrafi zrobić” (zdecydowanie tak – 50,0%; raczej tak – 42,3%). 

Studenci również starają się twórczo rozwijać potencjał swoich możliwości, wła-

sne zdolności i predyspozycje (raczej tak – 59,5%, zdecydowanie tak – 8,6%), a efekty 

własnej pracy dostrzegają w swojej świadomości i codziennym życiu (raczej tak – 

58,2%, zdecydowanie tak – 25,5%). 

 

Podsumowując, spośród dziewięciu aspektów odnoszących się do podmiotowości 

indywidualnej badanych osób, najkorzystniej wypada poczucie ich odpowiedzialności 

za własny rozwój, za wiedzę i umiejętności, które zdobywają w toku studiów (S7). 

Młodzież akademicka jest głęboko przekonana o tym, że ich życie zależy głównie od 

nich samych, ich decyzji i życiowych wyborów (S2). Badani twierdzą, że potrafią wziąć 

odpowiedzialność za skutki swoich działań (S6). Choć mają swoje zdanie na temat pro-

gramu studiów (S4), to jednak najsłabiej oceniają swój rzeczywisty wpływ na proces 

edukacyjny w szkole wyższej (S5). Zauważając efekty własnej pracy w swojej świado-

mości i codziennym życiu (S9), twierdzą jednocześnie, że mają duże poczucie własnej 

indywidualności, niepowtarzalności i oryginalności (S1) oraz że starają się twórczo roz-

wijać potencjał swoich możliwości (S8). Natomiast słabiej wypada przeświadczenie 

studentów o tym, że mają poczucie wpływu na innych i rzeczywistość wokół nich (S3).  
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Warto jednak zauważyć, że wyniki badań w tym zakresie są często niesatysfak-

cjonujące, wskaźniki podmiotowości zbyt niskie. To oznacza, że niemała część bada-

nych w tym aspekcie nie czuje się podmiotowo. 

Można postawić tezę, że poczucie podmiotowości u badanych osób maleje wów-

czas, gdy studenci rozważają je w odniesieniu nie do samych siebie, ale do świata ze-

wnętrznego, tzn. gdy dotyczy na przykład wpływu na otoczenie. To znaczy, że studenci 

uznają się za osoby wysoce odpowiedzialne za własny rozwój, mają świadomość, że ich 

życie w głównej mierze zależy od nich samych, mają duże poczucie własnej podmioto-

wości, ale jednocześnie nisko oceniają swoje możliwości wpływu na otoczenie ze-

wnętrzne. Wiara w swoje podmiotowe możliwości nie idzie w parze z przekonaniem o 

skutecznym wpływie na innych i świat zewnętrzny.  

Wnioski ilustruje poniższy wykres. 
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Wykres 10. Średni rozkład odpowiedzi badanych studentów 
na stwierdzenia dotyczące poczucia własnej podmiotowości 

 

Uzyskane wyniki, generalnie wykazują na średni oraz wysoki poziom poczucia 

podmiotowości młodzieży studiującej. Ten pozytywny obraz – zwłaszcza w wybranych 

aspektach, które osiągnęły najwyższe rezultaty – koresponduje z innymi badaniami. Na 

przykład w badaniach Ewy Kubiak Szymborskiej, poziom wysoki i bardzo wysoki uzy-

skało przeświadczenie studentów o sobie jako człowieku m.in.: aktywnym, twórczym, 

samodzielnym, odpowiedzialnym, sprawującym kontrolę poznawczą nad sobą i wła-

snym sprawstwem2.   

                                                 
2 Por. E. Kubiak-Szymborska, Podmiotowość młodzieży akademickiej. Bydgoszcz 2003, s. 212. 
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Jak wynika z przeprowadzonych badań, niemałą rolę w odkrywaniu przez studen-

tów swojej podmiotowości mogą odgrywać nauczyciele akademiccy. Niektórzy z nich, 

w czasie zajęć edukacyjnych poruszają problematykę związaną z podmiotowością 

człowieka, podmiotowym traktowaniem drugiego. W tym przypadku, czego należało się 

spodziewać, wybory studentów mocno zależą od kierunków studiów. Młodzież studiu-

jąca takie kierunki, jak: filozofia, psychologia (w tym również stosowana) oraz socjolo-

gia najczęściej wskazywała, że spotkała takich nauczycieli przynajmniej połowę ze 

wszystkich, którzy ich uczyli (53,5%), kilku (39,4%), lub jednego (5,1%). Wybór od-

powiedzi żaden oraz zdecydowana większość jest praktycznie nieistotny (w sumie 

2,0%). Biorąc pod uwagę wszystkie kierunki studiów, dominuje wybór: kilku (39,1%), 

żaden (27,7%), jeden (15,9%) oraz przynajmniej połowa (14,5%). Zatem, biorąc pod 

uwagę całą grupę badawczą, wyniki nie przedstawiają się już tak optymistycznie – duża 

grupa studentów wskazuje, że nauczyciele akademiccy nie poruszają w czasie zajęć 

tematyki związanej z podmiotowością lub tylko pojedyncze osoby starają się to robić. 

Analizując powyższe deklaracje studentów należy pamiętać, że wszyscy z nich to 

jednocześnie studenci Studium Pedagogicznego UJ, którzy o podmiotowości usłyszeli 

na zajęciach z pedagogiki i/lub psychologii, co musiało wpłynąć na podawane odpo-

wiedzi. 

 

 

Wykres 11. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenie: 
„Nauczyciele w czasie zajęć poruszają tematykę 

związaną  z podmiotowością [...]”
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Najczęściej kilku pracowników naukowo-dydaktycznych pobudza studentów do 

refleksji nad samym sobą i własnym rozwojem (51,4%). Jeszcze korzystniej wypadają 

nauczyciele w kwestii kształtowania u studentów odpowiedzialności za proces studio-

wania – odpowiedzi: jeden oraz żaden należą w tym przypadku do rzadkości. Odpowie-

dzi studentów praktycznie nie zależą już od kierunków studiów. Istotna statystycznie 

jest jedynie grupa filozofów, która częściej stwierdza, iż ich nauczyciele zachęcają ich 

do refleksji nad samym sobą. 

  

 

Wykres 12. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenie: 
„Nauczyciele pobudzają studentów do refleksji nad samym sobą 

i własnym rozwojem”
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Wykres 13. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenie: 
„Nauczyciele kształtują u studentów odpowiedzialność 

za proces studiowania”
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Jeżeli do tego uwzględnimy jeszcze, że niektórzy nauczyciele uczą swoich studen-

tów krytycznego myślenia (kilku – 45,9%; przynajmniej połowa – 27,3%) oraz zachęca-

ją do wyrażania własnych myśli, sądów oraz ich uzasadniania (kilku – 45,0%; przy-

najmniej połowa – 35,0%), to z umiarkowanym optymizmem możemy stwierdzić, że 

poziom zaangażowania nauczycieli akademickich w odkrywanie przez studentów fe-

nomenu podmiotowości jest znaczący. 

 

 

Wykres 14. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenie: 
„Nauczyciele uczą studentów krytycznego myślenia”
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Wykres 15. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenie: 
„Nauczyciele zachęcają studentów do wyrażania własnych myśli, sądów 

oraz ich uzasadniania”
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Ponadto studenci mają kontakt z takimi nauczycielami, którzy w swojej pracy dy-

daktyczno-wychowawczej koncentrują się na możliwościach i potrzebach studentów 

(kilku – 60,5%), a także rozbudzają ich ciekawość intelektualną oraz zainteresowania 

danym przedmiotem (kilku – 53,2%) 

 

 

Wykres 16. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenie: 
„Nauczyciele w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej 
koncentrują się na możliwościach i potrzebach studentów”
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Wykres 17. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenie: 
„Nauczyciele rozbudzają ciekawość intelektualną studentów, 

zainteresowanie przedmiotem”
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Ogólnie wśród kadry akademickiej studenci wskazują najczęściej kilku takich na-

uczycieli, którzy podejmują działania na rzecz rozwoju ich podmiotowości (54,5%). 

20,9% badanych twierdzi, że takich uczących jest przynajmniej połowa.  Dużo rzadziej 

pojawiają się wybory: żaden (12,3%), jeden (9,1%), zdecydowana większość (3,2%).  

Wykres 18. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenie: 
„Nauczyciele podejmują działania na rzecz rozwoju 

podmiotowości studentów”
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Niektórzy badani podają przykłady działań nauczycieli akademickich na rzecz 

rozwoju podmiotowości studentów: 

„Stawiają wymagania. Zajęcia odbywają się w małych grupach, wykładowcy znają stu-
dentów po imieniu, znają ich możliwości i próbują ich motywować”. 
 
„Prowadzenie dodatkowych kursów, możliwość konsultacji nie tylko podczas zajęć, 
sumienne przygotowanie do zajęć, dodatkowe materiały”. 
 
„Indywidualna pomoc, dodatkowe, ponadprogramowe materiały”. 
 
„Ciekawe zajęcia, zaangażowanie i przygotowanie się do zajęć, chęć pomocy, rozwija-
nie pasji”. 
 
„Koła naukowe, dyżury wykładowców”. 
 
 „Poleca ciekawą literaturę, konferencje naukowe, zachęca do dyskusji, zawsze służy 
dobrą radą, zachęca do udziału w szkoleniach i różnych specjalistycznych kursach”. 
 
„Regularne sprawdzanie aktualnego stanu wiedzy”. 
 
„Urozmaicanie zajęć, indywidualne propozycje rozwoju, proponowanie publikacji”. 
 
„Powtarzanie materiałów służących pogłębianiu wiedzy, rozmowy na tematy związane z 
naukowymi zainteresowaniami, informowanie o sprawach, które mogą zaciekawić”. 
 
„Przede wszystkim sami są przykładem – przygotowują się do zajęć, mają wiedzę, umie-
jętności. Zachęcają do myślenia, stawiają wymagania, rozmawiają po zajęciach”. 
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Studenci ocenili także, w jakim stopniu podjęte studia wpływają na ich rozwój. W 

skali od 0 do 5  najbardziej – ich zdaniem – prorozwojowe okazały się kierunki studiów 

na Wydziale Filozoficznym UJ – kierunki: psychologia (śr. 4,27) i socjologia (śr. 4,00) 

oraz na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ – kierunek: psychologia 

stosowana (śr. 4,00). Najsłabiej wypadają kierunki studiów: biologia z geologią (śr. 

3,00) oraz – co jest zaskakujące – filologie (śr. 3,07). Średni wynik dla wszystkich kie-

runków studiów – 3,51. 
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Wykres 19. Wpływ podjętych studiów na indywidualny rozwój studentów
- średni wynik dla poszczególnych Wydziałów UJ 

1.Wydział Filologiczny 2.Wydział Filozoficzny

3.Wydział Historyczny 4.Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

5.Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 6.Wydział Chemii

7.Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 8.Średni wynik dla wszystkich Wydziałów
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Wykres 20. Wpływ podjętych studiów na indywidualny rozwój studentów
- średni wynik dla poszczególnych kierunków studiów 

1.Filologie 2.Psychologia

3.Socjologia 4.Filozofia

5.Historia 6.Informatyka

7.Fizyka 8.Biologia z geologią

9.Geografia 10.Biologia

11.Chemia 12.Psychologia stosowana

13.Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 14.Zarządzanie

15.Średni wynik dla wszystkich kierunków
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Jeżeli przyjrzymy się formie zajęć, to najbardziej korzystne dla rozwoju studenta 

okazały się, zdaniem badanych: praktyki studenckie (śr. 4,21) oraz ćwiczenia, warsztaty 

(śr. 3,99). Różnorodne zajęcia fakultatywne otrzymały średnią ocenę: 3,53. Niżej upla-

sowały się: seminarium naukowe (śr. 3,20) oraz lektoraty (śr. 3,12). Najmniej proro-

zwojowe są wykłady (śr. 2,66). 

W wielu badaniach dotyczących oferty dydaktycznej uczelni, wykłady niemal 

zawsze uzyskują najniższą ocenę. Wynika to z faktu, że w ich trakcie studenci mają 

ograniczoną możliwość stawiania pytań, wyrażania własnych sądów, dyskutowania3. 

Jednak, to właśnie wykładowcy są częściej postrzegani przez studentów, jako dużej 

klasy specjaliści4.  

Oczywiście należy mieć na uwadze specyfikę tej formy zajęć, szczególnie w sytu-

acji, gdy nierzadko wykład jest realizowany dla kilkuset studentów jednocześnie. Dlate-

go zauważa się zmniejszenie udziału wykładów w programach studiów, na rzecz form, 

które bardziej angażują studentów do aktywności we własny rozwój5. 
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Wykres 21. Formy zajęć i ich wpływ na rozwój studentów 

 

 

                                                 
3 Por. R. Wawrzyniak-Beszterda, Oferta dydaktyczna uniwersytetu. Potencjał i ograniczenia dla kształto-
wania kapitału społecznego w szkole wyższej. „Studia Edukacyjne”, 2012, nr 22, s. 222. 
4 Tamże, s. 221. 
5 Np. w Studium Pedagogicznym UJ, które było miejscem przeprowadzonych badań empirycznych, od 
roku akademickiego 2012/2013, zauważyć można niemal całkowite odejście od wykładów na rzecz zajęć 
konwersatoryjnych oraz warsztatów. W wielu uczelniach trend taki jest jednak hamowany czynnikami 
ekonomicznymi (organizacja wykładów dla kilkuset osobowych grup studentów jest tańsza od realizacji 
innych form zajęć). 
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Podsumowując opinie, oceny, postawy badanych studentów wobec własnej pod-

miotowości oraz zaangażowanie wspólnoty akademickiej w poznanie i zrozumienie 

tego fenomenu, należy zauważyć, iż: 

1. Zdecydowana większość badanych przyznaje, że pojęcie podmiotowości jest im 

znane, choć tylko nieliczni je definiują. Czasem poznania tego zjawiska był 

przede wszystkim okres studiów. 

2. Tylko nieco więcej niż połowa badanych studentów twierdzi, że ma poczucie 

własnej podmiotowości. Jednocześnie niewielu podaje przykłady, które o tym 

świadczą. Natomiast ocena przez studentów różnych zaproponowanych aspek-

tów podmiotowości dowodzi, że wielu z nich ma poczucie własnej podmiotowo-

ści. Najkorzystniej wypada poczucie ich odpowiedzialności za własny rozwój, 

za wiedzę i umiejętności, które zdobywają w toku studiów. 

3. Znaczącą rolę w odkrywaniu przez studentów swojej podmiotowości odgrywają 

nauczyciele akademiccy. Wachlarz ich działań w tym zakresie jest bardzo sze-

roki i różnorodny. Ogólnie wśród kadry akademickiej studenci wskazują najczę-

ściej kilku takich nauczycieli, którzy podejmują działania na rzecz rozwoju ich 

podmiotowości. Niemała część respondentów uznaje jednak, że takich nauczy-

cieli jest przynajmniej połowa. 

4. Badania ukazały także, że na rozwój podmiotowości studentów w różnym stop-

niu wpływają poszczególne kierunki studiów, a także określone formy zajęć. 

Wiele zależy także od tego, na którym roku studiów znajduje się badana mło-

dzież. Generalnie należy zauważyć, że w toku studiów zwiększa się orientacja 

podmiotowa studentów. Wyniki studentów wyższych roczników wypadają ko-

rzystniej niż ich młodszych kolegów i koleżanek. 

 

Dodatkowo, w przeprowadzonych wywiadach grupowych, badani studenci często 

podkreślali, że choć pojęcie podmiotowości jest im znane i już na niższych etapach edu-

kacyjnych słyszeli o tym zjawisku, to jednak mają duży problem z jego zdefiniowa-

niem.  

Z najczęściej pojawiających się wypowiedzi można wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Podmiotowość jest atrybutem przede wszystkim człowieka, ale można go rów-

nież przypisywać grupom społecznym, np. badani zwracali uwagę na podmio-

towość danego narodu, czy też grup zawodowych. 
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2. Do głównych cech podmiotowości zaliczali: zdolność do samodzielnego myśle-

nia; świadomość samego siebie, tego kim jestem i czego pragnę; możność po-

dejmowania decyzji i działania zgodnie z własnymi preferencjami; branie od-

powiedzialności za skutki własnych działań; posiadanie wpływu na rzeczywi-

stość; troskę o własny rozwój; podmiotowe traktowanie innych. 

3. Z większą łatwością i chętniej zwracali uwagę na podmiotowe traktowanie in-

nych, niż na samo pojęcie podmiotowości. W podmiotowych relacjach podkre-

ślali: szacunek dla innych, akceptację; otwartość i współpracę; wzajemną po-

moc; zaufanie. 

4. Rozróżnienie podmiotowości na podmiotowość indywidualną i społeczną naj-

częściej nie jest znane badanym. Jednak po zapoznaniu ich z przyjętą w rozpra-

wie koncepcją podmiotowości, bez trudności przypisują odpowiednie cechy do 

określonej jej struktury. Wydaje się, że proponowana idea podmiotowości za-

wierająca się pomiędzy indywidualnym a społecznym wymiarem człowieka, jest 

przez badanych wysoce akceptowalna. Sami podkreślali, że zbytnie koncentro-

wanie się tylko na jednej z nich może prowadzić do różnych  niepożądanych 

zjawisk, jak na przykład skrajny indywidualizm lub niebezpieczny kolektywizm. 

Często podkreślali, że podmiotowość społeczna jest konieczna do budowania 

prawidłowych relacji między ludźmi oraz różnych wspólnot, natomiast podmio-

towość indywidualna sprawia, że człowiek świadomie i w sposób wolny w nich 

uczestniczy. 

5. Bardzo rzadko badani studenci zastanawiali się nad własnym i innych zaanga-

żowaniem w rozwój swojej podmiotowości. Dokonując refleksji nad tym zagad-

nieniem przyznają, że to zaangażowanie ma miejsce, choć nie byli tego świado-

mi, nie zastanawiali się nad tym. Dalej twierdzą, że wyżej oceniają własne dzia-

łania w tym zakresie niż innych osób, w tym nauczycieli akademickich. W tym 

aspekcie dostrzegają walory płynące z bezpośrednich relacji pomiędzy uczestni-

kami procesu edukacyjnego lub z pracy w mniejszych grupach, np. w czasie za-

jęć konwersatoryjnych lub warsztatów.   

6. Według uczestników focus group, rozwój podmiotowości studentów należy do 

ważnych celów wychowawczych, które są/mogą być realizowane na etapie stu-

diów.  Podmiotowość zarówno młodzieży akademickiej, jak i pracowników 

stwarza realną szansę na budowanie uniwersyteckiej wspólnoty edukacyjnej. 
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2. Aktywność sprawcza studentów  
w zakresie własnego rozwoju oraz zaangażowanie  

wspólnoty akademickiej w jej rozwój 
 

Ważnym wyznacznikiem podmiotowości jest aktywność sprawcza osoby. Nie 

chodzi tu o zwykłą działalność człowieka, taką bowiem podejmuje niemal każdy. Lu-

dzie przecież żyją, uczą się, pracują, podejmują wielorakie decyzje, organizują sobie 

czas wolny, czyli w różnorodny sposób pozostają aktywni. Aktywność podmiotowa ma 

inne atrybuty. Działalność człowieka powinna być świadoma i celowa, zgodna z wła-

snymi wartościami i planami. Osoby aktywne powinna cechować odpowiedzialność, co 

oznacza, że podmiot ma świadomość skutków własnych działań dla siebie i innych, 

preferuje działania wartościowe etycznie. Istotne jest, by aktywność służyła rozwojowi 

własnemu jednostki i uwzględniała potrzeby innych. Aktywność, która dezorganizuje 

wewnętrznie osobę i jej otoczenie, stoi w sprzeczności z przyjętym światem wartości, w 

gruncie rzeczy degraduje podmiot, uprzedmiotawia go i sprawia, że człowiek, cytując 

poetę H.D. Thoreau, „wiedzie życie w cichej rozpaczy”6. Nieodłącznym atrybutem ak-

tywności sprawczej jest wolność wyboru zarówno celu, jak i sposobu jego osiągnięcia. I 

tu ponownie trzeba pamiętać, że wolność człowieka zawsze powinna uwzględniać wol-

ność innej osoby. Psycholodzy, co zostało podkreślone w drugim rozdziale pracy, pi-

sząc o aktywności sprawczej, zwracają uwagę na poczucie kontroli człowieka nad oto-

czeniem, zarówno w sferze poznawczej, jak i sprawczej. Podmiot ma poczucie sprawo-

wania efektywnej kontroli nad sobą i otaczającą go rzeczywistością.  

 

W rozważaniach teoretycznych i badaniach empirycznych aktywność sprawcza 

studentów została przypisana przede wszystkim do cech podmiotowości indywidualnej. 

Warto jednak zaznaczyć, czemu wyraz daje choćby powyższe wprowadzenie, że jest 

ona także cechą podmiotowości społecznej. Aktywność ludzka często pozostaje bowiem 

w ścisłym powiązaniu z kontekstem społecznym, z drugim człowiekiem. Nie tylko nie-

szkodzenie innym, ale troska o dobro innych powinna cechować sprawstwo człowieka. 

Poddane w dalszych rozdziałach pracy analizie takie cechy, jak: otwartość na innych, 

zdolność do twórczego współdziałania podmiotów edukacji i tworzenia swoistej wspól-

noty edukacyjnej są na to dobrym przykładem. 

                                                 
6 Por. H.D. Thoreau, Walden, czyli życie w lesie, [tłum.] H. Cieplińska, Poznań 2010. 
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Czym charakteryzuje się aktywność sprawcza studentów w zakresie własnego 

rozwoju? W jakim stopniu aktywność ta jest świadoma i celowa, zgodna z własnymi 

wartościami i planami edukacyjnymi? Jak studenci oceniają swoje zaangażowanie we 

własny rozwój w czasie studiów? Jakie działania podejmują na rzecz tego rozwoju? Czy 

studenci przejawiają aktywność aksjologiczną w zakresie wyboru i selekcji wartości 

akademickich? Są to pytania, na które starano się odpowiedzieć na podstawie prowa-

dzonych badań. Analiza odpowiedzi studentów na pytania postawione w kwestionariu-

szach ankiet oraz stanowisk zaprezentowanych w toku wywiadów grupowych pozwala 

na dokonanie charakterystyki aktywności sprawczej młodzieży studiującej i ustalenie 

występujących współzależności pomiędzy badanymi zjawiskami. Ponadto próbowano 

ustalić poziom zaangażowania nauczycieli uniwersyteckich w rozwój aktywności 

sprawczej studentów w zakresie ich indywidualnego rozwoju. 

 

Zdecydowana większość respondentów, na pytanie: „Czy wybór przez Panią/Pana 

uczelni i kierunków studiów był decyzją świadomą, celową, planowaną?” odpowiedzia-

ła twierdząco (raczej tak 45,9%; zdecydowanie tak 41,8%). Dodatkowo ci sami badani 

dodają, że poprzez studia realizują siebie, swoje plany, własne pragnienia i zamierzenia 

(raczej tak 51,8%; zdecydowanie tak 16,8%).  

Spora grupa studentów (78,7%) świadomie planuje własny rozwój – ustala cele i 

określa działania, dzięki którym ich osiągnięcie staje się możliwe. Jednocześnie 56,8% 

z nich twierdzi, że ma już jasno sprecyzowane cele dotyczące własnej przyszłości. Nie-

mniej jednak, reszta nie ma zdania na ten temat (18,6%) lub co gorsza takich celów nie 

posiada (24,6%). Niepokojące jest to, że w tej ostatniej grupie najliczniej reprezentowa-

ni są studenci II stopnia lub IV i V roku jednolitych studiów magisterskich (64,8%). I 

choć biorąc pod uwagę całą grupą badawczą, stanowią oni 15,9%, to jednak wynik ten 

pokazuje smutną prawdę o braku poczucia perspektyw przez część młodych ludzi koń-

czących studia. 
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Wykres 22. Aktywność sprawcza studentów w zakresie własnego rozwoju 
- świadoma, celowa i planowana decyzja o wyborzez uczelni i kierunku 

studiów

zdecydowanie tak
41,8%

raczej tak
45,9%

nie mam zdania
1,4%

raczej nie
7,7%

zdecydowanie nie
3,2%

 

 

W zakresie aktywności sprawczej studentów mniej korzystnie prezentują się wy-

niki badań, dotyczące zależności pomiędzy zdobywaniem kwalifikacji pedagogicznych 

a planami związanymi z pracą w zawodzie nauczyciela. Tylko niespełna połowa studen-

tów ma takie plany zawodowe (raczej tak 36,8%; zdecydowanie tak 8,6%). Spora grupa 

to osoby niezdecydowane (nie mam zdania 17,7%). Aż 36,8% młodzieży akademickiej 

nie wiąże swoich planów z pracą w szkole. Otrzymane wyniki korespondują z wieloma 

innymi badaniami z zakresu motywacji zdobywania kwalifikacji pedagogicznych przez 

studentów. Bardzo często za główne motywy studenci uznają: możliwość poszerzenia 

zakresu własnych kwalifikacji zawodowych oraz obawę związaną z brakiem pracy 

zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów7. Natomiast występuje silna korelacja staty-

styczna pomiędzy tymi studentami, którzy swoją przyszłość wiążą z zawodem nauczy-

ciela, a tradycjami nauczycielskimi w ich rodzinach (r=0,77; p<0,001). 

Trudno jednoznacznie ocenić aktywność sprawczą badanej młodzieży w tym 

aspekcie. Wniosek o braku podmiotowej orientacji w tym zakresie jest raczej niepra-

womocny. Mając na uwadze choćby obecną sytuację na rynku pracy, zachowania i de-

cyzje studentów są uzasadnione i zrozumiałe. Z całą pewnością należy jednak docenić 

aktywność studentów w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji, co przecież związa-

ne jest z dodatkowym wysiłkiem i czasem przeznaczonym na inwestowanie we własny 

rozwój. 

                                                 
7 Por. D. Kowalczyk, M. Noga, Uniwersytecka edukacja nauczycieli w opinii absolwentów Studium Pe-
dagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 2003, nr 21, s. 210-223. 
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Wykres 23. Aktywność sprawcza studentów w zakresie własnego rozwoju 
- decyzja związana ze zdobywaniem przygotowania pedagogicznego 

a planowana praca w zawodzie nauczyciela

zdecydowanie tak
8,6%

raczej tak
36,8%

nie mam zdania
17,7%

raczej nie
31,8%

zdecydowanie nie
5,0%

 

W wyniku analizy badań własnych stwierdzono istotną zależność pomiędzy stu-

dentami, którzy świadomie zdecydowali się na zdobywanie kwalifikacji pedagogicz-

nych, a ich praktycznym zaangażowaniem w formach: pracy w zawodzie zgodnym z 

kierunkiem studiów, bycia wolontariuszem czy też uczestnictwa w praktykach studenc-

kich (r=0,43; p<0,05). Studenci z tej grupy często wymieniają także jeszcze inne sposo-

by łączenia wiedzy zdobytej w czasie studiów z praktyką: przygotowując się do zawodu 

nauczyciela corocznie wyjeżdżam na kolonie z dziećmi pełniąc tam funkcję wychowaw-

cy; studiując filologię pracuję już w szkole językowej; w ramach wolontariatu pracuję z 

dziećmi z Domu Dziecka; udzielam korepetycji, co oprócz możliwości zarobienia pie-

niędzy pozwala mi na nabycie doświadczenia w pracy z młodym człowiekiem; opiekuję 

się dziećmi. 

12,7%

24,1%

14,1%

48,2%

13,0%

24,1%
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80%

100%
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Wykres 24. Aktywność sprawcza studentów w zakresie własnego rozwoju
- łączenie teorii z praktyką

1.Praca w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów
2.Udzielanie korepetycji
3.Praca w formie wolontariatu
4.Realizacja praktyk studenckich
5.Inne
6.Nie
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Widoczna jest również zależność pomiędzy świadomą i celową aktywnością stu-

dentów a kryteriami, jakimi się kierują w wyborze określonych zajęć. Zdecydowana 

większość badanych studentów wybiera te zajęcia, które ich interesują (69,5%), które 

najbardziej sprzyjają ich rozwojowi (29,5%) lub te, które są prowadzone przez „do-

brych” nauczycieli (39,1%). Niestety, większość studentów stwierdza, że w tej kwestii 

uczelnia rzadko stwarza im możliwości wyboru zajęć i zmuszeni są do uczęszczania na 

te, które zostały ściśle określone w programie studiów (38,6%).       

Natomiast osoby, których decyzje są często przypadkowe i nieprzemyślane, naj-

częściej nie podejmują dodatkowej aktywności związanej z tokiem studiów, a wybiera-

jąc zajęcia kierują się przede wszystkim terminem ich realizacji (39,5%). 

 

38,6%

13,6%

69,5%

29,5%

39,1% 39,5%
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Wykres 25. Aktywność sprawcza studentów w zakresie własnego rozwoju
- preferencje w wyborze zajęć edukacyjnych

1.Nie mam wyboru, uczęszczam na zajęcia określone w programie studiów

2.Wybieram zajęcia najbardziej punktowane (ECTS)

3.Wybieram te zajęcia, które najbardziej mnie interesują

4.Wybieram te zajęcia, które najbardziej sprzyjają mojemu rozwojowi

5.Wybieram te zajęcia, które są prowadzone przez "dobrych" nauczycieli

6.Wybieram te zajęcia, których termin realizacji mi odpowiada

 

 

Studenci różnie oceniają swoje zaangażowanie we własny rozwój w czasie stu-

diów. Optymizmem napawa fakt, iż 42,3% określa siebie jako „pilnego” studenta, który 

systematycznie pracuje. Większość (47,3%) mobilizuje się jednak dopiero w czasie 

zbliżającej się sesji egzaminacyjnej. Kilka osób swój wysiłek ogranicza do koniecznego 

minimum (4,1%). Tylko dwóch studentów stwierdziło, że: „studia mnie męczą, to chy-

ba nie dla mnie”. 

 



 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów 
 

 

 

 

 

183 

42,3%
47,3%

5,9% 4,1%
0,4%0%
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Wykres 26. Aktywność sprawcza studentów w zakresie własnego rozwoju
- zaangażowanie w proces studiowania

1.Jestem "pilnym" studentem, systematycznie pracuję

2.Mobilizuję się przede wszystkim w czasie sesji

3.Nie mam zdania

4.Swoje wysiłki ograniczam do koniecznego minimum

5.Studia mnie męczą, to chyba nie dla mnie
 

 

Oczywista jest zależność pomiędzy „pilnymi” studentami a częstotliwością 

uczęszczania przez nich na wykłady – dominuje wybór „zawsze” (51,6%) i „często” 

(40,9%). Studenci, których mobilizuje sesja, najczęściej wybierają odpowiedź „często” 

(55,8%) a pozostałe ich wybory równomiernie rozłożyły się pomiędzy określenia: 

„zawsze” i „czasami”. Ostatnia grupa studentów na wykłady uczęszcza „czasami” 

(84,0%). Na wykresie 27 zaprezentowano uczestnictwo całej badanej młodzieży na wy-

kładach.  

 

Wykres 27. Aktywność sprawcza studentów w zakresie własnego rozwoju
- uczęszczanie na wykłady

zawsze
19,5%

często
39,1%

czasami
41,4%

nigdy
0,0%

 

 

 



 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów 
 

 

 

 

 

184 

Również studenci zaangażowani we własny rozwój, swoje przygotowanie do za-

jęć oceniają najczęściej jako „dobre” lub „bardzo dobre”, a na samodzielne studiowanie 

poświęcają w tygodniu od 10 do 15 godzin lub więcej niż 15 godzin. Pozostałe osoby 

najczęściej nie mają zdania na ten temat lub własne przygotowanie określają jako „sła-

be”, ewentualnie „dobre”.  Natomiast na naukę przeznaczają mniej niż 5 godzin lub co 

najwyżej od 5 do 10 godzin tygodniowo.  

Dla całej grupy badawczej wyniki przedstawiają się jak na wykresach 28 oraz 29. 

 

Wykres 28. Aktywność sprawcza studentów w zakresie własnego rozwoju
- ocena przygotowania się do zajęć

bardzo dobre
6,4%

dobre
77,2%

nie mam zdania
10,5%

słabe
5,9%

złe
0,0%

 

 

 

 

Wykres 29. Aktywność sprawcza studentów w zakresie własnego rozwoju
- czas poświęcany na samodzielne studiowanie (godz./tydzień)

więcej niż 15 godz.
15,4%

10-15 godz.
32,7%

5-10 godz.
35,5%

mniej niż 5 godz.
16,4%
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Zauważalna jest korelacja pomiędzy osiągnięciami edukacyjnymi studentów, po-

twierdzonymi m.in. otrzymywaniem stypendium naukowego a pozostałymi aspektami 

ich zaangażowania w toku studiów. Zależność jest następująca: osoba, która otrzymuje 

wysokie oceny w czasie studiów, najczęściej ocenia siebie jako „pilnego studenta” 

(r=0,76; p<0,001);  zawsze lub często uczęszcza na wykłady (r=0,63; p<0,05); na sa-

modzielne studiowanie poświęca więcej niż 15 godzin tygodniowo (r=0,48; p<0,05). 

Natomiast nie zauważono zależności pomiędzy wynikami w nauce a aktywnością na 

zajęciach, czyli student zdolny nie zawsze oznacza student aktywny na zajęciach. 

Kolejnym elementem aktywności sprawczej studentów w zakresie własnego roz-

woju jest ich zaangażowanie w czasie zajęć. Za osoby aktywne na zajęciach, uczestni-

czące w dyskusjach, prezentujące własne stanowisko, współtworzące  zajęcia, uważa się 

52,8% studentów (raczej tak 40,0%; zdecydowanie tak 12,8%). Średni wynik w skali 1-

5 wyniósł 3,30. Rezultat ten jest niższy od wyniku uzyskanego za pośrednictwem ankiet 

studenckich USOS. W tym badaniu, na pytanie: „Jak oceniasz swoją aktywność (dysku-

sje, referaty, prezentacje, projekty, itp.) w trakcie zajęć?” średni wynik w skali 1-5 to 

(3,76). Należy jednak pamiętać, że jest to porównanie pomiędzy dwiema grupami nieza-

leżnymi. Dodatkowo w trakcie badań własnych studenci mogli oceniać swoją aktyw-

ność na wszystkich zajęciach, w których uczestniczą, natomiast ankieta USOS odnosi 

się jedynie do ich aktywności na zajęciach prowadzonych w Studium Pedagogicznym 

UJ. 

 

Wykres 30. Aktywność sprawcza studentów w zakresie własnego rozwoju 
- aktywność na zajęciach

zdecydowanie tak
12,8%

raczej tak
40,0%

nie mam zdania
15,0%

raczej nie
29,5%

zdecydowanie nie
2,7%  
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śr.wynik (badania własne) śr.wynik (ankieta USOS)

Wykres 31. Aktywność sprawcza studentów w zakresie własnego rozwoju 
- aktywność na zajęciach (porównanie)

 

Ogólnie, w skali 0-5, studenci oceniają swoje zaangażowanie we własny rozwój w 

czasie studiów na 3,52. W tym aspekcie nie zauważono istotnych różnic pomiędzy po-

szczególnymi wydziałami. Najlepiej wypadają studenci następujących kierunków: Za-

rządzanie (śr. 4,00); Socjologia (śr. 3,89); Psychologia stosowana (śr. 3,80).    

Wyniki dla poszczególnych wydziałów zostały zilustrowane na wykresie 32, na-

tomiast dla poszczególnych kierunków na wykresie 33. 

 

3,52 3,56 3,50 3,40 3,34
3,62 3,74 3,52
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Wykres 32. Zaangażowanie studentów we własny rozwój w czasie studiów
- średni wynik dla poszczególnych Wydziałów UJ 

1.Wydział Filologiczny 2.Wydział Filozoficzny

3.Wydział Historyczny 4.Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

5.Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 6.Wydział Chemii

7.Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 8.Średni wynik dla wszystkich Wydziałów
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Wykres 33. Zaangażowanie studentów we własny rozwój w czasie studiów
- średni wynik dla poszczególnych kierunków studiów 

1.Filologie 2.Psychologia

3.Socjologia 4.Filozofia

5.Historia 6.Informatyka

7.Fizyka 8.Biologia z geologią

9.Geografia 10.Biologia

11.Chemia 12.Psychologia stosowana

13.Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 14.Zarządzanie

15.Średni wynik dla wszystkich kierunków

 

 

Badana młodzież z różną częstotliwością podejmuje wiele działań na rzecz wła-

snego rozwoju. Niektórzy są członkami koła naukowego (18,6%) lub uczestniczyli w 

wyjeździe zagranicznym o charakterze naukowym (9,1%). Studenci, spośród zapropo-

nowanych form aktywności, najczęściej: poszukują fachowych informacji w Internecie; 

korzystają z bibliotek naukowych oraz czytają specjalistyczną literaturę. Najrzadziej 

natomiast: publikują własne teksty w czasopismach naukowych; biorą udział w konfe-

rencjach naukowych, projektach badawczych, obozach naukowych, dodatkowych kur-

sach, szkoleniach, warsztatach (niektórzy wymieniają ich formę i tematykę: kursy języ-

kowe, warsztaty rozwoju twórczości i kreatywności, szkolenia z zakresu samorozwoju 

oraz pracy z innymi, itp.). Czasami korzystają z pomocy nauczyciela akademickiego w 

czasie, np. dyżurów. 

Częstotliwość wyżej wymienionych form ilustruje wykres 34. 
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0%

100%

Wykres 34. Aktywność sprawcza studentów w zakresie własnego rozwoju
- formy podejmowanych działań oraz ich częstotliwość

często 5,0% 4,1% 3,2% 1,8% 44,5% 55,5% 85,0% 7,8% 11,3%

czasami 47,3% 24,1% 16,8% 10,5% 52,3% 40,9% 14,5% 68,6% 26,4%

nigdy 47,7% 71,8% 80,0% 87,7% 3,2% 3,6% 0,5% 23,6% 62,3%

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

 

Legenda 
 
F1. Udział w konferencjach naukowych 
F2. Uczestnictwo w projektach badawczych 
F3. Obozy naukowe 
F4. Publikowanie własnych tekstów naukowych 
F5. Czytanie specjalistycznej literatury (książki, czasopisma)  
F6. Korzystanie z bibliotek naukowych 
F7. Poszukiwanie fachowych informacji w Internecie 
F8. Korzystanie z pomocy nauczyciela akademickiego (np. w czasie dyżurów) 
F9. Udział w dodatkowych kursach, szkoleniach, warsztatach, itp. 

 

 

Zaangażowanie studentów we własny rozwój wykracza także poza mury uczelni.  

Dość dużo, gdyż 58,6% respondentów często czyta książki, które pobudzają ich 

do refleksji nad samym sobą, innymi i otaczającym światem (wskazują na konkretnych 

autorów i/lub tytuły godne polecenia). Natomiast 26,3% osób uczestniczy w różnych 

grupach, wspólnotach, które wpływają na ich rozwój. Najczęściej są to wspólnoty reli-

gijne, ale także: koła naukowe, wolontariat, kluby sportowe i artystyczne, jak również 

organizacja feministyczna. 

Na pytanie otwarte dotyczące konkretnych działań, jakie podejmują studenci na 

rzecz własnego rozwoju, badani udzielają wiele odpowiedzi, które świadczą o ich ak-

tywności w tym zakresie. Spora grupa osób zaangażowana jest w różne formy wolonta-

riatu, również o charakterze międzynarodowym. Najczęściej związany on jest z akcjami 

charytatywnymi. Kilku studentów było uczestnikami naukowych wyjazdów zagranicz-

nych. Wśród młodzieży nie brakuje tych, dla których pasją jest czytanie. A to, jak oce-

niają, znacząco wpływa na ich rozwój. Podstawowym źródłem informacji staje się In-
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ternet. To w nim badani poszukują informacji, nie tylko z zakresu studiowanej dyscy-

pliny. Filolodzy przyznają, że starają się mieć jak najczęstszy kontakt z żywym języ-

kiem. Czytają prasę, słuchają audycji radiowo-telewizyjnych w języku, który studiują, 

utrzymują kontakt ze znajomymi z innych krajów. Są i tacy, którzy nadal preferują bi-

blioteki i czytelnie, jako miejsca poszerzania własnych horyzontów wiedzy. Studiujący 

angażują się w działalność różnych wspólnot o charakterze religijnym. Nieliczni inwe-

stują w siebie poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach. Studenci, zwłaszcza 

starszych roczników, udzielają korepetycji lub pracują zawodowo. Kolejnym rodzajem 

działalności, która sprzyja ich rozwojowi to uczestnictwo w świecie kultury: muzeum, 

teatr, kino, film, muzyka, taniec. Kilku brało udział w konferencjach naukowych. Są 

zaangażowani w działalność Biura Karier UJ. Liczni badani studiują dwa kierunki stu-

diów. Informatycy budują strony internetowe. 

Wyżej wymienione formy aktywności są na pewno wyrazem podmiotowości stu-

dentów, ale niestety zaangażowania te charakterystyczne są tylko dla części studentów. 

Większość z badanych nie udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące tej kwestii.  

Studenci, którzy poważnie myślą o zawodzie nauczyciela, wskazują na różne spo-

soby dobrego przygotowywania się do tej pracy. Najczęściej zwracają uwagę na rzetel-

ne realizowanie praktyk studenckich, w tym wnikliwe obserwowanie nauczycieli pracu-

jących w szkołach. Poddają analizie także podręczniki szkolne, próbując dokonywać ich 

krytycznej oceny. Inni udzielają korepetycji lub pracują np. w szkołach językowych. 

Czytają literaturę pedagogiczno-psychologiczną (książki, czasopisma) lub zastanawiają 

się nad istotą tego zawodu. Niestety, są i tacy, którzy korzystając ze sposobności, twier-

dzą, że nie robią nic poza obowiązkiem uczestnictwa w zajęcia z zakresu pedagogiki, 

psychologii i dydaktyki, gdyż zupełnie nie wiążą swojej przyszłości z zawodem na-

uczyciela. 

 

Szczególnym rodzajem aktywności sprawczej studentów jest ich aktywność ak-

sjologiczna w zakresie selekcji i wyboru wartości akademickich. Jest to jedna z sześciu 

możliwych form podmiotowego zaangażowania człowieka w świat wartości, które za-

proponował Józef Lipiec8.  

 

                                                 
8 J. Lipiec, Wolność i podmiotowość człowieka. Kraków 1997, s. 139.   
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Badani mieli możliwość dokonania wyboru spośród 11 wartości zawartych w 

„Akademickim Kodeksie Wartości UJ”. Wybór ten miał dwojaki charakter. Z jednej 

strony respondenci musieli wskazać wartości, które według nich są najbardziej istotne, a 

z drugiej określić, jak każda z jedenastu uniwersyteckich wartości występuje, jest obec-

na, w życiu społeczności akademickiej. Szczegółowe wyniki zostaną przedstawione w 

innej części pracy. W tym miejscu istotna jest jedynie sama aktywność aksjologiczna 

studentów. Aktywni „selekcjonerzy” wartości to grupa 350 studentów (79,5%). Podjęli 

oni nie tylko zadanie dotyczące wyboru trzech wartości ze ściśle określonej przestrzeni 

aksjologicznej, ale każdą z zaproponowanych 11 wartości ocenili w skali 0-5, gdzie 0 

oznacza „zdecydowanie nie występuje” natomiast 5 oznacza „zdecydowanie jest obecna 

w społeczności akademickiej”. Powyższe wyniki są niemal identyczne z rezultatami 

badań E. Kubiak-Szymborskiej. W jej badaniach, nieco powyżej 80% studentów wpisa-

ło się w porządek nazywany aktywnością selekcji i wyboru9. Pozostałe osoby zachowa-

ły postawę pasywną wobec przedstawionej aksjosfery – albo dokonały jedynie wyboru 

wartości bez dokonania dodatkowej ich oceny (12,7%), albo w ogóle zaniechały odpo-

wiedzi na to pytanie (3,7%).  

      

Podsumowując chcę zaznaczyć, że występuje zależność pomiędzy świadomą, ce-

lową, zgodną z własnymi wartościami i planami edukacyjnymi aktywnością studenta a 

jego wysokim zaangażowaniem we własny rozwój w czasie studiów oraz bogatymi 

formami podejmowanych działań na rzecz własnego rozwoju.  

 

Aktywność studenta zależna jest także od samych nauczycieli akademickich. 

Młodzież akademicka pozytywnie ocenia starania nauczycieli w tym aspekcie. Według 

nich, zdecydowana większość (15,0%) lub przynajmniej połowa (45,5%) pracowników 

nauki stawia wymagania dotyczące wkładu pracy studentów w trakcie zajęć oraz tworzy 

warunki do aktywności studentów w ich toku, dając możliwości stawiania pytań, zgła-

szania własnych propozycji, prezentacji własnego stanowiska, dyskusji. Nadając ich 

wyborom wartość punktową od 1-5 (czyli taką samą jak w ankietach USOS) otrzymu-

jemy średni wynik 3,65, który ponownie jest nieco niższy, jak ten uzyskany za pośred-

nictwem ankiet w USOS. Tam na pytanie: „Jak oceniasz wymagania prowadzącego 

dotyczące wkładu pracy studentów w trakcie zajęć?” średni wynik wyniósł 3,92. Przy-

                                                 
9 E. Kubiak-Szymborska, Podmiotowość …, dz. cyt., s. 186. 
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pomnijmy, wynik ten odnosi się do pracowników Studium Pedagogicznego UJ, nato-

miast w badaniach własnych studenci mogli odnieść się do wszystkich nauczycieli aka-

demickich, z którymi mają zajęcia. 

 

Wykres 35. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenie: 
„Nauczyciele posiadają wymagania dotyczące wkładu pracy studentów 

w trakcie zajęć” 

zdecydowana 
większość

15,0%

przynajmniej połowa
45,5%

kilku
32,7%

jeden
3,6%

żaden
3,2%
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Wykres 36. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenie: 
„Nauczyciele posiadają wymagania dotyczące wkładu pracy studentów 

w trakcie zajęć” (porównanie)
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Nauczyciele nieco rzadziej zachęcają studentów do udziału w różnych konferen-

cjach naukowych, dodatkowych szkoleniach, do podejmowania działań na rzecz wła-

snego rozwoju. Takich nauczycieli najczęściej jest kilku (51,3% badanych wybrało taką 

odpowiedź). Podobnie kilku nauczycieli inspiruje młodzież do twórczych i oryginalnych 

działań (58,6%). 

 

Wykres 37. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenie: 
„Nauczyciele zachęcają studentów do udziału w konferencjach 

naukowych, dodatkowych szkoleniach oraz do podejmowania innych 
działań na rzecz własnego rozwoju"

zdecydowana 
większość

4,1%

przynajmniej połowa
10,0%

kilku
51,3%

jeden
21,4%

żaden
13,2%

 

 

 

 

Wykres 38. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenie: 
„Nauczyciele inspirują studentów do twórczych i oryginalnych działań"

zdecydowana 
większość

1,4%

przynajmniej połowa
10,5%

kilku
58,6%

jeden
20,0%

żaden
9,5%
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Niewątpliwie aktywność studentów może zależeć także od gotowości pracowni-

ków naukowo-dydaktycznych do udzielania im dodatkowych wyjaśnień, konsultacji 

poza zajęciami (m.in. na dyżurach, za pośrednictwem maili, PEGAZ-a). W tym aspek-

cie wyniki badań własnych są zbieżne z wynikami ankiet USOS. Dyspozycyjność na-

uczycieli jest bardzo dobrze oceniania przez studentów (średnie wyniki wynoszą odpo-

wiednio: 4,41 oraz 4,44).  

4,41 4,44

1

2

3

4

5

śr.wynik (badania własne) śr.wynik (ankieta USOS)

Wykres 39. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenie: 
„Nauczyciele są gotowi udzielać dodatkowych wyjaśnień, 

konsultacji poza zajęciami” (porównanie)

 

 

Kilka ważnych wniosków wynika także z przeprowadzonych wywiadów grupo-

wych.  

Po pierwsze, studenci uznają aktywność sprawczą człowieka za podstawowy wy-

miar jego podmiotowości. Według nich podmiotowość przejawia się właśnie w tym, że 

człowiek może podejmować suwerenne decyzje, realizować swoje zamierzenia i pono-

sić konsekwencje własnych wyborów. Szczególnie ważne stają się dla badanych dwa 

wymiary tej aktywności. Pierwszy z nich, to aktywność na rzecz drugiego człowieka. 

Natomiast drugi, to aktywność sprawcza na rzecz własnego rozwoju. 

Po drugie, badani wskazują na pewne napięcie, jakie powstaje na styku realizacji 

własnych pragnień a realiami życia codziennego. To samo zauważają w środowisku 

akademickim. Często ich oczekiwania wobec uczelni i jej pracowników stoją w 

sprzeczności z rzeczywistością, z jaką borykają się w toku studiów. Dotyczy to także 

ich aktywności we własny rozwój, który czasami jest hamowany sytuacją na uczelni 

(rodzaj i forma zajęć, organizacja praktyk, brak możliwości wyboru zajęć, itp.), czy też 
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poprzez postawę niektórych nauczycieli akademickich. Badani ubolewają również nad 

tym, że tak często ich aktywność w zakresie własnego rozwoju jest ograniczana takimi 

przyczynami, jak brak czasu i pieniędzy. Konieczność podejmowania pracy zarobkowej 

w czasie studiów tylko czasami pozytywnie wpływa na ich rozwój, a niestety często 

sprawia, że młodzież nie uczestniczy w takich formach, które do tego rozwoju mogłyby 

się lepiej przyczynić.  

Po trzecie, uczestnicy focus group wskazywali tylko na kilku nauczycieli akade-

mickich, którzy motywują i inspirują ich do aktywności na rzecz własnego rozwoju w 

toku studiów. Zauważyli, że pracownicy naukowo-dydaktyczni najczęściej koncentrują 

swoją uwagę na realizacji treści nauczania, ewentualnie skupiają się na własnym rozwo-

ju naukowym. Tych kilku, to osoby, które zachęcają studentów do rozwoju, wskazują 

możliwości w tym zakresie, pomocną literaturę, z pasją przekazują wiedzę, pozostają 

otwarci na kontakt z uczestnikami zajęć. 

Ponadto aktywność sprawcza badanych w zakresie ich rozwoju, najmniej satys-

fakcjonująco wygląda w aspekcie zdobywania dodatkowych kwalifikacji nauczyciel-

skich. Swoją uwagę w pierwszej kolejności studenci koncentrują na głównym kierunku 

studiów, a dopiero później myślą o rozwoju w zakresie nabywanych kwalifikacji do 

bycia nauczycielem. Niestety, wielu z nich zdobywa uprawnienia nauczycielskie nieja-

ko „przy okazji”, raczej nie wiążąc swojej przyszłości z działąlnością edukacyjną. Stu-

denci podkreślają, że szczególnie w tym przypadku zaangażowanie nauczycieli akade-

mickich jest niebywale ważne. Pracownicy, którzy potrafią z pasją ukazać walory za-

wodu nauczyciela, mają największy wpływ na rozwój studenta w tym aspekcie. 
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3. Samodzielność studentów  
w procesie edukacyjnym oraz zaangażowanie  
wspólnoty akademickiej na rzecz jej wzrostu 

 

Kolejnym wskaźnikiem podmiotowości studentów jest ich samodzielność, która 

może przejawiać się w różnych aspektach życia młodzieży akademickiej. W rozprawie 

ograniczono jednak analizę tego zjawiska do samodzielności studentów powiązanej 

ściśle z procesem studiowania. W dużej mierze mowa tu o samodzielności poznawczej, 

którą analizował m.in. Stanisław Palka10. Jednak pytania stawiane studentom wykracza-

ły także poza te ramy definicyjne. W kręgu zainteresowań badawczych znajdowały się 

zatem, nie tylko takie umiejętności studentów, jak: rozwiązywanie problemów badaw-

czych (formułowanie problemów, projektowanie badań, prowadzenie badań, analizo-

wanie i interpretowanie wyników badań), umiejętności doboru źródeł i gromadzenia 

informacji związanych z opracowaniem nowego zagadnienia, ale także samodzielność 

w poszukiwaniu, przetwarzaniu i budowaniu własnej wiedzy, rozwijaniu swych zdolno-

ści i zainteresowań.  

Zadaniem uniwersytetu i nauczycieli akademickich w dzisiejszej dobie jest mo-

tywowanie studentów i tworzenie odpowiednich warunków do ich aktywnej i samo-

dzielnej pracy samokształceniowej. Samokształcenie jest nierozerwalnie związane z 

procesem kształcenia w szkole wyższej, tj. studiowaniem. To samo należy stwierdzić o 

samowychowaniu. Mając na uwadze przyszłych nauczycieli,  należy za Bogusławem 

Śliwerskim powiedzieć nawet o samowychowaniu jako dominancie uniwersyteckiego 

kształcenia pedagogów11 lub jak proponuje Paweł Szczepaniak samowychowaniu i sa-

mokształceniu, czyli kierowaniu rozwojem własnym jako standardzie wychowania i 

nauczania (także akademickiego)12. 

 

 

 

                                                 
10 Por. S. Palka, Samodzielność poznawcza nauczycieli i uczniów w procesie kształcenia. „Toruńskie 
Studia Dydaktyczne” 2002, nr 18, s. 56-57. 
11 Por. B. Śliwerski, Samowychowanie jako dominanta uniwersyteckiego kształcenia pedagogów. W: A. 
Ładyżyński, J. Raińczuk (red.), Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami współczesności. Kraków 
2003, s. 85-103. 
12 Por. P. Szczepaniak, W gaju Akademosa, czyli o kierowaniu własnym rozwojem w relacjach mistrz – 
uczeń. W: A. Ładyżyński, J. Raińczuk (red.), Uniwersytet…, dz.cyt., s. 109. 
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W procesie samokształcenia i samowychowania istotę stanowi samodzielność 

podmiotu. Na etapie studiów mamy już do czynienia z dużą samodzielnością uczestni-

ków procesu edukacyjnego, ale kształceniu w szkole wyższej nadal powinien towarzy-

szyć systematyczny wzrost tej cechy studentów. Ta potrzeba wzrostu samodzielności 

studentów w procesie kształcenia wynika z nowej filozofii edukacyjnej i jest implikacją 

podmiotowych relacji między uczestnikami procesu kształcenia. 

Stanisław Palka samodzielność poznawczą uczniów (studentów) w nowocześnie 

pojmowanym procesie kształcenia wiąże z samodzielnością poznawczą nauczyciela. Są 

one ze sobą powiązane i wzajemnie się warunkują. Można założyć, że wysoki poziom 

samodzielności poznawczej u nauczycieli akademickich wpływa na podobny jej wymiar 

u studentów. Zaangażowanie nauczycieli w rozwój podmiotowości studentów przejawia 

się zatem m.in. w ich konkretnej odpowiedzialności za wzrost samodzielności studen-

tów. Rozwijanie samodzielności w warunkach podmiotowych, w partnerskich relacjach 

między nauczycielem akademickim i studentami w procesie kształcenia powodują, że 

wspólnie mogą określać oni cele kształcenia, budować własną wiedzę, rozwijać umie-

jętności, zainteresowania i dążyć ku prawdzie jako podstawowej wartości poznania. 

W podsumowaniu nasuwa się stwierdzenie, że zarówno sami studenci, jak i na-

uczyciele akademiccy są odpowiedzialni za stopień samodzielności tych pierwszych. A 

ta staje się niezwykle ważna również w perspektywie przyszłej pracy zawodowej kan-

dydatów do zawodu nauczyciela, bowiem ich samodzielność implikuje samodzielność 

uczniów. 

 

W wyniku przeprowadzonych badań z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety 

oraz metody wywiadu grupowego, szukano odpowiedzi na pytania: W jakim stopniu 

studenci są samodzielni w procesie edukacyjnym; Jakie działania podejmują na rzecz 

wzrostu własnej samodzielności. Ponadto pytano o zaangażowanie nauczycieli akade-

mickich w rozwój samodzielności studentów. W tej kwestii niezwykle ważne okazały 

się także odpowiedzi studentów na pytania zawarte w internetowej ankiecie USOS.  
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Zaobserwowano zróżnicowany poziom samodzielności studentów w zależności 

od aspektów tej samodzielności. Zdecydowana większość studentów (80,9%) ocenia 

siebie jako osoby, które są samodzielne w poszukiwaniu, przetwarzaniu i budowaniu 

własnej wiedzy (zdecydowanie tak – 27,3% oraz raczej tak – 53,6%) [wykres 40]. Po-

dobnie 83,2% studentów deklaruje, że samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje 

umiejętności, z czego zdecydowanie tego zdania jest 19,5% a raczej tak wybiera 63,7% 

badanych. Ci sami studenci częściej wybierają stwierdzenie: „wypracowałem sobie sku-

teczne metody uczenia się” (76,9%), co z pewnością pomaga im w byciu samodzielnym 

w procesie kształcenia. Nieco mniej badanych studentów (59,7%) przyznaje, że lubi 

samodzielnie poszukiwać informacji z danego tematu i nie potrzebuje ściśle określonej 

przez nauczyciela akademickiego literatury przedmiotu (zdecydowanie tak – 19,4%, 

raczej tak – 40,3%) 

Zdecydowanie mniej osób podejmuje samodzielną aktywność badawczą w celu 

empirycznego sprawdzenia zdobytej wiedzy (tylko 10,4% studentów). Naturalnie widać 

różnicę pomiędzy studentami wyższych roczników a młodszymi studentami. W grupie 

tych pierwszych są tacy, którzy piszą prace magisterskie, które mają charakter empi-

ryczny. 

  

 

Wykres 40. Samodzielność studentów 
w poszukiwaniu, przetwarzaniu i budowaniu własnej wiedzy

zdecydowanie tak
27,3%

raczej tak
53,6%

nie mam zdania
11,4%

raczej nie
7,7%

zdecydowanie nie
0,0%  
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Ponadto, w skali 0-5 studenci mogli dokonać oceny czynników, od których zależy 

ich zaangażowanie we własny rozwój. Najwyżej ocenili: „własną inicjatywę, ambicję i 

aspirację” – średnia: 4,60, co również świadczy o ich dużej samodzielności. Pozostałe 

czynniki plasują się w następującej kolejności: wsparcie osób bliskich (rodziców, przy-

jaciół, itp.) – średnia: 3,35; motywacja nauczyciela akademickiego – średnia: 3,26;   

wymogi i konkurencja na rynku pracy – średnia: 3,19;   motywacja ze strony kolegów i 

koleżanek – średnia: 2,66. 

3,26

4,60

2,66

3,35 3,19

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Wykres 41. Czynniki, od których zależy zaangażowanie 
studentów we własny rozwój 

1.Motywacja nauczyciela akademickiego

2.Własna inicjatywa, ambicje, aspiracje

3.Motywacja ze strony kolegów i koleżanek

4.Wsparcie osób bliskich (rodziców, przyjaciół, itp.)

5.Wymogi i konkurencja na rynku pracy
 

 

W czasie wywiadu grupowego, studenci zwracali uwagę na działania, jakie po-

dejmują na rzecz wzrostu własnej samodzielności w procesie kształcenia na studiach. 

Zdecydowana większość z nich poznała różnorodne techniki efektywnego uczenia się, 

które wykorzystują w czasie samodzielnej nauki w domu lub dokonując notatek na za-

jęciach. Wielu przyznaje, że wzrost własnej samodzielności jest ściśle powiązany z sys-

tematycznością uczenia się, tzn. czytanie literatury, korzystanie z innych źródeł infor-

macji (biblioteka, Internet), powtarzanie wiedzy i inne jeszcze czynniki sprawiają, że 

młodzież czuję się coraz bardziej samodzielna. Natomiast incydentalne traktowanie 

nauki, mobilizowanie się tuż przed samą sesją często prowadzi jedynie do zapamięty-

wania cudzych notatek. Nieliczni dostrzegają związek pomiędzy koniecznością bycia 

samodzielnym w życiu (zamieszkanie z dala od domu rodzinnego, praca zawodowa, 

itp.) a samodzielnością poznawczą.  
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W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o zaangażowanie nauczycieli akademic-

kich w rozwój samodzielności studentów wykorzystano m.in. wyniki ankiet studenckich 

zawartych w USOS. Na pytanie: „Czy zajęcia inspirowały Cię do uczenia się i samo-

dzielnej pracy poza zajęciami?” średnia ocen studentów w skali 1-5 wyniosła 3,72 

(gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie natomiast 5 zdecydowanie tak). 

Wynik ten zbliżony jest do wyniku uzyskanego w badaniach własnych. Na stwier-

dzenie: „Nauczyciele starają się o wzrost samodzielności studentów w procesie eduka-

cyjnym” otrzymana nota w tej samej skali wyniosła 3,65. 

Jak więc widać, nauczyciele w stopniu dobrym realizują tę powinność. Można 

przyjąć, co potwierdza praktyka uniwersytecka, że są oni mocno przekonani o tym, że 

samodzielność studenta jest podstawową cechą, która powinna go charakteryzować na 

tym etapie edukacyjnym. 
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Wykres 42. Zaangażowanie nauczycieli akademickich 
w rozwój samodzielności studentów w trakcie studiów(porównanie)
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Studenci w badaniu ankietowym podkreślają również, że kilku (58,3%) nauczycie-

li akademickich motywuje ich do samodzielnych poszukiwań, pogłębiania wiedzy i 

rozwijania zainteresowań. Natomiast ¼ badanych uważa, że takich nauczycieli jest 

przynajmniej połowa. 

 

Wykres 43. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenie: 
„Nauczyciele motywują studentów do samodzielnych poszukiwań, 

pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności”

zdecydowana większość
1,8%

przynajmniej połowa
25,9%

kilku
58,3%

jeden
9,5%

żaden
4,5%

 

 

Na pytanie otwarte: „W jaki sposób nauczyciele akademiccy zachęcają studentów 

do samodzielności” najczęściej wybierane odpowiedzi to: komunikaty słowne informu-

jące o tym, że cechą tego etapu nauki jest samodzielne studiowanie, zachęcanie do tego, 

uświadamianie, itp. (41,2%); wskazywanie literatury do samodzielnej pracy w domu 

(39,0%) lub samych problemów do rozwiązania bez wskazywania konkretnej literatury; 

zachęcanie studentów do stawiania pytań, wyrażania wątpliwości w czasie zajęć 

(37,5%); wspólne określanie tematyki zajęć – 12,0% (rzadziej celów kształcenia – 

3,3%); motywowanie do zdobywania doświadczenia praktycznego związanego z kie-

runkiem kształcenia (wolontariat, praca zawodowa) – 19,0% badanych; kreowanie sytu-

acji dydaktycznych pozwalających na samodzielną aktywność w trakcie zajęć (referaty, 

wchodzenie w rolę, odgrywanie scenek, itp.) – 31,6%; zapraszanie na dyżury pracowni-

ków celem omówienia różnych problemów związanych z tematyką przeprowadzonych 

zajęć – 52,0%; tworzenie warunków do samodzielnej aktywności studentów w warun-

kach szkolnych (prowadzenie lekcji) – 42,9%; angażowanie do wspólnych badań empi-

rycznych – 9,0%.  
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Poziom zaangażowania nauczycieli akademickich w rozwój samodzielności stu-

dentów określono także, dokonując analizy wyborów studentów w ramach ośmiu za-

proponowanych stwierdzeń (S): 

S1 – „Nauczyciele włączają studentów w różnorodne projekty badawcze”. 

S2 – „Nauczyciele preferują metody problemowe, które wymagają od studentów samodzielności i inicja-

tywy”. 

S3 – „Nauczyciele starają się nauczyć ucznia uczyć się”. 

S4 – „Nauczyciele dostarczają odpowiednich materiałów do samodzielnego uczenia się”. 

S5 – „Nauczyciele skutecznie motywują studentów do intensywnego wysiłku w zakresie zdobywania 

wiedzy, nabywania umiejętności i rozwoju”. 

S6 – „Nauczycieli cechuje wiara w możliwości i samodzielność studentów”. 

S7 – „Nauczyciele doceniają aktywność, samodzielność studentów”. 

S8 – „Nauczyciele swoim autorytetem (osobowość, dorobek naukowy, itp.) zachęcają studentów do wy-

tężonej pracy nad sobą”. 

 

 

 

0%

100%

Wykres 44. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenia 
dotyczące zaangażowania nauczycieli w rozwój ich samodzielności

żaden 15,0% 5,5% 18,6% 4,5% 6,8% 4,1% 4,1% 9,5%

jeden 70,5% 15,0% 17,7% 11,8% 13,6% 11,8% 5,5% 20,5%

kilku 11,8% 55,0% 44,6% 27,3% 59,6% 47,3% 41,3% 51,3%

przynajmniej połowa 1,8% 17,7% 15,9% 45,9% 16,8% 28,2% 37,3% 15,5%

zdecydowana większość 0,9% 6,8% 3,2% 10,5% 3,2% 8,6% 11,8% 3,2%
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Stwierdzono, że w opinii respondentów, nauczyciele akademiccy starają się doce-

niać aktywność i samodzielność studenta (S7). Dominuje wybór odpowiedzi: kilku 

(41,3%) oraz przynajmniej połowa (37,3%). Podobnie wielu z prowadzących zajęcia 

wskazuje odpowiednie materiały do samodzielnego uczenia się (S4), choć w tym przy-

padku dominuje wybór przynajmniej połowa (45,9%). Nauczycieli cechuje wiara w 

możliwości i samodzielność studentów (S6). Najczęściej kilku z nich preferuje metody 

problemowe, wymagające od studentów samodzielności i inicjatywy (S2). Nieco słabiej 

prezentują się odpowiedzi na pozostałe stwierdzenia. Okazuje się, że tylko nieliczni 

skutecznie motywują studentów do intensywnego wysiłku w zakresie zdobywania wie-

dzy, nabywania umiejętności i do rozwoju (S5), a sam autorytet nauczyciela (osobo-

wość, dorobek naukowy, itp.) tylko sporadycznie zachęca studentów do wytężonej pra-

cy nad sobą (S8). Wąska grupa stara się „nauczyć ucznia uczyć się” (S3), a tylko nie-

liczni pracownicy włączają studentów w różnorodne projekty badawcze (S1). W tym 

przypadku dominuje wybór: jeden (70,5%). Wnioski te ilustruje wykres 45. 
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Wykres 45. Średni rozkład odpowiedzi badanych na stwierdzenia 
dotyczące zaangażowania nauczycieli w rozwój samodzielności studentów 

 

 

W toku analizy statystycznej dostrzeżono związek pomiędzy rokiem studiów oraz 

wysokimi ocenami za wyniki w nauce (pobieranie stypendium naukowego) a samo-

dzielnością studentów. Studenci II st. oraz IV i V roku jednolitych studiów magister-

skich wyżej oceniają poziom własnej samodzielności (r=0,70; p<0,001). Natomiast ich 

młodsi koledzy znacznie wyżej oceniali zaangażowanie nauczycieli akademickich w 
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rozwój samodzielności studiujących. Studenci z wysoką średnią częściej podejmują 

działania na rzecz rozwoju własnej samodzielności (r=0,39; p<0,05). Płeć, kierunek 

studiów oraz pochodzenie z rodziny nauczycielskiej okazały się czynnikami nieistot-

nymi statystycznie. 

 

Podsumowując należy zauważyć, iż: 

1. Studenci wysoko oceniają poziom własnej samodzielności w poszukiwaniu, prze-

twarzaniu i budowaniu własnej wiedzy. Jedynie nisko wypada samodzielna aktyw-

ność badawczą w celu empirycznego sprawdzenia zdobytej wiedzy. 

2. Samodzielność należy także do najważniejszych czynników, które wpływają na za-

angażowanie badanej młodzieży we własny rozwój.  

3. Badani zwracali uwagę na działania, jakie podejmują na rzecz wzrostu własnej sa-

modzielności w procesie kształcenia na studiach. Wskazali także na aktywność na-

uczycieli w tym zakresie. 

4. Zaangażowanie nauczycieli akademickich w rozwój samodzielności swoich 

uczniów przedstawia się różnie w zależności od aspektów ich działalności w tym 

zakresie. Na dobrym poziomie wypadają: docenianie samodzielności studenta, 

wskazywanie odpowiednich materiałów do samodzielnego uczenia się oraz sama 

wiara w możliwości i samodzielność studenta. Należy zauważyć, że sam autorytet 

nauczyciela nie wyzwala aktywności młodzieży w tym zakresie, a jedynie konkretne 

i twórcze działania pracowników naukowo-dydaktycznych. 

 

Nieco inny wymiar samodzielności młodzieży akademickiej badała cytowana już 

E. Kubiak-Szymborska. Dla niej samodzielność w podejmowaniu decyzji sprawczych 

jest elementem „aktywności sprawczej” studentów. Młodzież w większości (57,52%) 

podkreśla, że decyzje podejmuje na ogół samodzielnie, czasami konsultując je z innymi 

osobami. Kolejne 5,26% badanych stwierdza, że czyni to zawsze samodzielnie. Jak do-

daje autorka badań, powyższe wskaźniki świadczą o znaczącym stopniu dojrzałości 

młodzieży akademickiej w zakresie podejmowania decyzji13. 

 

 

                                                 
13 Por. E. Kubiak-Szymborska, Podmiotowość …, dz. cyt., s. 201. 
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4. Oczekiwania badanych studentów  
wobec nauczycieli akademickich 

 

Wyznacznikiem podmiotowości studentów są także ich sprecyzowane oczekiwa-

nia wobec swoich nauczycieli akademickich. Oczekiwania człowieka świadczą o tym, 

że jest on świadomy tego, czego pragnie, co jest dla niego i jego rozwoju najlepsze. 

Dowodzą również, że osoba pragnie mieć wpływ na rzeczywistość, pragnie ją kreować. 

Szczególny charakter mają oczekiwania wobec innych osób. Pokazują one, w jakiej 

„przestrzeni personalnej” człowiek chce funkcjonować, jakie relacje są dla niego najdo-

godniejsze. Oczekiwania są elementem kształtowania ładu społecznego, poszukiwaniem 

harmonii w życiu społecznym. Wiążą się z poczuciem odpowiedzialności za relacje z 

otaczającą społecznością w relacji "ja i świat otaczający". Człowiek oczekuje czegoś od 

swego otoczenia, a jednocześnie pragnie realizować oczekiwania społeczne. 

Istnieje także zależność pomiędzy oczekiwaniami a motywacją człowieka. Ocze-

kiwania są jednym z najważniejszych czynników poznawczych uruchamiającym ludz-

kie działanie14. Badania potwierdzają, iż im są one wyższe, tym wyższa jest motywacja, 

lepsze osiągnięte wyniki i większa satysfakcja z uzyskanego rezultatu. Nawet jeśli 

oczekiwania te nie są zawsze w pełni realistyczne, to jednak stanowią one przesłankę 

silniejszego zaangażowania w wykonywanie zadań i lepszego wyniku15. Ponadto można 

założyć sprawczy wpływ oczekiwań na życie innych ludzi. To znaczy, oczekiwania 

jednej osoby, za sprawą jej mniej lub bardziej świadomych działań, mogą znajdować 

potwierdzenie u osób, wobec których oczekiwania były pierwotnie kierowane16. 

Z powyższych rozważań wynika wniosek, że oczekiwania studentów dotyczące 

ich nauczycieli, mogą mieć pozytywny wpływ na zaangażowanie młodzieży we współ-

pracę z pracownikami akademickimi. Jednocześnie oczekiwania mogą rzutować na ja-

kość tej współpracy i poczucie satysfakcji z jej przebiegu. 

 

                                                 
14 Por. J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk 2008, tom 1, s. 601. 
15 Tamże. 
16 Przede wszystkim mowa tu o takich zjawiskach, jak: samospełniające się proroctwo oraz efekt oczeki-
wań interpersonalnych. Pojęcia te opisują wpływ oczekiwań interpersonalnych jednych osób na zacho-
wania innych osób. Por. S. Trusz (red.), Efekty oczekiwań interpersonalnych. Wybór tekstów. Warszawa 
2013. 
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W kwestionariuszu ankiety aż 78,2% badanej młodzieży akademickiej stwierdzi-

ło, że ma jasno sprecyzowane oczekiwania wobec nauczycieli akademickich (zdecydo-

wanie tak – 30,9%, raczej tak – 47,3%).  

 

 

Wykres 46. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenie: 
„Posiadam jasno sprecyzowane oczekiwania 

wobec nauczycieli akademickich”

zdecydowanie tak
30,9%

raczej tak
47,3%

nie mam zdania
15,0%

raczej nie
6,8%

zdecydowanie nie
0,0%

 

   

 

Ponadto 80 studentów napisało esej nt.: „Moje oczekiwania wobec nauczyciela 

akademickiego”. Z analizy zebranych wypowiedzi studentów wyłania się określony 

obraz nauczyciela akademickiego, jakiego życzyliby sobie studenci, z którym chętnie 

współpracowaliby w czasie zajęć w szkole wyższej. Udzielone odpowiedzi studentów, 

ich bogactwo i różnorodność ukazują powinności nauczyciela akademickiego, które 

można scharakteryzować w kontekście trzech podstawowych aspektów kompetencji 

zawodowych nauczyciela wyróżnionych przez K. Pacławską17. Aspekty: etyczny, akty-

wistyczny i pragmatyczny doskonale odnoszą się do aktywności nauczyciela akademic-

kiego, gdyż cechuje je refleksyjne i elastyczne podejście do nauki i odniesień praktycz-

nych.  

 

 

 

 

                                                 
17 Por. K. Pacławska, Model nauczyciela w kształceniu uniwersyteckim. Kompetencja do zmiany i rozwo-
ju. Koncepcja nauczyciela w programie Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: 
Kwiatkowska H., Lewowicki T. (red.), Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej. Warsza-
wa 1997. 
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Najważniejszy aspekt zawodu nauczyciela, zdaniem K. Pacławskiej, to aspekt 

etyczny. Oczywiście kwestie etyczne w pedagogice szkoły wyższej, w tym w kształce-

niu nauczycieli, podkreśla dobitnie wielu innych autorów18. Każdy nauczyciel jest w 

pewnym stopniu współtwórcą wewnętrznego, duchowego życia swoich uczniów. Pozo-

stając do dyspozycji swoich uczniów, nauczyciel świadczy na ich rzecz posiadaną wie-

dzą, doświadczeniem, uwagą, uczuciem, ale przede wszystkim własną osobą, tym kim 

jest on sam, jako niepowtarzalny, osobowy byt ludzki. Dokładnie oddaje to łacińska 

maksyma verba volant, exempla trahunt – słowa ulatują, przykłady pociągają. Nauczy-

ciel musi posiadać szerokie kompetencje etyczne, by móc sprostać wyzwaniom, jakie 

stawia współczesna rzeczywistość, nie tylko edukacyjna. Nauczanie i wychowanie mają 

głęboki wymiar moralny. We wszystkim, co robi i mówi nauczyciel, uczeń poszukuje 

intencji wpływania na swoje zachowanie. Nauczanie rozumiane jako praca z innymi dla 

ich dobra winno być traktowane jako szczególnego rodzaju – etyczne, czy moralne 

przedsięwzięcie19.  

Etyczna edukacja nauczycieli – zdaniem B.D. Gołębniak – nabiera dziś szczegól-

nego znaczenia. „Wzrasta w stosunku do nauczycieli społeczne oczekiwanie odpowie-

dzialnego kreowania, w ramach uzgodnionego w demokratycznych procedurach pro-

gramu czy modelu szkoły, rzeczywistości edukacyjnej” 20.  

Oczekiwania wobec nauczycieli w aspekcie etycznym widoczne są w następują-

cych wypowiedziach studentów: 

„Dla mnie nauczyciel akademicki powinien być duchowym przewodnikiem po dorosłym 
życiu, osobą, którą pragnę zapamiętać jako „idealny wzór” do naśladowania. Również 
przewodnikiem studentów po świecie wiedzy – powinien wskazywać obszary poszukiwań 
i możliwości dalszego rozwoju”. [K, informatyka] 
 
„Odpowiedzialność nauczyciela akademickiego, to chyba słowo kluczowe. Odpowie-
dzialność za nas studentów, za nasz wszechstronny rozwój, umiejętność logicznego my-
ślenia, ale i przede wszystkim za nasze umiejętności, które przecież mamy posiąść na 
studiach. Odpowiedzialność za samego siebie, czyli za swój rozwój – rutyna, stagnacja, 
szare kartki z notatkami z przed wieków sprawiają, że pomimo mojej dobrej kondycji 
psychofizycznej zasypiam na zajęciach”. [K, filozofia]  
 

                                                 
18 Por. J. Kostkiewicz (red.), Aksjologia w kształceniu pedagogów. Kraków 2008; H. Kwiatkowska, Pe-
deutologia. Warszawa 2008; J. M. Michalak (red.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela. Łódź 
2010; S. Kowal, Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela. Kraków 2004; inni. 
19 Por. B.D. Gołębniak, Etyczny wymiar edukacji nauczycieli. W: U. Ostrowska (red.), Edukacja przełomu 
wieków wobec kwestii aksjologicznych. Olsztyn 2001, s. 167. 
20 Tamże. 
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„Czego oczekuję od moich nauczycieli w uniwersytecie? Więcej refleksji! Refleksji nad 
sobą, swoimi działaniami, sposobem traktowania studenta i niech nie zapominają o tym, 
że też kiedyś byli studentami!”. [M, fizyka] 
 
„Oczekuję od nauczyciela akademickiego szacunku, szacunku dla nas studentów, tak w 
czasie zajęć jak i dyżurów, egzaminów, itp. Dotyczy to przede wszystkim sposobu trak-
towania studentów, ale chodzi mi też o kwestie punktualności, dyspozycyjności, życzli-
wości, itd.” [K, fil. germańska] 
 
„Poczucie humoru – jakże go brakuje nauczycielom akademickim. A przecież uśmiech, 
życzliwość, miły i przyjazny stosunek do drugiego człowieka, to cechy tak ważne dla 
relacji międzyludzkich i również tak potrzebne w relacji nauczyciel akademicki – stu-
dent”. [K, biologia] 
 
„W aspekcie etycznym nie różnią się moje oczekiwania od oczekiwań wobec innych lu-
dzi, których darzę szacunkiem – uczciwość, wierność danemu słowu, tolerancja, poczu-
cie humoru i życzliwość wobec świata, zrozumienie człowieka w jak najszerszym kon-
tekście kulturowym i co bardzo ważne musi być autentyczny”. [K, filozofia]  
 
„Nauczyciel powinien przykładać większe znaczenie do dialogu ze studentem, traktować 
go jak przyjaciela a nie jak zło konieczne”. [K, psychologia] 
 
„Nauczyciele akademiccy powinni być bardziej otwarci na studentów, traktować ich na 
równi, po partnersku. To, że może mniej wiemy z zakresu nauczanego przedmiotu, to nie 
znaczy, że nie możemy wspólnie dążyć do wyznaczonego celu, ufając sobie wzajemnie i 
dzieląc odpowiedzialność za nasz wspólny rozwój”. [K, informatyka] 
 
„Jak dobrze mają ci studenci, którym dane jest spotkać na swojej drodze prawdziwych 
uczonych – mistrzów. Jest ich coraz mniej. Mistrz to autorytet w swojej dziedzinie, ale 
to także uczony o ludzkiej twarzy – przyjazny dla studentów, dyspozycyjny, wyrozumia-
ły, skromny i pełen pasji. Bycie uczniem przy takim mistrzu zobowiązuje, inspiruje, mo-
tywuje do bardziej rzetelnej pracy”. [K, geografia] 
 
„W przypadku nauczyciela akademickiego ważna jest jego osobowość. Powinien być 
autorytetem nauki, ale i godnym do naśladowania człowiekiem. Pasja i wartości zawsze 
najbardziej pociągają młodych”. [M, fil. germańska] 
 
„Na drodze swojej kariery naukowej nie powinien zapominać o studentach. Niektórzy, 
bowiem traktują studenta bardzo przedmiotowo, jako środek do celu. Czasem zdarza 
się, że studenci służą tylko do „kreślenia” kolejnych kart doktoratu (jako doskonała 
grupa badawcza lub poszukiwacze literatury przedmiotu). A co z tzw. podmiotowością i 
wolnością studenta?” [K, psychologia] 
 
„Szacunek i życzliwość do studenta, gotowość pomocy, zrozumienie jego czasem trudnej 
sytuacji – oto moje małe oczekiwania”. [K, psychologia stosowana] 
 
„To powinien być człowiek wielkiej kultury – tej osobistej, ale i tej która wynika z 
uczestnictwa w świecie nauki, sztuki, polityki, religii, itp.” [M, zarządzanie] 
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Rozważając rolę i znaczenie aspektu aktywistycznego w zawodzie nauczyciela 

nie można pominąć faktu, iż praca nauczyciela jest pracą twórczą. A to oznacza, że na-

uczyciel zostaje obarczony szczególną odpowiedzialnością za efektywność działania, 

wpływania na zmianę postaw i zachowań, że oczekuje się od niego spełnienia istotnej 

społecznej roli. Nauczyciela wyróżniać ma nieustanne działanie twórcze i niestandar-

dowe, czemu towarzyszyć musi refleksja. Ma to być refleksja w znaczeniu systema-

tycznego badania i teoretyzowania na temat własnej praktyki, krytycznego i twórczego 

myślenia o własnym działaniu i rozumienie21. 

Studenci, w swoich licznych wypowiedziach, podkreślają wagę aspektu aktywi-

stycznego w pracy nauczyciela akademickiego. A oto charakterystyczne wypowiedzi: 

„Nauczyciel akademicki powinien być osobą, która pobudza studentów do pracy na-
ukowej, własnej pracy badawczej, do twórczego myślenia (niestety do twórczego myśle-
nia zwykle nas zniechęcają)”. [K, psychologia stosowana] 
 
„Marzę o tym, aby w końcu nauczyciel akademicki podawał wiedzę praktyczną, a nie 
tylko suche fakty w czasie nudnych wykładów. Chciałbym, aby można było z nim dysku-
tować, tzn. można było wyrazić własne (odmienne) zdanie, i to nie będzie miało przy-
krych konsekwencji na egzaminie”. [M, historia] 
 
„Nauczyciel akademicki powinien częściej korzystać z metod aktywizujących, proble-
mowych, środków multimedialnych. Nie powinien bać się dyskusji. Powinien tworzyć 
różnorodne projekty i włączać w nie studentów”. [M, fizyka] 
 
„Mo że zabrzmi to dziwnie, ale studentów też należy nauczyć uczyć się i myśleć samo-
dzielnie. Nauczyciel akademicki wspomaga studentów w ich rozwoju, zwłaszcza na kie-
runkach humanistycznych”. [K, filozofia]  
 
„Ważną sprawą jest, by nauczyciel akademicki potrafił dostosowywać się do określonej 
grupy studentów, czy też poszczególnych osób. Nie każda grupa jest taka sama, każdy 
student jest inny”. [K, fil. germańska] 
 
„Skoro nauczyciele akademiccy mają tak mało czasu dla nas studentów, to niech będą 
bardziej dyspozycyjni w „sieci”. Dyskusje na czacie, przekazywanie informacji za po-
mocą poczty elektronicznej, publikacje w Internecie – oto nowe wyzwania, jakie stoją 
przed nauczycielami szkoły wyższej”. [M, informatyka] 

 
 
 
 
 

                                                 
21 D. Kowalczyk, Rozwój profesjonalny nauczycieli – absolwentów Studium Pedagogicznego Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Kraków 2003, s.277, [rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem K.Pacławskiej].  
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Kompetencje rozumiane w aspekcie pragmatycznym wyrażają się skutecznością 

nauczyciela w planowaniu, organizowaniu, realizacji, kontroli i ocenie procesów eduka-

cyjnych. Wybrane wypowiedzi studentów ukazują, jak aspekt pragmatyczny jest ważny 

w pracy nauczyciela szkoły wyższej:  

„Nauczyciel akademicki powinien być osobą, która doskonale rozumie potrzeby współ-
czesnego rynku i tak organizuje zajęcia, by studenci mieli szansę rozwijać nie tylko 
możliwości intelektualne, ale i praktyczne umiejętności, przydatne w późniejszej pracy 
zawodowej”. [K, psychologia] 
 
„Przygotowany do zajęć, znający i stosujący metody aktywizujące, warsztatowe, pozwa-
lający studentom na wyrażanie własnych poglądów w czasie umiejętnie prowadzonej 
dyskusji”. [M, chemia] 
 
„Niestety dobry naukowiec, to nie zawsze dobry nauczyciel, a przecież jeśli podejmuje 
się tego trudnego zadania, to powinien posiadać określone kompetencje dydaktyczne, 
choćby te wyrażające się umiejętnością organizowania procesu nauczania, prowadze-
nia dyskusji, oceniania, itp.”. [K, biologia] 
 
„Najbardziej irytuje mnie fakt, że duża część nauczycieli akademickich to bardzo do-
brzy naukowcy, ale kiepscy dydaktycy. Ważna jest przecież systematyczność, logiczność 
prowadzonych zajęć (wykładów). Bardzo cenię sobie nauczycieli akademickich, którzy 
mają wszystko ułożone – „krok po kroku”, nie wtrącają niepotrzebnych dygresji zakłó-
cających zajęć, choć mile widziane są anegdoty z życia uczelni i uczonych”. [M, zarzą-
dzanie] 
 
„Mam wrażenie, że jeszcze zbyt wielu nauczycieli akademickich nie potrafi korzystać z 
dorobku techniki. Oczekuję, że na zajęciach wreszcie zaczną korzystać z pomocy audio-
wizualnych, przestaną bać się komputera i Internetu”. [M, fizyka] 
 
„Przede wszystkim liczę na zaangażowanie w reprezentowaną dziedzinę wiedzy. Ocze-
kuję szerokiej wiedzy merytorycznej, ale także pracy z pasją, zapałem, gotowość do dys-
kusji, wyjaśnień w różnych aspektach”. [K, zarządzanie] 
 
„Nauczycielom w szkole wyższej nadal brakuje wielu elementarnych kompetencji, 
zwłaszcza dydaktycznych, informatycznych, językowych. Rzadko który z nich ma odpo-
wiednie przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne, nie mówiąc już o tzw. „powoła-
niu nauczycielskim”. [K, filozofia]  
 
„Cenię nauczycieli, którzy przygotowują się do zajęć bardziej od studentów, a choć jest 
to paradoksalne – często zajęcia sprowadzają się do sprawdzenia wiedzy studenta. Co 
do wykładów, ważne są umiejętności komunikacyjne – odpowiednia siła głosu, sposób 
prezentacji, odpowiednie powtórzenia, itp.” [K, biologia] 
 
„Studiowanie czasami bywa trudne. Oczekuję od nauczyciela akademickiego pomocy w 
doborze odpowiedniej literatury, czasu i dyspozycyjności przynajmniej w czasie dyżu-
rów, wyrozumiałości, sprawiedliwej oceny”. [M, psychologia stosowana] 
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O napisanie eseju nt. oczekiwań wobec nauczycieli akademickich poproszono 80 

studentów z 7 wydziałów UJ (11 kierunków studiów). Wśród autorów znalazło się 55 

kobiet i 25 mężczyzn. Zauważono pewne zależności zarówno w obrębie kierunku stu-

diów jak i płci badanych. Kobiety zdecydowanie częściej zwracały uwagę na aspekt 

etyczny pracy nauczyciela, natomiast dla mężczyzn ważniejszy okazał się aspekt prag-

matyczny. Okazało się, że wymiar etyczny częściej akcentowali studenci kierunków: 

filozofia, psychologia, historia. Oczekiwania młodzieży z pozostałych kierunków kon-

centrowały się na aspektach: aktywistycznym i pragmatycznym. 

Podsumowując, warto ponownie zwrócić uwagę na to, że młodzież akademicka w 

zdecydowanej większości ma jasno sprecyzowane oczekiwania wobec swoich nauczy-

cieli. Oczekiwania te są wyrazem ich pragnień, dążeń, przemyśleń, refleksji nad rolą 

nauczyciela akademickiego w procesie dydaktyczno-wychowawczym w szkole wyż-

szej. Warto też zauważyć, że oczekiwania te często dotyczą zaangażowania nauczycieli 

w rozwój studenta i poruszają kwestie relacji pomiędzy uczestnikami procesu edukacyj-

nego.    
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Rozdział V 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej  
w rozwój podmiotowości społecznej  
studentów w świetle badań własnych 

 

 

Z podmiotowością indywidualną ściśle powiązana powinna być podmiotowość 

społeczna człowieka. Rozważania teoretyczne spotykane w literaturze przedmiotu, do-

tyczące tematyki podmiotowości najczęściej koncentrowały się tylko nad tą pierwszą 

sferą. Teoretyczne i metodologiczne podstawy niniejszej rozprawy opierają się na zało-

żeniu, że podmiotowość ludzką cechuje nie tylko nastawienie podmiotu na siebie same-

go, ale przede wszystkim jego otwarcie na drugiego człowieka. Stąd tak ważną staje się 

społeczna struktura podmiotowości. Przypomnijmy, przynależne jej cechy to m.in.: 

traktowanie innych jako podmiotu; odpowiedzialność za innych ludzi; otwartość na 

innych; szacunek dla drugiego, życzliwość i zaufanie; umiejętność decentracji i empatii; 

wrażliwość na dobro, jakim jest inny człowiek oraz na dobro wspólne; zdolność do po-

szukiwania możliwości zrozumienia racji innych, demokratycznego stanowienia zasad i 

wspólnego podejmowania ważnych decyzji; chęć do współpracy z innymi; umiejętność 

radowania się różnorodnością kulturową, szanowania odmienności innych. Niezwykle 

ważną właściwością społecznej struktury podmiotowości jest odpowiedzialność za in-

nych. Jej praktycznym przejawem jest m.in. zaangażowanie na rzecz rozwoju drugiego 

człowieka. Owo zaangażowanie jest istotą rozprawy doktorskiej. 

W tej części pracy zostanie dokonana szeroka charakterystyka relacji między stu-

dentami a nauczycielami akademickimi. Pozwoli ona odpowiedzieć na pytania: czy 

relacje te mają charakter podmiotowy, czy w życiu uniwersyteckim można mówić o 

podmiotowym traktowaniu, partnerstwie, wzajemnej i życzliwej współpracy, otwartości 

uczestników procesu edukacyjnego na siebie itp. Na końcowym etapie zostanie podjęta 

próba odpowiedzi na ważne pytanie: czy uniwersytet ma charakter wspólnotowo-

wychowawczy? 
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Niewątpliwie duży wpływ na sprecyzowanie zamysłu badawczego, w tej części, 

która dotyczy relacji między podmiotami edukacji wyższej, miała praca Ewy Kubiak-

Szymborskiej Nauczyciele akademiccy – studenci. Między partnerstwem a pozorną 

stycznością1. Wyraża się to między innymi, w konstruowaniu narzędzia badawczego. W 

pracy wykorzystano elementy ankiety dla studentów autorstwa E. Kubiak-

Szymborskiej. Dzięki temu, niektóre uzyskane wyniki zostaną porównane z rezultatami 

jej badań. Natomiast pierwotną inspiracją zarówno dla E. Kubiak-Szymborskiej, jak i 

autora niniejszej rozprawy, stały się rozważania Jadwigi Bińczyckiej na temat partner-

stwa i jej badania empiryczne z zakresu relacji interpersonalnych w środowisku akade-

mickim2. Teoretyczne implikacje rozważań J. Bińczyckiej na temat partnerstwa w rela-

cjach nauczyciele akademiccy – studenci, zostały zaprezentowane w części teoretycznej 

pracy3.      

 
 
 

1. Podmiotowy charakter relacji interpersonalnych  
w szkole wyższej oraz zaangażowanie wspólnoty akade-

mickiej na rzecz ich budowania 
 

 

Dokonując charakterystyki relacji między uczestnikami procesu edukacyjnego w 

szkole wyższej, podjęto próbę odpowiedzi na wiele różnorodnych pytań. Pytania te po-

stawiono badanej młodzieży w kwestionariuszu ankiety, a także w czasie wywiadów 

grupowych. W niektórych kwestiach pomocne okazały się również wyniki ankiet za-

warte w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studentów. Czy relacje te mają charakter 

podmiotowy i czy sprzyjają rozwojowi podmiotowości? – oto główne pytanie, na które 

poszukiwano odpowiedzi. 

 

 

                                                 
1 E. Kubiak-Szymborska, Nauczyciele akademiccy – studenci. Między partnerstwem a pozorną styczno-
ścią. Bydgoszcz 2005. 
2 J. Bińczycka, Nauczyciele akademiccy i studenci w płaszczyźnie interpersonalnej. Katowice 1987. 
3 Także: M. Noga, Partnerskie współdziałanie nauczycieli akademickich i studentów. W: M. Wrońska, A. 
Zduniak (red.), Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. Warszawa-
Poznań 2004, tom 4, s. 433-446. 
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W relacjach studenci – nauczyciele akademiccy zdecydowanie dominuje typ 

współdziałania, który można zawrzeć w określeniu: „nauczyciele i studenci funkcjonują 

obok siebie, ograniczając swoje kontakty do zajęć dydaktycznych, zaliczeń, egzami-

nów”. Taką odpowiedź wybrało aż 85,0% badanych. Kolejna dominująca odpowiedź 

brzmi: „nauczyciele zachowują się adekwatnie do zachowań studenta” – 28,6%, co po-

kazuje, że jakość wzajemnej relacji zależna jest od starań obu stron. Rzadziej, pojawiają 

się wybory: „nauczyciele unikają współdziałania ze studentami” (17,7%) oraz „studenci 

unikają współdziałania z nauczycielami” (20,0%). Jednak liczba studentów, którzy zde-

cydowali się na wybór takich właśnie odpowiedzi, budzi duży niepokój, gdyż osoby te 

nie dostrzegają możliwości wzajemnej współpracy, jakby nie zdając sobie sprawy z 

korzyści, jakie im przynosi. Ponadto w wywiadach grupowych studenci podają powody 

wzajemnego unikania się studentów i nauczycieli akademickich (zostaną one przedsta-

wione w dalszej części pracy). Niestety „pełna współpraca w celu realizacji celów dy-

daktyczno-wychowawczych” jest odpowiedzią najrzadziej wybieraną przez responden-

tów (12,7%). 

Wybory studentów zostały zaprezentowane na wykresie 47 (ponieważ badani 

mogli wybrać dwie odpowiedzi stąd wyniki nie sumują się do 100%). 

 

12,7%
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Wykres 47. Typ współdziałania w relacjach studenci - nauczyciele 
akademiccy

1.Pełna współpraca w celu realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych

2.Nauczyciele i studenci funkcjonują obok siebie, ograniczając swoje kontakty do zajęć dyd., zaliczeń, egzaminów

3.Nauczyciele unikają współdziałania ze studentami

4.Studenci unikają współdziałania z nauczycielami

5.Nauczyciele zachowują się adekwatnie do zachowań studenta
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W osądzie studentów jakość relacji pomiędzy nimi a nauczycielami akademickimi 

zależy od wielu czynników. Do najczęściej wybieranych należą: osobowość nauczyciela 

(71,8%), charakter zajęć (48,2%) oraz poziom dojrzałości studenta (38,6%). Znaczącą 

pozycję zajmują również kompetencje pracowników naukowo-dydaktycznych (30,9%). 

Niemal co czwarty student uważa, że na jakość wzajemnych relacji wpływ mają takie 

czynniki, jak: kierunek studiów (28,6%), wiek nauczyciela (25,9%) oraz poziom wiedzy 

studenta (23,6%). Natomiast takie zmienne jak: stopień naukowy oraz staż pracy na-

uczyciela, typ uczelni, a także płeć uczestników edukacji, w ocenie badanych nie są już 

tak bardzo istotne (odpowiednio: 16,4%; 10,9%; 15,9%; 6,8%).  

Podsumowując, studenci twierdzą, że jakość relacji w największej mierze zależy 

od nauczycieli, następnie od nich samych, a dopiero na samym końcu wskazują na 

czynniki nieosobowe. W tych ostatnich największą rolę odgrywa charakter zajęć. 

Co ciekawe, ci studenci, którzy wskazywali na poziom wiedzy oraz dojrzałości 

studenta, to najczęściej osoby osiągające wysokie wyniki w nauce, pobierające stypen-

dium naukowe, uczestnicy studiów II stopnia lub IV/V roku jednolitych studiów magi-

sterskich. Ich młodsi koledzy większą rolę przypisują czynnikom związanym z osobą 

nauczyciela. Jest to konsekwencją tego, że „dobrzy” studenci są bardziej samodzielni i 

kreatywni, bliższa jest im idea „pracy nad sobą” 4. 
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Wykres 48. Czynniki osobowe i materialne, od których zależy jakość 
relacji pomiędzy nauczycielami akademickimi a studentami

1.Typ uczelni 2.Kierunek studiów
3.Charakter zajęć 4.Stopień naukowy nauczyciela
5.Wiek nauczyciela 6.Staż pracy nauczyciela
7.Płeć studentów i nauczycieli 8.Osobowość nauczyciela
9.Kompetencje nauczyciela 10.Poziom wiedzy studenta
11.Poziom dojrzałości studenta

 

                                                 
4 Por. M. Dudzikowa, Praca młodzieży nad sobą. Warszawa 1993. 
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Natomiast w badaniach E. Kubiak-Szymborskiej czynnikiem najbardziej determi-

nującym relacje, jakie nawiązują ze sobą nauczyciele i studenci, jest dojrzałość studenta 

(taką odpowiedź wybrało 68,1% studentów i aż 89,6% nauczycieli akademickich). Ko-

lejnymi czynnikami są: wiek nauczyciela (odpowiednio 66,3% i 47,9%) oraz stopień 

naukowy nauczyciela (odpowiednio 47,2% i 30,2%)5. 

 

Kolejne pytania dotyczyły partnerstwa w relacjach studenci – nauczyciele akade-

miccy. Jak wykazały choćby wywiady grupowe ze studentami, „partnerstwo” jest na 

różne sposoby rozumiane i definiowane, stąd w kwestionariuszu ankiety doprecyzowa-

no to pytanie, które ostatecznie otrzymało brzmienie: „Czy często obserwuje Pani/Pan 

relacje między nauczycielami akademickimi a studentami, które charakteryzują się re-

alizacją wspólnych celów, współdziałaniem, współodpowiedzialnością, wzajemnym 

szacunkiem i akceptacją partnerów?”. 

Dominująca grupa studentów wybrała odpowiedzi: „rzadko – tylko nieliczne gro-

no nauczycieli i studentów utrzymuje taką relację” (50,5%) oraz „bardzo rzadko – są to 

relacje między pojedynczymi nauczycielami i studentami” (25,5%).  

Niemal co piąty badany (19,1%) często obserwuje takie relacje, twierdząc, że dotyczy to 

przynajmniej połowy nauczycieli i studentów. Odpowiedź: „bardzo często – jest to do-

minujący typ relacji” wybrało jedynie 1,0% badanych.  Natomiast 4,1% studentów nig-

dy nie zaobserwowało takiej relacji.  

 

Wykres 49. Częstotliwość występowania partnerskich relacji 
między nauczycielami akademickimi a studentami

bardzo często
1,0%

często
19,1%

rzadko
50,4%

bardzo rzadko
25,4%

nigdy
4,1%

 

 

                                                 
5 Por. E. Kubiak-Szymborska, Nauczyciele …, dz. cyt., s. 149-150. 
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Jednocześnie tak zaproponowany model partnerstwa, przyjęty za Jadwigą Biń-

czycką6,  dla 75,9% studentów jest oczekiwanym typem relacji między nimi a pracow-

nikami uniwersyteckimi. W interesujący sposób badani uzasadniali swoje stanowisko w 

tej kwestii. Uważają, że partnerstwo jest inspirujące i rozwijające. Sądzą, że w takim 

klimacie studenci będą z większą powagą podchodzić do całego procesu edukacji, który 

stanie się bardziej efektywny i skuteczny. Czując szacunek ze strony nauczyciela będą 

łatwiej dyskutować z nauczycielem – partnerem niż z kimś, kto wydaje polecenia. 

Większa otwartość, która cechuje partnerstwo zapewnia rozwój osobisty i zawodowy, 

nie tylko studenta, ale i nauczyciela akademickiego. Dodają, że student traktowany jako 

partner będzie bardziej zaangażowany, co przyniesie także większą satysfakcję nauczy-

cielom. Partnerstwo wzmaga współdziałanie, atmosfera jest bardziej przyjazna i twór-

cza, łatwiej wówczas dyskutować, rozwijać zainteresowania oraz prosić o pomoc. 

Wzrasta odpowiedzialność za proces studiowania. Jednakże swój wybór uzasadniali 

jedynie ci studenci, którzy są skłonni uznać partnerstwo za najbardziej pożądany typ 

relacji w szkole wyższej. Pozostali nie podali argumentacji dla swojego stanowiska. 

 

Wykres 50. Akceptacja przez studentów "partnerstwa" 
jako najbardziej pożądanego typu relacji w szkole wyższej

tak
75,9%

nie
24,1%

 

 

Również w wywiadach grupowych temat partnerstwa wyzwalał gorącą dyskusję i 

budził emocje rozmówców. W pierwszym momencie rozumienie partnerstwa często 

miało pejoratywny charakter. Sami studenci przestrzegali przed tzw. „kolesiostwem”, 

stwierdzali, że taka relacja jest zupełnie niemożliwa w realiach szkoły i to na każdym 

etapie edukacyjnym. Jednak po przedstawieniu modelu partnerstwa autorstwa  

J. Bińczyckiej, zmieniali swoje zdanie i wyrażali opinię, że takie relacje rzeczywiście są 

możliwe i bardzo potrzebne w szkole każdego szczebla. Podkreślali, że już od szkoły 

                                                 
6 J. Bińczycka, Nauczyciele…, dz.cyt., s. 70. 
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ponadgimnazjalnej, a w czasie studiów tym bardziej istnieje sposobność, by model ten 

urzeczywistniać w całym zakresie. Jak sami twierdzili, warunek konieczny to odpo-

wiedni poziom odpowiedzialności człowieka. Etap szkoły podstawowej i gimnazjum 

uznali za okres wzrastania odpowiedzialności. Natomiast na wyższych etapach eduka-

cyjnych, według nich młodzież powinna być już na tyle dojrzała w tym zakresie, by 

podołać partnerskim relacjom. Nie brakowało i takich rozmówców, którzy podkreślali, 

że i na studiach zdarzają się nieodpowiedzialni studenci, a także nauczyciele akademic-

cy. W takiej sytuacji – ich zdaniem – relacje partnerskie są absolutnie niemożliwe. 

 

W modelu J. Bińczyckiej warunkiem koniecznym partnerstwa jest współdziałanie 

uczestników procesu edukacyjnego zmierzające w kierunku realizacji wspólnych celów. 

Niemal wszyscy badani są przekonani, że współpraca między studentami a nauczycie-

lami akademickimi jest wskazana i potrzebna (wybór odpowiedzi zdecydowanie tak – 

71,3% natomiast odpowiedzi raczej tak – 25,5%).  

 

 

Wykres 51. Przekonanie studentów o potrzebie współpracy 
pomiędzy nimi a nauczycielami akademickimi
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Natomiast odpowiedzi na pytanie: „Czy chętnie współdziała Pani/Pan z nauczy-

cielami akademickimi na rzecz własnego rozwoju?” przedstawiają się już gorzej niż 

same deklaracje dotyczące gotowości do tej współpracy. Dominuje odpowiedź: raczej 

tak (48,6%). Niestety, spora grupa studentów (13,2%) pomimo przekonania o potrzebie 

tej współpracy, podejmuje ją raczej niechętnie.  

 

 

Wykres 52. Otwartość studentów na współdziałanie z nauczycielami 
na rzecz własnego rozwoju

zdecydowanie tak
20,5%

raczej tak
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nie mam zdania
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raczej nie
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zdecydowanie nie
0,0%

 

 

Dane powyższe są nieco wyższe od wyników badań E. Kubiak-Szymborskiej. W 

jej badaniach 60,6% badanych (studentów i nauczycieli) deklarowało swoją gotowość 

do nawiązywania relacji partnerskich7.  

 

Studenci przyznają, że najczęściej do współpracy zniechęcają ich następujące ne-

gatywne cechy nauczycieli: traktowanie studenta „z góry”, ich lekceważenie, brak zain-

teresowania studentem, dystans ze strony wykładowcy, zarozumiałość i arogancja, cią-

gła krytyka oraz brak wzmocnień pozytywnych. Pozostają bierni, gdy uczestniczą w 

nudnych, rutynowych zajęciach, gdzie dominuje podająca forma przekazywania wie-

dzy, a nauczyciele unikają odpowiedzi na nurtujące pytania studentów. Sceptycznie 

podchodzą do nauczycieli, którzy nie potrafią połączyć teorii z praktyką, przeciążają 

studenta ich zdaniem zbędną wiedzą teoretyczną, niesprawiedliwie i źle formułują pyta-

nia na egzaminie, niesprawiedliwie oceniają, są niekonsekwentni. Szybko wyczuwają, 

gdy prowadzący bez zaangażowania wykonują swoją pracę, brak im motywacji i kom-

petencji, są niepunktualni lub wręcz nieobecni na zajęciach i dyżurach. 

                                                 
7 Por. E. Kubiak-Szymborska, Nauczyciele …, dz. cyt., s. 158-159. 
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Za pożądane cechy – zdaniem studentów – należy natomiast uznać: otwartość na-

uczycieli, życzliwy stosunek i przyjazne nastawienie do studentów, wyrozumiałość, 

sprawiedliwość, docenianie wysiłków i pracy studenta, szacunek, szczerość. Ważne dla 

studentów jest także, by nauczyciele byli zaangażowani w proces nauczania, pasjono-

wali się swoją pracą i z entuzjazmem ją wykonywali, a także, by potrafili tą pasją zara-

żać innych. Badani studenci podkreślali twórcze zaangażowanie, zapał, optymizm, cie-

kawość świata, konkretność, zdyscyplinowanie, sprawiedliwość, dobrą organizację pra-

cy, rzetelność, kreatywne metody przekazywania wiedzy. Cenią sobie, gdy prowadzący 

zajęcia zachęcają ich do dyskusji, tworzą klimat współpracy. Akcentowali także takie 

cechy, jak: bycie sympatycznym, wesołym, zdystansowanym do siebie, z poczuciem 

humoru. 

 

Wiele zależy także od metod pracy, jakie stosują prowadzący zajęcia. Tylko kilku 

z nich (65,4%) preferuje takie metody, które sprzyjają współdziałaniu, budowaniu więzi 

i integracji grupy, czyli interesujące, twórcze metody aktywizujące i problemowe, które 

powodują, że student chętnie uczęszcza na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczy. 

 

 

Wykres 53. Rozkład odpowiedzi badanych studentów na stwierdzenie: 
„Nauczyciele stosują metody pracy, które sprzyjają współdziałaniu [...]"
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Powody do optymizmu dają wybory badanych dotyczące stosunku prowadzącego 

zajęcia do studentów. Okazuje się, że nauczyciele starają się tworzyć specyficzny kli-

mat pracy oparty na wzajemnym szacunku i zaufaniu. A przecież, według  

Jadwigi Bińczyckiej, wzajemny szacunek i akceptacja partnerów, to obok współodpo-

wiedzialności i współdziałania, podstawowy warunek zaistnienia partnerstwa.  

W skali od 1 do 5, gdzie najniższa ocena oznacza stosunek prowadzącego zajęcia 

do studentów „pozbawiony szacunku”, natomiast najwyższa „pełen szacunku”,  studen-

ci zarówno w ankietach, jak i w USOS wysoko oceniają nauczycieli na 4,39 oraz 4,55. 

4,39
4,55

1

2

3

4

5

średni wynik (badania własne) średni wynik (ankieta USOS)

Wykres 54. Stosunek prowadzącego zajęcia do studentów
(porównanie)

 

 

Uzyskane wyniki w tym zakresie są zbieżne z rezultatami badań zespołowych pt.: 

Studenci UAM 2005/6-2009/1010. Doświadczenia szkolne I rocznika reformy edukacji a 

zmiany zasobów jako kapitału społecznego w warunkach szkoły wyższej8. Jak stwierdza 

R. Wawrzyniak-Beszterda: „relatywnie najlepszy (w świetle wypowiedzi studentów) 

jest stosunek prowadzących zajęcia, większość nauczycieli jest życzliwa i dostępna (w 

sensie czasu na rozmowy i konsultacje), niemniej nieco częściej tacy są prowadzący 

                                                 
8 Badania były realizowane pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Dudzikowej. Koncepcję i wyniki badań 
prezentują monografie publikowane w ramach serii wydawniczej „Maturzyści 2005’ – Studenci UAM w 
Poznaniu”: M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda (red.), Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika 
reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne. Kraków 2010; M. Dudzikowa, S. Jaskulska, R. Waw-
rzyniak-Beszterda, E. Bochno, I. Bochno, K. Knasiecka-Falbierska, M. Marciniak (red.), Kapitał społecz-
ny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania. Kraków 2011; M. Dudzikowa, R. Wawrzy-
niak-Beszterda, S. Jaskulska, M. Marciniak, E. Bochno, I. Bochno, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Obli-
cza kapitału społecznego w uniwersytecie. Studenci o swoim studiowaniu. Kraków 2013. 
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ćwiczenia. Ale nauczyciele akademiccy częściej są życzliwi dla studentów, niż dostępni 

czasowo”9. 

Mając na uwadze te badania, należy zauważyć inne wnioski, które z nich wynika-

ją, a są ważne w kontekście niniejszej pracy. W ramach oferty dydaktycznej uczelni, 

taka subzmienna, jak: jakość pracy nauczycieli akademickich (zaangażowanie nauczy-

cieli w pracę dydaktyczną oraz ocena ich kompetencji naukowych) uzyskała średni wy-

nik 58,53 punktów (maksymalna wartość – 100 punktów). Sposób prowadzenia zajęć 

został oceniony na 45,31. Zaufanie studentów wobec prowadzących zajęcia, młodzież 

akademicka oceniła średnio na 44,15 punktów. Najniższe średnie (39,90) zyskał ten 

wymiar oferty dydaktycznej uniwersytetu, który dotyczył stwarzanych w czasie zajęć 

warunków dla aktywności poznawczej studentów (możliwość stawiania pytań i wygła-

szania swoich sądów oraz zachęcanie do samodzielnej i twórczej pracy). Ten ostatni 

element wypadł najsłabiej, gdyż autorzy badań uwzględnili tu wykłady, które znacząco 

obniżyły wynik (średnia punktów dla wykładów – 27,18; natomiast dla ćwiczeń – 

52,62)10. Jak dodaje jedna ze współautorek badań: „najbardziej deficytowe są te ele-

menty oferty dydaktycznej, które wydają się w kontekście koncepcji kapitału społecz-

nego kluczowe: związane z zaufaniem interpersonalnym […] oraz warunkami sprzyja-

jącymi osobistemu zaangażowaniu […]11. 

 

W badaniach własnych, młodzież akademicka dokonała także oceny kompetencji 

nauczycieli dotyczących współdziałania. Oceniała umiejętność współpracy ze studen-

tami oraz posiadanie wiedzy i umiejętności związanych z tym współdziałaniem (np. 

umiejętność modyfikowania swojego stylu kierowania grupą w zależności od stopnia 

dojrzałości studenta; umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych; umiejętność 

tworzenia warunków do uczenia się we współpracy i odpowiedzialności za końcowy jej 

efekt, itp.). Jak się okazało, 60,0% badanych zna kilku takich nauczycieli, natomiast co 

czwarty twierdzi, że przynajmniej połowa uczących ma takie kompetencje. 

 

                                                 
9 R. Wawrzyniak-Beszterda, Oferta dydaktyczna uniwersytetu. Potencjał i ograniczenia dla kształtowania 
kapitału społecznego w szkole wyższej. „Studia Edukacyjne”, 2012, nr 22, s. 221.  
10 Tamże, s. 220-221. 
11 Tamże, s. 222. 
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Wykres 55. Kompetencje nauczycieli akademickich dotyczące 
współdziałania

zdecydowana 
większość

6,4%

przynajmniej połowa
25,0%

kilku
60,0%

jeden
7,7%

żaden
0,9%

 

 

Studenci określili także częstotliwość, z jaką nauczyciele akademiccy realizują 

trzynaście określonych powinności dotyczących współdziałania, wyłuszczonych na 

podstawie literatury przedmiotu. Najkorzystniej wypadają powinności: P3, P1, P11, 

tzn.: nauczyciele zachęcają studentów do stawiania pytań, interpretacji faktów i proble-

mów, wzajemnej wymiany komunikacyjnej; okazują chęć i otwartość na współpracę 

oraz potrafią komunikować własne oczekiwania w tym zakresie; są indywidualnością, 

kimś, o kim można powiedzieć, że mają własny styl bycia nacechowany wysoką kulturą 

w stosunkach międzyludzkich i życzliwością. Najsłabiej wypadają powinności: P7, P9, 

P8 – nauczyciele raczej nie utrzymują bliskich i częstych kontaktów pozadydaktycz-

nych ze studentami; rzadko uczestniczą wraz ze studentami w warsztatach, umożliwia-

jących poprawę współpracy miedzy nimi; sporadycznie włączają do prac badawczych 

zainteresowanych studentów. O ile powinności P7 i P9 można uznać za niekonieczne, 

to jednocześnie niezadowalający jest fakt, że zainteresowani studenci nie są włączani w 

różnorodne projekty badawcze. 

To, jak badani oceniają te i pozostałe powinności nauczycieli ilustruje wykres 56.  
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0%

100%

Wykres 56. Powinności nauczyciela akademickiego 
dotyczące współdziałania ze studentami

często 23,2% 13,6% 35,9% 12,3% 14,5% 14,1% 0,9% 8,2% 4,1% 15,9% 18,6% 10,0% 6,8%

czasami 76,8% 82,7% 62,7% 70,9% 79,1% 80,9% 50,9% 64,1% 49,5% 81,8% 78,7% 79,1% 80,0%

nigdy 0,0% 3,7% 1,4% 16,8% 6,4% 5,0% 48,2% 27,7% 46,4% 2,3% 2,7% 10,9% 13,2%

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

 

Legenda 

 
P1. Okazuje studentom chęć i otwartość na współpracę. Potrafi komunikować własne oczekiwania w tym zakresie. 
P2. Akceptuje i wspiera studenta. 
P3. Zachęca do stawiania pytań, interpretacji faktów i problemów, wzajemnej wymiany komunikacyjnej. 
P4. Pełni rolę demokraty, który metodą dialogu negocjuje i uzgadnia ze studentami istotne kwestie edukacyjne. 
P5. Podtrzymuje gotowość studentów do współdziałania, docenia jego przejawy. 
P6. Posiada kompetencje interakcyjne, negocjacyjne, organizatorskie, kierownicze. 
P7. Posiada bliskie i częste kontakty pozadydaktyczne ze studentami. 
P8. Włącza do prac badawczych zainteresowanych studentów. 
P9. Uczestniczy wraz ze studentami w warsztatach, umożliwiających poprawę współpracy miedzy nimi. 
P10. Posiada głęboką i rzetelną wiedzę, umiejętność pracy z młodzieżą, takt pedagogiczny, poczucie humoru. 
P11. Jest indywidualnością, kimś, o kim można powiedzieć, że ma własny styl bycia nacechowany wysoką kulturą 
w stosunkach międzyludzkich i życzliwością. 
P12. Posiada szczególną wrażliwość etyczną – m.in. szczerość, uczciwość oraz autentyczna troska o człowieka. 
P13. Stara się być wzorem nauczyciela, pedagoga. Jego postawa wobec studentów jest dla nich przykładem. 
 

 

 

W kwestionariuszu ankiety postawiono także pytanie dotyczące form i częstotli-

wości współdziałania uczestników procesu edukacyjnego w szkole wyższej. Najczęściej 

do współpracy dochodzi w czasie zajęć konwersatoryjnych, ćwiczeń oraz zajęć warszta-

towych (F2). Wysokie miejsce zajęły praktyki studenckie (F5) oraz lektoraty (F4). Do-

brym miejscem i czasem dla współdziałania są seminaria naukowe (F3), na co częściej 

wskazywali studenci ostatnich lat studiów. Jest to zupełnie zrozumiałe, gdyż są oni na 

etapie pisania pracy licencjackiej lub magisterskiej. Spośród powszechnych form, sto-

sunkowo rzadko dochodzi do współpracy w czasie dyżurów pracowników (F6) oraz 

pomiędzy lub po zajęciach (F7). Wykłady nie sprzyjają współdziałaniu (F1). Nisko pla-

sują się: koła naukowe (F8) oraz wspólne badania naukowe (F13). Bardzo rzadko do-
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chodzi do współpracy w czasie: spotkań towarzyskich (F9), uroczystości uczelnianych 

(F10), wspólnych wycieczek organizowanych przez uczelnię (F12). Praktycznie – we-

dług respondentów – nie ma współudziału studentów w zarządzaniu uczelnią (F11), co 

może budzić zdziwienie, gdyż studenci wchodzą w skład senatu, rad wydziałów i insty-

tutów, mają też silną liczebnie reprezentację w wyborach władz uczelni i jej ważniej-

szych organów.  

 

0%

100%

Wykres 57. Formy współdziałania studentów i nauczycieli akademickich

często 20,5% 49,1% 37,8% 36,1% 43,0% 8,2% 8,6% 9,1% 5,9% 1,8% 0,5% 4,1% 3,6%

czasami 37,7% 40,5% 46,4% 44,6% 36,3% 56,8% 50,0% 22,3% 29,1% 25,5% 4,5% 21,8% 20,0%

nigdy 41,8% 10,4% 15,8% 19,3% 20,7% 35,0% 41,4% 68,6% 65,0% 72,7% 95,0% 74,1% 76,4%

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13

 

Legenda 

 
F1. Wykłady 
F2. Zajęcia konwersatoryjne, ćwiczenia, warsztaty 
F3. Seminarium naukowe 
F4. Lektoraty 
F5. Praktyki studenckie 
F6. Rozmowy, dyskusje, wymiana poglądów, oczekiwań, opinii, zaliczenie materiału dyd. w czasie dyżurów 
F7. Pytania, dyskusje w czasie przerwy między lub po zajęciach 
F8. Uczestnictwo w kołach lub/i obozach naukowych 
F9. Spotkania towarzyskie 
F10. Współudział w uroczystościach uczelnianych 
F11. Współudział w zarządzaniu uczelnią 
F12. Wspólne wycieczki, rajdy, itp. 
F13. Wspólne badania naukowe, publikacje 
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Jeżeli już dochodzi do spotkania z nauczycielem akademickim, to najczęściej po-

święcane ono jest sprawom związanym z tokiem studiów. Niewspółmiernie rzadziej – 

problemom interesującym studenta poza dydaktyką (zainteresowania, plany na przy-

szłość, itp.). Prawie nigdy – problemom osobistym studenta. 

0%

100%

Wykres 58. Tematyka spotkań studentów 
z nauczycielami akademickimi

często 65,0% 6,4% 0,0%

czasami 31,8% 49,1% 8,6%

nigdy 3,2% 44,5% 91,4%

T1 T2 T3

 
Legenda 
 
T1. Sprawy związane z tokiem studiów (nauka, zaliczenia, itp.) 
T2. Problemy pozadydaktyczne (zainteresowania, plany na przyszłość, itp.) 
T3. Problemy osobiste 
 

 

W kwestionariuszu ankiety zadano również pytanie dotyczące podmiotowego 

traktowania studentów przez nauczycieli akademickich. W konstruowaniu pytania sko-

rzystano głównie z rozumienia podmiotowego traktowania zaproponowanego przez 

Mieczysława Łobockiego12. Zakłada ono przede wszystkim: akceptację studentów; 

umiejętność rozumienia empatycznego; autentyczność nauczyciela; postrzeganie stu-

dentów w sensie personalistycznym; umiejętność porozumiewania się z nimi. 

Studenci dokonali oceny tego zjawiska w skali od 1 do 5. Otrzymane wyniki są do 

siebie zbliżone. Najkorzystniej wypadają: Wydział Filologiczny (3,05), Wydział Biolo-

gii i Nauk o Ziemi (3,02) oraz Wydział Historyczny (3,00). Najsłabiej w tym aspekcie 

prezentuje się Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (2,77). Inaczej ma się 

sprawa z kierunkami studiów. Najwyższą ocenę otrzymały kierunki: Filozofia i Biolo-

gia z geologią (3,10); najniższą: zarządzanie (2,65). 

                                                 
12 Por. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003. Podmiotowe traktowanie uczniów. 
„Wychowawca”, 1998, nr 7-8, s. 36-37. Warunki podmiotowego funkcjonowania uczniów w procesie 
wychowawczym. „Ruch Pedagogiczny”, 1990, nr 3-4. 
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3,05 2,90 3,00
2,83

3,02
2,85 2,77 2,90

1
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1 2 3 4 5 6 7 8

Wykres 59. Podmiotowe traktowanie studentów
- średni wynik dla poszczególnych Wydziałów UJ 

1.Wydział Filologiczny 2.Wydział Filozoficzny

3.Wydział Historyczny 4.Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

5.Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 6.Wydział Chemii

7.Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 8.Średni wynik dla wszystkich Wydziałów
 

 

 

3,05
2,90

2,70

3,10 3,00
2,70

2,95
3,10

2,90
3,05

2,85 2,80 2,85
2,65
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4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wykres 60. Podmiotowe traktowanie studentów
- średni wynik dla poszczególnych kierunków studiów 

1.Filologie 2.Psychologia

3.Socjologia 4.Filozofia

5.Historia 6.Informatyka

7.Fizyka 8.Biologia z geologią

9.Geografia 10.Biologia

11.Chemia 12.Psychologia stosowana

13.Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 14.Zarządzanie

15.Średni wynik dla wszystkich kierunków
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Na podstawie wyników otrzymanych z badań, można wyciągnąć wnioski zarówno 

dotyczące relacji pomiędzy uczestnikami procesu edukacyjnego w szkole wyższej, jak i 

zaangażowania wspólnoty akademickiej w budowanie podmiotowego charakteru tych 

relacji. Dwie zasadnicze konkluzje to: 

1. Relacje studenci – nauczyciele akademiccy nie mają w pełni podmiotowego charak-

teru. W środowisku uniwersyteckim niestety najczęściej nauczyciele i studenci 

funkcjonują niejako „obok siebie”, ograniczając swoje kontakty prawie wyłącznie 

do zajęć dydaktycznych. Rzadko dochodzi między nimi do partnerskiego współ-

działania. Istnieją konkretnie sprecyzowane przez badanych przeszkody, które tę 

współpracę niweczą. Do współdziałania połowicznie dochodzi w czasie zajęć dy-

daktycznych, a pozostałe formy nie cieszą się popularnością wśród badanych. Rów-

nież tematyka spotkań skupia się przede wszystkim na sprawach związanych z to-

kiem studiów.   

Są jednak aspekty, które dają powody do optymizmu. Niemal wszyscy badani prze-

konani są o tym, że współpraca między studentami a nauczycielami akademickimi 

jest wskazana i potrzebna, a studenci generalnie są na nią otwarci. Zdecydowana 

większość badanych oczekuje partnerstwa w relacjach między podmiotami edukacji, 

które wyróżnia się: realizacją wspólnych celów, współdziałaniem, współodpowie-

dzialnością, wzajemnym szacunkiem i akceptacją partnerów. Te ostatnio wymienio-

ne elementy partnerstwa wypadają zresztą bardzo korzystnie – nauczyciele starają 

się tworzyć specyficzny klimat pracy oparty na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

Kilku pracowników naukowo-dydaktycznych ma rozwinięte na wysokim poziomie 

kompetencje dotyczące współdziałania. Na średnim poziomie studenci oceniają spo-

sób traktowania ich przez nauczycieli. Na wszystkich kierunkach studiów podmio-

towe traktowanie – które zakłada: akceptację studentów; umiejętność rozumienia 

empatycznego; autentyczność nauczyciela; postrzeganie studentów w sensie perso-

nalistycznym; umiejętność porozumiewania się z nimi – otrzymało ocenę zbliżoną 

do 3,00 (w skali od 1 do 5). W tym ostatnim kontekście zauważono jednak zależ-

ność pomiędzy osiągnięciami edukacyjnymi studentów a podmiotowym traktowa-

niem ich przez nauczycieli (r=0,71; p<0,001). Zatem okazuje się, że współpraca ma 

tym bardziej podmiotowy charakter, im bardziej zdolnej młodzieży dotyczy. Podob-

ną zasadę dostrzeżono w przypadku partnerskiego współdziałania (r=0,73; 

p<0,001). W tym przypadku istotny statystycznie okazał się dodatkowo rok studiów. 
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Do partnerstwa częściej dochodzi w relacjach pomiędzy nauczycielami a studentami 

wyższych roczników (r=0,62; p<0,001). 

2. Zaangażowanie wspólnoty edukacyjnej na rzecz kreowania podmiotowych relacji w 

środowisku akademickim również prezentuje się różnie, od skrajnej bierności do 

dużej aktywności w tym zakresie. Około 20,0% badanych twierdzi, że studenci i na-

uczyciele unikają współdziałania ze sobą. W tym przypadku okazało się, że wystę-

puje ujemna korelacja pomiędzy studentami z wysokimi osiągnięciami edukacyj-

nymi (pobieranie stypendium naukowego) a unikaniem współdziałania ze swoimi 

nauczycielami (r=-0,51; p<0,02). Oznacza to, że im młodzież lepiej się uczy, tym 

chętniej współpracuje z pracownikami akademickimi. Dominująca grupa studentów 

wymienia kilku nauczycieli, którzy stosują w swojej pracy metody sprzyjające 

współdziałaniu, budowaniu więzi i integracji grupy. Dodatkowo, co już zostało 

podkreślone powyżej, bardzo dobrze wypada stosunek prowadzącego zajęcia do 

studentów. Z pewnością, to pozytywne nastawienie do siebie nawzajem jest elemen-

tem zaangażowania. Różnie natomiast o zaangażowaniu świadczy stopień realizacji 

przez nauczycieli powinności dotyczących współdziałania ze studentami. Niektóre z 

nich, co zostało ukazane w trakcie analizy wyników badań, przedstawiają się bardzo 

dobrze, są jednak i takie, które wymagają zdecydowanej poprawy. Zaangażowanie 

studentów znaczące jest w sferze deklaracji, oczekiwań i pragnień. Bardzo chcieli-

by, aby było lepiej niż jest obecnie, oczekują partnerskiego współdziałania, podmio-

towego traktowania. Oprócz samych deklaracji prezentują także postawę otwartą  na 

współpracę z nauczycielami. W rozmowach stwierdzają, że wiele zależy od nich 

samych, ich dojrzałości i odpowiedzialności. Formy współpracy obu partnerów 

świadczą obecnie raczej o bardzo formalnym i mało oryginalnym charakterze tegoż 

zaangażowania. 
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2. Otwartość studentów oraz zaangażowanie  
wspólnoty akademickiej na rzecz jej zwiększenia 

 
 

Kolejnym elementem podmiotowości społecznej studentów, który został poddany 

badaniom empirycznym, jest otwartość na drugiego człowieka. Kontekst tej otwartości 

został jasno sprecyzowany – chodziło o wzajemną otwartość w relacjach student - na-

uczyciel akademicki; student - student. Kontekst ten jest o tyle istotny, iż nie pozwala 

postawić jednoznacznej diagnozy o otwartości badanej osoby w ogóle, ale jedynie w 

odniesieniu do osób prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz kolegów i koleżanek ze 

studiów. Czyli może zdarzyć się tak, że dana osoba uważa się lub jest uznawana za 

człowieka otwartego na innych, ale w relacjach z nauczycielami akademickimi i innymi 

studentami pozostaje bierna, zamknięta na współpracę. 

Otwartość jest podstawową cechą konieczną do zaistnienia prawidłowych relacji 

interpersonalnych. Bez otwarcia się na drugiego nie może być mowy o budowaniu wię-

zi pomiędzy ludźmi. Przymiot ten warunkuje także istnienie każdej wspólnoty. Otwar-

tość stanowi fundament: współdziałania, dialogu, przyjaźni, miłości, tolerancji i wielu 

innych najważniejszych w życiu każdego człowieka wartości. 

Rozważając podmiotowość społeczną należy również pamiętać, że otwartość na-

leży do jej głównych atrybutów. Człowiek jako istota społeczna, uczestnicząca w wielu 

różnych wspólnotach, realizuje siebie i innych właśnie dzięki otwartości. Podmiotowa 

orientacja człowieka zakłada jego świadomą, wolną i odpowiedzialną otwartość na inny 

podmiot. Ponadto zaangażowanie człowieka zawiera w sobie pierwiastek otwartości. 

Bez niej wszak trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek aktywność na rzecz drugiego czło-

wieka. 

Wreszcie otwartość jest wartością bardzo istotną dla edukacji. To ona warunkuje 

życzliwą i efektywną współpracę i każde oddziaływanie dydaktyczno-wychowawcze. 

Nie sposób w tym miejscu rozwinąć i opisać wzajemnej relacji pomiędzy edukacją a 

otwartością. Jest to zagadnienie na odrębne studium teoretyczne i  ciekawy problem dla 

badań empirycznych. Zaskakuje jednak fakt, jak często otwartość współwystępuje z 

edukacją choćby w zasobach Internetu. Nie podlega także dyskusji znaczenie otwartości 

w toku edukacji w szkole wyższej. 
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Studenci mieli szansę dokonania samooceny własnej otwartości wobec swoich 

nauczycieli oraz podania przykładów dowodzących tej rzeczywistości. Ponownie oceni-

li zaangażowanie własne i nauczycieli w zwiększenie tej otwartości. Zaproponowali 

warunki, jakie powinny zostać spełnione, by otwartość ta była większa. Wymienili licz-

ne korzyści, które z tej otwartości mogą wynikać; ustosunkowali się do sytuacji najbar-

dziej sprzyjających otwartości. Dodatkowo analizie została poddana otwartość studen-

tów na siebie nawzajem. 

 

Konkluzja pierwsza, otwierająca analizę otwartości studentów, zawiera się w 

stwierdzeniu: „powinno dążyć się do zmniejszenia dystansu między nauczycielami a 

studentami”. Tak uważa aż 82,7% badanych. Młodzież akademicka argumentuje swój 

wybór w następujący sposób: brak dystansu powoduje bardziej życzliwą i efektywną 

pracę; panuje przyjazna atmosfera na zajęciach; kontakty stają się mniej formalne; ma-

my do czynienia z większym zrozumieniem; współpraca układa się lepiej; nie ma presji 

i rygoru; łatwiej jest porozmawiać; dochodzi do bardziej częstych spotkań; możemy 

liczyć na pomoc; nie boimy się stawiać pytań i dyskutować, a nawet niezgadzać się z 

prowadzącym; chętniej uczęszczamy na zajęcia. 

 

 

Wykres 61. Potrzeba zmniejszenia dystansu 
między nauczycielami akademickimi a studentami

tak
82,7%

nie
17,3%
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A jaka jest ta otwartość? Zdecydowana większość studentów (71,3%) ocenia sie-

bie jako osobę otwartą na współpracę z nauczycielami akademickimi. Jednak większość 

z tej grupy twierdzi, że są otwarci na współpracę, ale tylko z nielicznymi nauczycielami 

– 44,5%. Spora grupa woli zachować dystans – 16,4%. Cieszy fakt, że tylko 9,0% ba-

danych ocenia swoją postawę jako zamkniętą. Niezdecydowani, którzy nie mają zdania 

na ten temat, to 11,4% respondentów. 
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Wykres 62. Samoocena otwartości studentów na nauczycieli 
akademickich

1.Jestem osobą otwartą na współpracę z nauczycielami akademickimi

2.Jestem osobą otwartą na współpracę, ale tylko z nielicznymi nauczycielami akademickimi

3.Nie mam zdania

4.Raczej wolę zachować dystans wobec nauczycieli akademickich

5.Jestem osobą zamkniętą na współpracę z nauczycielami akademickimi

 

 

 

Część tych studentów, którzy zadeklarowali swoją otwartość, podało przykłady 

świadczące o tym. Zawierają się one w stwierdzeniach: jestem aktywny na zajęciach; 

sygnalizuję gotowość do współpracy; często zadaję pytania, w tym również po zaję-

ciach; zgłaszam własne wnioski i postulaty; korzystam z możliwości kontaktu w czasie 

dyżurów pracownika; uczestniczę w kołach naukowych; próbuję zmniejszyć dystans; 

koresponduję z nauczycielem za pośrednictwem uniwersyteckiej poczty elektronicznej; 

chętnie podejmuję inicjatywy zaproponowane przez prowadzącego zajęcia; jestem oso-

bą zainteresowaną braniem udziału w innych przedsięwzięciach organizowanych przez 

nauczycieli; inne. 
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W czasie badań studenci podkreślali, że ich otwartość w dużej mierze zależy od 

samych nauczycieli. Na pytanie ankietowe: „Czy nauczyciele akademiccy podejmują 

starania o to, by otwartość studentów była większa?”, większość badanych (63,6%) od-

powiedziała nie, uzasadniając swój wybór w następujący sposób: najczęściej stosunek 

nauczycieli do nas jest bardzo formalny i sprowadza się do egzekwowania znajomości 

zadanego materiału; mam wrażenie że im (nauczycielom) zupełnie na tym nie zależy; 

skupiają się wyłącznie na realizacji programu nauczania – ograniczają się jedynie do 

obowiązków służbowych; traktują studentów za bardzo „z góry”; zbyt mocno koncen-

trują się na swoim rozwoju, karierze; ich cechy osobowościowe niweczą otwartość; ich 

działanie jest zrutynizowane itp. 

Studenci, którzy wybrali odpowiedź tak (36,4%), dodali pozytywny komentarz: są 

tacy nauczyciele, którzy starają się być bardziej otwarci na studenta, prowadzą zajęcia 

w sposób ciekawy, zachęcają do dyskusji, dbają o aktywność studenta i ją promują; 

komunikują chęć pomocy, bardzo często zachęcają do przyjścia na dyżury, konsultacje; 

utrzymują kontakt również w formie elektronicznej; zachęcają studentów do stawiania 

pytań, aktywności, inspirują, motywują. 

 

 

Wykres 63. Starania nauczycieli o większą otwartość studentów

nie
63,6%

tak
36,4%
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Interesujące wnioski wynikają z odpowiedzi na pytanie dotyczące warunków, ja-

kie powinny zostać spełnione, by studenci byli bardziej otwarci na nauczycieli. W tej 

kwestii dwa czynniki okazują się być najważniejsze: większa otwartość ze strony uczą-

cych (72,7%) oraz ciekawsze formy prowadzenia zajęć (71,8%). Otwartości służy także 

mniejsza liczba osób w czasie zajęć (53,2%). Duża grupa respondentów (44,5%) opo-

wiedziała się za podejmowaniem różnorodnych działań na rzecz tworzenia sytuacji 

sprzyjających otwartości. Dopiero na ostatnim miejscu studenci wskazują na samych 

siebie – 27,3% badanych stwierdziło, że „sami studenci muszą się o to bardziej posta-

rać”. Otrzymane wyniki pokazują, że studenci wskazują na nauczycieli, jako osoby w 

głównej mierze odpowiedzialne za budowanie atmosfery otwartości na zajęciach.  
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Wykres 64. Warunki konieczne do zwiększenia otwartości 
studentów na nauczycieli akademickich

1.Większa otwartość ze strony nauczycieli akademickich

2.Mniejsza liczba osób w czasie zajęć dydaktycznych

3.Ciekawsze formy prowadzenia zajęć

4.Sami studenci muszą się o to bardziej postarać

5.Powinny być podejmowane różne działania na rzecz tworzenia sytuacji sprzyjających otwartości

 

 

Młodzież akademicka dostrzega wiele korzyści, jakie mogą wynikać ze wzajem-

nej otwartości nauczycieli i studentów. Odpowiadając na ankietowe pytanie otwarte 

podkreślali następujące walory: bardziej życzliwa atmosfera na zajęciach; większa mo-

tywacja do nauki i pozytywne nastawienie do danego przedmiotu; partnerskie współ-

działanie oraz możliwość dialogu; większe efekty pracy i wyższe wyniki w nauce; bar-

dziej interesujące zajęcia, które sprzyjają rozwojowi obu stron; większe poczucie satys-

fakcji z nauki i pracy; zmniejszenie dystansu, a także stresu na zajęciach; lepszy prze-

pływ informacji; generowanie ciekawych pomysłów w czasie zajęć oraz wymiana do-

świadczeń; lepsze zrozumienie siebie i innych; etc. 
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Za sytuacje i formy najbardziej sprzyjające otwartości studenci uznają: zajęcia 

konwersatoryjne i warsztatowe (73,6%), obozy naukowe (70,0%), wycieczki i rajdy 

uczelniane (70,0%), praktyki studenckie (65,0%), spotkania towarzyskie (63,2%), se-

minarium naukowe (58,6%) oraz dyżury i konsultacje (58,6%). Trzeba jednak pamiętać, 

że do takich form, jak: obozy naukowe, wspólne wycieczki czy też spotkania towarzy-

skie, dochodzi bardzo rzadko. 

Natomiast sytuacje niesprzyjające otwartości to: wykłady (69,1%), uroczystości 

uczelniane (51,4%), przerwy między zajęciami (30,9%). Wykłady, zwłaszcza tradycyj-

ne, zawierają jednostronny przekaz informacji, uroczystości są na ogół odgórnie reżyse-

rowane, zaś przerwy zwykle służą wypoczynkowi nauczycieli i studentów, ale w osob-

nych gronach.  
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100%

Wykres 65. Formy najbardziej sprzyjające otwartości
studentów na nauczycieli akademickich

tak 1,4% 73,6% 58,6% 33,2% 65,0% 58,6% 25,0% 70,0% 63,2% 13,6% 70,0% 17,3%

do pewnego stopnia 29,5% 25,0% 30,5% 51,8% 26,4% 33,6% 44,1% 20,9% 27,3% 35,0% 22,3% 49,1%

nie 69,1% 1,4% 10,9% 15,0% 8,6% 7,7% 30,9% 9,1% 9,5% 51,4% 7,7% 33,6%

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

 

Legenda 
 
F1. Wykłady 
F2. Zajęcia konwersatoryjne, ćwiczenia, warsztaty 
F3. Seminarium naukowe 
F4. Lektoraty 
F5. Praktyki studenckie 
F6. Dyżury, konsultacje 
F7. Przerwy między zajęciami 
F8. Obozy naukowe 
F9. Spotkania towarzyskie 
F10. Uroczystości uczelniane 
F11. Wycieczki, rajdy, itp. 
F12. Każda sytuacja jest dobra 
 

 



 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów 
 

 

 

 

 

235 

Jeżeli chodzi o otwartość, to dużo lepiej prezentuje się ona w relacji student - stu-

dent. Wniosek taki wynika z analizy badań, w toku których młodzież ustosunkowała się 

do dwunastu zaproponowanych stwierdzeń (S): 

 

S1 – „Dbam o dobre relacje z koleżankami i kolegami ze studiów”. 

S2 – „Chętnie współpracuję z innymi”. 

S3 – „W razie potrzeby służę pomocą i wsparciem”. 

S4 – „Z niektórymi spędzam dużo wolnego czasu”. 

S5 – „Razem z innymi przygotowuję się do zajęć”. 

S6 – „Uczestniczę z innymi w różnych przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym (juwenalia, teatr, 

kino, itp.)”. 

S7 – „Często rozmawiamy o swoich problemach”. 

S8 – „W trudnych sytuacjach mogę liczyć na pomoc innych”. 

S9 – „Jestem lubiany przez innych”. 

S10 – „Mam przyjaciół w gronie moich kolegów i koleżanek ze studiów”. 

S11 – „W środowisku akademickim troszczę się o atmosferę szczerego i życzliwego koleżeństwa, wy-

miany doświadczeń, podejmowania wspólnych inicjatyw”. 

S12 – „Uczestniczę z innymi w różnych przedsięwzięciach o charakterze naukowym (referaty, projekty 

badawcze, itp.)”. 
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100%

Wykres 66. Rozkład odpowiedzi badanych studentów 
na stwierdzenia dotyczące otwartości na innych

zdecydowanie nie 0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 3,6% 7,7% 5,0% 0,5% 0,0% 1,4% 0,5% 9,50%

raczej nie 0,9% 4,1% 2,3% 9,5% 59,5% 17,7% 19,1% 6,4% 0,5% 8,2% 7,7% 55,50

nie mam zdania 1,8% 5,0% 1,4% 6,4% 10,9% 8,2% 28,2% 15,9% 24,1% 5,9% 25,9% 9,50%

raczej tak 50,0% 55,9% 52,7% 45,0% 20,5% 46,4% 35,0% 57,7% 64,5% 46,8% 54,1% 18,20

zdecydowanie tak 47,3% 34,5% 43,6% 38,6% 5,5% 20,0% 12,7% 19,5% 10,9% 37,7% 11,8% 7,30%

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
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Spośród stwierdzeń dotyczących otwartości studentów na siebie nawzajem, w 

skali od 1 do 5, najlepiej przedstawia się kwestia troski o dobre relacje z koleżankami i 

kolegami ze studiów (S1 – śr. 4,44). Młodzież akademicka twierdzi, że w razie potrzeby 

pomaga sobie (S3 – śr. 4,38) i chętnie ze sobą współpracuje (S2 – śr. 4,21). Niektórzy 

spędzają ze sobą dużo wolnego czasu (S4 – śr. 4,12) zwłaszcza, że w gronie kolegów i 

koleżanek ze studiów mają swoich przyjaciół (S10 – śr. 4,11). Twierdzą, że w trudnych 

chwilach mogą liczyć na pomoc innych (S8 – śr. 3,90) oraz uważają, że są przez nich 

lubiani (S9 – śr. 3,86). W środowisku akademickim wielu z nich stara się troszczyć o 

atmosferę szczerego i życzliwego koleżeństwa, wymiany doświadczeń i podejmowania 

wspólnych inicjatyw (S11 – śr. 3,69). Dużo częściej uczestniczą wspólnie w różnych 

inicjatywach o charakterze kulturalnym, np. juwenaliach, wspólnych wyjściach do te-

atru lub kina, itp. (S6 – śr. 3,53) niż w przedsięwzięciach o charakterze naukowym, np. 

wspólne referaty, projekty badawcze, itp. (S12 – śr. 2,58). Jest to sygnałem, że uczelnia 

w niewystarczający sposób przygotowuje do pracy zespołowej. Młodzież tylko spora-

dycznie rozmawia ze sobą o swoich problemach osobistych (S7 – śr. 3,31) i jeszcze 

rzadziej wspólnie przygotowuje się do zajęć (S5 – śr. 2,65). 

Wnioski ilustruje wykres 67. 
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Wykres 67. Średni rozkład odpowiedzi badanych studentów 
na stwierdzenia dotyczące otwartości na innych
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Podsumowując charakterystykę otwartości podmiotów edukacji należy zauważyć, 

że jest ona różna w zależności od relacji, której dotyczy. Pomiędzy studentami wskaź-

nik otwartości jest stosunkowo wysoki (średni wynik dla wszystkich kategorii wyniósł 

3,83 w skali od 1 do 5). Inaczej przedstawia się kwestia w relacjach interpersonalnych 

pomiędzy studentami a nauczycielami akademickimi. Wprawdzie większość studentów 

ocenia siebie jako osoby otwarte na nauczycieli, ale w tej grupie zdecydowanie dominu-

ją osoby, które są otwarte na współpracę tylko z nielicznymi nauczycielami akademic-

kimi. Jednocześnie należy zauważyć, że prawie co trzeci badany woli zachować dystans 

wobec pracowników uniwersyteckich lub nie ma zdania na ten temat. Ewidentnie stu-

denci uzależniają swoją otwartość od postawy drugiej strony. Stąd do warunków ko-

niecznych, które mogłyby zwiększyć ich otwartość, zaliczają w pierwszej kolejności 

większą otwartość ze strony nauczycieli akademickich oraz ciekawsze formy prowa-

dzenia przez nich zajęć. Studenci wymieniają wiele form i sytuacji, które sprzyjają 

otwartości, także te, które w środowisku akademickim są rzadko praktykowane (np. 

obozy naukowe, rajdy uczelniane, spotkania towarzyskie). Ukazują liczne korzyści pły-

nące z otwartości partnerów edukacji. 

Również zaangażowanie wspólnoty akademickiej w zwiększenie otwartości jej 

członków wymaga kilku słów podsumowania. W sferze deklaracji studenci odczuwają 

silną potrzebę zmniejszenia dystansu między nimi a nauczycielami. Podają konkretne 

przykłady, które dowodzą temu, że starają się być otwarci na dydaktyków. Co czwarty 

badany twierdzi, że musi sam postarać się o zwiększenie własnej otwartości na innych. 

Natomiast prawie co drugi, oczekuje także, że uczelnia, środowisko akademickie ini-

cjować będzie różne działania na rzecz tworzenia sytuacji sprzyjających otwartości. 

Badani studenci krytycznie oceniają starania swoich nauczycieli o zwiększenie tej wła-

ściwości podmiotowości społecznej. W ich opinii, dla większości osób zatrudnionych w 

szkole wyższej nie jest to sprawa ważna. Opisują taką postawę nauczycieli, ukazując ich 

konkretne zachowanie raczej zniechęcające do otwartości studentów. Jednak co trzeci 

nauczyciel stara się o większą otwartość swoich uczniów, co również zostało przez 

młodzież opisane i scharakteryzowane. 
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Przedstawione wnioski dotyczą całej grupy badawczej. Należy jednakże pamiętać, 

że w przypadku tej kategorii podmiotowości dużą rolę odegrały zmienne niezależne.  

W relacjach interpersonalnych pomiędzy uczestnikami edukacji, większą otwartością 

prezentują się studentki niż ich koledzy (r=0,48; p<0,05). Otwartość studentów wzrasta 

z kolejnym rokiem studiów (r=0,54; p<0,05). Poziom otwartości badanej młodzieży 

koreluje także z kierunkiem studiów. Najbardziej otwartych studentów spotkamy na 

psychologii oraz biologii. Co ciekawe, istotny pozytywny wpływ na otwartość mają 

także tradycje nauczycielskie w rodzinie (r=0,51; p<0,05). Wynik ten jest dobrym zna-

kiem, mając na uwadze fakt, że prawdopodobieństwo podjęcia zawodu nauczyciela u 

osób z rodzin nauczycielskich jest wyższe niż u pozostałych. W związku z tym można 

żywić nadzieję, że przyszli nauczyciele pracujący w różnych typach szkół, będą także 

otwarci na swoich uczniów. Osiągnięcia edukacyjne studentów potwierdzone pobiera-

niem stypendium naukowego nie miały wpływu na ten element podmiotowości spo-

łecznej. 

 

 

3. Wspólnotowo-wychowawczy charakter  
szkoły wyższej 

 

Tytuł rozprawy inspiruje do postawienia kilku zasadniczych pytań.  

Po pierwsze, rodzi się wątpliwość, czy w uniwersyteckiej rzeczywistości możemy 

mówić o wspólnocie akademickiej. Na etapie konstruowania tematu rozprawy doktor-

skiej przyjęto założenie, iż studenci i nauczyciele akademiccy tworzą taką wspólnotę 

edukacyjną. Postawienie takiej tezy było o tyle prawomocne, że poparte zostało rozwa-

żaniami wielu autorów z zakresu nauk humanistycznych. Ich stanowiska zostały zapre-

zentowane w części teoretycznej pracy. Natomiast badania empiryczne weryfikują zało-

żenia teoretyczne i skłaniają do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: „W jakim stopniu 

uniwersytet ma charakter wspólnotowy?”. 

Po drugie, zastanawiające jest, czy ta ewentualna wspólnota akademicka angażuje 

się w rozwój podmiotowości studentów. Również w części teoretycznej próbowano 

ukazać, że rozwój podmiotowości młodzieży akademickiej jest jednym z ważnych i 

możliwych do realizacji celów wychowania w szkole wyższej. W sytuacji, gdy już same 

rozważania o funkcji wychowawczej uniwersytetu budzą pewną wątpliwość, rozwój 
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podmiotowości studentów jawi się jako konkretny, i jeszcze raz powtórzmy, możliwy 

do realizacji cel wychowawczy. Zatem jest to pytanie o to: „W jakim stopniu uniwersy-

tet ma charakter wychowawczy?”. Jeżeli w murach uczelni podejmowany jest wysiłek 

rozwijania podmiotowości jej beneficjentów, czyli studentów, wówczas można przyjąć, 

że przynajmniej ten cel wychowawczy staramy się osiągnąć. A ten trud przejawia się 

właśnie w zaangażowaniu osób, które pozostają ze sobą w pewnych określonych i moż-

liwych do opisania relacjach. 

Na nurtujące pytania próbowano znaleźć odpowiedzi za pomocą kwestionariusza 

ankiety skierowanej do studentów oraz w czasie focus group.  

Podstawowe problemy do rozwiązania zawierają się w następujących pytaniach: 

Czy studenci postrzegają uniwersytet jako wspólnotę? Jak studenci rozumieją wspólno-

tę akademicką? Czy studentom zależy na tym, by uniwersytet był wspólnotą edukacyj-

ną? Czym według studentów powinna charakteryzować się wspólnota akademicka? 

Które wartości z Akademickiego Kodeksu Wartości Uniwersytetu Jagiellońskiego są 

najbardziej istotne dla studentów? Czy uniwersytet powinien wychowywać i czy rze-

czywiście wychowuje? Jakie cele wychowawcze dotyczące szkolnictwa wyższego są 

szczególnie istotne dla studentów? Jakie są największe ograniczenia w realizacji funkcji 

wychowawczej w uniwersytecie? 

Dla 57,3% studentów uniwersytet to przede wszystkim instytucja, która łączy 

funkcję dydaktyczną (kształcenie studentów – najwyżej kwalifikowanych kadr zawo-

dowych i pracowników nauki) z funkcjami naukowymi (rozwijanie nauki i prowadzenie 

prac badawczych). Za najbardziej interesującym nas wyborem opowiedział się co 

czwarty badany (25,0%). Zgadzają się oni ze stwierdzeniem, że uniwersytet to wspólno-

ta edukacyjna nauczycieli akademickich i studentów, którzy współdziałając ze sobą 

realizują określone cele dydaktyczno-wychowawcze. Mniej popularny wybór to: orga-

nizacja oferująca usługi edukacyjne, badawcze, eksperckie; przedsiębiorstwo ekono-

micznie ukierunkowane na wkład w rozwój gospodarki i udział w „produkowaniu kapi-

tału ludzkiego”, nadające kwalifikacje swoim absolwentom (14,1%). Tylko nieliczni 

zaznaczyli odpowiedź, że jest to instytucja narodotwórcza, ośrodek rozważań dotyczą-

cych kondycji narodu, jego tożsamości i charakteru kultury, środowisko opiniotwórcze i 

kulturotwórcze (3,6%). Na poniższym wykresie zilustrowano wybory studentów. (W 

legendzie opis rozumienia uniwersytetu przedstawiono w skrócie. Ankieta zawierała 

opis szerszy). 
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Wykres 68. Rozumienie uniwersytetu przez badanych studentów

1.Instytucja naukowo-dydaktyczna

2.Wspólnota edukacyjna

3.Instytucja narodotwórcza

4.Organizacja oferująca usługi edukacyjne, przedsiębiorstwo ekonomiczne

 

Na rozumienie uniwersytetu mogła mieć wpływ także ocena, jakiej dokonała 

młodzież akademicka, odpowiadając na kolejne pytanie ankietowe. Zdaniem 34,5% 

badanych, ich środowisko studiowania można uznać za wspólnotę edukacyjną studen-

tów i nauczycieli akademickich (odpowiedź raczej tak wybrało 29,5%, natomiast zde-

cydowanie tak 5,0%). Nieco mniejsza grupa studentów (25,0%) nie postrzega swojego 

miejsca studiów jako wspólnoty (odpowiedź raczej nie wybrało 22,7%, natomiast zde-

cydowanie nie 2,3%). Zatem studenci są mocno zróżnicowani, jeśli chodzi o ocenę 

wspólnotowego charakteru uniwersyteckiej rzeczywistości. Zastanawia najliczniejsza 

grupa osób niezdecydowanych, która nie ma zdania na ten temat (40,5%).  

 

Wykres 69. Ocena uniwersyteckiej rzeczywistości 
jako wspólnoty edukacyjnej

zdecydowanie tak
5,0%

raczej tak
29,5%

nie mam zdania
40,5%

raczej nie
22,7%

zdecydowanie nie
2,3%
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Niektórzy studenci uzasadnili swój wybór. Przykładowe, najczęściej pojawiające 

się stwierdzenia, które ukazują wspólnotowy charakter szkoły wyższej, to: 

 
„Nauczyciele i studenci wspólnie realizują określone cele. Razem dążą do rozwoju i 
realizacji swoich planów. Potrzebują siebie nawzajem.” [K, I st., fil. germańska] 
 
„Wspólnota to grupa ludzi, których łączy więź, jakaś bliskość. Myślę, że w pewnym 
stopniu uniwersytet jest taką wspólnotą.” [K, IV rok jedn. mgr, psychologia] 
 
„Na uczelni spędzamy mnóstwo czasu, rozmawiamy ze sobą, zawieramy znajomości i 
przyjaźnie, wzajemnie obdarzamy się zaufaniem. To chyba świadczy o tym, że tworzymy 
wspólnotę.” [M, II st., geografia] 
 
 „Uniwersytet jest wspólnotą. Oczywiście inną niż rodzina czy też grupa przyjaciół. Tu 
więzi nie są aż tak silne, są bardziej formalne. Niemniej jednak łączy nas wspólny cel, 
którym jest nauka i zdobywanie kwalifikacji do przyszłej pracy zawod.” [K, I st., fizyka] 
 
„My ślę, że uniwersytet jest wspólnotą wielu mniejszych wspólnot. Jako członek wąskiej 
grupy studentów na moim kierunku studiów czuję, że tworzymy taką wspólnotę. Jednak 
w perspektywie całej uczelni towarzyszy mi poczucie anonimowości. Pomimo tego, jest 
to wspólnota edukacyjna, która trwa już prawie 650 lat, ma swoje tradycje i prestiż.” 
[K, V rok jedn. mgr, psychologia stosowana] 
 
„O tym, że jest to wspólnota edukacyjna świadczy fakt, że nauczyciele i (studenci) prze-
bywają ze sobą w określonych relacjach. Dochodzi między nimi do współpracy, której 
efektem ma być nabycie określonej wiedzy i umiejętności.” [K, II st., historia] 
 
 

Padały także uzasadnienia przeciwne: 

„Wspólnotę cechować powinna mocna więź pomiędzy jej członkami, a takiej w środo-
wisku akademickim zupełnie brakuje.” [M, II st., informatyka] 
 
„Nie możemy mówić o wspólnocie, gdy mamy na uwadze grupę kilku tysięcy nieznają-
cych się studentów, władzę i sztywne zasady współpracy.” [M, I st., chemia] 
 
„Uniwersytet nie jest wspólnotą, bo tę cechuje zaufanie i bliskość. Trudno wyobrazić 
sobie, że cechy te występują pomiędzy pracownikami a studentami.” [K, I st., filozofia] 
 
„Wspólnota nie może się opierać na przewadze sił, egzaminach, ocenach, sformalizo-
wanych strukturach, dystansie, stresie, itp.” [K, II st., socjologia] 
 
„Beznadziejni wykładowcy i niedojrzali studenci nie mogą przecież tworzyć takiej 
wspólnoty.” [K, IV rok jedn. mgr, psychologia stosowana] 
 
„Wspólnota edukacyjna? Raczej nie. Ja samodzielnie zdobywam wiedzę w toku studio-
wania, oni ją tylko weryfikują. Czasami rzeczywiście pomagają, a czasem przeszkadza-
ją. Duża rotacja pracowników, wielość zajęć, zaliczenia.” [M, I st., fizyka] 
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W ocenie wspólnotowego charakteru studiów, różnice pomiędzy poszczególnymi 

wydziałami UJ nie są istotne i w skali od 1 do 5 wahają się pomiędzy śr. 3,00 a 3,30. 

Najlepiej wypada Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Większe zróż-

nicowanie daje się zauważyć biorąc pod uwagę kierunki studiów – tu oceny zawierają 

się w przedziale pomiędzy śr. 2,87 a 3,42. Poniżej średniej plasują się: Psychologia (śr. 

2,87), Geografia (śr. 2,94), Filozofia i Historia (śr. 3,00) oraz Filologie (śr. 3,02). 

Znacznie powyżej średniej znalazły się kierunki: Biologia i Biologia z geologią (śr. 

3,42). Należy zauważyć, że takie kierunki, jak socjologia, psychologia, zarządzanie, 

które w szczególności powinny uczyć współpracy, nie wyróżniają się pod tym wzglę-

dem. Pozostałe wyniki zostały zilustrowane na kolejnych wykresach. 
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Wykres 70. Ocena uniwersyteckiej rzeczywistości 
jako wspólnoty edukacyjnej

- średni wynik dla poszczególnych Wydziałów UJ 

1.Wydział Filologiczny 2.Wydział Filozoficzny

3.Wydział Historyczny 4.Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

5.Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 6.Wydział Chemii

7.Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 8.Średni wynik dla wszystkich Wydziałów
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Wykres 71. Ocena uniwersyteckiej rzeczywistości 
jako wspólnoty edukacyjnej

- średni wynik dla poszczególnych kierunków studiów 

1.Filologie 2.Psychologia

3.Socjologia 4.Filozofia

5.Historia 6.Informatyka

7.Fizyka 8.Biologia z geologią

9.Geografia 10.Biologia

11.Chemia 12.Psychologia stosowana

13.Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 14.Zarządzanie

15.Średni wynik dla wszystkich kierunków

 

 

 

Pomimo faktu, że studenci bez entuzjazmu oceniają swoje środowiska akademic-

kie w kontekście wspólnotowym, to jednak młodzieży bardzo zależy na tym, by uni-

wersytet był wspólnotą edukacyjną nauczycieli i studentów. 69,5% z nich wybrało od-

powiedź raczej tak a zdecydowanie tak 20,0%.  

Ci sami studenci, w innym miejscu ankiety, częściej deklarowali, że „troszczą się 

o dobre imię Uniwersytetu Jagiellońskiego, utożsamiają się z miejscem w którym stu-

diują, doceniają jego prestiż”, jak również „biorą udział w ważnych dla Uniwersytetu 

wydarzeniach typu: Święto UJ, inauguracja roku, świąteczne spotkania studentów i na-

uczycieli akademickich, itp.”  
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Wykres 72. Pragnienie studentów, 
by uniwersytet był wspólnotą akademicką

zdecydowanie tak
20,0%

raczej tak
69,5%

nie mam zdania
10,0%

raczej nie/zd.nie
0,5%

 

 

 

Na pytanie otwarte: „Czym według studentów powinna charakteryzować się 

wspólnota akademicka?” badani wskazywali przede wszystkim na: wzajemny szacunek 

i zaufanie, życzliwość w kontaktach, obustronne zaangażowanie, dążenie do osiągania 

wspólnych celów, wzajemną pomoc i zrozumienie, traktowanie studentów jak partne-

rów, odpowiedzialność za siebie nawzajem, rozwijanie wspólnej pasji i dzielenie się nią 

z innymi, potrzebę pracy na rzecz dobra wspólnego. 

 

Następnie studentom zaproponowano sześć możliwości rozumienia wspólnoty 

akademickiej wyodrębnionych na podstawie literatury pedagogicznej. Mieli także moż-

liwość podania własnej definicji, ale tylko nieliczni z niej skorzystali i często ich wy-

powiedzi można było przyporządkować do istniejących. Każdemu stwierdzeniu przypo-

rządkowywali punkty w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się 

natomiast 5 zdecydowanie zgadzam się. Oto sześć poddanych analizie sposobów rozu-

mienia wspólnoty: 

 
W1 – O wspólnocie możemy mówić wówczas, gdy zaistnieją pomiędzy ludźmi więzi oparte na zrozu-

mieniu i wzajemnej zgodzie, gdy mamy do czynienia ze współżyciem ludzi opartym na przyjaźni, brater-

stwie i koleżeństwie, w duchu intymności i prywatności. 

 

W2 – Wspólnota, to określona struktura społeczna złożona z wielu jednostek. Jednostka, postrzegana jest 

jako niepowtarzalna osoba, która pozostaje w relacji z innymi osobami. Wspólnotę cechuje więź i jedność 

społeczna. Dobro wspólne jest równie ważne jak dobro jednostki. 
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W3 – Uniwersytet jest wspólnotą, w której spotykają się profesorowie i studenci, przedstawiciele różnych 

pokoleń zespoleni wspólnym celem i zadaniem. Spotkanie ludzkie jest nieodzowne dla kształtowania 

osobowości i wzrostu profesjonalizmu w każdej dziedzinie. 

 

W4 – Wspólnota oznacza to, co wspólne, nie tylko moje i twoje, ale też nasze, bez utraty podmiotowości 

każdej ze stron. Wspólnota jest nie tylko miejscem przynależności i identyfikacji, ale też miejscem umoż-

liwiającym człowiekowi rozkwit jego talentów. 

 

W5 – Wspólnota edukacyjna to wspólnota duchowa ludzi połączonych więzią interpersonalną, posiadają-

cych poczucie tożsamości grupowej oraz świadomość wspólnego edukacyjnego celu; ludzi uczących się i 

wspierających edukację innych, którzy uczyć się pragną. 

 

W6 – Wspólnota to społeczność podmiotowa. Oparta ona jest na komunikacji dialogicznej, demokratycz-

nym stanowieniu zasad i podejmowaniu wspólnie ważnych decyzji. Stwarza jednostkom i grupom moż-

liwość zachowania swojej podmiotowości. Jest więc otwarta na ludzką inicjatywę, stwarza przestrzeń dla 

różnorodnych działań osób, szanuje ich oryginalność i odmienność.  
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Wykres 73. Średni rozkład odpowiedzi badanych studentów 
na stwierdzenia dotyczące rozumienia wspólnoty akademickiej 

 

 

Jak widać na powyższym wykresie, w wyborach studentów nie zauważono po-

ważnej polaryzacji poglądów. Jednak dwa rozumienia wspólnoty (W1 oraz W3) dają 

podstawy do wyciągnięcia interesujących wniosków.  
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Po pierwsze, w najmniejszym stopniu (średnia: 3,36) zdaniem studentów, wspól-

nocie edukacyjnej odpowiada takie rozumienie, które zakłada współżycie ludzi oparte 

na przyjaźni, braterstwie i koleżeństwie, w duchu intymności i prywatności. Można 

przyjąć, że rzeczywiście takie podejście bardziej jest adekwatne do innych wspólnot niż 

akademickiej, np. rodzinnej, przyjacielskiej, religijnej, itp.  

Po wtóre, najwyższą ocenę (średnia: 4,23) uzyskało takie znaczenie wspólnoty 

akademickiej, które zakłada interakcję nauczycieli akademickich i studentów w realiza-

cji wspólnych edukacyjnych celów i zadań, a spotkanie między nimi ma prowadzić do 

wzrostu profesjonalizmu i kształtowania osobowości. Jak więc widzimy, ten wybór stu-

dentów mocno nawiązuje do modelu partnerstwa J. Bińczyckiej.  

 

Wspólnota akademicka powinna mieć swój aksjologiczny fundament. Dla Uni-

wersytetu Jagiellońskiego został on określony w Akademickim Kodeksie Wartości UJ. 

Młodzież spośród zawartych w nim wartości wybierała maksymalnie trzy, które uważa-

ła za najważniejsze. W kwestionariuszu ankiety każda z wartości została krótko scha-

rakteryzowana (poniższy wykres nie zawiera tegoż opisu – charakterystyki dokonano w 

części teoretycznej pracy). Okazuje się, że dla studentów najistotniejsze wartości to: 

prawda, sprawiedliwość i tolerancja. Badani najrzadziej wybierają zaś lojalność. 
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Wykres 74. Wartości z Akademickiego Kodeksu Wartości UJ , 
które są najbardziej istotne dla studentów

1.Prawda 2.Odpowiedzialność
3.Życzliwość 4.Sprawiedliwość
5.Rzetelność 6.Tolerancja
7.Lojalność 8.Samodzielność
9.Uczciwość 10.Godność
11.Wolność nauki-wolność uczonych
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Na pytanie dotyczące obecności tych wartości w społeczności akademickiej stu-

denci mieli możliwość nadać każdej wartości od 0 do 5 punktów, gdzie 0 oznacza zde-

cydowanie nie występuje, natomiast 5 znaczy zdecydowanie jest obecna w społeczności 

akademickiej. Każda z wymienionych wartości przekroczyła próg 3 punktów, co po-

zwala pozytywnie ocenić środowisko uniwersyteckie, w którym studiują badani. Naj-

bardziej „doświadczanymi” wartościami są: wolność nauki i uczonych, tolerancja, 

prawda, samodzielność, godność oraz rzetelność.    
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Wykres 75. Wartości z Akademickiego Kodeksu Wartości UJ , 
które według studentów są obecne w społeczności akademickiej

1.Prawda 2.Odpowiedzialność
3.Życzliwość 4.Sprawiedliwość
5.Rzetelność 6.Tolerancja
7.Lojalność 8.Samodzielność
9.Uczciwość 10.Godność
11.Wolność nauki-wolność uczonych

 

Z punktu analizowanej w pracy podmiotowości, szczególnie uważnie należy 

przyglądnąć się kilku wybranym wartościom.  

Odpowiedzialność, która zawiera w sobie troskę za własny i innych rozwój, jest warto-

ścią, która często jest analizowana w kontekście zarówno podmiotowości indywidualnej 

jak i społecznej. Zajmuje ona czwarte miejsce wśród wartości najbardziej istotnych dla 

studentów (niemal co trzeci student dokonuje jej wyboru – 31,8%). W skali od 0 do 5 

została oceniona średnio na: 3,39.  

Życzliwość wobec studentów, opieka nad rozwijającymi się umysłami, pomoc w bu-

dzeniu zainteresowań; tworzenie wyzwalającej energię i entuzjazm atmosfery pracy; 

zaufanie między nauczycielami akademickimi i studentami; życzliwość w czasie egza-

minów i zaliczeń, itp. – to wartość, która świetnie wpisuje się w podmiotowość spo-
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łeczną. Z notą 28,2% respondentów zajmuje szóste miejsce, a jej obecność w społecz-

ności akademickiej została oceniona średnio na: 3,22.  

Samodzielność m.in. w zdobywaniu wiedzy i w trosce o samorozwój to badana cecha 

podmiotowości indywidualnej. Studenci tej wartości nie docenili – tylko 19,5% z nich 

wybrało ją jako najważniejszą.  Jednocześnie mocno jest „doświadczana” w rzeczywi-

stości uniwersyteckiej (średnia: 3,48).  

Podobnie godność, jako podmiotowe i pełne szacunku odniesienie do samego siebie i 

innych, jest wartością rzadko wybieraną przez młodzież (16,4%), ale obecną w życiu 

szkoły wyższej (średnia: 3,48).  

Wreszcie lojalność – wobec macierzystej wspólnoty akademickiej; solidarność wobec 

kolegów, studentów i wszystkich członków społeczności akademickiej; pomoc we 

wspólnych przedsięwzięciach, przede wszystkim w budowaniu prestiżu uczelni i jej 

członków – dobrze wpisuje się we wspólnotowy charakter uczelni oraz podmiotowość 

społeczną. Zajmuje ona najniższe miejsce w rankingu wartości zarówno wybieranych 

przez studentów (5,9%) jak i obecnych (średnia: 3,10). 

  

Kolejne pytania dotyczyły problematyki wychowania w szkole wyższej. Dla stu-

dentów wychowanie nie jest najważniejsze (6,4%). Do priorytetowych zadań realizowa-

nych przez uniwersytet zaliczają wdrażanie do samokształcenia i samowychowania 

(59,1%) oraz kształcenie (34,5%). Tym samym badani wpisali się w najbardziej popu-

larne stanowisko, które zakłada, że czas studiów to głównie okres samodzielnego zdo-

bywania wiedzy i samowychowania, przy twórczym wsparciu ze strony pracowników 

naukowo-dydaktycznych. Nie zdają sobie sprawy ze znaczenia socjalizacji w szkole 

wyższej, a także szansy stwarzanej przez studia na kreowanie własnej tożsamości. 

Wykres 76. Najważniejsze dla studentów 
zadania realizowane przez uniwerystet

kształcenie
34,5%

wychowanie
6,4%

wdrażanie do 
samokształcenia i 
samowychowania

59,1%
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Młodzież akademicka uważa, że uniwersytet w niewielki stopniu wychowuje.  

W skali od 0 do 5 otrzymany średni wynik to: 2,35. 

Jednocześnie badani uważają, że na tym etapie edukacyjnym, ważnym celem jest 

wychowanie studentów. Na pytanie: „czy uniwersytet powinien wychowywać?” więk-

szość odpowiada, że tak (zdecydowanie tak – 21,8%; raczej tak – 39,1%). Co czwarty 

nie ma zdania na ten temat, natomiast pozostali są krytyczni wobec takiej tezy.  

Wykres 77. Przekonanie studentów o tym, 
że uniwersytet powinien wychowywać 

zdecydowanie tak
21,8%

raczej tak
39,1%

nie mam zdania
25,0%

raczej nie
11,8%

zdecydowanie nie
2,3%

 

 

Zarówno w kwestionariuszu ankiety, jak i w czasie wywiadów grupowych mło-

dzież akademicka uzasadniła swoje stanowisko. Reprezentatywne argumenty za, to:  

„Sama nauka bez moralnego fundamentu i tworzenia własnego systemu wartości jest 
niewystarczająca.”  [K, I st., biologia i geologia] 
 
„Ka żdy nauczyciel, czy tego chce, czy też nie, wychowuje. Wychowuje swoją postawą, 
sposobem bycia, tym, co mówi i co robi.” [K, II rok jedn. mgr, psychologia] 
 
„Pracownicy a zwłaszcza ci, którzy przygotowują nas do zawodu nauczyciela, powinni 
jednocześnie nas wychowywać, tak byśmy i my sami potrafili wychowywać w przyszło-
ści naszych uczniów.” [K, III rok jedn. mgr, psychologia stosowana] 
 
„Uniwersytet powinien wychowywać, by kończący go studenci reprezentowali pewien 
określony poziom wartości człowieka wykształconego.” [K, I st., fil. romańska] 
 
„Ważne, by nauczyciele i studenci przestrzegali podstawowych zasad i w swoim działa-
niu kierowali się wartościami uniwersalnymi.” [M, II st., socjologia] 
 
„Na tym etapie rolą nauczyciela powinno być raczej zachęcanie do samowychowania. 
Ze względu na pełnoletniość, raczej wyobrażam sobie, że proces wychowania polega na 
wzajemnej pomocy w rozwoju, motywowaniu i inspirowaniu.” [M, II st., informatyka] 
 
„ Życie studenckie to czas, gdy człowiek narażony jest na różne patologie. Stąd kwestie 
wychowania są nadal ważne”. [K, III rok jedn. mgr, psychologia] 
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Interesującą dynamikę zmiany postaw i opinii studentów wobec zagadnienia wy-

chowania w szkole wyższej zaobserwowano w czasie wywiadów grupowych. Począt-

kowo rozmówcy byli bardzo sceptyczni do tej kwestii. Proces wychowawczy łączyli z 

wiekiem i twierdzili, że czas studiów to nie pora i miejsce na wychowywanie. Byli 

przekonani, że jest to atrybut szkół niższego szczebla. W drodze poszukiwań ewentual-

nych celów wychowawczych odpowiadających temu etapowi edukacji odkrywali, że 

możliwości w tym aspekcie jest sporo. Poddawane propozycje były coraz bardziej pre-

cyzyjne i konkretne. Uczestnikom spotkania towarzyszyło zdumienie, gdy uświadomili 

sobie, że celów wychowawczych dotyczących szkolnictwa wyższego wygenerowali tak 

dużo. Między innymi na ich podstawie skonstruowano pytanie ankietowe, w którym 

studenci mogli spośród dziesięciu wybrać trzy najważniejsze cele, a w dodatkowej ko-

lumnie określić, w jakim stopniu każdy z podanych celów wychowawczych jest reali-

zowany w czasie studiów (w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza zupełnie nie jest realizo-

wany, a 5 zdecydowanie jest realizowany). 

 

Zaproponowane cele wychowawcze: 

C1 – Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości studenta; kształtowanie postaw i formowanie 

systemu wartości. 

C2 – Poszukiwanie, zdobywanie i przekazywanie prawdy (prawdy naukowej; prawdy o samym sobie, o 

drugim człowieku, o świecie). 

C3 – Rozwijanie zdolności poznawczych, rozwijanie zainteresowań, przygotowanie do samokształcenia, 

formowanie postaw poznawczych. 

C4 – Rozwijanie autonomii studenta, zdolności do samodzielnego kierowania sobą, wolności, twórczości 

i kreatywności, poczucia sprawstwa, odpowiedzialności za własny rozwój. 

C5 – Rozwijanie u studenta odpowiedzialności za innych, wrażliwości na innych, otwartości na drugiego, 

szacunku dla innych, postawy dialogu. 

C6 – Tworzenie warunków partnerskiego współdziałania nauczycieli akademickich i studentów, umac-

nianie więzi między nimi. 

C7 – Przygotowywanie do życia w społeczeństwie demokratycznym. 

C8 – Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności studenta, tj. samodzielnego studiowania, samo-

wychowania i samokształtowania osobowości. 

C9 – Rozwijanie pasji do przyszłej pracy zawodowej. 

C10 – Przeciwdziałanie patologicznym zjawiskom (np.: zażywanie narkotyków, alkoholizm, samobój-

stwa, plagiaty, kupowanie prac magisterskich, itp.) oraz pomoc w odkrywaniu sensu życia. 
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Cztery najważniejsze cele wg ankietowanych to: C4, C5, C8, C1.  

(C4) Cel, który uzyskał największą aprobatę, to:  rozwijanie autonomii studenta, 

zdolności do samodzielnego kierowania sobą, wolności, twórczości i kreatywności, po-

czucia sprawstwa, odpowiedzialności za własny rozwój – 47,3% badanych.  

(C5) Wysoko znalazł się cel: rozwijanie u studenta odpowiedzialności za innych, 

wrażliwości, otwartości na drugiego, szacunku dla innych, postawy dialogu – 42,7%. 

(C8) Na trzecim miejscu studenci wskazali: tworzenie warunków do rozwoju sa-

modzielności studenta, tj. samodzielnego studiowania, samowychowania i samokształ-

towania osobowości – 39,1%. 

(C1) Podobnie badani wybrali cel: wspomaganie wszechstronnego rozwoju oso-

bowości studenta; kształtowanie postaw i formowanie systemu wartości – 38,6%. 

Podsumowując należy zauważyć, że do najważniejszych celów wychowawczych 

dotyczących szkolnictwa wyższego, a wskazanych przez młodzież akademicką należą  

te, które bezpośrednio wpisują się w rozważaną w pracy podmiotowość. Szczególnie 

doceniona została indywidualna struktura podmiotowości (C4 oraz C8). 

W podmiotowości społecznej bezpośrednio zawierają się cele: C5 oraz  C6. Ten ostatni, 

tj.:  tworzenie warunków partnerskiego współdziałania nauczycieli i studentów, umac-

nianie więzi między nimi, zdobył akceptację mniejszej grupy badanych – 29,1%. 

Najmniej istotne okazały się cele: C10 oraz C2, tj. przeciwdziałanie patologicz-

nym zjawiskom (np.: zażywanie narkotyków, alkoholizm, samobójstwa, plagiaty, ku-

powanie prac magisterskich, itp.) oraz pomoc w odkrywaniu sensu życia (6,8%), a także 

poszukiwanie, zdobywanie i przekazywanie prawdy (prawdy naukowej; prawdy o sa-

mym sobie, o drugim człowieku, o świecie – 10,5%). 
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Wykres 78. Cele wychowawcze dotyczące szkolnictwa wyższego
najbardziej istotne dla studentów
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Natomiast za najbardziej obecne w rzeczywistości studenckiej studenci uznali ce-

le: C3, C2, C8, C4. 

(C3) Cel, który według studentów, jest najlepiej realizowany w szkole wyższej, 

to: rozwijanie zdolności poznawczych, rozwijanie zainteresowań, przygotowanie do 

samokształcenia, formowanie postaw poznawczych – średnia: 3,60 (w skali 0-5). 

(C2) Podobnie wysoko sytuuje się: poszukiwanie, zdobywanie i przekazywanie 

prawdy (prawdy naukowej; prawdy o samym sobie, o drugim człowieku, o świecie) – 

średnia: 3,56. 

(C8) Cel kolejny zajmował także wysoką pozycję w wyborach dotyczących waż-

ności danego celu dla studentów. Okazuje się, że: tworzenie warunków do rozwoju sa-

modzielności studenta, tj. samodzielnego studiowania, samowychowania i samokształ-

towania osobowości, jest celem, który zdaniem badanych jest realizowany w środowi-

sku uniwersyteckim – średnia: 3,43. 

(C4) Cel najbardziej istotny dla młodzieży akademickiej, jest zdaniem responden-

tów również realizowany w szkole wyższej. Rozwijanie autonomii studenta, zdolności 

do samodzielnego kierowania sobą, wolności, twórczości i kreatywności, poczucia 

sprawstwa, odpowiedzialności za własny rozwój otrzymał średni wynik: 3,39. 

Niestety cele, które są ważne dla rozwoju podmiotowości społecznej, tj. rozwija-

nie odpowiedzialności za innych oraz tworzenie warunków partnerskiego współdziała-

nia, zajmują dalsze miejsca w hierarchii ich obecności w procesie wychowawczym na 

najwyższym etapie edukacyjnym (C5 – śr. 2,76; C6 – śr. 2,73).  
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Wykres 79. Cele wychowawcze dotyczące szkolnictwa wyższego,
które według studentów są realizowane w czasie studiów
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Młodzież akademicka wyodrębniła ponadto główne ograniczenia w realizacji 

funkcji wychowawczej w uniwersytecie. Badani zwracają uwagę na czynniki osobowe, 

tj. opór ze strony nauczycieli akademickich, którzy nie widzą sensu w wychowywaniu 

ludzi dorosłych. Wydaje im się to nie do pogodzenia z autentyczną demokracją, kładą 

nacisk raczej na kompetencyjność (średnia: 3,59) oraz opór ze strony studentów, którzy 

uważają, że mają już w znacznym stopniu ukształtowaną osobowość i nie ma potrzeby 

ich wychowywania (średnia: 3,47). Organizacja samej uczelni, charakter zajęć dydak-

tycznych, masowość i anonimowość – nie były przeszkodą najbardziej istotną (średnia: 

2,49). Wyniki prezentuje wykres 80 (ankieta zawierała szerszy opis niż legenda). 
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Wykres 80. Przeszkody w realizacji funkcji wychowawczej

1.Opór ze strony studentów [...]

2.Opór ze strony nauczycieli akademickich [...]

3.Organizacja samej uczelni [...]

 

 

 

Ustosunkowując się do czterech „filarów edukacji” wymienionych w Raporcie  

J. Delorsa, największy nacisk kładą na dwa, tj.: 

F4 – Uczyć się, aby być, aby łatwiej osiągnąć pełny rozwój swojej osobowości i móc 

działać nieustannie, zwiększając zdolność do autonomii, osądu i osobistej odpowie-

dzialności. Realizując ten cel, nie wolno zaniedbać w edukacji potencjału jednostki: 

pamięci, rozumowania, poczucia estetyki, zdolności fizycznych, umiejętności porozu-

miewania się, itp. – 56,8%. 
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F2 – Uczyć się, aby działać w celu zdobycia nie tylko kwalifikacji zawodowych, lecz – 

co więcej – kompetencji, które pozwolą stawić czoło różnym sytuacjom oraz pracować 

w zespole – 55,9%. 

O przeszło połowę mniej wyborów uzyskały pozostałe dwa „filary”: 

F3 – Uczyć się, aby żyć wspólnie, dążąc do pełniejszego zrozumienia drugiego czło-

wieka, realizować wspólne projekty i uczyć się rozwiązywania konfliktów z poszano-

waniem wartości pluralizmu, wzajemnej życzliwości i pokoju – 26,8% 

F1 – Uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby zdobyć narzędzia rozumienia, łącząc kulturę 

ogólną dostatecznie rozległą, z możliwością zgłębiania niewielkiej liczby przedmiotów, 

czyli uczyć się uczyć, by móc korzystać z możliwości, jakie stwarza edukacja przez całe 

życie – 25,5%. 

 

Poniższy wykres ilustruje wybory studentów (badani mieli możliwość wyboru 

dwóch „filarów” jednocześnie). 

 

25,5%
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Wykres 81. "Filary edukacji" najbardziej istotne dla studentów

 
Legenda 
 
F1. Uczyć się, aby wiedzieć 
F2. Uczyć się, aby działać 
F3. Uczyć się, aby żyć wspólnie 
F4. Uczyć się, aby być 
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Dla przyjętej w rozprawie koncepcji podmiotowości dwa „filary” były szczegól-

nie ważne (F4 i F3). „Uczyć się, aby być” odpowiadał strukturze indywidualnej pod-

miotowości i uzyskał on najwyższą akceptację ze strony badanych studentów. „Uczyć 

się, aby żyć wspólnie” mocno wpisywał się w strukturę społeczną podmiotowości, ale 

uzyskał aprobatę tylko co czwartego studenta. Wprawdzie filar „uczyć się, aby działać” 

również zakładał umiejętności pracy w zespole (co odpowiada założeniom podmioto-

wości społecznej), jednakże chodzi w nim bardziej o nabycie niezbędnych umiejętności 

i kwalifikacji. Te zaś okazały się dla studentów niebywale ważne, choćby w kontekście 

np. przyszłej pracy zawodowej. Wynika stąd, że studenci są obecnie bardziej nastawieni 

na osiąganie celów indywidualnych niż tych, które są ważne dla wspólnoty. 

 

Podsumowując wyniki badań ankietowych, dotyczące wspólnotowo-

wychowawczego charakteru szkoły wyższej, można wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Tylko 25,0% studentów zgadza się ze stwierdzeniem, że uniwersytet to wspólnota 

edukacyjna nauczycieli akademickich i studentów, którzy współdziałając ze sobą 

realizują określone cele dydaktyczno-wychowawcze. 

2. Nieco większa grupa (34,5%) swoje środowisko studiowania uznaje za wspólnotę 

edukacyjną studentów i nauczycieli akademickich. W tym aspekcie, różnice pomię-

dzy poszczególnymi Wydziałami UJ nie są istotne, a w skali od 1 do 5 średni wynik 

to 3,12, co można uznać za umiarkowaną akceptację tezy o istnieniu akademickiej 

wspólnoty. 

3. Młodzieży akademickiej najbardziej odpowiada takie rozumienie wspólnoty eduka-

cyjnej, które zakłada interakcję nauczycieli akademickich i studentów w realizacji 

wspólnych celów i zadań, a spotkanie między nimi ma prowadzić do wzrostu profe-

sjonalizmu i kształtowania osobowości. 

4. Zdecydowanej większości (89,5%) zależy na tym, by uniwersytet był wspólnotą 

edukacyjną nauczycieli i studentów. Niektórzy studenci dokonali charakterystyki 

takiej oczekiwanej wspólnoty akademickiej.  

5. Najistotniejsze dla badanych wartości z Akademickiego Kodeksu Wartości UJ to: 

prawda, sprawiedliwość i tolerancja. Natomiast najbardziej „doświadczanymi” 

przez studentów wartościami są: wolność nauki i uczonych, tolerancja, prawda, sa-

modzielność, godność oraz rzetelność. 
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6. W opinii studentów w niewielkim stopniu w szkole wyższej dochodzi do wycho-

wywania młodzieży. Jednak większość respondentów (60,9%) uważa, że na tym 

etapie edukacyjnym ważnym celem powinno być wychowanie studentów. Wymie-

niają oni najważniejsze cele wychowawcze dotyczące szkolnictwa wyższego oraz 

oceniają, w jakim stopniu są one realizowane w toku studiów. Zatem oczekiwania 

znacznej części studentów dotyczące funkcji wychowawczej uczelni rozmijają się z 

rzeczywistością. 

7. Młodzież akademicka podała także główne ograniczenia w realizacji funkcji wy-

chowawczej w uniwersytecie, do których należą przede wszystkim czynniki osobo-

we dotyczące nauczycieli i samych studentów. 

8. Dla studentów dwa najważniejsze „filary edukacji” z Raportu J. Delorsa to: „uczyć 

się, aby być” oraz „uczyć się, aby działać”. Niepokoi słabe zainteresowanie filarem: 

„uczyć się, aby żyć wspólnie”. 

 

Kilka ważnych wniosków wynika także z przeprowadzonych wywiadów grupo-

wych: 

9. Studenci wyrazili aprobatę dla rozumienia środowiska akademickiego jako wspól-

noty edukacyjnej, ale jednocześnie podkreślali jej bardziej formalny charakter, od-

mienny od innych wspólnot, które oparte są na więzi interpersonalnej i bliskości. 

Ich zadaniem, wspólnotę akademicką wyróżniają: współpraca pomiędzy nauczycie-

lami akademickimi a studentami, oparta na wspólnym dążeniu do celu (zdobywanie 

wiedzy i umiejętności w toku studiów) przy jednoczesnym wzajemnym otwarciu na 

potrzeby i dążenia innych, szacunku i zrozumieniu.  

10. Członkowie focus group najczęściej krytycznie oceniali wspólnotowy charakter 

swoich środowisk akademickich, ale jednoczenie wyrażali pragnienie zmiany takie-

go stanu rzeczy na lepsze. 

11. Nastąpiła zmiana postaw studentów wobec kwestii wychowania w szkole wyższej. 

Początkowy sceptycyzm zamienił się w akceptację dla tej sprawy. Dodatkowo stu-

denci wygenerowali kilka ważnych celów wychowawczych możliwych do realizacji 

na tym etapie edukacyjnym. 
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Rozdział VI 

Podsumowanie wyników badań własnych 
oraz pedagogiczne implikacje podjętych 

rozważań 
 

 

1. Synteza wyników badań własnych 
 

Główny problem badawczy został zawarty w pytaniu: Na jakim poziomie wspól-

nota akademicka jest zaangażowana w rozwój podmiotowości studentów?  

Ze względu na jego duży poziom ogólności sformułowano problemy szczegółowe, któ-

re przyporządkowano dwóm wyodrębnionym kategoriom podmiotowości: indywidual-

nej i społecznej. 

Po szczegółowej analizie wyników badań warto zadać sobie pytanie o to, jaki jest 

poziom tegoż zaangażowania w perspektywie holistycznej, biorąc pod uwagę układ 

siedmiu jego składowych, opisanych w rozdziale trzecim niniejszej rozprawy. Należą 

do nich, w zakresie podmiotowości indywidualnej: (1) poczucie własnej podmiotowo-

ści, (2) aktywność sprawcza w zakresie własnego rozwoju (w tym aktywność aksjolo-

giczna), (3) samodzielność w procesie edukacyjnym, (4) sprecyzowane oczekiwania 

wobec nauczycieli akademickich; oraz w zakresie podmiotowości społecznej: (5) pod-

miotowe traktowanie (w tym współdziałanie partnerskie), (6) otwartość na innych, (7) 

współtworzenie wspólnoty edukacyjnej. 

W wyniku przeprowadzonych badań określić można nie tylko stopień i zakres za-

angażowania podmiotów edukacji w rozwój podmiotowości studentów, ale także sam 

poziom tejże podmiotowości. Również samo zaangażowanie, co zostało w pracy kilka-

krotnie podkreślone, jest wyrazem szczególnej cechy podmiotowości, jaką jest odpo-

wiedzialność. W wymiarze indywidualnym będzie to odpowiedzialność za siebie i swój 

własny rozwój, natomiast w wymiarze społecznym – odpowiedzialność za innych, ich 

rozwój. Odpowiedzialność oznacza przede wszystkim, iż szanujemy nie tylko swoją 

podmiotowość, ale też innych, a przynajmniej, że jej nie szkodzimy, a może nawet, iż 

mamy obowiązek działać na rzecz jej poszerzania. Konkretnym wyrazem tego działania 
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jest właśnie zaangażowanie nauczycieli akademickich i samych studentów na rzecz 

rozwoju podmiotowości tych drugich. Przypomnijmy, rozumienie terminu zaangażo-

wanie, przyjęto za Zbigniewem Kwiecińskim, jako gotowość jednostki do przezwycię-

żenia dysonansu, świadomie przeżywanego przez jednostkę stanu napięcia poznawczo-

emocjonalnego, przeżycia konfliktu wewnętrznego między zaakceptowanymi warto-

ściami a postrzeganym poziomem ich realizacji (poziomem – dodajmy – ocenianym 

jako znacznie odległy od idealnego, pożądanego, pragnionego). Ta gotowość jednostki 

do likwidacji przeżycia niedoboru stopnia zrealizowania przyjętych wartości może (nie 

musi) przeobrazić się w działanie na rzecz realizacji tych wartości, a formy zachowań 

zaspokajających potrzebę udziału w spełnianiu wartości mogą być bardzo różnorodne – 

od rzeczywistego czynu, rzeczywistego udziału w zmianie praktyki społecznej, poprzez 

zachowania symboliczne, rytualne – do pozornych, zastępczych, ucieczkowych aż do 

obojętności. Zaangażowanie ma nie tylko określoną siłę, ale i treść1. 

Biorąc pod uwagę poszczególne składowe rozpatrywanego zaangażowania i pod-

miotowości ogólny wniosek jest następujący: poziom tych zjawisk jest bardzo różny. 

Zróżnicowanie dotyczy zarówno poziomu ujawniania się szczegółowych składowych, 

jak i zakresu treściowego każdej z nich. Dokonując syntezy wyników badań własnych, 

zostanie podjęta próba określenia właśnie tej siły i treści zaangażowania i podmiotowo-

ści, o której pisał Z. Kwieciński. 

Jednocześnie, jak zauważyła E. Kubiak-Szymborska, należy zdawać sobie sprawę 

z tego, że próba przełożenia tak skomplikowanej i złożonej materii, jaką jest podmioto-

wość na język liczb, wskaźników procentowych, skal itp., powoduje konieczność doko-

nywania niezbędnych uproszczeń2. Stąd interpretacja poniżej zaprezentowanych wyni-

ków z badań powinna być każdorazowo odnoszona do szczegółowej analizy zawartej w 

rozdziałach: czwartym i piątym.  

 

 

 

 

                                                 
1 Por. Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji. Olecko 1995, s. 176-179. 
2 Por. E. Kubiak-Szymborska, Podmiotowość młodzieży akademickiej. Bydgoszcz 2003, s. 223. 
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Zarówno poziom zaangażowania wspólnoty akademickiej, jak i podmiotowości 

młodzieży akademickiej zawierać się będzie w przedziałach: bardzo niski --- niski --- 

średni --- wysoki --- bardzo wysoki. 

 

Tabela 5. Przedziały dla określenia poziomu zaangażowania i podmiotowości 

Poziom zaangażowania / podmiotowości (przedziały) 
Skala oce-

niająca bardzo 
niski 

niski średni wysoki 
bardzo 
wysoki 

% 0-20,0% 20,1-40,0% 40,1-60,0% 60,1-80,0% 80,1-100,0% 

0-2 0-0,40 0,41-0,80 0,81-1,20 1,21-1,60 1,61-2,00 

0-3 0-0,60 0,61-1,20 1,21-1,80 1,81-2,40 2,41-3,00 

0-4 0-0,80 0,81-1,60 1,61-2,40 2,41-3,20 3,21-4,00 

0-5 0-1,00 1,01-2,00 2,01-3,00 3,01-4,00 4,01-5,00 

1-5 1,00-1,80 1,81-2,60 2,61-3,40 3,41-4,20 4,21-5,00 

 

 

 

Kategoria I – PODMIOTOWO ŚĆ INDYWIDUALNA STUDENTÓW 

 

1. Poczucie podmiotowości studentów oraz zaangażowanie wspólnoty akademic-

kiej w poznanie i zrozumienie fenomenu podmiotowości 

 

♦ Deklarowane przez studentów poczucie własnej podmiotowości plasuje się w górnej 

granicy przedziału średniego (59,5% badanych). Jednak biorąc pod uwagę szczegó-

łowe wskaźniki tego zjawiska, można zauważyć większe zróżnicowanie. Status bar-

dzo wysoki uzyskało poczucie odpowiedzialności studenta za własny rozwój, za 

wiedzę i umiejętności, które zdobywają w toku studiów (w skali 1-5 – śr. 4,40). 

Również w dolnych granicach tego przedziału znalazły się: przekonanie o tym, że 

ich życie zależy głównie od nich samych, ich decyzji i życiowych wyborów (w skali 

1-5 – śr. 4,22) oraz gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich 

działań (w skali 1-5 – śr. 4,21). Natomiast najniżej (wynik średni) znalazły się: prze-

świadczenie studentów o tym, że mają poczucie wpływu na innych i rzeczywistość 

wokół nich (w skali 1-5 – śr. 3,34) oraz posiadanie rzeczywistego wpływu na proces 

edukacyjny w szkole wyższej (w skali 1-5 – śr. 2,96).  
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♦ Zaangażowanie nauczycieli akademickich w poznanie i zrozumienie przez studentów 

fenomenu podmiotowości przedstawia się różnie w zależności od poszczególnych 

aspektów działalności w tym zakresie. Młodzież akademicka wskazuje najczęściej 

kilku takich nauczycieli, którzy podejmują działania na rzecz rozwoju ich podmioto-

wości. Wybory badanych wskazują zatem na średni poziom tego zaangażowania (w 

skali 0-4 – śr. 1,94). Niestety, w dwóch aspektach pracy zaangażowanie kadry aka-

demickiej oceniane jest jako niskie, tj.: nauczyciele w czasie zajęć najczęściej nie 

podejmują tematyki związanej z podmiotowością (w skali 0-4 – śr. 1,49) oraz nie 

pobudzają studentów do refleksji nad samym sobą i własnym rozwojem (w skali 0-4 

– śr. 1,59). Dla przeciwieństwa, dwie kwestie lokują zaangażowanie nauczycieli w 

górnej granicy przedziału średniego, tj.: nauczyciele kształtują u studentów odpo-

wiedzialność za proces studiowania (w skali 0-4 – śr. 2,35) oraz zachęcają do wyra-

żania własnych myśli, sądów oraz ich uzasadniania (w skali 0-4 – śr. 2,33). Ponadto 

na średnim poziomie: nauczyciele rozbudzają ciekawość intelektualną studentów, za-

interesowanie przedmiotem (w skali 0-4 – śr. 2,22), uczą studentów krytycznego my-

ślenia (w skali 0-4 – śr. 2,15), a także w swojej pracy koncentrują się na możliwo-

ściach i potrzebach studentów (w skali 0-4 – śr. 2,12). Warto zauważyć, że są i tacy 

studenci, którzy podają inne konkretne przykłady działań nauczycieli na rzecz roz-

woju poczucia podmiotowości u studentów. Wywiady grupowe wykazały, że rów-

nież zaangażowanie studentów w poznanie i zrozumienie zjawiska podmiotowości 

jest na niskim poziomie. Najczęściej jest ono wynikiem oddziaływań dydaktyczno-

wychowawczych nauczycieli, którzy te kwestie poruszają w ramach swojego przed-

miotu. Zdecydowanie wyżej studenci ocenili takie swoje działania, które sprzyjają 

odkrywaniu własnej podmiotowości, jak: zastanawianie się nad sobą, autorefleksja, 

planowanie, dokonywanie oceny własnych działań itp. Najczęściej jednak takiej 

działalności nie odnosili do samego zjawiska podmiotowości.  

 

2. Aktywność sprawcza studentów w zakresie własnego rozwoju oraz zaangażo-

wanie wspólnoty akademickiej w jej rozwój 

 

♦ W wielu aspektach wyniki badań pozwalają pozytywnie ocenić aktywność studentów 

dotyczącą własnego rozwoju. 87,7% z nich stwierdziło, że świadomie zdecydowało 

się na wybór szkoły wyższej i konkretnego kierunku studiów, a przez studia realizują 
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siebie, swoje plany, własne pragnienia i zamierzenia. Aż 78,7% studentów zadekla-

rowało, że świadomie planuje własny rozwój. Należy docenić fakt, że młodzież 

oprócz swoich studiów kierunkowych decyduje się także na wybór opcji dodatkowej, 

jaką jest kurs nadający im uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkołach i różnych 

placówkach oświatowych. Ponadto, jeśli tylko mają taką możliwość,  dokonują ce-

lowego wyboru określonych zajęć edukacyjnych, takich, które najbardziej ich intere-

sują, są prowadzone przez „dobrych” nauczycieli oraz sprzyjają ich rozwojowi. Stu-

denci wysoko oceniają swoje przygotowanie do zajęć (w skali 0-4 – śr. 2,84), choć 

na samodzielne studiowanie większość z nich przeznacza zaledwie 5-10 godzin ty-

godniowo. Najczęściej fachowych informacji poszukują w Internecie. Korzystają z 

bibliotek naukowych, książek i czasopism branżowych. Studenci to także aktywni 

„selekcjonerzy” wartości. Zdecydowana większość (79,5%) z nich wybrała prefero-

wane wartości akademickie oraz dokonała ich oceny. Powyższe dane wykazują wy-

soki lub, w niektórych aspektach, nawet bardzo wysoki poziom aktywności spraw-

czej badanych. 

Na średnim poziomie plasują się niektóre elementy aktywności studentów. 

Mniej niż połowa określa siebie jako „pilnego” studenta, który systematycznie pracu-

je (42,3%). Niesystematycznie uczęszczają na wykłady (w skali 0-3 – śr. 1,78). W 

podobny sposób oceniają swoją aktywność na zajęciach (w skali 1-5 – śr. 3,30), choć 

biorąc pod uwagę tylko zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ wskaźnik ten jest 

wyższy i lokuje ich w przedziale wysoki (w skali 1-5 – śr. 3,76). W niewystarczają-

cym zakresie kandydaci do zawodu nauczyciela łączą zdobywaną teorię z doświad-

czeniem praktycznym. Bardzo rzadko uczestniczą w dodatkowych szkoleniach. Nie-

stety, wybór opcji nauczycielskiej jest dosyć przypadkowy, dokonywany „tak na 

wszelki wypadek” i zbyt rzadko idzie w parze ze sprecyzowanymi planami podjęcia 

pracy w zawodzie nauczyciela (w skali 1-5 – śr. 3,12).  

Ogólnie studenci swoją aktywność we własny rozwój w czasie studiów sytuują 

w połowie przedziału wysokiego (w skali 0-5 – śr. 3,52). Wydaje się, że tak wyrażo-

na przez nich ocena jest nieco zawyżona. Codzienne obserwacje postaw studenckich, 

a także rozmowy i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami akademickimi 

często zaprzeczają prezentowanym wyżej optymistycznym opiniom. 
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♦ Młodzież studiująca pozytywnie oceniła także zaangażowanie swoich nauczycieli w 

rozwój ich aktywności. Okazuje się, że nauczyciele akademiccy stawiają wymagania 

dotyczące wkładu pracy studentów w trakcie zajęć oraz tworzą warunki do aktywno-

ści studentów w ich toku, dając możliwość stawiania pytań, zgłaszania własnych 

propozycji, prezentacji stanowiska i udziału w dyskusji. Zarówno w badaniach wła-

snych, jak i biorąc pod uwagę ankiety USOS uzyskano wynik wysoki (w skali 1-5 – 

odpowiednio: śr. 3,65 oraz 3,92). Jeszcze lepiej przedstawia się gotowość pracowni-

ków naukowo-dydaktycznych do udzielania dodatkowych wyjaśnień poza zajęciami. 

Wyniki uzyskane za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety oraz ankiety 

USOS świadczą o bardzo wysokim poziomie zaangażowania nauczycieli w tym 

aspekcie (w skali 1-5 – odpowiednio: śr. 4,41 oraz 4,44).  

Słabiej, bo w średnim stopniu nauczyciele zachęcają studentów do udziału w róż-

nych konferencjach naukowych, dodatkowych szkoleniach oraz do podejmowania 

innych działań na rzecz własnego rozwoju (w skali 1-5 – śr. 2,70). Podobnie tylko 

kilku nauczycieli inspiruje młodzież do twórczych i oryginalnych działań, co wska-

zuje także na średni poziom rozważanego zaangażowania (w skali 1-5 – śr. 2,74). 

Reasumując należy zauważyć, że badani zauważają i doceniają starania swoich na-

uczycieli o większą aktywność studentów w zakresie własnego rozwoju. Jednocze-

śnie w wywiadach grupowych podkreślają, że jest to bardzo ważne w przypadku 

kandydatów do zawodu nauczyciela. W sytuacji, gdy studenci wybierają tę dodatko-

wą opcję niejako „przy okazji”, rola nauczyciela akademickiego w tym zakresie oka-

zuje się niebywale istotna3.   

 

3. Samodzielność studentów w procesie edukacyjnym oraz zaangażowanie wspól-

noty akademickiej na rzecz jej wzrostu 

 

♦ Młodzież akademicka wysoko oceniła swoją samodzielność w poszukiwaniu, prze-

twarzaniu i budowaniu własnej wiedzy (w skali 1-5 – śr. 4,00). Ich samodzielność 

zauważalna jest w pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu swoich umiejętności. Wypraco-

wali oni sobie skuteczne metody uczenia się, które nabierają znaczenia w byciu sa-

modzielnym w procesie edukacyjnym. W tym zakresie potrzebują jednak wsparcia 

                                                 
3 Por. M. Noga, Rola nauczyciela akademickiego w rozwoju pasji zawodowej przyszłych nauczycieli. W: 
K. Sujak-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wrocław 2008, s. 42-47. 
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nauczycieli. Oczekują od nich wskazówek dotyczących określonej literatury lub źró-

deł pozyskiwania informacji z zakresu danego przedmiotu. Jedynie na bardzo niskim 

poziomie wypadła samodzielna aktywność badawcza w celu empirycznego spraw-

dzenia zdobytej wiedzy (10,4% studentów wyższych roczników studiów). Samo-

dzielność (własna inicjatywa, ambicje, aspiracje) należy także do najważniejszych 

czynników, które wpływają na zaangażowanie badanej młodzieży we własny rozwój 

– status bardzo wysoki (w skali 0-5 – śr. 4,60). Badani zwracali uwagę na działania, 

jakie podejmują na rzecz wzrostu własnej samodzielności w procesie kształcenia na 

studiach. 

 

♦ W ocenie badanych na wysokim poziomie znajduje się zaangażowanie nauczycieli 

akademickich w rozwój samodzielności swoich uczniów w trakcie studiów. Potwier-

dziły to badania własne, jak i wyniki ankiet USOS (w skali 1-5 – odpowiednio: śr. 

3,65 oraz 3,72). Jednak wyniki są zróżnicowane w zależności od aspektów ich dzia-

łalności w tym zakresie. W dolnym pułapie wyniku wysokiego znalazły się: doce-

nianie samodzielności studenta oraz wskazywanie odpowiednich materiałów do sa-

modzielnego uczenia się (w skali 1-5 – odpowiednio: śr. 3,47 oraz 3,46). Wynik 

średni uzyskały: wiara w możliwości i samodzielność studenta; stosowanie metod 

problemowych, które wymagają od studentów samodzielności i inicjatywy; autorytet 

nauczyciela oraz staranie się „nauczyć ucznia uczyć się” (w skali 1-5 – odpowiednio: 

śr. 3,25; 3,05; 2,82; 2,67). Również w średnim stopniu nauczyciele motywują studen-

tów do samodzielnych poszukiwań, pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności (w 

skali 1-5 – śr. 3,11). Niski poziom zaangażowania pracowników przejawia się we 

włączaniu studentów w różnorodne projekty badawcze (w skali 1-5 – śr. 2,03). Nale-

ży mieć na uwadze, iż sami studenci wśród czynników, od których zależy ich zaan-

gażowanie we własny rozwój, dużą rolę przypisują nauczycielom. Według respon-

dentów, motywowanie przez pracowników naukowo-dydaktycznych do rozwoju, 

zajmuje znaczącą pozycję (w skali 0-5 – śr. 3,26). 
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4. Sprecyzowane oczekiwania wobec nauczycieli akademickich. 

 

♦ Wysoki status w podmiotowości indywidualnej zajmują sprecyzowane oczekiwania 

studentów wobec nauczycieli akademickich (w skali 1-5 – śr. 4,02). Młodzież aka-

demicka przedstawiła postulaty dotyczące trzech aspektów pracy zawodowej na-

uczycieli: etycznego, aktywistycznego oraz pragmatycznego. W wymiarze etycznym 

zwróciła przede wszystkim uwagę na odpowiedzialność pracowników nauki za roz-

wój studenta oraz szacunek, jakim powinni darzyć studentów. Ważnym elementem 

staje się autorytet nauczyciela, jego mistrzostwo, bycie przewodnikiem. W aspekcie 

aktywistycznym studenci najczęściej podkreślali twórczość nauczycieli, potrzebę 

stosowania przez nich metod problemowych, aktywizujących oraz oryginalność i in-

nowacyjność. Aspekt pragmatyczny zawierał w sobie następujące oczekiwania: ak-

tualność i pragmatyczność przekazywanej wiedzy, uwzględnianie w procesie dydak-

tyczno-wychowawczym potrzeb rynku pracy, dobre przygotowanie do zajęć, spra-

wiedliwe ocenianie oraz duże umiejętności dydaktyczne, w tym sprawne korzystanie 

z pomocy audiowizualnych i komunikowanie się ze studentami za pomocą Internetu. 

Oczekiwania badanych dotyczą zaangażowania nauczycieli w ich rozwój, jak rów-

nież relacji pomiędzy uczestnikami procesu edukacyjnego w szkole wyższej. Mło-

dzież uniwersytecka postuluje relacje podmiotowe, oparte na dialogu, wzajemnym 

szacunku i zaufaniu. 

 

 

Kategoria II – PODMIOTOWO ŚĆ SPOŁECZNA STUDENTÓW 

 

5. Podmiotowe traktowanie studentów oraz zaangażowanie wspólnoty akademic-

kiej na rzecz budowania podmiotowych i partnerskich relacji. 

 

♦ Relacje pomiędzy studentami a nauczycielami akademickimi są bardzo dynamiczne i 

różnorodne. Poszczególne elementy tych relacji można jednak przeanalizować w 

kontekście podmiotowości określając, czy mają charakter podmiotowy i czy studenci 

są podmiotowo traktowani przez swoich nauczycieli. Na wszystkich kierunkach stu-

diów podmiotowe traktowanie – które zakłada: akceptację studentów; umiejętność 

rozumienia empatycznego; autentyczność nauczyciela; postrzeganie studentów w 



 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów 
 

 

 

 

 

265 

sensie personalistycznym; umiejętność porozumiewania się z nimi – uzyskało po-

ziom średni (w skali 1-5 – śr. 2,90). Bardzo podobny status uzyskało partnerstwo w 

relacjach między nauczycielami akademickimi a studentami, które charakteryzuje się 

realizacją wspólnych celów, współdziałaniem, współodpowiedzialnością, wzajem-

nym szacunkiem i akceptacją partnerów (w skali 1-5 – śr. 2,87). Zatem do partner-

skiego współdziałania, które dla większości studentów (75,9%) jest najbardziej po-

żądanym typem relacji w szkole wyższej, dochodzi stosunkowo rzadko. Pomimo 

faktu, że niemal wszyscy badani są przekonani o tym, że współpraca między studen-

tami a nauczycielami akademickimi jest wskazana i potrzebna (96,8%), to jednak w 

uniwersyteckiej rzeczywistości nie można mówić o pełnej współpracy podmiotów 

edukacji. Nauczyciele i studenci funkcjonują raczej obok siebie, ograniczając swoje 

kontakty do zajęć dydaktycznych, zaliczeń, egzaminów (takiego wyboru dokonało aż 

85% ankietowanych).  

 

♦ Jeżeli chodzi o poziom zaangażowania nauczycieli w kreowanie prawidłowych, 

podmiotowych relacji ze studentami, to w opinii badanych sytuuje się on w przedzia-

le od bardzo wysokiego do średniego. Bardzo wysoko, zarówno w badaniach wła-

snych, jak i w ankietach USOS, młodzież oceniła stosunek prowadzącego zajęcia do 

studentów (w skali 1-5 – odpowiednio: śr. 4,39 oraz 4,55). Wysoko zostały ocenione 

następujące powinności nauczyciela dotyczące współdziałania ze studentami: zachę-

canie do stawiania pytań, interpretacji faktów i problemów, wzajemnej rozmowy i 

dyskusji oraz okazywanie chęci i otwartości na współpracę, komunikowanie wła-

snych oczekiwań w tym zakresie (w skali 0-2 – odpowiednio: śr. 1,35 oraz 1,23). Na 

średnim poziomie zostały ocenione kompetencje nauczycieli dotyczące współdziała-

nia (w skali 0-4 – śr. 2,28) oraz pozostałe powinności opisane w rozdziale piątym 

pracy. Także tylko kilku pracowników akademickich stosuje w swojej pracy takie 

metody, które sprzyjają współdziałaniu (w skali 0-4 – śr. 1,85). Zastanawia to, że w 

opinii studentów 17,7% nauczycieli unika współdziałania ze studentami. Podobnie 

20% studentów twierdzi, że unika współpracy ze swoimi nauczycielami. Zaangażo-

wanie studentów znaczące jest w sferze deklaracji, oczekiwań i pragnień. Bardzo 

chcieliby, aby było lepiej niż jest obecnie, oczekują partnerskiego współdziałania, 

podmiotowego traktowania. Poziom swojej otwartości na współpracę z nauczyciela-

mi określają jako wysoki (w skali 1-5 – śr. 3,76). W rozmowach stwierdzają, że wie-
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le zależy od nich samych, ich dojrzałości i odpowiedzialności. Mają świadomość te-

go, że nauczyciele zachowują się adekwatnie do zachowań studenta, czemu wyraz w 

badaniach ankietowych dało 28,6% młodzieży. Formy współpracy pomiędzy uczest-

nikami procesu edukacyjnego w szkole wyższej ograniczają się przede wszystkim do 

kontaktu w czasie zajęć dydaktycznych. 

 

6. Otwartość studentów oraz zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz jej 

zwiększenia 

 

♦ Poziom otwartości studiujących jest różny w zależności od tego, czy rozpatrujemy 

go w stosunku do nauczycieli akademickich, czy też w relacjach pomiędzy studen-

tami. W tym drugim przypadku osiąga on status wysoki (w skali 1-5 – śr. 3,83), a w 

dwóch jego składowych nawet poziom bardzo wysoki – studenci starają się dbać o 

dobre relacje z koleżankami i kolegami ze studiów (śr. 4,44) oraz w razie potrzeby 

pomagają sobie (śr. 4,38). Wynik ten koresponduje z wynikami badań innych auto-

rów, które wykazały, że wartości allocentryczne zajmują czołowe miejsca w hierar-

chii wartości współczesnej młodzieży4. Gorzej przedstawia się kwestia otwartości w 

relacjach interpersonalnych pomiędzy studentami a nauczycielami akademickimi 

(poziom średni). Z jednej strony przeważająca większość badanych (82,7%) widzi 

potrzebę zmniejszenia dystansu między studentami a nauczycielami, ale jednocze-

śnie niemała grupa (16,4%) woli zachować dystans wobec pracowników uniwersy-

teckich. Większość studentów ocenia siebie jako osoby otwarte na współpracę, ale 

tylko z nielicznymi nauczycielami akademickimi. Zwiększenie swojej otwartości 

uzależniają przede wszystkim od postawy samych nauczycieli, ich otwartości oraz 

sposobu prowadzenia przez nich zajęć. Młodzież wymieniła wiele form i sytuacji, 

które sprzyjają otwartości, a także ukazała liczne korzyści płynące z takiego nasta-

wienia do siebie partnerów edukacji. 

 

♦ Badania ukazały, że tylko 36,4% nauczycieli podejmuje starania o większą otwartość 

studentów. Wynik taki wskazuje zatem na niski poziom zaangażowania prowadzą-

cych zajęcia w rozwój tego elementu podmiotowości społecznej. Zarówno w kwe-

stionariuszu ankiety, jak i w czasie focus group studenci częściej koncentrowali swo-

                                                 
4 Por. M.J. Szymański, Młodzież wobec wartości: próba diagnozy. Warszawa 2000. 
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ją uwagę na takich zachowaniach swoich nauczycieli, które zdecydowanie zniechę-

cają do otwartości i współpracy. Uważali, że dla większości nauczycieli nie jest to 

sprawa ważna. Docenili jednak tych, którzy takie starania podejmują, charakteryzu-

jąc ich postawę i zachowanie.  

Zaangażowanie studentów w zwiększenie swojej otwartości na nauczycieli ulo-

kować można na poziomie średnim. W sferze deklaracji, co zostało już podkreślone 

wyżej, studenci odczuwają silną potrzebę zmniejszenia dystansu między podmiotami 

edukacji. Podają nawet konkretne przykłady, które dowodzą temu, że starają się być 

otwarci na dydaktyków. Jednak tylko co czwarty twierdzi, że sam musi postarać się o 

zwiększenie własnej otwartości, a prawie co drugi oczekuje, że uczelnia, środowisko 

akademickie inicjować będzie różne działania na rzecz tworzenia sytuacji sprzyjają-

cych otwartości.  

 

7. Wspólnotowo-wychowawczy charakter szkoły wyższej oraz współtworzenie 

wspólnoty edukacyjnej przez studentów i nauczycieli akademickich 

 

♦ Rozumienie uniwersytetu jako wspólnoty nie uzyskało u studentów dużej akceptacji 

– ze stwierdzeniem, że uniwersytet to wspólnota edukacyjna nauczycieli akademic-

kich i studentów, którzy współdziałając ze sobą realizują określone cele dydaktycz-

no-wychowawcze zgodził się jedynie co czwarty badany. Dla młodzieży, miejsce, w 

którym studiują, to przede wszystkim instytucja naukowo-dydaktyczna. Ale już co 

trzeci, swoje środowisko nauki uznaje za wspólnotę edukacyjną studentów i nauczy-

cieli akademickich. Na wszystkich siedmiu Wydziałach UJ ocena uniwersyteckiej 

rzeczywistości jako wspólnoty edukacyjnej uzyskała poziom średni (w skali 1-5 – śr. 

3,12), w tym na dwóch kierunkach studiów (Biologia oraz Biologia z geologią) na-

wet nieznacznie przekroczyła ten próg uzyskując wynik wysoki (w skali 1-5 – śr. 

3,42). Bardzo wysoką akceptację (w skali 1-5 – śr. 4,23) studenci okazali dla takiego 

rozumienia wspólnoty edukacyjnej, które zakłada interakcję nauczycieli akademic-

kich i studentów w realizacji wspólnych celów i zadań, a spotkanie między nimi ma 

prowadzić do wzrostu profesjonalizmu i kształtowania osobowości. Wartości z Aka-

demickiego Kodeksu Wartości UJ nie są bardzo istotne dla młodzieży akademickiej, 

choć respondenci optymistycznie przyznają, że doświadczają ich w swoim miejscu 

studiowania. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż zdecydowanej większości (89,5%) 
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zależy na tym, by uniwersytet był wspólnotą edukacyjną nauczycieli i studentów. 

Niektórzy studenci dokonali charakterystyki takiej oczekiwanej wspólnoty akade-

mickiej.  

 

♦ W ogólnej ocenie studiujących, uniwersytet jest instytucją, która w niewielkim stop-

niu stara się wychowywać młodzież. Poziom realizacji funkcji wychowawczej sytu-

ują w dolnej granicy wyniku średniego (w skali 0-5 – śr. 2,35). Kiedy jednak zapyta-

no ich o poziom realizacji konkretnie wskazanych celów wychowawczych dotyczą-

cych szkolnictwa wyższego, to okazało się, że wiele z nich jest realizowanych na 

wysokim poziomie. Rozbieżności te stały się jasne w trakcie prowadzonych wywia-

dów grupowych. Okazało się bowiem, że w początkowej fazie focus group rozmów-

com towarzyszył duży sceptycyzm wobec kwestii wychowania w szkole wyższej, 

który po wygenerowaniu wielu możliwych celów wychowawczych zamienił się w 

dużą akceptację dla tej sprawy. Właśnie podobny mechanizm zaistniał w czasie uzu-

pełniania ankiet.  

Należy podkreślić, że większość respondentów (60,9%) uważa, że na tym etapie 

edukacyjnym ważnym celem powinno być wychowanie studentów, choć poziom ak-

ceptacji dla zaproponowanych celów wychowawczych zawierał się w przedziałach 

od bardzo niskiego do średniego. W kontekście niniejszej rozprawy cieszy fakt, że 

najbardziej istotne dla studentów cele wychowawcze to: rozwijanie autonomii stu-

denta, zdolności do samodzielnego kierowania sobą, wolności, twórczości i kreatyw-

ności, poczucia sprawstwa, odpowiedzialności za własny rozwój oraz rozwijanie u 

studenta odpowiedzialności za innych, wrażliwości, otwartości na drugiego, szacun-

ku dla innych, postawy dialogu (poziom średni).  

Dla osób studiujących głównymi przeszkodami w realizacji funkcji wychowaw-

czej w uniwersytecie są przede wszystkim czynniki osobowe, dotyczące nauczycieli i 

samych studentów, ich opór w tej materii. Dwa najważniejsze „filary edukacji” z 

Raportu J. Delorsa to dla badanych: „uczyć się, aby być” oraz „uczyć się, aby dzia-

łać”. W kontekście podmiotowości społecznej, niepokoi słabe zainteresowanie fila-

rem: „uczyć się, aby żyć wspólnie”. 

Szczegółowy poziom poszczególnych wskaźników podmiotowości i zaangażowa-

nia wspólnoty akademickiej w jej rozwój został przedstawiony w tabeli 6. 
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Tabela 6. Poziom podmiotowości i zaangażowania – zestawienie szczegółowe. 

Poziom Wskaźniki podmiotowości Wskaźniki zaangażowania 

bardzo 
wysoki 

P.ind.1 
Poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. 

Przekonanie o tym, że życie zależy głównie od samych studen-
tów, ich decyzji i wyborów. 

Gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań. 
P.ind.2 

Świadomy wybór szkoły wyższej i kierunku studiów. 
Decyzja o zdobywaniu kwalifikacji pedagogicznych. 
Poszukiwanie fachowych informacji w Internecie. 

P.ind.3 
Świadomość faktu, że samodzielność (własna inicjatywa, 
ambicje, aspiracje) należy do najważniejszych czynników, 

które wpływają na rozwój studenta. 
P.społ.5 

Przekonanie o potrzebie współpracy pomiędzy studentami a 
nauczycielami akademickimi. 

P.społ.6 
Potrzeba zmniejszenia dystansu między podmiotami edukacji. 

Troska o dobre relacje pomiędzy studentami. 
Wzajemna pomoc studencka. 

P.społ.7 
Pragnienie studentów, by uniwersytet był wspólnotą. 

Rozumienie wspólnoty akademickiej jako interakcji nauczycieli 
i studentów w realizacji wspólnych celów i zadań. 

P.ind.2 
Nauczyciele przejawiają gotowość do udzielania dodatko-

wych wyjaśnień, konsultacji poza zajęciami. 
P.społ.5 

Stosunek nauczycieli do studentów (szacunek i zaufanie). 
Tematyka spotkań dotyczy spraw związanych ze studiami. 

P.społ.6 
Formy sprzyjające otwartości: zajęcia konwersatoryjne i 

warsztaty, wycieczki i rajdy, obozy naukowe. 

wysoki 

P.ind.1 
Dostrzeganie efektów własnej pracy w swojej świadomości i 

codziennym życiu. 
Krytyczny stosunek do programu studiów, umiejętność jego 

oceny oraz projektowania zmian. 
Duże poczucie własnej indywidualności. 

Twórcze rozwiązywanie własnych umiejętności. 
P.ind.2 

Ogólna ocena aktywności studenta w zakresie swojego rozwoju 
Świadome i celowe planowanie własnego rozwoju. 

Celowy wybór zajęć edukacyjnych. 
Przygotowanie do zajęć. 

Dokonywanie wyboru i oceny wartości akademickich. 
Aktywność na zajęciach w Studium Pedagogicznym UJ. 

Korzystanie z bibliotek naukowych, czasopism naukowych. 
P.ind.3 

Samodzielność w poszukiwaniu, przetwarzaniu i budowaniu 
własnej wiedzy. 

Stosowanie skutecznych metod uczenia się. 
P.ind.4 

Sprecyzowane oczekiwania wobec nauczycieli akademickich w 
wymiarach: etycznym, aktywistycznym oraz pragmatycznym. 

P.społ.5 
Akceptacja partnerstwa jako najbardziej pożądanego typu 

relacji w szkole wyższej. 
Otwartość studentów na współdziałanie z nauczycielami na 

rzecz własnego rozwoju. 
P.społ.6 

Otwartość w relacjach pomiędzy studentami. 
Wspólna organizacja czasu wolnego przez studentów. 

Przyjaźń wśród studentów. 
Pomoc studencka w trudnych sytuacjach. 

Bycie lubianym przez kolegów i koleżanki ze studiów. 
Troska w środowisku studenckim o dobrą atmosferę, życzli-

wość, wspólne inicjatywy. 
Wspólne uczestnictwo studentów w przedsięwzięciach o cha-

rakterze kulturalnym (juwenalia, teatr, kino itp.). 
P.społ.7 

Przekonanie o tym, że uniwersytet powinien wychowywać. 
Realizacja sześciu celów wychowawczych: rozwijanie zdolno-
ści poznawczych […], poszukiwanie, zdobywanie i przekazy-
wanie prawdy […], tworzenie warunków do rozwoju samo-

dzielności […], rozwijanie autonomii studenta, poczucia 
sprawstwa […], wspomaganie wszechstronnego rozwoju […], 

rozwijanie pasji do przyszłej pracy zawodowej. 

P.ind.2 
Nauczyciele posiadają wymagania dotyczące wkładu pracy 

studentów w trakcie zajęć. 
Nauczyciele tworzą warunki do aktywności studentów, dają 

możliwość stawiania pytań, zgłaszania propozycji itp. 
P.ind.3 

Nauczyciele starają się o wzrost samodzielności studentów w 
procesie edukacyjnym. 

Nauczyciele doceniają samodzielność studenta. 
Nauczyciele wskazują materiały do samodzielnego uczenia. 

P.społ.5 
Nauczyciele zachęcają studentów do stawiania pytań, inter-

pretacji faktów, dialogu i udziału w dyskusji. 
Nauczyciele okazują chęć i otwartość na współpracę ze 

studentami, komunikują własne oczekiwania w tym zakresie. 
Formy współdziałania: zajęcia konwersatoryjne, warsztaty. 

P.społ.6 
Formy sprzyjające otwartości: praktyki studenckie, spotkania 

towarzyskie, dyżury, seminarium naukowe. 
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średni 

P.ind.1 
Poczucie własnej podmiotowości. 

Przeświadczenie studentów o tym, że mają poczucie wpływu na 
innych i rzeczywistość wokół nich. 

Posiadanie wpływu na proces edukacyjny. 
P.ind.2 

Systematyczność w procesie studiowania. 
Uczęszczanie na wykłady. 

Aktywność na wszystkich zajęciach. 
Plany podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. 

Łączenie teorii z praktyką. 
Rzetelna realizacja praktyk studenckich. 

Czas przeznaczony na przygotowanie się do zajęć. 
Korzystanie z pomocy nauczyciela (np. w czasie dyżurów). 

Czytanie książek. 
P.społ.5 

Podmiotowe traktowanie/współdziałanie partnerskie. 
Partnerstwo w relacjach nauczyciele akademiccy – studenci. 

P.społ.6 
Otwartość studentów na nauczycieli akademickich. 
Rozmowy między studentami o swoich problemach. 

Wspólne przygotowywanie się do zajęć. 
P.społ.7 

Ocena uniwersyteckiego środowiska jako wspólnoty. 
Obecność akademickich wartości w środowisku uczelnianym. 

Realizacja przez uniwersytet funkcji wychowawczej.  
Istotność dla studentów dwóch celów wychowawczych: rozwi-
janie autonomii studenta, poczucia sprawstwa […] oraz odpo-

wiedzialności za innych, otwartości, szacunku […]. 
Realizacja czterech celów wychowawczych: przygotowanie do 
życia w społeczeństwie demokratycznym, rozwijanie odpowie-
dzialności za innych […], tworzenie warunków do partnerskie-
go współdziałania […], przeciwdziałanie patologicznym zjawi-

skom […]. 
Znaczenie dla studentów dwóch „filarów edukacji”:  
uczyć się, aby żyć być oraz uczyć się, aby działać.  

P.ind.1 
Nauczyciele kształtują u studentów odpowiedzialność za 

proces studiowania. 
Nauczyciele zachęcają do wyrażania własnych myśli, sądów 

oraz ich uzasadniania. 
Nauczycieli podejmują działania na rzecz rozwoju poczucia 

podmiotowości studentów. 
Nauczyciele rozbudzają ciekawość intelektualną studentów, 

zainteresowanie przedmiotem. 
Nauczyciele uczą studentów krytycznego myślenia. 

Nauczyciele uwzględniają możliwości i potrzeby studentów. 
Studenci podejmują działania, które sprzyjają odkrywaniu 

własnej podmiotowości. 
P.ind.2 

Nauczyciele zachęcają do udziału w różnych konferencjach, 
dodatkowych szkoleniach oraz do podejmowania działań na 

rzecz własnego rozwoju. 
Nauczyciele inspirują do twórczych i oryginalnych działań. 

P.ind.3 
Nauczycieli cechuje wiara w samodzielność studentów. 

Nauczyciele stosują metody problemowe, które wymagają 
od studentów samodzielności i inicjatywy. 

Autorytet nauczyciela wyzwala samodzielność studenta. 
Nauczyciele starają się „nauczyć ucznia uczyć się”. 

Nauczyciele motywują studentów do samodzielnych poszu-
kiwań, pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności. 
Studenci starają się o wzrost własnej samodzielności. 

P.społ.5 
Kompetencje nauczycieli dotyczące współdziałania, w tym: 
interakcyjne, negocjacyjne, organizatorskie, kierownicze. 

Nauczyciele stosują metody, które sprzyjają współdziałaniu. 
Nauczyciel jest indywidualnością, posiada własny styl bycia, 

wysoką kulturę. 
Nauczyciele mają rzetelną wiedzę, umiejętność pracy z 

młodzieżą, takt pedagogiczny, poczucie humoru. 
Nauczyciele akceptują i wspierają studentów. 

Nauczyciele podtrzymują gotowość studentów do współdzia-
łania, doceniają jego przejawy. 

Nauczyciele posiadają szczególną wrażliwość etyczną 
(szczerość, uczciwość, autentyczna troska o człowieka). 

Nauczyciele stosują demokratyczny styl nauczania. 
Nauczyciel jest wzorem, a jego postawa wobec studenta jest 

dla nich przykładem. 
Formy współdziałania: seminarium naukowe, lektoraty, 

praktyki studenckie. 
P.społ.6 

Studenci podejmują starania o zwiększenie swojej otwartości 
na nauczycieli akademickich. 

Formy sprzyjające otwartości: lektoraty, przerwy między 
zajęciami, każda sytuacja jest dobra. 

niski 

P.ind.2 
Udział w konferencjach naukowych. 

Udział w dodatkowych kursach, szkoleniach, warsztatach itp. 
Uczestnictwo we wspólnotach religijnych. 

P.społ.6 
Wspólne uczestnictwo studentów w przedsięwzięciach o cha-

rakterze naukowym (referaty, projekty itp.). 
P.społ.7 

Rozumienie uniwersytetu jako wspólnoty. 
Istotność dla studentów wartości akademickich. 

Istotność dla studentów pięciu celów wychowawczych: two-
rzenie warunków do rozwoju samodzielności […], wspomaga-
nie wszechstronnego rozwoju, tworzenie warunków do partner-

skiego współdziałania, rozwijanie pasji do przyszłej pracy 
zawodowej oraz rozwijanie zdolności poznawczych […]. 

Znaczenie dla studentów dwóch „filarów edukacji”:  
uczyć się, aby żyć wspólnie raz uczyć się, aby wiedzieć. 

P.ind.1 
Nauczyciele pobudzają studentów do refleksji nad samym 

sobą i własnym rozwojem. 
Nauczyciele omawiają tematykę podmiotowości na zajęciach 

Studenci starają się lepiej poznać i zrozumieć fenomen 
podmiotowości. 

Studenci definiują podmiotowość. 
P.ind.3 

Nauczyciele włączają studentów w różne projekty badawcze. 
P.społ.4 

Nauczyciele uczestniczą ze studentami w warsztatach umoż-
liwiających poprawę współpracy między nimi. 

Nauczyciele utrzymują kontakty pozadydaktyczne ze studen-
tami (wspólne wyjścia, uroczystości uczelniane). 

Formy współdziałania: wykłady, dyżury, rozmowy po zaję-
ciach. 

Tematyka spotkań dotyczy problemów pozadydaktycznych 
(zainteresowania, plany na przyszłość itp.). 

P.społ.6 
Nauczyciele starają się o większą otwartość studentów. 
Formy sprzyjające otwartości: uroczystości uczelniane. 
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bardzo 
niski 

P.ind.2 
Bycie członkiem koła naukowego. 

Wyjazd zagraniczny o charakterze naukowym. 
Uczestnictwo w projektach badawczych. 

Obozy naukowe. 
Publikowanie własnych tekstów naukowych. 

P.ind.3 
Samodzielna aktywność badawcza. 

P.społ.5 
Pełna współpraca między nauczycielami a studentami w reali-

zacji celów dydaktyczno-wychowawczych. 
P.społ.7 

Istotność dla studentów trzech celów wychowawczych: przygo-
towanie do życia w społeczeństwie demokratycznym, poszuki-
wanie, zdobywanie i przekazywanie prawdy […], przeciwdzia-

łanie patologicznym zjawiskom […]. 

P.społ.5 
Formy współdziałania: obozy naukowe, koła naukowe, 
wspólne badania i publikacje, współudział we władzach 

uczelni.  
Tematyka spotkań dotyczy problemów osobistych. 

P.społ.6 
Formy sprzyjające otwartości: wykłady. 

 

Legenda 
 
P.ind.1 – podmiotowość indywidualna - składowa 1 (poczucie własnej podmiotowości). 
P.ind.2 – podmiotowość indywidualna - składowa 2 (aktywność sprawcza w zakresie własnego rozwoju). 
P.ind.3 – podmiotowość indywidualna - składowa 3 (samodzielność w procesie edukacyjnym). 
P.ind.4 – podmiotowość indywidualna - składowa 4 (sprecyzowane oczekiwania wobec nauczycieli akademickich). 
P.społ.5 – podmiotowość społeczna - składowa 5 (podmiotowe traktowanie, współdziałanie partnerskie). 
P.społ.6 – podmiotowość społeczna - składowa 6 (otwartość na innych). 
P.społ.7 – podmiotowość społeczna - składowa 7 (współtworzenie wspólnoty edukacyjnej). 

 

 

 

2. Pedagogiczne implikacje podjętych rozważań 
 

Celem praktycznym, określonym w trzecim rozdziale rozprawy, było wskazanie 

wniosków dla działalności edukacyjnej. Postulaty dotyczą nie tylko samych uczestni-

ków procesu edukacyjnego, ale także mają charakter ogólny i odnoszą się do całego 

systemu szkolnictwa wyższego. Propozycje, które zostaną zaprezentowane poniżej, 

wynikają z analizy literatury, przeprowadzonych badań empirycznych oraz osobistych 

doświadczeń autora pracy, pochodzących nie tylko z kilkuletniej działalności dydak-

tyczno-wychowawczej, ale także z rozmów z bardziej doświadczonymi nauczycielami 

akademickimi. 

Dla przejrzystości, wnioski i postulaty zostaną przedstawione w formie punktów. 

 

1. Szkoła wyższa może i powinna być wspólnotą edukacyjną studentów i nauczy-

cieli akademickich 

 

Szczegółowa argumentacja tej tezy została przedstawiona w pierwszym rozdziale 

pracy. W tym miejscu należy jedynie podkreślić najbardziej istotne jej elementy. 
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Universitas znaczy wspólnota. Uniwersytet to instytucja dydaktyczno-naukowa, którą 

tworzy przede wszystkim społeczność nauczających i uczących się. Gdyby zabrakło 

któregokolwiek z tych podmiotów, nie byłoby szkoły wyższej. Stąd tak bardzo zauwa-

żalne w ostatnich latach są starania szkół wyższych o rekrutację jak największej liczby 

studentów oraz o zatrudnienie dobrej kadry dydaktyczno-naukowej. Studenci i nauczy-

ciele akademiccy to najpoważniejszy kapitał ludzki w szkolnictwie wyższym. Jednocze-

śnie coraz bardziej zauważalne są działania, zmierzające w kierunku poprawienia jako-

ści kształcenia uniwersyteckiego, które uwzględniają także poziom satysfakcji młodzie-

ży ze studiowania oraz jakość relacji pomiędzy uczestnikami procesu edukacyjnego. 

Stąd współpraca pomiędzy studentami a nauczycielami to rzeczywistość konieczna, z 

której nie sposób zrezygnować. Zarysowują się zatem dwa podstawowe rozwiązania, 

sposoby myślenia o środowisku akademickim. Pierwsze, dodajmy realne, bo dosyć po-

wszechne, zakłada, że podmioty edukacji funkcjonują obok siebie. Mamy wówczas do 

czynienia między nimi, z jak to trafnie określiła E. Kubiak-Szymborka, pozorną stycz-

nością5. Drugie rozwiązanie jest bardziej ambitne, ale i oczywiście trudniejsze – może-

my próbować tworzyć wspólnotę edukacyjną, opartą na właściwych relacjach, realizu-

jącą określone cele dydaktyczno-wychowawcze. 

Trzeba mieć na uwadze, że wspólnota edukacyjna zawsze będzie odmienna od 

wspólnoty rodzinnej czy przyjacielskiej, gdzie mamy do czynienia z dużym stopniem 

zażyłości i bliskości emocjonalnej. Stosunki społeczne w szkole będą oczywiście bar-

dziej sformalizowane, oparte na umowie, regulacjach prawnych, zwierzchności, wyma-

ganiach itp. Nic jednak nie przeczy temu, by opierały się także na zrozumieniu,  wza-

jemnej zgodzie, zaufaniu, współodpowiedzialności za własny rozwój i jakość relacji 

interpersonalnych. „Wspólnota edukacyjna będzie rodzajem wspólnoty społecznej sku-

pionej wokół celów związanych z kształceniem i samokształceniem, wychowaniem i 

samowychowaniem, łącząca osoby zacieśniające związki interpersonalne, mające po-

czucie tożsamości grupowej, wspierające się w działaniach edukacyjnych”6. Jednym z 

filarów szkoły wyższej powinna być zasada: „uczyć się, aby żyć wspólnie”. Chodzi o 

to, by dążąc do pełniejszego zrozumienia drugiej osoby, realizować wspólne projekty i 

uczyć się rozwiązywania konfliktów z poszanowaniem wartości pluralizmu, wzajemne-

                                                 
5 E. Kubiak-Szymborska, Nauczyciele akademiccy – studenci. Między partnerstwem a pozorną styczno-
ścią. Bydgoszcz 2005. 
6 M.J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków 2013, s. 196. 
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go zrozumienia i pokoju7. Niebywale ważny jest również aksjologiczny fundament edu-

kacyjnej wspólnoty. Akademickie wartości stanowią punkt odniesienia dla relacji panu-

jących w ramach tejże wspólnoty. Są drogowskazem, regulują życie społeczności aka-

demickiej i dobrze, że zostały przypomniane choćby w Strategii Rozwoju Uniwersytetu 

Jagiellońskiego na lata 2014-20208.  

Jak wynika z badań, perspektywa tworzenia wspólnoty uniwersyteckiej jest dosyć 

optymistyczna. Jest to dużym pragnieniem samych studentów, którzy wspólnotę eduka-

cyjną rozumieją jako interakcję nauczycieli akademickich i studentów w realizacji 

wspólnych celów i zadań, a spotkanie między nimi ma prowadzić do wzrostu profesjo-

nalizmu i kształtowania osobowości. Również punkt wyjścia jest korzystny – ocena 

uniwersyteckiej rzeczywistości jako wspólnoty edukacyjnej uzyskała poziom średni, a 

na niektórych kierunkach nawet wysoki. Charakterystycznym wyznacznikiem wspólno-

ty są relacje, jakie łączą jej członków. W publikacjach dotyczących edukacji postuluje 

się podmiotowe traktowanie uczniów oraz nierzadko partnerskie współdziałanie. Ob-

serwacja środowiska akademickiego ukazała, że podmiotowe traktowanie – które przy-

pomnijmy zakłada: akceptację studentów; umiejętność rozumienia empatycznego; au-

tentyczność nauczyciela; postrzeganie studentów w sensie personalistycznym; umiejęt-

ność porozumiewania się z nimi – jest typem relacji, z którą spotykamy się w szkole 

wyższej. Również partnerstwo – które charakteryzuje się realizacją wspólnych celów, 

współdziałaniem, współodpowiedzialnością, wzajemnym szacunkiem i akceptacją part-

nerów – występuje w relacjach między nauczycielami akademickimi a studentami. 

Wprawdzie poziom tych zjawisk sytuuje się w przedziale średnim, to jednak badania 

udowodniły, że relacje takie są możliwe, a w opinii młodzieży wysoce oczekiwane. 

Podsumowując, warto raz jeszcze podkreślić, że szkoły wyższe powinny powró-

cić do swojej pierwotnej misji, która określona była przez dwa podstawowe pojęcia, 

wyznaczające ich specyfikę: studium generale, tzn. poznawanie rzeczy ogólnych, po-

wszechnych prawidłowości, oraz universitas – oznaczające wówczas wspólnotę, korpo-

rację, cech9.  

 

                                                 
7 Por. Raport J. Delorsa, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Warszawa 1998. 
8 Strona internetowa Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://www.uj.edu.pl/rozwoj/program-
rozwoju/strategia-rozwoju-2014-2020 [dostęp: 30 września 2014 r.]. 
9 Por. A. Kobylarek, Uniwersytet – zarys ewolucji idei podstawowej. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 
2002, nr 1/19, s. 91. 
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Potrzeba także zmiany mentalności niektórych nauczycieli akademickich i wielu 

studentów, którym towarzyszy niechęć dla takiej wizji szkoły i relacji interpersonalnych 

w niej panujących. Ewolucja poglądów, przekonań i postaw jest najtrudniejsza, a czyn-

nik ludzki zawsze odgrywa zasadniczą rolę. Z pomocą przychodzi tu edukacja. Należy 

zastanowić się nad formułą przygotowania kandydatów do roli nauczyciela akademic-

kiego, które mogłoby uwzględniać m. in. następujące treści: wspólnotowo-twórczy cha-

rakter szkoły wyższej, podmiotowe traktowanie studentów, partnerstwo w relacjach 

pomiędzy uczestnikami procesu edukacyjnego, rozwój podmiotowości studentów itp. 

Ważne jest też doskonalenie umiejętności nauczycieli już w ciągu pracy zawodowej. Na 

każdym niższym etapie edukacyjnym doskonalenie zawodowe nauczycieli jest obligato-

ryjne i każdy organ prowadzący szkołę jest ustawowo zobligowany wyasygnować środ-

ki finansowe na ten cel. Tymczasem w szkolnictwie wyższym kładzie się głównie na-

cisk na rozwój naukowy, a i tak środki na ten cel są dalece niewystarczające. Również 

w treściach kształcenia studentów powinny znaleźć się zagadnienia istotne dla porusza-

nej tu kwestii. Szczególnie nieodzowne jest to w przypadku kształcenia kandydatów do 

zawodu nauczyciela. Przecież to właśnie ci studenci mogą kiedyś tworzyć wspólnoty 

edukacyjne ze swoimi uczniami, rozwijać ich podmiotowość itp. 

I jeszcze jedna bardzo kontrowersyjna refleksja, dotycząca wspólnotowego cha-

rakteru szkoły wyższej. Zostanie ona sformułowana w postaci kilku pytań, które zrodzi-

ły się z obserwacji różnych środowisk akademickich oraz z rozmów z ich pracownika-

mi. Czy czasami nie zdarza się tak, że konieczność zdobywania kolejnych stopni na-

ukowych negatywnie wpływa na wspólnotę uniwersytecką? Czy każdy musi zostać pro-

fesorem,  mieć habilitację? Czy te dążenia nie generują negatywnej rywalizacji, która 

źle wpływa na stosunki międzyludzkie? W jakim stopniu takie rozwiązanie nie wyklu-

cza czasami dobrych nauczycieli, którzy odchodzą do niepublicznych szkół wyższych? 

Czy nie rodzi to frustracji i jest przyczynkiem do wypalenia zawodowego? Czy przy-

padkiem studenci nie tracą na karierze naukowej pracownika? A może wspólnotę uni-

wersytecką powinna cechować różnorodność, w której zarówno pracownicy  dydak-

tyczni, jak i naukowo-dydaktyczni odnajdą swoje miejsce? Pytania te pozostaną bez 

odpowiedzi. Należy jednak uważać, by ewentualne sugestie w tym aspekcie nie przy-

czyniły się do obniżenia standardów naukowych i jakości pracy szkół wyższych. 
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2. Wychowanie młodzieży jest możliwe i konieczne na etapie szkolnictwa  

wyższego 

 

Obowiązek wychowywania studentów wynika z wielu przesłanek. Akcentowany 

jest w literaturze nie tylko z zakresu pedagogiki szkoły wyższej. Ma swoje źródło także 

w psychologicznych teoriach rozwoju człowieka, zwłaszcza tych, które odnoszą się do 

wieku młodzieży studiującej. Ujęty jest w przepisach prawnych, różnych raportach i 

strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego. Wynika z przyjętej wizji szkoły wyższej 

jako wspólnoty nauczycieli akademickich i studentów oraz indywidualnych potrzeb 

podmiotów edukacji. Jednocześnie wychowanie w szkole wyższej rodzi kontrowersje i 

budzi opór ze strony zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Ci pierwsi 

często uważają, że mają już w znacznym stopniu ukształtowaną osobowość i nie ma 

potrzeby ich wychowywania. Natomiast nauczyciele często wychodzą z założenia, że 

studenci jako osoby dorosłe powinni wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za ten 

proces. Dodatkowo liczne obowiązki dydaktyczno-naukowe, masowość studiów, krót-

kotrwały kontakt z grupami studenckimi itp. utrudniają realizację wychowania na tym 

etapie edukacyjnym. Jak dodaje M. Czerepaniak-Walczak: „wprawdzie centralna admi-

nistracja oświatowa angażuje się w opracowywanie strategii i koncepcji pracy wycho-

wawczej z młodzieżą, jednak codzienne wysiłki edukacyjne skupione są głównie na 

kształceniu”10. 

Nie ulega wątpliwości, że łatwiej mówić o wychowaniu na studiach humanistycz-

nych, bowiem w treściach kształcenia temat wychowania pojawia się w naturalny spo-

sób. Podobne możliwości stwarzają wszelkie studia nadające uprawnienia nauczyciel-

skie. Wystarczy przyjrzeć się standardom kształcenia przygotowującego do wykonywa-

nia zawodu nauczyciela, by zauważyć, że kwestie wychowania zajmują znaczące miej-

sce. Sytuacja taka stwarza dobrą możliwość do omówienia różnych aspektów wycho-

wawczych,  także tych, które dotyczą szkoły wyższej. 

Inaczej przedstawia się sprawa, gdy podejmujemy próbę zaprojektowania działań 

wychowawczych w odniesieniu do pozostałych kierunków studiów, jak również w sto-

sunku do uczelni technicznych, rolniczych, ekonomicznych itp. Pojawia się zatem pro-

                                                 
10 M. Czerepaniak-Walczak, Stereotypy młodzieży: konieczność i możliwość odczarowania młodości. W: 
M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty. Gdańsk 
2007, t. 1, s. 201. 
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blem, czy istnieje jakakolwiek możliwość na wdrożenie idei wychowania i realizację 

konkretnych celów wychowawczych na etapie kształcenia uniwersyteckiego. 

Renata Góralska zwraca uwagę na to, że w żadnej uczelni nie można pominąć za-

dań wychowawczych w stosunku do młodzieży, nie istnieje przecież „pustka” wycho-

wawcza. Każda szkoła wychowuje za pośrednictwem stwarzanego przez siebie środo-

wiska, bez względu na to, czy jest to oddziaływanie zgodne z wcześniej założonymi 

celami, czy nie11. Autorka ma rację, gdy przypomina rolę ukrytego programu szkoły, a 

także postuluje intencjonalne działania w zakresie wychowania. 

Spróbujmy zatem dostrzec te możliwości wychowawcze, które są realne do wdro-

żenia i osiągnięcia w szkole wyższej. Etap pierwszy, absolutnie podstawowy, związany 

jest właśnie z ukrytym programem szkoły. To co nie zostało zapisane w dokumentach, 

statutach i programach oraz czego nauczyciele i studenci bardzo często są nieświadomi, 

domaga się odkrycia i poznania. Nauczyciele akademiccy powinni być świadomi tego, 

że oddziałują wychowawczo na studentów poprzez swoją postawę, kreowane relacje 

interpersonalne, metody i formy pracy, tworzenie odpowiedniego klimatu i atmosfery 

nauki itp. Jest to proces „wydobywania” tego wszystkiego, co w ukrytym programie 

wychowawczym szkoły wyższej jest „schowane”. To działanie natomiast, znakomicie 

nawiązuje do etymologii słowa edukacja, gdzie „wychowanie jest „wy-dobywaniem” na 

jaw tego, co jest chowane. Wychowanie staje się wówczas umożliwieniem dostrzeżenia 

tego, co skrywa natura ludzka, co jest jej duchowym bogactwem, potencjałem, dzięki 

czemu człowiek może stać się osobą świadomie realizującą się w życiu”12. I tu ponow-

nie jawi się potrzeba przygotowania psychologiczno-pedagogicznego przyszłych na-

uczycieli akademickich, co coraz częściej jest praktyką na wielu uczelniach. Byłby to 

najlepszy czas, by młodym adeptom nauki pomóc w odkrywaniu wychowawczych wła-

ściwości środowiska uniwersyteckiego i by wspierać ich we właściwym projektowaniu 

działalności dydaktyczno-wychowawczej. A jak bardzo ważne jest przygotowanie dy-

daktyczne nauczycieli akademickich oraz ich wspomaganie w rozwoju zawodowym, 

ukazała w swej pracy Anna Sajdak13. 

 

                                                 
11 Por. R. Góralska, Studenci uniwersytetu końca XX wieku. Toruń 2003, s. 28-30. 
12 B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Warszawa 2000, s. 274. 
13 Por. A. Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. 
Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków 2013. 
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Etap drugi, dodajmy trudniejszy do urzeczywistnienia na studiach niepedagogicz-

nych, to realizacja konkretnie zaplanowanych celów wychowawczych. W części teore-

tycznej rozprawy zaproponowano cztery dosyć uniwersalne cele, które jak się wydaje 

możliwe są do osiągnięcia na każdym kierunku studiów.  

Pierwszy z nich dotyczył wspomagania studentów w poszukiwaniu prawdy. 

„Uniwersytet jest instytucją powołaną do zdobywania i przekazywania prawdy nauko-

wej. Wszystkie inne funkcje uniwersytetu: dydaktyczna, wychowawcza, kulturotwór-

cza, itd., są albo konsekwencją owego zadania podstawowego, albo integralnie się z nim 

wiążą” 14. Odkrywanie prawdy jest ważne zarówno w przypadku studentów kierunków 

humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych 

itp. To duża szansa na rozwój nauki, wdrażanie innowacyjnych, pionierskich rozwiązań, 

ale i także rozkwit ludzkiej uczciwości, dla której prawda stanowi fundament.  

Celowi drugiemu, tj. wspomaganie studentów w rozwoju własnej podmiotowości, 

zostanie poświęcony kolejny punkt rozważań.  

Trzeci cel zakłada wspomaganie studentów w procesie samowychowania i samo-

kształcenia. Skoro wychowanie tak trudno wdrożyć w realia szkoły wyższej, to może 

łatwiej motywować studentów do samodzielnego podjęcia tego trudu i ich w tej działal-

ności wspierać. Bogusław Śliwerski pisał nawet o samowychowaniu jako dominancie 

uniwersyteckiego kształcenia pedagogów15. Czas studiów to przecież okres dużej samo-

dzielności młodzieży, a jego cechą charakterystyczną jest w dużej mierze indywidualne 

zdobywanie wiedzy i samorozwój. Samowychowanie i samokształcenie powinno stać 

się standardem wychowania i nauczania akademickiego. Edukacja może pomóc lub 

niestety ograniczyć własny rozwój studenta. Ponieważ ważnym elementem wychowa-

nia/samowychowania studentów jest ich zaangażowanie i uczestnictwo w tzw. kulturze 

studenckiej, stąd uczelnia powinna stwarzać jak największe możliwości w tym zakresie.  

Ostatni cel to wspomaganie studentów w rozwoju pasji zawodowej. Jest on istot-

ny chociażby w kontekście przyszłej pracy zawodowej. Chciałoby się, by studenci w 

niedalekiej przyszłości, z zamiłowaniem i entuzjazmem podejmowali swoje role zawo-

dowe. Istnieje także ogromna potrzeba rozwoju pasji zawodowej przyszłych nauczycie-

                                                 
14 W. Stróżewski, O idei Uniwersytetu. W: W. Stróżewski, W kręgu wartości. Kraków 1992, s. 8.   
15 Por. B. Śliwerski, Samowychowanie jako dominanta uniwersyteckiego kształcenia pedagogów. W: A. 
Ładyżyński, J. Raińczuk (red.), Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami współczesności. Kraków 
2003, s. 85-103. 
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li, gdyż tylko takie osoby są w stanie, w sposób kreatywny i odpowiedzialny, podjąć 

trud nauczania i wychowania młodzieży. 

Stanisław Palka definiuje wychowanie w odniesieniu do pedagogiki szkoły wyż-

szej jako „układ działań, które służą zarówno kształtowaniu osobowości studentów, jak 

i wspomaganiu rozwoju tej osobowości” 16. Ciekawą propozycją tego pedagoga jest wy-

chowanie intelektualne. Jego refleksję na ten temat rozwinęła Marta Myszkowska-

Litwa17. W wychowaniu intelektualnym zwraca się uwagę na osobowość umysłową 

człowieka. Ważne są takie jej cechy, jak: otwartość na wiedzę, dociekliwość naukowa, 

dążenie do prawdy, wytrwałość oraz zdolność selekcji wiedzy i krytyczna ocena napły-

wających informacji. Wychowanie intelektualne należy uznać za interesujący i możliwy 

do urzeczywistnienia aspekt wychowania w szkole wyższej.  

W kwestionariuszu ankiety zaproponowano studentom wyżej wymienione cele 

oraz rozszerzono możliwość wyboru o nowe: wspomaganie wszechstronnego rozwoju 

osobowości studenta, kształtowanie postaw i formowanie systemu wartości; rozwijanie 

zdolności poznawczych, rozwijanie zainteresowań, przygotowanie do samokształcenia, 

formowanie postaw poznawczych; tworzenie warunków partnerskiego współdziałania 

nauczycieli akademickich i studentów, umacnianie więzi między nimi; przygotowywa-

nie do życia w społeczeństwie demokratycznym; przeciwdziałanie patologicznym zja-

wiskom oraz pomoc w odkrywaniu sensu życia. 

Subiektywne przeświadczenia studentów wyrażone w badaniach empirycznych 

wskazują na to, że okres studiowania może i powinien być kontynuacją procesu wy-

chowania podejmowanego we wcześniejszych etapach rozwojowych. Jednak, jak przy-

znaje młodzież akademicka, głównymi przeszkodami w realizacji funkcji wychowaw-

czej w uniwersytecie są przede wszystkim czynniki osobowe, dotyczące nauczycieli i 

samych studentów, ich opór w tej materii. 

 

 

 

 

 

                                                 
16 S. Palka, Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje. Kraków 2003, s. 67. 
17 M. Myszkowska-Litwa, Wychowanie intelektualne w teorii dydaktycznej i praktyce edukacyjnej. Kra-
ków 2007. 
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Reasumując, za główne zadanie wychowawcze w szkole wyższej uznać należy 

tworzenie odpowiednich warunków indywidualnego rozwoju studentów i jego intencjo-

nalne wspomaganie. Aby mogło to zaistnieć, musi wcześniej dojść do spotkania pod-

miotów edukacji i dialogu między nimi. Potrzeba w relacjach pomiędzy nauczycielami 

akademickimi i studentami więcej wzajemnej otwartości, zrozumienia i zaufania. Także 

świadomości tego, że wspólnie są uczestnikami pewnego procesu, który ma być twór-

czy i satysfakcjonujący dla obu stron. Największe możliwości współpracy stwarzają 

zajęcia dydaktyczne i seminarium naukowe. Niewykorzystaną w pełni formułą spotkań 

są dyżury pracowników. Nad wyraz rzadko dochodzi do współpracy w ramach projek-

tów badawczych i udziału w konferencjach naukowych. Coraz większe możliwości 

stwarza Internet, w tym platformy edukacyjne i kursy e-learningowe.  Nie można zapo-

minać także o innych formy życia akademickiego, np. kołach naukowych, samorządach 

studenckich, duszpasterstwach akademickich, obozach naukowych, uroczystościach 

uczelnianych itp.  

Kwestie wychowania w szkole wyższej powinny zostać uwzględnione w kon-

strukcji programowej i organizacyjnej uczelni, przyjętych w niej metodach pracy, zasa-

dach i praktyce oceniania oraz miernikach oceny pracy nauczyciela czy uczelni.  

Jak pisała Joanna Rutkowiak, wychowanie jako fakt nie jest przejrzyste, stanowi 

ono ciągle otwarte pytanie, frapujące i dla wykładowców, i dla studentów. Daje jednak 

dużo do myślenia, intryguje do poszukiwań i dyskusji na jego temat. Konieczny jest 

wspólny wysiłek uczących się i nauczających, by zjawisko to poznać, a przede wszyst-

kim włączyć w proces edukacyjny. Potrzeba więc więcej studentów i nauczycieli zain-

trygowanych wychowaniem jako wymiarem ludzkiego życia18. „Być może okaże się, że 

praca wychowawcza polega na nieustannym odnajdywaniu właściwej drogi pośród do-

świadczanych paradoksów”19. 

 

 

 

 

                                                 
18 Por. J. Rutkowiak, Czy jest możliwe kształcenie nauczycieli do dialogu przez dialog? W: J. Rutkowiak 
(red.), Pytanie, dialog, wychowanie. Warszawa 1992, s. 363-364. 
19 K. Ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji 
wychowawczej. Kraków 2003, s. 128. 
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3. Jednym z podstawowych celów wychowawczych może być rozwój podmiotowo-

ści studentów 

 

Zarówno w rozważaniach teoretycznych, jak i przyjętym zamierzeniu badawczym 

założono, że główną kategorią pedagogiczną będzie podmiotowość. Podjęto próbę opi-

sania takiej koncepcji podmiotowości, która w sposób najbardziej trafny odpowiadałaby 

wizji szkoły wyższej jako wspólnoty edukacyjnej nauczycieli akademickich i studen-

tów. Jednocześnie zaplanowano, że obrana koncepcja podmiotowości będzie możliwa 

do zbadania i opisania za pomocą uznanych metod naukowo-badawczych. Tym bar-

dziej, że problem ten nie jest przedmiotem częstych dociekań empirycznych, ze wzglę-

du na trudność w jego operacjonalizacji. Ważnym kryterium była również przydatność 

praktyczno-użyteczna, zwłaszcza w pedagogice szkoły wyższej. W drodze poszukiwań, 

zdecydowano się na wybór podmiotowości, która zawiera się między indywidualizmem 

a kolektywizmem20. Pozwoliło to na wyodrębnienie dwóch jej wymiarów: indywidual-

nego i społecznego, ich opisanie i empiryczne zbadanie. Tym samym odnaleziono „zło-

ty środek” i pogodzono, to co indywidualne z tym co wspólnotowe. 

Wspomaganie studentów w rozwoju własnej podmiotowości uznano za najważ-

niejszy, a przede wszystkim możliwy do realizacji, cel wychowania w szkole wyższej. 

Rozwój podmiotowości uczestników procesu edukacji może zostać włączony do klu-

czowych zagadnień pedagogiki szkoły wyższej. Jak podkreślała Ewa Kubiak-

Szymborska, podmiotowość może być zarówno swoistym celem edukacji na tym etapie 

edukacyjnym, jak i ofertą rozwojową, a także wartością akceptowalną i realizowaną 

przez uczestników procesu edukacyjnego oraz efektem oddziaływań wychowawczych 

szkoły wyższej21. I jak dalej dodaje: „wychowanie ku podmiotowości w szkole wyższej 

może oznaczać relację zachodzącą między członkami społeczności akademickiej (na-

uczycielami, studentami), którzy akceptując się, obdarzając nawzajem szacunkiem i 

zaufaniem, otwierają się na siebie, pobudzają do aktywności, będącej podstawą uzyski-

wania podmiotowej tożsamości, a w jej następstwie statusu podmiotowego”22. 

 

                                                 
20 Por. K. Wielecki, Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Miedzy indywidualizmem a kolek-
tywizmem. Warszawa 2003. 
21 Por. E. Kubiak-Szymborska, Podmiotowość młodzieży akademickiej. Bydgoszcz 2003, s. 241.   
22 Tamże, s. 274-275. 
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Zadaniem uniwersytetu i jej pracowników powinno być „organizowanie sytuacji 

będących źródłem kwalifikacji zawodowych i standardów podmiotowych warunkują-

cych twórcze uczestnictwo w życiu oraz świadome przyjmowanie odpowiedzialności za 

siebie i otoczenie”23. Te standardy podmiotowe mogą okazać się szczególnie istotne, nie 

tylko w trakcie studiów, ale już po ich ukończeniu. Wiele dyskusji podejmuje się dzisiaj 

na temat dostosowania szkół wyższych do potrzeb rynku pracy, co zostało wskazane w 

pierwszym rozdziale pracy. Podkreśla się znaczenie kwalifikacji, konkretnych użytecz-

nych umiejętności studenta. Jednocześnie zapomina się, lub niewielką uwagę przypisuje 

rozwojowi orientacji podmiotowej młodzieży. A przecież to właśnie ona sprawia, że 

młody człowiek poradzi sobie w niemal każdej sytuacji, również tej która związana jest 

z brakiem pracy w wyuczonej dziedzinie. Kompetencje podmiotowe sprawiają, że 

człowiek świadomy własnych możliwości i ograniczeń, aktywny w zakresie własnego 

rozwoju i w dużej mierze samodzielny, szybciej dostosuje się do zmieniającej rzeczywi-

stości, w tym sytuacji zawodowej. Bardziej będzie on skłonny do uczenia się rzeczy 

nowych, zmiany kwalifikacji, doskonalenia nabytych umiejętności. Człowieka o wyso-

kim statusie podmiotowym cechować będzie większa elastyczność w reagowaniu na 

zmiany, które w dzisiejszych czasach zachodzą w zaskakująco szybkim tempie. Wydaje 

się, że to połączenie kształcenia kompetencji zawodowych z rozwijaniem podmiotowo-

ści studenta, jest godną uwagi koncepcją edukacji uniwersyteckiej. Ponadto, jeśli do 

tego uwzględnimy rozwój struktury społecznej podmiotowości, to stwarzamy szansę na 

budowanie lepszego ładu społecznego. Sprawiamy, że będzie nam się razem żyło lepiej 

oraz będziemy mieli udział w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju de-

mokracji.  

Zwiększenie podmiotowości studentów to, jak zostało już wcześniej w pracy pod-

kreślone, jeden z celów operacyjnych zawartych w Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyż-

szego24. Stąd nie może zostać pominięty w programach kształcenia akademickiego. 

Szanse na jego wdrożenie stwarza chociażby „Pakiet dla humanistyki” ogłoszony przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego25. Ministerstwo proponuje m.in. wprowa-

dzenie przedmiotów humanistycznych jako zajęć do wyboru także na kierunkach tech-

                                                 
23 M. Czerepaniak-Walczak, O celach akademickiej edukacji (z perspektywy emancypacyjnej teorii peda-
gogicznej. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1995, nr 2, s. 26. 
24 A. Matysiak (red.), Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego: 2010-2020. Projekt środowiskowy. War-
szawa 2009. 
25 Por. strona internetowa: www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/minister-lena-kolarska-bobinska-
przedstawila-pakiet-dla-humanistyki.html [dostęp: 30 września 2014 r.] 
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nicznych i ścisłych. Ten element pedagogiczny powinien być obecny na każdym kie-

runku studiów. Wymaga to odpowiedniego przygotowania  kadry naukowo-

dydaktycznej, gotowej do podjęcia zadań związanych z edukacją podmiotową. Uczelnia 

należy do znaczących instytucji, która może wspierać rozwój podmiotowości człowie-

ka. 

Realizacja tego celu jest szczególnie ważna w przypadku studentów – kandyda-

tów do zawodu nauczyciela. Przecież kiedyś to właśnie oni będą współpracować ze 

swoimi uczniami, tworząc z nimi wspólnoty edukacyjne realizujące różnorodne cele 

dydaktyczno-wychowawcze. Jako nauczyciele powinni doskonale znać ideę podmioto-

wości, która tak często jest postulowana na każdym etapie edukacyjnym. Podmiotowe 

traktowanie nie powinno być jedynie konstruktem teoretycznym, ale rzeczywistym do-

świadczeniem kandydata na nauczyciela. I co najważniejsze, powinni to być ludzie o 

ukształtowanej tożsamości podmiotowej, twórczy w swojej aktywności, samodzielni i 

otwarci na współpracę z uczniem. To też duża szansa na poprawienie potencjału oso-

bowościowego przyszłych studentów, którzy lepiej przygotowani na niższych etapach 

edukacyjnych, będą potrafili w większym zakresie wykorzystać możliwości, jakie stwa-

rzają studia. 

 

4. Kluczowym zagadnieniem dla jakości procesu edukacyjnego w szkole wyższej 

jest „zaangażowanie” 

 

Ostatnią, ale z punktu niniejszej pracy strategiczną, kwestią jest problem zaanga-

żowania podmiotów edukacji akademickiej. Obszarów, w które angażują się zarówno 

nauczyciele, jak i studenci jest sporo. Stąd ograniczono je do jednej, ale dosyć szerokiej 

płaszczyzny, jaką jest rozwój podmiotowości studentów. Osoba zaangażowana to taka, 

który koncentruje się na swojej pracy, jest entuzjastycznie nastawiona do jej wykony-

wania oraz realizuje, bądź nawet przekracza stawiane przed nią cele. Zatem zaangażo-

wanie jest czymś więcej niż tylko biernym uczestnictwem w jakiejś działalności. Wy-

maga ono także udziału świadomości podmiotu oraz jego uczuć i emocji26. 

 

                                                 
26 Por. S. R. Harper, S. J. Quaye, Beyond Sameness, with Engagement and Outcomes for All . In: Student 
Engagement in Higher Education. Nowy Jork i London 2009, s. 1-15.  
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W przypadku studenta, chodziłoby o taką jego postawę, kiedy stara się maksy-

malnie dobrze i efektywnie wykorzystać czas studiów dla swojego indywidualnego 

wzrostu. Młodzież, w kontekście podmiotowości indywidualnej, powinna podejmować 

konkretną i celową aktywność na rzecz własnego rozwoju. Pogłębiać swoją wiedzę i 

rozwijać umiejętności, starać się łączyć zdobywaną teorię z praktyką. Stawać się także 

coraz bardziej samodzielna i twórcza. Natomiast w zakresie podmiotowości społecznej, 

studenci powinni starać się być otwarci na współpracę z innymi. Poczuwać się do 

współodpowiedzialności za jakość wzajemnych relacji. Współtworzyć przyjazną atmos-

ferę nauki i wnosić swój wkład w budowanie wspólnoty edukacyjnej.  

Podobnie i pracownicy, którzy powinni dbać o indywidualny i społeczny rozwój 

studentów, motywować ich do samokształcenia i samowychowania. Powinni także 

wskazywać różne możliwości rozwijania swoich kompetencji zawodowych i społecz-

nych. Nauczyciele są organizatorami współpracy pomiędzy nimi a studentami i to w 

głównej mierze od nich samych zależy jej przebieg i charakter. Ich zaangażowanie bę-

dzie widoczne w sposobie prowadzenia zajęć, umiejętności porozumiewania się ze swo-

imi uczniami i budowania zespołu zadaniowego. „Wytwarzanie atmosfery zaangażowa-

nia i wspólnoty na zajęciach może się odbywać poprzez: jasne wyrażanie swoich ocze-

kiwań wobec studentów; ciągłe dostarczanie motywacji do nauki; zachęcanie studentów 

do aktywności; pomaganie w pracy zespołowej; umożliwienie uczenia się od siebie na-

wzajem”27. Zaangażowanie nauczycieli przejawiać się będzie w podmiotowym trakto-

waniu młodzieży i ewentualnie w próbie tworzenia prawidłowo rozumianych relacji 

partnerskich. Zauważalne będzie również w trosce o wspólnotowo-wychowawczy cha-

rakter uczelni. Jednocześnie swoją aktywność w działalność dydaktyczno-

wychowawczą łączyć powinni z rozwojem naukowym.  

Zaangażowanie podmiotów edukacji można opisać w trzech podstawowych wy-

miarach. Pierwszy z nich związany jest z funkcjonowaniem w ściśle określonej kulturze 

organizacyjnej szkoły. Chodzi o pewną akceptację dla wizji i misji tej instytucji, jaką 

jest uniwersytet. Aprobatę dla akademickich wartości, które w tej społeczności obowią-

zują. Uznanie dla zasad i przyjętych reguł postępowania. Identyfikacja z miejscem pra-

cy i studiowania oraz do pewnego stopnia lojalność wobec kolegów i koleżanek, współ-

pracowników i całej organizacji. Wymiar drugi to zaangażowanie we wzajemne relacje. 

                                                 
27 D. Kowalczyk, Studenci o umiejętnościach komunikacyjnych nauczycieli akademickich. W: Skulicz D. 
(red.), Studenci we wspólnocie akademickiej. Kraków 2007, s. 125. 
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Chęć do współdziałania z innymi na rzecz osiągnięcia zamierzonych celów. Natomiast 

trzeci aspekt, to przyjmowanie odpowiedzialności za rozwój innych i swój indywidual-

ny. W tym wymiarze zawiera się także poczucie wpływu na kształtowanie rzeczywisto-

ści, w której się partycypuje. 

Interesującym i mało zbadanym na gruncie edukacji zagadnieniem, jest problem 

wzmacniania zaangażowania uczestników procesu edukacyjnego. Pewne wskazówki dla 

tej kwestii wynikać mogą z psychologii zarządzania i rozwiązań przyjętych w zarządza-

niu przedsiębiorstwem. Sztuka budowania zaangażowania i motywowania pracowni-

ków coraz częściej staje się praktyką, którą zajmują się specjalistyczne firmy HR (ang. 

human resources – zasoby ludzkie). W biznesie wręcz dokonuje się pomiaru poziomu 

zaangażowania. W badaniu sprawdza się poziom ogólnego poczucia satysfakcji z pracy 

w oparciu, np. o dwanaście pytań opracowanych przez najstarszy instytut badania opinii 

społecznej na świecie – Instytut Gallupa28. Wiele ciekawych wniosków z metodologii 

tych badań może wynikać także dla praktyki uniwersyteckiej. W tym miejscu zostaną 

one z konieczności ograniczone niemal wyłącznie do tematyki zaangażowania w rozwój 

podmiotowości studentów.  

Pierwsza sprawa, to sfera sprecyzowanych oczekiwań wobec nauczycieli i studen-

tów. Okazuje się, że zaangażowanie jest tym większe, im bardziej osoba jest świadoma 

zakresu swoich zadań i obowiązków. Stąd w pracy akcentowano rozwój podmiotowości 

jako cel wychowania, którego w pełni świadomi powinni być i nauczyciele i studenci. 

Dziedzina druga dotyczy odpowiednich narzędzi i metod służących osiągnięciu tego 

celu. W tym kontekście wskazano między innymi podmiotowe traktowanie i partnerskie 

współdziałanie, jako sposoby rozwijania podmiotowości młodzieży akademickiej po-

przez odpowiednie relacje interpersonalne. Ważne będą tu też metody i formy pracy na 

zajęciach edukacyjnych, pomocna literatura, a nawet dostęp do technologii. Trzecia 

płaszczyzna, która wpływa na zaangażowanie to poziom kompetencji nauczycieli w 

zakresie współpracy ze studentami i umiejętności rozwijania ich podmiotowości. Oso-

by, które czują się dobrze przygotowani w tym zakresie, będą swoje działania wykony-

wać z większą pasją i entuzjazmem. Kolejny aspekt dotyczy poczucia wpływu na rze-

czywistość. Jeżeli dostrzegamy efekty własnej pracy, to z większym zaangażowaniem ją 

                                                 
28 Por. strona internetowa: www.pl.wikipedia.org/wiki/Zaangażowanie_pracowników oraz podstrona 
Instytutu Gallupa na temat zaangażowania pracowników: www.gallup.com/strategicconsulting/en-
us/employeeengagement.aspx?ref=foraz  [dostęp: 30 września 2014 r.]. 
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wykonujemy. Toteż, kiedy nauczyciele dostrzegają, że dzięki ich wysiłkom aktywność 

studentów w zakresie własnego rozwoju wzrasta, że stają się bardziej samodzielni, 

twórczy, otwarci na współpracę, to wówczas rośnie także zapał do dalszej pracy.  

Kolejne sprawy dotyczą motywacji zewnętrznej. Zaangażowanie jest większe, 

gdy dostrzegamy, że innym również zależy na danej sprawie, że zachęcają nas do kon-

tynuowania działań, że podejmują podobne starania. Dlatego tak mocno postulowany 

jest wspólnotowy charakter szkoły wyższej. Ważne jest, by również przełożeni widzieli, 

akceptowali i doceniali trud pracownika. Podobnie, by nauczyciele zauważali i wzmac-

niali pozytywnie pracę studentów. Nie bez znaczenia są nagrody materialne: zespołowe 

i indywidualne, premie, dodatki motywacyjne, awans zawodowy lub chociażby po-

chwała, pozytywny komentarz, dobra ocena itp. Zaangażowanie wzrasta, gdy organiza-

cja stwarza warunki do dalszego indywidualnego rozwoju, tworzy impulsy do podej-

mowania nowych wyzwań. Ważne jest też pytanie o sens pracy oraz poczucie, że praca 

jest ważna, a dla studenta, że studiowanie ma sens i jest szansą na lepszą przyszłość. 

Okazuje się, że dla zaangażowania człowieka istotne znaczenie mają bliskie relacje in-

terpersonalne w środowisku pracy i nauki. Dobrze, gdy wspólnoty edukacyjne będą 

równocześnie siedliskiem mniejszych wspólnot, które łączą bardziej emocjonalne więzi 

koleżeństwa, przyjaźni. Wskazane, by osoby te spotykały się również w sytuacjach po-

zazawodowych. Trzeba zatem troszczyć się o bliższe relacje pomiędzy pracownikami i 

zachęcać także do tego samego studentów.  

Pojawia się także pytanie, czy wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego za-

leży na tym, by pracować jak najlepiej? Jest to pytanie o ogólną atmosferę w otoczeniu, 

a co za tym idzie – o potencjał zdobywania motywacji lub demotywowanie się samym 

przebywaniem wśród osób o określonym negatywnym nastawieniu. Niestety, we 

wspólnotach akademickich są osoby – pracownicy i studenci – które szkodzą jej od 

wewnątrz, rozbijają wartość wspólnoty, destabilizują jej pracę i osłabiają poziom zaan-

gażowania. Ostatnie problemy dotyczą możliwości dokształcania się i rozwoju. Uczel-

nia powinna stwarzać możliwość dostępu do szkoleń, udziału w konferencjach, projek-

tach badawczych, wglądu do najnowszych osiągnięć naukowych, publikacji itp. Tym-

czasem często brakuje środków na sfinansowanie choćby uczestnictwa w konferencjach 

naukowych. Ważne jest mierzenie efektywności własnej pracy oraz poznanie opinii 

otoczenia na jej temat. Tu pojawia się kwestia oceny pracy pracownika przez przełożo-
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nych oraz studentów, wyrażona także w anonimowych ankietach, co jest już standardem 

na wielu uczelniach. 

Kategoria zaangażowania jest bardzo inspirująca. Należy do tych zjawisk, które 

mają bardzo uniwersalny charakter. W przypadku nauczycieli akademickich dotyczyć 

może ich aktywności na gruncie działalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowej i 

organizacyjnej. W kontekście młodzieży, pozwala opisać jej starania o własny rozwój w 

czasie studiów. I wreszcie w aspekcie instytucjonalnym, ukazuje organizację, jako miej-

sce, które dba o rozwój jej członków, bądź  hamuje ich potencjał i możliwości. To od 

zaangażowania uczestników procesu edukacyjnego w głównej mierze zależeć będzie 

jakość edukacji i to na każdym etapie, od przedszkola do szkoły wyższej.  

Zaangażowanie w praktykę edukacyjną zarówno w szkole, jak i poza nią prowa-

dzi do wymiernych efektów29. 

 

 

*** 

Wymienione powyżej wnioski pokazują, że istnieje realna możliwość na urze-

czywistnienie na etapie szkolnictwa wyższego idei związanej z zaangażowaniem 

wspólnoty edukacyjnej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów. Jednakże wprowa-

dzenie postulowanych zmian musi dokonywać się w pełnej wolności podmiotów edu-

kacji. „Ludzka wolność wiąże się mocno z pełnią możliwości zaspokajania własnych 

ambicji edukacyjnych. […] Można zauważyć, iż egalitarna ze względu na stwarzane 

szanse edukacja najlepiej przyczynia się do budowania społeczności optymalnie wyko-

rzystującej potencjał intelektualny swoich członków”30. 

Nie można nauczycieli akademickich i studentów przymusić do realizacji takiej 

koncepcji, jaka została przedstawiona w niniejszej pracy. Zaangażowanie w tę sprawę 

wymaga wewnętrznego przekonania co do słuszności zaprezentowanej wizji środowiska 

akademickiego. Dla niektórych może być to projekt pobudzający do refleksji i inspiru-

jący do działania. Dla innych kolejna pedagogiczna utopia. 

 

                                                 
29 Por. G. D. Kuh, J. Kinzie,  J. A. Buckley, B. K. Bridges, J. C. Hayek, Piecing Together the Student 
Success Puzzle: Research, Propositions, and Recommendations. ASHE Higher Education Report, 32 (5), 
San Francisco 2007. 
30 J. Lackowski, Decentralizacja zarządzania polskim systemem oświatowym a społeczne nierówności 
edukacyjne. Kraków 2008, s.21. 
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Zakończenie 
 

Na zakończenie pragnę przytoczyć pytania postawione przez Krystynę Ablewicz:1 

♦ W jakim stopniu i czy w ogóle struktura ekonomiczno-organizacyjna procesu stu-

diowania umożliwia urzeczywistnianie wartości wspólnoty akademickiej  

(i profesorskiej, i studenckiej, i profesorsko-studenckiej) rozumianej jako zaintere-

sowanie ciężarami noszonymi przez innego i gotowością do ich podjęcia? 

♦ Na ile tworzenie takiej wspólnoty jest przedmiotem faktycznych zabiegów władz 

uczelni i na ile zdajemy sobie sprawę z uczestniczenia w niekonsekwencjach, w któ-

rych czyny przeczą ideom? 

♦ Na ile, nie mogąc zmienić biegu przemian cywilizacyjnych, możemy pracować nad 

nowymi sytuacjami, które wspomogą budowanie wspólnoty, które będą ją korzystnie 

warunkować, umożliwi ą osadzenie tych wartości w sercach i umysłach naszych stu-

dentów i będą ich umacniać w trudnych chwilach? I egzystencjalnie, i zawodowo? 

♦ Czy sami tak naprawdę wiemy, o co nam chodzi, czy jesteśmy świadomi tego celu i 

czy starcza nam – jako akademickiej wspólnocie – pomysłu, potencjału i woli na re-

alizację tak odczytywanej solidarności, która przecież nie jest niczym innym, jak 

etycznym opisem humanistas? 

Zdaje się, że nie ma jednoznacznych odpowiedzi na powyższe pytania. Różnie te 

kwestie prezentują się na poszczególnych wydziałach, w instytutach i zakładach w uni-

wersyteckiej strukturze organizacyjnej.  

 

Uniwersytet jako całość jest wspólnotą w sensie bardzo formalnym. Ma wpraw-

dzie swą wielowiekową historię, prestiż, akademickie zasady, symbolikę, rytuał. Jednak 

obecnie, jako instytucja o mocno zbiurokratyzowanym charakterze, składająca się z 

kilku tysięcy pracowników i kilkudziesięciu tysięcy studentów2, pozostaje wspólnotą 

akademicką w bardzo formalno-rzeczowym sensie. Wspólnotą opartą, jak pisał cytowa-

                                                 
1 K. Ablewicz, Zapoznawana wartość wspólnoty uniwersyteckiej. W: J. Kostkiewicz (red.), Uniwersytet i 
wartości. Kraków 2007, s. 65-66. 
2 Np. łączna liczba studentów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, wg stanu na 31 grudnia 
2013r. wynosiła odpowiednio: 47989 oraz 7212 (w przeliczeniu na etaty; w tym nauczycieli akademic-
kich 3844). Źródło: www.uj.edu.pl/uniwersytet/statystyki [dostęp: 30 września 2014r.] 
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ny już F. Tonnies3, na „woli arbitralnej”, na racjonalnej kalkulacji, umowie, regulowaną 

przez odgórne prawo. Pracowników i studentów łączy mnóstwo zależności, różny po-

ziom zażyłości, znajomości. 

Jednocześnie uniwersytet jest siedliskiem mniejszych wspólnot, w których relacje 

pomiędzy pracownikami oraz pracownikami i studentami są/mogą być bardziej zażyłe, 

bliskie, przyjazne, naznaczone wzajemnym zrozumieniem i zaufaniem. To właśnie w 

tych wspólnotach edukacyjnych dochodzi do współdziałania w celu zdobycia określonej 

wiedzy i umiejętności, ale nie tylko. Czasami bywają to wspólnoty, gdzie panują relacje 

oparte na przyjaźni, wzajemnie udzielanej sobie pomocy i bliskości emocjonalnej. 

Można mieć nadzieję, że takich wspólnot w środowisku akademickim będzie jak 

najwięcej – ludzi połączonych więzią interpersonalną, mających poczucie tożsamości 

grupowej oraz świadomość wspólnego edukacyjnego celu; ludzi uczących się i wspiera-

jących edukację innych, którzy uczyć się pragną4. Jak optymistycznie dodaje Mirosław 

J. Szymański: „Taka wspólnota się zdarza lub może się zdarzać, ale aby owa możliwość 

mogła zaistnieć, muszą być spełnione określone warunki. Podstawowymi są: wspólne 

wartości i akceptacja stawianych celów”5. 

Cechą, która nadaję dynamikę i żywotność danej wspólnocie, jest zaangażowanie 

jej członków. Powinno to być zaangażowanie w działalność naukową, dydaktyczno-

wychowawczą, organizacyjną, ale także w budowanie tejże wspólnoty. To właśnie w 

tym zaangażowaniu może zawierać się ów pomysł, potencjał i wola na realizację tej 

solidarności, o którą zapytuje Krystyna Ablewicz. 

W niniejszej rozprawie postawiono pytanie o zaangażowanie wspólnoty akade-

mickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów. A „[…] podmiotowość – niezależ-

nie od tego, jak będziemy ja pojmować – jest jednym z wymogów współczesnego wy-

chowania. Powinniśmy więc starać się, aby była ona czymś realnym”6. Trzeba jednak 

pamiętać, że dochodzenie do podmiotowości i samodzielności jest długotrwałym proce-

sem, który wymaga wiele wysiłku i też nie wiadomo, czy się zakończy pełnym powo-

                                                 
3 Por. F. Tonnies, Wspólnota i stowarzyszenie: rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych 
formach kultury. Warszawa 1988. 
4 J. Danilewska, Wspólnota ludzi uczących się i wspierających edukację innych. W: J. Danilewska (red.), 
Fundamenty edukacyjnej wspólnoty. Kraków 2005, s. 16. 
5 M.J. Szymański, Edukacyjne problemy współczesności. Kraków-Warszawa 2014, s. 192. 
6 P. Zwierzchowski, Podmiotowość – słowo magiczne? W: E. Kubiak-Szymborska (red.), Podmiotowość 
w wychowaniu. Między ideą a realnością. Bydgoszcz 1999, s. 20. 
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dzeniem (i kiedy)7. W pracy zostało ukazanych wiele powodów, dla których warto w 

tym kierunku zmierzać. Można przypuszczać także, że osoby bardziej podmiotowe są 

jednocześnie bardziej szczęśliwe czy przynajmniej lepsza jest jakość ich życia8. Rów-

nież według stanowiska Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w sprawie aktualnych 

problemów pedagogiki jako dyscypliny naukowej i kierunku kształcenia w świetle poli-

tyki szkolnictwa wyższego i nauki: „w procesie zmian w kształceniu akademickim na-

leżałoby zwiększyć upodmiotowienie studentów poprzez podnoszenie ich świadomości 

prawnej oraz rzeczywiste włączanie w procesy decyzyjne dotyczące uczestniczenia w 

kształceniu”9.  

Troska o podmiotowość studentów nabiera szczególnego znaczenia, gdy mówimy 

o przyszłych nauczycielach. Bowiem „dobry nauczyciel, w szerokim tego słowa zna-

czeniu, stanowi jeden z koniecznych, lecz niestety, niewystarczających warunków za-

istnienia podmiotowości w wychowaniu”10. Jeżeli myślimy o podmiotowym traktowa-

niu ucznia, o dobrej, nowoczesnej szkole, to wpierw musimy postarać się o dobrych, 

mądrych nauczycieli. 

Obserwując studentów, w tym kandydatów do zawodu nauczyciela, możemy wy-

ciągać zarówno optymistyczne, jak i pesymistyczne wnioski. Niech za przykład posłuży 

nam opis dwóch różnych sytuacji, prezentujących zupełnie różne postawy studentów, 

symptomatyczne dla poruszonych w pracy treści. Obie sytuacje są autentyczne. Nieste-

ty, pierwsza z nich zdarza się dość powszechnie. 

 

Sytuacja 1  

Zadaję studentom – kandydatom do zawodu nauczyciela – następujące zadanie: „bardzo 

proszę za pomocą techniki „drzewa” opracować wybrany przez siebie artykuł z czasopi-

sma pedagogiczno-psychologicznego, dotyczący pracy w szkole”. Wymieniam różne 

tytuły, wyjaśniam sposób wykonania zadania. Nazajutrz pisze do mnie studentka: 

„przepraszam Pana, czy takie artykuły odnajdę w czytelni Studium Pedagogicznego 

UJ?”. Powstrzymując własne emocje, grzecznie odpisuję: „tak, ale znajdzie je również 

Pani w różnych innych bibliotekach, czytelniach, księgarniach, a nawet w kiosku 

                                                 
7 T. Lewowicki, Marzenia o wyzwolonym nauczycielu – o emancypacji i odpowiedzialności. W: R. Kwie-
cińska, S. Kowal, M.J. Szymański (red.), Nauczyciel – tożsamość – rozwój. Kraków 2007, s. 64. 
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RUCH-u – wystarczy tylko nieco poszukać (choć w pierwszej kolejności na myśl przy-

szło mi słowo „pomyśleć”)”. Studentka natychmiast odpisała: „a czy może być artykuł z 

Internetu?”. „Załamałem ręce”, poczułem ogromną złość i bezsilność, postanowiłem, że 

nie odpiszę… Pomyślałem, że może moje milczenie będzie bardziej wymowne niż nie-

grzeczna uwaga…  

Sytuacja 2 

Omawiałem kiedyś ze studentami przyczyny różnych trudności wychowawczych, jakie 

występują w środowisku szkolnym gimnazjalistów. Na początku kolejnych zajęć zgła-

sza się do mnie studentka, pokazuje mi artykuł z czasopisma naukowego i mówi: „zain-

teresowało mnie to, o czym mówiliśmy na poprzednich zajęciach, znalazłam ciekawy 

artykuł na ten temat, przyniosłam go Panu pokazać…”. Zaproponowałem: „świetnie, 

może Pani zechce nam wszystkim o tym opowiedzieć, przedstawiając główne tezy arty-

kułu. Ja postaram się nieco pomóc…”. Studentka ochoczo się zgadza i dodaje: „w tym 

tekście jest takie ćwiczenie, które pokazuje, kiedy sam nauczyciel może być źródłem 

różnych problemów, czy mogę je przeprowadzić?” Zaniemówiłem z wrażenia, a na-

stępnie wyraźnie zadowolony zgodziłem się. Dalsze zajęcia przebiegały zgodnie z zasa-

dą współpracy, wymiany myśli, dyskusji, polemik. Większość studentów przejawiała 

dużą aktywność i zaangażowanie. 

I tak podmiotowość jednej studentki stworzyła z naszej grupy, co najmniej na 

czas trwania zajęć, wspólnotę edukacyjną, połączoną realizacją wspólnego celu w du-

chu współodpowiedzialności za jego końcowy efekt, przy wzajemnym szacunku i ak-

ceptacji dla różnych stanowisk. 

 

Każdego dnia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela akademickiego 

spotykamy się z podobnymi sytuacjami. W głównej mierze chodzi o to, by pamiętać o 

potrzebie budowy wspólnot edukacyjnych w środowisku akademickim, zwiększania 

zaangażowania studentów we własny rozwój oraz stwarzania warunków do rozwoju ich 

podmiotowości zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. 

Polska szkoła, edukacja i demokracja potrzebują absolwentów szkół wyższych o 

dobrze ukształtowanej orientacji podmiotowej. Absolwentów świadomych własnej mo-

cy sprawczej, samodzielnych, odpowiedzialnych za siebie, swoje działanie i innych. 

Czy sprostamy tym oczekiwaniom? – to zależy przede wszystkim od zaangażowania 

nauczycieli akademickich i samych studentów…  
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Aneks 
 
 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA STUDENTÓW 
 

 
Szanowni Państwo, 

zwracam się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniach nt. Zaangażowanie 
wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów, które są 
przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej. 

Jako studenci Studium Pedagogicznego UJ stanowicie Państwo niezwykle ważną 
grupę osób, która być może w przyszłości będzie tworzyć twórczą grupę zawodową, 
urzeczywistniającą w praktyce edukacyjnej ideę uniwersyteckiego kształcenia 
nauczycieli. 

Opracowany kwestionariusz ankiety obejmuje IV części, które dotyczą aspektów 
Państwa rozwoju, zaangażowania nauczycieli akademickich w ten rozwój, relacji 
między studentami a nauczycielami oraz wspólnotowo-wychowawczego charakteru 
szkoły wyższej. 

Kwestionariusz ankiety ma charakter anonimowy, a wszystkie zebrane za jego 
pomocą informacje będą wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. 

Badania polegają na wypełnieniu kwestionariusza, w którym w większości zawarto 
pytania zamknięte oraz kilka pytań otwartych.  

Bardzo zależy mi, aby odpowiedzi Państwa były zgodne z osobistymi 
przekonaniami, wiedzą i odczuciami. Odpowiedzi na wszystkie pytania są dla mnie 
ważne i istotne, dlatego proszę o rzetelne wypowiedzi na zamieszczone poniżej pytania. 

Przewidywany czas potrzebny na uzupełnienie kwestionariusza ankiety wynosi ok. 
45 min.  

Dziękuję za udział w badaniach i poświęcony czas. 
Mariusz Noga 

Studium Pedagogiczne UJ 
 
 
 

W odpowiednie miejsce oznaczone � bardzo proszę wstawić X 
 
 
METRYCZKA: 
 
Płeć: K � M � 
Kierunek studiów: ............................................................................ 
Rok studiów: ........................... 
Pobieram stypendium naukowe:    TAK �  NIE � 
Pochodzę z „rodziny nauczycielskiej”:    TAK �  NIE � 
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CZĘŚĆ I. „Ja” w roli studenta  
 
 
1. Czy wybór przez Panią/Pana uczelni i kierunków studiów był decyzją świadomą, 

celową, planowaną? 
 

zdecydowanie tak� raczej tak� nie mam zdania� raczej nie� zdecydowanie nie, to był przypadek� 
 
 
2. Czy podjęta przez Panią/Pana decyzja związana ze zdobywaniem kwalifikacji do 

zawodu nauczyciela wiąże się z przyszłymi planami zawodowymi, pracą w szkole? 
 

zdecydowanie tak �     raczej tak �     nie mam zdania �     raczej nie �     zdecydowanie nie � 
 
 
3. Jakie określenie najbardziej pasuje do Pani/Pana jako studenta? 

(Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź)  

Jestem „pilnym” studentem, systematycznie pracuję  �  

Mobilizuję się przede wszystkim w czasie sesji  �  

Nie mam zdania      �  

Swoje wysiłki ograniczam do koniecznego minimum �  

Studia mnie męczą, to chyba nie dla mnie   � 
 
 
4. Jak często uczęszcza Pani/Pan na wykłady? 

 

zawsze �  często �  czasami �  nigdy � 
 
 
5. Jak ocenia Pani/Pan swoje przygotowanie do zajęć? 

 

bardzo dobre �  dobre � nie mam zdania � słabe �  złe � 
 
 
6. Ile czasu w tygodniu poświęca Pani/Pan na samodzielne studiowanie? 

 

Więcej niż 15 godz. � od 10 do 15 godz. � od 5 do 10 godz.  � mniej niż 5 godz. � 
 
 
7. Czy jest Pani/Pan członkiem koła naukowego? 

 

tak �   nie � 
 
 
8. Czy uczestniczył(a) Pani/Pan w wyjeździe zagranicznym o charakterze naukowym? 

 

tak �   nie � 
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9. Jak często korzysta Pani/Pan z następujących form, które związane są z kierunkiem 
studiów? 

 
Formy często czasami nigdy 
Udział w konferencjach naukowych � � � 
Uczestnictwo w projektach badawczych � � � 
Obozy naukowe � � � 
Publikowanie własnych tekstów naukowych � � � 
Czytanie specjalistycznej literatury (książki, czasopisma)  � � � 
Korzystanie z bibliotek naukowych � � � 
Poszukiwanie informacji w Internecie � � � 
Korzystanie z pomocy nauczyciela akademickiego w czasie np. dyżurów � � � 
Udział w dodatkowych kursach, szkoleniach, warsztatach, klubach 
dyskusyjnych, itp. 
(Proszę wymienić formę i tematykę) 
 
 
 

� � � 

Inne, jakie? 
� � � 

 
 
10. Czy zdobytą w czasie studiów wiedzę łączy Pani/Pan z praktyką? 
(Proszę wybrać właściwe odpowiedzi)  

Tak, pracuję w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów  �  

Tak, udzielam korepetycji      �  

Tak, pracuję w formie wolontariatu    �  

Tak, realizuję praktyki studenckie     � 

Tak, inne formy: ……………………………………………........... �  

Nie        � 

 
 
11. Jak ocenia Pani/Pan swoje zaangażowanie we własny rozwój w czasie studiów?  

(Proszę zaznaczyć na skali) 
 

0 ----- 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 
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12. Proszę ustosunkować się wobec poniższych stwierdzeń: 

Stwierdzenie zdecyd. 
tak 

raczej 
tak 

nie 
mam 

zdania 

raczej 
nie 

zdecyd. 
nie 

Twórczo rozwijam potencjał swoich możliwości, zdolności 
i predyspozycji � � � � � 
Jestem osobą aktywną na zajęciach (uczestniczę w 
dyskusjach, prezentuję własne stanowisko, współtworzę 
zajęcia, itp.) 

� � � � � 

Samodzielnie zdobywam wiedzę i rozwijam swoje 
umiejętności  � � � � � 
Wypracowałem sobie skuteczne metody uczenia się � � � � � 
Czuję się odpowiedzialny za własny rozwój,  za to co wiem 
i co potrafię zrobić � � � � � 
Mam duże poczucie własnej indywidualności, 
niepowtarzalności, oryginalności � � � � � 
Jestem przekonany, że moje życie zależy głównie ode 
mnie, moich decyzji, wyborów � � � � � 
Świadomie planuję własny rozwój – ustalam cele, określam 
działania � � � � � 
Mam duże poczucie wpływu na innych i rzeczywistość 
wokół mnie � � � � � 
Posiadam rzeczywisty wpływ na proces edukacyjny 
(uczestniczę w planowaniu, realizacji i ewaluacji zajęć)  � � � � � 
Posiadam jasno sprecyzowane cele dotyczące własnej 
przyszłości � � � � � 
Zawsze potrafię wziąć odpowiedzialność za skutki moich 
działań  � � � � � 
Poprzez studia realizuję siebie, swoje plany, własne 
pragnienia i zamierzenia � � � � � 
Jestem samodzielny w poszukiwaniu, przetwarzaniu i 
budowaniu własnej wiedzy � � � � � 
Podejmuję aktywność badawczą, empirycznie sprawdzam 
zdobytą wiedzę � � � � � 
Lubię samodzielnie poszukiwać informacji z danego 
tematu. Nie potrzebuję ściśle określonej przez nauczyciela 
akademickiego literatury przedmiotu  

� � � � � 

Mam jasno sprecyzowane oczekiwania wobec nauczycieli 
akademickich � � � � � 
Zauważam efekty własnej pracy w swojej świadomości i 
codziennym życiu � � � � � 
Posiadam krytyczny stosunek do programu studiów, tzn. 
potrafię ocenić ofertę programową, mam własne sugestie i 
pomysły dot. zmian w programie studiów 

� � � � � 

Biorę udział w ważnych dla Uniwersytetu wydarzeniach: 
Święto UJ, inauguracja roku , świąteczne spotkania 
studentów i nauczycieli akademickich, itp.  

� � � � � 

Troszczę się o dobre imię Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
utożsamiam się z miejscem w którym studiuję, doceniam 
jego prestiż 

� � � � � 

Często czytam książki, które pobudzają mnie do refleksji 
nad samym sobą, innymi, otaczającym mnie światem. 
Tytuły lub autorzy godni polecenia: 
  

� � � � � 

Uczestniczę w różnych grupach, wspólnotach, które 
wpływają na mój rozwój. 
Jakie to grupy? 
 

� � � � � 
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13. W jakim stopniu Pani/Pana zaangażowanie we własny rozwój zależy od: 
(Proszę każdemu stwierdzeniu przyporządkować ilość punktów w skali od 0 do 5,  
gdzie 0 oznacza „zdecydowanie nie zgadzam się”, 5 oznacza „zdecydowanie zgadzam się”)  

 
Stwierdzenie pkt. 
motywacji nauczyciela akademickiego  

własnej inicjatywy, ambicji, aspiracji  

motywacji ze strony kolegów i koleżanek  

wsparcia osób bliskich (rodziców, przyjaciół, itp.)  

wymogów i konkurencji na rynku pracy  

Inne: 
 

 
 
14. Jakie konkretne działania podejmuje Pani/Pan na rzecz własnego rozwoju? 

 

 
 
15. W jaki sposób przygotowuje się Pani/Pan do pracy w zawodzie nauczyciela? 

 

 
 
16. Jakimi kryteriami kieruje się Pani/Pan w wyborze określonych zajęć edukacyjnych? 

(Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź)  
 

Nie mam wyboru, uczęszczam na zajęcia określone w programie studiów  �  

Wybieram te zajęcia, które pozwalają na zdobycie jak najwięcej pkt. ECTS   �  

Wybieram te zajęcia, które mnie interesują      �  

Wybieram te zajęcia, które najbardziej sprzyjają mojemu rozwojowi   � 

Wybieram te zajęcia, które są prowadzone przez „dobrych” nauczycieli  �  

Wybieram te zajęcia, których termin realizacji (czas) mi odpowiada   � 
Kieruję się innymi kryteriami, jakimi?.................................................................................. 
 
 
17. W jakim stopniu podjęte przez Panią/Pana studia wpływają na Państwa 

indywidualny rozwój?  
(Proszę zaznaczyć na skali) 

 
0 ----- 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 
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18. W jakim stopniu poszczególne formy zajęć sprzyjają Pani/Pana rozwojowi? 
(Proszę każdej formie przyporządkować ilość punktów w skali od 0 do 5,  
gdzie 0 oznacza „zdecydowanie nie sprzyjają”, 5 oznacza „zdecydowanie sprzyjają”)  

 
Forma zajęć pkt. 
wykłady  

ćwiczenia, warsztaty  

zajęcia fakultatywne  

praktyki studenckie  

seminarium naukowe  

lektoraty  

Inne:  

 
 
19. Czy zna i rozumie Pani/Pan takie pojęcia jak: podmiotowość, podmiotowe 

traktowanie? 
 

tak �   nie � 
Jeżeli tak, to proszę krótko wyjaśnić te zagadnienia: 

 
 
20. Kiedy Pani/Pan został zapoznany z pojęciami: podmiotowość, podmiotowe 

traktowanie? 
 

na studiach � w szkole ponadgimnazjalnej � SP/Gm �      w trakcie uzupełniania tej ankiety � 
 
 
21. Czy ma Pani/Pan poczucie własnej podmiotowości?  

tak �   nie � 
Jeżeli tak, co o tym świadczy? 

 
 
 

CZĘŚĆ II. „Ja” o nauczycielach akademickich  
 
22. Czy nauczyciele akademiccy podejmują działania na rzecz rozwoju Pani/Pana 

podmiotowości? 
 

zdecydowana większość � przynajmniej połowa �    kilku �      jeden �      żaden � 
 

Proszę podać przykłady takich działań (jeżeli występują): 
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23. Proszę ustosunkować się wobec poniższych stwierdzeń dotyczących pracy 
nauczycieli akademickich: 
(Do każdego stwierdzenia proszę wybrać jedną odpowiedź, gdzie poszczególne litery oznaczają:  
A – zdecydowana większość, B – przynajmniej połowa, C – kilku, D – jeden, E – żaden) 

Stwierdzenie A B C D E 
Nauczyciele w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej 
koncentrują się na możliwościach i potrzebach studentów � � � � � 
Nauczyciele posiadają wymagania dot. wkładu pracy studentów 
w trakcie zajęć, a także tworzą warunki do aktywności 
studentów w czasie zajęć (możliwość stawiania pytań, 
zgłaszania własnych propozycji, prezentacji własnego 
stanowiska, dyskusji, itp.) 

� � � � � 

Nauczyciele inspirują studentów do twórczych i oryg. działań � � � � � 
Nauczyciele skutecznie motywują studentów do intensywnego 
wysiłku w zakresie zdobywania wiedzy, nabywania 
umiejętności i rozwoju 

� � � � � 

Nauczyciele pobudzają studentów do refleksji nad samym sobą, 
własnym rozwojem � � � � � 
Nauczyciele zachęcają studentów do wyrażania własnych myśli, 
sądów oraz ich uzasadniania � � � � � 
Nauczyciele rozbudzają ciekawość intelektualną studentów, 
zainteresowania danym przedmiotem � � � � � 
Nauczyciele motywują studentów do samodzielnych 
poszukiwań, pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności � � � � � 
Nauczyciele tworzą specyficzny klimat pracy, oparty na 
wzajemnym szacunku, zaufaniu, życzliwości, itp. � � � � � 
Nauczyciele kształtują u studentów odpowiedzialność za proces 
studiowania � � � � � 
Nauczyciele włączają studentów w różn. projekty badawcze � � � � � 
Nauczyciele preferują metody problemowe, które wymagają od 
studentów samodzielności i inicjatywy � � � � � 
Nauczyciele wskazują odpowiednie materiały do 
samodzielnego uczenia się � � � � � 
Nauczycieli cechuje wiara w możliwości i samodzielność 
studentów � � � � � 
Nauczyciele doceniają aktywność, samodzielność studentów � � � � � 
Nauczyciele starają się „nauczyć ucznia uczyć się” � � � � � 
Nauczyciele stosują metody pracy, które sprzyjają 
współdziałaniu oraz budowaniu więzi i integracji grupy, czyli 
interesujące, twórcze, metody aktywizujące i problemowe, które 
powodują, że student chętnie uczęszcza na zajęcia, aktywnie w 
nich uczestniczy 

� � � � � 

Nauczyciele zachęcają studentów do udziału w konferencjach 
naukowych, dodatkowych szkoleniach, do podejmowania 
działań na rzecz własnego rozwoju 

� � � � � 

Nauczyciele swoim autorytetem (osobowość, dorobek 
naukowy, itp.) zachęcają stud. do wytężonej pracy nad sobą  � � � � � 
Nauczyciele uczą studentów krytycznego myślenia � � � � � 
Nauczyciele w czasie zajęć edukacyjnych poruszają tematykę 
związaną z podmiotowością człowieka, podmiotowym 
traktowaniem drugiego człowieka  

� � � � � 

Nauczyciele są gotowi udzielać dodatkowych wyjaśnień, 
konsultacji poza zajęciami (m.in. na dyżurach, za 
pośrednictwem maili, PEGAZ-a, itp.)  

� � � � � 

Nauczyciele starają się o wzrost samodzielności studentów w 
procesie edukacyjnym � � � � � 
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24. W jaki sposób nauczyciele akademiccy zachęcają studentów do samodzielności? 

 

 
 
 

CZĘŚĆ III. „Ja” w relacji z innymi – nauczycielami akademickimi i studentami  
 
 
25. Czy jest Pani/Pan przekonany o tym, że współpraca między studentami a 

nauczycielami akademickimi jest wskazana i potrzebna?  
 

zdecydowanie tak �     raczej tak �     nie mam zdania �     raczej nie �     zdecydowanie nie � 
 
 
26. Czy chętnie współdziała Pani/Pan z nauczycielami akademickimi na rzecz własnego 

rozwoju? 
 

zdecydowanie tak �     raczej tak �     nie mam zdania �     raczej nie �     zdecydowanie nie � 
 
 
27. Jak często w wymienionych formach współdziała Pani/Pan z nauczycielami 

akademickimi? 
(Pytanie dotyczy osób, które współdziałają z nauczycielami akademickimi) 
 

Forma często czasami nigdy 

Wykłady � � � 

Zajęcia konwersatoryjne, ćwiczenia, warsztaty � � � 

Seminarium naukowe � � � 
Lektoraty � � � 
Praktyki studenckie � � � 

Współpraca w czasie 
zajęć dydaktycznych 

Inne, jakie?  � � � 
Rozmowy, dyskusje, wymiana poglądów, oczekiwań, zaliczenie materiału 
dydaktycznego w czasie dyżurów � � � 
Pytania, dyskusje w czasie przerwy między lub po zajęciach � � � 
Uczestnictwo w kołach lub/i obozach naukowych � � � 
Spotkania towarzyskie � � � 
Współudział w uroczystościach uczelnianych � � � 
Współudział we władzach uczelni � � � 
Wspólne wycieczki, rajdy, itp. � � � 
Wspólne badania naukowe, publikacje � � � 
Inne, jakie? 

� � � 
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28. Czego dotyczą Pani/Pana spotkania z nauczycielami akademickimi? 
Tematyka spotkań często czasami nigdy 

Sprawom studiowania/nauki/zaliczeń/kolokwiów, itp. � � � 
Problemom interesującym mnie poza dydaktyką (zainteresowania, plany 
na przyszłość, itp.) � � � 

Moim problemom osobistym � � � 
Innym, jakim? � � � 
 
 
29. Jakie Pani/Pana zdaniem cechy nauczycieli akademickich zachęcają a jakie 

zniechęcają do współpracy?  
Cechy pozytywne Cechy negatywne 

  

 
 
30. Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciele akademiccy potrafią współpracować ze 

studentami, posiadają wiedzę i umiejętności związane ze współdziałaniem  
(np. umiejętność modyfikowania swojego stylu kierowania grupą w zależności od stopnia rozwoju i 
dojrzałości studenta; umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, umiejętność tworzenia 
warunków do uczenia się we współpracy i odpowiedzialności za końcowy jej efekt, itp.)?  
 

zdecydowana większość �     przynajmniej połowa �     kilku �     jeden �    żaden � 
 
31. Jak często Pani/Pana zdaniem nauczyciele akademiccy realizują poniższe 

powinności dot. współdziałania ze studentami? 
Powinności nauczyciela akademickiego dotyczące współdziałania ze 
studentami 

często czasami nigdy 

Okazuje studentom chęć i otwartość na współpracę. Potrafi komunikować 
własne oczekiwania w tym zakresie � � � 
Akceptuje i wspiera studenta � � � 
Zachęca do stawiania pytań, interpretacji faktów i problemów, wzajemnej 
wymiany komunikacyjnej � � � 

Pełni rolę demokraty, który metodą dialogu negocjuje i uzgadnia ze studentami 
istotne kwestie edukacyjno-samoedukacyjne � � � 
Podtrzymuje gotowość studentów do współdziałania, docenia jego przejawy � � � 
Posiada kompetencje interakcyjne, negocjacyjne, organizatorskie, kierownicze � � � 

Posiada bliskie i częste kontakty pozadydaktyczne ze studentami. � � � 

Włącza do prac badawczych zainteresowanych studentów � � � 
Uczestniczy wraz ze studentami w warsztatach, umożliwiających poprawę 
współpracy miedzy nimi � � � 
Posiada głęboką i rzetelną wiedzę, umiejętność pracy z młodzieżą, kulturę i 
takt pedagogiczny a także poczucie humoru � � � 

Jest indywidualnością, kimś, o kim można powiedzieć, że ma własny styl bycia 
nacechowany wysoką kulturą w stosunkach międzyludzkich i życzliwością � � � 
Posiada szczególną wrażliwość etyczną – m.in. szczerość, pokora, uczciwość 
oraz autentyczna troska o człowieka � � � 

Stara się być wzorem nauczyciela, pedagoga. Jego postawa wobec ludzi, 
wobec studentów jest dla nich przykładem � � � 

Inne, jakie? � � � 
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32. Jaki Pani/Pana zdaniem typ współdziałania dominuje w relacjach studenci – 
nauczyciele akademiccy?  
(Proszę wybrać max. dwie odpowiedzi) 

 
Pełna współpraca w celu realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych � 
Nauczyciele i studenci funkcjonują obok siebie, ograniczając swoje kontakty do zajęć 
dydaktycznych, zaliczeń, egzaminów � 

Nauczyciele unikają współdziałania ze studentami � 

Studenci unikają współdziałania z nauczycielami � 
Nauczyciele zachowują się adekwatnie do zachowań studenta � 
Inny, jaki? 

� 
 
 
33. Od czego Pani/Pana zdaniem zależy jakość relacji między nauczycielami 

akademickimi a studentami?  
(Proszę wybrać właściwe odpowiedzi i krótko uzasadnić swój wybór) 

 
Czynniki Uzasadnienie Wybór 

Typ uczelni  � 

Kierunek studiów  � 

Charakter zajęć  � 
Stopień naukowy nauczyciela  � 

Wiek nauczyciela  � 
Staż pracy nauczyciela  � 
Płeć studentów i nauczycieli  � 
Osobowość nauczyciela  � 
Kompetencje nauczyciela  � 
Poziom wiedzy studenta  � 
Poziom dojrzałości studenta  � 
Inne, jakie? 

 � 

 
 
34. Czy często obserwuje Pani/Pana partnerskie relacje między nauczycielami 

akademickimi a studentami, które charakteryzują się realizacją wspólnych celów, 
współdziałaniem, współodpowiedzialnością, wzajemnym szacunkiem i akceptacją 
partnerów?  

 
Bardzo często (jest to dominujący typ relacji) � 
Często (myślę, że dotyczy to przynajmniej połowy nauczycieli i studentów) � 

Rzadko (tylko nieliczne grono nauczycieli i studentów utrzymuje taką relację) � 

Bardzo rzadko (są to relacje między pojedynczymi nauczycielami i studentami) � 
Nigdy (nie zaobserwowałem takiej relacji) � 
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35. Czy jest Pani/Pan skłonna(y) uznać partnerstwo między nauczycielami 
akademickimi a studentami za najbardziej pożądany typ relacji w szkole wyższej?  

tak �  nie � 
Bardzo proszę uzasadnić swój wybór: 
 

 
 
36. Jak ocenia Pani/Pan swoją otwartość na nauczycieli akademickich?  

(Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź) 

Jestem osobą otwartą na współpracę z nauczycielami akademickimi � 
Jestem osobą otwartą na współpracę, ale tylko z nielicznymi nauczycielami akademickimi � 

Nie mam zdania � 

Raczej wolę zachować dystans wobec nauczycieli akademickich � 

Jestem osobą zamkniętą na współpracę z nauczycielami akademickimi � 
 
 
37. Jak Pani/Pan myśli, co świadczy o Państwa otwartości na n-li akademickich?  

(Pytanie dotyczy osób, które uważają się za otwarte na współpracę z nauczycielami akademickimi) 

 

 
 
38. Czy n-le akademiccy podejmują starania o to,by otwartość studentów była większa? 
Nie, dlaczego? 

� 
Tak, jakie? 

� 

 
 
39. Czy Pani/Pana zdaniem, powinno dążyć się do zmniejszenia dystansu między 

nauczycielem a studentem? 
tak   nie  

Dlaczego? 

 
40. Jakie warunki powinny zostać spełnione, by studenci byli bardziej otwarci na 

nauczycieli akademickich?  
(Proszę wybrać max. trzy odpowiedzi) 

Większa otwartość ze strony nauczycieli akademickich � 
Mniejsza ilość osób w czasie zajęć dydaktycznych � 

Ciekawsze formy prowadzenia zajęć � 

Sami studenci muszą się bardziej o to postarać � 

Powinny być podejmowane różnorodne działania na rzecz tworzenia syt. sprzyjających otwartości � 
Inne, jakie? � 
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41. Jakie korzyści Pani/Pana zdaniem mogą wynikać ze wzajemnej otwartości 
nauczycieli i studentów? 

 

 
42. Jakie formy Pani/Pana zdaniem najbardziej sprzyjają otwartości?  

Formy tak 
do 

pewnego 
stopnia 

nie 

Wykłady � � � 

Zajęcia konwersatoryjne, ćwiczenia, warsztaty � � � 

Seminarium naukowe � � � 
Lektoraty � � � 
Praktyki studenckie � � � 

Zajęcia dydaktyczne 

Inne, jakie?  � � � 
Konsultacje, dyżury � � � 
Przerwy między zajęciami � � � 
Obozy naukowe � � � 
Spotkania towarzyskie � � � 
Uroczystości uczelniane � � � 
Wycieczki, rajdy � � � 
Każda sytuacja jest dobra � � � 
Inne, jakie? � � � 
 
43. Proszę ustosunkować się wobec poniższych stwierdzeń, dotyczących relacji z 

innymi studentami: 

Stwierdzenie zdecyd. 
tak 

raczej 
tak 

nie 
mam 

zdania 

raczej 
nie 

zdecyd. 
nie 

Dbam o dobre relacje z koleżankami i kolegami ze studiów � � � � � 
Chętnie współpracuję z innymi � � � � � 
W razie potrzeby służę pomocą i wsparciem � � � � � 
Z niektórymi spędzam dużo wolnego czasu � � � � � 
Razem z innymi przygotowuję się do zajęć � � � � � 
Uczestniczę z innymi w różnych przedsięwzięciach o 
charakterze kulturalnym (juwenalia, teatr, kino, itp.) � � � � � 
Często rozmawiamy o swoich problemach � � � � � 
W trudnych sytuacjach mogę liczyć na pomoc innych � � � � � 
Jestem lubiany przez innych � � � � � 
Mam przyjaciół w gronie kolegów i koleżanek ze studiów � � � � � 
W środowisku akademickim troszczę się o atmosferę 
szczerego i życzliwego koleżeństwa, wymiany 
doświadczeń, podejmowania wspólnych inicjatyw 

� � � � � 

Uczestniczę z innymi w różnych przedsięwzięciach o 
charakterze naukowym (projekty badawcze, referaty, itp.) � � � � � 
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44. W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem, nauczyciele akademiccy traktują swoich 
studentów podmiotowo, tzn. w jakim stopniu: akceptują studentów; starają się ich 
zrozumieć, „wczuć się” w ich sytuację (empatia); są autentyczni; dostrzegają w 
studentach osobę; posiadają umiejętność porozumiewania się ze studentami? 
(Proszę zaznaczyć na skali) 

 
1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 

 
 

CZĘŚĆ IV. „Ja” o wspólnocie edukacyjnej 
 
45. Pani/Pana zdaniem uniwersytet to przede wszystkim:  

(Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź)  
Instytucja, która łączy funkcję dydaktyczną (kształcenie studentów – najwyżej kwalifikowanych 
kadr zawodowych i pracowników nauki) z funkcjami naukowymi (rozwijanie nauki i 
prowadzenie prac badawczych). 

� 

Wspólnota edukacyjna nauczycieli akademickich i studentów, którzy współdziałając ze sobą 
realizują określone cele dydaktyczno-wychowawcze. � 

Instytucja narodotwórcza, ośrodek rozważań dotyczących kondycji narodu, jego tożsamości i 
charakteru kultury, środowisko opiniotwórcze i kulturotwórcze. � 

Organizacja oferująca usługi edukacyjne, badawcze, eksperckie; przedsiębiorstwo ekonomicznie 
ukierunkowane na wkład w rozwój gospodarki i udział w „produkowaniu kapitału ludzkiego”, 
produkujące kwalifikacje swoim absolwentom. 

� 

Inne: � 
 
46. Czy Pani/Panu zależy na tym, by uniwersytet był wspólnotą edukacyjną nauczycieli 

akademickich i studentów?  
zdecydowanie tak �     raczej tak �     nie mam zdania �     raczej nie �     zdecydowanie nie � 

 
47. Które stwierdzenie dotyczące rozumienia wspólnoty, Pani/Pana zdaniem najbardziej 

odpowiada rozważaniom dotyczącym wspólnoty akademickiej? 
(Proszę każdemu stwierdzeniu przyporządkować ilość punktów w skali od 1 do 5,  
gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie zgadzam się”, 5 oznacza „zdecydowanie zgadzam się”)  

Rozumienie wspólnoty pkt. 
O wspólnocie możemy mówić wówczas, gdy zaistnieją pomiędzy ludźmi więzi oparte na 
zrozumieniu i wzajemnej zgodzie, gdy mamy do czynienia ze współżyciem ludzi opartym na 
przyjaźni, braterstwie i koleżeństwie, w duchu intymności i prywatności. 

 

Wspólnota, to określona struktura społeczna złożona z wielu jednostek. Jednostka, postrzegana 
jest jako niepowtarzalna osoba, która pozostaje w relacji z innymi osobami. Wspólnotę cechuje 
więź i jedność społeczna. Dobro wspólne jest równie ważne jak dobro jednostki. 

 

Uniwersytet jest wspólnotą, w której spotykają się profesorowie i studenci, przedstawiciele 
różnych pokoleń zespoleni wspólnym celem i zadaniem. Spotkanie ludzkie jest nieodzowne dla 
kształtowania osobowości i wzrostu profesjonalizmu w każdej dziedzinie. 

 

Wspólnota oznacza to, co wspólne, nie tylko moje i twoje, ale też nasze, bez utraty 
podmiotowości każdej ze stron. Wspólnota jest nie tylko miejscem przynależności i identyfikacji, 
ale też miejscem umożliwiającym człowiekowi rozkwit jego talentów. 

 

Wspólnota edukacyjna to wspólnota duchowa ludzi połączonych więzią interpersonalną, 
posiadających poczucie tożsamości grupowej oraz świadomość wspólnego edukacyjnego celu; 
ludzi uczących się i wspierających edukację innych, którzy uczyć się pragną. 

 

Wspólnota to społeczność podmiotowa. Oparta ona jest na komunikacji dialogicznej, 
demokratycznym stanowieniu zasad i podejmowaniu wspólnie ważnych decyzji. Stwarza 
jednostkom i grupom możliwość zachowania swojej podmiotowości. Jest więc otwarta na ludzką 
inicjatywę, stwarza przestrzeń dla różn. działań osób, szanuje ich oryginalność i odmienność.  

 

Inne: 
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48. Czy Pani/Pana zdaniem, uniwersytet jest wspólnotą edukacyjną studentów i 
nauczycieli akademickich?  

zdecydowanie tak �     raczej tak �     nie mam zdania �     raczej nie �     zdecydowanie nie � 
Co o tym świadczy? 

 
49. Co Pani/Pana zdaniem powinno charakteryzować wspólnotę nauczycieli 

akademickich i studentów? 

 

 
50. Jakie wartości z Akademickiego Kodeksu Wartości UJ są najbardziej istotne i które 

są obecne w życiu społeczności akademickiej?  
(W kolumnie A proszę wybrać max. trzy wartości, które wg Pani/Pana są najbardziej istotne.  
W kolumnie B proszę określić w jakim stopniu każda z podanych wartości jest obecna w życiu 
społeczności akademickiej, w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza „zdecydowanie nie występuje”, 5 
oznacza „zdecydowanie jest obecna w społeczności akademickiej”) 

Wartości A B 
Prawda – odkrywanie prawdy, głoszenie i wychowywanie w jej duchu młodzieży 
akademickiej; poszukiwanie nowych, oryginalnych rozwiązań, promocja inwencji i 
autentycznej twórczości. 

�  

Odpowiedzialność – odpowiedzialność za własny warsztat naukowy, dyscyplinę naukową, 
środowisko, które się współtworzy; odpowiedzialność za własny rozwój i rozwój innych osób.  �  
Życzliwość – wobec studentów, opieka nad rozwijającymi się umysłami, pomoc w budzeniu 
zainteresowań; tworzenie wyzwalającej energię i entuzjazm atmosfery pracy; zaufanie między 
nauczycielami akademickimi i studentami; życzliwość w czasie egzaminów i zaliczeń, awansów 
naukowych, itp. 

�  

Sprawiedliwość – sprawiedliwe ocenianie, odzwierciedlające obiektywny stan wiedzy 
studentów; sprawiedliwy podział obowiązków i odpowiedzialności; sprawiedliwa płaca za pracę �  
Rzetelność – rzetelny stosunek do faktów, do osiągnięć poprzedników oraz do języka, w 
którym buduje się teorie i w którym przekazuje się wiedzę; rzetelność w badaniach naukowych; 
skrupulatność faktograficzna i bezwzględna ścisłość logiczna; zdolność do krytycyzmu i 
autokrytycyzmu. 

�  

Tolerancja – wsłuchiwanie się w opinie innych, nawet w te przeciwstawne ogólnie 
obowiązującym, zwłaszcza naszym, osobistym; otwieranie się na inne kultury i odmienne 
koncepcje; odrzucenie reguł dyskryminacyjnego podziału ludzi – studentów i młodzieży 
naukowej – wedle ich cech narodowych, rasowych, politycznych czy światopoglądowych.  

�  

Lojalność – wobec macierzystej wspólnoty akademickiej; odsunięcie na bok prywaty i 
oportunizmu; wspomaganie demokratycznie obranej zwierzchności; solidarność wobec 
kolegów, studentów i wszystkich członków społeczności akademickiej; pomoc we wspólnych 
przedsięwzięciach, przede wszystkim w budowaniu prestiżu uczelni i jej członków.  

�  

Samodzielność – samodzielność w zdobywaniu wiedzy; troska o samorozwój; samodzielne 
pisanie prac; samodzielnie przygotowane, przeprowadzone, opracowane i opublikowane bad. �  
Uczciwość – dotyczy stosunku do innych ludzi oraz samej działalności nauk. i dydaktycznej; 
dotyczy również młodzieży, która powinna solidnie, poważnie i dogłębnie studiować obraną 
dziedzinę oraz stale odnawiać i poszerzać wiedzę, także po formalnym zakończeniu edukacji. 

�  

Godność – podmiotowe odniesienie do samego siebie i innych; twarda, bezkompromisowa 
postawa samych naukowców, wobec polityki lub zniewalającej siły pieniądza, choć również 
wobec samych siebie – kolegów i rywali zarazem. 

�  

Wolność nauki – wolność uczonych – podmiotowa wolność uczonych; swoboda badań, 
dyskusji i głoszenia poglądów; wolność nauki jako całej dziedziny; wychowanie do wolności 
młodych pokoleń. 

�  
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51. Które z zadań realizowanych przez uniwersytet jest Pani/Pana zdaniem 
najważniejszy? 

 

kształcenie �      wychowanie �     wdrażanie do samokształcenia i samowychowania � 
 

52. Czy Pani/Pana zdaniem, uniwersytet powinien wychowywać?  
 

zdecydowanie tak �     raczej tak �     nie mam zdania �     raczej nie �     zdecydowanie nie � 
Proszę uzasadnić swój wybór: 

 
53. Który „filar edukacji” z Raportu J.Delorsa jest Pani/Pana zdaniem najbardziej 

istotny na etapie studiów? (Proszę wybrać max. dwie odpowiedzi) 
Uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby zdobyć narzędzia rozumienia, łącząc kulturę ogólną 
dostatecznie rozległą, z możliwością zgłębiania niewielkiej liczby przedmiotów, czyli uczyć się 
uczyć, by móc korzystać z możliwości, jakie stwarza edukacja przez całe życie. 

� 

Uczyć się, aby działać w celu zdobycia nie tylko kwalifikacji zawodowych, lecz – co więcej – 
kompetencji, które pozwolą stawić czoło różnym sytuacjom oraz pracować w zespole. � 

Uczyć się, aby żyć wspólnie, dążąc do pełniejszego zrozumienia drugiego człowieka, realizować 
wspólne projekty i uczyć się rozwiązywania konfliktów z poszanowaniem wartości pluralizmu, 
wzajemnej życzliwości i pokoju. 

� 

Uczyć się, aby być, aby łatwiej osiągnąć pełny rozwój swojej osobowości i móc działać 
nieustannie, zwiększając zdolność do autonomii, osądu i osobistej odpowiedzialności. Realizując 
ten cel, nie wolno zaniedbać w edukacji potencjału jednostki: pamięci, rozumowania, poczucia 
estetyki, zdolności fizycznych, umiejętności porozumiewania się, itp. 

� 

 
54. Które Pani/Pana zdaniem cele wychowawcze dot. szkolnictwa wyższego są 

szczególnie istotne i które są realizowane w czasie studiów? 
(W kolumnie A proszę wybrać max. trzy cele wychowawcze, które wg Pani/Pana są najbardziej 
istotne. W kolumnie B proszę określić w jakim stopniu każdy z podanych celów wychowawczych jest 
realizowany w czasie studiów, w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza „zupełnie nie jest realizowany”, 5 
oznacza „zdecydowanie jest realizowany”) 

Cele wychowawcze A B 
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości studenta; kształtowanie postaw i 
formowanie systemu wartości. �  
Poszukiwanie, zdobywanie i przekazywanie prawdy (prawdy naukowej; prawdy o samym 
sobie, o drugim człowieku, o świecie). �  
Rozwijanie zdolności poznawczych, rozwijanie zainteresowań, przygotowanie do 
samokształcenia, formowanie postaw poznawczych. �  
Rozwijanie autonomii studenta, zdolności do samodzielnego kierowania sobą, wolności, 
twórczości i kreatywności, poczucia sprawstwa, odpowiedzialności za własny rozwój. �  
Rozwijanie u studenta odpowiedzialności za innych, wrażliwości na innych, otwartości na 
drugiego, szacunku dla innych, postawy dialogu. �  
Tworzenie warunków partnerskiego współdziałania nauczycieli akademickich i 
studentów, umacnianie więzi między nimi. �  
Przygotowywanie do życia w społeczeństwie demokratycznym. �  
Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności studenta – samodzielnego studiowania, 
samowychowania i samokształtowania osobowości. �  
Rozwijanie pasji do przyszłej pracy zawodowej. �  
Przeciwdziałanie patologicznym zjawiskom (np.: zażywanie narkotyków, alkoholizm, 
samobójstwa, plagiaty, kupowanie prac magisterskich, itp.) oraz pomoc w odkrywaniu 
sensu życia. 

�  

Inne: �  
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55. W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem uniwersytet wychowuje?  
(Proszę zaznaczyć na skali) 

 
0 ----- 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 

 
 
56.  Co Pani/Pana zdaniem jest największą przeszkodą w realizacji funkcji 

wychowawczej w uniwersytecie?  
(Proszę każdemu stwierdzeniu przyporządkować ilość punktów w skali od 0 do 5,  
gdzie 0 oznacza „zdecydowanie nie zgadzam się”, 5 oznacza „zdecydowanie zgadzam się”)  

 
Przeszkody pkt. 
Opór ze strony studentów, którzy uważają, że mają już w znacznym stopniu ukształtowaną 
osobowość i nie ma potrzeby ich wychowywania.  
Opór ze strony nauczycieli akademickich, którzy nie widzą sensu w wychowywaniu ludzi 
dorosłych, wydaje im się to nie do pogodzenia z autentyczną demokracją, kładą nacisk raczej na 
kompetencyjność. 

 

Organizacja samej uczelni, charakter zajęć dydaktycznych, masowość i anonimowość.  

Inne:   

 
 
 
 
 
 
 
Uwagi nt. kwestionariusza ankiety: 

 

 
 
Jeszcze raz bardzo dziękuję za poświęcony czas i uzupełnienie ankiety.  
Życzę Państwu powodzenia zarówno w czasie studiów, jak i w życiu osobistym i 
zawodowym! 
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SCENARIUSZ FOCUS GROUP – „ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY” 
 
 
Powitanie uczestników, prezentacja celu spotkania 
 
Opis metody: 
„Fokus” jest dyskusją, czy też precyzyjniej, dyskusją grupową, wymianą zdań na jakiś 
temat, wspólnym rozpatrywaniem jakiegoś zagadnienia. Zogniskowanie oznacza, że 
badanie prowadzone taką metodą ogranicza się do szczegółowej penetracji jednego 
konkretnego tematu. 
 
Temat:  
„Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów”  
 

*** 
Wprowadzenie 1 
Pierwsze uniwersytety określane były przez dwa podstawowe pojęcia, wyznaczające ich 
specyfikę: studium generale, tzn. poznawanie rzeczy ogólnych, powszechnych 
prawidłowości, oraz universitas – oznaczające wówczas wspólnotę, korporację, cech. 
Universitas znaczy wspólnota. 
 
Problem 1 
Czy uniwersytet rzeczywiście jest wspólnotą? Czy nauczyciele akademiccy i studenci 
tworzą wspólnotę edukacyjną? Jeżeli tak, to co jest istotą tej wspólnoty? Jeżeli nie, to 
dlaczego? 
 
Dyskusja 1  

*** 
Wprowadzenie 2 
Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym podkreśla, że 
„pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani kształcić i wychowywać studentów”. 
 
Problem 2 
Co myślicie Państwo na temat wychowania w szkole wyższej? Czy można wyznaczyć 
jakieś cele wychowania w szkole wyższej? 
 
Dyskusja 2 

*** 
Wprowadzenie 3 
Do jednych z ważniejszych zadań wychowawczych szkoły wyższej może należeć rozwój 
podmiotowości studentów, poprzez tworzenie odpowiednich warunków indywidualnego 
rozwoju i jego wspomaganie. Podmiotowość stwarza także szansę na zbudowanie 
wspólnoty akademickiej. 
 
Problem 3 
Czy można zgodzić się z powyższym założeniem? Czym jest podmiotowość? Jak 
należy ją rozumieć? Jakie cechy podmiotowości możemy wyodrębnić? 
 
Dyskusja 3 
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*** 
Wprowadzenie 4 
Krzysztof Wielecki zaproponował ujęcie podmiotowości pomiędzy indywidualizmem a 
kolektywizmem. Wyodrębnił on dwie struktury podmiotowości, którym przypisał 
określone cechy podmiotu. 
Narcystyczną strukturę podmiotowości tworzą m.in. następujące cechy podmiotu: 
zdolność do działania; autonomiczność, odrębność; samodzielność; świadomość swego 
działania, jego celów i skutków; odpowiedzialność za siebie i swoje działanie 
(ewentualnie zaniechanie tegoż działania); poczucie swojej autentyczności (wie się kim 
się jest i jest się temu wiernym) i świadomość tożsamości; ekspresja, jako wyrażanie 
siebie; twórczość i wolność; obowiązkowość; oryginalność; ambicja; godność.  
Do drugiej, dialektycznie pojednaną z tą pierwszą sferą podmiotowości, należy 
uspołeczniona struktura podmiotowości. Przynależne jej cechy to m.in.: traktowanie 
innych jako podmiotu; odpowiedzialność za innych ludzi; otwartość na innych; 
szacunek dla drugiego, życzliwość i zaufanie; umiejętność decentracji i empatii; 
wrażliwość na dobro, jakim jest inny człowiek oraz na dobro wspólne; zdolność do 
poszukiwania możliwości porozumienia (wola zrozumienia racji innych), 
demokratycznego stanowienia zasad i wspólnego podejmowania ważnych decyzji; chęć 
do współpracy z innymi; umiejętność radowania się różnorodnością kulturową, 
szanowania odmienności innych. 
„Mo żemy mówić także o fazach podmiotowości. Pierwszą, w której wykształca się 
narcystyczna struktura podmiotowości, można by za Levinasem, nazwać stanem 
upojenia własną tożsamością. Drugą, wyższą, późniejszą w rozwoju, możliwą, ale 
niekonieczną, byłaby faza uspołecznionej podmiotowości”. 
 
Problem 4 
Co Państwo myślicie o takim ujęciu podmiotowości? W jakim stopniu tak rozumiana 
podmiotowość odpowiada wspólnotowo-wychowawczemu charakterowi szk. wyższej? 
 
Dyskusja 4 

*** 
Wprowadzenie 5 
Zaangażowanie – za prof. Zbigniewem Kwiecińskim – to gotowość jednostki do 
przezwyciężenia dysonansu, świadomie przeżywanego przez jednostkę stanu napięcia 
poznawczo-emocjonalnego, przeżycia konfliktu wewnętrznego między zaakceptowanymi 
wartościami a postrzeganym poziomem ich realizacji (poziomem – dodajmy – 
ocenianym jako znacznie odległy od idealnego, pożądanego, upragnionego). Ta 
gotowość jednostki do likwidacji przeżycia niedoboru stopnia zrealizowania przyjętych 
wartości może (nie musi) przeobrazić się w działanie na rzecz realizacji tych wartości, a 
formy zachowań zaspokajających potrzebę udziału w spełnianiu wartości mogą być 
bardzo różnorodne – od rzeczywistego czynu, rzeczywistego udziału w zmianie praktyki 
społecznej, poprzez zachowania symboliczne, rytualne – do pozornych, zastępczych, 
ucieczkowych aż do obojętności. Zaangażowanie ma nie tylko określoną siłę, ale i treść.  
 
Problem 5 
W jakim stopniu wspólnota akademicka – nauczyciele akademiccy i studenci – są 
zaangażowani w rozwój podmiotowości studentów? Proszę podać konkretne przykłady. 
 
Dyskusja 5 



 

Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów 
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*** 
Wprowadzenie 6 
Na podstawie koncepcji podmiotowości Krzysztofa Wieleckiego można wyodrębnić po 
kilka cech podmiotowości indywidualnej i społecznej. W zakresie podmiotowości 
indywidualnej studenta wybrano następujące cechy podmiotu: (1) przeświadczenie o 
sobie samym jako podmiocie, (2) aktywność sprawcza w zakresie własnego rozwoju (w 
tym aktywność aksjologiczna), (3) samodzielność w procesie edukacyjnym,  
(4) sprecyzowane oczekiwania wobec nauczycieli akademickich. Natomiast w 
społecznej strukturze podmiotowości poddano analizie: (1) podmiotowe traktowanie (w 
tym współdziałanie partnerskie), (2) otwartość na innych, (3) współtworzenie wspólnoty 
edukacyjnej [prezentacja modelu]. 
 
Problem 6 
Jak oceniacie Państwo zaangażowanie studentów i nauczycieli akademickich w rozwój 
tych poszczególnych cech podmiotowości studentów? Proszę podać konkretne 
przykłady lub propozycje. 
 
Dyskusja 6 

*** 
Wprowadzenie 7 
Jednym z możliwych typów relacji pomiędzy uczestnikami procesu edukacyjnego w 
szkole wyższej jest partnerstwo, partnerskie współdziałanie. 
 
Problem 7 
Jak Państwo rozumiecie partnerstwo? Czy jest ono możliwe w relacji nauczyciel 
akademicki – student? Na czym taki typ relacji polega? Jakie przeszkody, a jakie 
korzyści? 
 
Dyskusja 7 

*** 
Wprowadzenie 8 
Interesujący model partnerstwa zaproponowała prof. Jadwiga Bińczycka [prezentacja 
modelu]. 
 
Problem 8 
Co Państwo myślicie o takim ujęciu partnerstwa? Jaka relacja występuje pomiędzy 
podmiotowością a partnerstwem? 
 
Dyskusja 8 
 

*** 
 
Zakończenie i podziękowanie za uczestnictwo w wywiadzie grupowym 


