
ROZDZIAŁ 3

KONCEPCJA PROJAKOŚCIOWEJ RESTRUKTURYZACJI WZiKS UJ 
NA PRZYKŁADZIE INNOWACJI ORGANIZACYJNYCH W IEiZ1

3.1. Opis stanu faktycznego organizacji i funkcjonowania wydziałów 
uniwersyteckich na wybranych przykładach

3.1.1. Wprowadzenie

Wydziały na każdej uczelni wyższej pełnią rolę jednostek podstawowych. W ra-
mach wydziału prowadzona jest działalność naukowa, dydaktyczna oraz admini-
stracyjna, jednakże coraz bardziej skomplikowana jest ich struktura organizacyjna. 
Powoduje to, że wydziały są coraz mniej skuteczne oraz efektywne w działaniu, 
zarówno w sferze dydaktycznej, jak i naukowej. Propozycje zmian organizacyjnych 
powinny wynikać z obserwacji środowiskowych, otoczenia podmiotu, jak również 
doświadczeń innych uczelni, a także krajów rozwiniętych.

3.1.2. Podstawy prawne funkcjonowania wydziałów

Funkcjonowanie uczelni wyższych oparte jest na Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365) oraz statutach uczelni. 
Oczywiście nie są to jedyne dokumenty, z których wynikają zasady działania szkół 
wyższych, istotne są również zarządzenia oraz rozporządzenia organów uczelni. 
Zgodnie z art. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym każdy wydział bądź jed-
nostka organizacyjna powinny prowadzić przynajmniej jeden kierunek studiów lub 
studia doktoranckie w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej2.

1 Autorzy: Jan Stępniewski, Marcin Kęsy – Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński.

2 Patrz: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), 
art. 2, s. 4.
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Pozostałe zasady funkcjonowania wydziałów określone zostały w dokumen-
tach wewnętrznych uczelni. Najważniejszym spośród nich jest statut uczelni. I tak 
w przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego obowiązującym Statutem jest dokument 
uchwalony dnia 7 czerwca 2006 roku przez Senat Uczelni oraz zatwierdzony przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z paragrafem 24 Statutu UJ przedstawiono ramy działania dla Rad 
Wydziału w zakresie wykonywania podstawowych zadań. Druga część statutu nosi 
nazwę „Rada Wydziału i Dziekan” i zawiera informacje dotyczące tylko i wyłącznie 
jednostek wydziałowych. Na podstawie paragrafu 31 Statutu UJ stwierdza się, że 
organami wydziału są Rada Wydziału oraz Dziekan. 

Paragraf 33 Statutu UJ zawiera zadania, które w ramach kompetencji posiadają 
Rady Wydziału. Do najważniejszych w zakresie działalności naukowej i dydaktycz-
nej zalicza się: zatwierdzanie kierunków działalności, uchwalanie planów i progra-
mów studiów, ocenę i wspomaganie kadry naukowej i dydaktycznej, opiniowanie 
wniosków dotyczących zmian organizacyjnych3. Kompetencje Dziekana zawarte są 
w paragrafie 36 Statutu UJ i dotyczą m.in. nadzoru nad działalnością dydaktyczną 
i badawczą; Dziekan może decydować w sprawach mienia i gospodarki wydziału, 
zarządzania i kierowania podległymi pracownikami administracji4.

W przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego podstawową jednostką organiza-
cyjną jest wydział (par. 47 Statutu UJ). Zgodnie z zapisem zawartym w paragra-
fie 48 wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej 
i dydaktycznej5. Te wszystkie zadania narzucone wydziałowi często realizowane 
są i kreowane na poziomie RW. Powoduje to zbyt duże przeciążenia tego gremium.

Uniwersytet Jagielloński pod względem organizacyjnym składa się z 15 podsta-
wowych jednostek organizacyjnych, w tym z Wydziału Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej, na przykładzie analizy którego przedstawiona zostanie propozycja 
zmian jakościowych6. W paragrafie 50 Statutu Uczelni zawarto opis organizacyjny 
wydziałów. Zgodnie z tym paragrafem w ramach struktury wydziału znajdować 
się mogą instytuty, katedry, kliniki, zakłady, inne jednostki prowadzące działal-
ność dydaktyczną bądź naukową oraz jednostki pomocnicze bezpośrednio podległe 
władzom wydziału. W ramach instytutu mogą być utworzone katedry, kliniki oraz 
zakłady, jak również struktura pomocnicza, którą stanowią biblioteka, pracownie, 
laboratoria i warsztaty7.

3 Patrz: Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, uchwalony dnia 7 czerwca 2006 roku przez Senat 
Uczelni, par. 33, s. 19.

4 Ibidem, par. 36, s. 19.
5 Ibidem, par. 47–48, s. 23.
6 Patrz: Witryna internetowa Uniwersytetu Jagiellońskiego, http://www.uj.edu.pl (dostęp: 10.10.2010).
7 Patrz: Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, uchwalony dnia 7 czerwca 2006 roku przez Senat 

Uczelni, par. 50, s. 23–24.



67Koncepcja projakościowej restrukturyzacji WZiKS UJ...

R y s u n e k  1. Teoretyczny schemat struktury organizacyjnej wydziału  
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 czerwca 2006 
roku.

W katedrach można utworzyć kliniki i zakłady oraz pracownie, a także labo-
ratoria i warsztaty jako jednostki pomocnicze. Również w ramach zakładów i kli-
nik tworzone mogą być jednostki pomocnicze w formie laboratoriów, warsztatów 
i pracowni. Pozostałe jednostki pomocnicze funkcjonujące na wydziale podlegają 
bezpośrednio dziekanowi.

Zgodnie ze Statutem w ramach instytutu prowadzone może być kształcenie stu-
dentów i doktorantów oraz badania naukowe, a także zarządzanie rozwojem ka-
dry na płaszczyźnie naukowym oraz dydaktycznym. Dyrektor skupia na stanowi-
sku kompetencje wykonawcze, decyzyjne, z kolei RI (Rada Instytutu) kompetencje 
uchwałodawcze. Na czele instytutu stoi Dyrektor oraz Rada Instytutu. Na poziomie 
instytutu realizowane są następujące zadania: określa się kierunki działań instytutu, 
przedkłada się Radzie Wydziału wnioski związane z kierunkiem studiów i specjali-
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zacjami oraz projekty planów i programów studiów, podejmuje się działania na rzecz 
rozwoju kadr8.

Kolejną jednostką organizacyjną funkcjonującą w strukturze wydziału są ka-
tedry. Katedra organizuje i prowadzi prace w zakresie kształcenia studentów oraz 
kadry naukowo-dydaktycznej związane z określoną dyscypliną naukową, przygo-
towuje kandydatów do samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej oraz prowadzi 
badania naukowe. Z kolei w zakładach realizowane są te same zadania, jak w przy-
padku katedr, lecz nie uwzględnia się w działaniach przygotowania kandydatów do 
samodzielnej pracy naukowej. W ramach funkcjonowania kliniki realizowane są 
tożsame do zakładów zadania, uzupełniane o uczestnictwo w sprawowaniu opieki 
zdrowotnej9.

Jednostki pomocnicze tworzone są z inicjatywy rektora bądź na wniosek dzieka-
na lub kierownika innej jednostki (patrz par. 81 Statutu UJ)10. 

Dodatkowo na wydziałach, w instytutach oraz jednostkach pomocniczych funk-
cjonuje obsługa administracyjna, która podlega kierownikom tych jednostek.

3.1.3. Stan faktyczny organizacji i funkcjonowania WZiKS

Analizowany Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim zawiera w swojej strukturze 8 instytutów, 3 katedry oraz 2 jednostki 
pomocnicze (pracownię i bibliotekę wydziałową). W sumie funkcjonuje w ramach 
Wydziału 14 jednostek oraz CESPiA, będąca jednostką organizacyjną działalności 
podstawowej podległą merytorycznie pod Instytut Spraw Publicznych11.

W całej strukturze WZiKS funkcjonują w sumie 23 katedry, 32 zakłady, 6 pra-
cowni, 2 laboratoria, biblioteka wydziałowa oraz biblioteki instytutowe.

Prowadząc badania środowiskowe na Wydziale Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej, zauważa się, że podział w strukturze na instytuty, katedry oraz za-
kłady jest sztuczny. W większości katedr bądź zakładów zatrudnionych jest nie 
więcej niż czterech pracowników (wraz z kierownikiem jednostki). Na Wydziale 
są 3 jednostki organizacyjne, które tworzy jedynie kierownik, bez podległych mu 
pracowników.

Zgodnie z przyjętymi na uczelni zasadami każdy samodzielny pracownik otrzy-
muje zakład, a profesor tytularny – katedrę. Często nie idą za tym kwestie dydak-
tyczne ani naukowe, oprócz stworzenia „na papierze” jednostki w ramach instytutu. 
Tworzenie takich jednostek powinno wynikać przede wszystkim z potrzeb dydak-
tycznych wydziału, a dopiero w drugiej kolejności ze względów naukowych. Trudno 
dostrzec takie powiązania. 

8 Patrz: Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, uchwalony dnia 7 czerwca 2006 roku przez Senat 
Uczelni, par. 52–57, s. 24–26.

9 Ibidem, par. 59–65, s. 26–28.
10 Ibidem, par. 81, s. 33.
11 Patrz: Witryna internetowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, http://www.wzks.

uj.edu.pl (dostęp: 15.10.2010).



69Koncepcja projakościowej restrukturyzacji WZiKS UJ...

Nazwy katedr oraz zakładów nie są powiązane z kierunkami oraz specjalnoś-
ciami studiów prowadzonych w instytutach. Często jest tak, że katedra bądź zakład 
posiadający potencjał dydaktyczny do określonego przedmiotu nie prowadzi go, po-
nieważ znajduje się w strukturze organizacyjnej innego instytutu.

Jednakże nawet katedry i zakłady w ramach instytutu prowadzącego określony 
kierunek bądź specjalność studiów nie odpowiadają nawet za jakąś spójną część pro-
gramu, realizują co najwyżej dwa lub kilka przedmiotów, często bez związku z na-

R y s u n e k  2. Faktyczna struktura organizacyjna WZiKS Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w 2010 roku

Źródło: na podstawie analizy środowiskowej przeprowadzonej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej UJ.
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zwą jednostki. Sytuacja taka jest źródłem rozmycia odpowiedzialności za dydaktykę 
oraz uniemożliwia nawiązywanie właściwych, z punktu widzenia pedagogiki, rela-
cji instytutów, katedr i zakładów ze studentami. Realizacja programów oraz planów 
studiów odbywa się na poziomie instytutów, które często przyjmują nazwy kierun-
ków prowadzonych studiów. Tym samym dyrekcja instytutu odpowiedzialna jest, 
ale tylko teoretycznie, za dydaktykę oraz pedagogikę na kierunku studiów. Również 
budżety finansowe, które otrzymuje wydział, ulokowane są na poziomie instytu-
tów, w wyniku czego katedry i zakłady nie są samodzielnymi jednostkami, tylko 
jednostkami organizacyjnymi zależnymi od władz instytutu. Nie mają możliwości 
kształtowania polityki dydaktycznej oraz kadrowej w ramach katedry lub zakładu12.

Uczelnie zgodnie z zapisem w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
z własnymi statutami mają obowiązek kształcić pracowników naukowo-dydaktycz-
nych. Jest to utrudnione, ponieważ kształtowanie kadr powinno się odbywać na naj-
niższym szczeblu organizacyjnym. To tam buduje się zespoły wokół profesorów, 
mistrzów w swojej profesji. Jednakże na WZiKS proces ten został zachwiany po-
przez scedowanie tych działań na poziom instytutu. Rzeczywistość jest inna: bada-
nia odbywają się w sposób przypadkowy, poprzez aktywność części pracowników, 
niekoniecznie samodzielnych. W chwili obecnej na poziomie instytutu kształcenie 
kadry naukowej polega jedynie na opiniowaniu otwarcia przewodu doktorskiego czy 
też oceny kandydatów do zatrudnienia13.

Finansowanie badań naukowych jest scentralizowane. Polega ono na aplikowa-
niu o granty badawcze oraz korzystaniu z rezerw Dziekana w formie badań statuto-
wych oraz własnych. O przeprowadzenie badań własnych wnioskować może każdy 
pracownik uczelni, z kolei badania statutowe dostępne są tylko pracownikom samo-
dzielnym. Jednakże są to niewielkie kwoty pieniężne, które nie zmieniają sytuacji 
finansowej katedry lub zakładu.

W chwili obecnej na poziomie instytutu badania naukowe polegają jedynie na 
kształtowaniu młodej kadry akademickiej poprzez opiniowanie otwarcia przewodu 
doktorskiego.

Jednakże część spośród pracowników samodzielnych, wychodząc naprzeciw po-
trzebom młodych naukowców, prowadzi nieformalne spotkania, tzw. międzyzakła-
dowe czy międzykatedralne seminaria doktorskie. W ramach tych działań młodzi 
adepci nauki mogą przedstawiać wyniki badań. Często owocuje to otwarciem i za-
mknięciem przewodu doktorskiego. W spotkaniach uczestniczą również habilitanci. 
Ale jest to działanie wynikające bardziej z dobrej woli nielicznych samodzielnych 
pracowników naukowych niż działanie systemowe, profesjonalne14.

W ramach Wydziału funkcjonują instytuty, które obsługują konkretne kierunki 
studiów15. Jednakże jednostki podległe instytutom nie spełniają istotnej roli dydak-

12 Wnioski z badań pierwotnych przeprowadzonych bezpośrednio na WZiKS UJ.
13 Patrz: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 164, poz. 1365), 

art. 13, s. 8.
14 Wnioski z badań pierwotnych przeprowadzonych bezpośrednio na WZiKS UJ.
15 Patrz: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 164, poz. 1365), 

art. 2, s. 3.
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tycznej przy realizacji kierunków lub specjalności studiów. Obsługują jedynie część 
zobowiązań dydaktycznych w ramach kierunku studiów. Skutkiem tego całość pro-
gramu nie jest koordynowana. Instytut odpowiada jedynie za zatwierdzanie pro-
gramów bądź planów studiów. W ogóle nie skupia działań na realizacji programów 
studiów. Profesorowie na Radzie Instytutu otrzymują przydział zajęć i zazwyczaj na 
tym się kończy współpraca między wykładowcami. 

Pracownicy katedr i zakładów, prowadząc zajęcia, nie robią tego pod marką ka-
tedry lub zakładu, lecz pod swoim nazwiskiem. Tym samym nie zachodzi żadna 
relacja pomiędzy katedrami i zakładami a dydaktyką. Miejsce katedry lub zakładu 
zastępuje instytut, który z kolei nie koordynuje działań pracowniczych w trakcie 
realizacji dydaktyki, a przecież stanowi podmiot w kontaktach ze studentami.

Ze względu na dużą liczbę studentów na kierunkach studiów dyrekcje instytutów 
liczą zazwyczaj 2 lub 3 osoby (dyrektor i 1–2 zastępców). Jednakże taki instytut 
ma trudności w bezpośrednim zarządzaniu dydaktyką, gdyż musi współpracować 
z wieloma katedrami i zakładami, a te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za kie-
runki czy specjalności studiów. Kierunki studiów obsługiwane są w sposób niedo-
skonały na poziomie instytutów. Na poziomie instytutu odbywa się planowanie oraz 
zarządzanie w sprawach dydaktycznych dotyczących kierunków studiów. W tych 
działaniach nie uczestniczą ani katedry, ani zakłady, a jedynie pojedynczy pracow-
nicy, lecz nie występują oni w imieniu swych jednostek. Dowodzi to bezużyteczno-
ści katedr i zakładów w kontekście realizacji spraw dydaktycznych.

Rekrutacja personelu do katedr i zakładów ma charakter patologiczny. Działania 
te nie są oparte na potrzebach badawczych ani dydaktycznych katedr i zakładów. 
Głównym czynnikiem wyznaczającym politykę kadrową są egoistyczne indywidu-
alne ambicje kierowników katedr i zakładów wynikające z tradycji oraz żądzy po-
siadania władzy i „siły roboczej”. 

RW ze względu na zbyt wiele zadań realizowanych w kilku płaszczyznach prob-
lemowych jest nazbyt obciążona. RW nie jest w stanie przeanalizować i przegłoso-
wać wszystkich problemów zgłoszonych w porządku obrad. Często takie obrady 
trwają wiele godzin, jednocześnie głosowania odbywają się na zasadzie automaty-
zmu, bez wnikliwej analizy przedmiotu.

Rekrutacja na poszczególne kierunki powinna być uzależniona od potrzeb dy-
daktycznych. Oznacza to, że w zależności od przedmiotów przyjętych do realiza-
cji w programie studiów lub specjalności zatrudniani byliby pracownicy, a nie na 
odwrót, jak to często się odbywa teraz. Obecnie zatrudniany jest pracownik i do-
piero wówczas tworzy się przedmioty związane z jego zainteresowaniami nauko-
wo-dydaktycznymi. Jednocześnie należy zwiększyć kontrolę nad realizowanym 
programem zajęć poprzez wprowadzenie zasady, że ten, kto prowadzi wykład, ma 
obowiązek koordynować pracowników prowadzących ćwiczenia, a z kolei osoba 
prowadząca ćwiczenia powinna, w szczególności na początku współpracy, uczest-
niczyć w wykładach do przedmiotu.

W nowej strukturze Wydziału zmiany nie dotknęłyby jednostek pomocniczych, 
które stanowią jednostki uzupełniające działania dydaktyczne oraz naukowe. 
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3.1.4. Opis funkcjonowania wybranych wydziałów innych wyższych uczelni

3.1.4.1. Opis funkcjonowania WEiZ Uniwersytetu Zielonogórskiego

W przypadku Uniwersytetu Zielonogórskiego, podobnie jak na pozostałych uczel-
niach wyższych w kraju, najważniejszymi dokumentami dla opisu zasad oraz funk-
cjonowania uczelni są Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut. W przy-
padku UZ jest to uchwała, która została podjęta 31 maja 2006 oraz zmieniona 
27 stycznia 2010 roku. Paragraf 81 Statutu UZ zawiera zapis określający wydział 
jako jednostkę podstawową uczelni. 

Zgodnie z paragrafem 14 ważną rolę na Uczelni, oprócz Senatu i Rektora Uczelni, 
odgrywają dwa organy: Rada Wydziału oraz jej Dziekan16. W paragrafie 36 Statutu 
UZ zawarte są kompetencje wydziału, które pokrywają się z zadaniami zawartymi 
w Statucie UJ. 

Również wydziały UZ mają dużą autonomię w zakresie działalności naukowo- 
-badawczej, organizacyjnej i dydaktycznej. Paragraf 85 Statutu UZ przedstawia jed-
nostki organizacyjne, które mogą być organizowane w ramach struktury wydziałów. 

16 Patrz: Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego, uchwalony dnia 31 maja 2006 oraz zmieniony 
27.01.2010 roku przez Senat Uczelni, par. 14, s. 7.

R y s u n e k  3. Teoretyczny schemat struktury organizacyjnej wydziału  
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2006 
roku ze zmianami.



73Koncepcja projakościowej restrukturyzacji WZiKS UJ...

Są to: instytuty, katedry, zakłady, pracownie lub warsztaty, laboratoria, obserwato-
ria oraz inne jednostki. W ramach instytutu, zgodnie z paragrafem 86, organizowane 
mogą być zakłady, pracownie lub warsztaty, laboratoria i obserwatoria. Z kolei kate-
dry, według zapisu paragrafu 87, są jednostkami, w których istnieć mogą zakłady, pra-
cownie lub warsztaty, laboratoria oraz obserwatoria. Pozostałe jednostki organizacyj-
ne nie mają złożonej struktury i nie mają żadnych podległych jednostek. Zgodnie ze 
Statutem UZ instytuty oraz katedry mają możliwość tworzenia jednostek o podobnej 
strukturze. Jedyna różnica polega na liczbie pracowników samodzielnych, dla któ-
rych Uczelnia musi być podstawowym miejscem pracy. I tak w przypadku instytutów 
zatrudnionych musi być co najmniej 6 osób z tytułem profesora lub co najmniej ze 
stopniem doktora habilitowanego, w katedrach z kolei – 1 osoba z tytułem profesora 
lub co najmniej 2 ze stopniem doktora habilitowanego17.

17 Ibidem, par. 85, s. 24.

R y s u n e k  4. Faktyczna struktura organizacyjna WEiZ Uniwersytetu Zielonogórskiego

Źródło: na podstawie analizy środowiskowej przeprowadzonej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania 
UZ.
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Zestawiając teoretyczną budowę wydziału przedstawioną w Statucie UZ z rze-
czywistą strukturą Wydziału EiZ, zauważa się znaczne odstępstwa. W dużej mierze 
wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, z uwagi na ubogą kadrę naukowo-dy-
daktyczną, w szczególności pracowników samodzielnych (4 profesorów tytularnych 
i 12 doktorów habilitowanych). Po drugie, części spośród tej kadry, ze względu na 
reprezentowaną dyscyplinę KBN, nie można zaliczyć do minimum kadrowego pro-
wadzonych kierunków studiów, a także ze względu na prowadzone na Wydziale 
kierunki studiów, które mają przybliżoną strukturę programów kształcenia. Są to 
kierunki: zarządzanie, ekonomia oraz bezpieczeństwo narodowe18. 

W ramach WEiZ występuje 11 jednostek organizacyjnych, spośród których 
dwie to katedry, osiem jednostek jest uformowanych jako zakład oraz funkcjonuje 
jedna pracownia językowa, która utworzona została w celach świadczenia usług dy-
daktycznych na kierunkach prowadzonych na Wydziale. W jednostkach wchodzą-
cych w skład struktury wydziałowej zatrudnionych jest od 4 do 10 pracowników, 
w tym kierownicy jednostek19. 

Opisywany Wydział posiada prostą, dwupoziomową strukturę organizacyjną – 
wynika to ze zlikwidowania poziomu pośredniego między wydziałem a katedrami 
i zakładami, czyli stopnia instytutowego. Można sądzić, że Wydział stał się pre-
kursorem ogólnych zmian na uczelniach polskich, ale jest to przekonanie złudne, 
gdyż inspiracją do tych zmian był fakt, że w niedawnej przeszłości na Wydziale 
prowadzony był tylko jeden kierunek studiów, zarządzanie, oraz rażący niedostatek 
samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Dopiero w latach później-
szych uruchomiono kolejne kierunki studiów I stopnia. Jedynie kierunek zarządza-
nie jest prowadzony na poziomie I i II stopnia. Na RW omawiane są nie tylko sprawy 
organizacyjne i administracyjne, lecz również dydaktyczne, m.in. korekty w pro-
gramach kierunków studiów, obsada dydaktyczna do przedmiotów oraz sprawy ka-
drowe. Rozpatrywanie wszelakich spraw tematycznych na poziomie RW skutkuje 
tym, że porządki obrad są przeładowane, a przez to często się zdarza zjawisko tzw. 
automatycznych głosowań. Należy zwrócić uwagę, że jednostki podrzędne, katedry 
i zakłady, nie pełnią żadnej funkcji, ani dydaktycznej, ani naukowej w strukturze 
Wydziału. Rekrutacja nauczycieli akademickich nie jest związana z potrzebami 
dydaktycznymi bądź naukowymi WEiZ, a selekcja pracowników nie odbywa się 
systemowo20.

3.1.4.2. Opis struktury i funkcjonowania WNE Uniwersytetu Ekonomicznego  
we Wrocławiu

Drugim Wydziałem zestawionym dla porównania z Wydziałem Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej jest Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. 

18 Wnioski z badań pierwotnych przeprowadzonych bezpośrednio na WEiZ UZ.
19 Patrz: Witryna internetowa Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

http://www.wez.uz.zgora.pl (dostęp: 24.10.2010).
20 Wnioski z badań pierwotnych przeprowadzonych bezpośrednio na WEiZ UZ.
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Uniwersytet Ekonomiczny, podobnie jak Uniwersytet Jagielloński oraz 
Uniwersytet Zielonogórski, działa w oparciu o Ustawę Prawo o szkolnictwie wyż-
szym oraz własny Statut uchwalony przez Senat Uczelni w dniu 18 maja 2006 roku.

Na analizowanej Uczelni, zgodnie z paragrafem 6 Statutu Uczelni, jednostkami 
podstawowymi również są wydziały21. Jednostkami wydziału mogą być zakłady, 
katedry i instytuty. Zapis ten widnieje w paragrafie 7 pkt 1 powyższego dokumentu. 

Z kolei w paragrafie 7 pkt 2 zawarto informacje, że zakład może wchodzić 
w strukturę katedry. Warunkiem utworzenia zakładu jest zatrudnienie w jego ra-
mach 3 pracowników akademickich, w tym co najmniej 1 doktora habilitowa-
nego lub pracownika z wyższym tytułem naukowym na podstawowym etacie. 
W paragrafie 8 przedstawiono wymogi związane z powołaniem katedry. Zgodnie 
z opisem katedra musi zatrudniać co najmniej 5 nauczycieli akademickich, w tym 
doktora habilitowanego lub profesora zatrudnionego na pierwszym etacie. Instytut 
może zostać utworzony na wniosek 3 katedr, czyli w ramach instytutu musi być 
zatrudnionych minimum 15 pracowników na podstawowym etacie, w tym przy-
najmniej 3 doktorów habilitowanych. Na czele instytutu stoi Dyrektor, a organem 
wspomagającym jest Rada Instytutu. Informacje te zawarte są w paragrafie 9 
Statutu UE22.

Pozostałe jednostki organizacyjne, których zadaniem jest obsługa administra-
cyjna, techniczna oraz dydaktyczna, funkcjonują na poziomie uczelni w formie mię-
dzywydziałowych jednostek organizacyjnych. 

Paragraf 38 zawiera szczegółowy opis kompetencji Rady Wydziału. Zgodnie 
z tym paragrafem działania skupione są na płaszczyźnie administracyjnej oraz dy-
daktycznej, w mniejszym stopniu naukowej.

Z kolei katedry i zakłady mają realizować zadania dydaktyczne oraz naukowe 
w zakresie jednej lub kilku dyscyplin naukowych. W przypadku instytutów zapis 
ten zawarty jest w paragrafie 9, katedr w paragrafie 8, a zakładów w paragrafie 6 
Statutu Uczelni. 

Jednostkami uzupełniającymi działalność dydaktyczną na poziomie uczelni są 
Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
oraz Jeleniej Górze. Realizują one zajęcia językowe oraz sportowe na wydziałach 
zgodnie z uchwalonymi programami studiów. Jednostki te mają charakter między-
wydziałowy. Jedynymi jednostkami pomocniczymi, które zgodnie z wewnętrznymi 
ustaleniami mogą prowadzić działalność na poziomie wydziału, instytutu bądź ka-
tedry, są biblioteki.

W ramach opisywanego Wydziału funkcjonują 2 instytuty oraz 11 katedr bezpo-
średnio podległych Dziekanowi Wydziału. W strukturze Instytutu Ekonomicznego 
działają 4 katedry, z kolei w strukturze Instytutu Marketingu znajdują się 3 katedry. 

21 Patrz: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz.U. nr 164, poz. 
1365), art. 2, s. 3 oraz Statut Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, uchwalony w dniu 18 maja 
2006 roku przez Senat Uczelni, par. 6, s. 4.

22 Statut Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, uchwalony w dniu 18 maja 2006 roku przez 
Senat Uczelni, par. 7–9, s. 4–6.
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Jak łatwo zauważyć, na Wydziale Nauk Ekonomicznych funkcjonują katedry oraz 
instytuty tworzone zgodnie z kryterium specjalności23. 

Głównym czynnikiem powstawania katedr są minimalne wymogi dotyczące 
tworzenia jednostek organizacyjnych; wystarczy, aby pracownikiem był doktor ha-
bilitowany bądź pracownik z tytułem profesorskim.

W sumie na WNE działa 18 katedr. We wszystkich katedrach zatrudnionych jest 
co najmniej 5 pracowników, co jest zgodne z zapisami znajdującymi się w Statucie 
Uczelni24.

Pracownicy akademiccy przypisani są do konkretnych katedr, w ramach któ-
rych przydzielane są im zajęcia dydaktyczne bardziej lub mniej zgodne z profilem 
katedry. Dodatkowo pracownicy mogą prowadzić badania naukowe, lecz dyspo-
zycje dotyczące środków finansowych realizowane są na poziomie wydziałowym. 
Planowanie oraz zarządzanie programami studiów odbywa się w dwojaki sposób. 
W przypadku katedr podległych instytutom działania realizowane są na poziomie 
instytutu, a przekazywane do zatwierdzenia RW. Z kolei sprawy dydaktyczne w ka-
tedrach podległych bezpośrednio Dziekanowi podejmowane są na RW25.

23 Patrz: Witryna internetowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, http://www.ue.wroc.pl (dostęp: 28.10.2010).

24 Ibidem (dostęp: 29.10.2010).
25 Wnioski z badań pierwotnych przeprowadzonych bezpośrednio na WNE UE we Wrocławiu.

R y s u n e k  5. Teoretyczny schemat struktury organizacyjnej wydziału Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.
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R y s u n e k  6. Faktyczna struktura organizacyjna WNE Uniwersytetu Ekonomicznego  
we Wrocławiu

Źródło: na podstawie analizy środowiskowej przeprowadzonej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UE 
we Wrocławiu.
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3.1.5. Podsumowanie części I

Analizując dane z wybranych uczelni wyższych, można dojść do następujących 
wniosków:

–  prezentowane wydziały trzech uczelni (UJ, UZ i UE we Wrocławiu) mają po-
dobną strukturę organizacyjną, można powiedzieć, że schematyczną i prze-
starzałą,

–  finanse są scentralizowane na poziomie wydziałów,
–  na wszystkich wydziałach potencjał naukowy jest rozproszony, i nawet jeśli 

na UE we wszystkich katedrach jest spełnione kryterium zatrudnienia 5 pra-
cowników naukowo-dydaktycznych, to nie oznacza to, że są tam nowoczesne 
zespoły badawcze,

–  we wszystkich przypadkach występuje ograniczony rozwój młodych pracow-
ników,

– katedry i zakłady nie koordynują działań dydaktycznych,
–  zarządzanie sprawami dydaktycznymi odbywa się na poziomie RW, rzadziej 

na RI,
–  rekrutacja pracowników na wszystkich uczelniach nie jest oparta o potrzeby 

dydaktyczne bądź naukowe.

3.2. Analiza krytyczna obecnego stanu organizacji, relacji międzyludzkich 
i funkcjonowania struktur polskich uczelni na przykładzie WZiKS UJ

Rada Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej jest organizmem zbyt du-
żym i bezwładnym, nie odpowiada współczesnym wyzwaniom. Liczy zbyt dużo 
członków reprezentujących skrajne wręcz dziedziny i dyscypliny naukowe: ekono-
mię, zarządzanie, nauki humanistyczne, prawo i wiele innych. Regulamin funkcjo-
nowania i wielkość Rady Wydziału to źródła przeciągających się procedur, powol-
nego podejmowania decyzji i innych zachowań patologicznych:

–  niekompetencji części humanistycznej Rady Wydziału w sprawach ekono-
mii i zarządzania i odwrotnie, przy jednoczesnym wspólnym głosowaniu nad 
doktoratami i habilitacjami,

–  braku zainteresowania jednej części Rady Wydziału w czasie dyskusji nad 
problemami części „przeciwnej” i odwrotnie,

–  częstych wzajemnych nieporozumień w kwestiach naukowych,
–  dużej liczby głosów wstrzymujących się,
–  głosów oddawanych nieświadomie, 
– przeładowanych programów Rady Wydziału – z uwagi na drobne sprawy, 

które muszą przechodzić przez Radę Wydziału (sprawy personalne, stypen-
dia, otwieranie i zamykanie specjalności, studiów podyplomowych, przedłu-
żanie stypendiów, urlopów itp.),
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–  drobnych spraw, które nie powinny zabierać czasu ponad stuosobowemu gre-
mium profesorów i doktorów habilitowanych.

Rada Wydziału w obecnej formie organizacyjnej jest przeżytkiem i hamulcem 
rozwoju młodej kadry oraz skuteczną przeszkodą dla innowacyjności w procesie 
dydaktycznym, w organizacji badań naukowych i dla konkurencyjności uniwersy-
tetów (uczelni) polskich na arenie międzynarodowej. Wszystkie Rady Wydziałów 
w uczelniach polskich są obarczone tymi negatywnymi cechami.

Po pierwsze, rady instytutów są fikcją. Wzmagają biurokrację w instytucie i na 
wydziale poprzez dublowanie funkcji dyrekcji instytutu. Są w obecnej formie nie-
potrzebne.

Po drugie, instytuty nie spełniają funkcji naukowej. Ograniczają się tylko do 
administrowania dydaktyką i personelem. Finanse instytutów są nieprzejrzyste. 
Instytuty to jeszcze jeden szczebel niefunkcjonalnej i nieefektywnej piramidy ad-
ministracyjnej uczelni. W obecnej formie nie powinny dłużej istnieć.

Po trzecie, katedra jest obecnie najbardziej archaicznym i skompromitowanym 
tworem organizacyjnym, datującym się od ponad dwóch wieków. Katedry obecnie 
źle spełniają swoje funkcje, ponieważ nie przystają do współczesnych wyzwań na-
uki i dydaktyki, a także do zarządzania młodą kadrą naukową. To ostoja feudalnych 
relacji między profesorami a młodymi pracownikami nauki. Katedry nie spełniają 
żadnej funkcji dydaktycznej. Nie obsługują żadnego kierunku studiów ani nawet 
specjalności. Nazwy katedr są często egzotyczne. 

Katedry nie pełnią w sposób dostateczny funkcji naukowej z punktu widzenia 
współczesnego poziomu nauki na świecie, powodują natomiast rozproszenie budże-
towych środków finansowych przeznaczonych na badania oraz rozproszenie poten-
cjału ludzkiego. 

Katedra jest zbyt małą jednostką organizacyjną, aby prowadzić badania nauko-
we z prawdziwego zdarzenia, a jej personel można określić jako monotematyczny 
i mało liczny. Relacje „pionowe” są w katedrach tradycyjnie niezdrowe, feudalne, 
a młodzi pracownicy pracują w atmosferze strachu. Kierownicy katedr są w ogrom-
nej większości mianowani dożywotnio. Nie ma żadnej rotacji i żadnych wyborów 
na tę funkcję. Kierownicy w obawie o swoją posadę hamują rozwój młodej kadry 
naukowej. Nie ma żadnej oceny dotyczącej pełnienia tej funkcji. 

W katedrach polskich uczelni marnuje się czas, energię, wiedzę i talent tysięcy 
wykształconych młodych Polaków. Marnotrawi się publiczne pieniądze na nieefek-
tywne i często nieuzasadnione badania własne i statutowe, nie uzyskując oczekiwa-
nych rezultatów naukowych.

Próby organizowania seminariów naukowych, doktorskich czy habilitacyjnych 
ponadkatedralnych, zwanych „instytutowymi”, są wynikiem słabości katedr i ozna-
ką słabości aktualnego systemu organizacji badań naukowych w polskich uczel-
niach, ale te próby to również optymistyczny sygnał instynktownego dążenia części 
pracowników naukowych do zmian projakościowych w organizacji i funkcjonowa-
niu uczelni polskich.

Zakłady są najniższym szczeblem w strukturze uniwersytetu i skutkiem patolo-
gicznego dążenia pracowników samodzielnych, niebędących profesorami, do władzy. 
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Zakłady to etap pośredni w karierze pracowników – w ich dążeniu do otrzymania 
wymarzonej katedry. Ogromna większość samodzielnych pracowników jest pod 
wpływem chorej tradycji i niezdrowej kultury środowiska uniwersyteckiego w Polsce. 
Każdy (prawie) chce mieć swój zakład, a później katedrę i imponować w swoim oto-
czeniu wizytówką w dwóch językach. Nasuwa się pytanie: w jakim celu? 

Odpowiedź jest prozaiczna: z powodu pychy i egoizmu, żeby mieć władzę nad 
garstką asystentów i dodatek za kierownictwo, bo badań naukowych przecież, no-
woczesnych i efektywnych, ani zakład, ani też katedra prowadzić nie mogą. To jest 
chore i szkodliwe dla nauki polskiej. Potrzebne są zmiany innowacyjne, aby odpo-
wiedzieć na wyzwania krajowe i międzynarodowe w kierunku: 

–  postanowienia i ustanowienia, że dydaktyka jest pierwszą i najważniejszą  
funkcją uczelni wyższej, a nauka znajduje się na drugim miejscu,

–  podniesienia jakości i efektywności procesu dydaktycznego poprzez realne 
oddzielenie struktur dydaktycznych od struktur naukowych w ramach wy-
działu i uniwersytetu i stworzenie formalnych, silnych ekip dydaktycznych,

–  skoncentrowania obecnie posiadanych środków pieniężnych i aktualnego po-
tencjału ludzkiego dla badań naukowych,

–  zwiększenia efektywności i skuteczności badań naukowych poprzez politykę 
sprzyjającą tworzeniu dużych zespołów naukowo-badawczych i odejścia od 
„kultu utytułowanej jednostki naukowej”,

–  podniesienia konkurencyjności nauki polskiej na arenie międzynarodowej.
W pierwszym etapie można przeprowadzić te modyfikacje, które nie wymaga-

ją zmiany prawa i dodatkowych nakładów finansowych, a tylko zmian w statucie 
uczelni. Można tego dokonać na „własnym podwórku” w IEiZ i WZiKS, a kolejno 
i w innych wydziałach UJ, wywołując efekt domina przy aktualnie posiadanych 
środkach finansowych, ale i przy dużej odwadze władz wydziału i UJ. Trzeba prze-
łamać kompleks „niemożności” wynikający z dogmatu nienaruszalności statutu 
uniwersyteckiego, regulaminów, aktualnej organizacji, zakorzenionych zwyczajów 
i złej tradycji, prowadzących do zjawisk patologicznych. 

W drugim etapie należałoby dokonać zmian w polskim prawie o szkolnictwie 
wyższym i nauce, ale zmian innych niż te zawarte w poprzednich ustawach oraz 
w najnowszym projekcie reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Każda reforma 
bez zabezpieczenia finansowego jest reformą okaleczoną i dotyczy tylko problemów 
wybiórczych, tych, które nie wymagają nakładów finansowych. W ten sposób prze-
dłuża się chorobowy stan polskiego szkolnictwa wyższego i nauki na długie lata, 
skazując się na przegraną z konkurencją w wymiarze międzynarodowym. 

3.3. Założenia do koncepcji zmian

Założenia do koncepcji zmian sformułowano na podstawie analizy krytycznej obec-
nego stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, a w szczególności stanu w IEiZ i na 
WZiKS UJ. Należy zatem:



81Koncepcja projakościowej restrukturyzacji WZiKS UJ...

1.  Podnieść poziom jakości procesu dydaktycznego pod względem organizacyj-
nym, pedagogicznym i merytorycznym poprzez ścisłe dostosowanie struktu-
ry wydziału do kierunków i specjalności studiów oraz stworzenie personalnej 
odpowiedzialności dydaktycznej za te kierunki i specjalności.

2.  Wprowadzić nowe jednostki (departamenty), o charakterze wyłącznie dydak-
tycznym, w strukturze wydziału.

3.  Zlikwidować hierarchiczną zależność naukową w nowych strukturach dy-
daktycznych – departamentach.

4.  Ustanowić wybieralność i kadencyjność kierowników departamentów dy-
daktycznych niezależnie od stopni naukowych. Kierownicy ci mieliby władzę 
administracyjną nad ekipą dydaktyczną obsługującą przypisany do departa-
mentu kierunek studiów.

5.  Zwiększyć i skonkretyzować odpowiedzialność nowych jednostek organiza-
cyjnych w strukturze wydziału, w szczególności w kwestii obsługi kierun-
ków i specjalności studiów.

6.  Zlikwidować dotychczasowe instytuty, katedry i zakłady.
7.  Wyprowadzić badania naukowe z nowych struktur (departamentów) obsłu-

gujących wyłącznie dydaktykę.
8.  Stworzyć międzywydziałowe (nawet międzyuczelniane) centra naukowo-ba-

dawcze (CNB) według dziedzin naukowych, wolne od dydaktyki, ale odpowie-
dzialne za wychowywanie młodej kadry naukowej, za przeprowadzanie obron 
prac doktorskich i habilitacyjnych w zależności od potencjału ludzkiego. 

9.  Wyposażyć CNB w budżety stworzone z dotychczasowych rozproszonych 
środków finansowych instytutów, katedr i zakładów na badania własne i sta-
tutowe oraz grantów badawczych.

10.  Zlikwidować minimum kadrowe dla dydaktyki, a wprowadzić możliwość 
swobodnego zatrudniania ekspertów profesjonalnych z zewnątrz do prowa-
dzenia zajęć. Gwarancje naukowe (czyli tzw. minimum kadrowe) dla kierun-
ków i specjalności studiów zabezpieczałyby CNB.

11.  Wprowadzić minima kadrowe naukowe tylko w utworzonych międzywydzia-
łowych CNB.

12.  Zapewnić sprzężenie zwrotne między CNB, rezultatami ich badań a dydak-
tyką (uwzględnianie ich w programach dydaktycznych).

13.  Zlikwidować status asystenta na uczelniach państwowych, a ustanowić 
pierwszy szczebel w hierarchii akademickiej jako status adiunkta ze stop-
niem doktora.

14.  Wprowadzić ponownie stanowisko docenta dla pracowników zaraz po uzy-
skaniu stopnia doktora habilitowanego.

15.  Relacje hierarchiczne w CNB budować na zasadzie dobrowolnego wyboru 
mistrzów przy realizacji poszczególnych projektów badawczych oraz swo-
bodnego wyboru promotorów przez doktorantów26.

26 Patrz: C. Allègre, L’âge des savoirs. Pour une renaissance de l’Université, Gallimard, Paris 1993, 
s. 56–60.
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16.  Zmienić RW – nowa Rada Wydziału składałaby się z dwóch części:
–  części dydaktycznej (część A),
–  części naukowej (część B).

3.4. Koncepcja nowej organizacji procesu dydaktyczno-pedagogicznego

3.4.1. Innowacje organizacyjne w dydaktyce

Jest oczywiste, że obecna struktura organizacyjna uniwersytetu, z podziałem na 
wydziały, instytuty, katedry i zakłady, nie spełnia już swojej funkcji. Pomieszanie 
dydaktyki z funkcją naukowo-badawczą odbija się negatywnie na jakości procesu 
dydaktycznego, a funkcja naukowa jest realizowana śladowo. To ewidentna patolo-
gia. Trzeba położyć jej kres poprzez przeprowadzenie drastycznych zmian. 

Należy oddzielić struktury realizujące proces dydaktyczny na wyższej uczelni 
od struktur odpowiedzialnych za badania naukowe. Taka jest organizacja uczel-
ni w krajach rozwiniętych. Struktury rozdzielone będą się mogły skoncentrować: 
jedne na działalności dydaktycznej, a drugie na działalności naukowo-badawczej; 
wzajemnie sobie nie przeszkadzając, będą się mogły specjalizować każda w swojej 
działalności, a przez to podnosić swój poziom poprzez koncentracje środków finan-
sowych i potencjału ludzkiego.

W tym celu należy zlikwidować istniejące zakłady, katedry i instytuty. Nie speł-
niają one ani funkcji dydaktycznej, ani naukowej. W ich miejsce należy utworzyć 
w ramach wydziału nowe jednostki obsługujące, każda tylko jeden kierunek stu-
diów. Nazwy tych jednostek powinny być identyczne jak nazwy obsługiwanych 
przez nie kierunków studiów. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia trans-
parentności systemu kształcenia w wyższych uczelniach. Mogą to być na przykład 
departamenty27 lub można zachować nazwę katedry, ze względu na tradycję UJ.

Przykład:

Po likwidacji Instytutu Ekonomii i Zarządzania powstałyby dwa departamenty: 
Departament Zarządzania, obsługujący kierunek studiów – zarządzanie,
Departament Ekonomii, obsługujący kierunek studiów – ekonomia.

Podobne zmiany nastąpiłyby po likwidacji innych instytutów WZiKS. Każdy 
departament zatrudniałby personel wykładający przedmioty i realizujący ćwiczenia 
na podległym kierunku studiów. 

Kierownik departamentu byłby wybierany na kadencję akademicką, niezależ-
nie od tytułu czy stopnia naukowego, i miałby władzę wyłącznie administracyjną. 
Czyli magister lub doktor mógłby być z powodzeniem kierownikiem i przełożonym 

27 Patrz: E. Friedbreg, Ch. Musselin, Le gouvernement des universités. Perspectives comparatives, 
L’Harmattan, Paris 1992, s. 15–26.
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administracyjnym profesorów pracujących w danym departamencie dydaktycznym. 
W departamencie takim nie byłoby żadnych zależności naukowych, wszyscy pra-
cownicy byliby równi wobec procesu dydaktycznego. Jedynie pracownicy realizu-
jący ćwiczenia byliby zobowiązani słuchać zaleceń dydaktycznych pracownika pro-
wadzącego wykład z danego przedmiotu i koordynującego ćwiczenia z wykładem. 

Ta propozycja wydawać się może gorsząca w konserwatywnym środowisku aka-
demickim, pielęgnującym „kult jednostki naukowej” oparty na tytułach – a nawet 
swego rodzaju bluźnierstwem, ale niestety, jest ona niezbędna do rozbicia konserwa-
tyzmu i do otwarcia się procesu dydaktycznego na wyzwania współczesnego świata.

R y s u n e k  7. Koncepcja funkcjonowania WZiKS Uniwersytetu Jagiellońskiego

Źródło: opracowanie autorskie na podstawie przeprowadzonych badań i analiz.
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Ponieważ kierunek studiów często jest podzielony na specjalności, to w ramach 
departamentu należałoby wyznaczyć osoby odpowiedzialne za każdą specjalność 
(szef specjalności). Zadaniem takiego szefa byłoby koordynowanie ekipy dydaktycz-
nej pracowników prowadzących zajęcia na danej specjalności. Zespół taki nie two-
rzyłby żadnej trwałej formalnej komórki w ramach departamentu. Wynagrodzenie 
szefa specjalności mogłoby być realizowane w formie pewnej określonej przez Radę 
Wydziału (część A) liczby godzin nadliczbowych.

Kierownik departamentu oraz jego personel zajmowaliby się wyłącznie dy-
daktyką, pedagogiką, administracją i logistyką danego kierunku studiów. Każdy 
departament miałby radę o ograniczonej liczbie członków – byłoby to około 20% 
ogółu zatrudnionych, np. od 4 do 6 – wybieraną na daną kadencję przez wszystkich 
pracowników departamentu w tajnych wyborach. Rada departamentu spełniałaby 
wyłącznie funkcję dydaktyczno-pedagogiczną, wspomagającą kierownika departa-
mentu28.

Czy dzięki tym nowym strukturom dydaktycznym poprawiłaby się jakość pro-
cesu dydaktycznego i na czym polegałaby ta poprawa jakości? Odpowiedź jest tylko 
jedna – twierdząca – a przemawiają za tym następujące argumenty:

–  skoncentrowanie się każdego departamentu na obsłudze dydaktycznej jedne-
go kierunku studiów,

–  zgrupowanie wszystkich pracowników dydaktycznych nauczających na da-
nym kierunku studiów pod jednym kierownictwem, co ułatwi ich koordyna-
cję, kontakty między kierownikiem departamentu a dydaktykami, kontrole 
procesu dydaktycznego i egzekwowanie odpowiedzialności za wypełnianie 
obowiązków dydaktycznych, 

–  integracja dydaktyków należących do jednego departamentu i nauczających 
na jednym kierunku studiów wpływająca pozytywnie na relacje profesjonal-
ne i międzyludzkie, a także na jakość dydaktyki, 

–  koncentracja zasobów materialnych w jednym miejscu, zasobów niezbędnych 
do obsługi danego kierunku studiów: sal dydaktycznych, sprzętu audio-wi-
deo i informatycznego, jednego sekretariatu (dziekanatu),

–  organizacja planowania zajęć według kierunków studiów,
–  polityka kadrowa w ramach jednego departamentu dla każdego kierunku 

studiów, rekrutacja młodych pracowników (lub nowych, samodzielnych), 
zatrudnianie wybitnych praktyków w ramach innowacji dydaktycznych (na 
umowy-zlecenia),

–  nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorstwami i administracją w celu 
umieszczania studentów obsługiwanego kierunku studiów na obowiązko-
wych stażach (praktyki) w ramach programów studiów (zgodnie ze standar-
dami UE),

–  współpraca departamentu z praktyką: powiązanie tematów prac dyplomo-
wych (I i II stopnia) ze stażami studentów oraz z potrzebami przedsiębiorstw,

28 Patrz: C. Brisset-Stillon, Universités publiques aux États-Unis. Une autonomie sous tutelle, 
L’Harmattan, Paris 1992, s. 134–138.
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–  możliwość skutecznego konkurowania w ramach tego samego kierunku stu-
diów na poziomie regionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym, a na-
wet możliwość konkurowania z innymi kierunkami studiów (pod względem 
wskaźnika procentu zatrudnienia absolwentów).

Argumenty te są prawie bezdyskusyjne, ale niemożliwe do zrealizowania przy 
obecnie istniejącej bardzo wysokiej strukturze organizacyjnej polskich uczelni, 
skostniałej hierarchii pionowych zależności naukowych, chaotycznym wymiesza-
niu dydaktyki i nauki, rozproszeniu kierownictwa i odpowiedzialności za dydaktykę 
oraz braku współpracy z praktyką.

3.4.2. Innowacje pedagogiczne w procesie dydaktycznym

Studenci w ogólności, a studenci niestacjonarni, którzy płacą za studia, w szcze-
gólności, są klientami wyższych uczelni, zarówno prywatnych, jak i publicznych. 
Z tym stwierdzeniem nie można polemizować. To jest po prostu pewnik. A sko-
ro tak, to nauka marketingu mówi, że klient musi być zadowolony, a więc studen-
ci wyższych uczelni, nie tylko w Polsce zresztą, muszą być usatysfakcjonowani 
w stopniu co najmniej dostatecznym. Jak jednak mogą być zadowoleni, skoro proces 
dydaktyczny w uczelniach polskich jest wyzuty z aspektu pedagogicznego? Gdzie ci 
studenci, często jeszcze bardzo dziecinni, nieporadni, nieśmiali, o dużych różnicach 
cywilizacyjnych i kulturowych (ze wsi i z małych, prowincjonalnych miasteczek), 
mogą otrzymać opiekę, wsparcie (psychologiczne, socjalne), gdzie i przez kogo 
mają (mogą) być wysłuchani w sprawach akademickich i pozaakademickich? W tak 
rozproszonej obecnie odpowiedzialności dydaktycznej, zarówno personalnie, jak 
i w przestrzeni lokalowej na wydziale i w instytutach, w tak nieprzejrzystej struktu-
rze organizacyjnej, w takim galimatiasie nazw katedr i zakładów, nieprzystających 
do nazw kierunków studiów, i wreszcie przy tak zapracowanych na kilku etatach 
pracownikach naukowo-dydaktycznych, jest to praktycznie niemożliwe. Otóż tak 
nie musi być: udowodniły to doświadczenia rozwiniętych krajów w UE. 

Zalety organizacyjnego i formalnego rozdzielenia dydaktyki i nauki, które 
wymienione zostały w poprzednim podrozdziale (3.4.1) stwarzają również moż-
liwości wprowadzenia innowacji pedagogicznych do procesu dydaktycznego. 
Skoncentrowanie odpowiedzialności za dydaktykę danego kierunku studiów w jed-
nym departamencie, skupienie wszystkich pracowników nauczających na tym kie-
runku studiów w tym departamencie, stwarza obowiązek i szerokie możliwości dla 
kierownika i kadry tegoż departamentu, realizowania w pełni funkcji pedagogicz-
nej, która jest nieodzownym elementem procesu nauczania. 

Departament dydaktyczny, dzięki swojej przejrzystości, łatwo dostrzegalnej, może 
się skutecznie otworzyć na studentów i budować pożądane przez obie strony przyja-
zne relacje ze studentami. Tworzenie takich relacji to przecież nic innego jak budowa 
kapitału społecznego uczelni wpisującego się w jej kulturę organizacyjną. Przyjazne 
relacje ze studentami to wartość dodana procesu dydaktycznego, doskonaląca jego ja-
kość, to atmosfera studiowania bez stresu, przyczyniająca się do wzrostu zadowolenia 
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studentów oraz do satysfakcji pracowników. Sposoby i narzędzia realizacji funkcji 
pedagogicznej departamentu dydaktycznego mogą być następujące:

• departamenty, pozbawione problemów naukowych, w czasie zebrań ogółu 
swoich pracowników, z natury rzeczy zajmować się będą wyłącznie proble-
mami dydaktycznymi obsługiwanego kierunku studiów, a więc i problemami 
studentów (niepowodzenia, konflikty z nauczającymi, sprawy dyscypliny, ab-
sencji itp.),

• posiedzenia rady departamentu mogą być częste z racji małej liczby członków 
i można na nich rozstrzygać na bieżąco ważne dla studentów sprawy,

• kierownik departamentu będzie o wiele łatwiej dostępny dla pojedynczych stu-
dentów danego kierunku studiów w sprawach pilnych i ważnych niż obecnie dy-
rektor instytutu czy dziekan wydziału – w ten sposób dziekan zostanie odciążony 
od znakomitej większości większych i mniejszych problemów studenckich,

• drobniejsze sprawy studentów mogą załatwiać szefowie specjalności studiów, 
w ten sposób kierownik departamentu zostanie odciążony od drobnych spraw,

• decyzje korygujące nieprawidłową pracę nauczających będą podejmowane 
szybko i na najniższym szczeblu,

• na szczeblu departamentu istnieje większa możliwość wsłuchiwania się 
w opinie i propozycje studentów dotyczące dostosowania procesu dydaktycz-
nego oraz zasobów materialnych tego procesu do potrzeb i życzeń studentów,

• na szczeblu departamentu łatwiej jest obu stronom doskonalić warunki stu-
diowania, a także życie kulturalne z udziałem obu stron,

• wreszcie na szczeblu departamentu jest możliwość rozpoznania sytuacji oso-
bistej studentów wymagających otoczenia ich opieką psychologiczną, praw-
ną, medyczną czy socjalną29.

3.4.3. Reorganizacja Rady Wydziału

Nowa Rada Wydziału, której przewodniczyłby Dziekan, składałaby się z dwóch czę-
ści, które zbierałyby się na posiedzeniach oddzielnie (w innych terminach), a w sy-
tuacjach uzasadnionych, szczególnej wagi (ale rzadko), razem: 

– z części dydaktycznej (część A) pod przewodnictwem prodziekana ds. dy-
daktyki,

– części naukowej (część B) pod przewodnictwem prodziekana ds. naukowych,
– w przypadku posiedzenia całej Rady Wydziału (A i B) przewodniczyłby jej 

Dziekan.
W części dydaktycznej A nowej RW zasiadaliby tylko kierownicy departamen-

tów dydaktycznych odpowiedzialni za dany kierunek studiów (ewentualnie dodat-
kowo kierownicy specjalności studiów) i zajmowaliby się oni tylko sprawami dydak-
tyki, studentów, personelu oraz finansami, logistyką i administracją.

29 Patrz: E. Friedbreg, Ch. Musselin, Le gouvernement des universités..., op. cit., s. 72–84.
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Część naukowa B nowej RW składałaby się z połączonych minimów naukowych 
wszystkich CNB danego wydziału lub ich wybranych reprezentantów wyposażo-
nych prawnie w mandat upoważniający do głosowania, jeżeli liczba pracowników 
samodzielnych wszystkich CNB łącznie przekraczałaby minimum naukowe. Chodzi 
o to, aby zmniejszyć liczbę członków zasiadających w RW, a przez to przyspieszyć, 
usprawnić, uwiarygodnić i skrócić czas trwania posiedzeń RW.

3.4.4. Podsumowanie

Proponowane struktury będą mogły się koncentrować na następujących ważnych 
problemach, decydujących o poziomie dydaktyki:

• na jakości dydaktyki,
• na dostosowaniu oferty dydaktycznej do zapotrzebowania na rynku pracy,
• na objęciu opieką pedagogiczną studentów, co byłoby innowacją pedagogicz-

na sensu stricto,
• na wprowadzeniu i realizacji praktyk zawodowych studentów, co jest nie-

uniknione w najbliższej przyszłości ze względu na standardy kształcenia 
ustanowione przez UE, a ignorowane dotąd przez ustawę o szkolnictwie wyż-
szym w Polsce, a także przez polskie uczelnie.

3.5. Innowacje w organizacji działalności naukowo-badawczej na 
uniwersytecie

3.5.1. Nowe samorządne i wyspecjalizowane struktury naukowo- 
-badawcze

Działalność naukowo-badawcza w obecnie istniejących zakładach, katedrach, a tak-
że w instytutach to fikcja. Współczesne trendy w światowej nauce polegają na kon-
centracji:

– potencjału ludzkiego,
– środków materialnych,
– finansów30.
Siła i skuteczność badań naukowych wymaga interdyscyplinarności badań i ścis-

łej współpracy z praktyką, a także na wymianie zagranicznej pracowników nauko-
wych i doktorantów. 

Obecna struktura organizacyjna, podzielona na zakłady, katedry i instytuty, jest ar-
chaiczna i nieefektywna, wręcz patologiczna, jeśli chodzi o badania naukowe. Potencjał 

30 M.J. Valade et al., Regards sur l’enseignement supérieur et l’action culturelle des États-Unis: 
l’autonomie au service de la diversité. Rapport d’information N° 239 (2006–2007), Commission des 
affaires culturelles de Senat, Paris, z dnia 14.02.2007.
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ludzki, zasoby materialne i finansowe są rozproszone, a zespołowe badania naukowe 
nie istnieją. Sytuacja taka powoduje marnotrawstwo środków finansowych oraz czasu 
i energii młodych i wykształconych Polaków; umacnia ją powszechna jej aprobata przez  
władze uniwersyteckie oraz przez znakomitą większość samodzielnych pracowników 
naukowych, a zwłaszcza tych, którym udało się „załapać” na stanowisko kierownika 
katedry czy zakładu. Cóż, stare polskie przysłowie z czasów sarmackich: „szlachcic na 
zagrodzie równy wojewodzie” nadal jest aktualne w świecie nauki... Do czego ten stan 
rzeczy (ta „równość szlachcica z wojewodą”) doprowadził I Rzeczpospolitą, wszyscy 
wiemy z historii, a do czego doprowadził ten „sarmatyzm naukowy” dydaktykę i na-
ukę na polskich uczelniach – każdy współcześnie. 

Jak najszybciej należy stworzyć nowe oddzielne struktury do badań naukowych, 
które eliminowałyby patologię obecnego systemu. Nowa organizacja badań nauko-
wych w ramach uniwersytetu powinna polegać na utworzeniu centrów naukowo- 
-badawczych, ponadwydziałowych, a nawet ponaduczelnianych, tzn. otwartych na 
przyjęcie członków z innych wydziałów, a nawet z innych uczelni. Te CNB byłyby 
przypisane odpowiednio do swoich wydziałów w zależności od reprezentowanych 
dziedzin naukowych.

CNB odpowiadałyby dziedzinom lub dyscyplinom naukowym, np.
–  Centrum Naukowo-Badawcze Zarządzania,
–  Centrum Naukowo-Badawcze Ekonomii,
–  Centrum Naukowo-Badawcze Matematyki,
–  Centrum Naukowo-Badawcze Informatyki,
–  Centrum Naukowo-Badawcze Chemii itd.
Centra naukowo-badawcze miałyby swój własny statut zatwierdzany przez Radę 

Wydziału – część B, budżet, lokale, wyposażenie techniczne, podręczną bibliotekę, 
sekretariat. W sekretariatach CNB pracowałyby osoby „odzyskane” po likwidacji 
instytutów i katedr. 

Na czele każdego CNB stałby dyrektor wybierany w sposób demokratycz-
ny, w wyborach tajnych przez członków zwykłych należących do danego CNB. 
Dyrektor byłby odpowiedzialny za organizację badań naukowych oraz za realizację 
budżetu CNB.

Członkostwo w CNB powinno być dobrowolne, ale powinno też być jednym 
z kryteriów oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych. Członkami 
zwykłymi centrum naukowo-badawczego mogliby zostać pracownicy naukowo- 
-dydaktyczni (w tym doktoranci) ocenieni za ostatnie 3 lata jako pracownicy „pub-
likujący”, czyli tacy, którzy uzyskali określoną (ustalone minimum) przez uczelnie 
(lub wydział) liczbę punktów (status pracownika „publikującego” został dokładnie 
omówiony w podrozdziale 3.5.4).

Pracownicy kandydujący do statusu członka zwykłego CNB, niespełniający 
tego minimalnego kryterium za ostatnie 3 lata, posiadaliby status członka stowa-
rzyszonego. Członek stowarzyszony danego CNB uzyskiwałby mniej punktów przy 
ocenie okresowej pracowników, mógłby jednak korzystać w ograniczonym zakre-
sie z budżetu CNB, np. przy finansowaniu publikacji czy wyjazdów na konferen-
cje. Członek stowarzyszony, po spełnieniu merytorycznych kryteriów, mógłby być 
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w każdej chwili przemianowany na członka zwykłego CNB decyzją rady naukowej 
pod przewodnictwem dyrektora CNB.

Kandydaci do członkostwa stowarzyszeniowego (młodzi pracownicy i doktoran-
ci) nie mogliby korzystać bezpośrednio z budżetu centrum naukowo-badawczego, za 
wyjątkiem specjalnej zgody dyrektora centrum naukowo-badawczego przy finanso-
waniu wyjazdów zagranicznych, udziałów w konferencjach i publikacji. Po spełnie-
niu określonych przez dane CNB kryteriów członek stowarzyszony byłby mianowa-
ny członkiem zwykłym CNB decyzją jego rady naukowej w dowolnym momencie31.

Pełnienie funkcji dyrektora każdego CNB nie byłoby związane z żadnym eta-
tem ani wynagrodzeniem i miałoby wyłącznie charakter prestiżowy; byłoby wysoko 
oceniane w czasie okresowej oceny pracowników i brane pod uwagę jako najważ-
niejsze kryterium, poza publikacjami, przy awansach na stanowiska docenta, profe-
sora uniwersytetu, tytułu profesora i stanowiska profesora zwyczajnego.

CNB powinny być przypisane merytorycznie i administracyjnie do swoich 
wydziałów, ale członkostwo w tych centrach byłoby międzywydziałowe, a nawet 
międzyuczelniane. Ten czynnik, otwartość CNB, pozwoliłby na koncentrację po-
tencjału ludzkiego. Jeden pracownik naukowo-dydaktyczny mógłby być członkiem 
maksymalnie dwóch centrów na dwóch różnych uczelniach, ale wtedy jego człon-
kostwo byłoby pięćdziesięcioprocentowe (wskaźnik brany przy okresowej ocenie 
pracowników i CNB).

3.5.2. Wprowadzenie czynnika konkurencyjności do struktur działalności 
naukowo-badawczej

W celu wprowadzenia konkurencyjności do nauki CNB klasyfikowane byłyby we-
dług trzech grup w zależności od potencjału ludzkiego oraz dorobku naukowego 
i publikacyjnego. W wyniku oceny okresowej przez komisję PAKA lub CK (lub 
inną) CNB mogłyby spaść do niższej kategorii, awansować do wyższej lub zacho-
wać aktualną kategorię lub w skrajnych przypadkach mogłyby być rozwiązane.

Kategoria A
Tę kategorię otrzymałyby centra naukowo-badawcze posiadające minimum ka-

drowe niezbędne do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz do-
robek naukowy i publikacyjny za ostatnie 3 lata. Dysponowałyby one największym 
budżetem.

Kategoria B
Tę kategorię otrzymałyby centra naukowo-badawcze posiadające minimum kadro-

we do nadawania stopnia naukowego doktora oraz dorobek naukowy i publikacyjny.

31 D. Vitry (red.), L’état de l’enseignement supérieur et de la Recherche en France. N° 2, 4-ème tri-
mestre, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. DEPP/Département de la valorisation 
et de l’édition, Paris 2008.
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Do kategorii B degradowane byłyby centra naukowo-badawcze z kategorii A, 
które nie miałyby wystarczającego dorobku naukowego i publikacyjnego w czasie 
ostatniej oceny okresowej jednostek naukowych, i to niezależnie od posiadanego 
minimum kadrowego.

Budżet centrów naukowo-badawczych kategorii B byłby znacząco niższy niż 
tych z kategorii A.

Kategoria C
Tę kategorię otrzymałyby nowo utworzone centra naukowo-badawcze, nieposia-

dające jeszcze minimum kadrowego do nadawania stopnia naukowego doktora, ale 
posiadające minimum niezbędne do istnienia studiów magisterskich z danej dzie-
dziny naukowej i dorobek naukowy i publikacyjny. 

Do kategorii C degradowane byłyby centra naukowo-badawcze z kategorii B po-
siadające minimum kadrowe do nadawania stopnia doktora, ale nieposiadające do-
robku naukowego i publikacyjnego za ostatni okres oceny. Budżet centrów naukowo-  
-badawczych kategorii C byłby znacząco mniejszy od tych z kategorii B.

CNB niespełniające kryteriów kategorii C lub nieposiadające dorobku naukowe-
go i publikacyjnego za dwa kolejne okresy oceny jednostek naukowych mogłyby być 
rozwiązane decyzją rektora lub mogłyby utracić budżet na następny okres.

CNB byłyby odpowiedzialne i miałyby uprawnienia do przeprowadzania prze-
wodów doktorskich i habilitacyjnych, przy współpracy i pod nadzorem procedural-
nym dziekana wydziału, do którego byłyby przypisane.

Obrony prac doktorskich odbywałyby się przed minimum kadrowym danego 
centrum naukowo-badawczego, kategorii A lub B. Recenzentów, tak jak dotychczas, 
powoływałaby Rada Wydziału – część B. 

Podobnie przebiegałyby przewody habilitacyjne, przed minimum kadrowym 
centrum naukowo-badawczego kategorii A. Recenzenci byliby wyznaczani tak jak 
obecnie, czyli dwóch przez CK i dwóch przez Radę Wydziału – część B. 

3.5.3. Nowa jakość relacji międzyludzkich i funkcjonowania działalności 
naukowo-badawczej na uniwersytecie

Proponowany system wyeliminowałby patologię polegającą na tym, że w ramach 
jednej Rady Wydziału głosuje się nad otwieraniem przewodów doktorskich i prze-
wodów habilitacyjnych z innych, nieznanych dla pozostałej części Rady Wydziału 
dyscyplin naukowych, a także nad nadawaniem stopni naukowych z innych dzie-
dzin naukowych.

Relacje między członkami centrów naukowo-badawczych polegałyby na zainte-
resowaniach naukowych i miałyby luźny charakter typu mistrz–uczeń. Doktoranci 
nie byliby zatrudniani na etat asystenta w zakładzie lub katedrze podległej jakiemuś 
profesorowi, tak jak to się dzieje obecnie. Otrzymywaliby oni pensje (lub stypendia), 
mając status doktoranta (a nie asystenta na etacie) na ściśle określony okres potrzeb-
ny do uzyskania doktoratu. W zamian za te pensje lub stypendia byliby zobowiązani 
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do realizacji 50% rocznego pensum dydaktycznego, mogliby prowadzić ćwiczenia 
ze studentami. Po uzyskaniu stopnia doktora ubiegaliby się w drodze ogłoszonego 
konkursu o stanowisko adiunkta. 

Należy w tym miejscu zauważyć, że zatrudnianie młodych pracowników nauko-
wych po uzyskaniu stopnia doktora na stanowiska asystentów jest niesprawiedli-
wością społeczną. Takie procedowanie oraz władze uniwersyteckie, które się tego 
dopuszczają, zasługują na napiętnowanie. To nie ma nic wspólnego ani z polityką 
rozwoju młodej kadry naukowej, ani też z rozwojem polskiej nauki, gdyż odstrasza 
najzdolniejszą młodzież od kariery naukowej. Podobnie, a nawet jeszcze ostrzej, ry-
suje się problem zatrudniania pracowników naukowych po uzyskaniu stopnia dok-
tora habilitowanego na stanowiska adiunktów. 

Widać wyraźnie, że w hierarchii stanowisk na wyższych uczelniach w Polsce 
istnieje luka między stanowiskiem adiunkta a stanowiskiem profesora „uczelniane-
go”, którą skrzętnie wykorzystują władze znakomitej większości uczelni w Polsce, 
zatrudniając doktorów habilitowanych na stanowiska adiunkta. Jest to zjawisko 
naganne z punktu widzenia etycznego, a także łamanie prawa pracy. Zjawisko to 
ma wysoce ujemny, wręcz katastrofalny wpływ na jakość procesu dydaktycznego, 
a także na jakość i efektywność działalności naukowej w Polskich uczelniach pub-
licznych, ponieważ młodzi pracownicy po uzyskaniu stopnia doktora, a zwłaszcza 
doktora habilitowanego, dyskryminowani przez fakt zatrudnienia na niższych sta-
nowiskach, błyskawicznie zatrudniają się na drugich (i trzecich) etatach na uczel-
niach prywatnych (lub innych publicznych) w wiadomym celu: by poprawić swoją 
sytuację finansową. Pracownicy ci (ale nie tylko oni, profesorowie też), zatrudnieni 
na dwóch lub więcej etatach, nie są w stanie prowadzić zajęć na wysokim poziomie 
ani kontynuować działalności naukowo-badawczej z prawdziwego zdarzenia. 

Nie jest celem tej koncepcji pójście na skróty i proponowanie podwyżki płac 
w szkolnictwie wyższym, bo to by było zbyt trywialne. Jednakże istnieje możliwość 
przynajmniej złagodzenia tego druzgocącego jakość dydaktyki i poziom badań na-
ukowych zjawiska nawet w ramach każdej uczelni publicznej – poprzez wprowadze-
nie przyjaznej polityki kadrowej dla nowych doktorów i doktorów habilitowanych. 

Polityka kadrowa nie może być oderwana od innowacji w strukturach organizacyj-
nych uczelni – również może być innowacyjna. Przechodząc do konkretów w tej ma-
terii, prezentowana koncepcja proponuje ponowne wprowadzenie stanowiska docenta 
w przestrzeni pomiędzy stanowiskiem adiunkta a stanowiskiem profesora „uczelnia-
nego” dla pracowników zaraz po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego.

Charakterystyczny i zakorzeniony od dziesięcioleci w katedrach wyższych 
uczelni w Polsce feudalizm byłby całkowicie wyeliminowany w CNB, a profesoro-
wie zachłannie pragnący kierowniczych stanowisk i feudalnej władzy będą ich po-
zbawieni w tak funkcjonujących centrach naukowo-badawczych. Nowo mianowani, 
młodzi profesorowie, wychowani i ukształtowani w nowych warunkach, będą mieli 
już inną mentalność, nastawioną na współpracę w ramach zespołów, i inną etykę 
pracy naukowej, wykluczającą eksploatację młodych pracowników, a także „kult 
świętej krowy naukowej”. 
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W ramach jednego CNB będą się tworzyć w sposób naturalny merytoryczne ze-
społy realizujące różne badania naukowe (granty) lub zlecenia przedsiębiorstw pod 
„okiem mistrza”, czyli pracownika naukowego, który będzie najbardziej kompetent- 
ny i doświadczony w danym temacie, a niekoniecznie najbardziej utytułowany32.

Po realizacji danego projektu badawczego zespół zostałby rozwiązany. Nowe ze-
społy tworzono by w zależności od pojawiających się nowych projektów w centrach 
naukowo-badawczych.

Centra naukowo-badawcze grupują i opiekują się doktorantami i habilitantami 
z danej dyscypliny naukowej. Mogą też prowadzić stacjonarne i zaoczne studia 
doktoranckie. Centra naukowo-badawcze powinny też integrować w swoich projek-
tach badawczych magistrantów na zasadzie dobrowolności. W ten sposób można 
by było nadać naukowy charakter niektórym pracom magisterskim i przygotować 
magistrantów do przyszłych badań doktorskich, co znacznie mogłoby przyspieszyć 
kształcenie młodej kadry naukowej.

Każde CNB może prowadzić działalność konferencyjną i publikacyjną: wyda-
wać zeszyty naukowe, książki ze swojej dyscypliny naukowej i finansować je ze 
swojego budżetu. CNB finansowałyby również wszelkie wydatki związane z obroną 
prac doktorskich i habilitacyjnych (honoraria dla recenzentów, promotorów, koszty 
delegacji recenzentów na obrony do innych ośrodków itd.).

3.5.4. Wprowadzenie statusu pracownika naukowo-dydaktycznego: 
„publikującego”

Obecny status prawny pracownika naukowo-dydaktycznego, bez względu na posia-
dany stopień naukowy i tytuł naukowy, zobowiązuje daną osobę do realizacji dwóch 
elementów przypisanych do tego zawodu:

1.  odpowiedniego pensum dydaktycznego, około 180 godzin dla profesora 
i około 240 godzin dla magistrów i doktorów rocznie,

2.  prowadzenia badań naukowych i wynikającego z tego obowiązku publiko-
wania.

Można przyjąć, że te dwa składniki są równoważne i każdy z nich stanowi 50% 
wykonywanego zawodu. Potwierdza to istnienie w praktyce dwóch stanowisk, wy-
łącznie „dydaktycznych”, na polskich uczelniach: stanowisko wykładowcy i star-
szego wykładowcy, których pensum dydaktyczne wynosi około 320 godzin rocznie. 
Otóż status ich nie wymaga prowadzenia działalności naukowej i publikacyjnej, 
skoro są tylko dydaktykami, a więc ich roczne pensum jest o 50% większe niż pra-
cowników naukowo-dydaktycznych. 

Pracownik naukowo-dydaktyczny, bez względu na stopień i tytuł naukowy, nie 
jest i nie powinien być zwolniony z obowiązku realizacji drugiego składnika swoje-
go zawodu – prowadzenia badań naukowych i publikowania. W praktyce jest wielu 

32 B. Clark, The Academic Life: Small Worlds, Differents Worlds, Carnegie Foundation for the Ad-
vancement of Teaching, Princeton 1988. 
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takich pracowników, którzy po uzyskaniu stopnia doktora, doktora habilitowanego 
lub tytułu profesora zaprzestają działalności naukowej i publikacyjnej. Ograniczają 
się tylko do działalności dydaktycznej i to z pensum przysługującym pracowni-
kom naukowo-dydaktycznym, a de facto już nimi nie są. Fakt posiadania stopnia 
naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora nie czyni nikogo 
naukowcem, jeżeli ten ktoś takiej działalności nie kontynuuje. Tacy pracownicy po-
winni być zobowiązani do realizacji takiego pensum dydaktycznego, jak wykła-
dowcy i starsi wykładowcy, czyli zwiększonego o 50% godzin. O tym powinna de-
cydować okresowa ocena pracowników (co 3 lata). Jeżeli w ciągu ostatnich trzech 
lat pracownik naukowo-dydaktyczny nie spełnił minimalnego kryterium publika-
cyjnego, np. jedna publikacja w czasopiśmie z listy KBN lub jedna książka (bądź 
rozdział) w wydawnictwie kategorii A, to powinien on stracić stanowisko pracow-
nika naukowo-dydaktycznego, zostać pracownikiem tylko dydaktycznym i realizo-
wać zwiększone pensum dydaktyczne (przy niezmienionej pensji). Nie powinien już 
korzystać ze zmniejszonego pensum w stosunku do wykładowców czy starszych 
wykładowców. Jeżeli w następnym okresie trzech lat spełniłby kryterium publika-
cyjne, to mógłby powrócić do stanowiska pracownika naukowo-dydaktycznego i do 
zmniejszonego pensum33.

Tego rodzaju innowacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi na wyższych uczel-
niach wymaga wprowadzenia statusu pracownika naukowo-dydaktycznego „pub-
likującego”, tzn. takiego, który spełnia kryteria publikacyjne jasno ustalone we-
wnętrznie na danej uczelni lub też centralnie, przez CK. 

Byłoby to zgodne także z zasadą sprawiedliwości społecznej, że ci, którzy pra-
cują naukowo, mają rekompensatę w postaci zmniejszonego pensum dydaktyczne-
go, a ci, którzy naukowo się nie udzielają, mimo że status od nich tego wymaga, 
nie mogą korzystać z przywilejów tego statusu. Wprowadzenie statusu pracownika 
„publikującego” byłoby bodźcem motywującym do pracy naukowej i zwiększałoby 
stopień konkurencyjności w polskiej nauce oraz eliminowało pracowników symu-
lujących działalność naukową. Status taki od lat funkcjonuje w krajach wysoko roz-
winiętych (USA, Francja). 

3.5.5. Finansowanie centrów naukowo-badawczych

Prezentowana koncepcja projakościowej reformy instytutu, a przez to i wydziału, 
odróżnia się od wielu innych tym, iż nie wymaga dodatkowych nakładów finan-
sowych ponad te, którymi aktualnie dysponują wydział i instytuty. Jej celem jest 
podniesienie poziomu jakości i efektywności obecnego systemu badań naukowych, 
który jest mocno przestarzały i marnotrawi publiczne środki finansowe. Pod wzglę-
dem efektywności badań naukowych i innowacyjności gospodarki (ilość zgłoszo-
nych wniosków do opatentowania) Polska jest na szarym końcu w UE.

33 D. Vitry (red.), L’état de l’enseignement supérieur..., op. cit.
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Budżety CNB mogłyby być tworzone i zasilane środkami finansowymi z ak-
tualnie funkcjonującego budżetu wydziału, jaki obecnie przydziela się na badania 
naukowe instytutom, katedrom i zakładom, a także ze środków przeznaczonych na 
badania własne oraz na badania statutowe i innych rezerw dziekana i rektora.

Centra naukowo-badawcze kategorii A i B powinny być dotowane również przez 
MNiSW oraz przez KBN.

CNB mogą też zasilać swój budżet z uzyskanych grantów, środków z funduszy 
UE oraz ze środków zarobionych we współpracy z praktyką gospodarczą i z samo-
rządami terytorialnymi, czy też z prowadzenia niestacjonarnych studiów doktoranc- 
kich.

CNB miałyby swobodę w wypłacaniu honorariów w ramach umowy o dzieło 
swoim członkom za zrealizowane badania lub zlecenia na rzecz praktyki gospodar-
czej, według swoich wewnętrznych kryteriów. 

Za realizację budżetu pod nadzorem dziekana odpowiadałby dyrektor centrum 
naukowo-badawczego przy akceptacji rady naukowej, liczącej 20% ogółu zwykłych 
członków danego CNB, wybranej na kadencję w wyborach demokratycznych i tajnych.

3.6. Podsumowanie

Nie można wymóc jakości procesu dydaktycznego ani badań naukowych żadny-
mi normami bądź też przepisami prawnymi. Jakość tych dwóch sfer musi wynikać 
w sposób naturalny z innowacji organizacyjnych, nowoczesnego zarządzania, kon-
kurencyjności i dostatecznego finansowania. A normy jakości (certyfikacja i akre-
dytacja) oraz przepisy prawne mogą tylko wspierać naturalny proces kształtowania 
jakości lub też hamować jego degradację, ograniczając powstawanie zjawisk pato-
logicznych.

Reforma projakościowa wydziału powinna się opierać na kilku prostych zasadach:
–  stworzeniu nowych struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za dydaktykę,
–  skoncentrowaniu potencjału ludzkiego do badań naukowych w oddzielnych 

strukturach,
–  postawieniu na sformalizowane, kompletne ekipy dydaktyczne obsługujące 

kierunki lub specjalności studiów i otwarcie ich na studentów,
–  postawieniu na zespoły naukowe i otwarcie ich na doktorantów, habilitantów 

i na współpracę z praktyką,
–  koncentracji obecnie bardzo rozproszonych środków finansowych przezna-

czonych na naukę,
–  spłaszczeniu struktury uniwersytetu dzięki likwidacji dotychczasowych in-

stytutów, katedr i zakładów,
–  wprowadzeniu dwuczęściowej, elastycznej, a przez to sprawnej, o mniejszej 

liczebności członków Rady Wydziału.
Przedstawiona koncepcja pomogłaby odejść od karykaturalnej tytułomanii i feu-

dalizmu w stosunkach międzyludzkich na wyższych uczelniach w Polsce, a na ich 
miejsce wprowadziłaby większą odpowiedzialność i kontrolę procesu dydaktyczne-
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go oraz niezbędny stopień demokratyzacji, samorządności i zespołowej działalności 
naukowo-badawczej oraz właściwe gospodarowanie finansami przeznaczonymi na 
naukę.

The conception of quality of restructuring Faculty of Management and Social 
Communication of Jagiellonian University in Krakow on example of organizational 

innovation in Institute of Economy and Management

Key words: university, faculty, restructuring, innovation, conception

Universities in Poland work on the principle of Act of “Law of Higher Educational System...” 
and statuteses of universities. Documents which are supplementary of formal aspect at universities 
are orders and instructions.

Authors took attantions on qualitative relating of changes in organization. One with analysis 
embraced three areas of activity, didactic, scientific and administrative. The Polish universities have 
the structure of three levels – faculties, institutes and cathedrals which work on both of didactic 
and research activity for. This oneself organizational competences are often intersect be overlap 
on oneself. With example French educational system divide area of scientific and didactic, with 
good results for both of areas. This oneself departments would answer for part didactic, in turn in 
centers of researches about character interfaculty and even interuniversity realized will be activities 
searchingly-scientific.

 One research embraced three faculties entering in composition of different university. The fol-
lowing faculties are: Faculty of Management and Social Communication of Jagiellonian University 
in Krakow, Faculty of Economic Sciences of Wroclaw University of Economics and Faculty of 
Economics and Management of University of Zielona Góra. 

Situation on above colleges one took down with example “practices of good”, on which con-
sist successes and experiences of French universities in this of matter. Authors proposed solutions 
restorative and repairing working of higher college, basing on results of iresearches and taking 
into account specificity of Polish universities and the environment. These changes should enlarge 
publicness and transparency of activities.


