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NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU W SZKOLNICTWIE 
WYŻSZYM – UWARUNKOWANIA I SPECYFIKA W POLSCE

Nowe trendy w zarządzaniu w szkolnictwie wyższym są konsekwencją szybko po-
stępujących zmian w gospodarce światowej, szczególnie w zakresie:

• rozwoju Informacyjnych i Komunikacyjnych Technologii;
• pojawienia się „Nowej Gospodarki”, która kreuje „Nową Szkołę Wyższą”;
• procesu integracji w Europie: ekonomicznej, kulturowej, politycznej;
• postępującego Procesu Bolońskiego, który stał się drogą do Europejskiego 

Obszaru Szkolnictwa Wyższego;
• konkurencji na światowym, europejskim i polskim rynku edukacji i badań 

naukowych.

Wyzwania nowej gospodarki i globalizacji

We współczesnym, bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie przebiegają 
niezależnie od woli szkół wyższych: procesy globalizacji, integracji i dezintegra-
cji regionalnej oraz przyspieszony rozwój postępu technicznego w dziedzinie in-
formacyjnych i komunikacyjnych technologii (IKT), którym towarzyszy rozwój 
tzw. nowej gospodarki (zwanej czasami nową ekonomią). Dlatego też tym proce-
som muszą towarzyszyć głębokie przemiany w strukturze i zarządzaniu szkołami 
wyższymi. Następuje bowiem umiędzynarodowienie wszelkich działań oraz rozwój 
konkurencji w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Zmusiło to wszystkie kraje 
Europy do podporządkowania swego rozwoju trendom i wymogom światowego ryn-
ku edukacji i badań1.

1  T. Wawak, Dostosowanie systemu zarządzania w szkole wyższej do wymogów Procesu Bolońskie-
go, [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, 
A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, s. 249–250.
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Najszybszy rozwój informacyjnych i komunikacyjnych technologii nastąpił 
w USA. Dlatego też wydajność wzrastała tam szybciej niż w Europie. Większość 
krajów Unii Europejskiej nie wykorzystuje wzrostowego potencjału IKT, nie roz-
wijając ich produkcji, zastosowania i siły dynamizowania innowacyjności w po-
szczególnych gałęziach gospodarki i w szkolnictwie wyższym, tak jak czyniono to 
w Stanach Zjednoczonych2. Wśród przyczyn wcześniejszego i szybszego rozwoju 
IKT i ogólnego zastosowania tych technologii w USA wymienić należy wysokie 
kwalifi kacje zatrudnionych w tej dziedzinie (wykształconych głównie w amery-
kańskich, ale także zachodnioeuropejskich uniwersytetach), intensyfi kowanie prac 
badawczych w zakresie IKT i ich zastosowanie oraz korzystny system zarządzania 
szkołami wyższymi i ich przedsiębiorczość, pozwalającą na aktywny udział w kre-
owaniu IKT i rozwój nauki.

Równolegle postępuje globalizacja, która jest obiektywnym procesem rozwi-
jającym się na skutek postępu techniki i technologii oraz pojawiania się licznych 
nowych produktów, które przyczyniły się do zmiany i rozwoju potrzeb ludności 
świata. Szczególne znaczenie ma tu rozkwit środków komunikacji i transportu, któ-
re pozwalają na coraz szybsze przemieszczanie się informacji, produktów i ludzi 
we współczesnym świecie. Ten wymiar techniczny ściśle związany jest z wymia-
rem ekonomicznym. Korzyści skali produkcji, poszukiwanie tanich źródeł zasobów, 
wykorzystywanie lokalnych uwarunkowań produkcji (wytwarzanie i świadczenie 
usług) i rozwijające się rynki zbytu w różnych regionach świata służą rozwojowi 
wymiany i społecznego podziału pracy oraz umożliwiają wzrost uzyskanych korzy-
ści ekonomicznych wytwarzających produkty i świadczone usługi.

Kierujący uczelniami, wydziałami, instytutami, katedrami i zakładami muszą 
przyjąć do wiadomości, że uczelnia jest producentem świadczącym usługi badawcze 
i dydaktyczne na rzecz swych klientów, którymi są podmioty płacące za dane usłu-
gi, a więc studenci, ich prywatni sponsorzy lub państwo (czasami samorząd lokal-
ny). Od tej prawdy nie ma ucieczki. Brak tej świadomości wśród profesury wyrządza 
olbrzymie szkody uczelniom.

Powiązania, obejmujące cały świat, między producentami uczestniczącymi 
w wytwarzaniu produktów fi nalnych występują realnie i nie sposób ich nie zaak-
ceptować. Uczelnie są ogniwem w tym wytwarzaniu, dostarczają bowiem bardziej 
lub mniej przygotowaną kadrę pracowników do procesu wytwarzania i świadczenia 
usług, czyli produkcji. Ponadto przekazują na rzecz produkcji wyniki swych badań 
naukowych o różnym stopniu użyteczności w danym czasie. Szkoły wyższe są bar-
dzo ważnymi organizacjami produkcyjnymi wytwarzającymi część produktu naro-
dowego brutto (PNB) i nie można ich traktować jak muzea lub relikty przeszłości. 
Uczelnie w rozwijających się krajach świata zmieniają swoje oblicze, wewnętrzny 
ustrój, sposób zarządzania i dostosowują się do wymogów rozwoju gospodarki kra-
ju, Europy i świata.

2  A. Zaorska, Nowa gospodarka a globalizacja i regionalizacja, [w:] „Centrum wiedzy”, www.
centrumwiedzy.edu.pl (dostęp: 20.07.2007), s. 2.
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W ślad za globalizacją gospodarczą postępuje globalizacja kulturowa związana 
ze wzmożoną migracją ludności, turystyką oraz bardzo szybkim rozwojem maso-
wych środków komunikacji. Wiąże się to z głębokimi zmianami stylu życia i struk-
tur społecznych oraz komercjalizacją produktów kulturowych i konsumpcyjnych3. 
Ma to swe przeniesienie na zmiany w misji szkół wyższych i sposób jej realizacji we 
współczesnym świecie.

Globalizacja pociąga za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne następstwa 
i dotyczy wszystkich działań gospodarki i aspektów życia człowieka. Do nich nale-
ży między innymi:

• wzrost mobilności ludzi świata w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków 
bytu, lokalizacji kapitału itp.;

• zanik tożsamości narodowej, wprowadzenie standardów narzuconych przez 
kraje rozwinięte gospodarczo;

• powstanie i narastanie globalnych dyspozycji między państwami4.
Powyższe zjawiska wystąpiły nie tylko w przemyśle, budownictwie i rolnictwie, 

ale także w szkolnictwie wyższym, o czym świadczą ustalenia Procesu Bolońskiego, 
w którym na pierwszym miejscu stawia się stworzenie warunków do mobilności 
pracowników i studentów oraz standaryzację systemów zapewnienia jakości i ram 
kwalifi kacji w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego5.

Globalizacja jest kołem napędowym Nowej Gospodarki (New Economy). Zda-
niem Franciszka Krawca, „nowa gospodarka z przełomu XX i XXI wieku, to ta, 
która jest wynikiem zmian spowodowanych adaptacją technologii innowacyjnych 
i praktyk biznesowych oraz rosnącą konkurencją globalną, prowadzących do znacz-
nego i trwałego wzrostu wydajności”6. Globalizacja powoduje, że szkoły wyższe tak-
że muszą w swych działaniach dążyć do włączania się do nowej gospodarki, wzro-
stu swej pozycji konkurencyjnej. Tym celom służy realizacja Procesu Bolońskiego 
i związana z nim projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkole wyższej na 
bazie wymogów normy ISO 90017.

Nowa gospodarka jest Gospodarką Opartą na Wiedzy (GOW), a jej podstawo-
wymi fi larami, zdaniem Wiesława Marii Grudzewskiego i Ireny Hejduk8, są między 
innymi:

3 Zob.: http://wikipedia.org/wiki/globalizacja (dostęp: 03.08.2009).
4 Ibidem.
5 T. Wawak, Ewolucja europejskiego systemu szkolnictwa wyższego w ramach Procesu Bolońskiego 

a zarządzanie uczelnią w warunkach postępującej informacji i globalizacji, [w:] Człowiek ponowoczes-
ny wobec wyzwań globalizacji – studium interdyscyplinarne, red. J. Filipek, J. Głuszyńska, A. Wąsińska, 
M. Płaszewski, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2008, s. 82–87.

6  A. Jaki, Globalizacja i nowa gospodarka – nowe wyzwanie dla funkcjonowania i rozwoju przed-
siębiorstw, [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, op. cit., s. 35.

7  T. Wawak, Uwarunkowania jakości kształcenia w ramach Procesu Bolońskiego – Europejskiego 
Obszaru Szkolnictwa Wyższego, [w:] Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, red. S. Dorosze-
wicz, A. Kobylińska, Ofi cyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007, s. 556.

8  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Systemy zarządzania wiedzą – nowy paradygmat czy wyzwanie?, 
[w:] Przedsiębiorstwo przyszłości – fi kcja czy rzeczywistość, red. I.K. Hejduk, Instytut Organizacji i Za-
rządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2004, s. 10.
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• system innowacyjności,
• system edukacyjno-szkoleniowy,
• system informacyjno-komunikacyjny,
• zarządzanie wiedzą na poziomie organizacji.
Największy dystans dzieli Polskę od krajów rozwiniętych świata w pierwszych 

trzech wyżej wymienionych obszarach, kolejno o: 57%, 34% i 28%9.
Rozwój GOW wymaga wdrożenia radykalnych innowacji i zarządzania nimi. 

Zdaniem Krzysztofa Santarka sposób zarządzania innowacjami w organizacjach nie 
zmienił się od wielu lat, nie wykorzystuje się potencjału intelektualnego tkwiącego 
w pracownikach oraz zasoby wiedzy w organizacjach10. Wszystko to powoduje, że 
są one mniej konkurencyjne, niż mogłyby być. Dotyczy to także szkół wyższych, 
których większość trudno obecnie nazwać organizacjami innowacyjnymi, a we 
wszystkich zarządzanie innowacyjne i zarządzanie innowacjami budzi poważne 
zastrzeżenia (wynika to w dużym stopniu z niedostosowania systemu zarządzania 
uczelniami do zadań, które współcześnie powinny wykonywać). Nowa gospodarka 
wymaga „nowej szkoły wyższej”.

Radykalne innowacje zobligowane są w każdym kraju przez niewielką liczbę 
międzynarodowych korporacji, których dominacja w zakresie stosowania i dyspo-
nowania nowymi technologiami może utrudniać dostęp do nich, na przejrzystych 
warunkach, w krajach rozwijających się11.

Rozwój nowej gospodarki następuje szybciej w krajach wysoko rozwiniętych 
gospodarczo, w których doszło do koncentracji działalności badawczo-rozwojowej 
oraz powstają najczęściej nowe technologie. Kraje te zdominowały zarówno ge-
nerowanie, jak i transfer technologii. Do tych krajów należą w kolejności: USA, 
Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Kanada, Holandia, Szwecja 
i Szwajcaria. Przy czym 80% udzielonych patentów w okresie 1983–2003 przypa-
da na trzy pierwsze kraje. Przewaga USA w liczbie udzielonych i wykorzystanych 
patentów jest miażdżąca – 57% patentów w świecie12. Są to jednocześnie państwa, 
w których znajdują się najbardziej liczące się w świecie uniwersytety, ściśle zwią-
zane z praktyką. Nowa gospodarka w tych krajach opiera się na wiedzy, na nauce 
i uniwersytetach kreujących odkrycia naukowe i postęp techniczny. Uniwersytety 
te są przykładem projakościowego zarządzania, gdzie ich ocena zależy od poziomu 
jakości efektów ich działania – czyli jakości wyników badań naukowych i jakości 
kształcenia. Jest to najlepszy dowód stwierdzenia, że wysoka jakość zarządzania 
w szkole wyższej decyduje o jakości efektów ich pracy i pozycji na konkurencyjnym 
rynku światowym usług badawczych i dydaktycznych, który obecnie jest w zasięgu 
każdej uczelni, mającej sprostać stawianym przez ten rynek wymaganiom. To glo-

9  Ibidem, s. 11.
10  K. Santarek, Radykalne innowacje, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości..., op. cit., s. 227.
11  M. Dziura, Transfer technologii w gospodarce światowej: trendy i implikacje dla konkurencyjno-

ści krajów Grupy Wyszehradzkiej, [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej go-
spodarki, op. cit., s. 454.

12  Ibidem, s. 450–453.
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balny rynek weryfi kuje długookresowe wyniki badań naukowych i bieżące kompe-
tencje absolwentów szkół wyższych w świecie.

Wymogi Procesu Bolońskiego a zarządzanie w szkolnictwie 
wyższym w warunkach integracji europejskiej

W czerwcu bieżącego roku minęło 10 lat od podpisania Wspólnej Deklaracji 
Europejskiej Ministrów Edukacji 29 krajów zebranych w Bolonii w dniu 19 czerw-
ca 1999 r. Ta dwustronicowa Deklaracja Bolońska dotycząca szkolnictwa wyższe-
go w Europie zapoczątkowała proces budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 
Wyższego, który ma powstać w ścisłym związku z Europejską Przestrzenią Badaw-
czą oraz realizacją wizji Europy Wiedzy w 2010 r., zwany Procesem Bolońskim13.

Celem Procesu Bolońskiego – międzynarodowego procesu realizowanego w ścisłej 
współpracy ze środowiskiem akademickim – nie jest stworzenie standardów, którym 
podlegałyby systemy szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach. Tworzenie 
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oznacza przede wszystkim wypromo-
wanie zasad współdziałania i wdrożenia mechanizmów porównywania rozwiązań funk-
cjonujących w Europie, z uwzględnieniem zróżnicowania i autonomii poszczególnych 
państw i uczelni. Ujmując inaczej, Proces Boloński jest próbą zorganizowania systemu 
szkolnictwa wyższego w Europie, tak aby stał się on powszechnie zrozumiały i godny 
zaufania, a jednocześnie powstał zróżnicowany, czy wręcz szczycący się swą różnorod-
nością. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że dla wielu krajów Proces Boloński 
stał się inspiracją do rozpoczęcia niezbędnych, a różnych powodów odwlekanych reform 
w szkolnictwie wyższym, a zarazem receptą na ich przeprowadzenie14.

Tak cele Procesu Bolońskiego postrzega wybitny specjalista, promotor i ekspert 
Procesu Bolońskiego, sekretarz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół (KRASP), 
Andrzej Kraśniewski.

Spełnienie oczekiwań związanych z realizacją zadań wytyczonych przez ko-
lejne spotkania ministrów szkolnictwa wyższego krajów sygnatariuszy Procesu 
Bolońskiego (których liczba wzrosła do 57) w: Bolonii, Pradze, Berlinie, Bergen, 
Londynie i Louven wymaga przeprowadzenia reform w szkolnictwie wyższym, 
w tym w zakresie projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkolnictwie 
wyższym, zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, państwa, jak i szkół wyższych 
Europy. Zarządzanie w uczelniach polskich musi zmieniać się i dostosowywać do 
ewolucji systemu zarządzania w czołowych uniwersytetach Europy i świata.

13  A. Kraśniewski, Proces Boloński – to już 10 lat, Fundacja Systemu Edukacji, Warszawa 2009, 
s. 5.

14  Ibidem, s. 7.
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Zalecenia Procesu Bolońskiego są z sobą ściśle powiązane i stopniowo co dwa 
lata rozbudowywane – pogłębiane i poszerzane. Umożliwia to krajom sygnatariu-
szom Procesu stopniowe przeprowadzenie zmian w systemie szkolnictwa wyższego 
oraz ewolucję systemu zarządzania w szkolnictwie wyższym. Głównymi fi larami 
wszelkich działań tego Procesu są:

• integracja szkolnictwa wyższego w Europie;
• wzrost jakości szkolnictwa wyższego w Europie, mierzony oceną poziomu 

efektów badań naukowych i kształcenia;
• likwidowanie przeszkód utrudniających mobilność poziomu i mobilność pio-

nową studentów Europy oraz mobilność pracowników szkół wyższych, za-
równo naukowo-dydaktycznych, jak i administracyjnych;

• radykalne podniesienie niezbędnego wymiaru europejskiego w szkolnictwie 
wyższym, zdolnego do konkurencji w skali światowej, i jego promowanie.

Na szczególną uwagę zasługuje wznowienie współpracy europejskiej w zakre-
sie zapewnienia jakości w celu opracowania porównywalnych kryteriów i metodo-
logii, jako istotnego zadania dla utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 
Wyższego w Deklaracji Bolońskiej15. Symbioza zapewnienia jakości (szeroko rozu-
mianej) z tworzeniem związku integracyjnego (EOSW) jest szczególnie wymowna. 
Nie może być skutecznej integracji europejskiej bez zapewnienia jakości na wszyst-
kich płaszczyznach, których integracja dotyczy, w tym: zarządzania rozwojem 
szkolnictwa wyższego oraz publicznymi i niepublicznymi uczelniami.

Dla pełnego przedstawienia problemu konieczne jest zdefi niowanie pojęcia „za-
pewnienie jakości”, które czasami jest błędnie interpretowane. Pojęcie to zostało 
wprowadzone przez normę ISO 8402 w 1986 r., którą przyjęto w Polsce jako PN-EN 
28402 w 1993 r. i nadano mu następującą treść: „Zapewnienie jakości to wszystkie 
planowane i systematyczne działania, niezbędne do stworzenia odpowiedniego stop-
nia zaufania co do tego, że wyrób lub usługa spełnia ustalone wymagania jakościo-
we”16. Bliska temu pojęciu była tzw. Deklaracja z Grazu, przyjęta przez Europejskie 
Stowarzyszenie Uniwersytetów w lipcu 2003 r., która była punktem wyjścia do sfor-
mułowania standardów i wskazówek dotyczących zapewnienia jakości kształcenia. 
W tej Deklaracji stwierdzono bowiem, że „celem europejskiego wymiaru zapewnie-
nia jakości jest promowanie wzajemnego zaufania oraz poprawa przejrzystości, przy 
poszanowaniu różnorodności krajowych uwarunkowań i przedmiotów nauczania”17.

Na uwagę zasługuje to, że już w 1998 r. Rada Unii Europejskiej wydała „Zalecenie 
w sprawie zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym”. Stało się to jedną z przy-
czyn utworzenia w 2000 r. Europejskiej Sieci Współpracy na rzecz Zapewnienia 
Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA), która zmieniła nazwę 4 listopada 2004 
r. na Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie 

15  Deklaracja Bolońska z 19 czerwca 1999 r., www.nauka.gov.pl/mn/ (dostęp: 24.06.2009).
16  PN-EN 28402 – ISO 8402:1993, ustanowione przez PKNMiJ dnia 31.03.1993 r., opublikowano 

w Dz. Norm i Miar z 1993 r., nr 7, poz. 15.
17  Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkol-

nictwa Wyższego, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, 
Helsinki 2005, przetłumaczone i wydane do użytku wewnętrznego MEiN, Warszawa 2006, s. 12.
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Wyższym. Zalecenie to bazowało na zdobytych w początkach lat 90. doświadcze-
niach rozwoju europejskich agencji zewnętrznych zapewnienia jakości18 – jednostek 
certyfi kujących systemy zapewnienia jakości ISO 9000.

W roku 2000 nastąpiła druga nowelizacja norm ISO serii 9000. W normie tej 
„zapewnienie jakości” poszerzono o „doskonalenie jakości” i dlatego znowelizowa-
na norma wprowadziła w miejsce „zapewnienia jakości” jego poszerzoną wersję – 
„zarządzanie jakością”. W zaakceptowanym w 2005 r. w Bergen przez ministrów 
szkolnictwa wyższego raporcie „Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia 
jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego” przyjęto, 
w odniesieniu do jakości kształcenia, pojęcie: „zapewnienia jakości kształcenia (we-
wnętrzne i zewnętrzne)”19. Celem tych standardów i wskazówek jest20:

• poprawa kształcenia oferowanego studentom uczelni w ramach EOSW;
• pomoc szkołom wyższym w zarządzaniu jakością i podnoszeniu jej poziomu 

(wzrost jakości zarządzania);
• zbudowanie właściwego otoczenia dla pracy agencji zapewnienia jakości;
• sprawienie, aby zewnętrzne zapewnienie jakości stało się bardziej przejrzyste 

i łatwiejsze do zrozumienia dla wszystkich zainteresowanych osób.
W szkołach wyższych Europy przyjęto w ślad za powyższym dwa pojęcia:

• zapewnienia jakości kształcenia;
• zarządzania jakością w szkole wyższej.
Pojęcia te są bardzo ściśle z sobą związane i mają swój rodowód w ramach se-

rii ISO 9000, które zaadaptowane do szkolnictwa wyższego przynoszą pozytywne 
skutki, o czym świadczą przeprowadzone przez M. Tutko badania naukowe21.

W normie ISO 9000:1987 przyjmuje się (kolejne nowelizacje tej normy nie zmie-
niły tego), że „Zapewnienie jakości wewnątrz organizacji spełnia rolę narzędzia 
zarządzania wewnątrz organizacji. W przypadku zawierania i realizacji umów, za-
pewnienie jakości służy do stworzenia odpowiedniego stopnia zaufania do dostaw-
cy. (...) Skuteczność zapewnienia jakości wymaga zarówno systematycznej oceny 
czynników wpływających na trafność projektu lub specyfi kację wymagań w od-
niesieniu do zamierzonych zastosowań, tj.: weryfi kacji i audytów produkcji (wy-
twarzania lub świadczenia usług), instalowania i operacji kontrolnych. Stworzenie 
odpowiedniego stopnia zaufania wymaga udokumentowania”22. To udokumentowa-
nie obowiązujące w systemie ISO 9000 jest najbardziej niekorzystnie postrzegane w 
publicznych szkołach wyższych. Obowiązkowe postrzeganie procedur w niektórych 
przypadkach ogranicza samowole przełożonych różnych szczebli w szkole wyższej. 
Jest to główny powód, dla którego system zarządzania nie jest mile widziany w tych 

18  Ibidem, s. 22.
19  Ibidem, s. 6–8.
20  Ibidem, s. 13.
21  M. Tutko, Zarządzanie jakością kształcenia – komunikat z badań, [w:] System zapewnienia jako-

ści w szkolnictwie wyższym – aspekty praktyczne, red. D. Wosik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 2007, s. 135–149.

22  PN-EN 29000 – ISO 9000 z 1993, Norma dotycząca zarządzania jakością. Wytyczne wyboru 
i stosowania, ustanowiona przez PKNMiJ 31.03.1993 r., Dz. Norm. i Miar z 1993 r., poz. 15.
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uczelniach. Drugim powodem, także niezmiernie ważnym, jest specyfi ka szkolnic-
twa wyższego, do której obowiązujące normy ISO serii 9000 nie są dobrze dosto-
sowane. Dlatego też istnieje konieczność ich przystosowania do warunków uczelni, 
tak jak miało to miejsce w przypadku jednostek edukacyjnych. ISO opracowało 
Międzynarodowe Porozumienie Warsztatowe IWA 2 zatytułowane „Systemy zarzą-
dzania jakością: wytyczne stosowania ISO 9001:2000 w zakresie edukacji”23.

Wytyczne te mogą być zaadaptowane dla potrzeb stworzenia skutecznego syste-
mu zarządzania w szkole wyższej bazującego na normie ISO 9001:2008.

IWA 2 – 2007 zawiera dwa załączniki:
• Załącznik „A” (objaśniający) „samoocena instytucji edukacyjnych” zawiera 

kwestionariusz samooceny i przyjęty system oceny na pięciostopniowej ska-
li ocen;

• Załącznik „B” (objaśniający) „przykłady procesów edukacyjnych, pomiarów, 
zapisów i narzędzi”.

Kwestionariusz samooceny po adaptacji warunków szkół wyższych został wyko-
rzystany przez autora w badaniach ankietowych, którymi objęto dwudziestu dzieka-
nów pięciu krakowskich uczelni publicznych24.

W ramach przeprowadzonych badań oceniono także poziom jakości zarządzania 
w administracji w wybranych szkołach wyższych w opinii kanclerzy i kwestorów 
uczelni oraz w zakresie efektów – czyli satysfakcji: studentów, pracowników, oto-
czenia (społeczeństwa) i korzyści uczelni. Badania przeprowadzono, posługując się 
dostosowanym do potrzeb szkoły wyższej kwestionariuszem podstawowym opra-
cowanym przez Krajową Organizację Partnerską EFQM (Europejskiej Fundacji 
Zarządzania Jakością)25.

Wnioski z przeprowadzonych badań przedstawiono w raporcie z badań oraz na 
seminarium zamykającym i podsumowującym. Badania dowiodły, że system zarzą-
dzania jakością ISO 9001 może z opowodzeniem być zaadaptowany do warunków 
uczelni. Jednocześnie stwierdzono, że za wdrożeniem systemu zarządzania zaadap-
towanego do warunków uczelni opowiedziało się tylko 41% badanych profesorów 
reprezentujących różne ośrodki akademickie w Polsce (głównie jednak Kraków). 
Przeciwko wdrożeniu było tylko 21% ankietowanych. Niezdecydowanych pozosta-
ło 38 profesorów. Przyjąć należy, że nie są oni ani w pełni przekonani o słuszno-
ści wdrożenia systemu ISO 9001 w swoich uczelniach, ponieważ dysponowali zbyt 
małą wiedzą na temat tego systemu. Sądzić należy, że wzrost ich wiedzy na temat 
znormalizowanych systemów zarządzania wpłynie dodatkowo na ich opinię w spra-

23  International Workshop Agreement – IWA 2:2007, Quality management systems – Guidelines 
for the application of ISO 9001:2000 in education, www.sio.org/iso/standards-development/iso-iwa-deli.

24  Zarządzanie w szkole wyższej – Raport z badań zrealizowanych pod kierunkiem T. Wawaka 
w ramach projektu badawczego fi nansowanego z wydziałowej rezerwy na badania własne (WRBW). Te-
mat 1. Model projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkole wyższej. Część empiryczna, Kraków 
2008, s. 5–6.

25  Ibidem, s. 13–16.
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wie poparcia idei wdrażania w uczelniach systemu zarządzania ISO 9001 zaadapto-
wanego do warunków panujących w szkołach wyższych26.

Z projakościową restrukturyzacją zarządzania, a szczególnie z wdrażaniem za-
sad TQM silnie związane jest systematyczne przeprowadzenie samooceny organi-
zacji opartej na kryteriach Modeli Doskonałości i Znakomitości EFQM. Model ten 
bazuje na zasadach Total Quality Management i „dobrej roboty” i jest podstawą 
kryteriów Europejskiej i Polskiej Nagrody Jakości (powyżej przedstawiono jego 
wykorzystanie do oceny jakości zarządzania w administracji i kwesturze badanych 
pięciu uczelni Krakowa). Za wprowadzeniem tego rodzaju samooceny w szkołach 
wyższych opowiedziało się 33% badanych profesorów27.

Przeprowadzenie stosownych szkoleń zapewne spowoduje, że większość profe-
sorów opowie się za wdrożeniem systemu zarządzania ISO 9001:2008 oraz samo-
oceny zarządzania opartej na modelu znakomitości (doskonałości) EFQM. Oznacza 
to, że większość profesorów poprze projakościową restrukturyzację zarządzania 
w szkołach wyższych, czyli opowie się za wprowadzeniem nowego systemu zarzą-
dzania, zorientowanego na doskonalenie jakości efektów działania szkół wyższych 
w zakresie badań naukowych i kształcenia.

Pojęcia: zapewnienie jakości, o którym mowa w dokumentach Procesu Bo-
lońskiego, i zarządzania jakością, w ujęciu normy ISO 9001, są z sobą powiązane 
oraz mają charakter i znaczenie międzynarodowe.

Bardzo słusznie Andrzej Kraśniewski zauważa, że Proces Boloński jest coraz 
bardziej powszechnie traktowany jako element szerszego procesu zachodzącego 
w Europie, kreowanego przez decyzje polityczne podejmowane przez organy Unii 
Europejskiej (Parlament, Radę, Komisję) w ramach Strategii Lizbońskiej28. Granice 
między państwami w nauce i szkolnictwie wyższym zacierają się, a nowa gospo-
darka, postęp techniczny i międzynarodowe zarządzanie upowszechniają się we 
wszystkich krajach świata.

Kierunek wykorzystania ustaleń Procesu Bolońskiego w procesie integracji eu-
ropejskiej wydaje się dość jasny w świetle dokumentów Unii Europejskiej, takich 
jak np.:

• Zalecenie 2008/C 111/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 
23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifi kacji 
dla uczenia się przez całe życie29.

• Zalecenie 2006/143/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 lute-
go 2006 r. w sprawie dalszej europejskiej współpracy w zakresie zapewnie-
nia jakości w szkolnictwie wyższym30.

Zalecenia te nadają ustaleniom Procesu Bolońskiego z Bergen zawartym w do-
kumentach: „Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia 
w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego” oraz „Ramowa struktura kwa-

26  Ibidem, s. 42.
27  Ibidem.
28  A. Kraśniewski, op. cit., s. 67.
29  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 111/01 z 6.05.2008 r.
30  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 64, z. 43, 2006, s. 60.
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lifi kacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego” moc obowiązującą w ra-
mach Unii Europejskiej, od których po zatwierdzeniu Traktatu Lizbońskiego nie 
będzie odwrotu. Luźne ustalenia Procesu Bolońskiego stają się, poprzez akty nor-
matywne Unii Europejskiej, obowiązujące w krajach członkowskich Unii i pozosta-
ją nadal fakultatywne w pozostałych krajach sygnatariuszach Procesu Bolońskiego. 
Z tą świadomością musimy w polskich szkołach wyższych podchodzić do ustaleń 
Procesu Bolońskiego. 

Przykładem niech będą tu deskryptory defi niujące poziomy europejskich ram 
kwalifi kacji, które są załącznikiem do wyżej wymienionego zalecenia 2008/C 111/
WE Parlamentu i Rady Unii Europejskie, a więc mają moc obowiązującą dla człon-
ków Unii Europejskiej. W dokumentach i opracowaniach związanych z Procesem 
Bolońskim nazywane są Deskryptorami Dublińskimi (uzgodnione w Dublinie 
23 marca 2004 r.)31 i mają charakter niezobowiązujący – pewnej sugestii do zastoso-
wania. W ten sposób zalecone standardy dotyczące zapewnienia jakości kształcenia, 
zarządzania i funkcjonowania szkół wyższych przyjmą postać dyrektyw zawierają-
cych obowiązujące rozwiązania. 

Zdaniem Andrzeja Kraśniewskiego podstawowym zadaniem uczelni, mającej ambi-
cje uczestnictwa w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, powinna 
być realizacja ustaleń poczynionych przez ministrów szkolnictwa wyższego w ramach 
Procesu Bolońskiego. Szczególną uwagę należy zwrócić na32:

• pełne wdrożenie trzystopniowej struktury studiowania,
• myślenie w kategoriach kształcenia,
• wprowadzanie lub rozszerzanie oferty edukacyjnej w językach obcych i ofer-

ty kształcenia interdyscyplinarnego,
• uruchomienie studiów realizowanych wspólnie z uczelniami innych krajów,
• „dotarcie z Procesem Bolońskim do całej społeczności akademickiej uczelni” 

(przekazywanie informacji, szkolenie kadry, seminaria itp.).
Realizacja powyższych zadań wymaga przede wszystkim:
• projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkołach wyższych,
• zmiany ustroju uczelni w kierunku jej urynkowienia,
• reorientacji postrzegania funkcjonowania uczelni przez profesurę,
• środków (kapitału) na sfi nansowanie realizacji powyższych zadań,
• chęci i pełnego zaangażowania rektorów, dziekanów, senatów i rad wydzia-

łów szkół wyższych w realizacji ustaleń Procesu Bolońskiego i decyzji Unii 
Europejskiej dotyczących utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 
Wyższego, Europejskiego Obszaru Nauki i wizji Europy Wiedzy. 

31  YES! GO! Praktyczny przewodnik tworzenia programów studiów zintegrowanych z okresem mo-
bilności, Projekt MOCCA, red. T. Mitchell, M. Stermann, DAAD Deutscher Akademischer Austansch-
dienst, wydane w Polsce nakładem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009, s. 17, 73–75.

32  A. Kraśniewski, op. cit., s. 102–110.
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Kluczowe problemy reformy zarządzania w szkolnictwie wyższym 
w Polsce 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w opublikowanych Założeniach do 
nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach nauko-
wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki bardzo kry-
tycznie oceniło tradycyjne zarządzanie w polskich uczelniach, które ma w opinii 
ministerstwa charakter zachowawczy i jest wypadkową niestabilnych kompromi-
sów pomiędzy różnymi grupami interesów33. Według Banku Światowego w Polsce: 
„Zarządzanie w sektorze szkolnictwa wyższego jest raczej przestarzałe i świadczy, 
iż brak jest ustalania celów, wybierania priorytetów, tworzenia zachęt lub weryfi ka-
cji realizacji ustalonych celów. Najważniejsze stanowiska na uczelniach (rektorzy, 
prorektorzy, dziekani) obejmowane są przez osoby z największym dorobkiem na-
ukowym lub obsadzane przez grupy interesów”34. Tradycyjny model zarządzania 
szkołą wyższą w opinii ministerstwa sprawdzał się dobrze w warunkach państwa 
opiekuńczego, czyli w epoce minionego socjalizmu realnego. Wycofywanie się 
z modelu opiekuńczego państwa i stopniowe wprowadzanie mechanizmów rynko-
wych do sfery uczelni wymaga wprowadzenia bardziej menedżerskiego modelu za-
rządzania35. Według OECD: „Zarządzanie szkolnictwem wyższym w XXI wieku 
wymaga połączenia misji akademickiej ze zdolnością zarządzania, a nie zastępo-
wania jednego elementu drugim”36. Uczelnie stoją przed koniecznością odejścia od 
tradycyjnych na rzecz nowoczesnych mechanizmów funkcjonowania i systemów za-
rządzania. Brak tradycji porównywania ocen jakości pracy dydaktycznej i naukowej 
oraz innowacji w szkole wyższej, niewiązanie efektów funkcjonowania z fi nansowa-
niem uczelni publicznych oraz nikła komercjalizacja wiedzy ludzi nauki sprawia, że 
polskie szkolnictwo wyższe nie jest konkurencyjne w GOW Europy i świata. 
Jednocześnie, jak stwierdza OECD: „Ogólnie w Polsce brakuje koncepcji uczest-
nictwa zainteresowanych stron, tj. uczelni, społeczności lokalnych oraz środowiska 
biznesu, w zarządzanie instytucjami szkolnictwa wyższego”37. Publiczne szkoły 
wyższe żyją w swoim tradycyjnym, feudalno-socjalistycznym świecie, w separacji 
od otoczenia, z dala od zaawansowanej komercjalizacji, projakościowych i proin-
nowacyjnych reform zarządzania. Postępowy konserwatyzm w uczelni powoduje 
spowalnianie zmian i niechęć do osób opowiadających się za radykalną reformą 
szkolnictwa wyższego w Polsce.

Każda uczelnia zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy staje obec-
nie, w warunkach kryzysu gospodarczego i tworzącego się Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego, przed koniecznością przeprowadzenia szybkiej proja-

33  Założenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach na-
ukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki proponuje MNiSW, http://www.
nauka.gov.pl (dostęp: 20.08.2009), s. 11.

34  Szkolnictwo wyższe w Polsce, Bank Światowy, Warszawa 2004, s. 29.
35  Założenia do nowelizacji ustawy..., op. cit., s. 12.
36  Education policy analysis, OECD, Paris 2003, s. 75.
37  Ibidem, s. 35.
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kościowej restrukturyzacji zarządzania. Rozwój państw sygnatariuszy Procesu 
Bolońskiego, a zwłaszcza krajów należących do Unii Europejskiej, sprawia, że mu-
szą dostosować swoje prawo o szkolnictwie wyższym do wymogów dokonujących 
się zmian w obszarze nauki i edukacji. Szczególnie głębokie zmiany zastane w sys-
temie zarządzania w uczelniach oraz w prawie normującym kwestie szkolnictwa 
wyższego i nauki muszą nastąpić w krajach postsocjalistycznych Europy, w tym 
w Polsce.

Od roku bardzo intensywnie nad przystosowaniem zmian w ustawie Prawo 
o szkolnictwie wyższym pracuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na 
stronach internetowych ministerstwa pojawiła się propozycja zmian w ramach pro-
gramu Partnerstwo dla wiedzy zatytułowanych:

• Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym38,
• Nowy model kariery akademickiej39,
• Reforma studiów i praw studenckich40,
• Założenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakre-
sie sztuk41 – opracowanie to stanowi rozwinięte połączenie trzech pierwszych 
dokumentów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest przekonane, że potencjał tkwią-
cy w polskich uczelniach powinien być pełniej wykorzystany poprzez42:

• zwiększenie autonomii uczelni o dużym potencjale naukowym i dydaktycz-
nym w zakresie określenia i realizacji ich misji, kształtowania oferty dydak-
tycznej w zakresie gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialny-
mi uczelni;

• uwzględnienie instrumentów zarządzania jakością, które mają skutkować 
wzrostem jakości efektów prowadzonych badań naukowych oraz świadczo-
nych usług dydaktycznych;

• wzmocnienie powiązań uczelni z zewnętrznym otoczeniem społeczno-go-
spodarczym szkół wyższych;

• zróżnicowanie uczelni według kryterium jakości badań i dydaktyki, a nie ich 
statusu prawnego, na trzy kategorie: uczelnie fl agowe, uczelnie regionalne 
i uczelnie lokalne;

• zwrot w kierunku fi nansowania zadaniowego oraz promocji kultury zdoby-
wania środków w drodze konkurencyjnej, otwartej dla uczelni publicznych 
i niepublicznych;

• zwiększenie nacisku na efekty działalności uczelni (a nie potencjał jak obec-
nie), a w szczególności na jakość prowadzonych badań naukowych i dydaktyki,

• lepsze wykorzystanie potencjału badawczego i dydaktycznego polskich 
uczelni.

38  Zob.: http://www.nauka.gov.pl (dostęp: 20.08.2009).
39  Zob. ibidem.
40  Zob. ibidem.
41  Zob. ibidem.
42  Zob.: Założenia do nowelizacji ustawy…, op. cit., s. 17–18.
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Celem proponowanych zmian jest odejście od:
• dotychczasowego zarządzania szkolnictwem wyższym na poziomie krajo-

wym oraz instytucjonalnym w kierunku zwiększenia autonomii uczelni i ich 
samodzielności fi nansowej;

• dotychczasowej pasywnej polityki ukierunkowanej na fi nansowanie procesu-
alne, w niewielkim stopniu biorącej pod uwagę efekty;

• bieżącej polityki o charakterze zuniformizowanym, w niewielkim stopniu 
uwzględniającym potrzebę zróżnicowania instytucjonalnego oraz

• stworzenie mechanizmów wyłaniania krajowych naukowych ośrodków wio-
dących;

• zmiany ustroju uczelni publicznej.
Zmiany te są niezbędne, albowiem w opinii ministerstwa świat instytucji akade-

mickich jest silnie zróżnicowany zarówno wertykalnie (instytucje lepsze i gorsze), 
jak i horyzontalnie (różne misje i cele długookresowe i krótkookresowe)43.

Proponowane w Założeniach do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym rozwiązania mają na celu wprowadzenie nowego modelu zarządzania szkol-
nictwem wyższym, który umożliwi44:

• projakościowe fi nansowanie szkół wyższych,
• poprawę jakości kształcenia,
• lepsze wykorzystanie potencjału badawczego i dydaktycznego polskich uczelni,
• integrację uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i tworzenie regio-

nów wiedzy,
• stworzenie mechanizmów wyłowienia krajowych naukowych ośrodków wio-

dących,
• wprowadzenie zmian w ustroju uczelni publicznej,
• optymalizację sposobu funkcjonowania organizacji przedstawicielskich 

i kontrolnych.
Proponowane rozwiązania w zakresie tworzenia modelu zarządzania szkolnic-

twem wyższym:
• są spóźnione i konieczne, dlatego też powinny być jak najszybciej wdrożone;
• są zgodne z trendami zarządzania w szkolnictwie wyższym występującymi 

w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo oraz odpowiadają wymaganiom 
Unii Europejskiej i zaleceniom Procesu Bolońskiego;

• stanowią minimum zmian, jakie są niezbędne, aby polskie uczelnie mogły 
spełniać oczekiwania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego;

• stwarzają lepsze warunki rozwoju dla tych szkół wyższych, które zdecydują się 
na szybkie przeprowadzenie projakościowej restrukturyzacji zarządzania i speł-
nią wymagania konkurencyjnego rynku usług badawczych i dydaktycznych;

• nie podejmują próby eliminacji negatywnych aspektów zarządzania, jakie 
występują obecnie w szkołach wyższych, takich np. jak: lobbing, kumoter-

43  Ibidem, s. 17–18.
44  Ibidem, s. 18.
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stwo, cwaniactwo, plagiaty, brak zorganizowania pracowników, niski poziom 
wynagrodzeń, brak przestrzegania praw pracowniczych itp.;

• pozostawiają uczelniom, czyli konkretnie władzom uczelni, do wyelimino-
wania, w ramach posiadanej autonomii, negatywnych aspektów zarządzania, 
w tym zarządzania zatrudnieniem, przy jednoczesnym niestwarzaniu mecha-
nizmów i instytucji chroniących dobra i prawa pracownicze przed arogancją 
i nadużywaniem swoich uprawnień przez przełożonych w stosunku do pod-
władnych.

Nie podejmują wielu kwestii dotyczących zarządzania wewnątrz uczelni, szcze-
gólnie zarządzania zatrudnieniem, które wymagają nowego uregulowania w skali 
kraju (np. dotyczących regulacji pracy i płacy).

W przeprowadzonych przez autora badaniach zarządzania w uczelniach ankieto-
wani profesorowie (styczeń 2009) wypowiedzieli się, między innymi, za45:

• nieprzeprowadzaniem radykalnych, rewolucyjnych zmian w Prawie o szkol-
nictwie wyższym;

• stopniowymi zmianami w strukturze i zarządzaniu uczelnią i ewolucją ustro-
ju uczelni w kierunku etapowego jej urynkowienia i przekształcenia w kor-
porację (holding);

• projakościową restrukturyzacją zarządzania, realizowaną spokojnie, krok po 
kroku, bez radykalnego wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania;

• utrzymaniem pozycji rektora i senatu na dotychczasowym poziomie, bez do-
konywania obecnie istotnych zmian;

• samofi nansowaniem instytutów, katedr i samodzielnych zakładów;
• obsadzeniem stanowisk kanclerza, kwestora, dyrektora, kierownika katedry i sa-

modzielnego zakładu w drodze konkursu otwartego, dla osób kompetentnych;
• wprowadzeniem w uczelniach przejrzystego regulaminu pracy, wynagrodze-

nia obejmującego wszystkich pracowników, zatwierdzonego przez rektora 
i senat;

• wypracowaniem nowego specjalnego statusu dla doktoranta etatowego i poza-
etatowego;

• zatrudnianiem pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych, biblio-
tecznych, administracyjnych i innych na kontraktach, z wyjątkiem profeso-
rów tytularnych i pozostałych pracowników zatrudnionych powyżej 25 lat na 
uczelni, którzy powinni być zatrudnieni na czas nieokreślony;

• przeprowadzeniem na uczelniach projakościowej restrukturyzacji zarządzania;
• usamodzielnieniem fi nansowym wydziałów i zobowiązaniem ich do posiada-

nia akceptowanej przez pracowników jawnej, realizowanej strategii rozwoju.
Propozycje ministerstwa spotkały się z krytycznym stanowiskiem Prezydium 

i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
(KRASP).

Prezydium KRASP w swym stanowisku w sprawie dokumentu ministerstwa 
„Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym” z 17 kwietnia 2009 r. stwier-

45  Zarządzanie w szkole wyższej..., op. cit., s. 33–45.
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dziło, że istotne zmiany w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym powinny 
wynikać z przyjętej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego46.

30 czerwca 2009 r. Prezydium KRASP przyjęło krytyczne stanowisko w sprawie 
dokumentu ministerstwa „Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym”, w którym stwierdza, że „propozycje znacznych zmian w szkolnictwie 
wyższym powinny wynikać z wcześniej opracowanej i przyjętej strategii rozwojo-
wej i planu przyszłych reform”47. Jednocześnie KRASP w uchwale Zgromadzenia 
Plenarnego z dnia 5 czerwca 2009 r. „w sprawie zmian w szkolnictwie wyższym 
stanowiących element procesu modernizacji kraju” zobowiązała się do przygotowa-
nia przed końcem 2009 r. i przedstawienia rządowi RP oraz opinii publicznej strate-
gii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., obejmującej między innymi plan stra-
tegiczny przyszłych reform, proces wdrożenia przyszłych zmian w nauce i szkol-
nictwie w Polsce48, wyraziła swoje zdecydowane poparcie dla modernizacji kraju, 
w tym konieczność przeprowadzenia istotnych zmian w szkolnictwie wyższym, pod 
warunkiem właściwego ich przygotowania; oznaczałoby to, że zmiany proponowa-
ne przez ministerstwo nie zostały właściwie opracowane.

Prezydium KRASP w swej uchwale z 12 września 2008 r. w sprawie konieczno-
ści przyspieszania prac nad „Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce”49 
proponowało przygotowanie projektu tej strategii zespołowi funkcjonującemu w ra-
mach prężnie działającego Instytutu Społeczeństw Wiedzy, pod kierunkiem Jerzego 
Woźnickiego, prezesa Fundacji Rektorów Polskich. Ministerstwo zleciło opracowa-
nie zagranicznej fi rmie konsultingowej. Nie wnikając w tym miejscu w treść obu 
strategii, jakie mogą być opracowane jeszcze w roku 2010, powstaje obawa, że nie 
będą one w sposób wystarczający odzwierciedlać opinii środowiska akademickie-
go w Polsce. Ten niepokój wywołany jest tym, że opracowanie tej strategii winna 
poprzedzać gruntowna ocena istniejącego stanu nauki i szkolnictwa wyższego oraz 
zbadanie opinii środowiska akademickiego w Polsce w sprawach, których strategia 
będzie dotyczyć. Nic nie zrobiono, aby takie badania były przeprowadzone na sze-
roką, a więc wymaganą, skalę w Polsce. Może oznaczać to, że powstałe strategie 
ministerstwa i rektorów nie będą w sposób konieczny odzwierciedlać opinii całego 
środowiska akademickiego.

Niewątpliwym plusem jest to, że powstaną dwie strategie, które będzie można 
skontrolować i zapytać o opinię całe środowisko akademickie w Polsce.

We wspomnianej powyżej Uchwale Zgromadzenia Plenarnego KRASP na szcze-
gólną uwagę zasługują proponowane przez rektorów inicjatywy i działania zmierza-
jące do realizacji następujących postulatów KRASP50:

• włączanie się szkół wyższych w międzynarodowe przedsięwzięcie zmierza-
jące do wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących zapewnienia jakości 

46  Zob.: www. krasp.org.pl (dostęp: 24.08.2009).
47  Zob. ibidem.
48  Zob. ibidem.
49  Zob. ibidem.
50  Zob. ibidem.
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kształcenia (Krajowe Ramy Kwalifi kacji, akredytacja europejska, ocena ja-
kości na podstawie efektów kształcenia);

• wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych zapewniających zwięk-
szenie zaangażowania, wydajności i osiągnięć pracowników (pilne wyeli-
minowanie dwuetatowości, wzrost wymagań i znaczenia ocen okresowych, 
uelastycznienie formuł zatrudnienia i praktyki wynagrodzenia);

• aktywniejsze angażowanie się uczelni w rozwój przedsiębiorczości i inno-
wacyjności (nowe przedsięwzięcia wspólne z partnerami gospodarczymi, 
współpraca z bankami, programy wsparcia dla spółek typu spin-off, akade-
mickie inkubatory przedsiębiorczości);

• ściślejsze wiązanie oferty uczelni z wymogami rynku pracy i wprowadzenie 
nowych rozwiązań dla poprawy zatrudnialności absolwentów szkół wyższych;

• zacieśnienie współdziałania szkół wyższych w celu łączenia zespołów i in-
tegrowania kadry dla podnoszenia jakości badań naukowych i osiągnięć ar-
tystycznych w powiązaniu z efektywniejszymi formułami przejrzystego dla 
opinii publicznej funkcjonowania uczelni (sieci i konsorcja naukowe, centra 
badawcze, związki uczelni).

Propozycje rektorów nie zawierają przewidzianych przez ministerstwo zadań 
zmierzających do zmiany ustroju szkół wyższych. Należy podzielić opinie mini-
sterstwa w tych kwestiach. Nie można osiągnąć zamierzonych przez rektorów 
efektów, nie można zrealizować wymagań Procesu Bolońskiego i oczekiwań Unii 
Europejskiej w szkolnictwie wyższym bez istotnej zmiany ustroju szkół wyższych 
i sposobu zarządzania, jaki dotychczas występuje w polskich uczelniach. W jakim 
kierunku? O to środowiska akademickiego nie pyta ministerstwo ani KRASP.

Najważniejsze zadanie, przed którym stoją obecnie ministerstwo, KRASP i szko-
ły wyższe, to opracowanie i wprowadzenie w życie Krajowych Ram Kwalifi kacji. 
Od kilku lat dynamicznie działa Grupa Robocza, powołana przez ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego 5 października 2006 r. do opracowania Krajowej Struktury 
Kwalifi kacji dla szkolnictwa wyższego w Polsce na podstawie Ramowej Struktury 
Kwalifi kacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego pod kierunkiem wybit-
nej specjalistki w zakresie Procesu Bolońskiego i Europejskich Ram Kwalifi kacji 
– Ewy Chmieleckiej51 (Instytut Społeczeństwa Wiedzy działający przy Fundacji 
Rektorów Polskich). Opracowanie Krajowych Ram Kwalifi kacji (pierwotna nazwa: 
Krajowa Struktura Kwalifi kacji) ma na celu zwrócenie szczegółowej uwagi na efek-
ty kształcenia i zmierza do uzyskania52:

• wszechstronnej informacji dotyczącej kompetencji wyszukiwanych przez ab-
solwentów w ramach poszczególnych ścieżek kształcenia);

• informacji dotyczącej możliwości kontynuacji kształcenia w aspekcie kształ-
cenia przez całe życie,

• porównywalności efektów kształcenia (w wymiarze krajowym i międzyna-
rodowym),

51  Zob.: http://www.nauka.gov.pl (dostęp: 18.08.2009).
52  Ibidem.
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• defi niowania standardów kształcenia oferowanych programów opartych na 
wynikach kształcenia.

Zgodnie z wymogami Procesu Bolońskiego, Krajowe Ramy Kwalifi kacji po-
winny być opracowane do 2010 r., tak aby w utworzonym Europejskim Obszarze 
Szkolnictwa Wyższego zaczęły być wdrażane. Osoba przewodniczącej Grupy 
Roboczej powołanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego gwaran-
tuje rzetelną i wygodną jakość opracowania Krajowych Ram Kwalifi kacji. Poważne 
wątpliwości budzi możliwość ich wdrożenia w 2010 r. Uczelnie nie są przygotowane 
do tak radykalnej zmiany procesu kształcenia. Nie są do tego przygotowane władze 
szkół wyższych, które nadal funkcjonują według starych zasad, w ramach tradycyj-
nego, a więc niedostosowanego do istniejącej rzeczywistości ustroju i nieadekwatne-
go do potrzeb reformy szkoły wyższej systemu zarządzania. Większość pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych i administracyjnych, jak wskazują badania, ma bardzo 
ograniczoną wiedzę na temat Procesu Bolońskiego i nie ma pojęcia o Ramowej 
Strukturze Kwalifi kacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Krajowych 
Ramach Kwalifi kacji. W tej sytuacji z wdrożeniem Europejskich Ram Kwalifi kacji 
w Polsce będziemy musieli poczekać kilka lat. Wpierw musimy dokonać:

• zmiany ustroju szkoły z tradycyjnego na współczesny prorynkowy,
• projakościowej restrukturyzacji zarządzania w uczelniach,
• nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wprowadzenia aktów 

zarządzania wykonawczych wdrażających ustalenie ustawy w życie.
Wszystkie te zadania ciążą na obecnych władzach funkcjonujących w szkołach 

wyższych. Następna kadencja władz szkół wyższych powinna już pracować i zarzą-
dzać na nowych europejskich i rynkowych zasadach podporządkowanych ciągłemu 
doskonaleniu jakości: zarządzania, kształcenia i badań naukowych, ocenionej przez 
pryzmat efektów, a nie zamierzeń i usiłowań.

Twórcy Ramowej Struktury Kwalifi kacji EOSW uważają, że „istotne jest, by 
wszyscy uczestnicy mieli świadomość tego, że taka ramowa struktura przyczyni się 
do zwiększenia przejrzystości i mobilności, ale jedynie wtedy, gdy opierać się bę-
dzie na zaangażowaniu i zaufaniu”53. Niestety, tego zaangażowania i zaufania bra-
kuje w szkolnictwie wyższym, nie tylko w Polsce.

Podsumowanie 

Człowiek od zarania dziejów podejmuje działania zmierzające do pozyskania środ-
ków niezbędnych do zaspokojenia swych potrzeb. Dzięki swej pracy zdobywał środ-
ki niezbędne do życia. Mijają wieki, a w tej relacji człowieka do sposobu zaspokoje-
nia swych potrzeb nic się nie zmieniło – aby jeść, trzeba pracować. Od jakości pracy 
zależy jakość zaspokojenia swych potrzeb, czyli jakości życia. Zatrudnieni w szko-

53  Ramowa struktura kwalifi kacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Na-
uki, Technik i Innowacji Danii, luty 2005, wydane przez MEiN w języku polskim do użytku służbowe-
go, Warszawa 2006, s. 35.
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łach wyższych powinni mieć świadomość tego, że ich uczelnia musi w gospodarce 
rynkowej pokryć ze swych przychodów nie tylko bieżące koszty, ale także wygo-
spodarować nadwyżkę ekonomiczną zapewniającą jej samofi nansowanie rozwoju. 

Do głównych źródeł przychodów uczelni, zarówno publicznych, jak i niepublicz-
nych, w gospodarce rynkowej należą:

a) przychody ze sprzedaży usług dydaktycznych sprzedanych:
• państwu, które wykupuje w uczelniach „darmowe” studia stacjonarne na 

podstawie umowy handlowej;
• osobom prywatnym – studentom i ich sponsorom (np. ich rodzicom);
• organizacjom fi nansującym, w całości lub w części, studia studentom (np. 

fundacjom, funduszom, przedsiębiorstwom itp.);
b) przychody ze sprzedaży usług badawczych i wydawniczych:

• państwu;
• osobom prywatnym;
• organizacjom (np. przedsiębiorstwom, bankom itp.).

Szkoły wyższe w USA, Europie Zachodniej, Japonii i innych państwach od lat 
muszą „zarabiać na swe utrzymanie”. Władze tych uczelni muszą podejmować dzia-
łania, które pozwalają im na samofi nansowanie swojego rozwoju, czyli nie tylko po-
krycie swych kosztów z własnych przychodów, ale także wygospodarowanie nad-
wyżki ekonomicznej. Pozyskiwanie zleceń, zamówień, grantów, sponsorów jest 
w tych krajach bardzo ważnym zadaniem stojącym przed uczelniami publicznymi. 
Uczelnie niepubliczne czynią to od momentu swego powstania. Dlatego też mają 
w tym zakresie większe doświadczenie niż uczelnie publiczne. Z tego powodu więc 
partnerstwo publiczno-prywatne w szkolnictwie wyższym, polegające na tworze-
niu związków uczelni niepublicznych i publicznych, powinno stać się ważną formą 
urynkowienia uczelni i stanowić punkt wyjścia do prywatyzacji 75% państwowych 
szkół wyższych w Polsce.

Profesura poparła prywatyzację przedsiębiorstw przemysłowych, banków, pań-
stwowych gospodarstw rolnych w Polsce i ich pełne urynkowienie oraz uczestni-
czy w rozwoju niepublicznych szkół wyższych. Należy więc oczekiwać, że udzie-
li poparcia i weźmie aktywny udział w prywatyzacji i komercjalizacji publicznych 
szkół wyższych i poprze alians uczelni publicznych i niepublicznych. Oznaczać to 
będzie jednocześnie akceptację zastąpienia tradycyjnego systemu zarządzania szko-
łami wyższymi w Polsce nowym prorynkowym i projakościowym zarządzaniem. 
Oczywiście, że nie będzie to proces łatwy, albowiem utracą przywileje, które dawał 
im feudalno-socjalistyczny system zarządzania, występujący tu i ówdzie w publicz-
nych, a także niepublicznych szkołach wyższych.

Wyznaczone przez globalizację, integrację europejską ustalenia Procesu Bo-
lońskiego i wymogi Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz Euro-
pejskiej Przestrzeni Badawczej wymagają, przede wszystkim, komercjalizacji szkół 
wyższych, projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkołach wyższych oraz 
szybkiego wykształcenia menedżerów nowego typu w szkołach wyższych. Szkoły 
wyższe muszą bowiem budować na otwartym europejskim rynku swoją przewagę 
konkurencyjną dostrzeganą w świecie na płaszczyznach:
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• jakości w zakresie badań naukowych;
• jakości i dostępności publikacji;
• jakości kształcenia w trzystopniowym systemie studiów określonej przez 

pryzmat efektów edukacji;
• powiązania nauki i dydaktyki z praktyką w realizacji potrzeb gospodarczych,
• efektywnego wykorzystania posiadanego kapitału intelektualnego, rzeczo-

wego i fi nansowego do bieżącej działalności i zapewnienia swojego rozwoju;
• jakości życia pracowników;
• jakości życia studentów;
• jakości zarządzania w uczelni;
• wizerunku szkoły wyższej w opinii otoczenia bliższego i dalszego.
Na europejskim rynku usług badawczych i edukacyjnych uczelnie muszą reali-

zować swoją misję i wizję, działając jak spółki prawa handlowego – holdingi, które 
wykonują swe zadania, wynikające z podpisanych umów handlowych, będących na-
stępstwem wygranych konkursów i przetargów.

Państwo po komercjalizacji szkół wyższych powinno odejść od subwencjonowa-
nia i dotowania szkół wyższych (publicznych i niepublicznych) oraz rozpatrywać 
konkursy na prowadzenie „bezpłatnych” studiów, określając:

• kierunek i specjalność studiów;
• liczbę studentów;
• liczbę godzin zajęć i czas trwania studiów;
• ramy wymogów programowych;
• oczekiwany skutek kształcenia, czyli poziom kompetencji absolwenta ustalo-

ny zgodnie z Ramową Strukturą Kwalifi kacji;
• wymogi systemu zapewnienia jakości kształcenia zgodnie z wytycznymi 

Procesu Bolońskiego;
• posiadanie przez uczelnię certyfi katów dotyczących systemu zarządzania 

i akredytacji oferowanych przez nie kierunków studiów.
Jedyną kwestią dotyczącą fi nansowania szkół wyższych, która w obecnych wa-

runkach wymaga pozarynkowego uregulowania, jest pokrywanie kosztów remontów 
i naliczanie amortyzacji w uczelniach publicznych do czasu pełnej prywatyzacji. 

W holdingu spółki córki mają samodzielność fi nansową i rozliczają się ze spół-
ką matką. Podobnie powinno być w uczelniach, których wydziały powinny być sa-
modzielne fi nansowo, czyli pokrywać koszty swego działania i wygospodarowy-
wać nadwyżkę potrzebną do fi nansowania ich rozwoju i dofi nansowania realizacji 
polityki rozwoju uczelni. Takie rozwiązania stosują na przykład uniwersytety za-
chodnioeuropejskie i amerykańskie. Wymagałoby to utworzenia instytucji skarb-
nika wydziału i obarczenia dziekana odpowiedzialnością za kondycję ekonomicz-
ną wydziału.

Nie należy oczekiwać, że w ciągu kilku najbliższych lat zostanie przeprowa-
dzona w Polsce reforma szkolnictwa wyższego, która wprowadziłaby powyższe 
rozwiązania. Władze uczelni będą bronić dotychczasowej formy własności uczelni 
publicznych; państwo jest i równocześnie nie jest właścicielem publicznych uczelni, 
co powoduje, że uczelnie są własnością niczyją (socjalistyczną), a zarządzanie nimi 
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pozostawione jest samorządowi akademickiemu, który kończy się na poziomie se-
natu uczelni.

Mając to na uwadze, trzeba przyjąć rozwiązanie kompromisowe, czyli zapro-
ponować przedsięwzięcia, które zbliżą ustrój i zasady funkcjonowania oraz za-
rządzania w szkołach wyższych do wymogów rynkowych i umożliwią im rozwój 
w warunkach kryzysu gospodarczego. Do tych koniecznych zmian zaliczyć można, 
między innymi, następujące:

• przywrócenie zasady zatrudniania tylko w jednej szkole wyższej na pełnym 
etacie nauczyciela akademickiego z możliwością zatrudnienia na części eta-
tu za zgodą rektora uczelni, w której pracownik jest zatrudniony na pełnym 
etacie; wykonywanie prac zleconych lub prowadzenie własnych fi rm nie po-
winno wymagać zgody rektora;

• wprowadzenie uregulowań zgodnie z powyższym punktem (praca na jednym 
etacie nauczyciela akademickiego) jest ściśle uzależnione od wzrostu wyna-
grodzenia od 75 do 100%, przy jednoczesnej możliwości zwiększenia obo-
wiązków (np. godzin tzw. pensum), w nie wyższym tempie;

• zwiększenie uprawnień rektora i dziekana oraz podwyższenie ich wynagro-
dzeń z tytułu pełnionej funkcji;

• przywrócenie instytucji kolegium rektorskiego i kolegium dziekańskiego 
i przekazanie im części funkcji, zadań i odpowiedzialności z senatu i rady 
wydziału, których rola uległaby restrukturyzacji;

• obsadzenie funkcji rektora i dziekana, jak i pozostałych funkcji kierowni-
czych w uczelni w drodze konkursu otwartego dla wszystkich kompetent-
nych osób obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej;

• wprowadzenie, obok akredytacji programowej PKA, obowiązku certyfi kacji 
systemu zarządzania jakością w szkole wyższej w akredytowanej międzyna-
rodowej jednostce certyfi kującej, polskiej bądź zagranicznej;

• podwyższenie wymogów jakościowych przy akredytacji kierunków studiów 
oraz wprowadzenie oceny jakości kształcenia w kategoriach efektu kształce-
nia wśród absolwentów;

• zobowiązanie uczelni do pełnej realizacji ustaleń Procesu Bolońskiego i wy-
magań Unii Europejskiej;

• przyjęcie i wdrożenie wszystkich proponowanych zmian z małymi korektami 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartych w Założeniach 
do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

• likwidacja zbędnych, źle zarządzanych, nie najlepiej funkcjonujących insty-
tutów, które są defi cytowe i nie są w stanie samofi nansować swojego rozwo-
ju lub przekształcenie ich w zespoły samodzielnych katedr i zakładów, które 
potrafi ą zapewnić swój rozwój;

• wprowadzenie przejrzystego regulaminu pracy i płacy we wszystkich szko-
łach wyższych bez względu na formę ich własności;

• radykalny wzrost zainteresowania ministerstwa i władz uczelni poziomem 
i doskonaleniem kompetencji zarządzających osób pełniących funkcję kie-
rowniczą, począwszy od kierownika zakładu po rektora oraz stworzenie 
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możliwości kształcenia młodej kadry w zakresie zarządzania w szkolnictwie 
wyższym, szczególnie zarządzania jakością;

• szybkie i radykalne przezwyciężenie pozostałości minionych epok (feudali-
zmu i realnego socjalizmu) w szkołach wyższych, które blokują ich rozwój 
i negatywnie wpływają na motywy i sposoby postępowania przełożonych 
oraz podwładnych, a także zmiany ustroju uczelni na prorynkowy;

• aktywizację i skupienie wszystkich pracowników wokół nowych zadań sto-
jących przed: uczelnią, wydziałem, katedrą i zakładem, poprzez stosowanie 
skutecznych projakościowych metod zarządzania w uczelni i promowanie 
godności pracowników;

• przeprowadzenie projakościowej restrukturyzacji nadzoru właścicielskiego 
nad funkcjonowaniem uczelni przez ich założycieli, a w przyszłości właści-
cieli, w takim kierunku, aby ten nadzór czuwał głównie nad jakością zarzą-
dzania, efektami jakościowymi kształcenia i badań naukowych z jednej stro-
ny oraz wynikami fi nansowymi szkoły wyższej z drugiej;

• przekonanie pracowników, że od efektów jakościowych ich pracy zależeć bę-
dzie rozwój uczelni i poziom ich wynagrodzeń;

• stworzenie warunków do pełnej mobilności pracowników uczelni poprzez 
wprowadzenie zasady zatrudniania na kilkuletnim kontrakcie, z wyjątkiem 
profesorów tytularnych i pozostałych pracowników, którzy przepracowali 
w uczelni 25 lat;

• sprzyjanie tworzeniu związków uczelni łączących publiczne z niepublicz-
nymi i krajowe z zagranicznymi oraz powstaniu wydziałów zamiejscowych 
czołowych uczelni świata w Polsce.

Do najpilniejszych i zarazem najważniejszych zadań, jakie stoją obecnie przed 
szkolnictwem wyższym w Polsce, należy zaliczyć m.in.:

• wdrożenie w trybie pilnym we wszystkich szkołach wyższych systemu za-
pewnienia jakości kształcenia oraz systemu zarządzania jakością, całkowicie  
zgodnych z zaleceniami Unii Europejskiej;

• spełnienie do roku 2012 wymogów Unii Europejskiej w zakresie Ramowej 
Struktury Kwalifi kacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego po-
przez wdrożenie w Polsce Krajowych Ram Kwalifi kacji;

• zbudowanie dostrzeganej w świecie konkurencyjnej pozycji polskich szkół 
wyższych w zakresie jakości badań naukowych, kształcenia i zarządzania oraz 
jakości życia pracowników i studentów;

• szybkie i radykalne wyeliminowanie pozostałości minionych epok w zarzą-
dzaniu publicznymi i niepublicznymi szkołami wyższymi;

• zapewnienie samofi nansowania rozwoju publicznych i niepublicznych szkół 
wyższych ich wydziałów i instytutów z uzyskanych przychodów z tytułu świad-
czonych usług dydaktycznych, badawczych i doradczych, przy uwzględnieniu, 
że w uczelniach jest tyle samorządności, ile samodzielności ekonomicznej;

• zwiększenie uprawnień rektora i dziekana oraz przywrócenie instytucji kole-
gium rektorskiego i dziekańskiego;
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• ograniczenie roli organów kolegialnych publicznych i niepublicznych szkół 
wyższych do regulowania spraw naukowych i dydaktycznych uczelni i zapew-
nienia rozwoju uczelni na tych płaszczyznach;

• likwidacja w szkołach wyższych zbędnych, źle zarządzanych, defi cytowych 
instytutów;

• wprowadzenie przejrzystego regulaminu pracy i płacy oraz czytelnych form 
i metod zarządzania zatrudnionymi w szkołach wyższych;

• radykalny wzrost wynagrodzeń, który umożliwi odejście od zatrudnienia na 
dwóch etatach w szkołach wyższych, wzrost jakości kształcenia, rozwój pracy 
naukowej nauczycieli akademickich i przyśpieszenie ich rozwoju naukowego;

• przeprowadzenie projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkolnictwie 
wyższym i szybkiej, gruntownej nowelizacji ustawy Prawo w szkolnictwie 
wyższym oraz towarzyszących jej innych aktów normatywnych.
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