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Począwszy od przyjęcia systemu boloń-
skiego, kolejne reformy polskiej edukacji
wyższej w teorii miały usprawnić admi-
nistrację, ułatwić awans młodym i zdolnym
naukowcom, a w kształceniu narzucić na-
szym uczelniom zachodnie standardy.
W rzeczywistości korzyści odnosi głównie
stara profesura z uczelni państwowych,
przyzwyczajona do kierowania swoimi
jednostkami jak udzielnymi księstwami.
Cierpi idea uniwersytetu jako spójnej ca-
łości. Jakość kształcenia pozostawia wiele
do życzenia, a sytuacja młodych naukow-
ców ulega pogorszeniu. Robi się też jak
najwięcej, by wyprzeć z rynku robiące
„niepotrzebną” konkurencję – uczelnie
prywatne.

Czy umasowienie jest złe?

Coraz częściej słychać głosy tych, którzy
twierdzą, że edukacja wyższa stała się,
jak to określa Piotr Nowak w tytule swej
książki, „hodowaniem troglodytów”. Za-
niżone standardy kształcenia, coraz więk-
sze umasowienie i jednocześnie chroniczne
niedofinansowanie – wszystko to sprawia,
że studenci udają, że się uczą, a coraz
bardziej zapracowani wykładowcy udają,
że nauczają. W praktyce naukowcy, poza
wąskim gronem już „ustawionej” profe-
sury, gonią raczej za punktami niż za ja-
kością kształcenia. Studenci zaś traktują
studia bardziej jako przedłużenie ogólniaka
niż intelektualną przygodę; „no bo trzeba
mieć jakiś papier…” – mówią.
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Duże państwowe uniwersytety są dziś w gruncie rzeczy tylko markami,
szyldami, pod którymi mieszczą się niezależne finansowo „księstwa”
zwane wydziałami 

Uczelnie feudalne



Jak temu zaradzić? Nic prostszego –
można by pomyśleć po lekturze książki
Piotra Nowaka. Wystarczy zmniejszyć
liczbę studentów i przywrócić uczelni
dawny inteligencki etos. Tyle że w Polsce,
jak w każdym społeczeństwie rozwiniętym,
ludzie po prostu chcą się kształcić, i to lu-
dzie z różnych środowisk, a nie tylko z in-
teligenckich domów. Spójrzmy na  liczby.
Współczynnik scholaryzacji w szkolnictwie
wyższym (dla osób w wieku 19–24 lat)
w roku 1990 wynosił w Polsce 9,8 procent,
tymczasem od 2005 roku oscyluje stale
w okolicach 50 procent. Na studia ruszyły
więc niebywale liczne masy. Czy powie-
dzenie im: „przepraszamy, szanowni tro-
glodyci, jesteście głupi, bo tacy się chyba
urodziliście, a my wolimy naszą starą,
elitarną uczelnię”, nie jest przypadkiem
przyznaniem się do porażki? 

Jest też inne rozwiązanie. Reformy
wprowadzane przez ministerstwo zakła-
dają na przykład wprowadzenie rozróż-
nienia na tzw. kierunki o profilu ogól-
nouniwersyteckim i praktycznym. Tutaj
jednak częściowo wypada się zgodzić z No-
wakiem i wieloma innymi humanistami,
jak choćby Dariuszem Gawinem. Prze-
strzegają oni przed kształceniem wyłącznie
praktycznych umiejętności i w oparciu
o – zmienne przecież – wymagania rynku.
Taki model kształcenia produkuje bowiem
raczej wyspecjalizowane roboty niż elity,
czy choćby świadomych obywateli. Co
gorsza, wąska specjalizacja owych „robo-
tów” i zawężone horyzonty nie pozwalają
im na szybkie dostosowanie kwalifikacji
do nieuchronnie zachodzących w świecie
(i w ich życiu) zmian.

W największym więc skrócie, jedni
reformatorzy chcą, jak się zdaje, powrotu
do uczelni niemal średniowiecznej, gdzie
pod okiem grupki mistrzów kształci się
wąziutkie grono żaków z możnych rodów.

Inni z kolei chcą zamienić uczelnie w tech-
nokratyczne kombajny, produkujące lu-
dzi-maszyny, których intelektualna kon-
dycja świetnie wpisze się w nowy, wspa-
niały, post-polityczny świat. Czy istnieje
jakaś trzecia droga? Czy uczelnię można
wymyślić na nowo, jako instytucję, która
jest szeroko otwarta i oferuje coś zarówno
elitom, jak i zwykłym obywatelom? Czy
istnieje trzeci, bardziej republikański mo-
del szkolnictwa wyższego?

Wydaje się, że tak. By po niego sięgnąć,
trzeba jednak uznać umasowienie za fakt
dokonany i starać się z niego skorzystać,
a nie traktować studentów jako dopust
Boży, który zwala się na głowy stworzonych
do wyższych spraw naukowców. 

Punkty i awans 

Pracowników nauki należy jednak czę-
ściowo zrozumieć. Polski system jest bo-
wiem typową masówką, w tym sensie, że
zachęca, a wręcz zmusza, by uczyć dużo
i równocześnie raczej kiepsko. Dzieje się
tak dlatego, że w Polsce pracownikom
naukowym przed habilitacją (czyli więk-
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szości) płaci się głównie za uczenie, a rów-
nocześnie rozlicza się ich, pod kątem
awansu, z zupełnie czegoś innego. Można
to oczywiście zmienić, ale nie bez naru-
szenia pewnych głęboko zakorzenionych
interesów. 

Tymczasem, nie tylko w edukacji,
przepisem na reformy à la PO jest działać
tak, żeby nie wchodzić w konflikt z okre-
ślonymi grupami, które może i zmniejszają
efektywność całego systemu, ale zarazem
są głośne i politycznie wpływowe. 

Sztandarowym przykładem niech bę-
dzie słynny system punktowy, gdzie okre-
ślonym publikacjom przypisuje się punkty
na liście ministerialnej i uzależnia od nich
ocenę jednostki, a pośrednio awans za-
wodowy danego naukowca. W teorii sys-
tem ten jest oparty na liście filadelfijskiej,
która z kolei opiera się na indeksie IF
[Impact Factor]. W praktyce jednak dla
nikogo nie jest tajemnicą, że na listę mi-
nisterialną trafiają rozmaite tytuły – nawet
za 10 i więcej punktów – które nie są sze-
rzej znane; najwyraźniej więc ktoś za nimi
silnie w ministerstwie lobbował. 

Jeszcze większym problemem dla
adiunktów, muszących wykazać się po-
kaźnym dorobkiem punktowym, by zawal-
czyć o habilitację, jest jednak coś zupełnie
innego. Wszędzie tam, gdzie wprowadzano
system punktowy, zadbano również o to,
aby stworzyć warunki pozwalające młodym
naukowcom na w miarę szybkie punktów
zbieranie. Podobnie jak w USA, w Europie
zaroiło się więc od tzw. postdoców, czyli
dwu- i kilkuletnich programów, podczas
których młody doktor ma głównie publi-
kować. W całej Europie takich programów
są już tysiące. W Polsce tymczasem post-
doców, z których można byłoby się utrzy-
mać, właściwie brak, a granty trafiają do
osób już publikacje mających, bo tak usta-
wia się formalne wymogi ich przyznawa-

nia. Na przykład Narodowe Centrum Nau-
ki uzależnia zwykle przyznanie funduszy,
w około 40 procentach, od już istniejącego
dorobku aplikantów, a nie od samej me-
rytorycznej oceny projektu.

Oczywiście, wyjściem jest wyjazd na
zagranicznego postdoca i wielu polskich
naukowców tak robi. Tyle że często potem
już do Polski nie wracają, a nawet jeśli
wrócą, to niekoniecznie są mile witani
przez środowisko. Nie ma dokładnych
statystyk, ale jeden z najczęściej cytowa-
nych rankingów szacuje, że w okresie po-
między rokiem 2003 a 2013 Polskę na
dobre opuściło około 33 tysięcy najwyższej
klasy profesjonalistów, w tym akademi-
ków. Ci, którzy zostali, mieli zaś przed
sobą stromą drogę pod górkę. Jedynie
14 procentom naukowców udaje się bo-
wiem osiągnąć habilitację przed 40 rokiem
życia, a większość nominacji profesorskich
dotyczy osób po sześćdziesiątce. 

Skąd takie wyniki? Cóż, skoro post-
doców brak, a granty są skierowane raczej
do starszej kadry, to jedynym sposobem
na utrzymanie się po doktoracie jest wy-
czerpujące fizycznie i mentalnie uczenie
w bardzo dużym wymiarze godzin. Pen-
sum adiunkta jest na większości uczelni
znacznie większe niż pensum samodziel-
nego pracownika (z habilitacją). Wyliczenie
czasu pracy opiera się przy tym na wyli-
czeniu godzin, które trzeba poświęcić na
przygotowanie zajęć, samo uczenie i na
pracę ze studentami. Praca nad publika-
cjami jako taka nie jest oficjalnie wliczana,
ma się niejako niepostrzeżenie odbywać
w przerwach. Mimo to adiunkt jest prze-
cież z publikacji surowo rozliczany, gdyż
po około siedmiu latach od zatrudnienia
musi się albo habilitować, albo odejść
z uczelni. Dość ironiczne jest zaś w polskim
systemie to, że na redukcję pensum mogą
liczyć głównie osoby już habilitowane. 
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Nie bez powodu skończenie z silnym
uzależnieniem finansowania jednostek
oraz zarobków pracowników od liczby
uczonych studentów było jednym z klu-
czowych postulatów Komitetu Kryzyso-
wego Humanistyki Polskiej, organizatora
największej od lat osiemdziesiątych akcji
protestacyjnej środowisk akademickich.
Nie bez przyczyny KKHP proponuje też,
aby wprowadzić jakiś standaryzowany
przelicznik, powalający czas poświęcony
na badania zliczać jako pensum, a jedno-
stkom zmniejszyć liczbę studentów, co
zresztą i tak się dzieje pod presją demo-
graficzną. 

Załatwić prywaciarza

To jednak nie złośliwość administratorów
powoduje, że samodzielni pracownicy
naukowi (z habilitacją) cieszą się tak du-
żymi przywilejami. Wymusza to niejako
samo prawo, nakładając wymogi minimów
kadrowych, które są dotkliwe zwłaszcza
w przypadku mniejszych, prywatnych
uczelni. 

Co więcej, zgodnie z najnowszymi
zmianami, aby dany kierunek miał tzw.
status profilu ogólnouniwersyteckiego,
jednostka go prowadząca musi zatrudniać
odpowiednią liczbę pracowników z habi-
litacją. Profile praktyczne z kolei, w od-
różnieniu od ogólnouniwersyteckich,
w teorii miały wymusić współpracę po-
między uczelniami a biznesem i przyciąg-
nąć nowych studentów. W rzeczywistości
jednak uczelnie jak ognia unikają uru-
chamiania kierunków praktycznych. Za-
jęcia muszą się na nich odbywać w mniej-
szych grupach i przy zapewnieniu długich
praktyk (co podwyższa koszty), a jedno-
cześnie prowadzenie tych kierunków nie
daje się sensownie połączyć z rozwojem
badań. 

Idzie tu o to, że uczelnie i jednostki
o profilu wyłącznie praktycznym mają
przygotowywać do zawodu, a nie zachęcać
do samodzielnych poszukiwań, z definicji
nie prowadzą też studiów doktoranckich.
A to znaczy, że zachodzi uzasadniona
obawa, iż profile praktyczne będą trakto-
wane jako trochę lepsze szkoły zawodowe
i wyspecjalizowane w nich jednostki nie
będą miały większych szans na pozyskanie
funduszy przeznaczanych przez państwo
na naukę. W efekcie kadra profili prak-
tycznych nie będzie też w stanie stanąć
do wyścigu po habilitacje, a więc będzie
zmuszona pogodzić się z pensjami na po-
ziomie zbliżonym do płac nauczycieli
w zwykłej szkole. 

Powszechnie uważa się więc, że cały
podział na kierunki o profilu ogólnouni-
wersyteckim i praktycznym miał na celu
wyniszczenie mniejszych uczelni prywat-
nych oraz skierowanie wszystkich pie-
niędzy przeznaczonych na naukę do du-
żych uczelni państwowych i habilitowanej
profesury. 

Inny uniwersytet

Pomimo całej krytyki systemu habilita-
cyjnego trzeba powiedzieć wprost, że choć
zniesienie habilitacji samo w sobie wydaje
się w końcu nieuchronne (jest niekom-
patybilna z tym, jak nauką zarządza się
w większości zakątków świata), to nie
można jej znieść w Polsce od razu. A to
dlatego, że przeciętna jakość polskich
doktoratów wydaje się wciąż nieco za niska. 

W ostatnich latach ze względu na
niepohamowaną pogoń za studentem do-
szło bowiem do dewaluacji wszystkich
dyplomów naukowych. By zlikwidować
habilitację, najpierw należałoby więc
zmniejszyć liczbę wydawanych doktoratów
i polepszyć jakość studiów doktoranckich,
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jednocześnie podnosząc też nieco prestiż
innych stopni. W efekcie można byłoby
w końcu, tak jak ma to miejsce we Francji
oraz w krajach anglosaskich, zacząć trak-
tować licencjat, a nie dyplom magisterski,
jako stopień, na którym większość absol-
wentów kończy studia. Magisterium byłoby
wtedy tylko swoistym małym doktoratem,
przygotowującym do pracy naukowej,
a doktorat faktycznym dużym, w pełni
oryginalnym badaniem, nadającym się
do w miarę szybkiej publikacji. Podobnie
jednak jak w przypadku wielu innych
zmian, tu też decydujące mogą okazać
się pieniądze. Nie zapominajmy bowiem,
że polski pracownik nauki zarabia średnio
pięć razy mniej niż jego niemiecki kolega.
Trudno będzie, krótko mówiąc, podnieść
jakość i prestiż szeregowego doktora, nie
płacąc mu więcej.

Nie ma też oczywiście czarodziejskiej
różdżki, która jednocześnie poprawiłaby
jakość kształcenia i zwiększyła ilość pie-
niędzy w systemie. Można jednak już
teraz pokusić się o pewne rozwiązania,
pozwalające na niebagatelne oszczędności. 

Największe marnotrawstwo polskiego
uniwersytetu bierze się z tego, że w sensie
ścisłym nie istnieje on jako całość. W tej
chwili duże państwowe uczelnie są bowiem
w gruncie rzeczy tylko markami, szyldami,
pod którymi mieszczą się niezależne fi-
nansowo „księstwa” zwane wydziałami. 

Kiedy więc na przykład wydział za-
rządzania potrzebuje kursu ze statystyki,
tworzy własny kurs dla swoich studentów
i zapędza do niego jakiegoś adiunkta,
który powinien w tym czasie prowadzić
swoje badania. A przecież wydział mógłby
wysyłać swoich studentów na ogólny kurs
statystyki, w którym uczestniczyliby za-
równo ekonomiści, jak i socjologowie czy
politolodzy. W Polsce jednak każdy wydział
dąży do tego, by jak najwięcej zasobów

ze wspólnej kasy zachować dla siebie
i ludzi z sobą związanych. Prowadzi to do
marnowania powierzchni biurowych,
zwiększonych kosztów administracyjnych,
przerostu zatrudnienia i dublowania ma-
teriału na różnych kursach.

Filozofia typowego anglosaskiego
uniwersytetu odrzuca tymczasem – na
poziomie licencjatu – polskie pojęcie wy-
działu. Jako instytucja wydział odgrywa
większe znaczenie dopiero w życiu ma-
gistrantów i doktorantów. Na początku
zaś wszyscy studenci z definicji niejako
są tym, kogo w Polsce nazwalibyśmy stu-
dentami międzywydziałowymi. Przyjmuje
się ich do uniwersytetu, gdzie zapisują
się na rozmaite kursy z różnych koszyków
tematycznych, wydział zaś to dla nich
tylko jednostka, która określa, ile kursów,
za ile punktów i z jakich z grubsza pól te-
matycznych muszą ukończyć, aby uzyskać
dyplom z określoną specjalizacją.

Korzyści z takiego systemu są większe
niż tylko oszczędność i dodatkowe pie-
niądze na płace oraz badania. Pozwala
on również dość łatwo wprowadzić pewien
standard wykształcenia ogólnouniwersy-
teckiego, który każdy student musi osiąg-
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nąć na poziomie licencjatu. A to z kolei
daje praktyczną odpowiedź na rytualne
utyskiwania wykładowców, wciąż narze-
kających na studentów, którzy nie umieją
ani liczyć, ani czytać ze zrozumieniem;
ba, nie wiedzą ani kim był Puszkin, ani
co to mediana (przykłady autentyczne). 

Paradoksalnie bowiem przyczyną,
dla której wykładowcy stykają się w Polsce
z coraz słabiej przygotowanymi studen-
tami, nie musi być jakiś ogólny kryzys
cywilizacji i społeczeństwa, tylko rozwój
społeczny, za którym uniwersytet niejako
nie nadąża. W latach dwutysięcznych na
uczelnie trafiły bowiem masowo osoby
ze środowisk innych niż dawne inteligen-
ckie czy też postnomenklaturowe elity.
Nie można już – w efekcie – w żadnym
razie zakładać, że pewne postawy i infor-
macje były w przypadku tych nowych stu-
dentów utrwalane również poza szkołą.
Wiedza czysto szkolna po „zakuciu” do
nowej matury ulega zaś zaskakująco szyb-
kiemu zanikowi.

Trzeba sobie też jasno powiedzieć,
że wszystko to jest jak najbardziej nor-
malne i typowe dla wielu populacji stu-
dentów w krajach, gdzie edukacja się fak-
tycznie zdemokratyzowała i umasowiła.
Jedynym rozwiązaniem jest nie życie
w fikcji („No przecież powinniście to wie-
dzieć!”), lecz stworzenie prawdziwie ogól-
nouniwersyteckiego programu, który
zwłaszcza na pierwszych semestrach li-
cencjatu skupiałby się na maksymalnym
poszerzeniu studenckich horyzontów. 

Cóż bowiem by się stało, gdyby każdy
na uniwersytecie, bez względu na specja-
lizację i wydział, musiał zaliczyć po jednym
wybranym przez siebie kursie wstępnym
z zakresu nauk społecznych, sztuki i nauk
ścisłych? Rzecz oczywiście nie w tym, aby
powtarzać na tego typu kursach program
szkoły średniej, lecz w tym, aby pozwolić

studentowi spróbować w zetknięciu z kon-
kretnymi problemami odkryć pasje, o któ-
rych przedtem nie wiedział. Przy okazji
można byłoby wykształcić też dojrzałego
i świadomego obywatela, narzucając obo-
wiązkowe kursy na przykład z krytycznego
myślenia (filozofii w praktyce), metod
ilościowych (matematyka stosowana)
i przysposobienia obronnego lub – alter-
natywnie – podstaw ratownictwa me-
dycznego. Być może oznaczałoby to, że
licencjat wydłużyłby się (maksymalnie)
do czterech lat, byłby jednak wtedy za-
równo bardziej demokratyczny, jak i na-
wiązujący do klasycznych ideałów aka-
demii. 

Dydaktyczny problem polskiej uczelni
polega tymczasem na tym, że za umaso-
wieniem nie poszły zmiany w programach.
Nie zrozumiano też zupełnie idei licen-
cjatu, który wprowadził, wzorem uczelni
anglosaskich, system boloński. W więk-
szości uczelni licencjat stał się tylko zbio-
rem kursów magisterskich na nieco niż-
szym poziomie zaawansowania. Zdolnych
studentów z konieczności to nudzi, a mniej
zdolnych otumania i zniechęca. Przy okazji
zaś marnotrawi się środki, które można
byłoby przeznaczyć na „dokarmianie”
 adiunktów i ich badań. 

Wizja nowego, bardziej ogólnoroz-
wojowego licencjatu nie oznacza jednak,
że w systemie edukacji wyższej nie po-
winno być miejsca na kształcenie elit.
Bardziej udemokratycznione licencjaty
oznaczają bowiem z konieczności bardziej
elitarne studia magisterskie i doktoranckie.
System powinien być też uzupełniany
przez nie tyle kierunki ogólnouniwersy-
teckie, ile kolegia wyzwolone, czyli odpo-
wiednik amerykańskich liberal-arts
 schools. I o ile w normalnym licencjacie
wykształcenie ogólnych kompetencji in-
telektualnych byłoby tylko suplementem
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wiedzy specjalistycznej, o tyle ścieżka
edukacji w kolegiach wyzwolonych byłaby
już wyraźnie nakierowana na znajomość
filozofii, kształcenie umiejętności krytycz-
nego rozumowania i wiedzy politycznej,
znajomość języków nowożytnych i kla-
sycznych.

Należy sobie jednak jasno powiedzieć,
że tworzenie podobnych kolegiów (i eli-
tarnych uczelni w ogóle) nie jest czymś,
w czym obywateli może w pełni wyręczyć
państwo. By stać się kuźniami elit poli-
tycznych, naukowych i biznesowych, pol-
skie prywatne uczelnie muszą jednak doj-
rzeć. Nie mogą być traktowane przez rząd,
a także przez swoich zarządców, jako jesz-
cze jedno przedsiębiorstwo – raczej jako

inwestycja w przyszłość danej społeczności.
Ten niespotykany na razie w Polsce model
uczelni prywatnych opisaliśmy swego cza-
su na łamach „Nowej Konfederacji”.

Feudalna teraźniejszość

To jednak raczej pieśń przyszłości niż te-
raźniejszość. Na razie polska uczelnia nie
dba ani o pracowników, ani o studentów,
ani o swój własny rozwój. Zamiast być
republikańską, ma charakter zdecydowa-
nie feudalny: jest hierarchiczna, podzielona
na słabo skoordynowane domeny, służy
tylko wąskim elitom i blokuje potencjał
„ludu”. 
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