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Zgodnie z przes³aniem zawartym w Deklaracji Boloñskiej, podpisanej w czerwcu 1999 r.
przez ministrów edukacji 29 krajów europejskich, do koñca pierwszej dekady XXI wieku
powinien zostaæ zakoñczony etap tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego
(European Higher Education Area) oraz europejskiego obszaru badañ naukowych (European
Research Area). Realizacja tych zamierzeñ w wielu pañstwach Unii Europejskiej ju¿ obecnie
doprowadzi³a do istotnych zmian w systemach edukacji wy¿szej oraz w zasadach organizacji badañ naukowych.
Czy polskie uczelnie akceptuj¹ istotê procesu boloñskiego? Czy s¹ gotowe podj¹æ wyzwania, jakie stawia przed nimi wejcie w europejski obszar szkolnictwa wy¿szego?
Czy rozpoczê³y przygotowania do tego procesu? A jeli tak  to jakie? Czy polskie wy¿sze
szkolnictwo ekonomiczne ma szczególne powody, aby w³¹czyæ siê jak najrychlej w proces
boloñski?
Deklaracja Boloñska wskazuje na szeæ g³ównych zadañ umo¿liwiaj¹cych utworzenie
europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego:
■ wprowadzenie systemu czytelnych i porównywalnych stopni oraz dyplomów;
■ wprowadzenie studiów dwustopniowych;
■ wprowadzenie europejskiego systemu transferu punktów kredytowych (European Credit Transfer System  ECTS), który w przysz³oci powinien doprowadziæ
do rozwiniêtego systemu oceny kompetencji absolwentów (w rodzaju systemu
Tuning);
■ usuwanie przeszkód ograniczaj¹cych mobilnoæ studentów i pracowników szkó³
wy¿szych;
■ wspó³dzia³anie w dziedzinie zapewnienia jakoci kszta³cenia;
■ propagowanie problematyki europejskiej w kszta³ceniu oraz idei europejskiego
spo³eczeñstwa informacyjnego opartego na wiedzy.
Co nam grozi w razie zaniechania dzia³añ w tym zakresie? Realizacja wymienionych
postulatów jest, oczywicie, dobrowolna, ale konsekwencj¹ naszej biernoci bêdzie niepochlebny obraz polskiego systemu szkolnictwa wy¿szego i kraju w opinii europejskiej, a w rezultacie co najmniej gorsza pozycja konkurencyjna poszczególnych uczelni w europejskim
rodowisku akademickim. Nie staæ nas na postawê pasywn¹. Problemów stoj¹cych przed
polskim wy¿szym szkolnictwem ekonomicznym jest wiele: nieczytelny, niejasny klucz tworzenia kierunków studiów ekonomicznych; kontrowersje wokó³ tzw. minimalnych wymagañ

5

S³owo wstêpne

programowych; brak jasnych, powszechnie akceptowanych wzorców kszta³cenia ekonomistów, prowadz¹cy do rozmijania siê oczekiwañ pracodawców z umiejêtnociami i wiedz¹
absolwentów; coraz wiêksza rozbie¿noæ miêdzy zapisami obowi¹zuj¹cej Ustawy o szkolnictwie wy¿szym a oczekiwaniami uczelni równie¿ w kontekcie rych³ego w³¹czenia siê Polski
w europejski obszar szkolnictwa wy¿szego.
Jaki ma zatem byæ docelowy model naszego kszta³cenia w uczelniach ekonomicznych
w bardzo nieodleg³ej przecie¿ perspektywie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej? Jaki
powinien byæ w zwi¹zku z tym model akredytacji studiów ekonomicznych? Czy ma to byæ
jeden model, czy mo¿e nale¿y dopuciæ równoleg³e wspó³istnienie wielu modeli? Czy mo¿na siê pokusiæ o sformu³owanie generalnej strategii polskich uczelni w naszej batalii o jak
najlepsz¹ pozycjê startow¹ w europejskim obszarze szkolnictwa wy¿szego?
Pytania te oraz wiele innych merytorycznie z nimi zwi¹zanych, istotnych dla polskiego
wy¿szego szkolnictwa ekonomicznego pierwszej dekady XXI wieku, by³y tematem dwudniowej konferencji naukowej zorganizowanej 1617 maja 2003 r. w Poznaniu przez Fundacjê
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Uniwersyteck¹ Komisjê Akredytacyjn¹ oraz
Fundacjê Akademii Ekonomicznej w Poznaniu we wspó³pracy z Orodkiem Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szko³y G³ównej Handlowej.
Konferencja zgromadzi³a ponad 150 najwybitniejszych naukowców reprezentuj¹cych
wiêkszoæ uczelni ekonomicznych oraz wydzia³ów ekonomicznych i wydzia³ów zarz¹dzania uniwersytetów polskich. Nades³ano na ni¹ ok. 30 komunikatów, które w³¹czono do materia³ów konferencyjnych i ze wzglêdu na ich liczbê zaprezentowano w formie zbiorowej przez
wybranych referentów  moderatorów. Teksty wszystkich komunikatów mo¿na znaleæ na
stronie internetowej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (www.fundacja.edu.pl). Referaty wyg³oszone na konferencji oraz czêæ komunikatów zosta³a w³¹czona do niniejszej publikacji. S¹ one u³o¿one w porz¹dku odpowiadaj¹cym tematyce kolejnych sesji konferencji:
■ proces boloñski a struktura kierunkowa i dwustopniowa studiów wy¿szych w Polsce;
■ dowiadczenia polskich uczelni we w³¹czaniu siê w europejski obszar szkolnictwa wy¿szego;
■ proces boloñski a zapewnianie jakoci kszta³cenia.
Ksi¹¿ka zawiera równie¿ zapis dyskusji panelowej powiêconej akredytacji kierunków
ekonomicznych.
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MARIA WÓJCICKA
Uniwersytet Warszawski

Studia licencjackie w Polsce
 na marginesie tez zawartych
w Deklaracji Boloñskiej
Przejrzystoæ w p³aszczynie miêdzynarodowej
Podstawowa myl zawarta w Deklaracji Boloñskiej  to zainteresowanie pañstw europejskich tworzeniem wspólnego obszaru szkolnictwa wy¿szego, który bêdzie sprzyjaæ mobilnoci, swobodnemu przemieszczaniu siê miêdzy systemami kszta³cenia na poziomie
wy¿szym zarówno studentów, jak i kadry naukowej oraz dydaktycznej. Warunek wstêpny
stanowi tu jednak osi¹gniêcie przejrzystoci systemów krajowych, umo¿liwiaj¹cej porównania miêdzynarodowe. Prezentowany jest pogl¹d, ¿e nie wystarcz¹ ju¿  jak dotychczas
mniemano i stosowano w praktyce  porównania ilociowe, zwi¹zane np. z czasem trwania studiów w poszczególnych pañstwach, ale konieczne s¹ porównania jakociowe, dotycz¹ce m.in. treci kszta³cenia. Potrzebê reorientacji w tej dziedzinie ujawni³o postêpuj¹ce
zró¿nicowanie w ostatnich dekadach systemów edukacyjnych oraz dyplomów: [...]
ta «d¿ungla» stopni naukowych i systemów edukacyjnych jest najwiêksz¹ przeszkod¹ dla
mobilnoci w Europie. [...] liczba istniej¹cych struktur przewy¿sza nawet liczbê pañstw
w Europie  w niektórych przypadkach wymieniano nawet 100 ró¿nych rodzajów kwalifikacji akademickich w jednym kraju1.
Dowiadczenie pokazuje, ¿e istniej¹ wiêksze szanse porównania programów wiod¹cych
do I stopnia  typu Bachelor  ni¿ programów jednolitych magisterskich oraz programów
II stopnia (Master). Nie jest to jedyny powód promowania studiów dwustopniowych, choæ 
w wietle postanowieñ Deklaracji Boloñskiej  trzeba mu przyznaæ istotne znaczenie. Deklaracja  jak wiadomo  akcentuje w tym w³anie kontekcie koniecznoæ realizacji dwóch
celów. Pierwszy  to restrukturyzacja szkolnictwa wy¿szego, wiod¹ca do programów dwustopniowych, takich np. jak zaczerpniêta z brytyjskiej tradycji struktura Bachelor/Master. Chodzi
oczywicie o dostosowanie do tej struktury systemów edukacyjnych w krajach, które jej jeszcze nie maj¹. W Deklaracji przywi¹zuje siê tak¿e du¿¹ wagê do cilejszego powi¹zania
pierwszego etapu studiów uniwersyteckich z wymaganiami rynku pracy. Drugi cel  to promowanie miêdzynarodowej wspó³pracy na rzecz zapewnienia jakoci kszta³cenia, z po³o¿eniem szczególnego nacisku na rozwój metodologii tego procesu. Bardzo czêsto za mechanizm, który daje takie gwarancje, uznawana jest akredytacja.

1

M.C. van der Wende, D.F. Vesterheijden: Miêdzynarodowe aspekty jakoci kszta³cenia  ze szczególnym uwzglêdnieniem szkolnictwa wy¿szego w Europie, Nauka i Szkolnictwo Wy¿sze 2002, nr 2/20, s. 118119.
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Postulat uwzglêdniania w szerszym zakresie programów zawodowych, ukierunkowanych
na potrzeby otoczenia, adresowany jest przede wszystkim do uniwersytetów. W praktyce
bowiem we wszystkich pañstwach Unii Europejskiej (poza Francj¹) w uczelniach tego typu 
mimo rozlicznych akcji, programów, a tak¿e presji rz¹dów, wzmacnianej instrumentami finansowymi  przewa¿a kszta³cenie ogólne, akademickie, zorientowane na dyscypliny wiedzy. Dotyczy to nie tylko systemów, w których w dalszym ci¹gu realizowane s¹ jednolite,
d³ugie programy, porównywalne z naszymi magisterskimi, ale tak¿e tych, które  m.in. w odpowiedzi na apel zawarty w Deklaracji Boloñskiej  wprowadzi³y dwustopniow¹ strukturê
kszta³cenia.
Kszta³cenie zawodowe odbywa siê przewa¿nie w wyodrêbnionym, równoleg³ym do uniwersyteckiego (akademickiego) sektorze nieuniwersyteckim (nieakademickim)2. Ten kierunek
rozwoju  binarnych systemów szkolnictwa wy¿szego  zapocz¹tkowany w latach szeædziesi¹tych utworzeniem niemieckich wy¿szych szkó³ zawodowych (Fachhochschulen) oraz brytyjskich politechnik, znajduje ci¹gle zwolenników i do dzi jest kontynuowany.
W porównaniu z akademickimi, nawi¹zuj¹cymi do dyscyplin wiedzy i stawiaj¹cymi sobie
za cel ich rozwijanie, studia zawodowe w za³o¿eniu dostarczaj¹ studentom umiejêtnoci, które
bêd¹ potrzebne na stanowiskach pracy w okrelonych dzia³ach gospodarki. Studia te wyró¿niaj¹ trzy cechy: (a) orientacja prorynkowa, charakteryzuj¹ca siê ukierunkowaniem bran¿owym,
znacznym udzia³em w programach wiedzy specjalistycznej, (b) praktyka jako istotny ich element oraz (c) krótszy (34-letni) okres studiów. Ze wzglêdu na tê ostatni¹ cechê stosowane by³o
tak¿e wobec nich pojêcie krótkich cykli (programów) kszta³cenia. Ostatecznie jednak okrelenie to utraci³o pierwotny sens i zmieni³o zastosowanie po wprowadzeniu na uniwersytetach
struktury kszta³cenia typu Bachelor/Master. Tendencja do wyd³u¿ania okresu studiów zawodowych, wystêpuj¹ca np. w Niemczech, sprawia, ¿e czêciej znajduje ono zastosowanie do ogólnych programów I stopnia realizowanych na uniwersytetach ni¿ do programów zawodowych.
Coraz wiêksza ró¿norodnoæ strukturalna, programowa i organizacyjna systemów kszta³cenia na poziomie wy¿szym jest z jednej strony naturaln¹ konsekwencj¹ zmieniaj¹cych siê
oczekiwañ i zadañ formu³owanych wobec szkolnictwa wy¿szego. Z drugiej  wymusza potrzebê odejcia od formalnych, jak dotychczas, kryteriów porównywalnoci oraz zaproponowania i akceptacji innych sposobów podejcia.
Deklaracjê Boloñsk¹ odczytujê jako wyraz d¹¿enia do u¿ywania podstawowych pojêæ
zwi¹zanych ze szkolnictwem wy¿szym w znaczeniu funkcjonuj¹cym na gruncie europejskim. Uczytelnienie oferty edukacyjnej i jej jakoci oznacza w moim przekonaniu opisywanie struktury systemów krajowych i ich organizacji, a tak¿e zawartoci programów dyplomowych oraz dyplomów i stopni, za pomoc¹ standardów obowi¹zuj¹cych w rodowisku akademickim, cech powszechnie w tym celu stosowanych, przynajmniej w obrêbie pañstw tworz¹cych europejski obszar szkolnictwa wy¿szego.
2

W literaturze przedmiotu oraz w europejskiej praktyce pojêcie uczelni akademickich (uniwersyteckich) odnosi do
instytucji szkolnictwa wy¿szego, które realizuj¹ programy na poziomie magisterskim oraz prowadz¹ w ramach obowi¹zków statutowych badania podstawowe. Jako nieakademickie (nieuniwersyteckie) okrelane s¹ uczelnie, które koncentruj¹ siê na prowadzeniu zajêæ dydaktycznych, a podejmowane przez nie badania maj¹ charakter aplikacyjny. W polskich przepisach prawa pojêcie uczelnia akademicka odnosi siê do szko³y wy¿szej, w której przynajmniej jedna
jednostka organizacyjna ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego. Uczelnie nieakademickie prowadz¹ studia
magisterskie; w tej kategorii pomieszczone zosta³y równie¿ uczelnie zawodowe. Znajdujemy tu odniesienie do specyfiki struktury amerykañskiej, w której wyró¿niane s¹ instytucje badawcze z uprawnieniami do nadawania doktoratów,
uczelnie z uprawnieniami do realizacji programów magisterskich oraz pozosta³e.
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W referacie podejmujê próbê odpowiedzi na pytanie, czy  bior¹c pod uwagê kontekst
miêdzynarodowy  studia licencjackie s¹ zasadnie uto¿samiane ze studiami zawodowymi,
jak zwyk³o siê je okrelaæ w oficjalnej retoryce. Wykorzystujê w tym celu niektóre wyniki
badañ przeprowadzonych w ramach tematu badawczego finansowanego ze rodków Komitetu Badañ Naukowych3.
W jednym z etapów badañ zebrane zosta³y opinie studentów, rektorów oraz pracodawców na temat studiów licencjackich4. Uzyskane wyniki czêciowo weryfikuj¹ potoczn¹ wiedzê o tych studiach. Stanowi¹ jednak równie¿ uszczegó³owienie niektórych kwestii, dostarczaj¹c argumentów w polemice z uproszczonym niejednokrotnie obrazem zjawisk. Mimo ¿e
obserwacj¹ objêto trzy grupy kierunków: pedagogiczne, in¿ynierskie oraz biznesu i administracji, dalej przywo³ywaæ bêdê dane dotycz¹ce tylko tej ostatniej.

Licencjat i studia zawodowe
W Polsce w oficjalnej retoryce pojêcie studia zawodowe odnosi siê do wszystkich krótkich
programów kszta³cenia. W dokumentach, przepisach prawa, a tak¿e w rocznikach statystycznych studia zawodowe  to 33,5-letnie programy licencjackie oraz 4-letnie in¿ynierskie. W ten
sposób do jednej grupy s¹ zaliczane studia realizowane na tym poziomie w wy¿szych szko³ach
zawodowych oraz w pañstwowych i niepañstwowych uczelniach akademickich; studia o znacz¹cym udziale praktyki i przedmiotów specjalizuj¹cych, ale tak¿e te, które s¹ bli¿sze I stopniowi programów akademickich, o profilu ogólnym, z ograniczonym udzia³em praktyki.
Zarówno oczekiwania studentów, zwi¹zane z tymi studiami, jak i ich realizacja pokazuj¹, ¿e zagregowany punkt widzenia na studia licencjackie nie jest uzasadniony. Z opinii
studentów wy³ania siê bowiem zró¿nicowany obraz oczekiwañ wobec tych studiów: licencjat traktowany jest jako pierwszy stopieñ studiów ogólnych, umo¿liwiaj¹cy podjêcie dalszej
nauki, lecz równie¿ (b¹d) jako przygotowanie czy wprowadzenie do zawodu (tabela 1).
Tabela 1. Podstawowe zadania studiów licencjackich w opinii studentów III roku studiów dziennych na
kierunkach biznesu i administracji (w %)
Zadania wymienione
w pierwszej kolejnoci

Pañstwowe wy¿sze
szko³y zawodowe

Pañstwowe uczelnie
akademickie

Uczelnie
niepañstwowe

Przygotowanie do pracy

57,3

45,2

52,9

Pierwszy stopieñ studiów

40,7

46,4

43,8

3
Temat Problemy i perspektywy wy¿szego szkolnictwa zawodowego w Polsce by³ realizowany pod moim kierunkiem
w Centrum Badañ Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy¿szego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 20002002.
4
Badaniami ankietowymi objêto studentów III roku dziennych studiów licencjackich studiuj¹cych na kierunkach biznesu i administracji, pedagogiki oraz in¿ynierskich w uczelniach akademickich pañstwowych i niepañstwowych oraz w pañstwowych wy¿szych szko³ach zawodowych. Ponadto przeprowadzono wywiady z przedstawicielami w³adz uczelni
pañstwowych i niepañstwowych oraz z pracodawcami, a tak¿e dokonano analizy dokumentów opisuj¹cych merytoryczne podstawy tworzenia i funkcjonowania studiów licencjackich oraz in¿ynierskich w pañstwowych wy¿szych szko³ach zawodowych i w uczelniach niepañstwowych (plany i za³o¿enia programowe, sprawozdania, opinie ekspertów,
komisji akredytacyjnych itp.). Por. E. Drogosz-Zab³ocka, B. Minkiewicz, R. Nowakowska-Siuta: Licencjat w uczelni i na
rynku pracy, Uniwersytet Warszawski, Centrum Badañ Polityki Narodowej i Szkolnictwa Wy¿szego, Warszawa 2002.
Dok³adny opis próby w: M. Wójcicka: Studia zawodowe w Polsce. Problemy i perspektywy, Uniwersytet Warszawski,
Centrum Badañ Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy¿szego, Warszawa 2002.
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Ta biegn¹ca czasem równolegle, ale czêsto w powi¹zaniu, dwoistoæ oczekiwañ wystêpuje niezale¿nie od tego, czy ich konkretyzacja wystêpuje w uczelni pañstwowej akademickiej, zawodowej czy te¿ niepañstwowej. Warto zwróciæ uwagê, ¿e mimo polaryzacji pogl¹dów, mamy do czynienia z wyranym wskazaniem na prorynkowy charakter studiów; dotyczy to zw³aszcza uczelni zawodowych oraz niepañstwowych, choæ i z pañstwowymi szko³ami wy¿szymi znacz¹cy odsetek studentów wi¹¿e nadzieje na zdobycie przygotowania do
pracy.
Jak zatem widaæ, oczekiwania studentów zwi¹zane ze studiami licencjackimi s¹ niezale¿ne od typu uczelni, a mo¿liwoci realizacji tych oczekiwañ s¹ przez nich ró¿nie oceniane.
Z wypowiedzi rektorów wynika, i¿ wy¿sze szko³y zawodowe, podobnie jak czêæ uczelni
niepañstwowych, oferuj¹ takie profile kszta³cenia, na jakie pozwala im stan zatrudnienia kadry oraz chêæ zapewnia utrzymania siê na rynku edukacyjnym, czyli zgodne z zainteresowaniami potencjalnych kandydatów na studia. Istnieje jednak wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e
wy¿sze szko³y zawodowe bêd¹ czêciej wychodziæ naprzeciw oczekiwaniom tych studentów, którzy na pierwszym miejscu stawiaj¹ mo¿liwoæ zdobycia zawodu i podstaw przygotowania praktycznego; podobnie jak tylko czêæ sporód tych uczelni bêdzie siê sk³aniaæ ku
kszta³ceniu ogólnemu. Przypadki takie jednak istniej¹, jeli tylko pozwala na to stan kadry,
choæ nie zawsze ujawnia je formalnie zatwierdzony program studiów5. I na odwrót: uczelnie
akademickie czêciej bêd¹ spe³niaæ aspiracje m³odzie¿y, która zamierza zdobyæ wykszta³cenie akademickie, choæ i tu mo¿na znaleæ programy akcentuj¹ce ukierunkowanie zawodowe6. Potwierdzaj¹ to zreszt¹ sami studenci, dokonuj¹c oceny stopnia realizacji w³asnych
oczekiwañ (tabela 2).
Tabela 2. Podstawowe zadania studiów licencjackich a ich realizacja w opinii studentów III roku studiów
dziennych na kierunkach biznesu i administracji (w %)

Odpowied

Pañstwowe wy¿sze
szko³y zawodowe

Pañstwowe uczelnie
akademickie

Uczelnie
niepañstwowe

Przygotowanie do pracy zawodowej
Bardzo dobrze

06,4



03,6

Do æ dobrze

81,4

54,0

59,0

Bardzo le lub wcale

12,1

46,0

37,4

Pierwszy stopieñ studiów ogólnych
Bardzo dobrze

02,0

09,8

04,2

Do æ dobrze

87,0

88,0

80,5

Bardzo le lub wcale

11,0

02,2

15,3

5
Wynika to jednoznacznie z wypowiedzi jednego z rektorów pañstwowej wy¿szej szko³y zawodowej, który, mówi¹c
o ró¿nicach programowych miêdzy licencjatem realizowanym w uczelni akademickiej i zawodowej, stwierdzi³: [...]
program specjalnoci [...] dostosowany jest do akademickiego kszta³cenia na kierunku [...] i uzupe³niony 15-tygodniow¹ praktyk¹, bo taki jest wymóg ustawowy. Program i przedmioty s¹ takie same [jak w uczelni akademickiej], a ró¿nica
polega na wprowadzeniu nazwy specjalnoci. Tak sobie resort ¿yczy³, to tak siê sta³o. Por. M. Wójcicka: op. cit., s. 65.
6
Warto tak¿e przypomnieæ, i¿ dopuszczenie, a w pewnym okresie nawet preferowanie kszta³cenia w specjalnociach
wykluczy³o czêæ m³odzie¿y, niewiadomej tego faktu, z ubiegania siê o tytu³ magistra, a w ka¿dym razie powa¿nie
tak¹ mo¿liwoæ ograniczy³o.
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Wiedza potoczna przypisuje programom licencjackim (realizowanym w uczelniach akademickich, ze wskazaniem na pañstwowe) funkcjê I stopnia studiów ogólnych, a pozosta³ym
programom licencjackim  funkcjê studiów zawodowych. Badania nie potwierdzi³y tej prostej zale¿noci miêdzy typem uczelni (akademicka  nieakademicka) a charakterem studiów
licencjackich (ogólne  zawodowe). Decyduj¹c siê na studia licencjackie, m³odzie¿ w zwi¹zku z tym nie wie, jaki wariant studiów wybiera. Nie wiedz¹ tego, czym tak naprawdê s¹
studia licencjackie ani kandydaci na studia, ani studenci, ani nawet nauczyciele akademiccy;
tym samym nie wiadomo, jakie oczekiwania pracodawców wobec licencjatów s¹ uprawnione, a tak¿e jakie oczekiwania m³odzie¿y wobec studiów maj¹ szanse na realizacjê. Tê sytuacjê wzmacnia brak w oficjalnych dokumentach spójnej koncepcji studiów licencjackich,
zamiennie okrelanych jako zawodowe, mimo ¿e pojêcie to odnosi siê równie¿ do istniej¹cych przecie¿ akademickich (ogólnych) studiów I stopnia.
Niepewnoæ co do charakteru studiów licencjackich mo¿e byæ jednym z zasadniczych
powodów traktowania ich przez m³odzie¿ jako drugiej szansy. Decyduj¹ siê na nie bowiem
ci, którzy wczeniej doznali niepowodzenia na egzaminie wstêpnym na studia magisterskie;
argument, i¿ jest to droga do studiów magisterskich, nale¿y do najczêciej powo³ywanych na
uzasadnienie motywu podjêcia studiów licencjackich. Do najczêciej wskazywanych nale¿a³y dwa: droga do magisterium oraz pora¿ka na egzaminie wstêpnym na studia magisterskie7. W skrócie sprowadziæ je mo¿na do nastêpuj¹cego stwierdzenia:
Poniewa¿ nie uda³o mi siê dostaæ na studia magisterskie, decydujê siê na studia licencjackie  in¿ynierskie, które to studia równie¿ umo¿liwiaj¹ zdobycie magisterium.
Tabela 3. Plany po ukoñczeniu studiów licencjackich studentów III roku studiów dziennych na kierunkach biznesu i administracji (w %)
Pañstwowe wy¿sze
szko³y zawodowe

Pañstwowe uczelnie
akademickie

Uczelnie
niepañstwowe

Kontynuowanie nauki

27,8

66,5

21,6

Kontynuowanie nauki i  jednocze nie
 praca zawodowa

56,5

18,0

65,7

Plany

Praca zawodowa

02,4

02,5

01,9

Inne plany

02,8

01,0

02,6

Jeszcze nie jestem zdecydowany(a)

10,5

12,0

08,2

Niemal powszechny pêd do dyplomu magisterskiego mo¿e byæ tak¿e efektem przywi¹zania w naszym spo³eczeñstwie do stopnia magistra (tabela 3), zw³aszcza ¿e równie¿ pracodawcy preferuj¹ absolwentów studiów magisterskich, nie bardzo orientuj¹c siê jeszcze, czy
licencjat  to studia wy¿sze, pó³wy¿sze czy policealne8.

7
Podobne motywy dominowa³y w opiniach studentów niepañstwowych szkó³ biznesu, na co wskazuj¹ wyniki rok
wczeniej przeprowadzonych badañ. Por. J. Dietl, Z. Sapijaszka: Studia mened¿erskie w uczelniach niepañstwowych
w wietle badañ empirycznych, Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoci, £ód 2000, maszynopis.
8

Por. E. Drogosz-Zab³ocka: Opinie pracodawców na temat przygotowania do pracy absolwentów studiów zawodowych, w: E. Drogosz-Zab³ocka, B. Minkiewicz, R. Nowakowska-Siuta: op.cit.
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Licencjat i europejski obszar szkolnictwa
wy¿szego
Na pytanie o zakres realizacji postulatów zawartych w Deklaracji Boloñskiej mo¿emy
udzieliæ odpowiedzi dwojakiego rodzaju: zakres ten jest szeroki w sensie ilociowym, lecz
ma³o przejrzysty pod wzglêdem jakociowym.
Ju¿ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych pañstwowe szko³y wy¿sze zaczê³y wprowadzaæ
 oprócz jednolitych, przewa¿nie piêcioletnich studiów magisterskich  programy licencjackie. Od 1999 r. uczelnie te na studiach w I cyklu kszta³c¹ na sta³ym poziomie ok. 30% m³odzie¿y; w po³owie na studiach licencjackich, a w po³owie  in¿ynierskich. W przypadku uczelni ekonomicznych obserwujemy w ostatnich latach spadek odsetka studentów studiów licencjackich, m.in. za spraw¹ zmiany relacji w uczelniach niepañstwowych na korzyæ studiów
magisterskich (tabela 4).
Tabela 4. Studenci studiów magisterskich i zawodowych (licencjackich) w wy¿szych szko³ach ekonomicznych (w %)

Szkolnictwo

Typ studiów

Rok akademicki
1994/95

1997/98

2001/2002

Pañstwowe i niepañstwowe

magisterskie
zawodowe

41,8
58,2

22,1
77,9

33,7
66,3

Pañstwowe

magisterskie
zawodowe

57,0
43,0

59,5
40,5

76,5
23,5

Niepañstwowe

magisterskie
zawodowe

04,2
95,8

04,8
95,2

23,3
76,7

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie roczników: Szko³y wy¿sze w roku szkolnym 1994/95; Szko³y
wy¿sze i ich finanse w latach 19972001, GUS, Warszawa 1998, 2002.

Zasadnicze zmiany zwi¹zane z dywersyfikacj¹ strukturaln¹ programów dyplomowych
wyst¹pi³y w latach 19911994, czyli znacznie wyprzedzi³y przes³anie zawarte w Deklaracji
Boloñskiej. Jak jednak wynika z sonda¿u przeprowadzonego w roku akademickim 1992/1993,
przyczyny wprowadzania programów licencjackich mia³y najczêciej charakter pozamerytoryczny9. Z³o¿y³o siê na to kilka powodów:
■ Krótkie programy kszta³cenia dawa³y szko³om wy¿szym mo¿liwoæ zwiêkszenia liczby studentów przyjmowanych na I rok (w owym czasie kluczowa wartoæ algorytmu), a tym samym  zapewnienia sobie wy¿szych dotacji z bud¿etu
pañstwa. Studia okrelane mianem zawodowych sta³y siê zatem dla pañstwowych uczelni akademickich sposobem na zwiêkszenie rodków z bud¿etu i dostosowanie siê do warunków okrelanych przez malej¹ce nak³ady z bud¿etu,
nie za odpowiedzi¹ na sygna³y p³yn¹ce z przekszta³caj¹cej siê gospodarki.
9
W roku akademickim 1992/1993 w sonda¿u przeprowadzonym przez Centrum Badañ Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy¿szego Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczy³o 70% uczelni sporód uniwersytetów, politechnik oraz akademii ekonomicznych i rolniczych. Pytania skierowane do szkó³ wy¿szych dotyczy³y nowo tworzonych stacjonarnych
kursów kszta³cenia zawodowego (kolegia, studia zawodowe, in¿ynierskie, techniczne). Szerzej na ten temat por. M. Wójcicka: Problemy dro¿noci systemu edukacji, Nauka i Szkolnictwo Wy¿sze 1993, nr 2.
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Z mniejsz¹ czêstotliwoci¹ uczelnie wskazywa³y  w kontekcie zmian strukturalnych  na okrelone przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego warunki tworzenia i prowadzenia kierunków studiów10; kierunkom, które nie spe³nia³y wymagañ dotycz¹cych liczby samodzielnych pracowników naukowych, niezbêdnej w przypadku kursów magisterskich, nadawany by³ status studiów in¿ynierskich11.
Ju¿ chocia¿by z tych przyk³adów widaæ, ¿e powstawaniu dwustopniowego systemu kszta³cenia od pocz¹tku towarzyszy³ rodzaj selekcji negatywnej w zwi¹zku z tym, ¿e proces ten nie
zosta³ poprzedzony merytoryczn¹ dyskusj¹ na temat studiów licencjackich. W rezultacie troska o jakoæ zosta³a ograniczona do 5-letnich jednolitych studiów magisterskich, a pozosta³e
programy, które nie mieci³y siê w standardzie przyjêtym dla tych studiów, by³y okrelane
mianem zawodowych, bez dok³adniejszego sprecyzowania, na czym maj¹ one polegaæ i jakie realizowaæ cele. Jeden cel rysowa³ siê wyranie: komercyjny. Studia tzw. zawodowe realizowane by³y  i w du¿ej mierz¹ s¹  przede wszystkim w trybie zaocznym i wieczorowym,
czyli odp³atnie; dotyczy to równie¿ studiów uzupe³niaj¹cych magisterskich12.
Na skalê rozwoju programów licencjackich wp³ynê³a tak¿e znacz¹co dynamika uczelni
niepañstwowych, których oferta edukacyjna w praktyce na tych programach siê opiera³a, choæ
w ostatnim okresie proporcje miêdzy studiami magisterskimi i zawodowymi zmieniaj¹ siê na
korzyæ tych pierwszych.
Jeliby w przedstawionym wy¿ej kontekcie podj¹æ próbê wyró¿nienia cech, które bezporednio wp³ynê³y na tempo zmian w polskim szkolnictwie wy¿szym (rozwój szkolnictwa
niepañstwowego, rozwój szkolnictwa odp³atnego i rozwój studiów niestacjonarnych, przede
wszystkim zaocznych), to oka¿e siê, ¿e s¹ to równie¿ cechy programów licencjackich, okrelanych mianem zawodowych. Porednio jest to tak¿e odpowied na pytanie o jakoæ tych
studiów.
Mamy zatem z jednej strony doæ daleko posuniêty proces dywersyfikacji struktury programów, z drugiej jednak nie bardzo wiadomo, jakiego rodzaju kwalifikacji stanowi¹ potwierdzenie dyplomy ukoñczenia studiów licencjackich; to samo dotyczy uzupe³niaj¹cych
studiów magisterskich.
■

Stopnie akademickie i tytu³y zawodowe
Przeciw dwustopniowej strukturze kszta³cenia na poziomie wy¿szym wysuwa siê wiele
argumentów. Jednym z nich jest wysoka wartoæ nadawana w naszym spo³eczeñstwie tytu³owi magistra. Trwa³oæ schematu wy¿szego wykszta³cenia, w który wpisane s¹ jednostopniowe studia magisterskie, wzmacniana jest jednak m.in. przez brak koncepcji programów licencjackich oraz sytuowanie ich w pozycji gorszych studiów i gorszego wykszta³cenia.

10

Uchwa³a Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego z 28 listopada 1991 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadaæ uczelnia, aby utworzyæ i prowadziæ kierunek studiów, DzU 1998, nr 3, poz. 14 z póniejszymi zmianami.

11

Pojêcie licencjata jeszcze wówczas nie funkcjonowa³o; zosta³o wprowadzone dopiero w nastêpnym roku, na mocy
Zarz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 1992 r. w sprawie okrelenia rodzaju dyplomów i tytu³ów zawodowych oraz wzoru dyplomu wydawanego przez uczelnie, MP 1992, nr 12 i 31 oraz MP 1993, nr 33 i 57.

12

Fakt i¿ dziewiêciu sporód dziesiêciu absolwentów tych studiów tytu³ magistra zdobywa zaocznie, sugeruje ich
komercyjny charakter.
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Ugruntowuje siê przekonanie, i¿ licencjat, jako druga szansa, przeznaczony jest przede
wszystkim dla m³odzie¿y mniej zdolnej, której nie uda³o siê dostaæ na studia magisterskie; ¿e
wy¿sze szko³y zawodowe powstaj¹ z myl¹ o m³odzie¿y o ni¿szych aspiracjach edukacyjnych, gorzej sytuowanej i zamieszka³ej w orodkach pozaakademickich; licencjat, zdobywany w trybie studiów zaocznych b¹d  w najlepszym wypadku  wieczorowych, budzi zastrze¿enia co do jakoci dostarczanego wykszta³cenia.
A przecie¿ równoczenie w wielu przypadkach licencjat to studia na poziomie akademickim, pierwszy stopieñ studiów o nachyleniu ogólnym, zapewniaj¹cy kontynuowanie nauki na studiach magisterskich, w pewnym zakresie opartych na standardach w³aciwych tej
grupie programów.
W celu osi¹gniêcia jasnoci w kwestii, czym jest licencjat oraz jak i do czego przygotowuje, nale¿a³oby wyranie stwierdziæ istnienie dwojakiego rodzaju studiów tego typu:
(a) I stopieñ studiów akademickich, ogólnych, (b) studia ukierunkowane sektorowo (bran¿owo), daj¹ce wprowadzenie do zawodu. Istniej¹ obecnie po temu sprzyjaj¹ce warunki, jakie
daje dyskusja nad zmianami przepisów prawa oraz projekt Prawa o szkolnictwie wy¿szym
przygotowany przez Fundacjê Rektorów Polskich.
Mimo sygnalizowanej ju¿ ró¿norodnoci, w wielu krajach podjêto próby uporz¹dkowania struktury programowej oraz opisywania charakteru przyznawanych dyplomów13. Pewne
prawid³owoci mo¿na ju¿ odnotowaæ. Studia akademickie wieñczone s¹ np. uzyskaniem
stopnia. Obowi¹zuj¹ca u nas struktura kierunkowa kszta³cenia odwo³uje siê do dyscyplin
wiedzy, a nie do ga³êzi gospodarki, bran¿ czy sektorów, zatem studia o profilu ogólnym, akademickim, powinny koñczyæ siê tak¿e uzyskaniem stopnia akademickiego. Tytu³em zawodowym mog³yby koñczyæ siê studia ukierunkowane zawodowo. Przy takim podejciu, sankcjonuj¹cym zreszt¹ istniej¹c¹ praktykê, licencjat by³by w pierwszym przypadku stopniem akademickim, w drugim  tytu³em zawodowym.

13
Por. M. Wójcicka (red.): Dywersyfikacja w szkolnictwie wy¿szym. Uwarunkowania i perspektywy, Uniwersytet Warszawski, Centrum Badañ Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy¿szego, Warszawa 2002.
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Czy studia musz¹ byæ
dwustopniowe?

Wprowadzenie
Jednym z celów procesu boloñskiego jest przyjêcie dwustopniowego systemu nauczania
opartego na dwóch cyklach kszta³cenia  I i II stopnia. Dostêp do II stopnia powinien wymagaæ zakoñczenia z sukcesem studiów I stopnia, trwaj¹cych co najmniej 3 lata, a tytu³y/stopnie zawodowe nadawane po ukoñczeniu studiów I stopnia powinny byæ rozpoznawalne na
europejskim rynku pracy i umo¿liwiaæ podjêcie pracy zawodowej. Drugi cykl kszta³cenia
powinien prowadziæ do stopnia magistra (Master) lub doktoratu.
Polski system studiów  przynajmniej z formalnego punktu widzenia  zmierza do struktury boloñskiej. W latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku:
■ wprowadzono stopieñ licencjata;
■ powsta³y wy¿sze szko³y zawodowe;
■ uruchomiono studia magisterskie uzupe³niaj¹ce;
■ wiêkszoæ programów studiów 5-letnich uleg³a przekszta³ceniu w kierunku
studiów dwufazowych (3 lata przeznaczone na kanon + 2 lata na specjalizacjê).
Proces ten by³ wspierany (a nawet w pewien sposób wymuszany) przez program
Tempus II (konkursy z lat 19941997): przekszta³canie struktury studiów jednolitych w dwustopniowe znalaz³o siê wród priorytetów i wiele wydzia³ów polskich uczelni (nolens volens) dokona³o przekszta³ceñ programów studiów w celu uzyskania rodków na dzia³alnoæ dydaktyczn¹. Przekszta³cenia strukturalne studiów by³y wiêc czêsto traktowane instrumentalnie  jako pretekst do wyst¹pienia o granty z programu Tempus i w przypadku
uzyskania rodków  wykazania (przynajmniej na poziomie sprawozdañ), ¿e rodki zosta³y
zagospodarowane zgodnie z zadeklarowanymi celami projektów. Nawet przy za³o¿eniu
dobrej woli jednostek decyduj¹cych siê na przekszta³cenie studiów w³aciwe wprowadzenie studiów dwustopniowych by³o utrudnione przez bariery formalne, z powodu niespójnoci przepisów. Zgodnie z Ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym i póniejszymi poprawkami studia dwustopniowe w Polsce s¹ hybryd¹ studiów zawodowych I stopnia i akademickich studiów magisterskich II stopnia. Analogi¹ w szkolnictwie rednim by³by system:
3-letnia zasadnicza szko³a zawodowa + 3-letnie liceum ogólnokszta³c¹ce; na szczêcie
w ¿adnej z reform edukacji nie proponowano tak absurdalnego modelu. Jest wiêc zastanawiaj¹ce, dlaczego przez wiele lat polscy legislatorzy pracuj¹cy nad prawem o szkolnictwie
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wy¿szym nie brali przyk³adu ze szkolnictwa redniego, w którym wystêpuj¹ zarówno ogólnokszta³c¹ce, jak i zawodowe cie¿ki kszta³cenia.
Zagadnienie wprowadzania studiów wielostopniowych w Polsce przedstawiê na przyk³adzie studiów z dziedziny chemii i ochrony rodowiska.

Dwanacie lat dowiadczeñ reformy
studiów chemicznych (19912003)
Od 1991 r. s¹ organizowane konferencje dziekanów wydzia³ów chemicznych, podczas
których odbywa siê wymiana dowiadczeñ. Ju¿ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ró¿ne
wydzia³y chemiczne zaczê³y modyfikowaæ strukturê studiów w kierunku wprowadzenia studiów dwustopniowych b¹d utworzenia studiów licencjackich równoleg³ych do 5-letnich
studiów magisterskich. Zgodnie z tradycj¹ akademick¹ 5-letnie jednolite studia chemiczne na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych sk³ada³y siê g³ównie z zajêæ obowi¹zkowych, a przedmioty podstawowe by³y wyk³adane do koñca IV roku. Pierwsze 2 lata zawiera³y du¿y blok matematyczno-fizyczny. Pojawi³ siê wiêc problem, jak skonstruowaæ program studiów licencjackich. Jeli przyj¹æ, ¿e maj¹ to byæ studia zawodowe, powinien on zawieraæ przedmioty podstawowe w ograniczonym stopniu (nale¿a³oby zw³aszcza dokonaæ znacznych ciêæ w programie matematyki i fizyki), powinny siê natomiast pojawiæ zajêcia praktyczne, przygotowuj¹ce
do zawodu. Absolwent studiów I stopnia  w przypadku kontynuowania studiów na poziomie magisterskim  musia³by ponownie przejæ kurs przedmiotów podstawowych (uzupe³nienia z matematyki i fizyki etc.). Ponadto studia zawodowe by³yby marnowaniem czasu dla
osób zdolnych, pragn¹cych siê powiêciæ karierze naukowej; osoby takie powinny w pierwszym okresie studiów zdobyæ szerok¹ wiedzê podstawow¹. Z kolei potraktowanie studiów
licencjackich jako studiów ogólnych o profilu akademickim nie dawa³oby osobom koñcz¹cym studia po 3 latach ¿adnego przygotowania do zawodu. W rodowisku chemików próbowano ró¿nych rozwi¹zañ, m.in. cie¿kê licencjack¹ równoleg³¹ do magisterskiej, z osobnym
naborem. Rozwi¹zanie takie nie zda³o egzaminu  cie¿ka licencjacka zanik³a z powodu
braku chêtnych. W latach 19911996 wiêkszoæ studiów chemicznych by³a realizowana nadal jako jednolite studia magisterskie, dokonano jednak wielu przekszta³ceñ strukturalnych
(stopniowe przenoszenie przedmiotów obowi¹zkowych na pierwsze 3 lata studiów, zwiêkszanie liczby zajêæ do wyboru na wy¿szych latach, tworzenie nowych specjalizacji). Wiêkszoæ studiów przybra³a charakter studiów dwufazowych: 3 lata wspólnego programu (kanon) + 2 lata specjalizacji.
W latach 19962000 kilka polskich wydzia³ów chemicznych (na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika, Uniwersytecie Jagielloñskim, Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej oraz Politechnice Warszawskiej i Politechnice Wroc³awskiej) otrzyma³o granty programu Tempus na
restrukturyzacjê studiów (by³a to najwiêksza liczba grantów przyznanych jednemu kierunkowi studiów). Dziêki czêstym kontaktom roboczym oraz organizowaniu wspólnych seminariów wymieniano na bie¿¹co dowiadczenia i optymalizowano rozwi¹zania. G³ówn¹ rolê
odegra³ w tej dziedzinie Wydzia³ Chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego (m.in. zorganizowa³
w latach 19982000 seriê seminariów Undergraduate Chemistry Studies z udzia³em partnerów zagranicznych i uczelni polskich).
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Wydzia³ Chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego opracowa³ i wdro¿y³ modelowe rozwi¹zanie  tzw. studia My (studia magisterskie z mo¿liwoci¹ uzyskania licencjatu po 3 latach).
Projekt zosta³ opracowany w listopadzie 1995 r. Szczegó³owy program studiów oraz modernizacja infrastruktury dydaktycznej zosta³y wykonane w ramach grantu Tempus JEP-1223697 realizowanego w okresie 15 grudnia 1997 r.  31 marca 2001 r. Wdra¿anie nowego systemu rozpoczêto w roku akademickim 1999/2000. W roku akademickim 2003/2004 zostanie
zakoñczony pierwszy pe³ny cykl kszta³cenia magisterskiego wed³ug nowego programu.
Rysunek 1. Struktura zmodernizowanych studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego

Studia doktoranckie

Licencjat zawodowy

Studia magisterskie

2 lata

Mo¿liwo æ uzyskania
licencjatu akademickiego

1 rok

Kszta³cenie wspólne

2 lata

Po 2 wspólnych latach studenci deklaruj¹, czy wybieraj¹ cie¿kê licencjack¹ zawodow¹,
czy magistersk¹ (rysunek 1). Praktyka wykaza³a, ¿e prawie wszyscy studenci deklaruj¹ cie¿kê magistersk¹. Program studiów przewiduje równie¿ mo¿liwoæ uzyskania licencjatu akademickiego dla studentów studiów interdyscyplinarnych (np. kszta³c¹cych siê na Studiach
Matematyczno-Przyrodniczych). Na przyk³ad studenci SMP mog¹ w ci¹gu 5 lat uzyskaæ stopieñ magistra fizyki i licencjata chemii (po spe³nieniu odpowiednich wymagañ): termin roboczy licencjat akademicki uwzglêdnia fakt, ¿e ich studia chemiczne s¹ skoncentrowane na
zagadnieniach podstawowych, a nie stosowanych, i nie przygotowuj¹ do zawodu chemika
po 3 latach; umo¿liwiaj¹ natomiast kontynuowanie studiów magisterskich uzupe³niaj¹cych.
Wydzia³ Chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego jest cz³onkiem Europejskiej Sieci Wydzia³ów Chemicznych (European Chemistry Thematic Network  ECTN). W ramach ECTN opracowano koncepcjê Eurobachelor in Chemistry. Chemia jest te¿ jedn¹ z dyscyplin bior¹cych
udzia³ w pilota¿owym programie Tuning (harmonizacja europejskich struktur edukacyjnych).
Dalsze prace nad modernizacj¹ i doskonaleniem struktury studiów chemicznych w Polsce
bêd¹ wiêc siê odbywa³y w ramach inicjatyw miêdzynarodowych. Nale¿y tylko mieæ nadziejê, ¿e nowe polskie rozwi¹zania legislacyjne i standardy programowe bêd¹ sprzyja³y wdra¿aniu rozwi¹zañ uzgodnionych na poziomie europejskim. Harmonizacji studiów chemicznych
w Polsce sprzyja równie¿ akredytacja Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) i Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Procedury akredytacyjne, a zw³aszcza wizytacje zespo³ów oceniaj¹cych, by³y okazj¹ do szczegó³owych dyskusji i porównañ funkcjonuj¹cych
modeli. W 2003 r. powstanie raport podsumowuj¹cy dowiadczenia akredytacji opracowany
przez chemików  cz³onków PKA i cz³onków zespo³ów oceniaj¹cych UKA. Raport bêdzie
równie¿ zawiera³ analizê struktury studiów i sugestie na przysz³oæ.
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Dziesiêæ lat dowiadczeñ reformy studiów
ochrony rodowiska (19932003)
Studia z dziedziny ochrony rodowiska pojawi³y siê w polskich uniwersytetach na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Od 1993 r. s¹ organizowane coroczne konferencje metodyczne Ochrona rodowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych; podobnie jak
konferencje dziekanów wydzia³ów chemicznych, daj¹ one mo¿liwoæ wymiany dowiadczeñ i szukania optymalnych rozwi¹zañ.
Studia ochrony rodowiska w Polsce cechuje du¿a ró¿norodnoæ, zarówno pod wzglêdem struktury, jak i organizacji oraz programu. Mog¹ one wystêpowaæ jako:
■ studia miêdzywydzia³owe poza struktur¹ wydzia³ow¹ (Uniwersytet Warszawski);
■ studia miêdzywydzia³owe zlokalizowane przy jednym wydziale, ale maj¹ce strukturê autonomiczn¹, np. studia ochrony rodowiska w Uniwersytecie Jagielloñskim s¹ prowadzone administracyjnie przez Wydzia³ Chemii, ale wszelkie decyzje strategiczne podejmuj¹ rady Wydzia³u Chemii oraz Wydzia³u Biologii i Nauk o Ziemi; kierownikiem studiów jest przedstawiciel Wydzia³u Biologii i Nauk
o Ziemi, ale sprawy studenckie prowadzi dziekanat Wydzia³u Chemii;
■ studia interdyscyplinarne prowadzone w ramach jednego wydzia³u.
Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych trwa dyskusja nad nastêpuj¹cymi kwestiami:
■ Jak¹ strukturê powinny mieæ studia ochrony rodowiska:
■ czy tradycyjny system studiów magisterskich (baza + nadbudowa)?
■ czy te¿ studia zawodowe (propedeutyka + przygotowanie praktyczne)?
■ Jak¹ postaæ powinno mieæ kszta³cenie interdyscyplinarne:
■ czy nale¿y zacz¹æ od przygotowania w ramach jednej dyscypliny (studia
I stopnia), a interdyscyplinarnoæ wprowadziæ na studiach II stopnia?
■ czy te¿ rozpocz¹æ od interdyscyplinarnych studiów I stopnia ze specjalizacj¹ na II stopniu?
Dyskusja na ten temat toczy siê od wielu lat w Europie i do tej pory nie uda³o siê dojæ do
wspólnych rozwi¹zañ; w ró¿nych krajach realizowane s¹ zró¿nicowane koncepcje studiów
rodowiskowych. W ostatnich latach coraz popularniejsze staj¹ siê studia w pe³ni interdyscyplinarne (studia rodowiskowe tego typu dominuj¹ np. w Wielkiej Brytanii). W Niemczech do
niedawna ochrona rodowiska wystêpowa³a g³ównie na poziomie studiów podyplomowych
i przewagê mia³y studia dyscyplinarne; ostatnio i tam zaczê³y siê pojawiaæ programy interdyscyplinarne.
Na polskich uniwersytetach studia zwi¹zane z naukami o rodowisku s¹ prowadzone
w ramach kierunków:
■ ochrona rodowiska;
■ chemia;
■ biologia;
■ geografia;
■ fizyka.
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W polskim krajobrazie edukacyjnym realizuje siê wiele rozwi¹zañ:
■ studia jednolite magisterskie interdyscyplinarne;
■ studia jednolite magisterskie dyscyplinarne o profilu rodowiskowym (np. chemia rodowiska na wydzia³ach chemicznych);
■ studia dwustopniowe interdyscyplinarne: I stopieñ wspólny, na II stopniu specjalizacja (np. chemia rodowiska, biologia rodowiska);
■ studia dwustopniowe w ramach jednej dyscypliny: I stopieñ wspólny, specjalizacja na II stopniu (np. chemia rodowiska po 3-letnich studiach chemicznych).
W zale¿noci od sposobu studiowania mo¿na wiêc uzyskaæ tytu³ magistra ochrony rodowiska (specjalnoæ chemia rodowiska) b¹d magistra chemii (specjalnoæ chemia rodowiska). Specjalnoci o tej samej nazwie maj¹ zatem istotnie ró¿ni¹ce siê programy studiów,
spe³niaj¹ zró¿nicowane standardy programowe i s¹ realizowane w ramach ró¿nych kierunków studiów.
Istniej¹ tak¿e mo¿liwoci podjêcia studiów II stopnia na kierunku innym ni¿ ukoñczone
studia I stopnia (np. osoba maj¹ca licencjat z dziedziny ochrony rodowiska mo¿e podj¹æ
studia magisterskie uzupe³niaj¹ce z chemii b¹d biologii, a maj¹ca licencjat z chemii  studia
magisterskie uzupe³niaj¹ce ochrony rodowiska). Poniewa¿ ochrona rodowiska nie jest dyscyplin¹ naukow¹ w rozumieniu Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, absolwenci ochrony rodowiska podejmuj¹ studia doktoranckie z chemii, biologii (rysunek 2), fizyki b¹d geografii. Tak wiêc w obszarze nauk o rodowisku realizuje siê w Polsce miniproces boloñski.
Studia z dziedziny ochrony rodowiska na Uniwersytecie Jagielloñskim uruchomiono w roku
akademickim 1993/1994 (projekt opracowano 1992 r.). S¹ to studia w pe³ni interdyscyplinarne.
Funkcjonuj¹ ju¿ 10 lat w nie zmienionej formie i dobrze siê sprawdzaj¹. Kilku absolwentów
tych studiów ukoñczy³o (b¹d koñczy) studia doktoranckie z dziedziny chemii lub biologii.
Studia uzyska³y akredytacjê UKA i PKA. Sprzyjaj¹ one pog³êbieniu wspó³pracy miêdzy wydzia³ami i instytutami uczelni. Opieraj¹c siê na ich dowiadczeniach, w roku akademickim 2002/
2003 uruchomiono studia z dziedziny in¿ynierii materia³owej (jednostk¹ prowadz¹c¹ jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagielloñskiego, we wspó³pracy z Wydzia³em Chemii).
Rysunek 2. Tok studiów z ochrony rodowiska na Uniwersytecie Jagielloñskim

Mo¿liwo æ studiów doktoranckich z chemii lub biologii
2-letnie studia magisterskie uzupe³niaj¹ce (magister ochrony  rodowiska)
2 specjalno ci: chemia  rodowiska i biologia  rodowiska  realizowane
na Wydziale Chemii oraz Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
Licencjat zawodowy (licencjat ochrony  rodowiska)
3-letnie studia zawodowe
Obs³uga administracyjna: Wydzia³ Chemii UJ
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Sytuacja w Europie
Dwustopniowoæ jest najbardziej kontrowersyjnym elementem trzech filarów procesu
boloñskiego (tabela 1).
Tabela 1. Ocena trzech filarów procesu boloñskiego przez organizacje miêdzynarodowe

Ocena

Dwustopniowoæ

EC T S

Jakoæ

Pe³na akceptacja
Akceptacja z zastrze¿eniami

2
6

06
01

7
4

Silne zastrze¿enia
Brak komentarzy

4
5

00
10

0
0

W opiniach organizacji miêdzynarodowych, w raportach krajowych itp. pojawiaj¹ siê
czêsto postulaty o potrzebie istnienia dwóch typów studiów: krótszych (34-letnich) i d³u¿szych (5-letnich), o odmiennych profilach. W d³u¿szym cyklu kszta³cenia po 3 latach nastêpowa³by koniec fazy poredniej, bez koniecznoci uzyskania dyplomu daj¹cego uprawnienia na rynku pracy. Postuluje siê utrzymanie mo¿liwoci zintegrowanych studiów 5-letnich
(nie tylko dla wybranych kierunków, takich jak medycyna czy prawo). Pojawia siê te¿ idea
wy¿szego stopnia studiów zawodowych (professional Master).

Wnioski
Na podstawie dowiadczeñ ponad 10 lat transformacji studiów w Polsce oraz bior¹c pod
uwagê trendy europejskie, mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski:
■ Nale¿y jasno okreliæ charakter oraz poziom studiów licencjackich i magisterskich. Mog¹ temu pos³u¿yæ odpowiednio opracowane standardy programowe.
Kluczow¹ rolê mog¹ tutaj odegraæ Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego i Pañstwowa Komisja Akredytacyjna.
■ Nale¿y wprowadziæ dwie cie¿ki kszta³cenia: zawodow¹ i akademick¹ (z mo¿liwoci¹ przejcia miêdzy cie¿kami po spe³nieniu okrelonych warunków). Standardy dla obu cie¿ek powinny siê ró¿niæ, musz¹ bowiem uwzglêdniaæ specyfikê studiów zawodowych i akademickich.
■ Nale¿y utrzymaæ (obok studiów dwustopniowych) jednolite studia magisterskie
(z mo¿liwoci¹ uzyskania stopnia licencjata). Licencjat nie powinien byæ obowi¹zkowy, ale ka¿dy student powinien mieæ mo¿liwoæ jego uzyskania.
■ Trzeba okreliæ merytoryczne (a nie polityczne) kryteria naboru na studia magisterskie uzupe³niaj¹ce. Uczelnie chc¹ pozyskaæ jak najwiêcej studentów. Obecnie absolwenci studiów zawodowych czêsto w sposób automatyczny s¹ przyjmowani na akademickie studia uzupe³niaj¹ce, mimo ¿e nie maj¹ odpowiedniego przygotowania. Stosuje siê argument: jeli my ich nie przyjmiemy, to przyjmie ich inna uczelnia.
■ Nale¿y przejæ od operowania czasem trwania studiów do oparcia siê na systemie punktów ECTS. Studia I stopnia powinny byæ okrelane jako studia odpowiadaj¹ce 180 (b¹d 210 czy 240) punktom ECTS, trwaj¹ce rednio 34 lata,
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a nie jako studia 34-letnie. Podobnie: studia magisterskie uzupe³niaj¹ce powinny odpowiadaæ 90120 punktom ECTS, a czas ich trwania powinien byæ
dostosowany do mo¿liwoci studentów (móg³by on wynosiæ np. 3 semestry intensywnej pracy, 4 semestry standardowe b¹d 56 semestrów dla studiów
zaocznych i przypadków wymagaj¹cych znacznego uzupe³nienia ró¿nic programowych).

Literatura
■
■
■
■
■

Materia³y projektu Tempus JEP 12236-97 TRUCS (studia My; 2 lata wspólne
& 2 cie¿ki: licencjacka i magisterska).
Materia³y projektu Tempus JEP 12224-97 STEP (studia dla nauczycieli, joint
degrees itd.).
Materia³y projektu Tempus CME 2520-96 DEPES (studia ochrony rodowiska).
Materia³y projektu Tempus CME 2083-96 TUC (studia zawodowe; projekt Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Tarnowie).
Stanowiska/raporty zwi¹zane z wdra¿aniem Deklaracji Boloñskiej:
Raport narodowy, Francja, z 20 lutego 2003 r.
Raport narodowy, Niemcy, z 25 kwietnia 2002 r.
Stanowisko CLAIU z 29 wrzenia 2000 r.
Stanowisko CRUS z 14 wrzenia 2001 r.
Stanowisko ELFA z 31 maja 2002 r.
Seminarium nt. Bachelor level, Wnioski i zalecenia, Helsinki, 1617 lutego 2001 r.
Seminarium nt. Master level, Wnioski i zalecenia, Helsinki, 1415 marca 2003 r.
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Przes³anki wprowadzenia
dwustopniowych
studiów ekonomicznych w Polsce
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przes³anek przemawiaj¹cych na rzecz
realizacji przez Polskê jednego z podstawowych celów Deklaracji Boloñskiej, tj. upowszechnienia systemu organizacji studiów opartego na dwóch g³ównych cyklach (etapach): licencjackim (undegraduate) i magisterskim (graduate); przy czym dostêp do drugiego etapu studiów wymaga ukoñczenia pierwszego etapu, trwaj¹cego minimum 3 lata. Przes³anki te mo¿na umownie podzieliæ na cztery grupy: polityczne, spo³eczno-ekonomiczne, naukowe i historyczne.

Przes³anki polityczne
W dniu 19 czerwca 1999 r. ministrowie edukacji z 29 pañstw europejskich, w tym z Polski, podpisali w Bolonii deklaracjê zak³adaj¹c¹ utworzenie do 2010 r. tzw. europejskiego
obszaru szkolnictwa wy¿szego (European Higher Education Area)1, z jednoczesnym zachowaniem ró¿norodnoci kulturowej i jêzykowej krajowych systemów szkolnictwa oraz autonomii szkó³ wy¿szych.
Deklaracja Boloñska by³a rozwiniêciem postanowieñ Deklaracji Sorboñskiej z 25 maja
1998 r., podpisanej przez ministrów edukacji z Francji, Niemiec, W³och i Wielkiej Brytanii
w trakcie jubileuszu 800-lecia paryskiej Sorbony. W Deklaracji z 1998 r.  w obliczu procesów integracyjnych w Europie oraz wzrastaj¹cej konkurencji uniwersytetów pozaeuropejskich,
g³ównie amerykañskich, i rozwoju pozauniwersyteckich sposobów zdobywania wiedzy na
poziomie wy¿szym  za celowe uznano podjêcie dyskusji i dzia³añ umo¿liwiaj¹cych porównywalnoæ wiedzy i kwalifikacji zdobytych w ró¿nych krajach i uczelniach, a tak¿e u³atwiaj¹cych mobilnoæ studentów i wyk³adowców oraz podnosz¹cych jakoæ kszta³cenia.
Inicjatorami utworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego byli politycy, maj¹cy wsparcie Komisji Europejskiej. Polityczny i ekonomiczny wymiar integracji europejskiej
zosta³ wiêc wzbogacony o wymiar edukacyjny, humanistyczny. Tym samym edukacja na poziomie uniwersyteckim zosta³a uznana za g³ówny czynnik budowy w Europie nowoczesnego
i demokratycznego spo³eczeñstwa opartego na wiedzy.

1

The European Higher Education Area. Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna
on the 19th of June 1999 (www.unique.ch/cre/activities/Bologna).
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W maju 2001 r. w Pradze odby³o siê kolejne spotkanie ministrów edukacji, reprezentuj¹cych 32 sygnatariuszy (do³¹czy³y: Chorwacja, Cypr i Turcja), na którym dokonano oceny przebiegu zjawisk integracyjnych w obszarze europejskiego szkolnictwa wy¿szego w ci¹gu dwóch
lat od podpisania Deklaracji Boloñskiej. Z komunikatu opublikowanego po tym spotkaniu
wynika, ¿e struktura studiów wy¿szych oparta na dwóch g³ównych cyklach  licencjackim
i magisterskim  zosta³a ju¿ przez niektóre kraje adoptowana, a wiele innych jest ni¹ powa¿nie zainteresowanych2. Kolejne spotkanie ministrów edukacji zosta³o zaplanowane na drug¹
po³owê 2003 r. w Berlinie.
Polska, podpisuj¹c Deklaracjê Boloñsk¹, wyrazi³a polityczn¹ wolê w³¹czenia siê do budowy wspólnego obszaru europejskiego szkolnictwa wy¿szego, w tym do upowszechnienia
dwustopniowej organizacji szkolnictwa wy¿szego. Jakkolwiek Deklaracja nie ma charakteru
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cego, to jednak w obliczu bliskiego terminu wst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej trudno nie d¹¿yæ do integracji (kompatybilnoci) naszego systemu szkolnictwa wy¿szego z systemem europejskim. Jest to o tyle istotne, ¿e cele Deklaracji Boloñskiej
popieraj¹ europejskie organizacje zrzeszaj¹ce uczelnie akademickie (European University
Association  EUA), szko³y wy¿sze nie maj¹ce statusu uczelni akademickich (European
Association of Institutions in Higher Education  EURASHE), organizacje studenckie (National
Unions of Students in Europe  ESIB), a tak¿e miêdzynarodowe instytucje oraz stowarzyszenia
zawodowe.
W tej sytuacji brak konwergencji polskiego szkolnictwa wy¿szego z systemami innych
krajów europejskich móg³by w d³u¿szej perspektywie okazaæ siê dla nas zbyt kosztowny.
Prawdopodobnie uwidoczni³yby siê problemy zwi¹zane z porównywalnoci¹ wykszta³cenia, mobilnoci¹ studentów, udzia³em w miêdzynarodowych programach badawczych oraz
pozyskiwaniem dodatkowych rodków na badania i wymianê zagraniczn¹.
Tak naprawdê te problemy powstaj¹ ju¿ dzi, o czym mog¹ m.in. wiadczyæ nastêpuj¹ce
s³owa profesora Stefana Grzesiaka, wypowiedziane na poprzedniej ogólnopolskiej konferencji powiêconej kierunkom studiów ekonomicznych: Od 10 lat prowadzimy w Uniwersytecie Szczeciñskim wspólne studia polsko-niemieckie z informatyki ekonomicznej. Nasza dotychczasowa formu³a wspó³pracy z partnerem niemieckim musia³a ulec zmianie ze wzglêdu
na koniecznoæ przejcia na dwustopniowy system studiów. By³o to warunkiem dalszego
finansowania tego projektu przez stronê niemieck¹ i zosta³o potraktowane jako absolutne
minimum3.
Z opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Strategii rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce do roku 2010 wynika, ¿e nasz kraj wype³ni zobowi¹zania wobec
Unii Europejskiej w zakresie dostosowania prawa, wydawania rozporz¹dzeñ, wymiany infor2

Toward the European Higher Education Area. Communique of the Meeting of European Ministers in Charge of Higher
Education in Praque on May 19th 2001. Warto odnotowaæ, ¿e w marcu 2001 r. w Salamance odby³a siê Konwencja
Uczelni Europejskich na temat Kszta³tujemy nasz¹ przysz³oæ w europejskim obszarze szkolnictwa wy¿szego. Por.
J. Wonicki: Proces boloñski, Forum Akademickie 2001, nr 4, s. 19. Ponadto w latach 20012002 Unia Europejska
sfinansowa³a projekt Tuning  badania odwo³uj¹ce siê do ustaleñ podjêtych w Bolonii i analizuj¹ce zmiany w strukturze
kszta³cenia w Europie (Tuning Educational Structures in Europe). Por. Peder Østergaard: Tuning  A Starting Point for
Making Changes in Higher Education, w: E. Panek (red.): Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce  stan obecny
i propozycje zmian. Materia³y z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 2526 padziernika 2002 roku
w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Edukacyjna
Fundacja Przedsiêbiorczoci, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Warszawa 2002.
3

Por. zapis dyskusji panelowej w: E. Panek (red.): op. cit., s. 159.
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macji, rozwi¹zañ organizacyjnych zgodnie ze standardami UE oraz z tzw. procesem boloñskim. Bli¿ej opisane jest to w siódmym celu kierunkowym dzia³añ MENiS, okrelonym jako
Harmonizacja w ramach europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego. Z punktu widzenia
naszych zainteresowañ szczególnie istotne s¹ nastêpuj¹ce stwierdzenia:
■ cele procesu boloñskiego bêd¹ realizowane m.in. poprzez dalszy rozwój
studiów dwustopniowych,
■ dzia³ania te s¹ wykonywane przede wszystkim poprzez autonomiczne
uczelnie, natomiast rol¹ ministra jest wspomaganie ich poprzez: zmiany
legislacyjne, kampaniê informacyjno-promocyjn¹, wprowadzenie mechanizmów stymuluj¹cych aktywn¹ postawê rodowiska akademickiego.

Przes³anki spo³eczno-ekonomiczne
Wydaje siê oczywiste, ¿e polityczna deklaracja rz¹du polskiego oraz rz¹dów innych krajów w kwestii udzia³u w tworzeniu wspólnego europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego
zwi¹zana jest bezporednio z procesami integracyjnymi i globalizacj¹ rynków, w tym rynku
pracy.
W³¹czenie siê naszego kraju w proces boloñski ma wiêc silny kontekst spo³eczny i ju¿
dzi coraz czêciej jest niejako wymuszane przez samych studentów. Wzrasta bowiem nie
tylko wymiana miêdzynarodowa w trakcie studiów, ale coraz wiêcej polskich studentów jest
zainteresowanych odbyciem pe³nego cyklu studiów (I lub II stopnia) za granic¹. Podobnie
cudzoziemcy s¹ zainteresowani studiami dwustopniowymi w naszym kraju. Obecnie w Polsce studiuje niemal 7 tys. obcokrajowców, czyli ok. 4% ogó³u studentów (np. w Niemczech
jest to kilkanacie procent). Istotne zwiêkszenie liczby obcokrajowców wród naszych studentów nie wydaje siê mo¿liwe przy obecnym systemie studiów. Na przeszkodzie stoj¹ nie
tylko wzglêdy jêzykowe, ale tak¿e zbyt d³ugi (z regu³y piêcioletni) okres studiów magisterskich. Z prawdopodobieñstwem bliskim pewnoci mo¿na za³o¿yæ, ¿e dzienne 3-letnie studia
licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie bêd¹ zdecydowanie atrakcyjniejsze dla obcokrajowców ni¿ obecne studia 5-letnie, i tym samym zmieni siê na korzyæ struktura osób
studiuj¹cych w naszych uczelniach.
Mówi¹c o przes³ankach ekonomicznych, warto przytoczyæ stwierdzenie Jerzego Wonickiego, ¿e Wymóg efektywnoci ekonomicznej w odniesieniu do instytucji akademickiej
oznacza koniecznoæ racjonalizowania kosztów przy utrzymaniu jakoci kszta³cenia. Mo¿na
to osi¹gn¹æ w wyniku zwiêkszenia efektywnoci wykorzystania dostêpnych zasobów. [...]
Utrzymywanie rozpowszechnionego modelu jednolitych studiów magisterskich w warunkach
coraz bardziej masowego kszta³cenia mo¿e prowadziæ do obni¿ania siê poziomu tych studiów, co oznacza³oby postêpuj¹c¹ deprecjacjê dyplomu magisterskiego4.
Wdro¿enie studiów dwustopniowych powinno sprzyjaæ:
■ podniesieniu sprawnoci i terminowoci studiów;
■ uzyskiwaniu na studiach dziennych okrelonych uprawnieñ absolwenta studiów
wy¿szych w krótszym terminie  3 lat, a nie jak dotychczas 4,55 lat;

4
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podejmowaniu studiów na stopieñ magistra po pewnym czasie od ukoñczenia
studiów licencjackich (np. po przerwie przeznaczonej na: pracê zawodow¹,
wyjazd na d³u¿szy sta¿ zagraniczny, wychowanie dziecka);
■ mobilnoci studentów;
■ zrównaniu (formalnemu) sytuacji studentów studiów dziennych oraz studiów
zaocznych, na których studiuje ponad po³owa ogó³u studentów, i to w zasadzie
w systemie studiów dwustopniowych.
Warto odnotowaæ, ¿e po 1990 r. w Polsce doæ szybko i w widocznym stopniu wykreowa³ siê dwustopniowy system kszta³cenia. O ile bowiem w 1990 r. na ogóln¹ liczbê 52,3
tys. absolwentów (bez uczelni wojskowych i resortu spraw wewnêtrznych) udzia³ absolwentów jednolitych studiów magisterskich wynosi³ prawie 88%, studiów zawodowych  blisko
8%, a uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich  ponad 4%, o tyle w 2000 r. wród 260,3 tys.
absolwentów dyplomy jednolitych studiów magisterskich mia³o tylko ok. 33%, dyplomy studiów zawodowych  ponad 46%, a dyplomy uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich  ok.
20%5. Ta sytuacja jest konsekwencj¹ systematycznego spadku udzia³u studentów jednolitych
studiów magisterskich na studiach dziennych (z ponad 95% w roku akademickim 1992/1993
do nieca³ych 72% w roku 2000/2001) oraz na jednolitych studiach zaocznych (odpowiednio
z prawie 58% do poni¿ej 23%)6.
Jednym z najczêciej powtarzanych argumentów przeciwko dwustopniowoci studiów
jest to, ¿e w polskim spo³eczeñstwie i na naszym rynku studia wy¿sze kojarz¹ siê tylko z dyplomem magistra. Tak by³o przez wiele lat, ale wprowadzenie studiów licencjackich, rozwój
dwustopniowych studiów zaocznych i zdecydowany wzrost aspiracji edukacyjnych Polaków
wyranie zmieniaj¹ te wyobra¿enia. Z masowego charakteru studiów wy¿szych wynika, ¿e
dla wielu osób studia I stopnia mog¹ siê okazaæ wystarczaj¹ce na sta³e (ze wzglêdu na ich
predyspozycje edukacyjne) lub na pewien okres (zwi¹zany z wykonywaniem pracy zawodowej lub sytuacj¹ bytowo-losow¹). Ponadto realne potrzeby gospodarki równie¿ ulegaj¹ zmianie i w wielu zawodach oraz na wielu stanowiskach pracy wystarczy posiadanie wiedzy i umiejêtnoci wyniesionych ze studiów licencjackich.
■

Przes³anki naukowe
rodowisko akademickie odczuwa siln¹ potrzebê modyfikacji obecnych standardów nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, tj. opracowanych kilka lat temu przez
Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego minimalnych wymagañ programowych dla poszczególnych kierunków studiów. Nowe rozwi¹zania powinny tak¿e odnosiæ siê do studiów dwustopniowych. Do tej pory bowiem standardy nauczania MENiS dotycz¹ jednolitych studiów
magisterskich oraz studiów licencjackich, pomijaj¹ natomiast uzupe³niaj¹ce studia magisterskie (2-letnie).
Istnieje kilka przes³anek natury naukowej przemawiaj¹cych za wprowadzeniem studiów
dwustopniowych. Wród nich mo¿na wymieniæ:
5

Obliczenia w³asne na podstawie: Szkolnictwo 1990/91, GUS, Warszawa 1991, s. 200; Szko³y wy¿sze i ich finanse
w 2000 r., GUS, Warszawa 2001, s. 28.

6
A. Buchner-Jeziorska, S. Macio³: Polskie szkolnictwo wy¿sze w pierwszej dekadzie XXI wieku, Gazeta SGH 2003,
nr 170.
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wiêksze mo¿liwoci opracowania zró¿nicowanej oferty programowej, uwzglêdniaj¹cej predyspozycje kandydatów na studia i ich oczekiwania;
■ mo¿liwoæ lepszego reagowania na potrzeby rynku, w tym wiêksze szanse uruchamiania po¿¹danych kierunków na 2-letnich studiach magisterskich;
■ osi¹gniêcie miêdzynarodowej porównywalnoci wykszta³cenia (stopni/dyplomów);
■ wzrost stopnia internacjonalizacji studiów (w tym wiêksze szanse na uruchomienie studiów w jêzyku obcym na 2-letnich studiach magisterskich ni¿ na studiach jednolitych  5-letnich);
■ mo¿liwoæ pozyskiwania na dzienne 2-letnie studia magisterskie najlepszych
absolwentów studiów licencjackich z innych uczelni;
■ mo¿liwoæ intensyfikacji kszta³cenia na nowych studiach magisterskich w porównaniu z wy¿szymi latami (IV i V rok) obecnych jednolitych studiów magisterskich (w wyniku bardziej skonkretyzowanej i lepiej ukierunkowanej oferty
programowej dla studiów 2-letnich);
■ mo¿liwoæ opracowania jednolitego (odpowiadaj¹cego sobie) programu kszta³cenia na dwustopniowych studiach dziennych i dwustopniowych studiach zaocznych;
■ dla studentów mo¿liwoæ reorientacji programowej kszta³cenia (wybór innego
kierunku studiów na II stopniu);
■ zwiêkszenie atrakcyjnoci i konkurencyjnoci polskiego szkolnictwa wy¿szego.
Pragniemy jeszcze raz podkreliæ, ¿e przy dwustopniowej strukturze studiów chodzi
o wydzielenie autonomicznych etapów (cykli) studiów. Dyplom studiów I stopnia ma bowiem uprawniaæ do ubiegania siê o przyjêcie na studia magisterskie w ró¿nych uczelniach,
a nie tylko w macierzystej, a tak¿e potwierdzaæ zdobycie okrelonej wiedzy i umiejêtnoci
przydatnych absolwentowi do podjêcia pracy. Z tego wynika, ¿e nie wystarczy prosto podzieliæ programy jednolitych studiów magisterskich na dwie czêci, ale nale¿y opracowaæ nowe,
stanowi¹ce pewn¹ samoistn¹ ca³oæ, programy dla obu etapów studiów.
■

Przes³anki historyczne
Nasze zainteresowanie dwustopniow¹ organizacj¹ studiów wy¿szych dotyczy studiów
ekonomicznych. Dlatego warto przypomnieæ, ¿e w swojej blisko stuletniej historii studia te
parokrotnie by³y ju¿ dwustopniowe. W Wy¿szej Szkole Handlowej w Warszawie  pierwszej
uczelni ekonomicznej w Polsce, maj¹cej od 1924 r. prawa akademickie do nadawania stopni
magistra i doktora  studia by³y dwustopniowe, trwa³y 3 lata (6 semestrów), a od trzeciego
roku nauki umo¿liwia³y studentom specjalizowanie siê w piêciu kierunkach: handlowo-bankowym, skarbowym, samorz¹dowym, konsularnym i ubezpieczeniowym. W 1933 r. Wy¿sza
Szko³a Handlowa zosta³a przemianowana na Szko³ê G³ówn¹ Handlow¹ i w miejsce studiów
dwustopniowych wprowadzono jednolite 3-letnie studia magisterskie7.
W latach 19491950 przeprowadzona zosta³a pierwsza gruntowna reforma studiów ekonomicznych, która dotyczy³a zarówno sieci szkó³, jak i programów nauczania. W miejsce
zlikwidowanych prywatnych wy¿szych szkó³ handlowych powsta³y wy¿sze szko³y ekono7
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miczne8, do których w³¹czono kierunki ekonomiczne prowadzone na uniwersyteckich wydzia³ach prawno-ekonomicznych i w szko³ach rolniczych. Jednoczenie wprowadzono dwustopniow¹ organizacjê studiów ekonomicznych. Studia I stopnia mia³y charakter studiów zawodowych i trwa³y 3 lata. W takim trybie kszta³ci³y wy¿sze szko³y ekonomiczne. Studia dwustopniowe istnia³y w Szkole G³ównej Handlowej, któr¹ w 1949 r. przemianowano na Szko³ê
G³ówn¹ Planowania i Statystyki. Ponadto od 1950 r. umo¿liwiono osobom pracuj¹cym zdobycie wy¿szego wykszta³cenia ekonomicznego w trybie studiów zaocznych. Kolejn¹ reformê
studiów ekonomicznych wprowadzono ju¿ w 1954 r. Studia dzienne by³y ju¿ jednolite i przed³u¿one do 4 lat, z wyj¹tkiem kierunku handlu zagranicznego (4,5 roku) i kierunku in¿ynieryjno-ekonomicznego (5 lat), studia zaoczne i wieczorowe trwa³y 5 lat9. Póniejsze zmiany dotyczy³y struktury kierunkowej studiów ekonomicznych i czasu ich trwania, nie odnosi³y siê
natomiast do kwestii dwustopniowoci.

Czy studia ekonomiczne w Polsce
mog¹ lub powinny byæ dwustopniowe?
Analiza tendencji rozwoju wy¿szego szkolnictwa europejskiego wskazuje, ¿e zw³aszcza
od 1999 r. szkolnictwo to doæ wyranie zmierza w kierunku dwustopniowej struktury studiów10. W wielu krajach studia wy¿sze s¹ ju¿ dwustopniowe lub mieszane: dwu/wielostopniowe i jednolite. W formie jednolitych studiów magisterskich prowadzone s¹, i prawdopodobnie nadal bêd¹, g³ównie medycyna i prawo.
W zakresie ekonomii i biznesu dominuj¹ w Europie studia dwustopniowe (lub wielostopniowe). Tak¹ organizacjê studiów ma m.in. zdecydowana wiêkszoæ uczelni nale¿¹cych do Community of European Management Schools  CEMS (np. London School of Economics, Erasmus University, Helsinki School of Economics, Universität St. Gallen, Université Catholique de Louvain, a Vysoka kola Ekonomicka w Pradze ma studia jednolite magisterskie i studia dwustopniowe)11. Ró¿nice miêdzy uczelniami w poszczególnych krajach
dotycz¹ g³ównie czasu trwania studiów I stopnia (z regu³y trwaj¹ one 34 lata) i studiów II
stopnia (12 lata), treci programowych i zwi¹zanego z tym charakteru dyplomu (o profilu
zawodowym lub akademickim) oraz kierunków studiów12. Generalnie obserwuje siê ten8

W Czêstochowie, Katowicach, Krakowie, £odzi, Poznaniu, Szczecinie i Wroc³awiu; a w Sopocie  Wy¿sza Szko³a
Handlu Morskiego.

9

S. Macio³: Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce w latach 19242002, Gospodarka Narodowa 2002, nr 12, s. 91.

10

Por. m.in. P. Bielecki: Struktura dyplomów w szkolnictwie wy¿szym krajów europejskich na tle zaleceñ Deklaracji
Boloñskiej, w: A. Buchner-Jeziorska (red.): Dwustopniowa organizacja szkolnictwa wy¿szego (studia dzienne), Orodek
Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szko³y G³ównej Handlowej, Warszawa 2002 (raport z badañ  maszynopis); A. Kraniewski, B. Macukow: Deklaracja Boloñska  i co dalej?, wk³adka do Miesiêcznika Politechniki Warszawskiej 2002,
nr 6, s. 6; W. Kostrzewa-Zorbas: Studia Europejskie w wietle tendencji w europejskim szkolnictwie wy¿szym i zaleceñ
miêdzynarodowych. Wnioski dla Polski, Warszawa 2002, s. 11.
11

P. Bielecki: op. cit., s. 80.

12

Z porównania dyplomów studiów typu uniwersyteckiego w Wielkiej Brytanii i Francji wynika, ¿e na poziomie I (first
degree) w ci¹gu 34 lat mo¿na uzyskaæ dyplomy: BA (Bachelor of Arts), BCom (Bachelor of Commerce), BSc (Bachelor of
Science), we Francji natomiast temu poziomowi I odpowiada dyplom Licence, na który sk³ada siê 2-letni program pierwszego cyklu (premier cycle): dyplom DEUG (Diplôme détudes universitaires générales) oraz 1 rok programu drugiego
cyklu (deuxième cycle). Zaliczenie drugiego roku tego cyklu daje dyplom Maitrise, któremu w Wielkiej Brytanii odpowiadaj¹ na poziomie drugim dyplomy: MA (Master of Arts), MSc (Master of Science), BPhil (Bachelor of Philosophy). Por.
Comparative Analysis: French and British System (www.egide.asso.fr/uk/guide/comprendre/comparaison/paralleleuk.jhtml).
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dencjê do skracania okresu studiów I stopnia do 3 lat oraz prowadzenia studiów II stopnia
z regu³y w wymiarze 2 lat (tak, aby ³¹czny wymiar studiów I i II stopnia wynosi³ 5 lat).
Warto zwróciæ uwagê, ¿e Deklaracja Boloñska nie przes¹dzi³a czasu trwania studiów graduate, lecz jedynie studiów undergraduate, które maj¹ trwaæ minimum 3 lata (co odpowiada 180 punktom ECTS).
W Polsce od strony legislacyjnej istniej¹ ju¿ mo¿liwoci prowadzenia studiów dwustopniowych, gdy¿ Ustawa o szkolnictwie wy¿szym z 12 wrzenia 1990 r. w art. 4 ust. 2. stanowi:
W uczelni mog¹ byæ prowadzone jednolite studia magisterskie, studia wy¿sze zawodowe
i uzupe³niaj¹ce studia magisterskie. Ponadto od wielu ju¿ lat zdecydowana wiêkszoæ studiów zaocznych prowadzona jest w ramach struktury dwustopniowej. Dlatego te¿ problem
przejcia na dwustopniow¹ organizacjê szkolnictwa wy¿szego dotyczy g³ównie studiów dziennych i uczelni pañstwowych.
Wszystkie pañstwowe uczelnie ekonomiczne prowadz¹ jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym. Niektóre z nich (np. SGH) umo¿liwiaj¹ studentom uzyskanie
tak¿e dyplomu licencjata, przy czym jego posiadanie nie jest niezbêdnym warunkiem do
uzyskania dyplomu magistra. W kilku uczelniach  oprócz jednolitych dziennych studiów
magisterskich  prowadzone s¹ na niewielk¹ skalê dzienne studia licencjackie i dzienne uzupe³niaj¹ce studia magisterskie. Jest tak np. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach na specjalnociach ubezpieczenia oraz polityka spo³eczna, w Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu  Filia w Jeleniej Górze na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki na kierunku
ekonomia, a tak¿e w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku towaroznawstwo.
Z kolei w niepañstwowych szko³ach wy¿szych zdecydowanie dominuj¹ studia dwustopniowe. Wynika to z faktu, ¿e pocz¹tkowo uczelnie te otrzymywa³y zgodê tylko na prowadzenie studiów licencjackich, a dopiero póniej niektóre z nich uzyskiwa³y uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich. Maj¹c takie uprawnienia, w pierwszej kolejnoci uruchamia³y uzupe³niaj¹ce studia magisterskie, aby przyj¹æ absolwentów swoich studiów licencjackich, a dopiero póniej proponowa³y tak¿e jednolite studia magisterskie.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e docelowo studia
ekonomiczne w Polsce nie tylko mog¹, ale raczej powinny byæ dwustopniowe.
Istot¹ dwustopniowej organizacji studiów jest to, ¿e studia I stopnia (licencjackie) oraz
studia II stopnia (magisterskie) stanowi¹, podobnie jak na studiach zaocznych, autonomiczne jednostki  cykle studiów. Ka¿dy z tych cykli jest zakoñczony oddzielnym dyplomem.
Dyplomy te maj¹ odpowiednie znaczenie przy ich uznawalnoci w celach zawodowych
i akademickich. Dla celów akademickich  do studiowania na II stopniu wymagane jest
posiadanie dyplomu licencjata; z kolei dyplom magisterski uprawnia do studiów doktoranckich. Program studiów I stopnia i program studiów II stopnia nie musi siê pokrywaæ
z programem jednolitych studiów magisterskich, je¿eli te by³yby nadal prowadzone. Dyplomy magistra zdobyte na obu rodzajach studiów s¹ jednak równowa¿ne, chocia¿by z tej
racji, ¿e dyplom 2-letnich studiów magisterskich zawiera w sobie dyplom (i program)
studiów licencjackich13.

13
Por. S. Macio³, M. Rocki: Projekt uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich w SGH (studia dzienne), w: A. BuchnerJeziorska (red.): Dwustopniowa organizacja..., s. 152157.
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Tabela 1. Podstawowe kwestie do rozstrzygniêcia przed ewentualnym wprowadzeniem dwustopniowych
dziennych studiów ekonomicznych w Polsce

Kwestia

Mo¿liwe rozwi¹zania

Charakter studiów

 I i II stopieñ o charakterze akademickim
 I stopieñ o charakterze zawodowym,
 II stopieñ o charakterze akademickim
 I stopieñ o charakterze akademickim,
 II stopieñ o charakterze zawodowym

Struktura dyplomów

 I stopieñ o charakterze akademickim (dyplom licencjata)
 I stopieñ o charakterze zawodowym (dyplom zawodowy)
 II stopieñ o charakterze akademickim (dyplom magistra)

Czas trwania studiów

 I stopieñ: studia licencjackie, zawodowe (3 lata)
 II stopieñ: studia magisterskie (2 lata)

Regulacje prawne

 zmiana Ustawy o szkolnictwie wy¿szym, w której zapisy o stu diach zawodowych i uzupe³niaj¹cych studiach magisterskich s¹
 nieprecyzyjne (np. studia licencjackie o charakterze akademic kim traktowane s¹ jako zawodowe), a bêd¹ nieadekwatne do
 nowej sytuacji (gdy¿ studia magisterskie nie bêd¹ uzupe³nia j¹cymi studiami magisterskimi)

Praca dyplomowa licencjacka

 praca pisemna (poza prac¹ magistersk¹) na studiach ekono micznych jest po¿¹dana, o czym  wiadcz¹ liczne wypowiedzi
 nauczycieli akademickich

Dro¿no æ miêdzy studiami
I i II stopnia

 egzamin dla absolwentów studiów licencjackich z innych
 uczelni i w³asnych studiów zaocznych
 bez egzaminu dla absolwentów dziennych studiów w macie rzystej uczelni (o ile bezpo rednio kontynuuj¹ naukê)

Kierunki kszta³cenia na studiach
licencjackich

 ograniczona liczba kierunków studiów

Kierunki kszta³cenia na studiach
magisterskich

 wiêksza liczba kierunków studiów ni¿ na studiach licencjackich
 przyznanie akademickim uczelniom autonomicznym prawa
 powo³ywania kierunków studiów, zw³aszcza magisterskich

Kontynuacja kierunku
kszta³cenia

 po¿¹dane, przynajmniej w zakresie studiów ekonomicznych,
 w przeciwnym razie konieczne mo¿e byæ (lub bêdzie  dla
 nieekonomistów) uzupe³nienie podstawowej wiedzy z danego
 kierunku ze studiów licencjackich

Zak³adaj¹c wprowadzenie dwustopniowych studiów ekonomicznych, nale¿y wczeniej
odpowiedzieæ na kilka podstawowych kwestii, które przedstawiamy w tabeli 1. Nale¿a³oby
równie¿ zdefiniowaæ cele kszta³cenia na obu stopniach tych studiów, które  naszym zdaniem  mog³yby mieæ nastêpuj¹c¹ postaæ:
■ Celem kszta³cenia na studiach licencjackich o charakterze akademickim jest przekazanie gruntownej wiedzy ogólnoekonomicznej i podstawowego zakresu wiedzy kierunkowej oraz kszta³towanie umiejêtnoci niezbêdnych absolwentom
do podjêcia dalszych studiów (tak¿e za granic¹) b¹d podjêcia pracy zawodo-
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■

wej (m.in. dziêki nabytym umiejêtnociom logicznego mylenia i stosowania
narzêdzi ekonomicznych). Studia I stopnia maj¹ dostarczyæ podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, matematyki i metod ilociowych, informatyki, finansów i rachunkowoci, podstaw zarz¹dzania, prawa, polityki gospodarczej i spo³ecznej, problematyki miêdzynarodowej14. Studia te pozwalaj¹ tak¿e na dobre
opanowanie dwóch jêzyków obcych.
Celem kszta³cenia na studiach magisterskich jest przekazanie gruntownej (pog³êbionej) wiedzy z zakresu okrelonego kierunku studiów oraz kszta³towanie
umiejêtnoci niezbêdnych absolwentom do podjêcia pracy zawodowej na rynku krajowym i zagranicznym, a tak¿e do podjêcia pracy na w³asny rachunek.
Absolwent studiów magisterskich powinien charakteryzowaæ siê nie tylko dobr¹
znajomoci¹ wiedzy kierunkowej oraz umiejêtnoci¹ krytycznej analizy, oceny
i interpretacji zjawisk ekonomicznych. Studia II stopnia powinny te¿ zapewniæ
integracjê wiedzy z ró¿nych dziedzin m.in. poprzez liczne zajêcia praktyczne
(warsztatowe, gry, studia przypadków, projekty zespo³owe, sta¿e, praktyki zawodowe).

Uwaga koñcowa
Naszym zadaniem nie by³o wyrokowanie w sprawie dwustopniowoci studiów ekonomicznych, ale przedstawienie najwa¿niejszych przes³anek przemawiaj¹cych za wdro¿eniem
 zgodnie z Deklaracj¹ Boloñsk¹  tej w³anie formy organizacji studiów wy¿szych. Mamy
nadziejê, ¿e poczynione przez nas uwagi zostan¹ potraktowane jako g³os w dyskusji, która
w efekcie doprowadzi do rozstrzygniêæ korzystnych dla naszych studentów, gospodarki i rodowiska akademickiego. Odwo³uj¹c siê tu do znanego przyk³adu z kolejnictwa i Rosji, nie
powinnimy doprowadziæ do tego, aby nasze wy¿sze szkolnictwo ekonomiczne porusza³o
siê po torach o innej szerokoci ni¿ w pozosta³ych krajach europejskich.

14

Wed³ug Informatora Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS (Warszawa, marzec 2002,
s. 33, 42, 51) standardy akredytacyjne tej Fundacji, w zakresie podstaw kszta³cenia na wszystkich kierunkach ekonomicznych, obejmuj¹: makro- i mikroekonomiê, podstawy zarz¹dzania, matematykê i metody ilociowe, systemy informatyczne, prawo, przedmioty humanistyczno-spo³eczne, jêzyki obce.
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Dwustopniowa organizacja
studiów w Polsce
w latach dziewiêædziesi¹tych
 prze³om czy kontynuacja?
Wprowadzenie
Dyskusje na temat wprowadzenia dwustopniowego kszta³cenia na poziomie wy¿szym,
toczone w Polsce od kilku lat, wydaj¹ siê pochodn¹ nastêpuj¹cych czynników:
■ zmian w polskim systemie edukacji wy¿szej w latach dziewiêædziesi¹tych (w rezultacie których powsta³ rynek us³ug edukacyjnych);
■ rozwoju (przede wszystkim dziêki wzrostowi liczby studentów) kszta³cenia na
drugim poziomie (second degree  postgraduate) w krajach Unii Europejskiej;
■ zapisów Deklaracji Boloñskiej (z 19 czerwca 1999 r.).
Ka¿dy z wymienionych czynników nie tylko wywar³ istotny wp³yw na pojawienie siê
dyskusji na temat dwustopniowej organizacji studiów wy¿szych w Polsce, ale tak¿e powinien byæ wnikliwie przeanalizowany z punktu widzenia s³usznoci lub (i) koniecznoci
wprowadzenia takiej organizacji studiów w sposób systemowy b¹d (i) obligatoryjny.
Ponadto trzeba pamiêtaæ, ¿e polskie szkolnictwo wy¿sze ma d³ugie tradycje kszta³cenia na poziomie zawodowym. Dotyczy to przede wszystkim kszta³cenia nauczycieli, in¿ynierów i ekonomistów. W 1987 r. dzia³a³o w Polsce 10 wy¿szych szkó³ pedagogicznych
i 4 wy¿sze szko³y in¿ynierskie, które wówczas kszta³ci³y równie¿ w trybie jednolitych studiów magisterskich, ale wczeniej (i taka by³a idea ich powstania) mo¿na by³o w nich uzyskaæ wykszta³cenie wy¿sze zawodowe bez tytu³u magistra. W latach osiemdziesi¹tych (w porównaniu z latami siedemdziesi¹tymi) liczba osób kszta³c¹cych siê w trybie zawodowym
gwa³townie zmala³a (z 27,7% w 1970 r. do 9,2% w 1987 r.), zw³aszcza na studiach dziennych (z 2,5% w 1970 r. do 0,2% w 1984 r.) (tabela 1).
Mo¿na zatem uznaæ, ¿e struktura kszta³cenia w trybie zawodowym i jednolitych studiów
magisterskich w latach dziewiêædziesi¹tych uleg³a zmianie na rzecz zwiêkszenia udzia³u studiów zawodowych. W 2000 r. absolwenci studiów zawodowych stanowili 46,4%, ponadto
wród absolwentów studiów dziennych 30,0%; 7,5% absolwentów studiów dziennych stanowili absolwenci uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich. Oznacza to, ¿e w latach dziewiêædziesi¹tych w szkolnictwie wy¿szym w Polsce wyst¹pi³ proces kszta³towania swoistej
dwustopniowej struktury kszta³cenia.

33

Dwustopniowa organizacja studiów w Polsce
Tabela 1. Absolwenci studiów zawodowych i jednolitych magisterskich a w latach 19701987b

Typ studiów
Zawodowe

1970

1980

1987

11 985
(27,7)

16 173
(20,8)

04 760
(9,2)

Jednolite magisterskie

3 2 7 95

61 621

46 6 3 9

Dzienne

28 367

50 134

41 2 3 2

Zawodowe

02 020
(2,5)

00 184
(0,4)

00 119
(0,2)

Jednolite magisterskie

2 6 3 47

49 950

41 113

44 7 80

7 7 7 94

51 3 99

Ogó³em
a

W rocznikach statystycznych szkolnictwa w latach osiemdziesi¹tych nie dokonywano podzia³u studentów wed³ug typu studiów (zawodowe i jednolite magisterskie).
b
W nawiasach podano procenty.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Rocznika statystycznego szkolnictwa 1987/88, GUS, Warszawa 1989.

Studia dwustopniowe w Polsce jako rezultat
powstania rynku us³ug edukacyjnych w latach
dziewiêædziesi¹tych
Sytuacja szkolnictwa wy¿szego w Polsce na pocz¹tku XXI wieku jest wypadkow¹ m.in.
nastêpuj¹cych zjawisk i procesów spo³eczno-ekonomicznych, które wyst¹pi³y w latach dziewiêædziesi¹tych: zmian w zapotrzebowaniu rynku pracy, ideologii budowy gospodarki rynkowej, wy¿u demograficznego, wzrostu wartoci rynkowej wy¿szego wykszta³cenia, zwiêkszenia aspiracji edukacyjnych spo³eczeñstwa oraz wycofywania siê pañstwa z miêkkiego
finansowania sfery bud¿etowej i malej¹cych nak³adów na szkolnictwo wy¿sze.
W rezultacie wszystkich tych procesów studia wy¿sze zaczê³y byæ coraz czêciej postrzegane raczej jako szansa na indywidualny sukces w gospodarce rynkowej i inwestycja
w siebie ni¿ jako czynnik rozwoju spo³eczno-gospodarczego i podnoszenia potencja³u modernizacyjnego spo³eczeñstwa (tzw. inwestycja w kapita³ ludzki). Takiej konfiguracji motywacji i aktywnoci g³ównych aktorów systemu edukacji sprzyja³ przede wszystkim brak polityki edukacyjnej pañstwa oraz rozbudzone aspiracje edukacyjne spo³eczeñstwa. Uczelnie
pañstwowe, pozbawione wsparcia logistycznego i finansowego, podjê³y dzia³ania pozwalaj¹ce im nie tylko na przetrwanie, ale na dostosowanie siê do oczekiwañ spo³ecznych i potrzeb gospodarki.
W sytuacji ograniczenia nak³adów na szkolnictwo wy¿sze, powoduj¹cego pauperyzacjê
nauczycieli akademickich, przy jednoczesnych nadwy¿kach kadrowych oraz rozbudzonych
potrzebach edukacyjnych wy¿u demograficznego, ukszta³towa³ siê w latach dziewiêædziesi¹tych rynek us³ug edukacyjnych na poziomie wy¿szym. Bardzo istotne zmiany dotyczy³y
przede wszystkim liczby studentów i struktury kszta³cenia (tabela 2).
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Tabela 2. Struktura procentowa studentów i absolwentów wed³ug wybranych grup kierunków studiów
w latach 19902000
Grupa
kierunków
studiów

Studenci

Absolwenci

1990/91

1998/99

1999/00

2000/01

1990

1998

1999

2000

Pedagogiczne

014,1

0012,7

0011,1

0010,4

17,5

022,0

018,5

016,1

Artystyczne

002,4

0001,1

0001,0

0001,0

02,1

001,0

000,8

000,8

Humanistyczne

010,9

0008,0

0007,5

0007,0

09,6

009,3

008,4

007,5

Spo³eczne

004,3

0012,8

0013,5

0013,9

03,7

009,7

010,6

012,7

Biznes
i administracja

014,8

0026,4

0027,7

0027,6

09,8

024,0

027,9

031,5

Prawne

004,7

0004,5

0004,1

0003,8

03,9

003,7

003,6

002,8

Techniczne

016,5

0016,5

0015,5

0015,0

19,4

012,5

011,4

011,0

Ogó³em (w tys.)

403,8

1274,0

1431,9

1584,8

56,1

174,8

215,4

261,1

ród³o: Szko³y wy¿sze i ich finanse w 1999 r., GUS, Warszawa 2000; Szko³y wy¿sze i ich finanse
w roku 2000, GUS, Warszawa 2001.

W latach 19892000 liczba studentów wzros³a ponadtrzykrotnie. Najwiêkszy przyrost
odnotowano w grupie tzw. kierunków rynkowych1 (z 59,6 tys. w roku akademickim 1990/
1991 do 717 tys. w roku 2000/2001). Znacznemu zmniejszeniu uleg³a za liczba studiuj¹cych kierunki medyczne oraz humanistyczne. Taki znacz¹cy wzrost liczby studentów by³
mo¿liwy dziêki powstaniu niepañstwowych szkó³ wy¿szych, których studenci w roku akademickim 2000/2001 stanowili 28,2% ogó³u studiuj¹cych.
W latach 19992002 (stan na 23 kwietnia 2002 r.2) powsta³o 140 uczelni niepañstwowych (na mocy Ustawy o szkolnictwie wy¿szym z 12 wrzenia 1990 r.), a w latach
19982002 utworzono 94 wy¿sze szko³y zawodowe (na mocy Ustawy o wy¿szych szko³ach
zawodowych z 27 czerwca 1997 r.). Wiêkszoæ tych szkó³ kszta³ci przede wszystkim na kierunkach rynkowych. Dotyczy to równie¿ wy¿szych szkó³ zawodowych, z których tylko 21%
realizuje idee wy¿szego szkolnictwa zawodowego (pozosta³e utworzy³y specjalnoci powielaj¹ce tzw. kierunki biznesowe).
W odpowiedzi na popyt edukacyjny w latach 19912002 powsta³o 89 niepañstwowych
uczelni ekonomicznych i 74 wy¿sze szko³y zawodowe, które kszta³c¹ w specjalnociach z zakresu szeroko rozumianej ekonomii i zarz¹dzania.

Rozwój studiów licencjackich
Uczelnie prywatne od momentu ich powstania i z racji posiadanych uprawnieñ uruchamia³y przede wszystkim studia licencjackie. Z kolei pañstwowe szko³y wy¿sze od 1991 r.
sukcesywnie zwiêksza³y limity przyjêæ na studia wieczorowe i zaoczne (lub w ogóle ich nie
1

Do kierunków tzw. rynkowych zaliczono nastêpuj¹ce grupy kierunków: biznes i administracja, spo³eczne, prawne.

2

Wykaz niepañstwowych szkó³ zawodowych oraz Wykaz uczelni niepañstwowych wpisanych do rejestru Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z 23 kwietnia 2002 r.
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okrela³y). Spowodowa³o to znaczne obni¿enie progu selekcyjnego, gdy¿ warunki przyjêæ
na te studia (je¿eli w ogóle je stawiano) ograniczono do konkursu wiadectw lub rozmów
kwalifikacyjnych. Uczelnie prywatne na ogó³ przyjmowa³y wszystkich chêtnych, bez ¿adnej
wstêpnej procedury selekcyjnej.
Uruchamianie studiów licencjackich w uczelniach pañstwowych by³o efektem konkurencji ze szko³ami niepañstwowymi na rynku us³ug edukacyjnych, a przyjmowanie coraz
wiêkszej liczby studentów na odp³atne studia zaoczne sta³o siê koniecznoci¹ ze wzglêdu na
ograniczanie nak³adów na naukê i szkolnictwo wy¿sze (tabela 3). W tej sytuacji op³aty za
studia sta³y siê znacz¹cym i rosn¹cym z roku na rok ród³em dochodów, zw³aszcza dla uczelni
kszta³c¹cych zgodnie z popytem edukacyjnym.
Tabela 3. Struktura procentowa studentów studiów magisterskich i zawodowych w pañstwowych i niepañstwowych szko³ach wy¿szych w latach 1992 i 2000

Uczelnie
Typ studiów

pañstwowe

niepañstwowe

1992

2000

1992c

Zawodowe

0000 12,7

000000 29,6

000018,6

0000 80,1

Jednolite magisterskie

00000 84,3

00000 058,3

000079,4

0000 12,3

Uzupe³niaj¹ce magisterskie

000000 3,0

00 00 012,1

000002,0

00000 7,6

464 116,0

1 102 259,0

14 447,0

465 926,0

Liczba studentów

2000

c
Wysoki odsetek jednolitych studiów magisterskich w 1992 r. wynika z zaliczania wówczas do uczelni
niepañstwowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; od 1994 r. KUL jest zaliczany do uczelni pañstwowych.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Szko³y wy¿sze w roku szkolnym 1992/93, GUS, Warszawa
1993; Szko³y wy¿sze i ich finanse w roku 2000, op. cit.

To w³anie powstanie uczelni niepañstwowych oraz rozwój kszta³cenia w trybie p³atnych studiów zaocznych i wieczorowych w pañstwowych szko³ach wy¿szych, zw³aszcza na
najbardziej popularnych kierunkach (tzw. biznesowych), umo¿liwi³o m³odzie¿y wy¿u demograficznego lat dziewiêædziesi¹tych zaspokajanie rosn¹cych aspiracji edukacyjnych wspieranych przez ideologiê budowy gospodarki rynkowej (tabela 4).
Tabela 4. Studenci tzw. kierunków biznesowycha w latach 1994 i 2000

Uczelnie
Typ studiów

a

pañstwowe

niepañstwowe

1994

2000

1994

2000

Dzienne

43 2 0 3

082 7 28

08 038

039 669
0 1 4 7 92

Wieczorowe

05 814

017 089

0 0 42 4

Z a o cz n e

39 233

137 169

06 830

1 6 2 46 1

Ogó³em

88 2 50

237 080

1 5 2 92

2 1 6 92 2

Do kierunków biznesowych zaliczono: ekonomiê, finanse, bankowoæ, zarz¹dzanie i marketing, administracjê.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Szkolnictwo wy¿sze w 1994 r., GUS, Warszawa 1995;
Szko³y wy¿sze i ich finanse w roku 2000, op. cit.
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Znacz¹cy wzrost populacji studentów, a tak¿e wspó³czynnika skolaryzacji netto na poziomie wy¿szym (z 9,8% w roku akademickim 1990/1991 do 28,0% w roku 1999/2000),
nast¹pi³ przede wszystkim dziêki zwiêkszeniu liczby studentów studiów wieczorowych i zaocznych (zarówno w uczelniach pañstwowych, jak i niepañstwowych) oraz rozbudowie studiów licencjackich.
Wszystko to sprawi³o, ¿e struktura kszta³cenia na poziomie wy¿szym w Polsce w latach
dziewiêædziesi¹tych uleg³a istotnym zmianom w porównaniu z wczeniejszymi dekadami.
W latach 19701992 liczba studentów studiów zawodowych, a co za tym idzie równie¿ absolwentów, systematycznie mala³a. Z kolei w latach dziewiêædziesi¹tych bardzo szybko ros³a: w 2000 r. prawie po³owê (46,5%) absolwentów szkó³ wy¿szych stanowi³y osoby z dyplomem licencjata (tabela 5).
Tabela 5. Struktura procentowa absolwentów studiów jednolitych magisterskich i zawodowych w latach
19702000
Studia
R ok

jednolite
magisterskie

uzupe³niaj¹ce
magisterskie

zawodowe

Liczba
absolwentów

1 97 0

69,5

05,0

25,5

047 117

1 980

73,4

07,3

19,3

0 83 955

1 987

84,4

07,0

08,6

055 26 7

1 992

86,5

05,5

08,0

058 06 8

2000

33,0

20,5

46,5

260 314

ród³o: jak do tabeli 4.
Tabela 6. Studenci studiów licencjackich i magisterskich wed³ug typu studiów w latach 19922000

Rok akademicki
1992/93

1994/95

2000/01

Wzrost w latach
19922000

2

3

4

5

3 45 50 2

42 1 6 3 9

6 87 531

02,00

00Zawodowe (licencjackie)

04,7

13,3

25,5

03,1

00Jednolite magisterskie

95,2

86,3

71,8

01,4

Typ studiów
1
Dzienne
Struktura procentowa

00Uzupe³niaj¹ce magisterskie

00,1

00,4

02,7

11,0

129 638

2 3 4 958

801 7 04

06,2

00Zawodowe

32,4

43,4

59,8

11,4

00Jednolite magisterskie

57,8

47,3

22,6

02,4

00Uzupe³niaj¹ce magisterskie

09,8

9,3

17,6

11,8

Zaoczne
Struktura procentowa
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Tabela 6 cd.
1
00Wieczorowe

2

3

4

5

3 41 3

16 662

7 8 940

23,1



55,0

55,4

19942000
04,8

100,0

42,4

33,3

04,7



02,6

Struktura procentowa
Zawodowe
00Jednolite magisterskie
00Uzupe³niaj¹ce magisterskie
Studenci ogó³em

47 8 553

11,3

20,6

1 56 8 17 5

03,27

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Szko³y wy¿sze w roku szkolnym 1992/93, GUS, Warszawa
1993; Szko³y wy¿sze w roku szkolnym 1994/95, GUS, Warszawa 1995; Szko³y wy¿sze i ich finanse
w roku 2000, GUS, op. cit.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 6, coraz wiêksza liczba osób studiuje na
studiach licencjackich, a dyplom licencjata uzyskiwany jest najczêciej w trybie zaocznym
(59,8%). Jeszcze wiêkszy udzia³ maj¹ studia licencjackie na tzw. kierunkach biznesowych
(od 39,3% na studiach dziennych do 83,2% na studiach wieczorowych) (tabela 7).
Tabela 7. Studenci kierunków tzw. biznesowych na studiach licencjackich w latach 19921999 (w %) a

Typ/kierunek studiów

1992

1997

1999

Dzienne
ekonomia
biznes i administracja
zarz¹dzanie i marketing





30,0
47,2
38,7

39,3
43,5
49,5

Wieczorowe
ekonomia
biznes i administracja
zarz¹dzanie i marketing

100,0
100,0
100,0

86,9
76,4
92,5

78,3
71,2
83,2

Zaoczne
ekonomia
biznes i administracja
zarz¹dzanie i marketing

79,1
43,0
66,9

75,6
75,8
82,3

71,3
73,3
79,0

Udzia³ procentowy studentów studiów licencjackich w ogólnej liczbie studentów danego kierunku (tj.
studiów magisterskich i licencjackich ³¹cznie).

a

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Szko³y wy¿sze w roku szkolnym 1992/93, op. cit.; Szko³y
wy¿sze i ich finanse w roku 1997, GUS, Warszawa 1998; Szko³y wy¿sze i ich finanse w roku 2000,
op. cit.

Dane zawarte w tabelach dostarczaj¹ dowodów na wczeniej sformu³owan¹ tezê, ¿e
rozwój studiów licencjackich w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych by³ rezultatem powstania na poziomie szkolnictwa wy¿szego rynku us³ug edukacyjnych jako wypadkowej nastêpuj¹cych zjawisk i procesów spo³eczno-ekonomicznych:
■ braku polityki edukacyjnej pañstwa oraz ograniczania nak³adów na szkolnictwo
wy¿sze;
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wy¿u demograficznego oraz rosn¹cych aspiracji edukacyjnych spo³eczeñstwa;
powstania ³¹cznie 234 wy¿szych szkó³ niepañstwowych (140 uczelni niepañstwowych oraz 94 wy¿szych szkó³ zawodowych) kszta³c¹cych przede wszystkim na kierunkach tzw. biznesowych na studiach licencjackich oraz w trybie
zaocznym;
■ rozbudowywania studiów licencjackich w trybie zaocznym w uczelniach pañstwowych.
Wszystko to sprawi³o, ¿e rynek us³ug edukacyjnych de facto wprowadzi³ dwustopniowy system kszta³cenia w Polsce, chocia¿ w ró¿nym stopniu w poszczególnych grupach kierunków studiów. wiadczy o tym tak¿e rosn¹ca z roku na rok liczba studentów uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich (z 13 322 w 1992 r. do 168 783 w 2000 r.).
■
■

Uzupe³niaj¹ce studia magisterskie
jako nowy segment rynku us³ug edukacyjnych
W drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych uczelnie pañstwowe, pod presj¹ rosn¹cego
popytu edukacyjnego i malej¹cego popytu rynku pracy na kadry wysoko kwalifikowane, przyjmuj¹ coraz wiêcej chêtnych do zdobycia tytu³u magistra. Liczba studentów na uzupe³niaj¹cych studiach magisterskich (przede wszystkim w trybie zaocznym) tylko w ci¹gu trzech lat
(19971999) podwoi³a siê (tabela 8).
Tabela 8. Studenci uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich w uczelniach pañstwowych i niepañstwowych
w latach 19921999
1992
Typ studiów

1997

1999

pañstwowe

pañstwowe

niepañstwowe

ogó³em

pañstwowe

niepañstwowe

ogó³em

0 0 598

08 274

00580

08 854

016 537

0 2 47 1

019 008



02 56 4

00 51

02 515

0 6 9 896

0 0 41 3

007 309

Zaoczne

12 724

57 41 3

7 7 92

65 205

108 883

23 323

132 206

Ogó³em

13 322

6 8 2 41

8 42 3

76 674

132 316

26 207

158 523

Dzienne
Wieczorowe

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Szkolnictwo wy¿sze w roku 1995, GUS, Warszawa 1996:
Szko³y wy¿sze i ich finanse w roku 1999, GUS, Warszawa 2000.

Wydaje siê, ¿e to w³anie uzupe³niaj¹ce studia magisterskie jeszcze przez wiele lat bêd¹
stanowi³y, i to w coraz wiêkszym stopniu, dodatkowe ród³o zasilania finansowego uczelni
pañstwowych. Jest to zwi¹zane nie tylko z rosn¹c¹ liczb¹ absolwentów studiów licencjackich, ale przede wszystkim z tradycj¹ kszta³cenia w Polsce w szko³ach wy¿szych. Studia wy¿sze kojarz¹ siê z tytu³em magistra, dlatego równie¿ znaczna wiêkszoæ uczelni niepañstwowych d¹¿y do uzyskania uprawnieñ do prowadzenia studiów magisterskich. G³ówn¹ przeszkod¹ w realizacji tych aspiracji jest brak samodzielnych pracowników naukowych, których
mo¿na by zatrudniæ w szko³ach niepañstwowych na pierwszym etacie, co daje formalne podstawy do ubiegania siê o prowadzenie studiów magisterskich. Tym niemniej w 2002 r. prawie
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po³owa (67 sporód 140) uczelni niepañstwowych kszta³ci³a zarówno na drugim poziomie
kszta³cenia (uzupe³niaj¹ce studia magisterskie), jak i prowadzi³a jednolite studia magisterskie, a s³uchacze uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich stanowili ju¿ 10,8% ogó³u studentów (tabela 9).
Tabela 9. Studenci uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich w latach 19922000 a

R ok

1 992

Uczelnie

ogó³em
pañstwowe
niepañstwowe

1 997

1 999

2000

a

Liczba
studentów
ogó³em
495 7 0 0
0 47 7 82 8
0 17 87 2

ogó³em

1 0 91 80 0

pañstwowe

0 86 4 87 1

niepañstwowe

0 2 2 6 92 6

ogó³em

1 43 1 90 0

pañstwowe

1 012 733

niepañstwowe

1 41 9 1 6 7

ogó³em

1 584 800

pañstwowe

1 112 460

niepañstwowe

0 47 2 3 40

Studenci uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich
uczelnie
pañstwowe

niepañstwowe

13 322



(3,0)



ogó³em
13 322
0(2,7)

0 6 8 2 41

0 0 8 42 3

076 674

0(7,9)

(3,7)

0(7,1)

132 316

26 207

158 523

(13,1)

(6,2)

(11,7)

133 373

3 5 41 0

16 8 7 83

(12,1)

(7,6)

(10,8)

W nawiasach podano procenty.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Szko³y wy¿sze w roku szkolnym 1992/93, GUS, Warszawa
1993; Szko³y wy¿sze i ich finanse w roku 1997; 1999; 2000, op. cit.

Wiêkszoæ studentów uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich stanowi¹ nadal studenci
uczelni pañstwowych (w liczbach bezwzglêdnych), ale odsetek studentów tego typu studiów
w szko³ach niepañstwowych wci¹¿ ronie. Dane przedstawione w tabeli 9 wiadcz¹ o tym,
¿e znaczna czêæ absolwentów studiów licencjackich zdobywa tytu³ magistra i ¿e wzrasta
zapotrzebowanie na ten poziom kszta³cenia.
W zwi¹zku z tym powstaje pytanie, w jakim stopniu pojawienie siê de facto dwustopniowego systemu kszta³cenia na poziomie wy¿szym wynika z realnych potrzeb spo³eczno-ekonomicznych (tj. rynku pracy i aspiracji edukacyjnych spo³eczeñstwa), w jakim za jest efektem ¿ywio³owych (opisanych powy¿ej) mechanizmów na rynku us³ug edukacyjnych.
Odpowied na to pytanie jest nie tylko niejednoznaczna, ale tak¿e nie do koñca mo¿liwa
z powodu braku rzetelnych i kompleksowych badañ oczekiwañ i wymagañ pracodawców (tj.
czy wol¹ oni utytu³owanych magistrów, czy te¿ satysfakcjonuj¹ ich absolwenci studiów licencjackich). Dane o rosn¹cym bezrobociu absolwentów szkó³ wy¿szych (od 1999 r. bezrobocie najszybciej ronie w tej kategorii wykszta³cenia) te¿ nie dostarczaj¹ takiej informacji. Tym niemniej
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z sonda¿u przeprowadzonego przez Politykê wynika, ¿e w ¿adnej ze szkó³ poszukuj¹cych nauczycieli (podstawowych i gimnazjach) nie chciano zatrudniæ licencjatów, nie chcieli ich zatrudniæ tak¿e inni ankietowani pracodawcy. Argumentacja by³a prosta: do pracy zg³asza siê zbyt
wielu magistrów, by zatrudnianie kogo z licencjatem mia³o jakikolwiek sens3.
Z drugiej strony nieliczne badania poziomu aspiracji edukacyjnych pokazuj¹, ¿e studia
wy¿sze kojarz¹ siê z tytu³em magistra. Na przyk³ad dwukrotne badania przeprowadzone wród
maturzystów z województwa ³ódzkiego (10 tys. osób w 1997 r. oraz 1 tys. osób  próba losowa  w 1999 r.) pokaza³y, ¿e nikt z wybieraj¹cych siê studia nie planowa³ studiów licencjackich ani studiów w uczelni niepañstwowej4, co oznacza, ¿e je¿eli zostawali oni studentami
studiów licencjackich, równie¿ w szko³ach niepañstwowych, to by³o to na pewno poni¿ej
ich aspiracji (chocia¿ mo¿e na poziomie ich mo¿liwoci).
Podobnie myl¹ studenci studiów licencjackich: z badañ Marii Wójcickiej wynika, ¿e
ponad 90% badanych studentów tego typu studiów (w 35 uczelniach  2159 osób) zamierza³o kontynuowaæ naukê na uzupe³niaj¹cych studiach magisterskich (w tym 98,2% studentów
studiów in¿ynierskich, 93,4%  studiów pedagogicznych oraz 96,3%  studiów z zakresu
biznesu)5.
O tendencji do kontynuowania studiów na poziomie uzupe³niaj¹cych studiach magisterskich wiadcz¹ równie¿ dane dotycz¹ce liczby absolwentów studiów zawodowych i uzupe³niaj¹cych magisterskich (tabela 10).
Tabela 10. Absolwenci studiów zawodowych i uzupe³niaj¹cych magisterskich w latach 19922000
R ok

Studia
zawodowe

uzupe³niaj¹ce magisterskie

1 992

0 0 4 6 45

0 0 3 1 93

1 993

006 272

0 0 3 985

1 994

0 0 9 6 98

004 514

1 995

0 1 8 952

0 1 0 942

1 996

038 105

015 150

1 997

054 318

021 56 4

1 998

0 7 1 2 41

0 2 9 47 0

1 999

0 93 97 3

0 41 92 0

2000

1 2 1 0 46

053 36 4

Ogó³em

41 8 2 50

184 102

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Szko³y wy¿sze w roku szkolnym 1992/93; 1993/94; 1994/95;
1995/96, GUS, Warszawa 1993, 1994, 1995, 1996; Szko³y wy¿sze i ich finanse w roku 1997; 1998;
1999; 2000, GUS, Warszawa 1998, 1999, 2000, 2001.

3

M. Krawczyk: Po co komu dyplom licencjata: pó³magister, Polityka 2001, nr 16, s. 91

4

A. Buchner-Jeziorska: Równoæ dostêpu do szkolnictwa wy¿szego na przyk³adzie Uniwersytetu £ódzkiego, Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2000, zeszyt 1.
5

M. Wójcicka: Co mylimy o naszych studiach  opinie studentów III roku studiów zawodowych na temat warunków
kszta³cenia, w: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.): Podniesienie jakoci kszta³cenia warunkiem przetrwania i rozwoju na rynku
us³ug edukacji wy¿szej, Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoci, £ód 2001.
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Je¿eli uwzglêdni siê liczbê absolwentów studiów licencjackich, którzy mogli ju¿ zostaæ
absolwentami uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich (tj. którzy ukoñczyli studia zawodowe
najpóniej w 1998 r.), okazuje siê, ¿e 85,9% z nich by³o w 2000 r. tak¿e absolwentami studiów magisterskich.
Z punktu widzenia aspiracji edukacyjnych m³odzie¿y dwustopniowa struktura studiów
wy¿szych nie jest zatem konieczna; wrêcz przeciwnie  uwa¿a siê j¹ za powielanie prac
dyplomowych i egzaminów6. Podobn¹ opiniê wyra¿aj¹ nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni tych uczelni pañstwowych, które najpierw wprowadzi³y, a nastêpnie wycofa³y siê z dwustopniowego systemu studiów: zrezygnowalimy [z licencjatu  A.B.J.] czêciowo ze wzglêdu na sugestiê studentów  mówi kierownik dziekanatu Wydzia³u Ekonomicznego UMK [...]. Poza tym licencjat oznacza³ podwójn¹ biurokracjê, a jak zaobserwowalimy, oko³o 99% studentów [przede wszystkim studiów dziennych  A.B.J.] zostawa³o na
uzupe³niaj¹ce studia magisterskie7. W zwi¹zku z tym czêæ uczelni, które wprowadzi³y
dwustopniow¹ organizacjê studiów na studiach dziennych, zrezygnowa³a z tego pomys³u.
W tym kontekcie w przypadku dwustopniowej organizacji studiów w Polsce mamy do
czynienia z nastêpuj¹cymi faktami i zjawiskami:
■ De facto wystêpuje dwustopniowa organizacja studiów: w 2000 r. w tym trybie
studiowa³o 55,6% studentów: 44,8% na studiach I stopnia (licencjat) oraz 10,8%
na studiach II stopnia (uzupe³niaj¹ce studia magisterskie).
■ Zdecydowana wiêkszoæ absolwentów studiów I stopnia zamierza kontynuowaæ
(i z regu³y kontynuuje) kszta³cenie na uzupe³niaj¹cych studiach magisterskich
(jedyn¹ barier¹ wymienian¹ np. przez absolwentów licencjatu socjologii Uniwersytetu £ódzkiego s¹ koszty studiowania).
■ Z rynku pracy (a zw³aszcza od pracodawców) p³yn¹ sygna³y o braku zapotrzebowania na absolwentów z dyplomem licencjata (jest to bardziej hipoteza z powodu braku systematycznych analiz i badañ).
■ W³adze uczelni lub (i) poszczególnych wydzia³ów maj¹ doæ ambiwalentny
stosunek do dwustopniowej organizacji studiów.
■ W zwi¹zku z rozwojem studiów dwustopniowych przede wszystkim w trybie zaocznym, pojawia siê problem porównywalnoci dyplomów tego typu z dyplomami
jednolitych studiów magisterskich (najczêciej odbywanych w trybie dziennym).

Studia dwustopniowe
a jednolite studia magisterskie
 problem porównywalnoci dyplomów
Kwestia porównywalnoci dyplomów wydaje siê kluczowa dla dyskusji o dwustopniowej strukturze kszta³cenia na poziomie wy¿szym, gdy¿ do tej pory mamy do czynienia z wielce zró¿nicowanymi profilami kszta³cenia zarówno na poziomie zawodowym, jak i na uzupe³niaj¹cych studiach magisterskich.
6

M. Krawczyk: op. cit., s. 90.

7

Ibidem, s. 91.
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Minima programowe opracowane dla studiów licencjackich (w tym tak¿e zaocznych)
przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego i zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obowi¹zuj¹ dopiero od 1998 r., a ponadto, jak pokazuj¹ badania (m.in. analizy prowadzone przez Orodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szko³y G³ównej Handlowej), nie
zawsze s¹ realizowane.
W zwi¹zku z tym przy konstruowaniu programów studiów  zarówno licencjackich, jak
i uzupe³niaj¹cych magisterskich  wystêpuje doæ du¿a dowolnoæ, która sama
w sobie nie jest niczym nagannym, ale mo¿e wywieraæ negatywny wp³yw na jakoæ kszta³cenia, zw³aszcza na studiach licencjackich. W przypadku uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich
pojawia siê tak¿e problem kompatybilnoci programów kszta³cenia na tym poziomie z programami kszta³cenia i profilem absolwenta na poziomie licencjackim.
W uczelniach pañstwowych, które w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych uruchamia³y uzupe³niaj¹ce studia magisterskie dla absolwentów prowadzonych przez siebie studiów licencjackich problem kompatybilnoci programów w praktyce nie wystêpowa³, gdy¿ wzorcem
by³, z regu³y, program stacjonarnych studiów magisterskich. Tym niemniej w zakresie konstruowania tej swoistej formu³y studiów dwustopniowych stosowano dwie podstawowe strategie:
■ dokonywano doæ mechanicznego podzia³u programu 5-letnich studiów magisterskich na 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie uzupe³niaj¹ce studia magisterskie;
■ w przypadku uzawodowienia studiów licencjackich uzupe³niaj¹ce studia magisterskie mia³y charakter bardziej akademicki.
Przyjêcie okrelonej strategii w tym wzglêdzie wp³ywa na czas kszta³cenia na uzupe³niaj¹cych studiach magisterskich: w zale¿noci od uczelni i kierunku studiów trwaj¹ one od 1,5
roku do 2,5 lat.
Z kolei niepañstwowe szko³y wy¿sze uruchamiaj¹ce uzupe³niaj¹ce studia magisterskie mog³y je kszta³towaæ bardzo dowolnie, gdy¿ nie by³y zdeterminowane wzorcem
jednolitych uczelni magisterskich (tak jak to by³o w przypadku szkó³ pañstwowych).
W koñcu lat dziewiêædziesi¹tych, wraz ze wzrostem zainteresowania absolwentów
studiów licencjackich zdobyciem tytu³u magistra, sytuacja szkó³ wy¿szych znacznie siê
skomplikowa³a, gdy¿ kandydaci i studenci tych studiów reprezentuj¹ nie tylko ró¿ne profile kszta³cenia, ale tak¿e zró¿nicowany poziom wiedzy z okrelonych przedmiotów. Spowodowa³o to nie tylko koniecznoæ modyfikacji programów uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich, lecz równie¿ wprowadzenia zmian w zasadach przyjmowania na te studia (wczeniej przyjmowano wszystkich chêtnych, teraz coraz czêciej stosowany jest system egzaminów).
Jak wynika z przedstawionych rozwa¿añ, o istnieniu dwustopniowej organizacji studiów w Polsce przes¹dzi³y przede wszystkim regu³y gry rynkowej. Nie jest natomiast rozstrzygniêta kwestia jakoci kszta³cenia w tym systemie, zarówno na I, jak i II poziomie, poniewa¿ nie istniej¹ instytucjonalne lub (i) sformalizowane procedury oraz mechanizmy tworzenia programów, gdy¿ nie ma ogólnie obowi¹zuj¹cych (tj. sformalizowanych) zasad tworzenia
dwustopniowej organizacji studiów.
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Podsumowanie
Wprowadzenie (lub niewprowadzenie) dwustopniowej organizacji studiów w Polsce
wymaga rozstrzygniêcia problemów bardziej fundamentalnych, tj.:
■ jakie funkcje powinno realizowaæ szkolnictwo wy¿sze w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym Polski;
■ jakie s¹ oczekiwania w tym wzglêdzie g³ównych interesariuszy (stakeholders)
tego systemu, tj. studentów (absolwentów) oraz pracodawców.
Jak wynika dowiadczeñ wielu krajów Unii Europejskiej (a zw³aszcza Irlandii) rozwi¹zania, w tym tak¿e organizacyjne, w szkolnictwie wy¿szym s¹ pochodn¹ przyjêcia okrelonej
polityki edukacyjnej, z zachowaniem tradycyjnych struktur szkolnictwa wy¿szego.
Dowiadczenia polskie lat dziewiêædziesi¹tych wskazuj¹, ¿e struktura kszta³cenia by³a
pochodn¹ ¿ywio³owych procesów na rynku us³ug edukacyjnych. W zwi¹zku z tym dwustopniowa organizacja studiów wystêpuje we wszystkich uczelniach niepañstwowych oraz na
studiach zaocznych w pañstwowych szko³ach wy¿szych. Wiêkszoæ jednak uczelni (tzw.
autonomicznych, w tym uniwersytetów) tylko w nielicznych przypadkach wprowadzi³a dwustopniow¹ organizacjê studiów dziennych, a niektóre z tych uczelni po jakim czasie zrezygnowa³y z takiej organizacji studiów (m.in. Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu).
W zwi¹zku z tym wydaje siê, ¿e nale¿a³oby zachowaæ formu³ê jednolitych studiów magisterskich (w tzw. uczelniach autonomicznych) o charakterze akademickim, a dwustopniow¹ organizacjê wprowadzaæ b¹d zachowywaæ tam, gdzie jest to mo¿liwe lub (i) niezbêdne z punktu
widzenia popytu edukacyjnego (tj. aspiracji edukacyjnych m³odzie¿y i potrzeb rynku pracy).
W tym uk³adzie uniwersytety tradycyjnie mog¹ (lub powinny) byæ nastawione na kszta³cenie elitarne (akademickie), a uczelnie zawodowe na kszta³cenie specjalistyczne. Z drugiej
jednak strony potrzeby rynku pracy  w tym zmieniaj¹ce siê zapotrzebowanie na okrelone
zawody lub (i) zanikanie jednych oraz pojawianie siê nowych  wymuszaj¹ raczej ogólny
ni¿ specjalistyczny profil kszta³cenia.
Z powy¿szych rozwa¿añ wynika sugestia, ¿e odgórne wprowadzenie obligatoryjnej dwustopniowej organizacji studiów w Polsce wymaga przede wszystkim odpowiedzi na podstawowe pytanie, kogo i jak kszta³ciæ, gdy¿ ta odpowied determinuje strukturê kszta³cenia w ró¿nych wymiarach (kierunki, poziomy, profile). Trzeba tak¿e odpowiedzieæ na pytanie, w jakim
stopniu przyjête rozwi¹zania maj¹ sankcjonowaæ stan istniej¹cy, w jakim za nale¿y opracowaæ now¹ formu³ê dwustopniowej organizacji studiów wy¿szych w Polsce.
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Programy kszta³cenia na studiach
dwustopniowych i jednolitych
magisterskich na kierunku ekonomia
Wstêp
Popyt na us³ugi edukacyjne polskiego szkolnictwa wy¿szego jest zró¿nicowany. Zró¿nicowanie to dotyczy m.in. trybu studiowania (studia dzienne, zaoczne, wieczorowe), jakoci
kszta³cenia, po³o¿enia uczelni, koniecznego wk³adu pracy w³asnej studenta, presti¿u dyplomu oraz zwi¹zanych z tym szans absolwentów na rynku pracy. Studenci zg³aszaj¹ zapotrzebowanie na studia jednolite i dwustopniowe, które s¹ odpowiedzi¹ na szybko zmieniaj¹c¹ siê
koniunkturê na rynku pracy. Ró¿norodna i zró¿nicowana oferta edukacyjna pañstwowych
i niepañstwowych szkó³ wy¿szych uzyska³a wysok¹ aprobatê rynku. Ta oferta obejmuje zarówno jednolite studia magisterskie, jak i studia dwustopniowe.
W Polsce kszta³cenie w szko³ach wy¿szych odbywa siê równolegle na dwóch poziomach studiów: licencjackim i magisterskim. Takie rozwi¹zanie zosta³o wprowadzone i nadal
funkcjonuje bez jednoznacznej odpowiedzi na temat powi¹zañ czy odrêbnoci obu poziomów edukacji wy¿szej. Otrzymanie dyplomu licencjata jest traktowane przez m³odzie¿ jako
etap wstêpny na drodze do otrzymania dyplomu magistra. Dla w³adz nowych szkó³ wy¿szych
(pañstwowych i niepañstwowych) uzyskanie zgody na prowadzenie studiów na poziomie
licencjackim jest tylko etapem przejciowym na drodze do uzyskania pe³ni uprawnieñ, kojarzonych z mo¿liwoci¹ wydawania dyplomu magistra.
Niejasnoæ relacji miêdzy oboma poziomami kszta³cenia ilustruj¹ te¿ np. standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, które na kierunku ekonomia w przypadku
przedmiotów obowi¹zkowych (tzn. kszta³cenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych) s¹
prawie identyczne na obu poziomach edukacji (z wyj¹tkiem obci¹¿eñ godzinowych  ni¿szych na studiach licencjackich).
Zgodnie ze standardami MENiS1 absolwent studiów licencjackich (zawodowych) ma rozleg³¹ wiedzê ekonomiczn¹, zna informatykê oraz jest wyspecjalizowany w okrelonej, szczególnej dziedzinie zastosowañ ekonomii. Jest przygotowany do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz administracji gospodarczej na stanowiskach szczebla operacyjnego. Absolwent studiów magisterskich natomiast ma gruntown¹ i wszechstronn¹ wiedzê
w zakresie teorii ekonomii i nauk spo³ecznych. Jest przygotowany do pracy we wszystkich

1

Za³¹cznik nr 13 do Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 padziernika 2002 r. w sprawie okrelania standardów dla poszczególnych kierunków i poziomów kszta³cenia.
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instytucjach i organizacjach gospodarczych na stanowiskach kierowniczych oraz w administracji centralnej.
Jak widaæ, w przypadku kszta³cenia na dwóch poziomach istniej¹ niejasnoci i niecis³oci. W niniejszym komunikacie spróbujemy odpowiedzieæ na pytania dotycz¹ce m.in.:
dro¿noci miêdzy studiami licencjackimi i magisterskimi na rynku us³ug edukacyjnych;
ró¿nic w programach studiów I stopnia i w programach studiów magisterskich oraz stopnia realizacji standardów nauczania MENiS na studiach dwustopniowych i jednolitych magisterskich.
Przedmiotem naszej analizy s¹ studia na kierunku ekonomia prowadzone jako jednolite
magisterskie i równoczenie jako studia dwustopniowe:
■ na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze (filia Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu), gdzie analizie poddano studia zaoczne;
■ na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie analizowano studia dzienne.

Studia jednolite czy dwustopniowe?
W badanych uczelniach jednolite zaoczne studia magisterskie trwaj¹ 5 lat, a dzienne 4,5
roku (9 semestrów); oba tryby koñcz¹ siê napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem
magisterskim. Absolwent otrzymuje dyplom magistra.
Zaoczne wy¿sze studia zawodowe trwaj¹ 3,5 roku (7 semestrów), a dzienne 3 lata (6
semestrów); w obu trybach na zakoñczenie nale¿y przygotowaæ pracê dyplomow¹ oraz zdaæ
egzamin dyplomowy. Po ukoñczeniu tej formy studiów absolwenci otrzymuj¹ dyplom licencjata.
Zaoczne uzupe³niaj¹ce studia magisterskie trwaj¹ 2 lata (4 semestry), a dzienne 1,5 (3
semestry); oba tryby koñcz¹ siê napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. Po ich ukoñczeniu absolwent otrzymuje dyplom magistra.
Programy kszta³cenia na jednolitych studiach magisterskich i studiach dwustopniowych
na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze s¹ bardzo podobne. Natomiast na Wydziale Ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Katowicach studia jednolite ró¿ni¹ siê w du¿ym stopniu od dwustopniowych. Nawet miêdzy specjalnociami istniej¹ ró¿nice
w wymiarze godzinowym poszczególnych grup przedmiotów i samych przedmiotów.

Przedmioty kszta³cenia ogólnego
Na studiach zaocznych w Jeleniej Górze w ramach bloku przedmiotów kszta³cenia ogólnego te same przedmioty (tzn. jêzyki obce, filozofia lub nauka o polityce, socjologia oraz
geografia ekonomiczna lub historia gospodarcza) i w takim samym wymiarze godzinowym s¹
realizowane zarówno na studiach magisterskich jednolitych, jak i na studiach licencjackich,
czyli I stopnia.
Na studiach dziennych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, zarówno jednolitych
magisterskich, jak i zawodowych (I stopieñ), przedmioty kszta³cenia ogólnego przekraczaj¹
minimalne obci¹¿enia godzinowe za³o¿one w standardach. Z porównania wymagañ dla studiów zawodowych i magisterskich wynika, ¿e w tej grupie przedmiotów 120 godzin powinno przypadaæ na II stopieñ, czyli uzupe³niaj¹ce studia magisterskie. W programie studiów II
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stopnia na kierunku ekonomia nie przewidziano ¿adnych przedmiotów kszta³cenia ogólnego, umieszczaj¹c je wszystkie na I stopniu.

Przedmioty podstawowe
Na studiach zaocznych w Jeleniej Górze grupa przedmiotów podstawowych wyk³adanych  w tym samym wymiarze godzinowym  jednoczenie na studiach jednolitych i dwustopniowych obejmuje 10 przedmiotów: mikroekonomia, makroekonomia, matematyka, statystyka, ekonometria, informatyka, rachunkowoæ, finanse i bankowoæ, podstawy zarz¹dzania oraz prawo. Przedmiot miêdzynarodowe stosunki gospodarcze jest realizowany tylko na
studiach jednolitych oraz na II stopniu studiów, czyli na uzupe³niaj¹cych studiach magisterskich. Poza tym dwa przedmioty: ekonometria i badania operacyjne wyk³adane s¹ w dwukrotnie wiêkszym wymiarze godzinowym2 ni¿ na studiach jednolitych.
Na dwustopniowych studiach dziennych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach przewidziano zdecydowanie mniej godzin na przedmioty podstawowe. Zwraca uwagê istotny
niedobór godzin w zakresie ekonomii, potraktowanej ³¹cznie, bez rozbicia na makro- i mikroekonomiê. Ca³kowicie pominiêto przedmiot miêdzynarodowe stosunki gospodarcze. Ekonometria pojawia siê dopiero na II stopniu studiów, i to w wymiarze o po³owê mniejszym.
Prawo wystêpuje natomiast tylko na I stopniu w wymiarze zgodnym ze standardami MENiS.
Studia jednolite magisterskie na kierunku ekonomia w Akademii Ekonomicznej w Katowicach maj¹ przewidziane w programie w grupie przedmiotów podstawowych wszystkie
przedmioty zawarte w standardach oraz dodatkowo przedmiot podstawy marketingu w wymiarze 30 godzin. £¹czna liczba godzin powiêconych przedmiotom podstawowym odpowiada dok³adnie liczbie godzin w standardach, poniewa¿ ekonometria wyk³adana jest w wymiarze 60 godzin, a nie 90.

Przedmioty kierunkowe
Prawie wszystkie przedmioty kierunkowe  ekonomia matematyczna, polityka gospodarcza, polityka spo³eczna, metody oceny projektów gospodarczych, prognozowanie i symulacje,
finanse publiczne3  wystêpuj¹ na jednolitych i dwustopniowych studiach zaocznych w Jeleniej Górze. Ich wymiar godzinowy jest identyczny na obu poziomach studiów. Historia myli
ekonomicznej wyk³adana jest na studiach jednolitych oraz na uzupe³niaj¹cych magisterskich
(II stopieñ). Studenci zaocznych uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich nie musz¹ studiowaæ
dwóch przedmiotów: ekonomii matematycznej i metod oceny projektów gospodarczych, jeli
realizowali te przedmioty w programie studiów zawodowych. Na I i II stopniu studiów  w porównaniu z jednolitymi studiami magisterskimi  dwukrotnie wiêcej godzin powiêca siê na
wyk³ady z dwóch przedmiotów: polityki spo³ecznej oraz prognozowania i symulacji.
Na studiach dziennych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach  zarówno jednolitych,
jak i dwustopniowych  tylko dwa przedmioty kierunkowe pokrywaj¹ siê ze standardami,

2

Ekonometria w wymiarze 64 godzin (dwa razy po 32 godziny), na studiach jednolitych  32 godziny, badania operacyjne dwa razy po 8 godzin na studiach dwustopniowych i 8 godzin na studiach jednolitych.

3

Zgodnie ze standardami MENiS przedmiot finanse publiczne wystêpuje tylko na studiach licencjackich.
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tj. polityka ekonomiczna i polityka spo³eczna (studia jednolite i I stopieñ studiów dwustopniowych); trzeci, tj. historia myli ekonomicznej, wystêpuje tylko na II stopniu. Choæ lista
przedmiotów kierunkowych w tej uczelni jest bardzo bogata (1200 godzin wobec zalecanych
240), a jednoczenie bardzo ró¿na od zawartej w standardach, to s¹ one dodatkowo wsparte
przedmiotami specjalizacyjnymi i specjalnociowymi spoza listy standardów. Przedmioty: ekonomia matematyczna, metody oceny projektów gospodarczych, prognozowanie i symulacje
nie wystêpuj¹ w programie kierunku ekonomia na studiach dziennych.
Nawet w zakresie poszczególnych specjalnoci na kierunku ekonomia w Akademii Eekonomicznej w Katowicach wystêpuj¹ du¿e rozbie¿noci w ofercie przedmiotów kierunkowych.
Trudno wiêc mówiæ o jasnym podziale tej grupy przedmiotów na I i II stopieñ.

Przedmioty specjalizacyjne i specjalnociowe
oraz ³¹czny wymiar godzin
na kierunku ekonomia
Modu³ przedmiotów specjalizacyjnych i specjalnociowych jest najbardziej zró¿nicowany w obu analizowanych uczelniach.
W Jeleniej Górze zestaw przedmiotów specjalizacyjnych i specjalnociowych jest bogatszy na jednolitych studiach magisterskich ni¿ na studiach dwustopniowych, obejmuje dodatkowo takie przedmioty jak: techniki zarz¹dzania, rachunkowoæ zarz¹dcz¹, zarz¹dzanie strategiczne oraz dwa wyk³ady do wyboru z grupy 8 przedmiotów4. Pozosta³e przedmioty wyk³adane na zaocznych jednolitych studiach magisterskich s¹ realizowane tak¿e na studiach
dwustopniowych, czêæ na I stopniu, a czêæ na II stopniu.
W Katowicach przedmioty specjalizacyjne i specjalnociowe dotycz¹ ju¿ nie tylko specjalnoci na kierunku, ale nawet szczegó³owych modu³ów w ramach specjalnoci5.
Ogó³em wymiar godzinowy przeznaczony na zaoczne jednolite studia magisterskie na
Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze jest o 5086 godzin mniejszy
ni¿ na studiach I i II stopnia ³¹cznie, w zale¿noci od rodzaju wybranej specjalnoci.
Jak wynika z przeprowadzonej wy¿ej analizy, we Wroc³awiu programy studiów dwustopniowych konstruowane s¹ tak, aby kszta³cenie na I stopniu by³o okrojon¹ wersj¹ jednolitych programów magisterskich, a II stopieñ stanowi³ dope³nienie programu studiów jednolitych. Zadbano tak¿e, aby istnia³a dro¿noæ pomiêdzy studiami, czyli ¿eby absolwent studiów
licencjackich móg³ je kontynuowaæ do poziomu magisterskiego. Jeli nie by³oby dro¿noci,
to koniecznoci¹ sta³oby siê wprowadzenie np. roku wyrównawczego, podczas którego w ramach indywidualnych programów studenci wyrównywaliby ró¿nice programowe. Nie wydaje siê to najlepszym rozwi¹zaniem dla studentów, gdy¿ wyd³u¿a czas studiów i wi¹¿e siê
z dodatkowymi op³atami.
4

Studenci wybieraj¹ 2 wyk³ady z puli do wyboru w ka¿dym semestrze: gospodarka wiatowa, logistyka, gospodarka
nieruchomociami, proces prywatyzacji, proekologiczne zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, wspó³czesne problemy zarz¹dzania, ubezpieczenia gospodarcze, gospodarka a rodowisko.

5

Na przyk³ad na specjalnoci ubezpieczenia przewidziane s¹ trzy ró¿ne modu³y: ubezpieczenia spo³eczne, zdrowotne
i gospodarcze.
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Na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach ³¹czna liczba godzin przeznaczonych na kszta³cenie w trybie dziennym jest zbli¿ona do standardów. Studia dwustopniowe (I i II stopieñ razem), zale¿nie od specjalnoci, ró¿ni¹ siê nawet o 1200 godzin (in
minus) od jednolitych. Wydaje siê, ¿e konstrukcja studiów dziennych w tej szkole wy¿szej
wynika z uwarunkowañ personalnych i dziedzin naukowo-badawczych stanowi¹cych o potencjale uczelni, a nie chêci dostosowania siê do standardów MENiS.

Standardy nauczania Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu a programy studiów
jednolitych i dwustopniowych
Standardy nauczania nale¿y traktowaæ jako podstawowy trzon wiedzy, któr¹ powinni
otrzymaæ wszyscy  niezale¿nie od formy ukoñczenia studiów  maj¹cy dyplom magistra
i licencjata. Wed³ug zaleceñ MENiS, na studiach zaocznych przedmioty tworz¹ce te standardy powinny byæ realizowane w wymiarze nie mniejszym ni¿ 60% ogólnej liczby godzin okrelonej dla studiów dziennych.

Jednolite studia magisterskie
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dzienne studia magisterskie na kierunku ekonomia trwaj¹ co najmniej 9 semestrów, a standardy nauczania obejmuj¹ 1380 godzin zajêæ. S¹ one usytuowane w trzech grupach przedmiotów: przedmioty
kszta³cenia ogólnego (360 godzin), przedmioty podstawowe (780 godzin) i przedmioty kierunkowe (240 godzin). Ogólny wymiar zajêæ dla studiów magisterskich na tym kierunku
ustalono na 3000 godzin. Dla studiów zaocznych limit godzinowy zosta³ zmniejszony, wed³ug zaleceñ MENiS, o 40%, co wynosi 828 godzin, obejmuj¹cych przedmioty kszta³cenia
ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a ³¹czna liczba godzin zajêæ dla tej formy studiów jest
równa 1800.
Porównuj¹c zalecenia MENiS ze struktur¹ studiów na Wydziale Gospodarki Regionalnej
i Turystyki w Jeleniej Górze, mo¿na zauwa¿yæ pewne ró¿nice. W standardach MENiS waga
poszczególnych grup przedmiotów jest nieco inna ni¿ przypisana tym grupom w wydzia³owym programie kszta³cenia. Mianowicie przedmioty kszta³cenia ogólnego stanowi¹ 12%
zalecanych przez MENiS do realizacji (w Jeleniej Górze ponad 11%), przedmioty podstawowe 26% (w Jeleniej Górze prawie 32%), kierunkowe 8% (w Jeleniej Górze nieca³¹ jedn¹
dziesi¹t¹ oferty), czyli niezbêdne standardy nauczania zosta³y ustalone na poziomie 46%
ogólnego zalecanego wymiaru godzinowego zajêæ (w Jeleniej Górze prawie 53% ogólnej
liczby zajêæ).
Oznacza to, ¿e na badanych studiach zaocznych trochê wiêkszy jest  w stosunku do
standardów nauczania wymaganych na studiach dziennych  udzia³ bloku przedmiotów obowi¹zkowych.

49

Programy kszta³cenia na studiach dwustopniowych i jednolitych magisterskich
Tabela 1. Liczba godzin i udzia³ procentowy zajêæ na jednolitych studiach magisterskich dziennych i zaocznych w analizowanych uczelniach a standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

Grupa przedmiotów

Standardy nauczania
na studiach magisterskich
dziennych zaocznych

Jednolite studia magisterskie

%

dzienne

%

zaoczne

0216

012,0

0 840 a

028,1

0120b

011,4

07 80

0 46 8

026,0

07 80a

026,1

0336b

031,9

Przedmioty kierunkowe

0 2 40

0 1 44

0 8,0

1200a

040,2

0100b

09,5

Ogó³em minimalne wymagania
standardowe

1380

0828

046,0

2820a

094,5

0556 b

052,8

Przedmioty specjalno ciowe
i specjalizacyjne

1620

0 97 2

054,0

016 5a

005,5

0 498b

047,2

100,0

a

100,0

b

100,0

Przedmioty kszta³cenia
ogólnego

0360

Przedmioty podstawowe

Ogólny wymiar zajêæ

3000

1800

2 985

1054

%

a

W tym 195 godzin to przedmioty kierunkowe ujête w standardach nauczania MENiS.
Jest to najwiêkszy wymiar godzinowy, który obowi¹zuje na specjalnoci marketing.
ród³o: opracowanie w³asne.
b

Inaczej przedstawia siê sytuacja dotycz¹ca limitów godzinowych zalecanych przez MENiS, a realizowanych w tej uczelni w poszczególnych grupach przedmiotów. Przedmioty kszta³cenia ogólnego  pod wzglêdem limitu godzinowego  stanowi¹ nieco ponad po³owê wymaganego minimum, przedmioty podstawowe i przedmioty kierunkowe  po ok. 70% obowi¹zuj¹cego limitu dla studiów zaocznych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu stoi na stanowisku, ¿e aby zapewniæ w³aciw¹
jakoæ i porównywalnoæ dyplomów na studiach dziennych i zaocznych, liczba godzin zajêæ
na studiach zaocznych nie powinna byæ ni¿sza ni¿ 60% wymiaru godzinowego studiów dziennych. Oznacza to, ¿e standardy nauczania na studiach zaocznych przewiduj¹ 1800 godzin
zajêæ, a na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze s¹ realizowane 1054
godziny (co stanowi 35% wymiaru przewidzianego dla studiów dziennych, a jednoczenie
ok. 60% wymiaru zalecanego dla studiów zaocznych).
Na jednolitych studiach dziennych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach w grupie
przedmiotów kszta³cenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych program jest zdecydowanie bogatszy ni¿ zalecany w standardach, a ogólny wymiar godzin zajêæ dydaktycznych
jest tylko o 15 godzin mniejszy od zalecanego przez MENiS. Niepokoiæ mo¿e fakt, ¿e przedmioty specjalizacyjne i specjalnociowe (a wiêc podlegaj¹ce indywidualnym wyborom studentów) stanowi¹ tylko 5,5% ogólnego czasu zajêæ programowych, podczas gdy w standardach przewidziano dla tej grupy przedmiotów ponad po³owê (54%) ogólnego czasu zajêæ
dydaktycznych. Mo¿na wiêc uznaæ, ¿e jest to prawie sztywny program.

Studia licencjackie (I stopieñ)
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dzienne studia
zawodowe trwaj¹ co najmniej 3 lata, a standardy nauczania obejmuj¹ 1155 godzin usytuowanych w trzech grupach przedmiotów: przedmioty kszta³cenia ogólnego  240 godzin,
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przedmioty podstawowe  675 godzin, przedmioty kierunkowe  240 godzin. £¹czna liczba
godzin zajêæ wynosi ok. 2200.
Zawodowy charakter studiów  zgodnie z zaleceniami  powinien znaleæ odzwierciedlenie m.in. w: praktyce zawodowej (która ma trwaæ minimum 6 tygodni) oraz grupie przedmiotów specjalizacyjnych6 i specjalnociowych7 ustalanych przez uczelnie.
Liczba godzin zajêæ dla studiów zaocznych zosta³a zmniejszona  zgodnie z zaleceniami MENiS  do 60% liczby godzin okrelonej w standardach i wynosi 693 godziny przeznaczone na przedmioty obowi¹zkowe.
Ró¿nice wystêpuj¹ce w strukturze wyodrêbnionych grup przedmiotów studiów licencjackich w analizowanych uczelniach oraz w zaleceniach MENiS przedstawia tabela 2.
Wed³ug standardów MENiS dla studiów licencjackich na przedmioty kszta³cenia ogólnego przypada ponad jedna dziesi¹ta ogólnego wymiaru godzinowego, na przedmioty podstawowe  30,7%, a na kierunkowe ponad jedna dziesi¹ta, czyli na niezbêdne minimum programowe przypada ponad po³owa ogólnego wymiaru godzinowego zajêæ.
Tabela 2. Liczba godzin i udzia³ procentowy zajêæ na studiach licencjackich dziennych i zaocznych
w analizowanych uczelniach a standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
Grupa przedmiotów

Standardy nauczania
na studiach licencjackich
dziennych zaocznych

Przedmioty kszta³cenia
ogólnego

0 2 40

0 1 44

Studia licencjackie
I stopnia

%

dziennea

%

zaoczne

%

010,9

0330

018,0

120b

014,9

b

039,2

Przedmioty podstawowe

0675

0 40 5

030,7

0 495

027,0

316

Przedmioty kierunkowe

0 2 40

0 1 44

010,9

0 495

027,0

088b

010,9

Ogó³em minimalne wymagania
standardowe

1155

0 6 93

052,5

1320

071,9

52 4b

065,0

Przedmioty specjalno ciowe
i specjalizacyjne

0660

0 3 96

030,0

0 40 5

022,1

282b

035,0

Inne (np. praktyka zawodowa)

0385

0231

017,5

0110

006,0





Ogólny wymiar zajêæ

2200

1320

100,0

1835

100,0

806

b

100,0

a

Przyjêto najwy¿szy wymiar godzinowy, który obowi¹zuje na specjalnoci ubezpieczenia.
b
Jest to najwiêkszy wymiar godzinowy, który obowi¹zuje na specjalnoci marketing.
ród³o: opracowanie w³asne.

Na zaocznych studiach I stopnia na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze wagi te rozk³ada³y siê nieco inaczej. Wiêkszy  ni¿ w zaleceniach ministerialnych
 by³ udzia³ przedmiotów kszta³cenia ogólnego (prawie 15%) i przedmiotów podstawowych
(niemal 40%) oraz taki sam  jak proponuje MENiS  przedmiotów kierunkowych. W efekcie
na minimalne wymagania programowe przypada³o 65% ogólnej liczby godzin, czyli wiêcej
ni¿ zaleca Ministerstwo.
6
Czyli przedmiotów przygotowuj¹cych do wykonywania zawodu (przede wszystkim do uzyskania uprawnieñ zawodowych).
7

Czyli przedmiotów pog³êbiaj¹cych wykszta³cenie kierunkowe w okrelonych zakresach wiedzy.
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Programy kszta³cenia na studiach dwustopniowych i jednolitych magisterskich

Porównuj¹c limit godzinowy zalecany w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu dla studiów zawodowych z realizowanym na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, mo¿na dostrzec pewne ró¿nice. Przedmioty kszta³cenia ogólnego
stanowi¹ ponad 83% wymaganego limitu, przedmioty podstawowe 78%, a przedmioty podstawowe ok. 61% obowi¹zuj¹cego limitu dla studiów zaocznych.
Ogólna liczba godzin zajêæ okrelonych w standardach nauczania dla licencjackich studiów zaocznych stanowi 60% limitu dla studiów dziennych i wynosi 1320 godzin. Zalecenia
te uczelnia realizuje w 60%8.
Na dziennych studiach I stopnia w Akademii Ekonomicznej w Katowicach ogólny wymiar czasu zajêæ dydaktycznych stanowi 86,8% zalecanego przez MENiS. Wynika to z czêciowego ograniczenia wyboru przedmiotów specjalizacyjnych i specjalnociowych. Ogó³em minimalne wymagania standardowe na I stopniu studiów dziennych (71,9%) znacznie
przekroczy³y propozycjê zawart¹ w standardach (52,5%).

Wnioski
Zgodnie z za³o¿eniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, dyplom studiów zaocznych licencjackich czy magisterskich mia³ oznaczaæ posiadanie takich samych kwalifikacji (umiejêtnoci i wiedzy) jak odpowiedni dyplom studiów dziennych, w przypadku realizacji w 60% ogólnej liczby godzin zajêæ okrelonych w standardach nauczania dla studiów
stacjonarnych. Jednak zajêcia zredukowane  w stosunku do limitu godzinowego studiów
dziennych  do ok. 35% w przypadku zarówno studiów jednolitych magisterskich, jak i studiów licencjackich nie mog¹ zapewniæ identycznej wiedzy ani takich samych umiejêtnoci.
Jakoæ studiów zaocznych jest zatem wyranie ni¿sza ni¿ studiów dziennych, nawet jeli s¹
one realizowane przez najbardziej renomowane uczelnie.
Z kolei na studiach dziennych w ramach prawid³owego czasu kszta³cenia powinny znaleæ siê przedmioty kierunkowe ustalone w standardach. Na obni¿enie jakoci kszta³cenia
wp³ywa równie¿ zastêpowanie przedmiotów kierunkowych przedmiotami de facto specjalizacyjnymi (o wysokim stopniu szczegó³owoci omawianych zagadnieñ), gdy¿ takie studia
trac¹ walor akademicki, a nabieraj¹ cech studiów zawodowych. W Akademii Ekonomicznej
w Katowicach udzia³ przedmiotów do wyboru jest ograniczony na rzecz przedmiotów obowi¹zkowych (tj. przedmiotów: kszta³cenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych). Takie
usztywnienie programu nie wydaje siê zasadne, bior¹c pod uwagê ogólnowiatow¹ tendencjê do uelastyczniania programów kszta³cenia na poziomie wy¿szym. Polecanym modelem
studiowania jest bowiem swobodny wybór i mo¿liwoæ budowania indywidualnej cie¿ki
studiów na poziomie specjalizacji, nie narzuconej przez uczelniê, ale kszta³towanej pod k¹tem przygotowywanej pracy dyplomowej.
W przypadku studiów dwustopniowych konieczne staje siê zapewnienie dro¿noci miêdzy kolejnymi stopniami.

8
W zale¿noci od wyboru specjalnoci limit godzinowy realizowany jest w granicach 57,661% ogólnego limitu godzinowego dla studiów zaocznych.
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Reasumuj¹c nale¿y podkreliæ, ¿e podzia³ na studia I i II stopnia powinien nastêpowaæ
po VII semestrze. Zgodnie z postanowieniami Deklaracji Boloñskiej 7-semestralne studia
licencjackie s¹ uwa¿ane w zjednoczonej Europie za pe³noprawne studia wy¿sze.
Program studiów I stopnia powinien sk³adaæ siê przede wszystkim z przedmiotów kszta³cenia ogólnego, rednio zaawansowanych przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz
grupy przedmiotów specjalizacyjnych i specjalnociowych. W programie studiów II stopnia
powinny siê znaleæ wysoko zaawansowane przedmioty podstawowe i kierunkowe.
Wydaje siê, ¿e nie ma obiektywnych przes³anek do preferowania studiów jednolitych
czy dwustopniowych. Dopóki utrzymywaæ siê bêdzie popyt na ka¿d¹ z tych form, dopóty nie
nale¿y ograniczaæ mo¿liwoci wyboru potencjalnym studentom. Tradycyjnie w Polsce cenione s¹ studia jednolite prowadz¹ce do dyplomu magistra. Jednak coraz wczeniejsze wstêpowanie na cie¿kê kariery zawodowej w pewnym stopniu wymusza rozk³adanie edukacji wy¿szej na raty. Wy³aniaj¹ca siê nowa stratyfikacja spo³eczeñstwa polskiego stanowi przes³ankê do rozwijania przez szko³y wy¿sze zró¿nicowanej oferty organizacyjno-dydaktycznej,
w myl zasady popyt kreuje poda¿.
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Kierunki studiów ekonomicznych
 zarz¹dzanie czy biznes?

Dyskusja nad struktur¹ kierunkow¹ studiów ekonomicznych, zapocz¹tkowana na konferencji odbytej w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie w padzierniku 2002 r., skupia³a
siê wokó³ problemu liczby kierunków. Nawi¹zywano przy tym  z jednej strony  do dowiadczeñ zagranicznych oraz ogólnych za³o¿eñ reformy studiów ekonomicznych w Polsce
dokonanej w nastêpstwie transformacji ustrojowej, z drugiej  do formu³owanych w rodowiskach uczelnianych projektów uruchamiania nowych kierunków studiów1. Znacznie mniej
uwagi powiêcono natomiast problemom wi¹¿¹cym siê z okreleniem istoty rozpatrywanych
kierunków. Wa¿ne jest przy tym zarówno zdefiniowanie ich zakresu przedmiotowego, jak
i okrelenie zwi¹zku z klasyfikacj¹ dyscyplin naukowych oraz dziedzin aktywnoci zawodowej absolwentów2. Potrzeba takiej dyskusji zapewne dotyczy wszystkich kierunków studiów
ekonomicznych, szczególnie mocno jednak daje o sobie znaæ w odniesieniu do kierunku
zarz¹dzanie i marketing, który skupia najliczniejsz¹ rzeszê studiuj¹cych na kierunkach ekonomicznych, a przy tym budzi najwiêcej w¹tpliwoci i sporów interpretacyjnych.
Czym wiêc jest kierunek studiów nosz¹cy nazwê zarz¹dzanie i marketing? Gdzie znajduj¹ siê jego korzenie? Jakie miejsce zajmuje w strukturze szkolnictwa wy¿szego? Kogo
kszta³ci?
Ujmuj¹c rzecz najkrócej, mo¿na stwierdziæ, ¿e omawiany kierunek studiów jest polsk¹
interpretacj¹ kierunków okrelanych w krajach zachodnich jako business economics, business administrations lub  w niemieckim obszarze jêzykowym  Betriebswirtschaftslehre (BWL).
Tego typu kierunki, oprócz podstawowych dyscyplin ekonomicznych i przedmiotów wykszta³cenia ogólnego, obejmuj¹ przede wszystkim wiedzê o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej (biznesu). Kszta³c¹ potencjalnych przedsiêbiorców i specjalistów w zakresie typowych
zawodów biznesowych. Ich korzenie z regu³y tkwi¹ w dawnych szko³ach i ró¿nego rodzaju
studiach handlowych (kupieckich) tworzonych w czasach, kiedy w powszechnym rozumieniu kupiec by³ synonimem przedsiêbiorcy. W odró¿nieniu od kierunków typu economics

1
E. Panek (red.): Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce  stan obecny i propozycje zmian. Materia³y z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 2526 padziernika 2002 roku w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie,
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoci, Uniwersytecka
Komisja Edukacyjna, Warszawa 2002.
2
Interesuj¹ce wprowadzenie do takiej dyskusji, w postaci odpowiednich zestawieñ analitycznych, zawieraj¹ referaty
Danuty Strahl oraz Aurelii Polañskiej, zamieszczone w wy¿ej przytoczonym zbiorze materia³ów.
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i Volkswirtschaftslehre, których korzenie tkwi¹ w wydzia³ach uniwersyteckich (filozofia, prawo), studia biznesowe s¹ nastawione bardziej praktycznie, co nie oznacza, ¿e nie osi¹gaj¹
poziomu akademickiego.
W Polsce proces ewolucji wy¿szego szkolnictwa ekonomicznego, ledwie zapocz¹tkowany w okresie miêdzywojennym, w wyniku drugiej wojny wiatowej zosta³ przerwany na
50 lat. Kszta³cenie biznesowe nie zd¹¿y³o siê w pe³ni ukszta³towaæ. Dlatego te¿ w momencie
przywrócenia gospodarki rynkowej proces ewolucji szkolnictwa ekonomicznego rozpocz¹³
siê od nowa, co nie oznacza, ¿e bez ograniczeñ i obci¹¿eñ wyniesionych z okresu PRL. Do
najwa¿niejszych tego typu uwarunkowañ nale¿y zaliczyæ deformacje strukturalne w obrêbie
nauk ekonomicznych, przejawiaj¹ce siê w dysproporcjach ilociowych i jakociowych miêdzy potencja³ami naukowymi i dydaktycznymi w zakresie poszczególnych dyscyplin oraz
specjalnoci. Pomijaj¹c okres stalinowski, najwiêksze mo¿liwoci rozwoju naukowego istnia³y w dyscyplinach stosunkowo w niewielkim stopniu uwarunkowanych czynnikami ustrojowo-politycznymi, takich jak metody ilociowe czy organizacja i zarz¹dzanie, znacznie gorsze natomiast  w dyscyplinach cile ekonomicznych, które w warunkach gospodarki socjalistycznej utraci³y podstawowe pole badawcze i mo¿liwoci pomiarowe w postaci samodzielnego przedsiêbiorstwa, wolnego rynku oraz prawdziwego pieni¹dza. Do tej grupy, oprócz
makro- i mikroekonomii, nale¿y nauka o przedsiêbiorstwie (biznesie), przede wszystkim w zakresie takich specjalnoci jak marketing, rachunkowoæ i finanse przedsiêbiorstw czy analiza
finansowa. W momencie przyst¹pienia do gruntownej restrukturyzacji szkolnictwa ekonomicznego w naszym kraju nauka o przedsiêbiorstwie nie istnia³a jako samodzielna dyscyplina, a co wa¿niejsze  wród przedstawicieli szybko odradzaj¹cych siê poszczególnych specjalnoci biznesowych w wielu przypadkach zanik³o poczucie przynale¿noci do tej dyscypliny. Lukê wynikaj¹c¹ z nieobecnoci nauki o przedsiêbiorstwie wype³ni³y nauki o zarz¹dzaniu, których zakres równoczenie uleg³ bli¿ej nie sprecyzowanemu rozszerzeniu. Wynikaj¹ce z tego zamieszanie ujawnia siê podczas dyskusji nad struktur¹ kierunkow¹ studiów
ekonomicznych, lecz tak¿e przy okazji afiliowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych
z poszczególnych dyscyplin ekonomicznych. Dotyczy to zw³aszcza specjalistów z marketingu, rachunkowoci i analizy finansowej, którzy  w zale¿noci od bli¿ej nie sprecyzowanych
kryteriów  zaliczani s¹ albo do dyscypliny ekonomia, albo do nauki o zarz¹dzaniu. Czêsto  zupe³nie bezpodstawnie  czynnikiem rozstrzygaj¹cym o zaliczeniu pracy do nauk o zarz¹dzaniu jest wystêpowanie w jej tytule s³owa zarz¹dzanie.
W wietle powy¿szych uwag zasadne wydaje siê stwierdzenie, ¿e istoty kierunku studiów funkcjonuj¹cego w Polsce pod nazw¹ zarz¹dzanie i marketing  wbrew tej nazwie  nie
okrelaj¹ ani nauka o zarz¹dzaniu, ani marketing, lecz nauka o przedsiêbiorstwie, a cilej
nauka o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej (biznesu). Marketing nale¿y do zakresu nauk
biznesowych, co oczywicie nie wyklucza mo¿liwoci wykorzystywania zgromadzonej w tym
zakresie wiedzy i narzêdzi badawczych w innych obszarach ludzkiej aktywnoci. W przypadku nauki o zarz¹dzaniu zachodz¹ bardziej z³o¿one relacje. Pola badawcze tej dyscypliny
oraz nauki o przedsiêbiorstwie pokrywaj¹ siê tylko czêciowo. Domen¹ zarz¹dzania jest wiat
organizacji, którego znaczn¹ czêæ  ale nie jedyn¹  stanowi¹ organizacje gospodarcze. Na
tej zapewne podstawie od czasu do czasu pojawiaj¹ siê d¹¿enia do wyodrêbnienia nauk
o zarz¹dzaniu z dziedziny nauk ekonomicznych. Z drugiej strony nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dzia³alnoæ gospodarcz¹ niekoniecznie trzeba prowadziæ w formie zorganizowanej instytucji, bo
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trudno za takowe uznaæ liczne firmy jednoosobowe i nie zatrudniaj¹ce pracowników najemnych firmy rodzinne. Nieuprawnione zatem by³oby twierdzenie, ¿e nauka o przedsiêbiorstwie (prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej lub zarz¹dzaniu biznesem) wchodzi w sk³ad
dyscypliny naukowej okrelonej w Polsce jako nauki o zarz¹dzaniu.
Ze wzglêdu na koniecznoæ racjonalnego kszta³towania to¿samoci naukowych dyscyplin i specjalnoci w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz zwi¹zanych z nimi kierunków studiów, celowe wydaje siê dostosowanie obowi¹zuj¹cej obecnie klasyfikacji dyscyplin w dziedzinie nauk ekonomicznych do ich funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Rysuj¹ siê tu co najmniej dwa rozwi¹zania:
■ nauka o przedsiêbiorstwie wraz z w³aciwymi jej specjalnociami zostanie wyodrêbniona jako nowa samodzielna dyscyplina obok istniej¹cych dyscyplin,
a wiêc obok ekonomii, nauk o zarz¹dzaniu i towaroznawstwa, albo
■ zakres dyscypliny nauki o zarz¹dzaniu zostanie zawê¿ony do zarz¹dzania biznesem, nadaj¹c jej tym samym charakter jednoznacznie ekonomiczny, co wymaga³oby odpowiedniej zmiany nazwy tej dyscypliny; dodatkowym efektem
tego rozwi¹zania by³oby wyeliminowanie oczywistego nieporozumienia, jakim
jest tolerowanie tej samej nazwy nauki o zarz¹dzaniu dla dwóch dyscyplin
zaliczonych do odrêbnych dziedzin nauki: nauk ekonomicznych i nauk spo³ecznych.
Uporz¹dkowanie dyscyplin naukowych u³atwi³oby wyprofilowanie przedmiotowe i powi¹zanie personalne kierunku zarz¹dzanie i marketing z kadr¹ naukowo-dydaktyczn¹ uprawnion¹ do legalizacji kierunku na poszczególnych uczelniach i wydzia³ach zgodnie z wymaganiami ustawowymi realizowanymi w procedurach akredytacyjnych.
Najmniej wa¿na w omawianej sprawie wydaje siê kwestia nazwy kierunku, która mo¿e
pozostaæ nie zmieniona (chocia¿by z racji zachowania ci¹g³oci zapisów w dyplomach ukoñczenia studiów) lub te¿ mo¿e zostaæ zast¹piona inn¹, jeli znajd¹ siê przemawiaj¹ce za tym
dostatecznie przekonuj¹ce argumenty i interesuj¹ce pomys³y.
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Ocena mo¿liwoci wprowadzenia
na uczelniach ekonomicznych
dwóch kierunków studiów:
ekonomii i zarz¹dzania
Pani prof. Urszula Grzeloñska postuluje w swym referacie ograniczenie kierunków studiów na uczelniach ekonomicznych do dwóch: ekonomii i zarz¹dzania1. Zgadzaj¹c siê z ogólnym zarysem tej koncepcji oraz wiêkszoci¹ przytoczonych argumentów, chcia³bym wymieniæ kilka okolicznoci, które sprawiaj¹, ¿e nie bêdzie to z pewnoci¹ zadanie ³atwe.
Po pierwsze, w wiadomoci polskiej spo³ecznoci akademickiej nauka o zarz¹dzaniu
jest bardzo czêsto postrzegana jako czêæ ekonomii. Wydaje siê, ¿e nawet formalne wyodrêbnienie tej dyscypliny w ramach struktur Polskiej Akademii Nauk czy Centralnej Komisji ds.
Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych nie zdo³a³o w sposób zasadniczy zmieniæ tego stanowiska, tym bardziej ¿e w tym samym czasie niektóre wydzia³y o wyranej dominacji ekonomistów ¿yj¹ z kszta³cenia na kierunku maj¹cym w nazwie s³owo zarz¹dzanie (zarz¹dzanie i marketing).
Wystêpowanie takiej opinii nale¿y, jak s¹dzê, wi¹zaæ z dwoma faktami. Przede wszystkim nauka o zarz¹dzaniu rozwinê³a siê w du¿ej mierze (chocia¿ nie wy³¹cznie), korzystaj¹c
z dorobku ekonomii, a zw³aszcza mikroekonomii. W konsekwencji granica obszaru badañ
i kszta³cenia oraz metod badawczych obu dyscyplin jest w wielu przypadkach trudna od ustalenia. Na przyk³ad bezporednie inwestycje zagraniczne, bêd¹ce miêdzynarodowym przep³ywem czynników produkcji, s¹ doæ powszechnie uznawane za obszar zainteresowania
miêdzynarodowych stosunków gospodarczych, czyli czêci ekonomii. Jednak przy omawianiu motywów wywozu kapita³u za porednictwem korporacji transnarodowych korzysta siê
obecnie zarówno z narzêdzi badawczych ekonomii (koncepcje makroekonomiczne i mikroekonomiczne), jak i z dorobku nauk o zarz¹dzaniu (np. eklektyczna koncepcja produkcji miêdzynarodowej Dunninga). Z kolei w nauczanym w ramach wielu programów MBA przedmiocie miêdzynarodowe otoczenie biznesu czerpie siê pe³nymi garciami z dorobku miêdzynarodowych stosunków gospodarczych, a zw³aszcza zaliczanych do tej dyscypliny koncepcji dotycz¹cych ce³ i kursów walutowych. Na podstawie w³asnych dowiadczeñ dydaktycznych mogê stwierdziæ, ¿e w obu przypadkach odbywa siê to z korzyci¹ dla przejrzystoci wyk³adu.

1
U. Grzeloñska: Co to jest kierunek studiów ekonomicznych, w: E. Panek (red.): Kierunki studiów ekonomicznych
w Polsce  stan obecny i propozycje zmian. Materia³y z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 2526
padziernika 2002 roku w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoci, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Warszawa 2002.
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Drug¹ okolicznoci¹, któr¹ przyczynia siê do istnienia doæ powszechnej opinii o tym, i¿
nauka o zarz¹dzaniu stanowi czêæ nauk ekonomicznych, jest rodowód naukowy specjalistów zajmuj¹cych siê to dziedzin¹. W znacznej, a byæ mo¿e przewa¿aj¹cej czêci s¹ to bowiem absolwenci kierunków ekonomicznych, którzy na dodatek bardzo czêsto zdobywali
stopnie naukowe w dziedzinie nauk ekonomicznych. Czêæ tych osób, czêsto o identycznej
drodze naukowej oraz bardzo podobnym obszarze badañ i dorobku, jest dzisiaj traktowana
b¹d jako ekonomici, b¹d jako specjalici od nauk o zarz¹dzaniu. Z braku jasnego kryterium o ostatecznym zakwalifikowaniu danej osoby do okrelonej grupy decyduj¹ czêsto potrzeby konkretnej rady naukowej. W³aciwie nie trzeba dodawaæ, ¿e w warunkach umo¿liwiaj¹cych pracê w wielu uczelniach ta sama osoba, w zale¿noci od potrzeb, mo¿e byæ formalnie specjalist¹ zarówno od ekonomii, jak i od zarz¹dzania.
Z drugiej strony mo¿na tak¿e za³o¿yæ, i¿ istnieje doæ liczne grono samodzielnych pracowników naukowych, którzy uwa¿aj¹ siê za ekonomistów, mimo ¿e na podstawie ich dorobku
i dowiadczeñ dydaktycznych mo¿na by³oby ich zakwalifikowaæ jako specjalistów od nauk
o zarz¹dzaniu lub przynajmniej uznaæ za osoby maj¹ce w tej dziedzinie widoczne osi¹gniêcia.
Mo¿e to np. odnosiæ siê do niektórych profesorów bêd¹cych absolwentami ekonomiki handlu
zagranicznego i specjalizuj¹cych siê w marketingu. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e grupa ta jest jednak liczniejsza. Dotyczy to m.in. pisz¹cego te s³owa, który uwa¿a siê za ekonomistê specjalizuj¹cego siê w miêdzynarodowych stosunkach gospodarczych, ale, z zachowaniem odpowiednich proporcji, ma tak¿e dorobek dydaktyczny w dziedzinie nauk o zarz¹dzaniu (zajêcia na
studiach MBA, roczny wyk³ad za granic¹ z zarz¹dzania ekologicznego, coroczny wyk³ad z tego przedmiotu w ramach Community of European Management Schools  CEMS).
Po drugie, istnieje du¿a rozbie¿noæ miêdzy popytem na studiowanie ekonomii i zarz¹dzania. Jest to bardzo wyranie widoczne wszêdzie tam, gdzie podzia³ ten istnieje od wielu
lat i zarówno profesorowie, jak i studenci nie maj¹ trudnoci w jednoznacznym okreleniu
tych kierunków. Na przyk³ad w Massachusetts Institute of Technology na Wydziale Ekonomii,
przez wielu uwa¿anym za najlepszy w wiecie, studiuje kilka razy mniej studentów ni¿ w bardzo dobrej, ale relatywnie ni¿ej cenionej Sloan School of Management. Na uniwersytetach
niemieckich podzia³ na ekonomiê i zarz¹dzanie jest zamaskowany stosowanym nazewnictwem: Volkswirtschaftslehre (VWL) i Betriebswirtschafstlehre (BWL), a ponadto kszta³cenie
na obu kierunkach odbywa siê w ramach jednego wydzia³u ekonomicznego. Mo¿na s¹dziæ,
¿e w³anie z tych wzglêdów rozbie¿noæ w liczbie chêtnych do studiowania na obu kierunkach nie jest w Niemczech tak wyrana jak w Stanach Zjednoczonych.
Na podstawie dowiadczeñ ostatnich kilkunastu lat trudno by³oby przewidywaæ, jak kszta³towa³aby siê relacja liczbowa miêdzy chêtnymi do studiowania ekonomii i zarz¹dzania w przypadku wprowadzenia jedynie tych dwóch kierunków. Z jednej strony mo¿emy bowiem wskazaæ
na przyk³ady ma³ego zainteresowania ekonomi¹: w Szkole G³ównej Handlowej od 1990 r.
zdecydowa³o siê studiowaæ ten kierunek kilkanacie osób. Najwiêksz¹ popularnoci¹ ciesz¹
siê natomiast kierunki maj¹ce w nazwie zarz¹dzanie (zarz¹dzanie i marketing). Z drugiej jednak strony obserwujemy nies³abn¹ce zainteresowanie studentów nauk¹ na uniwersyteckich
wydzia³ach ekonomii, nawet wtedy (co jednak jest raczej wyj¹tkiem), gdy nie staraj¹ siê one
przyci¹gaæ rozbudowan¹ ofert¹ kierunkow¹.
Istniej¹ jednak przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, ¿e równie¿ w Polsce chêtnych do
studiowania zarz¹dzania by³oby znacznie wiêcej ni¿ do studiowania ekonomii. Porednio
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dowodzi tego m.in. rysuj¹ce siê w procesie akredytacji kierunku ekonomia d¹¿enie, aby jego
absolwenci byli w przysz³oci nie tylko badaczami, ale aby równie¿ mogli kierowaæ przedsiêbiorstwem.
Po trzecie, wprowadzenie na uczelniach ekonomicznych podzia³u na dwa kierunki: ekonomiê i zarz¹dzanie by³oby niezwykle trudnym zadaniem organizacyjnym. Tak trudnym, i¿
nale¿y w¹tpiæ, ¿e dzia³aj¹c w normalnych warunkach, rodowisko akademickie by³oby gotowe podj¹æ ten wysi³ek. Warto pamiêtaæ, ¿e w ci¹gu ostatnich dziesi¹tków lat zasadnicze
przeobra¿enia w uczelniach ekonomicznych nastêpowa³y w zwi¹zku z mniej lub bardziej
prze³omowymi zmianami politycznymi. Mo¿na tu wymieniæ zmiany programowe po padzierniku 1956 r., ograniczenie naboru na pierwszy rok studiów na kierunku ekonomika handlu zagranicznego po 1968 r., przymusowe ³¹czenie katedr w instytuty na pocz¹tku ery gierkowskiej oraz wprowadzenie nowych kierunków na uczelniach ekonomicznych i likwidacja
wydzia³ów w Szkole G³ównej Handlowej wraz z rozpoczêciem transformacji systemowej.
Przy okazji warto przypomnieæ, ¿e momentom prze³omowym towarzyszy³y te¿ zmiany dotykaj¹ce ca³ej spo³ecznoci akademickiej, które by³y niekiedy interpretowane jako swoiste
usankcjonowanie nienad¹¿ania niektórych rodowisk czy osób za rozwojem nauki (docentury marcowe po 1968 r. czy profesury uczelniane po 1990 r.).
Jednoczenie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w okresie miêdzy wymienionymi wy¿ej punktami
zwrotnymi rodowisko uczelni ekonomicznych i uniwersyteckich wydzia³ów ekonomii nie
by³o specjalnie gotowe do zmian, które dawa³yby realn¹ szansê poprawy poziomu nauczania, ale wymaga³yby znacznych powiêceñ. Mo¿na nawet stwierdziæ, ¿e w ci¹gu ostatnich
dziesiêciu lat zmiany te polega³y przede wszystkim na stworzeniu ram instytucjonalnych (lub
na nietworzeniu barier) umo¿liwiaj¹cych wyj¹tkowo ekstensywny rozwój szkolnictwa ekonomicznego. W rezultacie przez ponad dekadê znaczna czêæ samodzielnych pracowników
naukowych bardzo ograniczy³a prowadzenie badañ i, koncentruj¹c siê na dydaktyce, przekszta³ci³a siê w swoistych instruktorów z tytu³ami profesorskimi. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e
w warunkach spadaj¹cego popytu na ich us³ugi dydaktyczne czêæ tych osób nie bêdzie
specjalnie sk³onna do podejmowania ogromnego wysi³ku zmierzaj¹cego do reformy systemu
kszta³cenia. Dowiadczenie uczy, ¿e bêd¹ one raczej stara³y siê trwaæ w dotychczasowym
modelu nauczania ekstensywnego (np. d¹¿¹c do umasowienia p³atnych studiów doktoranckich przy jednoczesnym obni¿eniu kryteriów jakociowych). Swoist¹ prób¹ takiego dzia³ania
by³o powo³anie przed kilku laty kierunku stosunki miêdzynarodowe, co, wed³ug mnie, stanowi³o typowy efekt dzia³ania lobbystów chc¹cych uzyskaæ mo¿liwoæ kszta³cenia na atrakcyjnie brzmi¹cym kierunku w warunkach braku odpowiedniej kadry i spadaj¹cego popytu na
studia na innych kierunkach.
Wród polskich uczelni ekonomicznych zabrak³o tak¿e chêtnych do naladowania stworzonego w Szkole G³ównej Handlowej nowego systemu organizacji dydaktyki, uznawanego,
przynajmniej przez jego twórców, za pionierski i awangardowy. W samej za SGH przez kilkanacie lat nie zdo³ano wyeliminowaæ podstawowej s³aboci tego systemu, jak¹ jest wystêpowanie tzw. dumpingu dydaktycznego.
Po czwarte, postulat utworzenia tylko dwóch kierunków studiów na uczelniach ekonomicznych wywo³a z pewnoci¹ postulaty wprowadzenia w niektórych uczelniach, na zasadzie wyj¹tku, tak¿e innych kierunków studiów. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e, powo³uj¹c siê na
tradycjê i dorobek, np. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu za taki kierunek uzna towaro-
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znawstwo, a SGH  miêdzynarodowe stosunki gospodarcze. Tolerowanie odstêpstw od regu³y spowoduje z pewnoci¹ wyd³u¿enie listy tego typu ¿¹dañ. Nieuwzglêdnienie tych postulatów mo¿e byæ jednoznaczne ze zniweczeniem du¿ego dorobku i dowiadczeñ niektórych
szkó³ wy¿szych. Ponadto twarde obstawanie przy utrzymywaniu jedynie dwóch kierunków
studiów ekonomicznych zmusi uczelnie ekonomiczne do odrzucenia mo¿liwoci nauczania
na kierunkach okrelanych jako interdyscyplinarne (np. europeistyka), co zmniejszy popyt na
us³ugi dydaktyczne tych uczelni i, prawdopodobnie, obni¿y tak¿e redni poziom nauczania
na tych kierunkach.
W zwi¹zku z przedstawionymi wy¿ej okolicznociami utrudniaj¹cymi czy wrêcz uniemo¿liwiaj¹cymi ograniczenie liczby kierunków kszta³cenia na studiach ekonomicznych jedynie do dwóch rodzi siê przede wszystkim pytanie o sposób, w jaki mo¿na by³oby wyeliminowaæ lub os³abiæ wp³yw przedstawionych tu ograniczeñ. Wydaje siê, ¿e podstawowe znaczenie bêdzie tu mia³o przede wszystkim dzia³anie dwóch czynników zewnêtrznych, w znacznym stopniu niezale¿nych od rodowiska uczelni ekonomicznych.
Pierwszym z tych czynników bêdzie tempo i rozmiar ograniczenia popytu na studia na
tych uczelniach oraz wielkoæ skutków finansowych tego procesu dla szkó³ wy¿szych. Nie
mo¿na wykluczyæ, ¿e ewentualny gwa³towny charakter tego za³amania wyzwoli w uczelniach ekonomicznych energiê niezbêdn¹ do wprowadzenia dwóch kierunków kszta³cenia,
a byæ mo¿e tak¿e innych zmian.
Drugim czynnikiem mo¿e siê staæ wysysanie najlepszych potencjalnych kandydatów na
studia ekonomiczne, zw³aszcza magisterskie i doktoranckie, przez uczelnie zagraniczne. O ile
dot¹d zjawisko to wystêpuje w stopniu doæ ograniczonym, mo¿na przypuszczaæ, ¿e wraz
z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej i, czego nie mo¿na wykluczyæ, zniesieniem wiz
lub rozlunieniem polityki wizowej przez Stany Zjednoczone, mo¿e ono w przysz³oci zintensyfikowaæ siê.
Reasumuj¹c mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e w ci¹gu najbli¿szych 23 lat wprowadzenie
dwóch kierunków studiów na uczelniach ekonomicznych jest raczej ma³o prawdopodobne.
Wydaje siê natomiast pewne, ¿e pod wp³ywem dzia³ania czynników zewnêtrznych rodowisko uczelni ekonomicznych bêdzie musia³o powróciæ do tej sprawy, czy te¿ do szerzej rozumianej jakoci kszta³cenia, w nieco dalszej perspektywie.
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W czerwcu 1999 r. ministrowie edukacji z 29 pañstw podpisali w Bolonii deklaracjê,
której celem by³o stworzenie europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego. Szczególne miejsce obrad, jakim uczyniono najstarszy w Europie uniwersytet (900 lat istnienia), wytworzy³o
specyficzn¹ atmosferê do rozwa¿añ niezwykle istotnej kwestii dla rozwoju spo³ecznego, jakim jest kszta³cenie na poziomie wy¿szym.
Inicjatywa podjêcia wspólnej dyskusji i podpisania aktu woli w postaci Deklaracji Boloñskiej wynika³a z obserwacji trzech procesów: zwiêkszania siê ró¿norodnoci systemów szkolnictwa wy¿szego, rosn¹cego zró¿nicowania warunków naboru na studia wy¿sze oraz tworzenia sieci szkó³ wy¿szych poza ramami uniwersytetu, a w konsekwencji zacierania ró¿nic
miêdzy kszta³ceniem uniwersyteckim i nieuniwersyteckim.
W tym kontekcie wa¿ne dla rozwa¿añ nad przysz³oci¹ szkó³ wy¿szych pozostaj¹ tendencje, które z jednej strony prowadz¹ do globalizacji spo³eczeñstw, a w jej ramach do globalizacji edukacji, a z drugiej strony  do zachowania to¿samoci narodowej, specyfiki kultury i odrêbnoci poszczególnych krajów. Tendencje te ³¹cz¹ siê z d¹¿eniami do zachowania
niezale¿noci i autonomii uczelni, sprostania przez szko³y wy¿sze wyzwaniom otoczenia
i konkurencji oraz zaspokojenia potrzeb spo³ecznych.
Wymienione uwarunkowania w sposób wynikaj¹cy z tradycji narzucaj¹ prymat w systemie szkolnictwa wy¿szego uniwersytetom. Wynika on przede wszystkim z powi¹zania przez te
uczelnie je¿eli nie wszystkich, to wiêkszoci dziedzin i specjalnoci naukowych. To w³anie
wyznacza uniwersytetom przoduj¹c¹ rolê w zapewnianiu mo¿liwoci szerzenia wiedzy uniwersalnej, której podstawê stanowi wiedza humanistyczna. Dziêki autonomicznoci uniwersytetów mo¿liwe jest zachowanie ich apolitycznego charakteru i prowadzenie badañ oraz kszta³cenia opartego na obiektywnych prawach nauki. Wszystko to wymaga znalezienia odpowiedniej równowagi pomiêdzy postêpem a tradycj¹, odrêbnoci¹ akademick¹ a spo³ecznym i ekonomicznym dopasowaniem, spoistoci¹ programów kszta³cenia a wolnoci¹ wyboru przez studentów1. Tych wartoci maj¹ strzec cia³a instytucjonalne, do których nale¿y powo³ane w 2001 r.
Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association  EUA). Jednym
z celów tej organizacji s¹ dzia³ania na rzecz umacniania znaczenia i rozwoju uczelni2.
1
A. Ostaszewska, B. S³awecki: Wizja szkolnictwa wy¿szego w wietle Deklaracji Boloñskiej, w: J. Dietl, Z. Sapijaszka
(red.): Akredytacja programów dydaktycznych i uczelni jedn¹ z dróg podniesienia jakoci nauczania, Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoci, Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoci, £ód 2001, s. 292.
2

J. Wonicki: Miejsce w przestrzeni, Forum Akademickie 2002, nr 3.
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Wszystkie przytoczone wzglêdy ka¿¹ kierowaæ uwagê na te kierunki kszta³cenia, na
które otoczenie spo³eczne i gospodarcze zg³asza szczególne zapotrzebowanie. Nale¿¹
do nich niew¹tpliwie ekonomia i zarz¹dzanie. W zwi¹zku z tym warto siê zastanowiæ
nad dwiema kwestiami: jak szerokie krêgi zatoczy³o w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych szkolnictwo wy¿sze kszta³c¹c w tych dziedzinach wiedzy oraz jak¹ rolê powinny
odgrywaæ w tym obszarze uniwersytety. Przemiany spo³eczno-polityczne, które dokona³y siê w naszym kraju, wywar³y wp³yw na sferê edukacji. Prze³omowe znaczenie mia³a
ustawa umo¿liwiaj¹ca tworzenie szkó³ niepañstwowych, uchwalona w 1991 r. Towarzyszy³a temu mo¿liwoæ kszta³cenia odp³atnego. Na tym gruncie pojawi³a siê coraz bardziej rozbudowywana sieæ szkó³ kszta³c¹cych na potrzeby szeroko rozumianego biznesu.

Tabela 1. Studenci kierunków biznesowych

R o ka

Ogó³em

1 994

Uczelnie
pañstwowe

niepañstwowe

103 556

088 26 4

0 1 5 2 92

1 995

1 3 8 96 5

104 56 4

0 3 4 40 1

1 996

189 537

125 526

064 011

1 997

2 59 93 4

1 46 7 7 2

113 162

1 998

335 168

168 604

16 6 56 4

1 999

3 94 92 6

189 6 6 2

205 264

a
Stan na 31 grudnia.
ród³o: B. Minkiewicz: Zmiany na rynku edukacji mened¿erskiej w latach dziewiêædziesi¹tych, w: B. Minkiewicz (red.): Zmiany na rynku edukacji ekonomicznej w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych, Biuro
Koordynacji Kszta³cenia Kadr, Fundusz Wspó³pracy, Warszawa 2001, s. 1820. Obliczenia w³asne.

Dane zawarte w tabeli 1 wskazuj¹ na ogromn¹ dynamikê wzrostu liczby studentów na
kierunkach biznesowych. Ogó³em wzrost ten by³ 7-krotny, w szko³ach pañstwowych 2-krotny, a w szko³ach niepañstwowych 13-krotny. Jeli odniesie siê to do 4-krotnego wzrostu liczby studentów na wszystkich kierunkach, to trzeba uznaæ, ¿e dynamika wzrostu liczby studentów kierunków biznesowych jest najwiêksza. Oznacza to, ¿e tej grupie trzeba powiêciæ
najwiêksz¹ uwagê, zarówno ze wzglêdu na jakoæ kszta³cenia, jak i miejsce kierunków biznesowych w otoczeniu akademickim. Nale¿y podkreliæ, i¿ zainteresowanie studiami z ekonomii i zarz¹dzania (czyli, inaczej mówi¹c, popyt na kszta³cenie w tym zakresie) wywo³uje
okrelone reakcje po stronie poda¿owej oraz ¿e s¹ to kierunki studiów, na których uczelnie
mog¹ zarobiæ, prowadz¹c odp³atne studia zaoczne i wieczorowe. W zwi¹zku z tym warto
przeanalizowaæ, jak na zapotrzebowanie rynku zareagowa³y szko³y wy¿sze ró¿nych typów,
³¹cznie z tymi, które do 1990 r. nie podejmowa³y siê edukacji w dziedzinie szeroko pojêtej
ekonomii i zarz¹dzania.
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Tabela 2. Struktura procentowa studentów I roku na kierunkach ekonomicznych w 2000 r.
Typ uczelni

%

Uniwersytety

14

Wy¿sze szko³y techniczne

08

Akademie rolnicze

02

Akademie ekonomiczne

09

Wy¿sze szko³y pedagogiczne

02

Pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe

04

Wy¿sze szko³y morskie

01

Akademie wychowania fizycznego

01

Niepañstwowe szko³y wy¿sze
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ród³o: T. Wojciechowski, L. Haligowski: Prognozy popytu, Forum Akademickie 2002, nr 3. Zestawienie w³asne.

Jak widaæ z danych przedstawionych w tabeli 2, do procesu kszta³cenia na kierunkach
ekonomicznych w³¹czy³y siê niemal wszystkie typy szkó³ wy¿szych z wyj¹tkiem artystycznych i medycznych (chocia¿ w tych ostatnich po 2000 r. zaczêto tworzyæ wydzia³y kszta³c¹ce w zakresie zdrowia publicznego, na których uczy siê tak¿e zarz¹dzania instytucjami ochrony
zdrowia). Wszystko to oznacza, ¿e ekonomii i zarz¹dzania mo¿na nauczaæ wszêdzie, tzn.
w ka¿dym otoczeniu edukacyjnym. Analiza danych zawartych w tabeli 2 pozwala na sformu³owanie wniosku, ¿e w kszta³ceniu ekonomistów na poziomie wy¿szym dominuj¹ szko³y
niepañstwowe, których profil nauczania jest wzglêdnie jednorodny i nastawiony na edukacjê
w omawianym obszarze. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e w ostatnich dwóch latach, ze wzglêdu
na zmiany popytu, w uczelniach tych zaczynaj¹ siê pojawiaæ inne dyscypliny kszta³cenia,
takie jak psychologia czy politologia.
Drugie miejsce w dziedzinie kszta³cenia ekonomistów zajmuj¹ uniwersytety, trzecie 
akademie ekonomiczne, a czwarte  uczelnie techniczne. Pozosta³e rodzaje szkó³ wy¿szych
zajmuj¹ w strukturze kszta³cenia w tym zakresie dalsze miejsca (udzia³ poni¿ej 5%). Warto
zatem siê zastanowiæ, czy ka¿dy z tych typów uczelni ma w taki sam sposób kszta³ciæ ekonomistów, czy mo¿na wykorzystaæ specyfikê tych szkó³ oraz jaka rola i miejsce w tym zakresie
przypada uniwersytetom.
Nale¿y tak¿e zadaæ pytanie, dlaczego szko³y wy¿sze o tradycyjnie ukszta³towanym profilu, takie np. jak uczelnie techniczne, rolnicze, pedagogiczne, morskie czy akademie wychowania fizycznego, zdecydowa³y siê kszta³ciæ ekonomistów. Wydaje siê, ¿e g³ówny powód
jest jeden  pozyskanie pieniêdzy z tytu³u czesnego. Poniewa¿ wraz z rozwojem gospodarki
rynkowej zapotrzebowanie na absolwentów kierunków ekonomicznych okaza³o siê bardzo
du¿e, to kszta³cenie w szko³ach wy¿szych dotychczas prowadz¹cych te kierunki sta³o siê
niewystarczaj¹ce. Czyli, inaczej mówi¹c, popyt przekroczy³ poda¿ i reakcja tym wywo³ana
spowodowa³a koniecznoæ rozszerzenia mo¿liwoci kszta³cenia ekonomistów, tam gdzie tyl-
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ko formalnie by³o to mo¿liwe. Wykorzystanie tej szansy dla uczelni, które wczeniej nie
kszta³ci³y w tym zakresie sta³o siê szans¹ na polepszenie ich sytuacji finansowej. By³o to tym
korzystniejsze dla tych szkó³, ¿e rodki pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa zaczê³y siê stopniowo kurczyæ, a popyt na studiowanie na kierunkach dotychczas ukszta³towanych mala³. Zatem wymienione wy¿szej pañstwowe szko³y wy¿sze podjê³y siê zadania, które wielokrotnie
przeros³o ich mo¿liwoci, zw³aszcza kadrowe. Ponadto od 1990 r. pojawi³a siê konkurencja
w postaci uczelni niepañstwowych. Te z kolei chêtnie wybiera³y profil kszta³cenia w zakresie
ekonomii i zarz¹dzania, gdy¿ kierunki te nie s¹ wysoce kosztoch³onne w porównaniu np.
z kszta³ceniem biologów, fizyków czy lekarzy, do którego niezbêdne s¹ drogo wyposa¿one
laboratoria.
Na tle przedstawionych wy¿ej argumentów warto zadaæ pytanie, czy taka sytuacja jest
korzystna przede wszystkim dla jakoci kszta³cenia. Odpowied twierdz¹ca mog³aby byæ
udzielona tylko wtedy, gdyby wraz ze wzrostem liczby studentów w takim samym tempie
zwiêksza³a siê liczba nauczycieli akademickich, co jednak w Polsce nie nast¹pi³o. W zwi¹zku z tym powsta³a sytuacja paradoksalna. Nauczyciele akademiccy zaczêli pracowaæ w wielu uczelniach, czasem jednoczenie nawet w kilkunastu. Komentarz na ten temat jest zbêdny.
Powstaje zatem pytanie, jakie szko³y wy¿sze s¹ predestynowane do kszta³cenia w zakresie ekonomii i zarz¹dzania. Wydaje siê oczywiste, ¿e s¹ to akademie ekonomiczne, uczelnie
niepañstwowe skoncentrowane na edukacji w tych dziedzinach i maj¹ce w³asn¹ kadrê nauczaj¹c¹, a tak¿e uniwersytety. Dla pozosta³ych szkó³ wy¿szych powinna to byæ sytuacja
przejciowa, zwi¹zana z procesem transformacji. W tym kontekcie warto rozwa¿yæ szczególn¹ rolê uniwersytetów.
W dobie globalizacji i tworzenia, zgodnie z Deklaracj¹ Boloñsk¹, europejskiego obszaru
szkolnictwa wy¿szego, miejsce uniwersytetów, jako ukszta³towanych tradycj¹ uczelni akademickich, jest szczególne. Wynika to przede wszystkim z:
■ zogniskowania w jednej uczelni niemal wszystkich dziedzin wiedzy;
■ potencja³u tworzenia interdyscyplinarnych kierunków kszta³cenia (np. przyrodniczych, humanistycznych);
■ koncentracji wysoko kwalifikowanej kadry;
■ istnienia warunków do rozwoju kadry (wynikaj¹cych z uprawnieñ do doktoryzowania i habilitowania);
■ rozbudowanego i wszechstronnego zaplecza naukowego i dydaktycznego w postaci bibliotek;
■ warunków do rozwoju i aktywizacji ¿ycia studenckiego (instytucjonalnego, w postaci organizacji, samorz¹du czy indywidualnego toku studiów);
■ historycznej tradycji miêdzynarodowej, wyra¿aj¹cej siê we wspólnym presti¿u.
W tych warunkach kszta³cenie w zakresie ekonomii i zarz¹dzania w uniwersytetach powinno byæ szczególne, ze wzglêdu na specyficzne okolicznoci i mo¿liwoci wykorzystania
potencja³u ca³ej uczelni.
Na czym zatem mo¿e siê koncentrowaæ proces kszta³cenia ekonomicznego w uniwersytetach? Do dyskusji i rozwa¿enia pozostaj¹ nastêpuj¹ce kwestie:
■ kszta³cenie szerokoprofilowe, z rozbudowanymi podstawami wiedzy ogólnej;
■ urozmaicanie oferty przedmiotów do wyboru;
■ rozszerzanie oferty ró¿norodnych specjalnoci;
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rozwój studiów podyplomowych;
rozwój oraz podwy¿szanie jakoci i efektywnoci studiów doktoranckich;
w³¹czanie studentów w prace badawcze;
rozszerzanie wspó³pracy i wymiany w ramach programów miêdzynarodowych;
wspó³praca z krajowym i zagranicznym rynkiem pracy poprzez system biur karier;
■ koncentracja na kszta³ceniu na poziomie magisterskim, z ograniczeniem kszta³cenia zawodowego;
■ po³o¿enie nacisku na kszta³cenie w ramach indywidualnego toku i indywidualnej organizacji studiów.
Zastanawiaj¹c siê nad perspektyw¹ rozwoju kszta³cenia ekonomistów na poziomie wy¿szym w uk³adzie europejskim, trzeba zwróciæ uwagê na kilka kwestii. Nale¿y do nich wykorzystanie mo¿liwoci poszczególnych typów szkó³ wy¿szych i uwzglêdnienie tego w programach (w czêci dodatkowej, niezunifikowanej). Nastêpny problem to nadanie szczególnego
statusu kszta³ceniu ekonomistów w strukturach uniwersyteckich, które powinno byæ nastawione nie na kszta³cenie zawodowe, ale na edukacjê szerokoprofilow¹, przygotowuj¹c¹ kadrê nie tylko dla praktyki gospodarczej, ale dla nauki, badañ ekonomicznych, gremiów kierowniczych administracji, a tak¿e instytucji doradczych oraz politycznych.
■
■
■
■
■
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Dowiadczenia
polskich uczelni
we w³¹czaniu siê
w europejski obszar
szkolnictwa wy¿szego
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Program podwójnych dyplomów
jako metoda tworzenia
europejskiego obszaru
szkolnictwa wy¿szego

 dowiadczenia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
1. Tworzenie europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego rozpoczê³o siê i wspó³wystêpuje wraz z szeroko rozumianymi procesami integracji. Jego pocz¹tek jest zwi¹zany z Deklaracj¹ Sorboñsk¹, w której podkrelono centraln¹ rolê uniwersytetów w budowie kulturalnego
obszaru Europy, tj. znaczenie europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego w procesie promowania mobilnoci obywateli, nowych mo¿liwoci pracy oraz ogólnego rozwoju. Deklaracja ta, podpisana 25 maja 1998 r. przez Wielk¹ Brytaniê, Francjê, Niemcy i W³ochy, zak³ada³a, ¿e proces ten powinien byæ zakoñczony do 2010 r. Konsekwencj¹ przygotowania tego
dokumentu by³a wspólna deklaracja 29 europejskich ministrów edukacji, podpisana w Bolonii 19 czerwca 1999 r.1. Sygnatariuszem tej deklaracji by³a równie¿ Polska. W czasie konferencji ministrów edukacji z pañstw-sygnatariuszy, która odby³a siê w dniach 1819 maja 2001 r.
w Pradze, dokonano podsumowania dotychczasowych dzia³añ oraz wytyczono dalsze kierunki prac. Na spotkaniu tym Deklaracjê Boloñsk¹ przyjê³y równie¿ Chorwacja, Cypr i Turcja. Na po³owê 2003 r. jest planowana w Berlinie kolejna konferencja ministrów edukacji,
sygnatariuszy Deklaracji z Bolonii.
2. Deklaracja Boloñska zak³ada, ¿e do utworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa
wy¿szego oraz do promowania tego systemu niezbêdne s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania2:
■ przyjêcie czytelnych i porównywalnych systemów oceniania, w tym suplementu do dyplomu, w celu zwiêkszenia mo¿liwoci nie tylko zatrudniania obywateli, ale tak¿e wzrostu miêdzynarodowej konkurencyjnoci europejskiego systemu szkolnictwa wy¿szego;
■ wprowadzenie dwustopniowego systemu szkolnictwa wy¿szego (pierwszy ma
trwaæ minimum 3 lata, i umo¿liwiaæ uzyskanie stopnia zawodowego licencjata,
uznawanego na europejskim rynku pracy, drugi powinien prowadziæ do tytu³u
magistra i ewentualnie do stopnia naukowego doktora);

1
Podstawowe dokumenty okrelaj¹ce proces boloñski s¹ omówione w: A. Kraniewski, B. Macukow: Deklaracja Boloñska  i co dalej? Seminarium uczelniane Politechniki Warszawskiej (22 maja 2002), Miesiêcznik Politechniki Warszawskiej 2002, nr 6, s. 12.
2

Ibidem, s. 23.
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ustalenie systemu uznawania wyników z innych uczelni, np. European Credit
Transfer System (ECTS), prowadz¹cego do promowania mobilnoci studentów
w skali miêdzynarodowej;
likwidacja przeszkód uniemo¿liwiaj¹cych przemieszczanie studentów, nauczycieli akademickich i personelu administracyjnego oraz uznawanie i waloryzacja okresów prowadzonych badañ i procesów dydaktycznych;
d¹¿enie do zapewnienia wysokiej jakoci realizowanych procesów dydaktycznych poprzez np. opracowanie porównywalnych kryteriów ocen oraz metodologii;
promowanie europejskiego wymiaru szkolnictwa wy¿szego np. w sferze rozwoju zawodowego studentów i absolwentów, planów dotycz¹cych mobilnoci, zintegrowanych programów nauczania, prac badawczych itd.

3. Form¹ wspó³pracy w skali miêdzynarodowej, która w najwy¿szym stopniu i najpe³niej
realizuje cele oraz zadania prowadz¹ce do powstania europejskiego obszaru szkolnictwa
wy¿szego jest program podwójnych dyplomów. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu realizuje tego typu przedsiêwziêcia z nastêpuj¹cymi uczelniami:
■ Orodkiem Studiów Europejskich i Instytutem Polityki Uniwersytetu Exeter (Anglia);
■ Wydzia³em Ekonomicznym Uniwersytetu Technicznego  Akademii Górniczej
we Freibergu (Niemcy);
■ Europejsk¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zarz¹dzania ESCP-EAP w Pary¿u.
4. Umowa o wspó³pracy na zasadzie partnerstwa stron miêdzy Uniwersytetem Exeter
a Akademi¹ Ekonomiczn¹ w Poznaniu zosta³a zawarta 28 lutego 1998 r., a jej g³ównym celem jest realizacja studiów równoleg³ych, które umo¿liwi¹ studentom z Exeter i z Poznania
uzyskanie dwóch dyplomów: Master of Arts w dziedzinie studiów europejskich (Orodka Studiów Europejskich w Exeter) lub polityki paneuropejskiej (Instytutu Polityki w Exeter) oraz
magistra ekonomii na kierunku miêdzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne ze specjalnoci¹ w dziedzinie studiów europejskich w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W programie tym mog¹ uczestniczyæ osoby, które zosta³y przyjête na studia na poziomie magisterskim przez Orodek Studiów Europejskich lub Instytut Polityki w Exeter i które ukoñczy³y IV
rok studiów w AE w Poznaniu. Studenci z Polski kszta³c¹ siê przez jeden semestr na Uniwersytecie w Exeter, a nastêpnie w AE w Poznaniu. Ostatnia faza programu to przygotowanie
pod kierunkiem polskiego promotora pracy magisterskiej. Studenci z Exeter pragn¹cy uzyskaæ
tytu³ zawodowy magistra ekonomii w czasie pierwszego semestru programu kontynuuj¹ studia w Anglii, a nastêpnie przez jeden semestr kszta³c¹ siê w Poznaniu. Praca magisterska jest
przygotowywana pod kierunkiem promotora z Exeter. Realizacja ca³ego programu jest koordynowana przez Radê Naukow¹, w której sk³ad wchodz¹ przedstawiciele partnerskich uczelni.
5. Umowa o realizacji podwójnego dyplomu miêdzy Uniwersytetem Technicznym w Freibergu a Akademi¹ Ekonomiczn¹ w Poznaniu zosta³a podpisana 4 kwietnia 2001 r. W programie tym mog¹ uczestniczyæ studenci polscy, którzy ukoñczyli VI semestr studiów w AE
w Poznaniu z ogóln¹ ocen¹ dobr¹ oraz wykazuj¹ siê bardzo dobr¹ znajomoci¹ jêzyka
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niemieckiego (zdanie egzaminu DSH  Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
ausländischen Studienbewerber). Dotychczasowy okres studiów w Polsce jest w pe³ni uznawany przez stronê niemieck¹, z czego czêæ jako studia I stopnia, a 40% jako studia II stopnia (poziom magisterski). Program studiów we Freibergu musi byæ tak zbudowany, aby w ci¹gu semestru ka¿dy student zdoby³ 30 punktów ECTS. W czasie trwania trzysemestralnych
studiów we Freibergu wymagane jest zaliczenie 8 przedmiotów, w tym 45 z zakresu nauk
o przedsiêbiorstwie, 4 z zakresu nauk ekonomicznych oraz z dwóch grup przedmiotów specjalizacyjnych, które ka¿dorazowo obejmuj¹ po 3 przedmioty (tabela 1). Oceny uzyskiwane w uczelni niemieckiej s¹ przeliczane na oceny polskie wed³ug odpowiedniej skali. Ostatni,
X semestr studiów jest realizowany w Poznaniu i przeznaczony g³ównie na przygotowanie
i obronê pracy magisterskiej, która mo¿e byæ napisana w jêzyku polskim lub niemieckim.
W ka¿dym z tych dwóch przypadków do pracy musi byæ do³¹czone obszerne streszczenie
 w jêzyku niemieckim (gdy praca powstaje w Poznaniu) lub w jêzyku polskim (gdy jest
ona w wersji niemieckiej).
Studenci z Freiberga, którzy chc¹ studiowaæ w Poznaniu, musz¹ ukoñczyæ przynajmniej
5 semestrów na Wydziale Ekonomicznym w Uniwersytecie Technicznym ze redni¹ 2,5, dobrze znaæ jêzyk angielski, a w czasie pobytu w Poznaniu obligatoryjnie uczestniczyæ w zajêciach z jêzyka polskiego. Podobnie jak studenci polscy, równie¿ studenci z Niemiec studiuj¹
w Poznaniu przez trzy semestry, a program zrealizowany we Freibergu jest uznawany za 40%
studiów magisterskich w Akademii Ekonomicznej. W okresie studiów w Poznaniu w ka¿dym
semestrze musz¹ uzyskaæ 30 punktów ECTS.
Tabela 1. Program podwójnych dyplomów realizowany przez Akademiê Ekonomiczn¹ w Poznaniu oraz
Uniwersytet Techniczny we Freibergu

Semestr
I

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
3-letnie studia w AE w Poznaniu

Uniwersytet Techniczny we Freibergu
Studia I stopnia we Freibergu

II
Studia przygotowuj¹ce do licencjatu (ukoñczenie
studiów I stopnia)

III
IV
V

Semestr w ramach studiów II stopnia we Freibergu

VI

Program w jêzyku angielskim realizowany
w AE w Poznaniu

VII

3-semestralne studia we Freibergu

Studia indywidualne w jêzyku angielskim
lub niemieckim w AE w Poznaniu

VIII

Udzia³ w zajêciach w AE w Poznaniu w jêzyku
polskim

IX

Studia we Freibergu, zdanie pozosta³ych
egzaminów w ramach studiów magisterskich

X

Przygotowanie i obrona pracy magis- Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
terskiej w Poznaniu lub we Freibergu we Freibergu lub w Poznaniu
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W I semestrze powinni zdaæ 35 egzaminów ramach programu przygotowanego w jêzyku angielskim, II semestr studiów w Polsce polega na realizacji tzw. programu indywidualnego i wymagane jest zdanie w jêzyku angielskim lub niemieckim 35 wybranych przedmiotów. W czasie trwania ostatniego, III semestru nale¿y zdaæ dwa wybrane przedmioty w jêzyku polskim oraz otrzymaæ zaliczenie z zajêæ z jêzyka polskiego. IX semestr studenci niemieccy realizuj¹ w uczelni macierzystej, a w czasie ostatniego, X, przygotowuj¹ pracê dyplomow¹ w Poznaniu lub we Freibergu.
Obrona pracy dyplomowej odbywa siê w uczelni, w której ona powsta³a, a w Komisji
Egzaminacyjnej ka¿dorazowo uczestniczy przedstawiciel uczelni partnerskiej. Po ukoñczeniu studiów w Poznaniu i we Freibergu oraz po pomylnej obronie pracy magisterskiej absolwenci programu otrzymuj¹ polski dyplom zawodowy magistra ekonomii, niemiecki dyplom
akademicki Diplom-Kaufmann (Diplom Kauffrau) oraz suplement do tych dokumentów w postaci podwójnego dyplomu.
6. Kolejn¹ umow¹ miêdzynarodow¹ zawart¹ przez Akademiê Ekonomiczn¹ w Poznaniu
jest porozumienie o wspó³pracy z 20 listopada 2001 r. z Europejsk¹ Szko³¹ Zarz¹dzania ESCPEAP w Pary¿u, Oksfordzie, Berlinie i Madrycie. Jednym z wa¿niejszych postanowieñ tej umowy jest realizacja programu dyplomów multilateralnych. Studenci AE w Poznaniu po ukoñczeniu dwóch lat studiów mog¹ przyst¹piæ do konkursowego postêpowania kwalifikacyjnego
na I rok trzyletnich studiów w zakresie zarz¹dzania europejskiego, prowadzonych w ESCPEAP w Oksfordzie, Madrycie, Pary¿u lub Berlinie. Kandydaci z Poznania, którzy ukoñczyli
trzy lata studiów, mog¹ kontynuowaæ dwuletnie studia w uczelni partnerskiej. Po ich ukoñczeniu przygotowuj¹ w Poznaniu w jêzyku polskim lub w uczelniach partnerskich w jednym
z czterech oficjalnych jêzyków (francuski, angielski, niemiecki, hiszpañski) pracê dyplomow¹, a po jej pomylnej obronie otrzymuj¹ oprócz dyplomu zawodowego magistra ekonomii
równie¿ dyplom Grande École w Pary¿u lub (i) Master in Science City University London lub
(i) Diplom Kaufmann/Kauffrau w Berlinie. Podobne mo¿liwoci istniej¹ dla studentów uczelni
partnerskich, którzy, po zrealizowaniu czêci studiów w Poznaniu oraz przygotowaniu i obronie
pracy dyplomowej, oprócz dyplomów uczelni macierzystej otrzymuj¹ dyplom zawodowy
magistra ekonomii w Poznaniu. Umowa dotycz¹ca programu dyplomów multilateralnych jest
oparta na zasadzie pe³nego uznawania wyników studiów w uczelni macierzystej, a tak¿e na
wykorzystaniu systemu ECTS.
7. Przedstawione powy¿ej trzy programy podwójnych dyplomów, realizowane przez Akademiê Ekonomiczn¹ w Poznaniu we wspó³pracy z uczelniami brytyjsk¹, niemieck¹ i francusk¹, w pe³ni potwierdzaj¹ przedstawion¹ wczeniej tezê, ¿e ta forma wspó³pracy jest najbardziej efektywn¹ metod¹ tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego w sferze dydaktyki. Programy te w najwy¿szym stopniu spe³niaj¹ cele sformu³owane w Deklaracji Boloñskiej, gdy¿:
■ s¹ oparte na dwustopniowym systemie kszta³cenia: licencjackim i magisterskim;
warunkiem udzia³u w tych programach jest ukoñczenie 23 lat studiów w uczelni
macierzystej (tj. studiów licencjackich), a dalszy proces kszta³cenia odbywa siê
w ramach studiów magisterskich uczelni partnerskiej;
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warunkiem ich realizacji jest akceptacja systemu uznawania i oceniania wyników miêdzy uczelniami na podstawie systemu ECTS oraz wysoka jakoæ prowadzonych zajêæ;
■ zaakceptowane, w pe³ni porównywalne systemy ocen s¹ podstaw¹ nie tylko do
wydania drugiego dyplomu przez uczelniê partnersk¹, ale tak¿e suplementu do
dyplomu, w którym s¹ przedstawione wyniki osi¹gniête w czasie trwania studiów w obu uczelniach;
■ warunkiem, który musi byæ spe³niony w procesie realizacji analizowanych programów jest likwidacja wszelkich ograniczeñ formalnych, administracyjnych
i programowych miêdzy wspó³pracuj¹cymi uczelniami;
■ programy podwójnych dyplomów s¹ jednoczenie znakomit¹ form¹ promocji
poszczególnych uczelni oraz ca³ego systemu europejskiego szkolnictwa wy¿szego.
Program podwójnych dyplomów jest nie tylko metod¹ tworzenia zintegrowanego systemu szkolnictwa wy¿szego, ale tak¿e mo¿e byæ bardzo wa¿nym czynnikiem przypieszaj¹cym wspó³pracê w skali miêdzynarodowej w sferze prac naukowo-badawczych. Niezbêdne
rodki finansowe na ten cel mog¹ pochodziæ z funduszy unijnych, np. z VI Programu Ramowego.
■
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Na marginesie rozwa¿añ
o europejskim wymiarze
studiów ekonomicznych w Polsce
Zgodnie z postanowieniami Deklaracji Boloñskiej, do 2010 r. planuje siê powstanie europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego oraz europejskiego obszaru badañ naukowych.
Dla polskich uczelni oznacza to mo¿liwoæ i zarazem koniecznoæ przeprowadzenia zmian
w modelu szkolnictwa wy¿szego. To z kolei wi¹¿e siê z potrzeb¹ opracowania wspólnego
stanowiska szkó³ wy¿szych dotycz¹cego modelu studiów, systemu zapewniania jakoci kszta³cenia oraz sposobów ich wdra¿ania. Deklaracja Boloñska zawiera szeæ zasadniczych postulatów wskazuj¹cych sposoby realizacji celów, które przywiecaj¹ idei europejskiego obszaru
szkolnictwa wy¿szego. S¹ to:
■ wprowadzenie systemu ³atwo czytelnych oraz porównywalnych stopni i dyplomów;
■ wprowadzenie studiów dwustopniowych;
■ wprowadzenie punktowego systemu rozliczania osi¹gniêæ studentów (ECTS),
a w przysz³oci rozwiniêtych systemów oceny absolwentów w rodzaju systemu
Tuning;
■ usuwanie przeszkód ograniczaj¹cych mobilnoæ studentów i pracowników;
■ wspó³dzia³anie w zakresie zapewniania jakoci kszta³cenia;
■ propagowanie problematyki europejskiej w kszta³ceniu.
Wypowiadaj¹c siê w tej kwestii, pragniemy wskazaæ, ¿e:
■ Udzia³ w procesie boloñskim  czyli realizacji postulatów  jest dobrowolny.
Uczestnictwo Polski w zintegrowanej Europie, a tym samym w europejskich
obszarach szkolnictwa wy¿szego i badañ naukowych, konkurencja miêdzy uczelniami, mo¿liwoæ swobodnego przemieszczania siê zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich oraz relatywna s³aboæ (np. finansowa) polskich uczelni
w porównaniu z zachodnimi, determinuj¹ koniecznoæ wdra¿ania zmian. Nie
obliguje to jednak do jednolitego stanowiska. Wdro¿enie postulatów Deklaracji
Boloñskiej nie wyklucza realizowania swoich misji przez poszczególne uczelnie, nowatorskich sposobów kszta³cenia czy charakterystycznych (dla poszczególnych szkó³ wy¿szych) obszarów dzia³alnoci.

* W sk³ad zespo³u wchodz¹: dr Aleksander Grzelak, dr Tomasz Kujaczyñski i dr Agnieszka Sapa z Katedry Makroekonomii i Gospodarki ¯ywnociowej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
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Wdra¿anie systemu zapewniania jakoci kszta³cenia wi¹¿e siê przede wszystkim z koniecznoci¹ ustalenia, czy przyj¹æ jednomodelowy, czy wielomodelowy system akredytacji. Bardziej efektywny powinien byæ system, w którym jeden model akredytacji obowi¹zywa³by wszystkie uczelnie, pozosta³e oceny
natomiast (wystawiane przez inne agencje akredytacyjne) mog³yby pozytywnie
lub negatywnie wp³ywaæ na pozycjê konkurencyjn¹ uczelni. Aby taki system
by³ efektywny, kryteria ocen i procedury kontroli, stosowane przez poszczególne instytucje, powinny byæ jasne, zrozumia³e, jednoznaczne i ogólnodostêpne
zarówno dla rodowiska uczelnianego, jak i zewnêtrznego. Agencje akredytacyjne powinny realizowaæ przede wszystkim model zapewniania jakoci kszta³cenia powszechnie obowi¹zuj¹cy w Europie.
Podpisanie Deklaracji Boloñskiej nak³ada na Polskê obowi¹zek zwiêkszenia przejrzystoci krajowych systemów szkolnictwa wy¿szego, wzrostu ich wzajemnej
konkurencyjnoci, tworzenia warunków do wiêkszej mobilnoci ludzi oraz zwiêkszenia mo¿liwoci zatrudnienia. Nie mo¿e to jednak oznaczaæ biurokratycznego ujednolicenia krajowych systemów szkolnictwa. Unifikacja studiów jest konieczna, g³ównie jednak w zakresie okrelania ram obszarów naukowych na
poszczególnych kierunkach studiów. Nie mo¿na jednak przesadzaæ z nadmiern¹ standaryzacj¹ danych dyscyplin naukowych na poziomach podstawowym,
rednim i wy¿szym. Tê kwestiê nale¿y pozostawiæ kadrze nauczaj¹cej w danej
jednostce.
Wejcie polskiego ekonomicznego szkolnictwa wy¿szego w obszar europejski
jest jednak po¿¹dane ze wzglêdów konkurencyjnych. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e
standaryzacja w zakresie porównywalnoci stopni, dyplomów i osi¹gniêæ bêdzie z czasem warunkiem akceptowania kwalifikacji pracowników przez pracodawców. Wzbudza jednak w¹tpliwoci pomys³ mno¿enia rodzajów dyplomów. O ile mo¿na zaakceptowaæ, zgodnie zreszt¹ z Deklaracj¹ Boloñsk¹, wystêpowanie dwóch poziomów studiowania, o tyle kreowanie subpoziomów
w przypadku I stopnia kszta³cenia jest niepotrzebnym mno¿eniem bytów. Podzia³ licencjatów na akademicki i zawodowy nale¿y uznaæ za chybiony,
a jego formalne wprowadzenie by³oby sztuczne chocia¿by ze wzglêdu na wymagania rynku pracy. Jest natomiast oczywiste, i¿ ka¿dy student legitymuj¹cy
siê dyplomem licencjata z zakresu nauk ekonomicznych powinien mieæ mo¿liwoæ doprowadzenia swojej edukacji do poziomu magisterium. Uzupe³nianie
wiedzy powinno byæ realizowane przez szko³y akademickie. Program takich
studiów musi mieæ charakter uzupe³niaj¹cy i rozszerzaj¹cy w odniesieniu do
I poziomu. Byæ mo¿e nale¿a³oby siê zastanowiæ nad zwiêkszeniem wymiaru
godzinowego dla studiów tego typu b¹d wyd³u¿eniem okresu studiowania np.
o jeden semestr.
Za nieudowodniony, a tym samym chybiony, nale¿y uznaæ wniosek o dodatniej korelacji miêdzy sk³onnoci¹ do mno¿enia cie¿ek studiów specjalnoci
[...] i s³aboci¹ kadry nauczaj¹cej oraz mêtnoci¹ wizji u kierownictwa danej
instytucji edukacyjnej. Do formu³owania wniosków dotycz¹cych jakoci kszta³cenia w poszczególnych uczelniach uprawniona jest Pañstwowa Komisja Akre-
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dytacyjna, która na razie nie potwierdza tej opinii. Równoczenie kszta³cenia na
specjalnoci nie mo¿na uto¿samiaæ z kursami podyplomowymi czy dokszta³caj¹cymi. Podzia³ na specjalnoci w ramach kierunków studiów wynika zarówno
z oczekiwañ rynku pracy, jak i z istnienia okrelonych dyscyplin naukowych.
Takie kszta³cenie nie przekrela studiowania przedmiotów ogólnokierunkowych,
jak to jest obecnie. Ponadto studiowanie na wy¿szych latach studiów zawsze
wi¹¿e siê z przekazywaniem bardziej specjalistycznej wiedzy. Nale¿y zatem
podkreliæ komplementarnoæ specjalizacji wzglêdem ogólnego kszta³cenia ekonomicznego, a nie obawiaæ siê jej substytucyjnoci. Ponadto kszta³cenie na specjalizacji podkrela tradycje uczelni oraz osobowoci jej nauczycieli.
Niejasna jest idea wprowadzenia tylko dwóch kierunków studiów: ekonomii
oraz zarz¹dzania, skoro dopuszcza siê mo¿liwoæ kreowania przez uczelnie
w³asnych dodatkowych ekonomicznych kierunków studiów1. Uwa¿amy, ¿e
powinna istnieæ mo¿liwoæ dowolnego kszta³towania kierunków pod warunkiem posiadania odpowiedniego potencja³u kadrowego przez dan¹ uczelniê.
Kierunek studiów ekonomicznych powinien byæ definiowany poprzez okrelone dyscypliny wiedzy (kryteria przedmiotu badañ, jêzyk, metody i pola badawcze), wreszcie poddyscypliny, które organizuj¹ wiedzê przekazywan¹ studentom. Podejcie praktyczne, dotycz¹ce przysz³ej roli, jak¹ student ma spe³niaæ
w gospodarce, powinno byæ podporz¹dkowane temu pierwszemu podejciu, ze
wzglêdu na potrzebê mobilnoci absolwentów w podejmowaniu pracy zawodowej.
Kwestiê jedno- czy dwustopniowego modelu kszta³cenia nale¿y rozstrzygn¹æ,
utrzymuj¹c istnienie obu rozwi¹zañ. Konieczna jest jednak zmiana podejcia do
studiów licencjackich (m.in. zwiêkszenie wymiaru godzinowego minimów programowych, standaryzacja przekazywanej wiedzy, zaostrzenie kryteriów przyjmowania na te studia).
Nie nale¿y przeceniaæ znaczenia reformy struktury studiów ekonomicznych
w Polsce w poprawie ich konkurencyjnoci w europejskim obszarze szkolnictwa wy¿szego. Sama reforma to jeszcze zbyt ma³o. Mo¿e ona co najwy¿ej usprawniæ proces dydaktyczny, ujednoliciæ w pewnym zakresie standardy nauczania.
Zdecydowanie wa¿niejsz¹ rolê nale¿y przypisaæ badaniom naukowym, ich finansowaniu oraz rozwojowi naukowemu kadr. Trzeba te¿ po³o¿yæ wiêkszy nacisk na wspó³pracê naukow¹ miêdzy uczelniami ni¿ na ujednolicanie regu³ organizacyjno-instytucjonalnych ich funkcjonowania czy narzucanie okrelonych
problematyk w nauczaniu. Na takiej zasadzie nale¿y w³¹czaæ do procesu kszta³cenia ekonomicznego uczelnie z Europy rodkowo-Wschodniej. W ten sposób
europejski obszar badawczy by³by mniej podporz¹dkowany doranym interesom politycznym i w wiêkszym stopniu chroni³ niezale¿noæ naukow¹ szkó³
wy¿szych.

1
Por. U. Grzeloñska: Co to jest kierunek studiów ekonomicznych?, w: E. Panek (red.): Kierunki studiów ekonomicznych
 stan obecny i propozycje zmian. Materia³y z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 2526 padziernika 2002 roku w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoci, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Warszawa 2002.
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1. Ten przyczynkarski komunikat powsta³ przede wszystkim dlatego, ¿e dyskutowane na
konferencji  zasadnicze dla studiów ekonomicznych  kwestie zosta³y wpisane w nadmiernie zawê¿one pole widzenia. Zabieraj¹c g³os w dyskusji, chcia³bym zrekonstruowaæ horyzont, w jakim, moim zdaniem, powinny byæ postrzegane studia ekonomiczne. Zdajê sobie
sprawê, ¿e postawione ni¿ej pytania ani nie u³atwi¹ dyskusji, ani nie poprawi¹ samopoczucia
dyskutantów, ale trzeba je zadaæ, abymy nie byli pos¹dzeni o chodzenie na skróty.
■ Czy dopuszczalne jest  nie tylko organizacyjne, ale ideowe  oderwanie uczelni
ekonomicznej od uniwersytetu, który w dziejach Europy pe³ni³ misjê kulturow¹
nie do przecenienia?
■ Czy mo¿na zak³adaæ, ¿e aktywnoæ gospodarcza cz³owieka realizuje siê jedynie w organizacjach, których podstaw¹ jest w³asnoæ prywatna (a czego konsekwencj¹ jest oczywista addytywnoæ: przedsiêbiorstwu prywatnemu odpowiada gospodarstwo domowe)?
■ Oba wspomniane ograniczenia sprawiaj¹, ¿e poza podstawowym obszarem zainteresowañ ekonomii znalaz³a siê sfera tego, co publiczne1; w rezultacie
mechanizm rynkowy uzbrojony w technologie informacyjne staje siê g³ówn¹
si³¹ steruj¹c¹ ¿yciem spo³ecznym. A wiêc  pos³uguj¹c siê skrótem i obrazem 
mo¿na stwierdziæ, ¿e po¿egnawszy siê z uniwersytetem, akademia ekonomiczna przekszta³ca siê w politechnikê.
Obawiam siê, ¿e prowadzenie dyskusji w tak ograniczonym kontekcie mo¿e doprowadziæ nie tyle do zbyt uproszczonych, ile do b³êdnych rozwi¹zañ. Oczywiste dzia³ania przystosowawcze, zmierzaj¹ce do wpisania polskiego szkolnictwa ekonomicznego w jednolit¹ przestrzeñ studiów uniwersyteckich w Europie, stwarzaj¹ koniecznoæ zsynchronizowania systemu,
kompatybilnoci programów, jednolitego systemu punktacji przedmiotów, porównywalnoci
syllabusów, nostryfikacji dyplomów itp. Takim procedurom akcesyjnym poddana zosta³a oczywicie gospodarka i najwa¿niejsze sfery ¿ycia spo³ecznego, a wiêc w tym wzglêdzie robimy to,

1
Bêdê zmuszony pisaæ publiczny u¿ywaj¹c cudzys³owu, aby podkreliæ, ¿e staram siê je oczyciæ z wypaczeñ interpretacyjnych, jakimi obros³o. Sfera publiczna to nie postsocjalistyczny relikt ani wy³¹cznie obszar dominacji pañstwa
(kojarzonego albo z w³adz¹, albo z bud¿etem). Pojawiaj¹ce siê tu  niew¹tpliwie  trudnoci interpretacyjne staram siê
przezwyciê¿yæ wpisuj¹c klasyczne jej rozumienie, jako koinon (Hannah Arendt), w strukturê spo³eczeñstwa sieci (Manuel Castells), albo te¿ dopuszczaj¹c organizacje spontaniczne (Francis Fukuyama) do realizacji us³ug spo³ecznego
interesu gospodarczego (terminologia Unii Europejskiej).
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co robi¹ inni. Bêd¹c nauczycielami akademickimi, powinnimy jednak wykazaæ siê wy¿szym
poziomem samowiadomoci, ta za wymaga od nas unikniêcia takiej sytuacji, w której synchronia spycha na dalszy plan diachroniê, zwalniaj¹c nas z koniecznoci zadawania pytañ
typu: Czy wiemy, ku czemu zmierzamy? Czy potrafimy przewidzieæ, jakie bêd¹ skutki naszych
decyzji? Jakim krajem bêdzie Polska, kiedy nasi absolwenci do³¹cz¹ do elit w³adzy i biznesu?
To, ¿e jestemy nauczycielami akademickimi uczelni publicznej, obliguje nas, bymy
ujmowali sprawy kszta³cenia ekonomistów mo¿liwie szeroko, abymy przypadkiem sami nie
stali siê ofiar¹ dyscyplinarnych ograniczeñ i wyprowadzonych z nich w¹skospecjalistycznych diagnoz. Potraktujmy jak ostrze¿enie McLuhanowsk¹ definicjê specjalisty: specjalista
to cz³owiek nigdy nie pope³niaj¹cy ma³ych b³êdów, lecz ochoczo pêdz¹cy ku wielkim.
2. Nie zamierzam wszczynaæ dyskusji na temat ¿ywotnoci czy zmierzchu Humboltowskiego modelu uniwersytetu, ale czy nie przyczyniamy siê do pog³êbienia kryzysu tej szacownej instytucji opowiadaj¹c siê raczej za mened¿erskim ni¿ uniwersyteckim modelem kszta³cenia i studiowania? Wybór pierwszego wariantu jednoznacznie przek³ada siê na rozumienie tego,
czym jest kszta³cenie i jakie formy powinno przybieraæ. Pojawiaj¹cych siê tu ró¿nic nie bêdê
szczegó³owo analizowa³, ograniczê siê jedynie do zestawienia (a raczej przeciwstawienia) dwóch
kluczowych pojêæ: kszta³cenie jako Bildung versus kszta³cenie jako trening. Ten ostatni, oderwany od uniwersum  jako tego, co dostêpne poznaj¹cemu rozumowi  ³atwo przekszta³ca siê
w proces obróbczy, którego efektem bêdzie ju¿ tylko produkcja praktikerów  na poziomie
licencjatu; i technokratów  na poziomie magisterskim. Przytoczone tu okrelenia s³u¿¹ do uwiadomienia i zobrazowania jeszcze jednej zale¿noci. Otó¿ dominuj¹ca w naukach ekonomicznych mechanicystyczna epistemologia przek³ada siê na tak¹ formê kszta³cenia, której rezultatem jest  jak to okreli³ Alfred Whitehead  umys³ w koleinach2. Jego propozycja, maj¹ca
wyprowadziæ umys³ z kolein, nie polega³a na uzupe³nieniu wiedzy specjalistycznej wiedz¹
bardziej ogóln¹, ale zmierza³a ku wywindowaniu kszta³cenia w obszar aktywnoci twórczej
(szczególn¹ rolê mia³a w zamyle Whiteheada spe³niæ sztuka). Jestem ostro¿niejszy i dlatego
formu³ujê nastêpuj¹c¹ tezê: skutecznym antidotum na zbyt w¹skozawodowe postrzeganie rzeczywistoci spo³ecznej mo¿e byæ w³anie sfera publiczna.
W nadawanym jej w tym tekcie znaczeniu nie funkcjonuje ona jako p³aszczyzna odniesienia dla treci wyk³adanych na studiach ekonomicznych, bo ani finanse publiczne, ani
pojawiaj¹ce siê tu i ówdzie w programach zarz¹dzanie organizacjami niedochodowymi znaczenia tej sfery nie wyinterpretowuj¹.
W tym miejscu zmieniam formê gramatyczn¹ zdañ i bêdê u¿ywa³ czasu przesz³ego, aby
zilustrowaæ sygnalizowane zjawiska konkretnymi przyk³adami.
3. Od czasów protorenesansu naukowego (XII w.) uniwersytety kszta³ci³y elity intelektualne, ich cz³onkowie uprawiali profesje, które nie bez powodu by³y okrelane jako tzw.
wolne zawody. By³y wolne nie tylko w takim znaczeniu jak artes liberales, ale wolne dlatego, ¿e nie bêd¹c uwik³ane obowi¹zuj¹c¹ w praktyce sprawnoci¹ dzia³ania, mog³y staæ na
stra¿y wartoci fundamentalnych dla ¿ycia spo³ecznego, takich jak ³ad prawny i przestrzen-

2
Ka¿dy zawodowiec przyczynia siê do postêpu we w³asnej dziedzinie, ale jest to postêp w jednej koleinie. A. Whitehead: Nauka a wiat wspó³czesny, Warszawa 1988, s. 204.
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ny, sprawiedliwoæ, zdrowie ludzkie, rodowisko higieniczne i estetyczne itp. Ich wysoki  by
nie powiedzieæ wyj¹tkowy  presti¿ spo³eczny mo¿emy wyjaniæ tylko wiadomoci¹ powo³ania (³aciñskie pro-sum) do wykonywania odpowiedzialnych zadañ spo³ecznych.
I oto zmiany zachodz¹ce w ostatnich latach spowodowa³y przekszta³cenie siê wolnych zawodów w us³ugi profesjonalne, daj¹ce intratne zatrudnienie specjalistom. Trend jest bardzo wyrany: jest nim sprowadzenie us³ug profesjonalnych jedynie do funkcji spe³niaj¹cej siê w obs³udze biznesu. Nie dziwi ju¿, ¿e profesjonalista zosta³ zredukowany do roli eksperta-technokraty.
Mog³o siê tak staæ dlatego, ¿e szkolony w koleinach umys³ nie zrozumia³, jakie jest znaczenie
wymiaru tego, co publiczne, albo te¿ jego zetkniêcie siê z t¹ sfer¹ by³o zbyt powierzchowne.
Tak wiêc przyczyn¹ zasadniczej zmiany spo³ecznej roli wolnych zawodów3 jest nieobecnoæ
pe³nego wymiaru tego, co publiczne w kszta³ceniu profesjonalistów, bo ów pe³ny wymiar nie
wy³oni siê z fragmentarycznoci ujêæ (jak¹ daj¹ finanse publiczne, prawo administracyjne, czy
zarz¹dzanie samorz¹dem  sic!); a jeli nawet powsta³oby jakie czêciowe wyobra¿enie o tym,
co publiczne, to i tak bêdzie ono b³êdne, poniewa¿ nie ma w nim us³ug.
4. To, co publiczne pojawia siê nie tylko w tle zagadnieñ podejmowanych przez profesjonalne praktyki, ale jako podstawowa p³aszczyzna odniesienia, z której wyprowadzane zostaj¹ obowi¹zuj¹ce w ¿yciu spo³ecznym normy, definiowane znaczenia i weryfikowane sensy.
Sfera publiczna  wyranie nam o tym przypomina³ Jan Patoèka  to obszar aktywnoci spo³ecznej (koinon), w której ujawnia siê polemos, bez którego nie ma autentycznego dialogu, ten
za jest osnow¹ demokracji itd. itp. Bez odwo³ania siê do tego wymiaru i wype³niaj¹cych go
aktywnoci bêdziemy bezsilni wobec pojawiaj¹cych siê powszechnie prób przeniesienia zestandaryzowanej wizji wiata, wypracowanej przez pozytywistyczne przyrodoznawstwo, w obszar ¿ycia wspólnot lokalnych czy narodowych. Niemal metodyczny wymóg problematyzacji;
misja polegaj¹ca na kreowaniu wielowymiarowego obrazu wiata; obowi¹zek obrony przed
niepohamowanym instrumentalizowaniem wartoci itp.  oto pdstawowe relacje, które sprawiaj¹, ¿e konieczne jest zachowanie autonomicznoci us³ug profesjonalnych.
Jeli wiêc przedstawiciele us³ugowych praktyk profesjonalnych maj¹ zajmowaæ pozycjê
spo³eczn¹ porównywaln¹ z t¹, jaka by³a zarezerwowana dla przedstawicieli wolnych zawodów, to musz¹ w swoich wyborach, wypowiedziach, dzia³aniach, radach i konsultacjach
uwzglêdniaæ wymiar publiczny. cis³e zwi¹zki z biznesem, komplementarnoæ wiadczeñ
czy outsourcing  obojêtnie, jakbymy tê relacjê nazwali  nie mo¿e oznaczaæ konwergencji;
wspó³praca wynikaj¹ca z realizacji zlecenia nie mo¿e byæ traktowana jako zanik wiadomoci
powo³ania do wykonywania odpowiedzialnej profesji. Wprost przeciwnie, nawi¹zanie trwalszej wspó³pracy z biznesem powinno byæ dla us³ugowej praktyki profesjonalnej szczególnego
rodzaju okazj¹ do wzmo¿enia procesów akulturacji przebiegaj¹cych w przeciwn¹ stronê,
przez co rozumiem przenikanie znaczenia wymiaru publicznego do hermetycznych decyzji
mened¿mentu.
W jaki jednak sposób us³ugi profesjonalne (wiadczone przez ekspertów, konsultantów,
doradców, radców itd.) mog³yby spe³niaæ tê dobroczynn¹ dla ca³oci ¿ycia spo³ecznego rolê,
skoro wymiar publiczny z trudem przebija siê przez prywatny, a same us³ugi pojawiaj¹ siê
jedynie jako marketingowy dodatek do towarów?
3

Ma ona swój odpowiednik w procesie przekszta³cenia rzemios³a w small business.
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Wypada wiêc wyranie podkreliæ, ¿e w kszta³ceniu ekonomistów w uczelniach publicznych wystêpuje podwójna luka edukacyjna i programowa. Tworzy j¹ brak pe³nej wiedzy o tym,
czym jest (a w³aciwie czym byæ powinna) sfera publiczna, a po wtóre, nak³ada siê na ni¹
niewiedza o us³ugach, traktowanych niezmiennie jako sektoralne residuum albo dodatkowe
opakowanie towaru.
5. Jedn¹ z kluczowych kwestii dyskutowanych nie tylko na tej konferencji, ale w ca³ym
rodowisku akademickim jest jakoæ kszta³cenia, sprawa akredytacji kierunków, uznawalnoci certyfikatów itd. Interesuj¹c¹ analizê tego pêdu ku jakoci przeprowadzi³ Bill Readings
(autor ksi¹¿ki The University in Ruins) wykazuj¹c, ¿e ów zwrot ku doskona³oci, jak go
nazywa, jest przejawem kryzysu, który obj¹³ uniwersytety i  dodajmy  akademie. Skoro
Bildungs (rozumiane jako kszta³towanie osobowoci przez wprowadzanie w szeroko pojêt¹
kulturê) zosta³o zast¹pione przez trening, to tym samym rozerwana zostaje spójnoæ procesu (tworzenie wiedzy w podstawowych badaniach naukowych) i produktu (wpajania treci kulturowych w trakcie kszta³cenia), czyli zniesione zostaj¹ podstawy, na których by³ oparty model uniwersytetu Humboldta. St¹d ju¿ tylko krok do przekszta³cenia uniwersytetu w przedsiêbiorstwo gospodarki rynkowej wiadcz¹ce us³ugi edukacyjne i daj¹ce ambitniejsz¹, bo
naukowo-dydaktyczn¹, pracê (proces); i krok nastêpny  do postrzegania jego produktu
w kategoriach doskonalenia zasobów ludzkich (efekt).
Kto móg³by spytaæ, czy to le, ¿e stawiamy na jakoæ kszta³cenia i doskonalenie zasobów ludzkich?
Jeli wydaje siê nam, ¿e sprawy zmierzaj¹ we w³aciwym kierunku, to nasze dobre samopoczucie mo¿na wyt³umaczyæ wieloznacznoci¹ samej kategorii, jak¹ jest jakoæ. Readings
zwraca nasz¹ uwagê na to, ¿e nawet gdybymy zast¹pili j¹ takimi s³owami jak doskona³oæ
(excellentia) czy perfekcja, to i tak jej zapewnianie (egzekwowanie) bêdzie przypominaæ zasadê maksymalizacji zysku, bo wystandaryzowana jakoæ jest pozbawiona treci, poniewa¿
ka¿de dorównywanie normom nie ma g³êbszych treci. W tym, co bêdziemy robiæ, pewnie
bêdziemy lepsi, wydajniejsi, mo¿e  w jaki sposób  równie¿ bardziej perfekcyjni, ale problem nie w tym, by co robiæ coraz lepiej, ale by najpierw robiæ s³uszne/w³aciwe rzeczy.
Paradoksalnie, za spraw¹ rozumianej normatywnie jakoci, niestety, mo¿emy od spe³nienia
tego postulatu (excellentia) coraz bardziej siê oddalaæ. Aby potwierdziæ, ¿e to nam grozi,
podam dwa przyk³ady.
Zacznijmy od mistrza. Doskonalenie procesu kszta³cenia  traktowanego albo jako
proces obróbczy, albo jako alokacja zasobów wiedzy  ma niewiele wspólnego z samodoskonaleniem, bo eksperta-profesjonalistê nie obowi¹zuje ju¿  jak to by³o w odniesieniu
do wolnych zawodów  zgodnoæ etosu zawodowego z etyk¹ prywatnoci.
Co za siê tyczy studenta, to g³adkie przekszta³cenie go w klienta sprawia, ¿e z dawnej relacji
mistrzuczeñ nie pozostaje ju¿ nic, bo student staje siê konsumentem nie tylko odpowiednio
spreparowanej, ale spakowanej wiedzy, która coraz mniej ró¿ni siê od ca³ej reszty gad¿etów, jakie
kupuje w trakcie studiów (Readings pisze: na wzór pami¹tek z Disneylandu). Jego konkluzjê
przytaczam in extenso: Obecne zamieszanie wokó³ nauczania wynika z prostego konfliktu, jakiego wymaga nauka, a administracyjn¹ logik¹, która promuje sprawne przekazywanie informacji. Uwa¿am, ¿e celem nauczania nie powinno byæ wytwarzanie autonomicznych podmiotów,
które rzekomo staj¹ siê wolne dziêki informacjom przyswojonym w toku studiów. Nauczanie  po
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zrzeczeniu siê roszczeñ do autorytetu i autonomii  lepiej pojmowaæ jako sieæ obowi¹zków. Transgresyjna si³a nauczania jest nie tyle wypadkow¹ okrelonych treci, ile zgody na czasowoæ zapytania, która sprawia, ¿e pedagogika nie mo¿e zostaæ zdefiniowana w kategoriach transakcji, której
zakoñczeniem jest wystawienie stopnia albo przyznanie dyplomu. Pragmatyzm instytucjonalny
pozwala na nowo przemyleæ modernistyczne twierdzenie, ¿e uniwersytet dostarcza modelu racjonalnej wspólnoty, jest mikrokosmosem sfery publicznej4.
Tak wiêc uczelnia (uniwersytet) staje siê takim wyró¿nionym miejscem, gdzie powinno
siê rozwa¿aæ problemy integralnie zwi¹zane ze sfer¹ publiczn¹; odnosz¹ce siê do bycia
razem, bycia miêdzy ludmi (inter homines esse  tak definiowa³a to, co publiczne Hannah
Arendt); do jakoci ¿ycia, a wiêc w koñcu do celów i sposobów gospodarowania. Wobec
s³abn¹cego znaczenia pañstwa w globalizuj¹cym siê wiecie, to rozwa¿enie  ów namys³ 
urastaj¹ do rangi misji spo³ecznej akademii.
6. Wypada teraz przedstawiæ najwa¿niejsze implikacje, jakie wywo³a³oby wprowadzenie do programu studiów ekonomicznych sfery publicznej w pe³nym wymiarze. Poniewa¿
jest to konferencja dotycz¹ca przysz³ego kszta³tu studiów ekonomicznych, wiêc nie p³aszczyzna szczegó³owych rozwi¹zañ programowych, ale rozwa¿ania o charakterze ca³ociowym s¹ tu jak najbardziej stosowne. Chcia³bym wiêc swoj¹ wypowied skierowaæ w sferê
zagadnieñ, które znajduj¹ wyraz w formu³owaniu misji akademii ekonomicznych. Proponuj¹c takie podejcie, zak³adam, ¿e dopiero z tych strategicznych rozstrzygniêæ nale¿y wyprowadziæ wnioski dotycz¹ce uk³adu przedmiotów i zawartoci programów studiów.
W nawi¹zaniu do zasadniczej tezy tego komunikatu mo¿na zatem spytaæ, jakie by³yby
nastêpstwa uwzglêdnienia w programie studiów ekonomicznych  po pierwsze  pe³nego
wymiaru i znacz¹cej obecnoci tego, co publiczne, a po drugie  jakie mog³yby byæ konsekwencje wynikaj¹ce z uwiadomienia sobie, ¿e chodzi jednak o us³ugi? Odpowiadaj¹c, nie
bêdê wnika³ w szczegó³y, postaram siê jedynie wykazaæ, ¿e wy³oni³by siê przed nami inny
obraz gospodarki. Widzimy bowiem, ¿e:
■ Rozszerzony zostaje w zasadniczy sposób organizacyjno-w³asnociowy uk³ad
odniesienia, uwzglêdniaj¹cy trojak¹ w³asnoæ: prywatn¹, publiczn¹ (pañstwow¹ i komunaln¹) oraz ani prywatn¹, ani publiczn¹. Tak z³o¿ona struktura organizacyjno-w³asnociowa jest zgodna z obrazem rzeczywistoci spo³ecznej, z jak¹
maj¹ do czynienia ekonomici. Wszystkie przewidywania potwierdzaj¹, ¿e znaczenie sektora po dwakroæ tercjalnego (raz  trzeci, bo us³ugowy; dwa  ¿e
bêd¹c us³ugowy, staje siê coraz bardziej nieprywatny i niepubliczny) bêdzie siê
zwiêkszaæ. Zasadniczej zmianie ulega wiêc zakres interpretacji celów i rodków, jakimi pos³uguje siê dzi spo³eczeñstwo gospodaruj¹ce. Nie mo¿emy zapominaæ, ani udawaæ, ¿e wybór jednej (lub dominuj¹cej) opcji (prywatno-rynkowej) nie bêdzie wp³ywa³ stymuluj¹co na atrofiê wiêzi spo³ecznych, u³atwiaj¹c rozpowszechnianie siê postaw, które Piotr Sztompka okrela jako kulturê
cynizmu, kulturê manipulacji i kulturê obojêtnoci5.
4

B. Readings: Zmierzch uniwersytetu? (fragment ksi¹¿ki The University in Ruins), Res Publica Nowa 2002, nr 11.

5

P. Sztompka: Kryzys wiêzi moralnej w wiecie wspó³czesnym?, Polska Akademia Umiejêtnoci, Prace Komisji Zagro¿eñ Cywilizacyjnych, t. 2, Kraków 1999.
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Jeli us³ugi publiczne rozumieæ jako zorganizowan¹ w specyficzny sposób formê obs³ugi okrelonej wspólnoty, to owa specyficznoæ wyra¿a siê, po pierwsze, w uwzglêdnieniu rozszerzonego zestawu uwarunkowañ spo³eczno-socjalno-kulturowych, a po wtóre
 w uwzglêdnieniu ró¿nych poziomów zaanga¿owania us³ugobiorców (cz³onków owej wspólnoty), a¿ po samoobs³ugê.
■ Podmioty wiadcz¹ce us³ugi publiczne przybieraj¹ bardzo zró¿nicowan¹ formê organizacyjno-w³asnociow¹, nadal pozostaj¹c us³ugodawcami. Dopuszczaj¹c nadto partnerstwo publicznoprawne, tym bardziej wymagaj¹ wypracowania
us³ugowo-publicznej wersji zarz¹dzania (nimi). Choæby dlatego, ¿e wiele z nich
to quasi-przedsiêbiorstwa, funkcjonuj¹ce w strefie os³abionego oddzia³ywania
mechanizmu rynkowego (quasi-rynku); ¿e inne s¹ miary ich efektywnoci, inne
sposoby artyku³owania celów strategicznych itd. Czy mamy wiadomoæ tego, ¿e
Polska ci¹gle stoi przed rewolucj¹ mened¿ersk¹ w sektorze us³ug publicznych?
■ Perspektywa socjologiczno-makroekonomiczno-mened¿erska nie wyczerpuje
jednak zagadnienia. Wprowadzaj¹c perspektywê wspólnoty/spo³ecznoci lokalnej, w ¿aden sposób nie mo¿emy straciæ z pola widzenia jednostki, ludzkiego
indywiduum. Jego wyeksponowanie jest nawet konieczne, bo w analizowanym
tu uk³adzie, obok dwóch ról przypisywanych mu zwykle przez nauki ekonomiczne (producenta/przedsiêbiorcy i konsumenta) pojawia siê trzecia. Rola ta
nie zostaje  jak u Alvina Tofflera  wyprowadzona z prosumpcji, ale powinna
byæ skojarzona z servuction, a wiêc inicjowaniem przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych
do (samo)obs³ugi na poziomie gospodarstwa domowego i spo³ecznoci lokalnej. Dziêki nim kszta³tuje siê nie tylko wiadomoæ ekologiczna, ale umacnia
wiê spo³eczna, a w rezultacie wybory z mieæ przesuwaj¹ siê ku temu, by
bardziej byæ. W zmienionym, bo wcale nie nowym, rozumieniu jakoci ¿ycia,
niekoniecznie kupowanie i posiadanie, ale u¿yczanie i wspólne korzystanie mog¹
siê okazaæ najlepszym rodkiem zaspokajania niektórych potrzeb.
7. Przedstawione wy¿ej zagadnienia przek³adaj¹ siê na bloki przedmiotów i modu³y dydaktyczne. Tym siê tutaj nie bêdê ju¿ zajmowa³. Pragn¹³bym jedynie zwróciæ uwagê na to,
¿e, niestety, koniecznego tu do zastosowania uk³adu przedmiotów nie da siê wyprowadziæ
(ani tym bardziej pogodziæ) z istniej¹cej  i proponowanej jako pragmatycznie uzasadniona
 z dwuwydzia³owej struktury akademii ekonomicznych. Jeli uk³ad: Wydzia³ Ekonomii i Wydzia³ Zarz¹dzania zostanie zachowany, to specjalnoæ us³ugi publiczne (w znaczeniu owym
us³ugom tu nadawanym) powinna siê wyodrêbniæ jako studia miêdzywydzia³owe.
Ten koñcowy ju¿ wniosek uzupe³niê tylko krótkim komentarzem (choæ komentarzy mo¿e
byæ wiêcej): poniewa¿ struktury wydzia³owe s¹ niedro¿ne, znikome s¹ szanse, by takie wielodyscyplinarne studia mog³y siê pojawiæ w ofercie dydaktycznej akademii ekonomicznych,
bêd¹cych notabene uczelniami publicznymi6.

6
Kiedy piszê te s³owa, mija w³anie drugi miesi¹c od momentu z³o¿enia w³adzom dziekañskim Wydzia³u Zarz¹dzania
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu propozycji (wraz z za³o¿eniami programowymi) uruchomienia specjalnoci zarz¹dzanie us³ugami publicznymi. Jak dot¹d  ¿adnych reakcji; st¹d powy¿szy wniosek.
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Europejskie standardy kszta³cenia
na poziomie
licencjackim i magisterskim
Wprowadzenie
Niewykluczone, ¿e tytu³ tego referatu nie jest realistyczny. Nie zada³em sobie trudu, by
przestudiowaæ prawo Unii Europejskiej w czêci dotycz¹cej kszta³cenia na poziomie wy¿szym, w tym zw³aszcza wymagañ standardów kszta³cenia na poziomie wy¿szym w zakresie
nauk ekonomicznych, definiuj¹cych te studia w³anie jako takie. Nie mam te¿ pewnoci, czy
jakie  choæby ogólne  definicje standardów programowych kszta³cenia na poziomie licencjackim i magisterskim w zakresie kszta³cenia ekonomicznego oraz mened¿erskiego zosta³y
wypracowane przez europejskie organizacje zajmuj¹ce siê kszta³ceniem mened¿erskim (takie jak EQUAL czy EFMD) i czy definicje takie s¹ przedstawione w systemie EQUIS, który ma
byæ europejskim g³ównym narzêdziem realizacji idei akredytacji opartej na wspólnych wymogach i standardach [przy jednoczesnym] koniecznym uwzglêdnianiu zró¿nicowania szkó³
i programów1.
W ramach m.in. Deklaracji Boloñskiej i jej kolejnych wydañ czynione s¹ wysi³ki na rzecz
tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego, czy europejskiej przestrzeni wiedzy,
co ma w przysz³oci doprowadziæ do pe³nej porównywalnoci wymagañ i ekwiwalentnoci
dyplomów. Na razie jednak, zdaje siê, Unia nie reguluje kwestii uznawania dyplomów ukoñczenia studiów, pozostaj¹c przy ogólnej zachêcie do uznawania ich nawzajem (owo nawzajem odnosi siê nie tyle do relacji miêdzy ministerstwami pañstw, ile miêdzy samymi uczelniami). W ten sposób ju¿ teraz jest u³atwione podejmowanie nauki w dowolnym pañstwie,
a praktycznym tego i w koñcu nader skromnym wyrazem s¹ unijne programy wymiany studentów zak³adaj¹ce wzajemne uznawanie przez szko³y wy¿sze semestrów studiów odbytych
i zaliczonych w uczelniach wspó³pracuj¹cych.
Mówienie o europejskich standardach kszta³cenia ekonomicznego na poziomie licencjackim i magisterskim mo¿e byæ zabiegiem ma³o realistycznym nie tylko z powodu wy¿ej
wymienionych przyczyn formalnoprawnych. Jest tak równie¿ ze wzglêdu na praktykê kszta³cenia z zakresu ekonomii i zarz¹dzania, demonstruj¹c¹ siê w fakcie dzia³ania i funkcjonowania na mniej lub bardziej regulowanym i upañstwowionym rynku edukacyjnym pañstw unij-

1
M. Ratajczak: Standardy akredytacyjne dotycz¹ce szkó³ biznesu: dowiadczenia europejskie, Akademia Ekonomiczna
w Poznaniu, maszynopis, s. 5, 7, bdw.
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nych ca³ego spektrum uczelni oferuj¹cych programy studiów i stawiaj¹cych wymagania na
bardzo zró¿nicowanym poziomie, a jednak przyznaj¹cych tak samo brzmi¹ce tytu³y zawodowe  Bachelor, Licenciate, Master  i odpowiadaj¹ce im dyplomy ukoñczenia studiów
wy¿szych. Praktyka ta znajduje usprawiedliwienie w przekonaniu, ¿e coraz trudniej jest opracowywaæ standardy dotycz¹ce programów, tak aby unikn¹æ zarzutu d¹¿enia do nadmiernej
unifikacji2.
Stawianie kwestii europejskich standardów kszta³cenia ekonomicznego i biznesowego
nie jest jednak, wbrew podniesionym tu zastrze¿eniom, zadaniem bez perspektyw, gdy¿ nie
chodzi o poszukiwanie i ustalenie jakiego jednego kompleksowego wzorca obejmuj¹cego
pe³ne programy studiów (co by³oby szkodliwe choæby w³anie ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo nadmiernej unifikacji programów), lecz o zdefiniowanie poziomu wiedzy bazowej.
Je¿eli za chodzi o poziom bazowej wiedzy ekonomicznej jako wspólnej podstawy do
porozumiewania siê w przedmiocie, w dobie oczywistego pog³êbiania siê kontaktów miêdzy
krajami, organizacjami gospodarczymi i ludmi, to sytuacja wygl¹da zgo³a inaczej. W tym
aspekcie, w³anie ze wzglêdu na praktykê kszta³cenia w zakresie ekonomii i zarz¹dzania,
podnoszenie kwestii europejskiego standardu poziomu kszta³cenia ma charakter realistyczny
o tyle o, ile:
1) okrelone poziomy s¹ realizowane jako takie przez uniwersytety o uznanej, przoduj¹cej roli w nauce i dydaktyce;
2) istnieje w miarê powszechne jednoznaczne rozumienie takich poziomów i brak
ich realizacji powinien spychaæ uczelnie na podrzêdne miejsca w ocenie pracodawców oraz kandydatów;
3) poziomy kszta³cenia i wiedzy zdobytej przez absolwentów maj¹ znaczenie dla
ich ubiegania siê o miejsce w miêdzyosobowym podziale pracy;
4) poziomy te, w po³¹czeniu z kryteriami oceny stosowanymi przez prowadz¹cych
rankingi (Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹, Sekcjê Uczelni Ekonomicznych
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego) otwieraj¹ uczelniom zagranicznym pole
ekspansji na polski rynek.

Przes³anki realizacji europejskich
standardów kszta³cenia na poziomie
licencjackim i magisterskim
Ze strategicznego punktu widzenia chwili uwagi wymaga aspekt trzeci, tzn. wp³yw, jaki
poziomy kszta³cenia i wiedzy zdobytej przez absolwentów maj¹ na ich ubieganie siê o miejsce w miêdzyosobowym podziale pracy. Budujemy Polskê zintegrowan¹ z euroatlantyckimi
strukturami politycznymi oraz chcemy tworzyæ gospodarkê, która pozwala na realizowanie
aspiracji narodowych i osobistych. Realizacja tych aspiracji jest uzale¿niona od miejsca w miêdzynarodowym i miêdzyosobowym podziale pracy oraz warunków systemu spo³eczno-gospodarczego, który pozwala (albo nie pozwala) aspiracje artyku³owaæ i realizowaæ. Miejsce

2
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w miêdzynarodowym i miêdzyosobowym podziale pracy zdobywa siê w ostrej konkurencji
miêdzy pañstwami, firmami i osobami  konkurencji o w³adzê i wp³ywy, o zyski, o stanowiska, o dochody.
Wszystko to oznacza (mimo rzucanych wyzwañ, których wyrazem, zachowuj¹c proporcje, jest zarówno atak na World Trade Center  jako wyzwanie wiatowe  jak i przeladowanie m³odego pracownika nauki w kraju, za to, ¿e zrobi³ magistra w angielskim Cambridge,
albo zg³aszanie do komisji dyscyplinarnej pracownika naukowego za to, ¿e z³o¿y³ podanie
o dofinansowanie wyjazdu na konferencjê naukow¹ Royal Economic Society, z referatem
bêd¹cym czêci¹ programu badawczego katedry, któr¹ kieruje), ¿e wykszta³cenie i wiedza
pozostan¹ najlepszymi narzêdziami osi¹gania wy¿szych pozycji w miêdzyosobowym podziale
pracy, a dla narodów  wytrzymywania globalnej konkurencji. Znana prawda, ¿e nie ma
narodów mniej i bardziej zdolnych, s¹ jedynie mniej i wiêcej inwestuj¹ce w siebie, nabiera
coraz wiêkszej mocy wraz z postêpuj¹c¹ globalizacj¹. W sposób oczywisty zatem rodzi siê
wo³anie o takie programy nauczania na poziomie wy¿szym, które satysfakcjonuj¹ standardy
wiedzy i umiejêtnoci wymagane od pracowników przez firmy wci¹gniête w miêdzynarodow¹ konkurencjê.

Uznane standardy kszta³cenia ekonomicznego
na poziomie licencjackim i magisterskim
W kszta³ceniu ekonomicznym i biznesowym istniej¹ wypracowane, miêdzynarodowe
standardy okrelone jako basic, intermediate i advanced, odzwierciedlane przez poziom wyk³adu, g³êbiê analizy (a wiêc poziom wykorzystywanych podrêczników) i tu mo¿emy siê
odwo³aæ do przyk³adów w naszym kraju ju¿ znanych i oswojonych.
Kurs ekonomii w polskich uczelniach ekonomicznych i biznesowych koñczy siê na ogó³
na poziomie podstawowym (basic), wyznaczanym poziomem podrêczników R.B. McKenziego, P.A. Samuelsona albo D. Begga i R. Dornbusha. Ten poziom uznawany jest w Polsce za
wystarczaj¹cy nie tylko jako podstawa do tytu³u licencjata, ale tak¿e magistra ekonomicznych i biznesowych kierunków studiów, a w skrajnym (znanym mi) przypadku równie¿ jako
wystarczaj¹ca podstawa egzaminu doktorskiego. Tymczasem porównywalnoæ standardów
kszta³cenia ekonomicznego w Polsce i na wiecie wymaga, by kurs ekonomii na studiach
licencjackich (odpowiednik Bachelor) opiera³ siê na podrêcznikach poziomu redniego (intermediate), klasy np. podrêcznika autorstwa H.R. Variana w przypadku mikroekonomii, czy
S. Morleya albo R. Barro b¹d H. Taylora w przypadku makroekonomii. Na przyk³ad ksi¹¿ka
Halla R. Variana Intermediate Microeconomics. A Modern Approach nale¿y do najbardziej
popularnych na wiecie, standardowych podrêczników do mikroekonomii na poziomie rednim, a wiêc na poziomie, który zatrzymuje siê w analizie ekonomicznej na statystyce porównawczej i uznawany jest, wed³ug standardów miêdzynarodowych, za wystarczaj¹cy na studiach ekonomicznych i biznesowych do uzyskania stopnia Bachelor (licencjatu). Dopiero
w³anie wyk³ad oparty na podrêcznikach poziomu redniego i zdane na ich podstawie egzaminy upowa¿niaj¹ do ubiegania siê o stopieñ Bachelor.
Studia magisterskie za konsekwentnie musz¹ siê opieraæ na podrêcznikach poziomu
wy¿szego (advanced), jak np. Variana Micreconomic Analysis, Krepsa Micreconomic Theory
albo (t³umaczonej w³anie w Wy¿szej Szkole Handlu i Finansów Miêdzynarodowych) Micro-

85

Europejskie standardy kszta³cenia na poziomie licencjackim i magisterskim

economic Theory Jahlego; w przypadku za mikroekonomii  Lectures on Macroenomics Blancharda i Fischera czy niedawno przet³umaczonej na polski przez Adama Szeworskiego Makroekonomii dla zaawansowanych P. Romera.
Podrêczniki do teorii ekonomii poziomu zaawansowanego do tej pory (poza dwoma
wy¿ej wymienionymi) nie by³y przek³adane na jêzyk polski i nie s¹ w Polsce wykorzystywane
do nauki ekonomii na studiach magisterskich i doktorskich  s³owem nie wesz³y jeszcze w
¿ycie. Fakt ten sprawia, ¿e ekonomiczne i biznesowe studia magisterskie w Polsce nie spe³niaj¹ standardów miêdzynarodowych  poruszamy siê jak gdyby po ni¿szej orbicie i nie jest
mo¿liwe wejcie na orbitê wy¿sz¹ bez importu nauczycieli z renomowanych orodków albo
bez zatrudniania polskich absolwentów renomowanych uniwersytetów, którzy potrafiliby na
odpowiednim poziomie poprowadziæ wyk³ady, a którzy obecnie s¹ wysysani przez sektor
gospodarczy, zw³aszcza bankowy.
Co prawda metoda wywodu powinna byæ taka: najpierw ustalamy merytoryczne wyró¿niki poziomu licencjackiego i magisterskiego w kszta³ceniu ekonomicznym i biznesowym,
a potem piszemy podrêczniki adekwatnie do zdefiniowanych standardów. Atoli poniewa¿
drzwi zosta³y ju¿ szeroko na wiecie otwarte i mamy ju¿ podrêczniki, z których bardziej znane wymieni³em, to mo¿emy skorzystaæ z definicji niejako a posteriori, odwo³uj¹c siê w³anie
do treci podrêcznikowych.
Rozró¿nienie poziomów kszta³cenia ekonomicznego i biznesowego na licencjacki oraz
magisterski opiera siê wiêc na:
■ wprowadzaniu bardziej skomplikowanych zagadnieñ (takich np. jak analiza dynamiczna jako naturalne rozwiniêcie statyki porównawczej), a st¹d i bardziej
z³o¿onego aparatu matematycznego (w miejsce lagran¿anianów pojawiaj¹ siê
hamiltoniany);
■ sposobie wyk³adu i zadawania pytañ: na poziomie wy¿szym na ogó³ nie stawia
siê problemów typu znajd rozwi¹zanie, ale raczej udowodnij, ¿e...;
■ wyjciu poza schematy zale¿noci deterministycznych na rzecz procesów stochastycznych;
■ poszerzeniu g³êbokoci i spektrum analizy; analiza jest poszerzana przede wszystkim o element inwestycji czy o elementy gry podmiotów walcz¹cych o rynek 
zaledwie sygnalizowany w podrêcznikach poziomu redniego (jak np. podrêczniku Variana w rozdziale o oligopolu), co jest naturalne, gdy przechodzimy do
zagadnieñ dynamicznych; spektrum analizy poszerzane jest te¿ w wyniku uchylenia za³o¿eñ kontrfaktycznych i badania wp³ywu na zachowania podmiotów
kolejno uwzglêdnianych czynników, takich np. jak efekty zewnêtrzne, niepewnoæ, nierówna informacja albo czynników odzwierciedlaj¹cych s³aboci charakteru ludzi i instytucji (pokusa nadu¿ycia, pieczeniarstwo, kamufla¿ itp.).
W nauczaniu teorii ekonomii rozwój i postêp w osi¹ganiu wy¿szych poziomów tylko
czêciowo polega na stosowaniu sformalizowanych, rygorystycznych dowodów g³oszonych
tez. Równie wa¿ny, a mo¿e i istotniejszy, jest ten aspekt rozwoju myli ekonomicznej, który
opiera siê, po pierwsze, na analizowaniu kolejnych czynników wp³ywaj¹cych na wybory, po
drugie  na poszukiwaniu i odkrywaniu problemów wspólnych odleg³ym wydawa³oby siê
dziedzinom, po trzecie wreszcie  na odkrywaniu treci ekonomicznych w zachowaniach
i zjawiskach zdawa³oby siê odleg³ych od dominium ekonomii. Zawsze jednak chodzi o czyn-
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niki i aspekty funkcjonalne, tzn. takie, które dotycz¹ danego zjawiska czy procesu gospodarczego, albo wreszcie obszarów zachowañ pozarynkowych niezale¿nie od tego gdzie, w jakim kraju czy czêci wiata wystêpuj¹. Analiza ekonomiczna wchodzi coraz mielej na pola
odleg³e na pierwszy rzut oka od dominium ekonomii i poddaje ekonomicznej interpretacji
cechy ludzkiego charakteru: pieczeniarstwo (z angielska free riding), dba³oæ (care), pokusê
nadu¿ycia (moral hazard), umizgiwania siê (signaling) czy np. zwodzenia (agency problem),
zazdroæ (envy)  a wiêc cechy ogólnoludzkie. St¹d p³yn¹ w¹tpliwoci po pierwsze co do
istnienia tzw. specyfik narodowych w wyborach ekonomicznych, a po drugie co do potrzeby
pisania podrêczników do teorii ekonomii specyficznych dla danego kraju (jak chwalony
w³anie za to, a dobry sk¹din¹d, podrêcznik Cabana). Dla wybranego kraju specyficzna powinna byæ raczej polityka gospodarcza, zawsze jednak powinna odwo³ywaæ siê do ogólnych
regu³ wyboru i zasad odkrytych przez ekonomiê, aby unikn¹æ prostych b³êdów i skutków
innych ni¿ obiecane.
Ustrukturyzowany wed³ug powy¿szych zasad poziom kszta³cenia licencjackiego i magisterskiego otwiera ³añcuch zale¿noci merytorycznych odnosz¹cych siê do sposobu wyk³adu i wymagañ przedmiotów specjalistycznych  miêdzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów, zarz¹dzania finansowego, marketingu i zarz¹dzania marketingowego,
polityki gospodarczej z jej dziedzinami, teorii zarz¹dzania i jej dziedzin szczegó³owych
(takich jak zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, wiedz¹ czy logistyk¹), nauk politycznych. Jakkolwiek mam w tym wzglêdzie pogl¹dy równie¿ odwo³uj¹ce siê do praktyki podrêcznikowej, któr¹ zaobserwowa³em dawno temu i w Chicago, i w Cambridge, i w Rotterdamie
 i której marszu na rynku polskich uczelni biznesowych, zdominowanym przez brykowe
i nadzwyczaj popularne opracowania, nie obserwujê  to jednak nie chcê w tych sprawach
zabieraæ g³osu.

Kto robi w Polsce to, co powinno byæ robione?
Pe³na odpowied na pytanie postawione w tytule tego podrozdzia³u wymaga³aby oczywicie przeledzenia programów nauczania w tych kilkuset jednostkach, które zajmuj¹ siê
kszta³ceniem w zakresie ekonomii i zarz¹dzania na poziomie wy¿szym. Takiej bazy danych
prawdopodobnie nikt w Polsce nie posiada, poniewa¿ sprawy poziomu treci programowych
w zarysowanym tu i prosto mierzalnym u¿ywanymi podrêcznikami wymiarze nigdy nie by³y
przedmiotem zainteresowania ani Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, ani Ministerstwa
Edukacji Narodowej, ani Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, które skupiaj¹ siê na miarach
i kryteriach oceny tylko porednio maj¹cych charakter merytoryczny. Wynika to prawdopodobnie z przewiadczenia, ¿e kryteria merytoryczne poziomów nauczania w zakresie ekonomii i zarz¹dzania s¹ automatycznie spe³nione, gdy spe³nione s¹ quasi-jakociowe wskaniki
kadrowe  wszak przecie¿ trzeba spe³niaæ kryteria merytoryczne, by wspinaæ siê po szczeblach stopni i tytu³ów, a st¹d z kolei uczelnie czerpi¹ uprawnienia do prowadzenia studiów
okrelonego szczebla. Implicite zatem odpowiedzialnoæ za poziom merytoryczny studiów
wy¿szych spoczywa na samym rodowisku nadaj¹cym tytu³y i stopnie oraz na organie kontrolnym, którym w ograniczonym stopniu jest Centralna Komisja ds. Tytu³u Naukowego i Stopni
Naukowych. Tak czy inaczej, bazy danych o programach prawdopodobnie nie ma, nie podlegaj¹ one zewnêtrznej ocenie, a stopieñ doktora nauk ekonomicznych, ba  doktora habili-
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towanego, otrzymany na podstawie wiedzy odpowiadaj¹cej podrêcznikom poziomu ju¿ nawet nie intermediate, ale wrêcz basic, jest z punktu widzenia kryteriów formalnych stosowanych przez Radê G³ówn¹, Ministerstwo Edukacji i Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹ równo
cenny (na marginesie dodajmy, ¿e Centralna Komisja ds. Tytu³u Naukowego Stopni Naukowych od czasu do czasu daje znaæ, ¿e nie jest równo cenny).
Na pytanie zatem kto robi w Polsce to, co powinno byæ robione mo¿na odpowiedzieæ
jedynie w tym sensie, ¿e jeli powiemy, kto robi  to nie znaczy, ¿e inni nie robi¹, tylko tyle,
¿e nie wiemy, czy robi¹, czy te¿ nie.
Na ca³kowit¹ swoj¹ nieodpowiedzialnoæ, usprawiedliwion¹ przeprowadzonym wczeniej wywodem, twierdzê, ¿e zamarkowany tutaj program studiów ekonomicznych na poziomie licencjata i magistra zgodnie ze standardami miêdzynarodowymi mierzonymi wy¿ej
wymienionymi podrêcznikami poziomu podstawowego, redniego i wy¿szego jest realizowany na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Wed³ug tego schematu realizowane s¹ tak¿e studia na kierunku ekonomia w Wy¿szej Szkole Handlu i Finansów Miêdzynarodowych w Warszawie. Uczelnia ta nie podziela bowiem panuj¹cego w naszym kraju optymizmu w kwestii wystarczalnoci minimum programowego przedmiotów kierunkowych kierunku ekonomia wymienionego w Uchwale Rady G³ównej nr 290/96 i przyjêtego przez Ministerstwo Edukacji za obowi¹zuj¹ce.
Wprowadzenie przez Wy¿sz¹ Szko³ê Handlu i Finansów Miêdzynarodowych do programu studiów magisterskich obowi¹zkowych przedmiotów zaawansowanej mikro- i makroekonomii oraz zaawansowanych zagadnieñ matematycznych (np. teorii sterowania) wynika zarówno z zamiaru nad¹¿enia za programem studiów magisterskich w tych uczelniach zachodnich, z którymi szko³a ta utrzymuje kontakty (Chicago, Rotterdam, Durham, Cambridge), jak
i z przewiadczenia, ¿e ekonomiczne studia magisterskie w Polsce, jak dotychczas, spe³niaj¹
naprawdê jedynie standardy studiów pierwszego stopnia (BA) realizowane w uniwersytetach
o renomie miêdzynarodowej. Wynika tak¿e z poczucia potrzeby wejcia na now¹ ,,orbitê
programow¹ w celu niedopuszczania do dalszego pog³êbienia siê luki edukacyjnej dziel¹cej
nas od krajów przoduj¹cych, co dzisiaj niestety obserwujemy, mimo ogromnych starañ i dynamicznego rozwoju wy¿szego szkolnictwa niepañstwowego.
Wed³ug wymienionych standardów realizowane s¹ te¿ studia na kierunkach ekonomia
oraz metody ilociowe i systemy informacyjne bêd¹cych pod naukow¹ kuratel¹ Kolegium
Analiz Ekonomicznych warszawskiej Szko³y G³ównej Handlowej, chocia¿ minusem jest tutaj
fakultatywnoæ niektórych przedmiotów stanowi¹cych rdzeñ kszta³cenia na poziomie magisterskim. Dodam jeszcze, ¿e s³ysza³em, i¿ tak rozumiane standardy poziomów licencjackiego i magisterskiego s¹ realizowane w Uniwersytecie £ódzkim i w Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu. O pozosta³ych kilkuset polskich uczelniach i wydzia³ach zajmuj¹cych siê kszta³ceniem z zakresu ekonomii i zarz¹dzania nie s³ysza³em, by wymienionych standardów nie
realizowa³y, ale mo¿na mieæ w¹tpliwoci czy z 60- lub 90-godzinnym minimum programowym zalecanym przez MENiS da siê przerobiæ choæby trzon materia³u zawartego kolejno
w podrêcznikach basic, intermediate i advanced. Z drugiej strony wiemy przecie¿, ¿e student zapytany, ile potrzebuje czasu, by nauczyæ siê jêzyka chiñskiego, odpowiada pytaniem
a kiedy egzamin?.
Studenci (lub potencjalni studenci), dysponuj¹c zatem syllabusem przedmiotu, który ka¿da uczelnia jest zobowi¹zana przedstawiæ, sami mog¹ oceniæ, czy dana szko³a wy¿sza oferu-
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je tylko dyplomy, do których wystawienia ma uprawnienia, czy te¿ dostarcza wiedzy adekwatnej do tej, jak¹ otrzymuj¹ ich rówienicy z krajów, z którymi ju¿ nied³ugo przyjdzie im
konkurowaæ na otwartym rynku pracy. Studenci studiów ekonomicznych w dawnej NRD
poznali skok jakociowy, jaki tu jest potrzebny i który móg³ siê tam dokonaæ dziêki radykalnemu wzmocnieniu kadry. Tego u nas nie da siê zrobiæ z powodu niedostatku kadr i dlatego
nasz marsz do nowoczesnego nauczania na poziomie prawdziwie wy¿szym jest powolny.

Kto i co pomaga w marszu ku europejskim
standardom kszta³cenia na poziomie
licencjackim i magisterskim?
Na tak postawione pytanie mo¿na odpowiedzieæ nie wprost, przypominaj¹c, kto i co
dwiga odpowiedzialnoæ za stan i poziom szkolnictwa wy¿szego w Polsce. Otó¿ od dziesiêcioleci za stan i poziom szkolnictwa wy¿szego w Polsce odpowiadaj¹ kolejne wersje Ustawy
o szkolnictwie wy¿szym, jej konkretne paragrafy i instytucje o ró¿nym stopniu i zakresie umocowania, jak ju¿ wy¿ej wymienione Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu czy Pañstwowa Komisja Akredytacyjna. To z zapisów ustawowych
wynika, ¿e doktor po uniwersytetach Cambridge, Chicago, Princeton czy Massachusetts Institute of Technology  zdolny do poprowadzenia zajêæ wed³ug wskazanych tu standardów 
jest dla szko³y wy¿szej w Polsce nic niewart. Nie s³yszelimy, aby wymienione instytucje
zajmowa³y siê kwesti¹ adekwatnoci poziomów kszta³cenia na poziomie licencjackim i magisterskim w Polsce do realizowanych choæby w krajach Unii.
Dowiadczylimy jednak ich mocy. To Sekcja Uczelni Ekonomicznych Rady G³ównej
oraz Ministerstwo Edukacji przez 2,5 roku blokowa³y wprowadzenie studiów magisterskich
na kierunku ekonomia, pomylanych w³anie wed³ug tutaj przedstawionych wariantów w Wy¿szej Szkole Handlu i Finansów Miêdzynarodowych  ekspert Rady G³ównej argumentowa³,
¿e jest to przedwczesne. Trzy lata MENiS blokowa³o uruchomienie Zachodniej Wy¿szej
Szko³y Handlu i Finansów Miêdzynarodowych w Zielonej Górze, która swoje uprawnienia
licencjackie chcia³a realizowaæ odwo³uj¹c siê do standardów licencjackich obowi¹zuj¹cych
w Europie, choæby w pobliskim Chemnitz w Niemczech.
Dyfuzji europejskich standardów kszta³cenia na poziomie licencjackim i magisterskim
nie pomagaj¹ powtarzaj¹ce siê b³êdy systemowe jeli nie w definiowaniu, to w mierzeniu
kryteriów oceny  rankingi uczelni ekonomicznych i biznesowych, ustalone ku samozadowoleniu ich twórców i naukowych opiekunów, bior¹cych stabilnoæ wyników za dobr¹ monetê. W efekcie bryluj¹ wyniki ilociowe (moc naukowa!  a, ¿e oparta na elementarzu Begga
i Dornbusha, a to ju¿ jest ocena jakociowa, o to nie pytamy). Przecie¿ o to nie zapyta nawet
Marek Ratajczak, wzdragaj¹cy siê w Polityce przed ocenami jakociowymi, do których jest
powo³any. Profesor Ratajczak wie bowiem, po prostu wie i ju¿, ¿e Cambridge, Chicago, Rotterdam stoj¹ wy¿ej ni¿ inne uniwersytety zachodnie i nic nie szkodzi³oby wprowadzenie
wa¿enia ocen kontaktów miêdzynarodowych polskich uczelni miejscem, jakie w krajach rodzimych zajmuj¹ ich partnerzy w tamtych rankingach. Powstawa³aby wtedy presja na szukanie wspó³pracy z najlepszymi tam, a nie z kimkolwiek stamt¹d i otwieranie komukolwiek
stamt¹d polskiego rynku edukacyjnego.
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Dyfuzji europejskich standardów kszta³cenia na poziomie licencjackim i magisterskim
nie sprzyja te¿ opór rodowiska w konkretnych decyzjach  oto blokuje siê zatrudnienie absolwenta Cambridge, oto blokuje siê wspó³pracê na poziomie studiów doktoranckich z Chicago, oto przeprowadza siê kampanie przeciwko promotorowi doktoratu honorowego dla
laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. I nie ma dok¹d pójæ na skargê3, ¿e lekcewa¿one s¹ zasady i kryteria akademickie, ¿e w jakim stopniu dokonuje siê gwa³tu na przysz³oci m³odzie¿y, której czasu straconego na studiach z nazwy tylko wy¿szych nikt nie zwróci
i szans na konkurencjê w miêdzyosobowym podziale pracy w otoczeniu miêdzynarodowym
nie pomno¿y.
Pomóc mo¿e rynek i wolna na nim konkurencja. To rynek edukacyjny  o którym ju¿
Adam Smith bez ma³a 250 lat temu pisa³ w swoich rozwa¿aniach nad przyczynami bogactwa
narodów, ¿e jest lepszym weryfikatorem prawdy ni¿ komisje ministerialne i gildie rodowiskowe (choæ powstawanie ich kolejnych orodków jest po¿¹dane jako narzêdzie wzmocnienia konkurencji opinii, pogl¹dów i krytyki wewn¹trzrodowiskowej)  mo¿e potwierdziæ trafnoæ strategii odwo³uj¹cych siê do wprowadzania europejskich standardów kszta³cenia na
poziomie licencjackim i magisterskim. Rynek i jego g³ówny tu podmiot  studenci, których
horyzont mylenia jest d³ugi, bo przed nimi dopiero ma siê otwieraæ droga kariery. Dlatego
wielkim optymizmem napawa ostatni bunt m³odzie¿y w Szkole G³ównej Handlowej. Ale
pomoc Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dysponuj¹cego funduszami pañstwowymi
jest te¿ potrzebna  zanim wszyscy studenci uciekn¹ tam, gdzie daj¹ taki sam dyplom przy
mniejszym wysi³ku, a czasem i przy wiêkszym splendorze nazwy uczelni. To na ministerstwie
spoczywa obowi¹zek alokacji pieniêdzy podatnika tam, gdzie obiecuj¹ najwiêksz¹ stopê
zwrotu w postaci pomno¿onego i zakumulowanego w absolwentach kapita³u ludzkiego niezale¿nie od prawno-w³asnociowej formy szko³y wy¿szej. Do tego za potrzeba informacji
i wiedzy o tym, czym s¹ licencjackie i magisterskie studia wy¿sze w zakresie ekonomii i zarz¹dzania wed³ug standardów europejskich, a wiêc tak¿e potrzeba instytucji, gildii rodowiskowych, które taki temat poddadz¹ publicznej dyskusji ku d³ugofalowemu po¿ytkowi
wszystkich4.

3
No, istnieje s¹d pracy  rozprowadzê w czasie konferencji wród kolegówi materia³y s¹dowe dotycz¹ce jednego
przypadku, który wydaje siê ciekawy w poruszanym tu kontekcie.
4
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Studia dwujêzyczne

 dowiadczenia tzw. potoku niemiecko-polskiego
na kierunku Informatyka i Ekonometria
Uniwersytetu Szczeciñskiego
Od czasu rozpoczêcia transformacji gospodarczej i politycznej w europejskich krajach
dawnej RWPG, zastanawiamy siê nad przysz³ym kszta³tem polskiej edukacji i nauki w poszerzonej Europie. Dowiadczenia innych krajów nie mog¹ byæ wielk¹ pomoc¹, gdy¿ tradycje,
wzory, a tak¿e warunki funkcjonowania nauki i szkolnictwa wy¿szego s¹ tam i u nas zupe³nie
inne. Jako przyk³ad zupe³nie innego pogl¹du obywateli w Polsce w porównaniu z krajami
Europy Zachodniej na kwestie przygotowania do przysz³ej pracy zawodowej i funkcjonowania w zinformatyzowanym spo³eczeñstwie mo¿e pos³u¿yæ sprawa studiów dwustopniowych.
Zosta³y one przekszta³cone z typowych studiów dla pracuj¹cych, przy przyjêciu naiwnego
za³o¿enia przez twórców tej koncepcji o akceptacji przez m³od¹ czêæ spo³eczeñstwa modelu: I stopieñ dla osób chc¹cych zdobyæ zawód i nie maj¹cych ambicji akademickich, II stopieñ dla wybranych pozosta³ych. W praktyce model ten zosta³ przez wiêkszoæ dotychczasowych studentów odrzucony, ci¹gle jednak zak³ada siê, przywo³uj¹c za³o¿enia Deklaracji
Boloñskiej, ¿e powinien byæ konsekwentnie realizowany.
W rzeczywistoci ok. 90% absolwentów studiów licencjackich studiuje dalej na uzupe³niaj¹cych studiach magisterskich, a szkolnictwo wy¿sze i sami studenci ponosz¹ zbêdne koszty
i trudy pisania dwóch prac dyplomowych, przy czym pierwsza z nich w praktyce niczemu
nie s³u¿y.
Nieprawdopodobny rozwój ilociowy polskiego szkolnictwa wy¿szego, zw³aszcza ekonomicznego, w ostatnich 10 latach ka¿e zastanowiæ siê nad jego teraniejszoci¹ i przysz³oci¹. Po tym okresie i zebranych dowiadczeniach wiadomo ju¿, ¿e epoka ekstensywnego
rozwoju nowych szkó³ wy¿szych i tworzenia w nich nowych kierunków studiów odchodzi
w przesz³oæ. Jednoczenie tworzy siê naturalna potrzeba kontaktów oraz koniecznoæ wymiany studentów i pracowników miêdzy uczelniami polskimi i zagranicznymi. Instytucjonalizacja i wsparcie tej wymiany przez programy Unii Europejskiej Socrates/Erasmus zaowocowa³y w³¹czeniem siê do nich na du¿¹ skalê polskich uczelni oraz da³y szansê wielu m³odym
ludziom na odbycie czêciowych studiów poza macierzyst¹ uczelni¹.
W Uniwersytecie Szczeciñskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania istnia³y tradycje wspó³pracy naukowej i wymiany studenckiej z uczelniami niemieckimi jeszcze
z czasów istnienia NRD, i by³y to tradycje nie zwi¹zane ze wzajemnym ideologicznym utwierdzaniem siê w przekonaniu o wy¿szoci socjalizmu.
Pocz¹tek bli¿szym kontaktom i wzajemnemu poznaniu da³a wspó³praca naukowa i wymiana pracowników z Wy¿sz¹ Szko³¹ Transportu w Drenie (ówczesna Hochschule für Ver-
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kehrswesen), która przekszta³ci³a siê w zjednoczonych Niemczech w Uniwersytet Techniczny. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych zaistnia³a szansa stworzenia na Wydziale tzw. potoku niemiecko-polskiego na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka  póniej Informatyka i Ekonometria. Mo¿liwoci materialne stworzy³o wspó³finansowanie studiów przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacjê Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej oraz przedakcesyjne fundusze europejskie. Bez dodatkowego zasilania finansowego funkcjonowanie tych
studiów, zw³aszcza w pocz¹tkowej fazie, nie mia³oby szans.
Najwa¿niejszym jednak problemem, którego rozwi¹zanie warunkowa³o nie tylko powstanie, ale przede wszystkim utrzymanie i funkcjonowanie potoku, by³o nak³onienie do
codziennej wspó³pracy polskich profesorów biegle w³adaj¹cych jêzykiem niemieckim oraz
profesorów niemieckich reprezentuj¹cych identyczne lub pokrewne dyscypliny. Sukces w tej
materii jest w moim przekonaniu kluczem do stworzenia tego rodzaju studiów. W uczelni
próbowano zorganizowaæ podobne potoki dla innych dyscyplin ekonomicznych, ale nawet
¿yczliwoæ partnerskich szkó³ wy¿szych, uzgodnienie programów studiów, a tak¿e wstêpne
rozwi¹zania kwestii finansowania nic nie da³y, gdy¿ nie by³o woli codziennej wspó³pracy
miêdzy przedstawicielami kadry profesorskiej tych uczelni.
Potok niemiecko-polski im. Konrada Zuse (niem. Deutschsprachige Studiengang) powsta³
przy udziale pracowników uczelni z Dortmundu i Hamburga, a po pewnym czasie tak¿e
Wismaru i Drezna. Lista wspó³pracuj¹cych partnerów zmienia siê i ci¹gle jest otwarta, tym
bardziej otwarta jest lista wyk³adowców, którzy reprezentuj¹ tak¿e wiele innych niemieckich
uczelni.
Rekrutacja odbywa siê podobnie jak na inne kierunki studiów, obejmuje wiêc egzamin
pisemny z matematyki i jêzyka obcego, przy czym jest to naturalnie jêzyk niemiecki. Kandydaci, którzy zostali przyjêci na kierunek Informatyka i Ekonometria, deklaruj¹ nastêpnie chêæ
studiów na potoku niemiecko-polskim. Co roku udaje siê zebraæ grupê 2030 osób, które
chêtnie podejmuj¹ takie nietypowe studia.
Pierwszym problemem przy budowie programu studiów by³o uzgodnienie proporcji, jakie przedmioty studenci bêd¹ studiowaæ w jêzyku niemieckim, a jakie w polskim. Przyjêto,
¿e w trakcie ca³ych studiów ok. 60% godzin zajêæ bêdzie siê odbywa³o po niemiecku, ale na
pierwszych latach studiów przewagê bêd¹ mia³y przedmioty polskojêzyczne. Program uwzglêdniaj¹cy minimum dla kierunku Informatyka i Ekonometria przewidywa³, na wyrane ¿yczenie strony niemieckiej, odbywanie przez studentów ca³osemestralnej praktyki w firmach niemieckich oraz co najmniej jednosemestralny pobyt w partnerskiej uczelni niemieckiej.
Dotychczasowa praktyka realizacji zajêæ wyranie wskazuje na koniecznoæ ich organizacji w blokach wyk³adowych ze wzglêdu na przyjazdy kadry z Niemiec. Czêæ zajêæ jest
prowadzona wspólnie przez profesorów z Niemiec i Polski, co jest korzystne, poniewa¿ studenci równolegle poznaj¹ polsk¹ i niemieck¹ terminologiê w danej dyscyplinie. Z regu³y na
III i IV roku korzystaj¹ z wyjazdów zagranicznych w ramach programów Socrates/Erasmus,
ale jednoczenie ubiegaj¹ siê o uzyskanie innych stypendiów niemieckich lub wyje¿d¿aj¹
prywatnie, realizuj¹c uzgodniony program.
Program studiów nie jest ³atwy i wymaga wiele wysi³ku oraz przyzwyczajenia siê do
specyfiki tego rodzaju zajêæ, gdy¿ dodatkowym problemem s¹ kwestie jêzykowe. Dlatego
program opracowano w ten sposób, aby na kilku pierwszych semestrach istnia³a mo¿liwoæ
przeniesienia siê na zajêcia polskojêzyczne bez utraty roku czy semestru.
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Praca dyplomowa jest przygotowywana w jêzyku niemieckim pod kierunkiem polskich
profesorów, recenzentami s¹ za z regu³y profesorowie niemieccy, zatrudnieni w Uniwersytecie Szczeciñskim.
Od momentu startu studiów polsko-niemieckich up³ynê³o ju¿ 11 lat, dlatego mo¿na siê
pokusiæ o podsumowanie, jakie wnioski p³yn¹ z dotychczasowej wspó³pracy przy organizacji potoku oraz z losów jego absolwentów.
Dla sukcesu podobnych przedsiêwziêæ musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
■ opracowany wspólnie program studiów;
■ ustalona i ci¹gle uzupe³niana grupa profesorów  wyk³adowców z uczelni partnerskich;
■ stabilny system finansowania przebiegu studiów;
■ zapewniony dop³yw m³odzie¿y chc¹cej studiowaæ na tym potoku.
Interesuj¹ce s¹ opinie absolwentów, którzy maj¹ za sob¹ pierwsze dowiadczenia zawodowe. Wed³ug ich stwierdzeñ nie mieli dotychczas problemów ze znalezieniem pracy zarówno w Polsce, jak i czêsto w krajach niemieckojêzycznych. G³ówne przyczyny takiej sytuacji s¹ nastêpuj¹ce:
■ bardzo dobra znajomoæ jêzyka niemieckiego i z regu³y równie¿ angielskiego;
■ dyplom ukoñczenia studiów z informatyki gospodarczej;
■ bardzo dobre kontakty z pracodawcami niemieckimi, nawi¹zane w trakcie odbywania praktyk;
■ czêsty fakt znalezienia sobie miejsca pracy ju¿ w okresie studiów;
■ otwarcie na wyzwania europejskiego rynku pracy, znajomoæ jego mechanizmów i obycie w kontaktach miêdzynarodowych.
Wejcie do Unii Europejskiej bêdzie wyzwaniem zmuszaj¹cym do zreformowania programów i byæ mo¿e zmiany dotychczasowej formu³y tego potoku. Trwaj¹ prace nad jego
przystosowaniem do nowych warunków ekonomicznych i prawnych.
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Dowiadczenia Wydzia³u
Zarz¹dzania i Ekonomiki Us³ug
Uniwersytetu Szczeciñskiego
w reformowaniu procesu kszta³cenia
Tradycja
Pocz¹tki szkolnictwa wy¿szego na Pomorzu Zachodnim przypadaj¹ na rok 1946, kiedy
powsta³a pierwsza szko³a wy¿sza w Szczecinie, prowadz¹ca studia w zakresie nauk ekonomicznych. By³a ona fili¹ poznañskiej Akademii Handlowej. Proces wielu przekszta³ceñ organizacyjnych doprowadzi³ do powstania w 1985 r. Wydzia³u Ekonomicznego, wchodz¹cego
w sk³ad tworzonego wówczas Uniwersytetu Szczeciñskiego. Na Wydziale kontynuowane by³y
kierunki kszta³cenia, które dynamicznie rozwija³y siê w latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych i by³y zwi¹zane ze specjalizacjami bran¿owymi. W 1990 r. z Wydzia³u Ekonomicznego wyodrêbniono jako samodzieln¹ jednostkê dydaktyczno-naukow¹ Wydzia³ Transportu
i £¹cznoci, który niemal od pocz¹tku swojej dzia³alnoci uzyska³ pe³ne prawa akademickie.
Wydzia³ przej¹³ tradycyjne kierunki kszta³cenia w zakresie nauk ekonomicznych zwi¹zane
z transportem, gospodark¹ morsk¹ oraz poczt¹ i telekomunikacj¹. W wyniku rozszerzenia oferty
dydaktycznej oraz badañ naukowych w 1999 r. jednostka przyjê³a obecn¹ nazwê, tj. Wydzia³
Zarz¹dzania i Ekonomiki Us³ug.

Kierunki i specjalnoci
Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, kiedy nadawano obecny kszta³t kierunkom studiów ekonomicznych w Polsce, struktura kszta³cenia na Wydziale by³a oparta na kierunku
ekonomia i dwóch specjalnociach: ekonomika i organizacja transportu oraz ekonomika
i organizacja ³¹cznoci. W roku akademickim 1995/1996 Wydzia³ wprowadzi³ do swojej
oferty dydaktycznej kierunek zarz¹dzanie i marketing, a tak¿e dwie specjalnoci: zarz¹dzanie finansami w podmiotach gospodarczych oraz zarz¹dzanie i marketing w przedsiêbiorstwach ³¹cznoci. W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych znacz¹co wzros³a liczba studentów,
a tym samym liczba pracowników, zw³aszcza m³odszej kadry dydaktycznej. Od 1998 r.
Wydzia³ wprowadza kolejne specjalnoci studiów, niejako pog³êbiaj¹c tradycyjny uk³ad
swojej oferty dydaktycznej, opartej na dwóch kierunkach i obecnie ³¹cznie omiu specjalnociach. Nazwy specjalnoci ulega³y w ostatnich kilku latach niewielkim korektom. Oprócz
wy¿ej wymienionych kandydatom proponowane s¹ nastêpuj¹ce specjalnoci: turystyka i hotelarstwo, ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwami, finanse i zarz¹dzanie administracj¹ publiczn¹, marketing.
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Zdaniem przewa¿aj¹cej czêci cz³onków Rady Wydzia³u, oferta kszta³cenia na Wydziale powinna byæ oparta na kierunkach i specjalnociach. Podkrela to niejako specyfikê Wydzia³u, a tak¿e wskazuje na dotychczasowe dokonania badawcze, dydaktyczne i wspó³pracê
z praktyk¹ gospodarcz¹ oraz administracj¹ publiczn¹. W³adze Wydzia³u maj¹ jednak wiadomoæ koniecznoci uogólnienia swojej oferty dydaktycznej, bior¹c pod uwagê zw³aszcza
sygna³y p³yn¹ce z rynku pracy. Tylko nik³a czêæ absolwentów Wydzia³u podejmuje pracê
w w¹sko wyspecjalizowanych zawodach ekonomicznych w transporcie, spedycji, na poczcie,
w telekomunikacji, turystyce czy administracji publicznej. Ponadto w¹ska specjalizacja odnosi siê bardziej do zawodowych form studiów, a nie uniwersyteckich.
Z drugiej jednak strony, przywi¹zywanie wagi do specjalnoci wskazuje na indywidualizacjê oferty i dostrzeganie Wydzia³u na rynku edukacyjnym oraz odwo³uje siê do wspomnianych ju¿ uwarunkowañ zwi¹zanych z tradycj¹ Wydzia³u.

Minima programowe Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu
Podstaw¹ programu studiów na obu kierunkach s¹ minima programowe okrelone przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Mimo ¿e rodowiska ekonomistów maj¹ podzielone zdania na temat s³usznoci okrelenia takiego kszta³tu minimów dla poszczególnych kierunków oraz nazw samych kierunków, program studiów dziennych od 1999 r.
uwzglêdnia wszystkie zalecenia Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego (a obecnie MENiS).
Na studiach wieczorowych i zaocznych zalecenia MENiS w pe³ni wprowadzane s¹ od roku
akademickiego 2002/2003 w zakresie nazw przedmiotów. Wydzia³ nie jest w stanie wywi¹zaæ siê z na³o¿onej przez minima liczby godzin na studiach licencjackich i jednolitych
magisterskich z powodów zarówno finansowych, jak i organizacyjnych oraz lokalowych.
Ponadto nale¿y wzi¹æ pod uwagê mo¿liwoci studentów, którzy na studiach licencjackich
w ci¹gu szeciu semestrów musieliby wys³uchaæ ok. 1,3 tys. godzin wyk³adów i æwiczeñ.
Spowodowa³oby to koniecznoæ organizowania trzydniowych zjazdów nawet trzy razy
w miesi¹cu.
Od roku akademickiego 2003/2004 na studiach zaocznych zostan¹ przywrócone lektoraty jêzyków obcych.

Blok przedmiotów poza minimami Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu
W zwi¹zku z faktem utrzymywania specjalnoci, przedmioty z minimów MENiS z regu³y
ograniczone s¹ do wymiarów godzinowych okrelonych w minimach. W przypadku studiów
dziennych wiêksza liczba godzin zosta³a przypisana lektoratowi z jêzyka obcego w biznesie
(240 godzin) oraz matematyce i przedmiotom z zakresu prawa. Do tzw. siatki ogólnej dla
wszystkich specjalnoci na danym kierunku Wydzia³ wprowadzi³ m.in. naukê o przedsiêbiorstwie, finanse przedsiêbiorstw, analizê ekonomiczn¹, integracjê europejsk¹, przedmioty fakultatywne oraz seminaria magisterskie. Ponadto ok. 600 godzin jest przeznaczonych na przedmioty dotycz¹ce poszczególnych specjalnoci.
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Zasady rekrutacji studentów
Nabór na I rok prowadzony jest poprzez egzamin wstêpny na studiach dziennych, a w przypadku pozosta³ych form  na podstawie konkursu wiadectw dojrza³oci lub ocen na dyplomie studiów licencjackich. Przywi¹zanie Wydzia³u do specjalnoci znajduje odzwierciedlenie w zasadach rekrutacji. Zgodnie z corocznymi decyzjami Rady Wydzia³u na wszystkie
formy studiów nabór dokonywany jest na kierunki, ale z koniecznoci¹ deklaracji przez kandydata specjalnoci. Wprawdzie studentom umo¿liwia siê zmianê specjalnoci w trakcie studiów, ale w przypadku masowych prób zmian przejcia miêdzy specjalnociami s¹ ograniczane. Taka forma naboru u³atwia prowadzenie na Wydziale polityki kadrowej, ale czêsto
utrudnia niezorientowanym kandydatom dokonanie wyboru specjalnoci w momencie sk³adania podania o przyjêcie na studia.

Europejski system transferu punktów
kredytowych
Istotnym etapem w doskonaleniu procesu kszta³cenia na Wydziale by³o podjêcie
w 1998 r. przez w³adze Uniwersytetu Szczeciñskiego, a nastêpnie Wydzia³u, decyzji o wprowadzeniu europejskiego systemu transferu punktów kredytowych (European Credit Transfer
System  ECTS) jako sposobu rozliczeñ studentów. Dziêki tym decyzjom na Wydziale powsta³
program studiów spe³niaj¹cy wymagania minimów programowych, a tak¿e zosta³y przygotowane pakiety informacyjne ECTS wraz ze szczegó³owymi opisami przedmiotów, zasadami
zaliczeñ oraz obowi¹zuj¹cej literatury. Ponadto dokonano wyceny przedmiotów w formie
punktowej.
Punktacja ECTS  mimo ¿e jest narzêdziem wykorzystywanym przy rozliczaniu wszystkich studentów na poszczególnych etapach kszta³cenia  w praktyce s³u¿y kszta³towaniu
programów studiów dla mobilnych studentów w ramach programów Socrates/Erasmus i MOST,
a tak¿e stypendiów organizowanych w trybie indywidualnym.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e program studiów zapewnia uzyskanie odpowiedniej liczby
punktów w semestrze, studenci nie interesuj¹ siê rzeczywistym znaczeniem punktów ECTS.
Nale¿y dodaæ, ¿e s¹ w pe³ni poinformowani na temat mo¿liwoci zaliczania przedmiotów
w trybie przewidzianym dla ECTS. Pakiety s¹ dostêpne dla studentów zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej na stronie www. Tylko nieliczni studenci wykorzystuj¹ mo¿liwoæ zdobycia wiêkszej liczby punktów w semestrze, dziêki czemu kszta³tuj¹ sobie indywidualn¹ cie¿kê dojcia do dyplomu.

Studia jedno- i dwustopniowe
Wydzia³ kszta³ci³ dot¹d w systemie jednostopniowym na studiach dziennych oraz w systemie dwustopniowym na studiach zaocznych i wieczorowych. W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych dokonywano dwukrotnie naboru na studia zawodowe w systemie dziennym. Nie spotka³o siê to z du¿ym zainteresowaniem i ostatecznie na dzienne studia zawodowe przekierowywani byli kandydaci, którzy zadali egzamin wstêpny na poziomie nie kwalifikuj¹cym do
podjêcia studiów dziennych magisterskich. Po I roku studiów wielu studentów rezygnowa³o
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z tej formy kszta³cenia; zdaj¹c ponownie egzaminy wstêpne b¹d maj¹c odpowiednio wysok¹ redni¹ ocen, byli przenoszeni na studia magisterskie. Liczba studentów, którzy w pe³nym
cyklu ukoñczyli tê formê studiów przy naborze ok. 100 osób kszta³towa³a siê na poziomie
dwóch niewielkich grup dziekañskich. W zwi¹zku z tym Wydzia³ zrezygnowa³ z tej formy
kszta³cenia, bior¹c pod uwagê zw³aszcza kwestie jej finansowania.
Minima programowe MENiS dla kierunków prowadzonych przez Wydzia³ odpowiednio
dla studiów zawodowych i magisterskich (a przede wszystkim liczba godzin obligatoryjnych
na studiach zawodowych w stosunku do ca³ego programu  2,2 tys. godzin, która jest w ponad 80% narzucona w minimach programowych dla studiów zawodowych przy ok. 40% dla
pe³nych studiów magisterskich) sk³oni³y w³adze Wydzia³u do uruchomienia naboru na magisterskie studia zaoczne i wieczorowe. Dodatkowym utrudnieniem dla jednostki dydaktycznej
prowadz¹cej studia zawodowe jest koniecznoæ organizowania praktyk studenckich. Przy
ok. 600 studentach tego rodzaju studiów na jednym roku zapewnienie praktyk jest nierealne.
W³adze Wydzia³u stoj¹ na stanowisku, ¿e skoro MENiS nie u³atwia w swoich regulacjach dojcia do standardów zgodnych z Deklaracj¹ Boloñsk¹, to jedynym sposobem dostosowania siê do warunków minimów programowych jest przejcie do studiów jednostopniowych. Ponadto przy studiach uniwersyteckich praktyki mog¹ mieæ charakter fakultatywny.
Taka forma studiów jest tak¿e korzystniejsza dla studentów, gdy¿ w pe³nym cyklu przygotowuj¹ jedn¹ pracê daj¹c¹ tytu³ zawodowy magistra. Znakomita wiêkszoæ (ponad 90%) absolwentów studiów zawodowych podejmuje studia magisterskie, chocia¿ w ostatnich dwóch
latach wskanik ten ma tendencjê spadkow¹.
W ofercie kszta³cenia pozostawiono tak¿e magisterskie studia uzupe³niaj¹ce, g³ównie
dla dotychczasowych absolwentów Wydzia³u koñcz¹cych studia licencjackie oraz absolwentów innych uczelni, kszta³c¹cych wy³¹cznie na poziomie studiów zawodowych.

Indywidualna cie¿ka dojcia do dyplomu
 elastyczny system studiowania
Istotnym elementem kszta³towania systemu studiów jest elastyczny system studiowania
oraz mo¿liwoæ indywidualnej cie¿ki dojcia do dyplomu. Podstawowym warunkiem jest
jednak zrealizowanie przez studenta minimum programowego MENiS dla odpowiedniego
kierunku studiów. Indywidualizacja procesu kszta³cenia na Wydziale polega na:
■ wyborze specjalnoci studiów (ok. 20% godzinowego programu studiów);
■ wyk³ady fakultatywnych (ok. 8% godzinowego programu studiów);
■ wyk³adach promotorów, zbli¿aj¹cych studentów do obszaru zagadnieñ zwi¹zanych z tematem pracy magisterskiej (1% godzinowego programu studiów);
■ przyjêciu zasad ECTS (uzyskiwanie punktów kredytowych umo¿liwiaj¹cych zaliczenie przedmiotów w ramach Wydzia³u i poza Wydzia³em, a tym samym przyspieszenie terminu ukoñczenia studiów).
Pierwsze trzy wymienione elementy wynikaj¹ z programu studiów, czwarty wymaga indywidualnej aktywnoci studentów (któr¹ jednak przejawiaj¹ niezwykle rzadko). Ponadto
nale¿y wskazaæ, ¿e wyk³ady fakultatywne mo¿na realizowaæ w ramach listy ok. 100 przedmiotów na Wydziale, jak równie¿ w ramach otwartej oferty na Uniwersytecie Szczeciñskim.
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Akredytacja
Wzorem wiêkszoci wydzia³ów ekonomicznych i zarz¹dzania polskich uniwersytetów,
kierunki prowadzone przez Wydzia³ zosta³y poddane ocenie przez zespó³ Uniwersyteckiej
Komisji Akredytacyjnej. Przygotowania do akredytacji w latach 19982003 umo¿liwi³y skonstruowanie programów studiów opartych na zasadach okrelonych przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego i Ministerstwo Edukacji oraz doprowadzi³y do utworzenia wewnêtrznego
systemu ewaluacji procesu kszta³cenia. Dziêki poddaniu siê akredytacji osi¹gniêto cel wynikaj¹cy z dostosowania siê do zasad zwi¹zanych z kszta³ceniem na kierunkach ekonomicznych. Jakoæ procesu kszta³cenia na Wydziale nie odbiega od innych najbardziej renomowanych uczelni i wydzia³ów ekonomicznych w Polsce.

Wspó³praca z zagranic¹
Wspó³praca z innymi orodkami akademickimi jest wa¿nym elementem wewnêtrznego
procesu kszta³cenia. Dla programu studiów oraz funkcjonowania zasad ECTS najistotniejszymi elementami s¹:
■

wymiana studentów w ramach programu Socrates/Erasmus z czterema orodkami akademickimi (w Niemczech, Szwecji i W³oszech);

■

wyk³ady w jêzykach obcych, zarówno przedmiotów z zakresu minimów programowych, jak i g³ównie wyk³ady fakultatywne (rednio po piêæ przedmiotów
w semestrze, prowadzone przez pracowników naukowych z Belgii, Holandii,
Kanady, Niemiec, Szwecji);

■

uruchomienie od roku akademickiego 2003/2004 czêciowo anglojêzycznego
potoku kszta³cenia (ok. 25% zajêæ dydaktycznych bêdzie prowadzonych w jêzyku angielskim przez profesorów wizytuj¹cych oraz pracowników dydaktycznych Wydzia³u).

Próba podsumowania
Podsumowuj¹c, nale¿y wskazaæ nastêpuj¹ce elementy wiadcz¹ce o próbach reformowania procesu kszta³cenia na Wydziale:
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■

dostosowanie siê do minimów programowych MENiS;

■

prowadzenie jednolitych studiów magisterskich tak¿e w systemach zaocznym
i wieczorowym (maj¹c na uwadze niedogodnoci wynikaj¹ce z minimów programowych dla zaocznych studiów zawodowych oraz nieudane próby wprowadzenia studiów zawodowych w trybie dziennym);

■

wprowadzenie zasad ECTS, umo¿liwiaj¹cych elastyczny system kszta³cenia i indywidualnego dojcia do dyplomu;

■

uruchamianie w programie studiów elementów procesu kszta³cenia w jêzykach
obcych;

■

rozszerzanie wspó³pracy w ramach programów Socrates/Erasmus i MOST;
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utrzymanie specjalnoci, ale w najbli¿szym czasie kszta³towanie ich w obszarze godzin fakultatywnych lub przypisanych w ramach bloku do katedry, w której przygotowywana jest przez studenta praca magisterska1.
Ponadto konkurencja na rynku edukacyjnym szkolnictwa wy¿szego, wystêpuj¹ca g³ównie w obszarze studiów ekonomicznych i niektórych specjalnoci prowadzonych przez Wydzia³ (transport i logistyka, turystyka i hotelarstwo w ramach innych kierunków), doprowadzi³a do podejmowania dzia³añ marketingowych zwi¹zanych z szerszym otwarciem siê na potrzeby przysz³ych studentów. W 2001 r. zosta³ utworzony Wydzia³owy Orodek Promocji
wspó³pracuj¹cy z uczelnianym Biurem Informacyjnym. Zadaniem Orodka jest m.in. prowadzenie dzia³añ promocyjnych skierowanych do uczniów szkó³ rednich (spotkania w szko³ach, imprezy targowe, przygotowanie materia³ów informacyjnych oraz inne przedsiêwziêcia z udzia³em pracowników, studentów i kandydatów na studia). Funkcjonowanie Orodka
Promocji bêdzie zapewne jeszcze bardziej przydatne w momencie drastycznego spadku kandydatów na studia wy¿sze w najbli¿szych latach.
■

Reforma kierunków ekonomicznych
Jednym z istotnych problemów zwi¹zanych z reform¹ studiów ekonomicznych jest wyznaczenie kierunków studiów uznawanych za ekonomiczne. Bior¹c pod uwagê:
■ zakres studiów ekonomicznych prowadzanych obecnie na Wydziale;
■ dyskusjê w rodowisku ekonomistów nad zakresem kierunków ekonomicznych;
■ zakres badañ naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych;
■ obowi¹zuj¹cy podzia³ dyscyplin naukowych w takich instytucjach jak Komitet
Badañ Naukowych czy Centralna Komisja ds. Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych;
■ propozycje przedstawione w referacie programowym na niniejsz¹ konferencjê
z punktu widzenia merytorycznego i interesów Wydzia³u wydaje siê zasadne utworzenie
dwóch kierunków ekonomicznych: ekonomii i zarz¹dzania.
Ponadto zasadne by³oby jednak nieograniczanie mo¿liwoci wprowadzania do procesu
kszta³cenia specjalnoci lub specjalizacji. Stwarza to bowiem szansê na kszta³towanie wizerunku i ³atwiejsz¹ identyfikacjê niektórych orodków dydaktyczno-naukowych, które maj¹
uznan¹ pozycjê w pewnych dyscyplinach wiedzy (czêsto o charakterze bran¿owym). Przy
czym moment wyboru specjalnoci studiów nale¿y ustaliæ na okres, w którym studenci opanowali podstawowy zakres wiedzy ekonomicznej (okrelony w ramach minimów programowych) i decyduj¹ siê na wybór promotora reprezentuj¹cego dan¹ dyscyplinê wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i zarz¹dzania, odnoszon¹ ewentualnie do okrelonej bran¿y gospodarowania.

1
Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wród studentów Wydzia³u w 2003 r. wskazuj¹, ¿e ponad 80%
studentów uwa¿a, i¿ specjalnoci na Wydziale s¹ potrzebne.
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Mia³em mo¿liwoæ prowadzenia zajêæ na temat integracji europejskiej oraz towarzysz¹cych jej instytucji i rozwi¹zañ ekonomicznych w dwóch uczelniach prywatnych  Warszawskiej Wy¿szej Szkole Ekonomicznej i Collegium Civitas. Problemami Unii Europejskiej zajmowa³em siê równie¿ z pozycji teoretycznych jako pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, a tak¿e jako praktyk, pracuj¹c w przesz³oci przez kilka lat na
niepe³nym etacie w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz jako teoretyk i praktyk
jednoczenie w Centrum Europejskim Natolin, fundacji wspieraj¹cej w ró¿nych formach proces
przygotowañ Polski do cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Jednoczenie mia³em niema³o okazji do spotkañ z osobami ze sfer gospodarczych i administracyjnych podczas prowadzenia
zajêæ na rozmaitych kursach powiêconych integracji Europy. Jednym z miejsc takich spotkañ by³a Krajowa Szko³a Administracji Publicznej.
Pierwsza z wymienionych wy¿ej uczelni, w której prowadzi³em regularne zajêcia dydaktyczne, nale¿y do licznych w naszym kraju szkó³ wy¿szych koncentruj¹cych uwagê na
zagadnieniach praktycznych, tzn. na ekonomii stosowanej i zarz¹dzaniu, na poznaniu tego
wszystkiego, co jest potrzebne do wykonywania zawodu mo¿e bardziej mened¿era ni¿ ekonomisty. Kadrê dydaktyczn¹ Warszawskiej Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej tworz¹ w du¿ej
czêci pracownicy Szko³y G³ównej Handlowej, którzy  jak sami o tym mówi¹  chêtnie
powtarzaj¹ na swoich zajêciach w WWSE to, co robi¹ w swej uczelni macierzystej. W ten
sposób ta prywatna szko³a sta³a siê rodzajem ma³ej SGH, prawdopodobnie nie jedynej
w otoczeniu tej du¿ej uczelni. W WWSE wyk³adaj¹ równie¿ osoby (jak choæby ja sam) spoza
tej warszawskiej uczelni pañstwowej1. Moje wyk³ady na temat integracji odbywaj¹ siê od
wielu lat jako modu³ w ramach Akcji im. Jeana Monneta, finansowanej przez Komisjê Europejsk¹, co wród uczelni prywatnych pozostaje rzadkoci¹.
Druga uczelnia, z któr¹ mój kontakt dydaktyczny w zakresie spraw unijnych jest du¿o
krótszy, ma zupe³nie inny charakter. Collegium Civitas powsta³o w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych z inicjatywy i pod sta³ym patronatem piêciu instytutów Polskiej Akademii Nauk nale¿¹cych do Wydzia³u I: Instytutu Filozofii i Socjologii, Instytutu Historii, Instytutu Slawistyki,
Instytutu Studiów Politycznych, który wzi¹³ na siebie rolê placówki inicjuj¹cej, oraz Instytutu
Sztuki2. W ten sposób nowa wielowymiarowa uczelnia zyska³a jednoznacznie okrelone,
1

www.wwse.waw.ids.pl

2

www.collegium.edu.pl
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a równoczenie bardzo bogate akademickie zasoby kadrowe, dodatkowo wzmocnione np.
o kilku powszechnie znanych dziennikarzy i publicystów. Mo¿na w niej studiowaæ socjologiê, stosunki miêdzynarodowe, politologiê, dziennikarstwo i filozofiê, jest wiêc Collegium
Civitas szko³¹ humanistyczn¹ w szerokim znaczeniu tego s³owa. Nie jest to natomiast uczelnia ekonomiczna, chocia¿ w opisanej konstelacji tematycznej spraw gospodarczych nie da
siê pomin¹æ. Zajêcia na temat integracji europejskiej mia³em okazjê prowadziæ wród studentów wy¿szych lat stosunków miêdzynarodowych, specjalizuj¹cych siê w zagadnieniach
europejskich. Obecnie prowadzê w tej dziedzinie seminarium magisterskie.
Wiele lat dowiadczeñ zgromadzonych podczas wyk³adów, a nastêpnie egzaminów
z przedmiotu integracja europejska, daje podstawê do sformu³owania kilku ogólnych uwag
i obserwacji. Mam nadziejê, ¿e oka¿¹ siê one interesuj¹ce dla osób prowadz¹cych podobne
zajêcia dydaktyczne w innych uczelniach.
Wa¿nym problemem wymagaj¹cym rozstrzygniêcia przy planowaniu wyk³adów z integracji europejskiej jest odpowiednie skorelowanie ich w czasie z zajêciami z ekonomii ogólnej i z ekonomii miêdzynarodowej (czy te¿, by u¿yæ innej nazwy, z miêdzynarodowych stosunków gospodarczych). Czy ekonomia ogólna powinna byæ wyk³adana wczeniej ni¿ ekonomia, czy te¿ integracja powinna siê pojawiaæ zaraz na pocz¹tku studiów? Problem rozwi¹zania tej sprzecznoci wyst¹pi³ z du¿¹ si³¹ w WWSE, gdzie ujawni³ siê dodatkowy dylemat:
czy wyk³ady o Unii Europejskiej powinny obowi¹zywaæ wszystkich studentów, a je¿eli tak,
to czy wprowadziæ je ju¿ na pocz¹tku studiów, na I semestrze, kiedy studiuje siê szczególnie
intensywnie, czy te¿ powinny znaleæ swoje miejsce póniej, przede wszystkim jako przedmiot fakultatywny. Po przeanalizowaniu problemu uznalimy, ¿e najlepiej umieciæ te zajêcia na pocz¹tku. Przyjmuj¹c takie rozwi¹zanie, bralimy pod uwagê m.in. ogóln¹ potrzebê
uczestniczenia WWSE w programie informowania spo³eczeñstwa o integracji, w którym w tej
formie  w skali okrelonej przez rozmiary szko³y  uczelnia chce braæ udzia³. Takie rozwi¹zanie oznacza jednak, ¿e wyk³adowca w niedu¿ym stopniu mo¿e siê odwo³aæ do ogólnej
wiedzy ekonomicznej studenta i pewne treci musi przedstawiæ  z koniecznoci skrótowo 
zanim omówi je wyk³adowca ekonomii ogólnej czy tym bardziej wyk³adowca miêdzynarodowych stosunków ekonomicznych.
Niema³ym problemem dydaktycznym, ca³kiem paradoksalnie, okazuje siê brak odpowiedniego podrêcznika akademickiego. Istnieje w Polsce kilka bardzo dobrych prac szczegó³owo omawiaj¹cych zagadnienia integracji. S¹ to ksi¹¿ki obszerne, licz¹ce po 500 lub wiêcej
stron, najczêciej prace zbiorowe, dostarczaj¹ce pog³êbionej informacji o Unii Europejskiej
i polskich staraniach o cz³onkostwo w tym ugrupowaniu. Nie jestem krytykiem tych publikacji, przeciwnie, uwa¿am, ¿e bez nich trudno by³oby poruszaæ siê Polakom, tak¿e pracownikom naukowym, w wiecie zagadnieñ unijnych. W przypadku jednak wyk³adu jednosemestralnego, na który sk³ada siê piêtnacie spotkañ ze studentami, prace te okazuj¹ siê nadmiernie rozbudowane.
Wydaje mi siê, ¿e istnieje potrzeba napisania polskiego odpowiednika znanej na wiecie
ksi¹¿ki Willema Mollea Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, której
t³umaczenie opublikowa³a w 1995 r. gdañska Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarnoæ. Jest
to praca bardzo dobrze napisana i skomponowana, a jej szczególnie siln¹ stron¹ jest klarowne i podparte analiz¹ ekonomiczn¹ wyjanianie g³ównych mechanizmów ekonomicznych
stosowanych przez Uniê Europejsk¹. S³aboci¹ tej ksi¹¿ki jest brak informacji o zmianach
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wewn¹trz Unii w ostatnich latach, nie ma te¿ w niej dyskusji na temat rozszerzenia tego ugrupowania na wschód. Ta dobra ksi¹¿ka mo¿e jednak staæ siê podstaw¹ wyk³adu dopiero po
zaznajomieniu siê przez s³uchaczy z g³ównymi treciami ekonomii teoretycznej, trudno j¹
wiêc wykorzystywaæ na I roku studiów. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego ni¿ wyjaniaæ
na wyk³adach z integracji wiele pojêæ ekonomicznych, które póniej, w sposób pog³êbiony,
bêd¹ ponownie omawiane na innych zajêciach.
Z rozmów ze studentami wynios³em wra¿enie, ¿e na zajêciach z tego przedmiotu, jak
mo¿e w ¿adnym innym przypadku, trzeba mówiæ do s³uchaczy w sposób bardzo klarowny
i obrazowy. Dobrze s¹ tu odbierane wszelkie plansze i folie z gotowymi schematami oraz
ilustracjami zale¿noci miêdzy instytucjami europejskimi. Trzeba te¿ wystrzegaæ siê u¿ywania jêzyka z du¿¹ liczb¹ trudnych wyrazów, np. obcego pochodzenia. Jest równie¿ po¿¹dane, by wprowadzaæ dygresje i ciekawostki. Zwa¿ywszy, ¿e ten wyk³ad nie zawsze koresponduje z zajêciami z ekonomii ogólnej, jest to metod¹ na przezwyciê¿enie braku dostatecznych
podstaw teoretycznych do przyswojenia niektórych kwestii.
Wyk³ady na temat Unii Europejskiej stanowi¹ ponadto jedn¹ z niewielu okazji do zaznajomienia studentów z g³ównymi problemami wspó³czesnej gospodarki wiatowej. Znajomoæ
takich problemów jak koniunktura miêdzynarodowa, globalizacja gospodarki wiatowej, aktywnoæ organizacji miêdzynarodowych w zakresie spraw ekonomicznych czy nawet pozycja i interesy gospodarcze najwiêkszych aktorów na scenie wiatowej, jest stanowczo za ma³a,
nawet wród studentów stosunków miêdzynarodowych.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e zajêcia z integracji europejskiej s¹ dla wielu studentów jedyn¹
okazj¹ do zapoznania siê z zasadami polityki rolnej na wiecie. Jej znajomoæ wród ekonomistów z wy¿szym wykszta³ceniem jest w naszym kraju, ogólnie bior¹c, s³aba. Gdyby nie
starania o cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej, wiedza o znaczeniu unijnej wspólnej polityki rolnej wród ró¿nych form aktywnoci UE oraz polskim specyficznym sektorze rolnym
widzianym w perspektywie unijnej, pozosta³aby w rodowisku ekonomicznym bardzo s³aba.
Oczywicie, uwaga ta nie dotyczy osób specjalizuj¹cych siê w tematyce oddzia³ywania pañstwa na stan rolnictwa. Ja sam, studiuj¹c jeszcze w PRL, nie mia³em okazji dowiedzieæ siê
niczego o polityce rolnej w krajach o gospodarce rynkowej, co uwa¿am dzisiaj za s³abszy
punkt tego, co wynios³em jako absolwent uczelni, której sk¹din¹d wiele zawdziêczam. Dodam, ¿e nie by³em studentem kierunku, który wtedy nazywa³ siê ekonomik¹ rolnictwa.
Czy zajêcia z integracji europejskiej ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem studentów?
Niew¹tpliwie tak, chocia¿ nie s¹dzê, by by³ to przedmiot traktowany przez nich zupe³nie
inaczej ni¿ pozosta³e, nie jest to bowiem przedmiot odbierany w sposób, w jaki chcielibymy, aby by³ odbierany. Jest to dla m³odzie¿y przede wszystkim kolejny obowi¹zek do zaliczenia! Trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e wyk³adowca, stoj¹c za katedr¹, odnosi czêsto wra¿enie, i¿
prowadzi polemikê z opiniami o Unii Europejskiej budowanymi przez krêgi populistyczne.
Oczywicie, dobry wyk³ad akademicki nie powinien byæ zwyk³¹ dyskusj¹ z nierzadkimi mitami i celowymi uproszczeniami, jednak z koniecznoci staje siê on  zw³aszcza gdy jest
prowadzony dla studentów zaocznych  form¹ przekazania wielu podstawowych informacji
i równoczenie konfrontacji z tym, co s³uchacze ju¿ wiedz¹ na dany temat, czêsto w postaci
uproszczonej.
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Informatyka ekonomiczna
w europejskim obszarze badañ
naukowych i europejskim obszarze
szkolnictwa wy¿szego1
¯yje jeszcze wiele osób, które pamiêtaj¹ czasy, kiedy znaczenie wykszta³cenia redniego
by³o wiêksze ni¿ obecnie wykszta³cenia wy¿szego. Teraz jedn¹ z miar bogactwa narodów
jest poziom skolaryzacji na poziomie wy¿szym. Kilkanacie lat temu w Polsce wspó³czynnik
skolaryzacji brutto wynosi³ kilkanacie procent. Obecnie przekroczy³ 40%. Polskie szkolnictwo wy¿sze czeka intensywna praca nad podniesieniem poziomu kszta³cenia. Nasza duma
z jego jakoci, która otworzy³a szanse polskim emigrantom z lat osiemdziesi¹tych, nie jest
bowiem dana raz na zawsze.
Trudny do przecenienia wk³ad w podniesienie jakoci kszta³cenia akademickiego mo¿e
mieæ wykorzystanie postanowieñ Deklaracji Boloñskiej. Wynika z niej postulat stworzenia
standardów nauczania. Rozumieæ przez to nale¿y przynajmniej okrelenie wyników kszta³cenia.
Standardy nauczania s¹ spraw¹ poszczególnych pañstw. W ich interesie jest takie ich
okrelenie, by system kszta³cenia akademickiego by³ zgodny z tworzonym do 2010 r. europejskim obszarem badañ naukowych i europejskim obszarem szkolnictwa wy¿szego. Powinien on byæ zgodny z oboma obszarami, poniewa¿ w moim przekonaniu nie ma dobrej dydaktyki bez prowadzenia oryginalnych badañ naukowych. Standard nauczania powinien równie¿ wynikaæ ze stanu szkolnictwa wy¿szego oraz potrzeb i mo¿liwoci gospodarki narodowej.
W tym kontekcie szczególnej wagi nabiera znalezienie w³aciwego miejsca dla kszta³cenia informatyków ekonomicznych na polskich uczelniach ekonomicznych. Polska jest

1
W opracowaniu wykorzysta³em prezentacjê przedstawion¹ na konferencji Dydaktyka informatyki ekonomicznej
 kszta³cenie dla spo³eczeñstwa informacyjnego oraz wnioski z wynikaj¹cej z niej dyskusji. Por. W. Adamowicz: Wyk³ad inauguracyjny oraz Nauczanie i badania w zakresie informatyki ekonomicznej na uniwersytetach europejskich
i amerykañskich, Kszta³cenie dla spo³eczeñstwa informacyjnego. Materia³y konferencji Dydaktyka informatyki ekonomicznej  kszta³cenie dla spo³eczeñstwa informacyjnego, Ko³obrzeg 2002. Ze wzglêdu na ograniczon¹ objêtoæ, niniejszy tekst nale¿y traktowaæ jedynie jako zachêtê do dalszych lektur. Inspiracj¹ dla mnie by³y m.in. dzia³ania amerykañskiego Presidents Information Technology Advisory Committee (sk³adaj¹cego siê z 26 ekspertów powo³anych przez
prezydenta Billa Clintona), European Communication Council (por. A. Zerdick i in. (eds.): Die Internet-Ökonomie. Strategien für die digitale Wirtschaft, Springer Verlag 1999), amerykañskiego towarzystwa informatycznego  Association for
Computing Machinery (por. R. Benbunan-Frich: Improving Education and Training with IT, Communications of ACM
2002, vol. 45, nr 6) oraz niemieckiego towarzystwa informatycznego  Gesellschaft für Informatik (por. H.C. Mayer, J.
Mass: Perspektiven der Informatik, Informatik Spektrum 2000, t. 25, czerwiec 2002. Por. te¿ np. M.A. Luker (ed.):
Preparing Your Campus for a Networked Future, Educahause, San Francisco 2000.
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jedynym znanym mi krajem, w którym nie ma kierunku informatyka ekonomiczna. Na przyk³ad kszta³cenie w tym zakresie prowadzone jest w Niemczech na 68 uczelniach, a w Austrii
i Szwajcarii w 6 szko³ach wy¿szych2.
Tymczasem polskie uczelnie musz¹ kszta³ciæ informatyków ekonomicznych nie tylko
lepiej, ale tak¿e du¿o wiêcej. W najbli¿szym czasie liczba absolwentów nie bêdzie odpowiada³a potrzebom wstêpuj¹cego do Unii Europejskiej, bogac¹cego siê pañstwa. W wielu bogatych krajach granic¹ wzrostu nowych zastosowañ jest brak wystarczaj¹cej liczby specjalistów. Stany Zjednoczone, Niemcy, Australia, Kanada, Norwegia otworzy³y swoje granice dla
informatyków ekonomicznych. Trudno byæ tak¿e usatysfakcjonowanym poziomem kszta³cenia polskich informatyków ekonomicznych.
Informatycy ekonomiczni powinni byæ elit¹ kszta³tuj¹c¹ nowe spo³eczeñstwo informacyjne3, która ma du¿e kompetencje w zakresie stosowania technologii informacyjnej, ale tak¿e wiadomoæ kontekstów ekonomicznych stosowania tej technologii.
Tak jak zdolnoæ komunikowania siê uspo³eczni³a cz³owieka, tak zdolnoæ komunikowania siê systemów informatycznych w sieciach, a w konsekwencji systemów informacyjnych, stwarza zupe³nie nowe mo¿liwoci zastosowañ informatyki. Jednym z pierwszych kroków w tym kierunku by³ elektroniczny handel. Kolejne zastosowania to choæby elektroniczny
rz¹d czy nauczanie na odleg³oæ. Ju¿ za chwilê zamiast o e-wszystkim bêdziemy mówili
o m(obile)-wszystkim. Sieci komputerowe pozbawione fizycznych ³¹czy zmieni¹ los ka¿dego
cz³owieka. Kilka lat historii telefonii bezprzewodowej doprowadzi³o do trudnej do wyobra¿enia dekadê temu sytuacji, kiedy mamy w Polsce wiêcej telefonów komórkowych ni¿ przewodowych: 100 lat zajê³o po³¹czenie pierwszego miliarda ludzi za pomoc¹ telefonu, ale
kolejnego miliarda ju¿ tylko dziesiêæ lat4.
To w³anie nowe mo¿liwoci telekomunikacji wp³ywaj¹ na koniecznoæ znalezienia nowej drogi dla informatyki, a zw³aszcza dla informatyki ekonomicznej. Pytanie o znalezienie
tej nowej drogi zadaj¹ sobie politycy nauki we wszystkich krajach bardziej rozwiniêtych ni¿
nasz. Jakie wnioski p³yn¹ z tego dla nas  osób, którym bliski jest rozwój informatyki ekonomicznej w Polsce?
Skupmy siê na dzia³aniach uniwersytetów europejskich i amerykañskich, które mog³yby
byæ inspiruj¹ce dla uczelni ekonomicznych prowadz¹cych badania i kszta³cenie w zakresie
informatyki ekonomicznej. Nie bêdziemy rozgraniczali badañ i dydaktyki. Wynika to z przekonania, ¿e nie mo¿na kszta³ciæ na poziomie akademickim bez prowadzenia oryginalnych
badañ. Trudno sobie wyboraziæ badacza-dydaktyka, który nie w³¹cza wyników swoich badañ do procesu kszta³cenia. Dzia³alnoæ dydaktyczna korzystnie wp³ywa na systematyzowanie wiedzy, inspiruj¹c nowe badania.

2

P. Mertens i in.: Studienführer Wirtschaftsinformatik, Vieweg 2002.

3

W. Cellary (red.): Polska w drodze do spo³eczeñstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo³ecznym, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2002.

4

T.B. Allen: Telefon do przysz³oci,  National Geographic Polska luty 2002.
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Dyscyplina
Pojêcie informatyka ekonomiczna (jak chc¹ inni informatyka gospodarcza b¹d zarz¹dcza) jest jednym z nielicznych wspó³czesnych pojêæ, które zawdziêczamy jêzykowi niemieckiemu (Wirtschaftsinformatik). Nie bêdziemy starali siê podejmowaæ próby nowej definicji
tego pojêcia odwo³uj¹c siê do uznanych definicji5. Dyscyplin¹ bardziej ogóln¹ jest informatyka. Mimo ¿e informatyka po angielsku oznacza computer science, to swoim zakresem nie
obejmuje informatyki ekonomicznej. Jej odpowiednikiem jest pojêcie (management) information systems. Dlatego te¿ w niektórych krajach angielskojêzycznych (np. w Kanadzie) u¿ywa siê coraz czêciej pojêcia informatics, które, podobnie jak u nas, zawiera pojêcie informatyki ekonomicznej. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e rozpowszechniony jest tak¿e pogl¹d o interdyscyplinarnoci informatyki ekonomicznej.
W prowadzonych tu rozwa¿aniach nie bêdzie nas interesowaæ, kto realizuje badania.
Czy s¹ to specjalici informatycy ekonomiczni, czy bardziej znacz¹cy jest wk³ad badaczy
dziedzin, w których informatyka ekonomiczna znajduje zastosowanie (np. bankowoæ).

Zakres badañ
Omówmy najbardziej dominuj¹ce kierunki badañ w zakresie informatyki ekonomicznej,
które s¹ prowadzone w uczelniach europejskich i amerykañskich. Wkraczamy w epokê wszechobecnoci systemów informacyjnych. Upowszechnienie technologii sieciowych stwarza mo¿liwoci po³¹czenia ka¿dego systemu informacyjnego z dowolnym innym. Mo¿na wyró¿niæ dwie
g³ówne tendencje badañ w tym zakresie: ilociowe i jakociowe. Tendencja ilociowa zwi¹zana jest opracowaniem metod pozwalaj¹cych na przetwarzanie rosn¹cego (przynajmniej wyk³adniczo) zasobu informacji. Ambicj¹ tendencji jakociowej jest stworzenie rozwi¹zañ naladuj¹cych inteligencjê cz³owieka oddzia³uj¹cego na wolumen informacji, z którymi ludzka inteligencja nigdy nie mog³aby siê zmierzyæ. Badacze zajmuj¹cy siê zastosowaniami staraj¹ siê
znaleæ masowe zastosowania dla obu tendencji. Najpowszechniej znanym d¹¿eniem w tym
zakresie jest znalezienie killer application dla telefonii komórkowej trzeciej generacji.
Coraz czêciej w deklaracjach orodków naukowych zakres ich zainteresowania przesuwa
siê od systemów informacyjnych w kierunku systemów wiedzy. Badania te bêd¹ mia³y szczególne znaczenie ze wzglêdu na upowszechnienie pogl¹du, ¿e podstawowym ród³em bogactwa w najbli¿szych dziesiêcioleciach bêdzie wiedza, a nie  jak dotychczas  kapita³, bogactwa
naturalne czy praca. Aby móc siê zaj¹æ systemami wiedzy, trzeba umieæ formalizowaæ ontologie. Wobec naszego obecnego przekonania o niemo¿noci budowania uniwersalnej ontologii,
g³êbokiego sensu nabieraj¹ badania nad ontologiami specjalistycznymi dziedzin bêd¹cych przedmiotem zainteresowania informatyki ekonomicznej. Z tym blokiem tematycznym zwi¹zane jest
badanie zastosowañ technologii jêzyka naturalnego w systemach informacyjnych zarz¹dzania.
Ka¿dy kraj stara siê prowadziæ badania nad swoim jêzykiem narodowym. Gotowoæ organizacji miêdzynarodowych do finansowania takich badañ jest ograniczona.

5
Por. np. E. Niedzielska: Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we
Wroc³awiu, Wroc³aw 1998.
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Dobre okrelenie ontologii przedmiotowej stwarza przes³anki do prowadzenia badañ
nad modelowaniem i symulacj¹ procesów biznesowych. Szczególnie intensywnie badane s¹
zagadnienia maj¹ce wp³yw na zmniejszenie kosztów nowo wdra¿anych rozwi¹zañ informacyjnych. Bezpowrotnie minê³y czasy, kiedy zastosowania informatyki ekonomicznej by³y pierwszymi wzdro¿eniami w podmiocie gospodarczym. Dlatego istotne s¹ zastosowania wykorzystuj¹ce uprzednio eksploatowane systemy informacyjne (legacy systems), takie jak Reverse
Engineering, Re-Engineering czy Software Renovation.
In¿ynieria zawartoci (Contentware Engineering)  przez któr¹ rozumiemy akwizycjê,
oczyszczanie, organizacjê, wyszukiwanie i wnioskowanie w heterogenicznych strukturach
danych, informacji i wiedzy  jest kolejnym obszarem badawczym w zakresie informatyki
ekonomicznej. Interesuj¹ce s¹ tak¿e np. badania nad multimedialnoci¹, wielojêzycznoci¹
i rozproszeniem zasobów.
In¿ynieria zawartoci nie mo¿e abstrahowaæ od u¿ytkowników zasobów. Dlatego wielce
obiecuj¹ce s¹ kierunki badañ zwi¹zane z centraln¹ rol¹ u¿ytkownika zawartoci (Human Centered Engineering). Obejmuj¹ one np. systemy kszta³cenia, dokszta³cania i szkoleñ oraz wspomagania wykorzystania wiedzy, a tak¿e metody dialogu miêdzy cz³owiekiem a systemami wiedzy w zakresie tworzenia nowej sensoryki oraz zastosowania systemów inteligentnych agentów.
Agenty mog¹ wchodziæ w interakcje z produktami wyposa¿onymi we w³asne oprogramowanie. Kolejnym kierunkiem badañ jest zatem tworzenie oprogramowania zintegrowanego z produktami (product embedded systems, smart things), realizuj¹cego funkcje biznesowe
(np. lodówki samodzielnie zamawiaj¹ce produkty w funkcji antycypowanych potrzeb u¿ytkowników, ofert poszczególnych dostawców oraz optymalizacji wielkoci dostaw). One z kolei
s¹ elementami s³u¿¹cymi do budowania rodowisk wszechobecnych rodowisk informacyjnych (pervasive computing), np. inteligentnych budynków i ich zespo³ów.
Innym przyk³adem takich rodowisk s¹ systemy informacyjne utrwalaj¹ce zwi¹zki miêdzy
korporacjami. Zwi¹zki te dotycz¹ zarówno strony zaopatrzeniowej, jak i sprzeda¿owej. £añcuchy
dostaw (Supple Chain Management) badane s¹ w kierunku doskonalenia modeli integracji danych, funkcji i procesów. Podobne badania prowadzone s¹ nad systemami zarz¹dzania relacjami
z klientami (Customer Relationship Management). W jednym i drugim przypadku nie chodzi oczywicie o rozbudowê systemów informacyjnych zarz¹dzania o pewne modu³y funkcjonalne, lecz
o nowe architektury systemów. Przedmiotem badañ nad rozszerzonymi przedsiêbiorstwami (Extended Enterprise) jest integracja tych dwóch klas systemów informacyjnych zarz¹dzania. Jednym
z w¹tków tych badañ s¹ przedsiêbiorstwa wirtualne (Virtual Enterprise). Innym kierunkiem zainteresowañ jest dekompozycja rozszerzonych przedsiêbiorstw zgodnie z paradygmatem us³ug sieciowych (Web Services). Stwarza to nowe interesuj¹ce problemy w zakresie in¿ynierii oprogramowania biznesowego, np. zwi¹zane ze skalowalnoci¹ i konfigurowalnoci¹ systemów.
Oczekiwania obywateli, ich coraz bardziej partnerski stosunek do instytucji pañstwa i samorz¹dów powoduj¹, ¿e zarz¹dzanie instytucjami pañstwowymi i samorz¹dowymi w krajach
demokratycznych ma wiele cech wspólnych z prowadzeniem biznesu. Powoduje to, ¿e systemy informacyjne dla rz¹dów i samorz¹dów s¹ przedmiotem badañ wielu orodków badawczych informatyki ekonomicznej lub wy³aniaj¹cych siê z nich orodków informatyki rz¹dowej.
We wszystkich tych badaniach du¿o uwagi powiêca siê ró¿nym aspektom jakoci informacji oraz jakoci systemów informacyjnych. Zwi¹zane s¹ z nimi tak¿e badania nad ochron¹
prywatnoci i bezpieczeñstwem u¿ytkowników zasobów informacyjnych.
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Wnioski
Z analiz dzia³alnoci dydaktycznej i badawczej uniwersytetów europejskich i amerykañskich wynikaj¹ nastêpuj¹ce wnioski dotycz¹ce sytuacji w Polsce:
■ Polscy politycy nauki nie wykszta³cili odpowiednich narzêdzi wspomagaj¹cych
badania naukowe w zakresie informatyki ekonomicznej. W polskich uczelniach
stosuje siê nadmiernie egalitarne mechanizmy podzia³u zasobów. Nie ma mechanizmów zachêcaj¹cych do wspó³dzia³ania badaczy z polskich uczelni. Krajowa wspó³praca naukowa informatyków ekonomicznych mo¿e dostarczaæ dowiadczeñ niezbêdnych dla wspó³pracy miêdzynarodowej. O ich braku przekonuj¹ siê w bolesny sposób polskie zespo³y naukowe, bezskutecznie próbuj¹c
uczestniczyæ w programach Unii Europejskiej.
■ Brak jest mechanizmów ekonomicznych zachêcaj¹cych firmy dzia³aj¹ce w Polsce do wykorzystywania polskiego potencja³u naukowego, np. w formie tworzenia fabryk technologii. Narzêdzia fiskalne utrudniaj¹ nieodp³atne przekazywanie przez producentów produktów, np. oprogramowania, wspomagaj¹cych
proces dydaktyczny i badawczy. le to wró¿y perspektywom poprawy struktury
róde³ tworzenia dochodu narodowego. Transfer technologii jest przedmiotem
zainteresowania szerokich krêgów naukowców, jako przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ
bardzo interesuj¹ce ustalenia konferencji Business Information Systems6.
■ Orodki naukowe s¹ na ca³ym wiecie ród³em innowacji, które mo¿na wdra¿aæ
do praktyki. Naturaln¹ drog¹ jest tworzenie przez absolwentów (na poziomie magisterskim i doktorskim) nowych firm, tzw. start-ups. Niewielka ich liczba odnosi sukces. Te jednak s¹ czêsto ród³em wielu miejsc pracy i przez pewien czas s¹ w wysokim stopniu zainteresowane wdra¿aniem nowych technologii. W Polsce barier¹ dla
takich dzia³añ s¹ m.in. wysokie koszty uruchomienia dzia³alnoci gospodarczej.
■ Kariera zwi¹zana z tworzeniem i rozwojem technologii informatyki ekonomicznej jest w Polsce zbyt ma³o atrakcyjna, by zachêca³a najlepszych do jej wyboru.
Stwarza to nowe zachêty do emigracji informatyków ekonomicznych zainteresowanych prac¹ naukow¹.
■ Pozornoæ racjonalnoci gospodarowania rodkami publicznymi (np. w ramach
zamówieñ publicznych) przeznaczonymi na finansowanie badañ i kszta³cenia
powoduje du¿e ich marnotrawienie.
■ W konsekwencji niewielka liczba polskich zespo³ów naukowych zajmuj¹cych
siê informatyk¹ ekonomiczn¹ osi¹gnê³a odpowiedni¹ masê krytyczn¹ pod wzglêdem liczby badaczy oraz infrastruktury, aby móc podj¹æ znacz¹ce badania w ramach programów miêdzynarodowych, a zw³aszcza programów Unii Europejskiej.
■ Polska polityka naukowa nadmiernie koncentruje siê na ilociowych parametrach
dydaktycznych. Promowane jest odchodzenie od badañ pracowników naukowo-dydaktycznych przez stwarzanie mechanizmów zachêcaj¹cych do koncentrowania siê na dydaktyce.
6
Por. W. Abramowicz, G. Klein (eds.): Business Information Systems. The Sixth International Conference. Proceedings,
Colorado Springs 2003.

107

Informatyka ekonomiczna

■
■

Polska jest jednym z ostatnich krajów, w których nie prowadzi siê samodzielnego kierunku studiów informatyka ekonomiczna.
Rozpowszechnienie siê kszta³cenia na odleg³oæ spowoduje mo¿liwoæ budowania programu studiów ze sk³adników oferowanych przez ró¿ne uczelnie bez
wzglêdu na ich po³o¿enie geograficzne. Jedn¹ z dróg do kszta³cenia na odleg³oæ jest wydawanie wspólnych dyplomów z uczelniami partnerskimi lub uznawanie czêci studiów odbytych w innych szko³ach wy¿szych. Szanse na sukces
dydaktyczny w kszta³ceniu specjalistycznym maj¹ tylko nauczyciele prowadz¹cy badania naukowe na najwy¿szym poziomie. Tylko oni bêd¹ uczyli specjalistów, którzy znajd¹ zatrudnienie w zawodach pokazanych w górnej prawej
æwiartce rysunku 1. Konieczne jest podjêcie przez uczelnie strategicznych decyzji, jakich specjalistów chce siê kszta³ciæ. Istnieje przecie¿ tak¿e du¿e zapotrzebowanie na pracowników operacyjnych (liczbowo wiêksze ni¿ na specjalistów, którzy mog¹ mieæ szanse objêcia stanowisk strategicznych).

Rysunek 1. Matryca kompetencji i zadowolenia klientów

Zadowolenie klientów
(wysokie)
Sprzedawcy

Analitycy systemów

Doradcy klientów

Twórcy prototypów
Kierownicy przedsiêwziêæ

Kompetencje
(niskie)

(wysokie)
Twórcy nowych rozwi¹zañ
informatycznych

Analitycy kodu
(niskie)

ród³o: P.J. Denning: Flatlined  The Profession of IT, Communication of ACM 2002, vol. 45, nr 6.

Podsumowanie
Polska stoi przed ogromn¹ szans¹. Szacuje siê, ¿e w Europie ze wzglêdu na brak odpowiednich kadr nie zrealizowano w ostatnich latach przedsiêwziêæ informatycznych o wartoci
ok. 80 mld euro7. Czêæ tych pieniêdzy mog³aby zostaæ skonsumowana przez polskie firmy.
Oczywicie trzeba mieæ wiadomoæ, ¿e wnioski te dotycz¹ w du¿ej mierze ca³ej nauki.

7

H.C. Mayer, J. Mass: op. cit.
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Akredytacja studiów wy¿szych
w Europie i w Polsce
 kierunki rozwoju
W niniejszym tekcie odniosê siê do trzech spraw. Po pierwsze, omówiê systemy zapewniania jakoci studiów w Europie ukszta³towane w ci¹gu ostatnich kilku lat, ju¿ pod wp³ywem
zaleceñ Deklaracji Boloñskiej. Do ich charakterystyki i uporz¹dkowania wykorzystam siatkê
pojêciow¹ zastosowan¹ w miêdzynarodowym projekcie badawczym, w którym uczestniczy³am w minionych miesi¹cach, oraz jego wstêpne wyniki. Po drugie, przedstawiê dyskusjê nad
mo¿liwoci¹ zbudowania wiatowego systemu akredytacji w szkolnictwie wy¿szym i wynikaj¹ce z niej wnioski dla tworzenia systemów ponadnarodowych. Po trzecie, postaram siê scharakteryzowaæ system akredytacji dzia³aj¹cy obecnie w Polsce i jego ewolucjê, z wykorzystaniem tej samej siatki pojêciowej, która zosta³a u¿yta do charakterystyki systemów europejskich.

Systemy zapewniania jakoci kszta³cenia
w Europie
Refleksje na temat obecnego kszta³tu systemów zapewniania jakoci w szkolnictwie wy¿szym w Europie i kierunków ich ewolucji sformu³ujê g³ównie na podstawie dwóch przedsiêwziêæ, w których uczestniczy³am w ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy. Pierwszym z nich by³ udzia³
w siódmej wiatowej konferencji International Network for Quality Assurance Agencies in Higher
Education (INQAAHE), która odby³a siê w Dublinie w dniach 1417 kwietnia 2003 r. INQAAHE
to organizacja utworzona w 1991 r., skupiaj¹ca ponad sto instytucji z ca³ego wiata zajmuj¹cych
siê ocen¹ i zapewnianiem jakoci w szkolnictwie wy¿szym. Podstawowe jej cele to wymiana
informacji oraz rozpowszechnianie dobrych obyczajów w dziedzinie oceny, zapewniania i podnoszenia jakoci szkolnictwa wy¿szego. INQAAHE u³atwia m.in. tworzenie wiêzi miêdzy instytucjami zapewniania jakoci i akredytacji, porównywanie wyników badañ nad zarz¹dzaniem
jakoci¹ w edukacji wy¿szej, ocenê i monitorowanie zmian szkolnictwa wy¿szego na wiecie.
Co dwa lata organizuje wiatowe konferencje powiêcone zapewnianiu jakoci. W Dublinie
dominowa³a tematyka europejska, co by³o skutkiem nie tylko miejsca konferencji, ale tak¿e faktu, ¿e rozwój procesu boloñskiego stwarza problemy zwi¹zane z systemami zapewniania jakoci, wa¿ne tak¿e w skali globalnej. Tytu³ tegorocznej konferencji: Quality and Standards: National, Regional and Global dobrze zarysowuje t³o dla problemu ewolucji ponadnarodowych systemów zapewniania jakoci, którymi pragnê tutaj siê zaj¹æ. Najwa¿niejsze wyst¹pienia i dyskusje
konferencji obraca³y siê wokó³ tego tematu, podzielonego na dwie kwestie: pierwsza dotyczy³a
kontrowersji miêdzy nastawieniem na kontrolê wype³niania standardów, typowym dla akredyta-
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cji, a doskonaleniem jakoci kszta³cenia, typowym dla ewaluacji; druga dotyczy³a projektów
i metod tworzenia wiatowych instytucji zapewniania jakoci. Poniewa¿ konferencje INQAAHE
gromadz¹ wiatow¹ czo³ówkê ekspertów z zakresu zapewniania jakoci, mo¿na w ich trakcie
zdobyæ najbardziej aktualne i wiarygodne informacje z tej dziedziny.
Drugim przedsiêwziêciem by³ miêdzynarodowy projekt zatytu³owany Accreditation in the
Framework of Evaluation Activities, przeprowadzony na zlecenie sekcji szkolnictwa wy¿szego
niemieckiego zwi¹zku zawodowego nauczycieli (GEW) w celu sformu³owania rekomendacji
dotycz¹cych systemu akredytacji edukacji wy¿szej w Europie dla konferencji ministrów edukacji przewidzianej na wrzesieñ 2003 r. jako nastêpny etap realizacji procesu boloñskiego. W projekcie tym, kierowanym przez dr Dona Westerheijdena z Orodka Badañ nad Szkolnictwem
Wy¿szym Uniwersytetu Twente (Holandia) i dr Stefanie Schwarz z analogicznego orodka uniwersytetu w Kassel (Niemcy), brali udzia³ eksperci z 21 krajów europejskich (pañstwa cz³onkowskie i kandyduj¹ce do Unii oraz Szwajcaria i Norwegia), z których ka¿dy przygotowywa³
raport krajowy wedle opracowanego uprzednio zestandaryzowanego kwestionariusza. Gwarantowa³o to porównywalnoæ opisów systemów krajowych i pozwala³o na wyci¹gniêcie wniosków dotycz¹cych kierunków ewolucji ca³ego systemu. Wyniki robocze tego projektu zosta³y
przedstawione na konferencji Shaping the European Area of Higher Education and Research,
która odby³a siê w Berlinie w dniach 1013 kwietnia. Rekomendacje uczestników konferencji
zosta³y przygotowane w odniesieniu do trzech zasadniczych elementów europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego: relacji miêdzy szkolnictwem wy¿szym a GATS (General Agreement
on Trade and Services), warunków pracy i atrakcyjnoci zatrudnienia w sferze akademickiej
oraz europejskich systemów zapewniania jakoci kszta³cenia.
Charakterystykê systemów europejskich rozpocznê od przedstawienia metody badania
i wyników tego ostatniego projektu. Wspomniany powy¿ej kwestionariusz dla ekspertów przygotowuj¹cych raporty krajowe zawiera³ pytania pozwalaj¹ce na w miarê jednolit¹ charakterystykê systemów akredytacji szkolnictwa wy¿szego (ich ogromna ró¿norodnoæ wymaga³a
ram porz¹dkuj¹cych). Pytania te koncentrowa³y siê wokó³ czterech podstawowych pojêæ:
oceny jakoci, akredytacji, potwierdzenia spe³nienia wymagañ oraz systemu zapewniania
jakoci. Koordynatorzy projektu przyjêli nastêpuj¹ce definicje tych pojêæ:
■ Ocena jakoci (evaluation) to zinstytucjonalizowana i systematycznie prowadzona dzia³alnoæ maj¹ca na celu analizê i (lub) poprawê jakoci instytucji, kierunku studiów albo programu nauczania, nie prowadz¹ca bezporednio b¹d
porednio do potwierdzenia spe³nienia okrelonych wymagañ jakociowych
przez te instytucje lub programy.
■ Akredytacja (accreditation) to zinstytucjonalizowana i systematycznie prowadzona dzia³alnoæ, w wyniku której poprzez analizê jakoci instytucji, kierunku
studiów lub programu nauczania dochodzi do koñcowej zbiorczej oceny, która
jest podstaw¹ decyzji potwierdzaj¹cej spe³nienie okrelonych wymagañ jakociowych przez te instytucje b¹d programy.
■ Potwierdzenie spe³nienia wymagañ (approval) to nadanie (lub odmowa nadania) certyfikatu potwierdzaj¹cego spe³nienie okrelonych standardów (prawo do
istnienia, zezwolenie na dzia³alnoæ, licencjonowanie). Najczêciej udzielane
jest przez instytucje administracji pañstwa. Nie jest czêci¹ systemu akredytacji,
choæ nierzadko udzielane jest przez te instytucje z wykorzystaniem akredytacji.
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System zapewniania jakoci to termin zbiorczo okrelaj¹cy wszystkie dzia³ania
bêd¹ce form¹ oceny jakoci lub akredytacji.
Przyjête terminy pozwalaj¹ ju¿ na pierwszy rzut oka zorientowaæ siê, jakiego rodzaju
napiêcie, rodz¹ce siê w ewoluuj¹cym europejskim systemie zapewniania jakoci, próbowali
uchwyciæ liderzy badania. Polega ono na tym, ¿e administracyjne potwierdzenie spe³nienia
wymagañ wykorzystuj¹ce akredytacjê jest nastawione bardziej na nadzór nad jakoci¹ i eliminowanie z³ych elementów szkolnictwa wy¿szego, ewaluacja za k³adzie wiêkszy nacisk
na rozwój i doskonalenie jakoci. To odmienne nastawienie obydwu sposobów zapewniania
jakoci mo¿na  wprawdzie doæ schematycznie i ujmuj¹c ich typ idealny  scharakteryzowaæ przez nastêpuj¹ce, opozycyjne charakterystyki.
Systemy zapewniania jakoci maj¹ce za cel potwierdzenie spe³niania wymagañ (approval), najczêciej wykorzystuj¹ce do tego celu akredytacjê, maj¹ nastawienie kontrolne, zmierzaj¹ce do eliminacji b³êdów, s³abych stron b¹d podmiotów i programów nie wype³niaj¹cych wyznaczonych standardów  najczêciej minimalnych. Sprawdzaj¹ przede wszystkim
rozliczalnoæ czy wiarygodnoæ (accountability) szkó³ wy¿szych. S¹ powszechne i obowi¹zkowe. Operuj¹ zestandaryzowanymi kryteriami oceny, zawieraj¹cymi najczêciej wzorce
programowe i wskaniki liczbowe pozwalaj¹ce na podjêcie decyzji tak/nie w kwestii przyznania uprawnieñ. Ten typ kontroli nie zadowala, a nawet wrêcz nie interesuje instytucji dobrych, stanowi natomiast znacz¹cy bodziec poprawy dla instytucji s³abszych i eliminuje te,
w których jakoæ jest tak niska, ¿e nie spe³nia nawet podstawowych standardów.
Systemy ewaluacyjne  wprost przeciwnie  dzia³aj¹ na zasadzie dobrowolnoci (choæ
czasem wymuszanej rynkowo b¹d przez dobre obyczaje rodowiskowe) i odp³atnoci oraz
zak³adaj¹ zaanga¿owanie ocenianych rodowisk i instytucji w naprawê jakoci. Nastawione s¹
na systematyczne doskonalenie jakoci, a tak¿e na wnoszenie kultury projakociowej do instytucji i rodowisk. Ich celem jest rozwój dobrych stron programu i instytucji oraz wprowadzenie
mechanizmów doskonalenia. Ten typ dzia³ania na rzecz jakoci z regu³y nie interesuje instytucji o niskiej jakoci kszta³cenia, bardzo natomiast interesuje dobre, które chc¹ zmierzaæ ku
doskona³oci kszta³cenia i  dodatkowo  uzyskiwaæ potwierdzenie tej doskona³oci (notabene
potrzeba istnienia centrów doskona³oci kszta³cenia jest coraz silniej akcentowana w dokumentach Unii Europejskiej, jako konieczny element szkolnictwa wy¿szego w Europie).
Akredytacja jest metod¹ oceny jakoci, która mo¿e byæ wykorzystywana przez obydwa
skrajne systemy zapewniania jakoci. Akredytacja prowadzona przez krajowe agencje akredytacyjne dzia³aj¹ce pod egid¹ resortów edukacji jest powszechnie wykorzystywana przez
uczelnie do uzyskiwania potwierdzeñ jakoci minimalnej oraz prawa do dzia³alnoci (approval). Jeli za chodzi o ewaluacjê, to sprawa jest trudniejsza. Standardy akredytacji musz¹
pozwoliæ na wydanie decyzji tak/nie dotycz¹cej ich wype³nienia. Standardy te mog¹ zawieraæ wysokie wymagania (dotycz¹ce np. warunków materialnych funkcjonowania programów lub instytucji, proporcji liczebnoci kadr i studentów). Mo¿e to pozwalaæ na wydanie
swoistego certyfikatu doskona³oci po¿¹danego jako wyznacznik pozycji akademickiej i rynkowej ocenianego programu czy instytucji. Ewaluacja mo¿e wiêc dostarczaæ materia³u i argumentów do takich ocen, ale nie jest to sprawa bezproblemowa, poniewa¿ typ stosowanych
standardów jest ca³kiem odmienny. Rozwa¿my tê kwestiê bli¿ej.
Do eliminacji jednostek o niskiej jakoci oraz do dopuszczenia dobrych jednostek do
dzia³alnoci edukacyjnej (approval) potrzebne s¹ standardy sta³e, jednakowe dla wszystkich
■
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podmiotów, zawieraj¹ce wzorce programowe i wskaniki liczbowe, które pozwalaj¹ najprociej uzasadniæ wype³nienie (lub niewype³nienie) kryteriów. Z kolei ewaluacja operuje standardami dynamicznymi, pozwalaj¹cymi na ocenê stopnia doskona³oci dowolnej instytucji
relatywizowan¹ do jej misji (celów, które chce osi¹gn¹æ), metod, za pomoc¹ których je osi¹ga
i uzyskanych rezultatów. Najwa¿niejszym kryterium oceny jest spójnoæ tych trzech elementów: misji, metod i rezultatów dzia³añ. Powtórzê przyk³ad, którym operujê od lat: doskona³a
mo¿e byæ ma³a szko³a administracji przygotowuj¹ca personel redniego szczebla do zadañ
biurowych (np. w instytucjach samorz¹dowych) i doskona³a mo¿e byæ uczelnia ekonomiczna o tradycjach akademickich, kszta³c¹ca, zgodnie ze sw¹ misj¹, strategów gospodarczych.
Ale do ka¿dej z nich (i niezale¿nie od oceny wed³ug kryteriów bêd¹cych osobno podstaw¹
approval dopuszczaj¹cego je do dzia³alnoci edukacyjnej) nale¿y zastosowaæ standardy oceny badaj¹ce tê spójnoæ, a wiêc dostosowane do ich misji, zasobów, warunków dzia³ania,
badaj¹ce, czy przyjête strategie rozwoju s¹ realistyczne i skuteczne, czy wewnêtrzne systemy
zapewniania jakoci prowadz¹ do jej systematycznego podnoszenia itd. Tu wskaniki liczbowe oraz wzorce programowe nie wystarcz¹, co gorsza  ich mechaniczne zastosowanie nie
pozwala uchwyciæ najcenniejszych dla jakoci elementów: oryginalnoci i kreatywnoci programowej i organizacyjnej, mechanizmów wymuszaj¹cych poprawê jakoci, w tym m.in. autokrytycyzmu.
Rozwiniêta akredytacja oferowana przez miêdzynarodowe, eksperckie agencje akredytacyjne (takie jak np. EQUIS w obszarze kszta³cenia mened¿erów) proponuje ocenê za pomoc¹ standardów dynamicznych, skutkuj¹c¹ nie tylko decyzj¹ o akredytacji, ale tak¿e g³êbok¹ analiz¹ s³abych i mocnych stron ocenianej instytucji oraz wskazaniem dróg doskonalenia.
Poniewa¿ s¹ to zarazem akredytacje dobrowolne i odp³atne, nie maj¹ce bezporednich efektów administracyjnych, mo¿na je lokowaæ bli¿ej bieguna ewaluacji.
Powy¿sza charakterystyka nabiera szczególnego znaczenia w wietle ewolucji, jak¹ europejski system zapewniania jakoci przeszed³ w ci¹gu ostatnich lat  ewidentnie pod wp³ywem interpretacji idei Deklaracji Boloñskiej. Wstêpne robocze wyniki porównañ miêdzy systemami krajowymi przeprowadzone dla projektu Accreditation in the Framework of Evaluation Activities mo¿na podsumowaæ nastêpuj¹co:
■ Akredytacja sta³a siê w ci¹gu ostatnich 5 lat g³ównym sposobem zapewniania
jakoci kszta³cenia w Europie.
■ Nie ma wspólnych lub dobrze porównywalnych struktur systemów akredytacji
w badanych krajach. Tak¿e g³ówni aktorzy tych systemów ró¿ni¹ siê znacznie,
ale mo¿na wskazaæ czynniki, które zainicjowa³y i rozwinê³y systemy akredytacji w poszczególnych krajach lub ich grupach.
■ Nie ma wspólnych wzorców lub wysoko porównywalnych metod prowadzenia
akredytacji. Tak¿e prowadzone ewaluacje s¹ bardzo ró¿norodne.
Czynnikami, które zainicjowa³y i rozwinê³y systemy akredytacji w poszczególnych krajach lub ich grupach, wp³ywaj¹c na charakter tych systemów, by³y dla pañstw Europy rodkowej g³ównie próby sprawowania nowego rodzaju kontroli nad zdecentralizowanymi, po upadku
komunizmu, systemami szkolnictwa wy¿szego. W krajach, w których nie istnia³y uprzednio
systemy zapewniania jakoci (np. w Niemczech czy Grecji) takim czynnikiem by³ proces
boloñski, który spowodowa³ tworzenie od podstaw zalecanego systemu akredytacji. W krajach, które uprzednio mia³y rozwiniête systemy ewaluacji (np. w Holandii) zmiany w kierun-
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ku akredytacji, podjête przez w³adze na skutek procesu boloñskiego, oznacza³y zaniechanie
stosowania dobrego i ugruntowanego systemu sprzyjaj¹cego dzia³aniom projakociowym
w uczelniach, a powo³anie systemu akredytacji maj¹cego znaczne mniejszy wp³yw na jakoæ. W niektórych krajach (np. w Hiszpanii) wieloletnie dzia³anie systemu akredytacji powoduje w spo³ecznociach akademickich niedosyt i próby znalezienia takich mechanizmów
oceny, które mog³yby wyró¿niæ uczelnie najlepsze  takie, dla których akredytacja jest ju¿
czynnoci¹ rutynow¹ i nieznacz¹c¹.
Analiza czynników powo³uj¹cych do ¿ycia systemy zapewniania jakoci uwypukla³a
wspomniany ju¿ czynnik podzia³u istniej¹cych systemów krajowych, a mianowicie podzia³u
dokonanego wedle odpowiedzi na pytanie, co jest g³ównym celem dzia³ania tych systemów:
czy eliminacja z³ych instytucji i programów oraz potwierdzenie wiarygodnoci pozosta³ych,
czy te¿ systematyczna poprawa jakoci? Na pierwszy rzut oka wydaje siê, ¿e cele te nie s¹
przeciwstawne  wszak wyeliminowanie programów i instytucji o niewystarczaj¹cej jakoci
oznacza poprawê ca³ego szkolnictwa w danym kraju. Krajowe systemy jakoci podporz¹dkowuj¹ce akredytacjê udzielaniu praw do dzia³ania, a wiêc wype³nianiu minimalnych standardów jakociowych, nie stwarzaj¹ jednak bodców dla doskonalenia instytucjom dobrym i bardzo dobrym, zmniejszaj¹ motywacjê do anga¿owania siê w sprawy jakoci, cofaj¹ kulturê
projakociow¹ w szko³ach wy¿szych. Pod tym wzglêdem cofaj¹cy siê system ewaluacyjny
nastawiony na samodoskonalenie by³ lepszym rozwi¹zaniem. Jego ostoj¹ pozostaj¹ nadal
Dania, Francja i Wielka Brytania, w których ewaluacja i approval s¹ od siebie oddzielone.
Mamy wiêc sytuacjê, w której akredytacja staje siê w Europie g³ówn¹ metod¹ zapewniania jakoci w systemach krajowych, wypieraj¹c inne metody. To wypieranie innych metod
zapewniania jakoci przez sformalizowan¹ krajow¹ akredytacjê by³o postrzegane jako proces o negatywnych skutkach ju¿ wczeniej1. Przedstawiciel Komisji Europejskiej w trakcie
dyskusji w Berlinie (po wys³uchaniu raportów krajowych i ich wstêpnej syntezy) stwierdzi³,
¿e Europa dryfuje ku formalnej akredytacji szkolnictwa wy¿szego przyznawanej przez systemy krajowe  sformalizowane, zwi¹zane z agendami pañstwa, maj¹ce skutki administracyjne
i finansowe dla szkó³ wy¿szych. To sprawia, ¿e uczelnie staj¹ siê coraz mniej zainteresowane
jakoci¹, a coraz bardziej uzyskaniem pozytywnej decyzji  potwierdzenia wiarygodnoci
poprzez akredytacjê (i oszukuj¹ b¹d poprawiaj¹ osi¹gane wskaniki, aby j¹ uzyskaæ). Czy
o to chodzi?  spyta³. No w³anie  czy o to chodzi w procesie boloñskim? Chyba nie. Chodzi
o podniesienie jakoci kszta³cenia wy¿szego. Zgodnie z Deklaracj¹ Lizboñsk¹ gospodarka
europejska ma staæ siê najbardziej konkurencyjn¹ gospodark¹ wiata, opart¹ na wiedzy i zdoln¹
zapewniæ zrównowa¿ony wzrost ekonomiczny, zaoferowaæ wiêcej i lepszych miejsc pracy
oraz zagwarantowaæ stabilnoæ spo³eczn¹. Jeli tak, to Europa potrzebuje uniwersytetów doskona³ych  uczelni kwitn¹cych intelektualnie, mog¹cych konkurowaæ z najlepszymi uniwersytetami wiata. Na pytanie, czy Europa posiada ju¿ takie uczelnie, w wydanym wiosn¹
2003 r. dokumencie Komisji Europejskiej pada zdecydowana odpowied: jeszcze nie2. Pytanie, czy w³aciw¹ drog¹ do uzyskania poprawy jakoci jest opisana powy¿ej akredytacja nie

1
Por. dramatyczny tekst Dona F. Westerheijdena: Ex Oriente Lux? National and Multiple Accreditation in Europe after
the Fall of the Wall and after Bologna, Quality in Higher Education 2001, vol. 7, nr 1.
2
Communication from the European Commission: The Role of Universities in the Europe of Knowledge, Brussels, 5 February 2003.
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znajduje odpowiedzi bezwzglêdnie pozytywnej. Nale¿a³oby raczej zaleciæ realizatorom procesu boloñskiego odrzucenie zbyt powierzchownych interpretacji Deklaracji oraz pilne monitorowanie skutków realizacji procesu, tak¿e tych negatywnych. Eksperci zwracaj¹ uwagê,
¿e wprowadzenie krajowych, obowi¹zkowych akredytacji jako dominuj¹cej formy zapewniania jakoci takie negatywne skutki powoduje.
Proces boloñski zak³ada, ¿e  przynajmniej na razie  akredytacja jest najw³aciwsz¹ dla
Europy drog¹ zapewniania jakoci. To, oprócz wszystkich skutków korzystnych, stwarza tak¿e wspomniane powy¿ej zagro¿enia. Tote¿ dyskusje na wspomnianych konferencjach czêsto
obraca³y siê wokó³ zagadnienia, czy mo¿na tak po³¹czyæ obydwie podstawowe metody zapewniania jakoci, aby nie utraciæ ich zalet, a zminimalizowaæ szkody. Istniej¹ dwa rozwi¹zania tego problemu. Pierwszym z nich jest wspieranie agencji oferuj¹cych ewaluacjê, uznawanie wartoci ich prac, wspó³dzia³anie z nimi przy prowadzeniu akredytacji krajowych (warto
pamiêtaæ, ¿e np. holenderska National Accreditation Organisation wynajmuje do przeprowadzania akredytacji agencje akredytuj¹ce, tak¿e miêdzynarodowe; podobnie rzecz siê ma przy
formowaniu zespo³ów oceniaj¹cych w niemieckim systemie akredytacji). Drugie rozwi¹zanie polega na wprowadzeniu do zaleceñ procesu boloñskiego dotycz¹cych zapewniania jakoci wyranej dyrektywy, ¿e akredytacje nie maj¹ oznaczaæ kontroli za pomoc¹ wystandaryzowanych wskaników realizacji programu (input), lecz ocenê kwalifikacji absolwentów (output, outcome). Temu samemu s³u¿y projekt Tuning, bêd¹cy kontynuacj¹ i rozwiniêciem systemu ECTS.

O mo¿liwoci stworzenia wiatowego systemu
zapewniania jakoci
Problem mo¿liwoci stworzenia takiego systemu poruszany by³ w wielu referatach wspominanej ju¿ wiatowej konferencji INQAAHE. Wród wyst¹pieñ3 na pierwszym miejscu
trzeba wymieniæ referaty Dirka Van Damma z Belgii Possibilities and Risks of Global Benchmarks and Professional Standards for Quality Assurance in Higher Education oraz Lee Harveya z Wielkiej Brytanii War of the Worlds: Who Wins in the Battle for Quality Supremacy?
dyskutuj¹ce m.in. mo¿liwoæ powo³ania instytucji wiatowego Rejestru Jakoci (World
Quality Register) jako jednej z mo¿liwoci rozwi¹zania problemu wiatowej uznawalnoci
certyfikatów jakoci. Dorte Kristoffersen i Tobias Lindberg z Danii wyg³osili niezwykle interesuj¹cy referat Mutual Recognition: An Approach to Create QA and International Transparency for QA Agencies, w którym przedstawili wysi³ki ENQA (European Network for Quality
Assurance Agencies) na rzecz nawi¹zywania wspó³pracy miêdzy agencjami, prowadz¹cej
do przysz³ego uznawania certyfikatów jakoci. Przedstawiciele Finlandii, Austrii, Szwajcarii i Niemiec dokonywali analiz porównawczych ich krajowych systemów zapewniania jakoci na tle tendencji do tworzenia ponadnarodowych instytucji akredytuj¹cych.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e procesy globalizacyjne oraz wymagania zwi¹zane z miêdzynarodow¹ mobilnoci¹ studentów oraz uznawaniem dyplomów absolwentów szkó³ wy¿-

3
International Network Quality Assurance Agence in Higher Education, materia³y z VII wiatowej konferencji w Dublinie, 1417 kwietnia 2003.
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szych, wymagaj¹ od systemów szkolnictwa wy¿szego uporania siê z kwesti¹ ró¿norodnoci jêzyków i kultur oraz odmiennoci systemów edukacyjnych. ¯aden suplement do dyplomu czy inny dokument rejestruj¹cy przebieg dokonañ studenta nie bêdzie powiadcza³
jego kwalifikacji, jeli nie bêdzie temu towarzyszy³ certyfikat jakoci potwierdzaj¹cy, ¿e
instytucja edukacyjna dobrze wype³ni³a swoje zadania. Wiêkszoæ krajów rozwiniêtych
ma systemy zapewniania jakoci w szkolnictwie wy¿szym, ale  jak ju¿ wspomnia³am 
ró¿ni¹ siê one od siebie znacznie. Nale¿y wiêc d¹¿yæ do pokonania ró¿norodnoci systemów zapewniania jakoci istniej¹cych w poszczególnych krajach, tak aby wydawane przez
nie certyfikaty mia³y przynajmniej porównywaln¹ wagê. Jak to uczyniæ?  oto wyzwanie,
które staje przed tymi systemami.
Na konferencji INQAAHE w Santiago de Chile w 1999 r. wyst¹pienie Tona Vroeijenstijna z Holandii na temat miêdzynarodowego uznawania akredytacji wywo³a³o prawdziw¹
burzê. Jego g³ówna teza brzmia³a: nale¿y podj¹æ dyskusjê nad stworzeniem wiatowej agencji
akredytacyjnej dla instytucji szkolnictwa wy¿szego. Agencja ta dawa³aby uczelniom akredytacjê miêdzynarodow¹ na podstawie standardów ustalonych wspólnie przez zrzeszane
przezeñ agencje krajowe lub bran¿owe, jej cz³onkowie za uznawaliby wzajemnie wydawane przez siebie akredytacje. Wzajemna akredytacja powinna siê rozpocz¹æ na poziomie
instytucji dzia³aj¹cych regionalnie (np. Ameryka Po³udniowa, Europa, Po³udniowa Afryka),
a póniej przyj¹æ postaæ agencji w pe³ni wiatowej. Powinny siê ni¹ zajmowaæ przede wszystkim rz¹dowe agencje akredytuj¹ce. Wówczas wiêkszoæ dyskutantów by³a zdecydowanie
przeciwna jego propozycji. Podnoszono, ¿e jest niemo¿liwe ustalenie wspólnych standardów, które mog³yby byæ stosowane do dowolnych instytucji o bardzo zró¿nicowanej jakoci oferowanego kszta³cenia. Jeli takie standardy powsta³yby, to albo musia³yby wyeliminowaæ z udzia³u w organizacji uczelnie z krajów rozwijaj¹cych siê, albo te¿ musia³yby byæ
tak niskie i ogólnikowe, ¿e w ¿aden sposób nie mog³yby s³u¿yæ sprawie podnoszenia jakoci w krajach o rozwiniêtych systemach szkolnictwa wy¿szego. Zaznaczano, ¿e si³¹ takich
organizacji jak INQAAHE i inne sieci agencji akredytuj¹cych jest ich niebiurokratyczny
charakter, mo¿liwoæ wspólnej pracy nad jakoci¹ nie krêpowana ¿adnymi formalnymi
zobowi¹zaniami, otwartoæ dla wszystkich organizacji zajmuj¹cych siê jakoci¹. Vroeijenstijn, broni¹c swej opinii, podawa³ przyk³ad certyfikatów ISO, które s¹ akceptowane na
ca³ym wiecie i wype³niane (w swych narodowych wydaniach) przez przedsiêbiorstwa ulokowane w krajach bardzo ró¿ni¹cych siê poziomem rozwoju gospodarczego. Normy akredytacyjne nowej organizacji powinny byæ wiêc wzorowane na nich, a INQAAHE mog³aby
odegraæ bardzo wa¿n¹ rolê w ich dyskutowaniu i formowaniu. Na posiedzeniu, które odby³o siê w trakcie konferencji, Rada INQAAHE rozwa¿a³a wniosek Vroeijenstijna, ale uzna³a, ¿e próby jego wprowadzenia w ¿ycie nie maj¹ na razie szans powodzenia i od³o¿y³a je
na dalsz¹ przysz³oæ.
Podczas konferencji w Dublinie sytuacja by³a ju¿ inna. Wprawdzie autorzy wyst¹pieñ przedstawiali g³ównie problemy bez rozwi¹zañ i zadawali pytania retoryczne, a zebrani nie doszli do
konkluzji, jak mia³aby wygl¹daæ ponadnarodowa instytucja akredytacyjna, ale sam pomys³ jej
powo³ania nie wydawa³ siê ju¿ absurdalny. Projekt powo³ania wiatowego Rejestru Jakoci
omawiany by³ w rzeczowej atmosferze. Pierwsze pytanie, jakie siê pojawi³o, dotyczy³o podmiotów, które mog³yby do niego nale¿eæ: czy mia³by to byæ rejestr agencji zapewniania jakoci,
czy ekspertów, czy procedur oceny, czy te¿ mo¿e raportów z oceny, które by³yby udostêpniane
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na ¿yczenie zainteresowanych (tzn. czyich ocen i dokonanych na jakiej podstawie?). Najsensowniejszym rozwi¹zaniem wydaje siê rejestr instytucji akredytuj¹cych, ale wówczas pojawiaj¹ siê pytania o mechanizm przystêpowania do owego rejestru. Czy by³by otwarty dla wszystkich  mia³ charakter sieci? Wówczas  w obliczu wspomnianego zró¿nicowania procedur,
przedmiotu i standardów ocen oraz form organizacyjnych agencji oceniaj¹cych jakoæ  trudno
by³oby osi¹gn¹æ choæby zarys uwspólnienia. Nawet obecnie istniej¹ce sieci stosuj¹, choæ nieformalnie, pewien rodzaj selekcji kandydatów. Czy te¿ wst¹pienie (zapisanie siê) do Rejestru
Jakoci wymaga³oby metaakredytacji, czyli oceny jakoci oraz akceptacji procedur i standardów stosowanych przez agencjê? Jeli tak, to kto (jakie cia³o?) mia³by wydawaæ tak¹ decyzjê?
I na jakiej podstawie? Wymaga³oby to ustalenia wzorców uniwersalnych (czyli jakich i kto mia³by
je ustalaæ?). A gdyby nawet uda³o siê je sformu³owaæ, czy nie oznacza³oby to ustanowienia
standardów akredytacji i metaakredytacji na bardzo niskim poziomie (skoro stosowalnej globalnie), ale za to zmierzaj¹cych do bardzo szczegó³owych regulacji i bardzo powierzchownej
oceny? I czy uda³oby siê unikn¹æ przy tej okazji stosowania kryteriów o charakterze politycznym? Zwróæmy np. uwagê na to, ¿e ENQA, choæ ¿¹da od swych cz³onków niezale¿noci politycznej i autonomii dzia³ania, to zarazem przyjmuje w swój sk³ad cz³onków selekcjonuj¹c ich
pod k¹tem ich mo¿liwoci kooperacji z rz¹dami.
Zauwa¿my, ¿e próby stworzenia porównywalnych systemów zapewniania jakoci wymagaj¹ pokonania nie tylko odmiennoci tych systemów, ale tak¿e ró¿norodnoci jêzyków
i kultur krajów wprowadzaj¹cych te systemy oraz odmiennoci systemów edukacji wy¿szej.
Wszystkie te pytania nie znalaz³y zadowalaj¹cej odpowiedzi, która mog³aby byæ zaakceptowana przez uczestników konferencji. Wyznaczaj¹ one jednak nowe obszary dyskusji
nad systemami zapewniania jakoci w szkolnictwie wy¿szym, a zapewne tak¿e przysz³e drogi rozwoju tych systemów, szczególnie wa¿ne dla Europy, w której proces boloñski wyranie
sk³ania ku wspó³pracy agencji, zmierzaj¹cej do stosowania porównywalnych standardów
i uzyskiwania porównywalnych wyników.
To, czego uda³o siê ju¿ dokonaæ, to sformu³owanie przez Radê INQAAHE w lutym 2003 r.
kilku podstawowych zasad dobrego dzia³ania agencji zewnêtrznego zapewniania jakoci:
■ Agencja musi mieæ sformu³owan¹ misjê lub zbiór celów dzia³ania, wród których musi byæ zawarte stwierdzenie, ¿e podstawow¹ dziedzin¹ jej dzia³alnoci
jest zapewnianie jakoci oraz ¿e podejmuje siê systematyczne starania, aby tê
misjê lub zbiór celów wype³niæ.
■ Agencja musi mieæ okrelon¹ strukturê organizacyjn¹ podejmowania decyzji
oraz wykorzystywaæ do akredytacji co najmniej dwa elementy: samooceny uczelni i opinie dostarczane przez cia³o zewnêtrzne w stosunku do szko³y wy¿szej.
■ Agencja musi respektowaæ integralnoæ i autonomiê uczelni, zachowywaæ niezale¿noæ, bezstronnoæ, rygorystycznoæ, rzetelnoæ i spójnoæ ocen, a tak¿e
móc dowieæ, ¿e takimi walorami kieruje siê w swym postêpowaniu.
■ Dzia³alnoæ agencji musi byæ przejrzysta: jeli ocena zewnêtrzna prowadzi do
akredytacji, zasady postêpowania akredytacyjnego oraz standardy musz¹ byæ
podane do wiadomoci publicznej, a kryteria udzielania akredytacji  jasno sformu³owane. Regu³y prowadz¹ce do podejmowania decyzji w sprawie akredytacji musz¹ byæ przejrzyste i jawne, musz¹ tak¿e gwarantowaæ jednakowe traktowanie podmiotom akredytowanym.
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Agencja musi posiadaæ odpowiednie i budz¹ce zaufanie zasoby  zarówno ludzkie, jak i finansowe  pozwalaj¹ce na zorganizowanie i prowadzenie procesu
zewnêtrznej oceny jakoci w sposób efektywny oraz wiarygodny.
■ Agencja powinna prowadziæ jasn¹ dokumentacjê postêpowañ oceniaj¹cych,
dokumentacja ta powinna byæ publicznie dostêpna, powinna te¿ zawieraæ elementy ju¿ wspomniane, takie jak stosowane standardy, kryteria podejmowania
decyzji, metody oceny, schemat i sposób sporz¹dzania raportów itd. oraz jasno
wskazywaæ, czego agencja oczekuje od ocenianej instytucji. Oczekiwania te
powinny byæ stosowne dla instytucji szkolnictwa wy¿szego lub jej podstawowej
dzia³alnoci. Agencja musi zagwarantowaæ, ¿e ka¿da instytucja lub jej czêæ
(np. kierunek studiów) bêdzie oceniana w jednakowy sposób.
■ Jeli konieczne jest wykorzystywanie do oceny zespo³ów zewnêtrznych, jej system musi jasno pokazywaæ, ¿e sk³ad tych zespo³ów jest stosowny do zadañ, nie
ma w nich konfliktu interesów, zespó³ jest jasno poinstruowany i przygotowany
do swych zadañ oraz dzia³a niezale¿nie.
■ Agencja musi dbaæ o wizerunek publiczny, informuj¹c szerok¹ publicznoæ o swej
dzia³alnoci i udzielaj¹c odpowiedzi na jej zapytania, co zak³ada, ¿e procedury,
kryteria i prowadzona polityka s¹ sformu³owane i jawne. Musi równie¿ wykazaæ siê publiczn¹ wiarygodnoci¹ przez publikowanie raportów o swych decyzjach dotycz¹cych ocen instytucji, czyni¹c wyniki oceny jawnymi w sposób stosowny do obyczajów narodowych, a tak¿e okreliæ sposób odwo³ywania siê
instytucji ocenianej od jej decyzji.
■ Agencja musi posiadaæ system zapewniaj¹cy jakoæ jej w³asnych dzia³añ  przeprowadzaæ samooceny oparte na zebranych danych i analizach, zawieraj¹ce rozwa¿ania dotycz¹ce jej w³asnej efektywnoci i wartoci oraz potrafiæ dowieæ, ¿e
ich wyniki s¹ brane pod uwagê. Na tyle, na ile jest to mo¿liwe, agencja powinna
wspó³pracowaæ z innymi agencjami zewnêtrznej oceny szkolnictwa wy¿szego.
■ W swych relacjach z instytucjami szkolnictwa wy¿szego agencja musi uznaæ,
¿e jakoæ i zapewnianie jakoci nale¿¹ przede wszystkim do sfery odpowiedzialnoci samych instytucji szkolnictwa wy¿szego oraz stosowaæ tylko te standardy,
które rozwinê³a w porozumieniu z interesariuszami (stakeholders). Agencja musi
zmierzaæ ku obydwu celom: doskonaleniu jakoci i potwierdzaniu wiarygodnoci instytucji akademickiej.
Wymienione wy¿ej zasady  wynikaj¹ce z najlepszych dowiadczeñ dzia³aj¹cych instytucji zapewniania jakoci  zaczynaj¹ formu³owaæ pierwociny common currency akredytacji
wiatowej. Kierunek rozwoju jest wyranie widoczny: zachowanie wartoci wa¿nych dla
instytucji akademickich, zbli¿enie zasad funkcjonowania, przejrzystoæ stosowanych procedur, wspó³praca miêdzy instytucjami zapewniania jakoci. W ¿adnym razie nie s¹ to unifikacje standardów rozumianych jako wzorce (np. programowe) albo identycznoæ wskaników
dzia³ania (performance indicators).
■
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System akredytacji w Polsce
Jak na tym tle przedstawia siê polski system akredytacyjny? Ma on  jak ka¿dy z europejskich systemów krajowych  i historiê, i strukturê, i logikê dzia³ania odmienn¹ od innych.
Jego podstawow¹ cech¹ jest binarnoæ  wspó³istnienie dwóch oddzielnych pionów (rysunek
1). S¹ to piony:
■ centralny (pañstwowy), reprezentowany przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹ (PKA) dzia³aj¹c¹ od stycznia 2002 r.;
■ rodowiskowy: reprezentowany przez komisje akredytacyjne stworzone przez
grupy uczelni jednego typu, zainteresowanych akredytacj¹ grup kierunków studiów; komisje rodowiskowe uczelni reprezentowanych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich (KRASP) wspó³dzia³aj¹ w ramach Komisji Akredytacyjnej przy KRASP. Stowarzyszenie Edukacji Mened¿erskiej Forum dzia³a
oddzielnie. Wiêkszoæ tych komisji rozpoczê³a dzia³alnoæ wczeniej ni¿ PKA.
Od 1 stycznia 2002 r. w ramach systemu akredytacji pañstwowej dzia³a tylko jedna instytucja  Pañstwowa Komisja Akredytacyjna. Prowadzi ona krajow¹ akredytacjê obowi¹zkow¹
na poziomie licencjatu i studiów magisterskich we wszystkich instytucjach kszta³cenia wy¿szego  zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Ocena PKA dotyczy nauczania (we wszystkich jego aspektach) i badañ naukowych. Te dwa zagadnienia zajmuj¹ g³ówn¹ czêæ jej standardów akredytacyjnych. Obowi¹zkowej ocenie PKA podlegaj¹ wszystkie kierunki studiów
prowadzone przez uczelnie lub ich wydzia³y. W ramach PKA powo³ane s¹ zespo³y odpowiadaj¹ce grupom kierunków studiów (a zarazem dyscyplin naukowych): nauk humanistycznych, nauk przyrodniczych, matematyki  fizyki  chemii, rolnictwa, lenictwa i weterynarii,
nauk medycznych, wychowania fizycznego, nauk technicznych, ekonomii, nauk spo³ecznych i prawa oraz sztuki.
Rysunek 1. System akredytacji szkó³ wy¿szych w Polsce
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PKA zosta³a powo³ana na mocy nowelizacji Ustawy o szkolnictwie wy¿szym, która okreli³a jej podstawowe obowi¹zki, kompetencje i procedury. rodowisko akademickie, Rada
G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego i Ministerstwo Edukacji Narodowej wzywa³y do utworzenia
PKA od 1994 r.4. Kilka projektów Komisji powsta³o do czasu, gdy ostatecznie parlament zatwierdzi³ projekt zg³oszony przez MEN. PKA jest instytucj¹ pañstwow¹ W jej sk³ad wchodzi
65 cz³onków mianowanych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Minister, udzielaj¹c
nominacji, korzysta z listy kandydatów stworzonej na podstawie propozycji wysuwanych przez
senaty uczelni. Biuro Komisji wchodzi w sk³ad Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Pracami Biura Komisji kieruje dyrektor w randze wicedyrektora departamentu Ministerstwa. MENiS
zainicjowa³o powstanie PKA i jest g³ównym odbiorc¹ wyników jej prac. Minister sporód
cz³onków Komisji powo³uje oraz odwo³uje przewodnicz¹cego i sekretarza Komisji5.
PKA przedstawia ministrowi opinie i wnioski dotycz¹ce przede wszystkim: 1) utworzenia uczelni, 2) przyznania uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów wy¿szych na okrelonym kierunku i poziomie kszta³cenia, 3) utworzenia przez uczelniê filii lub wydzia³u zamiejscowego, 4) oceny jakoci kszta³cenia na danym kierunku, 5) oceny jakoci kszta³cenia
nauczycieli, 6) przestrzegania warunków prowadzenia studiów wy¿szych. Ocena prowadzonego kierunku studiów przeprowadzana jest w przypadku: 1) kierunku nowo utworzonego,
nie póniej ni¿ w ci¹gu 3 lat od jego uruchomienia lub podniesienia poziomu kszta³cenia
z zawodowego (licencjat, in¿ynier) na magisterski, 2) ubiegania siê uczelni o uruchomienie
studiów magisterskich, 3) wytypowania danego kierunku i uczelni przez Prezydium, 4) wniosku ministra.
Akredytacja PKA jest bezp³atna. Dzia³alnoæ PKA jest finansowana z bud¿etu pañstwa.
rodki finansowe niezbêdne do funkcjonowania Komisji zapewniane s¹ z tej czêci bud¿etu
pañstwa, której dysponentem jest MENiS. Minister okrela, w drodze rozporz¹dzenia, sposób
obs³ugi administracyjnej i finansowej prac Komisji, wysokoæ wynagrodzenia ich cz³onków
oraz warunki zwrotu kosztów podró¿y cz³onkom Komisji i wyznaczanym przez ni¹ recenzentom, uwzglêdniaj¹c, ¿e wysokoæ wynagrodzenia cz³onków Rady i Komisji bêdzie ustalana w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego.
Procedura akredytacji sk³ada siê z nastêpuj¹cych etapów. Sekretarz Komisji w porozumieniu z przewodnicz¹cym zespo³u powo³uje zespó³ oceniaj¹cy w sk³adzie do piêciu osób,
którego zadaniem jest przeprowadzenie postêpowania w sprawie oceny kierunku studiów
w danej uczelni. Przewodnicz¹cym zespo³u oceniaj¹cego jest cz³onek Komisji, a jego cz³onkami mog¹ byæ równie¿ eksperci. Postêpowanie oceniaj¹ce obejmuje samoocenê, wizytacjê
zespo³u oceniaj¹cego oraz przygotowanie raportu zawieraj¹cego ocenê jakoci kszta³cenia.
Na tej podstawie Prezydium PKA podejmuje uchwa³ê, w której zawarte s¹: ocena przestrzegania warunków prowadzenia studiów wy¿szych, zalecenia oraz ocena jakoci kszta³cenia
(mo¿e byæ: wyró¿niaj¹ca, pozytywna, warunkowa, negatywna). Oceny wyró¿niaj¹ca i pozytywna wydawane s¹ na okres piêciu lat. Uchwa³a w sprawie oceny warunkowej zawiera

4

Por. E. Wnuk-Lipiñska, M. Wójcicka (red.): Jakoæ w szkolnictwie wy¿szym, Centrum Badañ Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy¿szego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1995; J. Kawecki: System oceny jakoci kszta³cenia w szko³ach
wy¿szych, Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego, Warszawa 1996; Akademicka Komisja Akredytacyjna, Instytut Problemów Wspó³czesnej Cywilizacji, Warszawa 1997; S. Chwirot: I AKA, i UKA, Forum Akademickie 1998, nr 3.

5

www.buwiwm.edu.pl
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wykaz zaleceñ oraz terminy ich realizacji. Uchwa³a Komisji jest przekazywana ministrowi
oraz uczelni lub wnioskodawcy. W przypadku negatywnej oceny kszta³cenia  uwzglêdniaj¹c rodzaj i zakres stwierdzonych naruszeñ  minister cofa albo zawiesza uprawnienie do
prowadzenia studiów wy¿szych na danym kierunku i poziomie kszta³cenia. Pierwsze akredytacje PKA rozpoczê³a w 2002 r. Informacja o zakoñczonych postêpowaniach jest og³aszana na stronie internetowej PKA oraz podawana do prasy ogólnokrajowej.
Na system akredytacji rodowiskowych sk³ada siê dzia³alnoæ nastêpuj¹cych instytucji:
■ Stowarzyszenia Edukacji Mened¿erskiej Forum;
■ Komisji Akredytacyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich,
w sk³ad której wchodz¹:
 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA),
 Komisja Akredytacyjna Uczelni Medycznych (KAUM),
 Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT),
 Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE).
Komisje Akredytacyjne: Uczelni Rolniczych (KAUR), Uczelni Pedagogicznych (KAUP),
Akademii Wychowania Fizycznego (KAAWF) oraz Uczelni Artystycznych (KAUA) formalnie
wchodz¹ w sk³ad Komisji Akredytacyjnej KRASP. Zosta³y one za³o¿one przez konferencje
rektorów uczelni wskazanych typów, którzy podpisali stosowne porozumienia. Poniewa¿ jednak ich dzia³alnoæ nie wysz³a jeszcze poza fazê projektowania procesów akredytacyjnych
oraz nie posiadaj¹ stron internetowych ani innych dostêpnych publicznie róde³ informacji,
nie uwzglêdniam ich w niniejszym referacie. Nale¿y jednak s¹dziæ, ¿e rozwin¹ sw¹ dzia³alnoæ w nieodleg³ym czasie i w ten sposób wszystkie szko³y wy¿sze w Polsce bêd¹ objête
akredytacj¹ rodowiskow¹6.
KRASP traktuje zapewnianie jakoci kszta³cenia wy¿szego jako jeden z g³ównych kierunków swego dzia³ania. W sierpniu 2000 r. udzieli³a poparcia dla dzia³añ rodowiskowych
komisji akredytacyjnych, a Komisja Akredytacyjna KRASP, powo³ana w 2001 r., stanowi forum wspó³dzia³ania komisji akredytacyjnych powo³anych przez konferencje rektorów poszczególnych typów szkó³ dzia³aj¹cych w ramach KRASP. Komisja sama nie podejmuje ¿adnych dzia³añ ani decyzji akredytacyjnych  czynnoci te pozostaj¹ w kompetencjach poszczególnych komisji rodowiskowych. Do zadañ tej Komisji nale¿y7:
■ dbanie o poprawnoæ standardów i procedur akredytacyjnych stosowanych przez
komisje rodowiskowe;
■ koordynowanie dzia³añ istniej¹cych rodowiskowych komisji akredytacyjnych,
a zw³aszcza uzgadnianie zasad i trybu postêpowania akredytacyjnego dla kierunków prowadzonych w ró¿nych typach uczelni;
■ reprezentowanie komisji akredytacyjnych dzia³aj¹cych w ramach Komisji Akredytacyjnej KRASP na forum miêdzynarodowym;

6

Por. T. Borecki: Komisja Akredytacyjna Uczelni Ekonomicznych, w: E. Chmielecka (red.): Akredytacja  krajobraz
polski, Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoci, £ód 2002; J. Król: Komisja Akredytacyjna Uczelni Pedagogicznych,
ibidem; S. Socha: Komisja Akredytacyjna Uczelni Wychowania Fizycznego, w: M. Wójcicka (red.): Jakoæ kszta³cenia
w szkolnictwie wy¿szym. S³ownik tematyczny, Centrum Badañ Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy¿szego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
7

Por. J. Wonicki, A. Kraniewski: Komisja Akredytacyjna Konferencji Rektorów Szkó³ Polskich, w: M. Wójcicka (red.):
op. cit.; zob. te¿: www.forumakad.pl/archiwum/2001/02/artyku³y/05-z_prac_krasp.htm
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■ inspirowanie dzia³añ organów KRASP w zakresie jakoci kszta³cenia;
■ prowadzenie dzia³añ informacyjno-edukacyjnych w zakresie akredytacji.
Poniewa¿ wiêkszoæ prywatnych szkó³ biznesu  za³o¿ycieli Stowarzyszenia Edukacji
Mened¿erskiej Forum  nie ma statusu szkó³ akademickich, nie s¹ one w³¹czone w dzia³alnoæ KRASP, a samo Forum nie uczestniczy w pracach Komisji Akredytacyjnej KRASP.
Zasady dzia³ania Stowarzyszenia, standardy i procedury akredytacji s¹ typowe dla rodowiskowych agencji akredytacyjnych i dlatego dzia³alnoæ SEM Forum zostanie opisana ³¹cznie
z dzia³alnoci¹ komisji funkcjonuj¹cych w ramach Komisji Akredytacyjnej KRASP.
Wszystkie wymienione wy¿ej komisje rodowiskowe oferuj¹ akredytacjê kierunków studiów stosownie do ich profilu na obydwu poziomach studiów: licencjackim i magisterskim,
otwart¹ dla wszystkich podmiotów szkolnictwa wy¿szego w Polsce. Standardy akredytacyjne
obejmuj¹ zarówno nauczanie we wszystkich jego aspektach, jak i badania naukowe. Standardy akredytacji okrelaj¹ tu progow¹ jakoæ kszta³cenia zazwyczaj na poziomie wy¿szym ni¿
wymagania ustawowe i MENiS, bêd¹ce postaw¹ akredytacji PKA.
Poszczególne instytucje zajmuj¹ siê akredytacj¹ nastêpuj¹cych kierunków:
■ Stowarzyszenie Edukacji Mened¿erskiej Forum: zarz¹dzanie i marketing, finanse i bankowoæ, ekonomia, informatyka i ekonometria, informatyka oraz programy MBA i roczne studium mened¿erskie8;
■ Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna: wszystkie kierunki studiów oferowanych
przez uniwersytety zgodnie z list¹ MENiS9;
■ Komisja Akredytacyjna Uczelni Medycznych: kierunki studiów medycznych:
studia lekarskie (prowadzone przez wydzia³y lekarskie), analiza medyczna, farmacja, stomatologia10;
■ Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych: wszystkie kierunki studiów oferowanych przez politechniki11;
■ Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych: zarz¹dzanie i marketing, finanse i bankowoæ, ekonomia, informatyka i ekonometria, stosunki miêdzynarodowe, towaroznawstwo12.
rodowiskowe komisje akredytacyjne zosta³y powo³ane do ¿ycia przez konferencje rektorów odpowiednich grup uczelni (KAUM w 1997 r., UKA  w 1998 r., FPAKE  w 2000 r.
KAUT  w 2001 r.). Stowarzyszenie Edukacji Mened¿erskiej Forum za³o¿y³a w 1993 r. grupa reprezentantów prywatnych szkó³ biznesu. W 1994 r. dwunastu cz³onków Stowarzyszenia
podpisa³o Porozumienie Szkó³ Biznesu na rzecz Jakoci Kszta³cenia i uruchomi³o (po raz

8

S. Kwiatkowski: Komisja Akredytacyjna Stowarzyszenia Edukacji Mened¿erskiej Forum, w: M. Wójcicka (red.): op. cit.;
M. Bielski: Komisja Akredytacyjna Stowarzyszenia Edukacji Mened¿erskiej Forum, w: E. Chmielecka (red.): op. cit.;
System akredytacji programów kszta³cenia mened¿erskiego SEM Forum, Stowarzyszenie Edukacji Mened¿erskiej Forum, Warszawa 2002; zob. te¿ www.semforum.com.pl

9

S. Chwirot: Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, w: M. Wójcicka (red.): op. cit.; tego¿: Uniwersytecka Komisja
Akredytacyjna, w: E. Chmielecka (red.): op. cit.; zob. te¿: www.main.amu.edu.pl/ects/uka/uka.html

10

M. Gembicki: Komisja Akredytacyjna Uczelni Medycznych, w: E. Chmielecka (red.): op. cit.; J. Mirecka, M. Gembicki: Komisja Akredytacyjna Uczelni Medycznych, w: M. Wójcicka (red.): op. cit.

11

A. Konczakowska: Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych, w: E. Chmielecka (red.): op. cit.; Informator Komisji
Akredytacyjnej Uczelni Technicznych na rok akademicki 2001/2002, Warszawa 2001; zob. te¿: www.kaut.vci.agh.edu.pl

12

Informator Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2002; D. Strahl: Komisja Akredytacyjna FPAKE, w: E. Chmielecka (red.): op. cit., zob. te¿: www.fundacja.edu.pl
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pierwszy w Polsce) system akredytacyjny dla programów kszta³cenia kadry mened¿erskiej.
Celem rodowiskowych komisji akredytacyjnych jest zapewnienie dobrej jakoci edukacji w polskich uczelniach i dostosowania jej do standardów europejskich. Aby wype³niæ te
zamierzenia, komisje te:
■ okrelaj¹, na podstawie projektów stworzonych przez grupy ekspertów, standardy
oceny jakoci kszta³cenia dla poszczególnych kierunków studiów (postêpowanie
akredytacyjne KAUM wykorzystuje procedury i standardy amerykañskiej akredytacji kszta³cenia lekarzy dostosowanej do polskich warunków; SEM Forum i FPAKE
pozostaj¹ pod silnym wp³ywem akredytacji EQUIS) oraz inne dokumenty konieczne
w postêpowaniu akredytacyjnym dla ka¿dego kierunku studiów;
■ podejmuj¹ decyzje dotycz¹ce wszczêcia postêpowania akredytacyjnego kierunków studiów na wniosek uczelni lub jej jednostek, a potem nadzoruj¹ przebieg
postêpowania akredytacyjnego;
■ nominuj¹ ekspertów oraz cz³onków zespo³ów oceniaj¹cych i przyjmuj¹ ich raporty z wizytacji;
■ przyznaj¹, odrzucaj¹ lub odraczaj¹ akredytacjê dla kierunków studiów (KAUM,
FPAKE, SEM Forum) lub przygotowuj¹ wnioski do odpowiednich konferencji
rektorów (UKA, KAUT), aby podjê³y takie decyzje;
■ podejmuj¹ inne dzia³ania s³u¿¹ce wype³nianiu ich misji.
Akredytacja prowadzona przez te instytucje jest dobrowolna, przyznawana na okres 35
lat i odp³atna (koszt wynosi od 10 tys. do 40 tys. z³).
Procedury akredytacji przyjête przez agencje rodowiskowe s¹ podobne i sk³adaj¹ siê
z regu³y z nastêpuj¹cych kroków:
■ powo³anie grupy ekspertów w celu ustalenia szczegó³owych standardów oceny
dla kierunku studiów (tworzonych na podstawie ich ogólnego schematu przyjêtego uprzednio);
■ aplikacja o akredytacjê uczelni lub jej jednostki oferuj¹cej kierunek studiów,
przygotowanie raportu z samooceny przez tê uczelniê;
■ powo³anie zespo³u oceniaj¹cego, którego zadaniem jest przeprowadzenie przegl¹du i oceny kierunku studiów oferowanego przez jednostkê wnioskuj¹c¹ o akredytacjê w zgodzie z ogólnymi i szczegó³owymi standardami przyjêtymi przez
komisjê i zawsze zawieraj¹c¹ wizytacjê w tej jednostce oraz przygotowanie na
pimie raportu oceniaj¹cego zawieraj¹cego ocenê i przedstawienie go Komisji
z wnioskiem i uzasadnieniem dotycz¹cym przyznania, odroczenia (wraz z list¹
koniecznych do wype³nienia zaleceñ) lub nieprzyznania akredytacji;
■ podjêcie decyzji w sprawie przyznania lub odmowy akredytacji przez Komisjê
Akredytacyjn¹.
Dokumentacja i proces akredytacji rodowiskowej s¹ na ogó³ poufne. Decyzja o przyznaniu akredytacji dla kierunku jest podawana do wiadomoci publicznej zwykle na stronach
internetowych i w publikowanych raportach rocznych z prac Komisji, ukazuj¹cych tylko wyniki
tych akredytacji, które zakoñczy³y siê sukcesem.
Jeli zastosujemy do charakterystyki obydwu pionów akredytacji siatkê pojêciow¹ wprowadzon¹ na pocz¹tku tego tekstu, to wyranie widaæ, ¿e akredytacja PKA s³u¿y przede wszystkim uzyskiwaniu przez uczelnie potwierdzenia, ¿e prowadzone przez nie kierunki wype³nia-
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j¹ ogólnopolskie, zatwierdzone przez MENiS minimalne wymagania progowe  programowe
i dotycz¹ce np. minimów kadrowych. Tu wiêc z wykorzystaniem akredytacji uzyskuje siê
zezwolenie (approval) na rozpoczêcie dzia³alnoci lub jej kontynuowanie. Przyjêta skala ocen
pozwala na rozszerzenie gamy wydawanych certyfikatów akredytacji oraz wyró¿nienie kierunków i instytucji charakteryzuj¹cych siê jakoci¹ wy¿sz¹ ni¿ minimalna, choæ zawsze wzglêdem ogólnopolskich wymagañ minimalnych.
Z kolei akredytacja rodowiskowa sk³ania siê bardziej ku biegunowi ewaluacji. Powsta³a
ona z inicjatywy rodowisk akademickich i jest prowadzona na zasadzie dobrowolnoci, co
potwierdza zaanga¿owanie tych rodowisk w sprawy jakoci. Raporty z oceny maj¹ postaæ analiz
SWOT. W niektórych komisjach stosuje siê do oceny standardy dynamiczne, pozwalaj¹ce na
wychwycenie procesów zapewniaj¹cych jakoæ, a nie tylko jej sta³ych wyznaczników.
W Polsce na razie nie ma oddzielnej czystej ewaluacji nie zwi¹zanej z akredytacj¹. Ewaluacja jest w³¹czona w rodowiskowe systemy akredytacyjne, w których raport koñczy siê
wnioskiem o akredytacjê oraz podsumowaniem mocnych i s³abych stron akredytowanego
kierunku studiów. Dlaczego tak siê sta³o? Mo¿na s¹dziæ, ¿e niekontrolowana komercjalizacja, umasowienie i inne patologie zagra¿aj¹ce jakoci bardziej uwra¿liwi³y uczelnie na taki
mechanizm zapewniania jakoci, który nada im potwierdzon¹ certyfikatem gwarancjê poziomu jakoci (a to daje akredytacja), uwiarygodni i wzmocni ich pozycjê na rynku us³ug edukacyjnych. Akredytacja by³a spraw¹ pilniejsz¹, wa¿niejsz¹ spo³ecznie. Byæ mo¿e nastêpnym
krokiem bêdzie ewaluacja  na razie jest ona w Polsce zwi¹zana z procesem akredytacji (np.
FPAKE planuje stworzenie systemu doradztwa w sprawach zapewniania jakoci, jako kroku
wstêpnego do akredytacji).
Niestety, ¿adna z polskich instytucji akredytuj¹cych nie bada rezultatów procesów kszta³cenia i nie czyni z nich, a zw³aszcza z kwalifikacji absolwentów, podstawy do oceny jakoci.
Nie mo¿na uznaæ za element badania outcome sylwetek absolwentów zawartych w polskich
standardach kierunków studiów. Sylwetka absolwenta ustalana jest a priori oraz, bêd¹c sk³adnikiem ogólnopolskich standardów, jest taka sama dla wszystkich uczelni i kierunków w skali
kraju, co ju¿ w ogóle nie ma zwi¹zku z badaniem kwalifikacji faktycznych absolwentów.
Jeli cechy charakterystyczne polskich agencji akredytacyjnych porównamy z zasadami
dobrego dzia³ania sformu³owanymi przez INQAAHE, to z ³atwoci¹ zauwa¿ymy, ¿e zasady
te s¹ przez nie generalnie przestrzegane. Komentarza wymaga natomiast zasada dotycz¹ca
wspó³pracy miêdzy agencjami akredytuj¹cymi  wa¿na, bo mog¹ca mieæ wp³yw na ewentualn¹ ewolucjê systemu binarnego, i to zarówno w sferze wspó³pracy miêdzy agencjami polskimi, jak i ich kooperacji z instytucjami zagranicznymi.
Jeli chodzi o zwi¹zki miêdzy istniej¹cymi instytucjami akredytuj¹cymi, to podstawowym problemem jest obecnie ustalenie w³aciwych relacji miêdzy PKA a instytucjami rodowiskowymi. Dyskusja o modelu ich wspó³pracy wyprzedza³a nowelizacjê Ustawy o szkolnictwie wy¿szym i powo³anie PKA oraz trwa nadal, ale ¿adne postanowienia nie zapad³y.
Instytucje skupione w Komisji Akredytacyjnej KRASP proponuj¹ nastêpuj¹ce rozwi¹zanie: skoro
akredytacja prowadzona przez komisje dzia³aj¹ce w ramach KRASP ma charakter dobrowolny, a jej udzielenie jest zwi¹zane z uznaniem wymaganej wysokiej jakoci kszta³cenia na
kierunku podlegaj¹cym ocenie, a zadaniem PKA  zgodnie z treci¹ ustawy  jest przede
wszystkim badanie, czy uczelnia spe³nia wymagania minimalne i formu³owanie wniosków
o prawo do dzia³ania, zatem obydwa schematy dope³niaj¹ siê. Pozostaje pytanie, czy pozy-
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tywny wynik akredytacji rodowiskowej kierunku studiów mo¿e byæ brany pod uwagê w decyzji PKA dotycz¹cej przyznania akredytacji pañstwowej? A jeli tak, to w jaki sposób? Ze
strony komisji rodowiskowych pad³y propozycje udostêpniania PKA dokumentacji przeprowadzonych akredytacji (UKA) i stworzenia uproszczonej procedury oceny PKA dla tych kierunków, które uzyska³y akredytacjê rodowiskow¹, ale PKA nie podjê³a decyzji o takiej wspó³pracy. PKA dzia³a pod bardzo siln¹ presj¹ odpowiedzialnoci za stan szkolnictwa wy¿szego,
a zatem jej powci¹gliwoæ we wchodzeniu we wspó³pracê proponowan¹ przez komisje rodowiskowe jest usprawiedliwiona: korzystanie z ich dorobku musi byæ potwierdzone absolutn¹ wiarygodnoci¹ ich ocen. Dlatego tak potrzebna jest instytucja-czapka, czyli Komisja
Akredytacyjna KRASP, poprzez któr¹ konferencje rektorów potwierdzaj¹ swoim autorytetem
rzetelnoæ akredytacji rodowiskowej.
Na razie jest za wczenie na rozstrzygniêcia, jak u³o¿y siê ich model kooperacji  ca³y
system zbiera dowiadczenia i ewoluuje. Na razie mamy w Polsce dwa zró¿nicowane (approval versus ewaluacja) piony akredytacji, komplementarne  uzupe³niaj¹ce sw¹ dzia³alnoæ i usuwaj¹ce zagro¿enia podnoszone przez kraje, w których pañstwowa akredytacja sta³a siê jedyn¹ form¹ dba³oci o jakoæ kszta³cenia.
Drugim wa¿nym typem relacji wewn¹trz systemu jest wspó³praca miêdzy instytucjami
rodowiskowymi. Tym, co jest im wspólne, jest, jak ju¿ wspomniano:
■ samodzielne tworzenie instytucji akredytuj¹cej, okrelanie jej celów;
■ dobrowolnoæ, odp³atnoæ, okresowoæ akredytacji;
■ samodzielne opracowywanie standardów (zawsze dla kierunków studiów);
■ niemal identyczna procedura przeprowadzania akredytacji.
Tym, co je ró¿ni, jest zw³aszcza charakter i poziom wymagañ kryteriów akredytacji. Instytucje te maj¹ siln¹ wolê wspó³pracy i ewidentnie d¹¿¹ do stworzenia porównywalnoci
wyników swych akredytacji, a byæ mo¿e w dalszej przysz³oci do ich wzajemnego uznawania b¹d wydawania akredytacji wspólnych dla tych samych kierunków prowadzonych
w uczelniach ró¿nych typów. Na razie wspó³praca przybiera nastêpuj¹ce formy:
■ systematyczne posiedzenia przewodnicz¹cych komisji rodowiskowych w ramach Komisji Akredytacyjnej KRASP (wymiana informacji, ustalanie mo¿liwoci wspó³pracy);
■ wspólne konferencje, szkolenia, seminaria, publikacje;
■ konsultowanie oraz wzajemne opiniowanie standardów i kryteriów akredytacji;
■ tworzenie mieszanych zespo³ów oceniaj¹cych (cz³onkowie z uczelni ró¿nych
typów);
■ wspólna akredytacja niektórych kierunków (np. UKA i KAUT akredytowa³y wspólnie chemiê);
■ uczestnictwo przedstawicieli odmiennych typów uczelni w pracach komisji akredytacyjnych w³aciwych dla innych typów szkó³ (FPAKE ma w sk³adzie swej
komisji przedstawicieli uniwersytetów oraz uczelni technicznych i rolniczych
prowadz¹cych kierunki ekonomiczne).
Mimo tej wspó³pracy wystêpuje zró¿nicowanie akredytacji, np. kierunki mened¿erskie
mog¹ w Polsce uzyskaæ akredytacjê rodowiskow¹ SEM Forum, FPAKE, UKA i KAUT. Ka¿da z nich ma nieco odmienny charakter. Trwa dyskusja, czy nale¿y d¹¿yæ do zupe³nego ujednolicenia standardów i kryteriów, czy te¿ raczej pozostawiæ takie zró¿nicowanie, które po-
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zwala uczelniom na przeprowadzenie kilku odmiennych ocen. Na razie przewa¿a opcja ró¿norodnoci. Poniewa¿ jednak Komisja Akredytacyjna KRASP ma reprezentowaæ skupione
w niej komisje np. w pertraktacjach z PKA oraz na forach miêdzynarodowych, komisje musz¹ dbaæ o wysoki i porównywalny standard przeprowadzanych akredytacji.
Jeli chodzi o wspó³pracê miêdzynarodow¹, to wszystkie polskie instytucje akredytacyjne podaj¹ w swych dokumentach wród podstawowych celów, które chc¹ osi¹gn¹æ, w³¹czenie polskiego szkolnictwa wy¿szego w system szkolnictwa europejskiego oraz tworzenie procedur i standardów oceny uzgodnionych z systemami Unii Europejskiej, w warunkach wstêpnych akredytacji podaj¹ wprowadzenie w uczelni (wydziale) systemu ECTS lub kompatybilnego z nim systemu punktowego.
Czêæ polskich instytucji akredytacyjnych jest cz³onkami europejskich i miêdzynarodowych organizacji lub sieci akredytacyjnych, np.:
■ PKA i UKA s¹ cz³onkami The Network of Central and Eastern European Quality
Assurance Agencies in Higher Education;
■ SEM Forum jest cz³onkiem EQUIS, a zaanga¿owane jest tak¿e w dzia³alnoæ
CEEMAN
lub zamierzaj¹ aplikowaæ o cz³onkostwo z chwil¹ pe³nego rozwiniêcia swej dzia³alnoci.
Przynale¿noæ do tych organizacji nie wyczerpuje gamy mo¿liwej wspó³pracy. Europejski system akredytacji na razie nie powstanie jako synteza systemów krajowych  s¹ na zbyt to
zró¿nicowane, a wiêc automatyczne wejcie w system europejski nie bêdzie dla nas mo¿liwe. W Europie rozwi¹zaniem na dzieñ dzisiejszy jest zwiêkszanie przejrzystoci systemów
krajowych, rozszerzanie ich wspó³dzia³ania i tworzenie sieci instytucji akredytuj¹cych. ENQA
dzia³a od kilku lat i polskie instytucje akredytacyjne powinny jak najszybciej w³¹czyæ siê w tê
sieæ: jako cz³onkowie, dostarczyciele i odbiorcy miêdzynarodowych ekspertów wchodz¹cych w sk³ad zespo³ów oceniaj¹cych, jako inicjatorzy i uczestnicy debaty nad kszta³tem zapewniania jakoci w szkolnictwie wy¿szym w Europie wnosz¹cy do niej swoje dowiadczenie. Powinny one w³¹czaæ w mo¿liwie szerokim zakresie ekspertów zagranicznych do swych
zespo³ów oceniaj¹cych i same dostarczaæ swych ekspertów za granicê. Warto przypomnieæ,
¿e w niektórych instytucjach akredytuj¹cych w krajach europejskich (np. w krajowej Komisji
Akredytacyjnej w Niemczech) miêdzynarodowy sk³ad zespo³ów jest ju¿ uznanym standardem. Warto te¿ przypomnieæ, ¿e inne instytucje akredytuj¹ce, jak np. nowo powsta³a w Holandii National Accreditation Organisation, wynajmuj¹ do realizacji swych statutowych celów zewnêtrzne agencje akredytacyjne, tak¿e zagraniczne.
Na rynku us³ug akredytacyjnych w Polsce ju¿ dzia³a wiele zagranicznych instytucji oceny jakoci, czasem o bardzo wysokim presti¿u. Bêd¹ one stanowiæ coraz bardziej znacz¹c¹
konkurencjê dla polskich dobrowolnych akredytacji rodowiskowych. Polski eksport akredytacyjny do Unii Europejskiej jest na razie ograniczony, choæby z tego powodu, ¿e nasze instytucje nie mog¹ konkurowaæ z eksperckim charakterem i poziomem us³ug liderów akredytacji
w Europie. Potrzeba kooperacji i doskonalenia samych komisji jest wiêc pal¹ca  bez niej
polskie agencje akredytacyjne nie stan¹ siê faktycznymi partnerami swych bardziej zaawansowanych, starszych kolegów.
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Walidacja  etap na drodze
do europejskiego obszaru
szkolnictwa wy¿szego
Dlaczego walidacja?
W maju 2002 r. zosta³y zamkniête procedury walidacyjne dla Bielskiej Wy¿szej Szko³y Biznesu i Informatyki im. Józefa Tyszkiewicza. Bie¿¹cy, dobiegaj¹cy ju¿ koñca rok akademicki jest
pierwszym, w którym dzia³alnoæ dydaktyczna, organizacja pracy oraz system norm postêpowania zosta³y podporz¹dkowane standardom Uniwersytetu Walijskiego. Dla naszej uczelnianej spo³ecznoci sta³o siê oczywiste, ¿e umowa walidacyjna, zawarta z University of Wales i wieñcz¹ca
dwuletni proces dostosowawczy, zapocz¹tkowa³a zupe³nie nowy okres w jedenastoletniej historii szko³y. Rodzi to odczucia ambiwalentne. Z punktu widzenia modelowych przekszta³ceñ uczelni
i aspiracji do jej umiêdzynarodowienia  cel, który leg³ u podstaw strategii przyjêtej pod koniec lat
dziewiêædziesi¹tych, kiedy to obraz zmian oczekuj¹cych nas w rezultacie integracji europejskiej
nabra³ wyrazistoci, zosta³ osi¹gniêty. Z punktu widzenia jednak realnych korzyci z dokonanych
przekszta³ceñ  uczelnia stoi na pocz¹tku drogi. Cezura walidacyjna wprowadza nas w okres
pe³en wyzwañ, nowych problemów i wielu znaków zapytania. Pierwsze dowiadczenia pozwalaj¹ jedynie zarysowaæ niektóre odpowiedzi i ogólnie formu³owaæ problemy. Niniejsze opracowanie traktujemy zatem jako próbê bardzo wstêpnej i ostro¿nej oceny sytuacji, w jakiej znalaz³a
siê uczelnia oraz szans i zagro¿eñ, które z niej wynikaj¹. Wydaje siê, ¿e najw³aciwszym wprowadzeniem do tematu bêdzie przedstawienie kilku tez, które ongi zainicjowa³y dyskusjê nad
strategi¹ i które w rezultacie nada³y jej kszta³t ostateczny.
Pocz¹tek rozwa¿aniom nad strategi¹ uczelni da³o ogólnie podzielane przekonanie o nasilonej konkurencji na rynku edukacyjnym, jaka towarzyszyæ bêdzie unijnej akcesji. Rywalizacja
wiêkszej liczby podmiotów tego rynku oraz pojawienie siê zró¿nicowanej i atrakcyjnej zagranicznej oferty edukacyjnej zapowiada³y radykaln¹ zmianê w otoczeniu krajowych uczelni. Dla
placówki niepublicznej, jak¹ jest Bielska Wy¿sza Szko³a Biznesu i Informatyki, zjawisko konkurencji, od zarania wkomponowane w podstawowe uwarunkowania dzia³alnoci, nie rodzi negatywnych konotacji. Uczelnia w pe³ni solidaryzuje siê z pogl¹dem, w myl którego konkurencja wród podmiotów rynku edukacyjnego jest najskuteczniejszym sposobem wymuszaj¹cym
na wszystkich uczestnikach dba³oæ o jakoæ dóbr, z jakimi maj¹ do czynienia1. W przekona-

1
J. Beksiak: Instytucjonalne warunki poprawy jakoci us³ug szkó³ wy¿szych w: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.): Zarz¹dzanie
jakoci¹ w szkolnictwie wy¿szym. Materia³y konferencyjne. Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoci, £ód 2002, s. 17.
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niu uczelni problem polega³ jednak na tym, ¿e na pierwszej linii konfrontacji znajd¹ siê niepañstwowe szko³y wy¿sze i ¿e to one w³anie najwczeniej odczuj¹ skutki pojawienia siê oferty
konkurencyjnej z Zachodu. Ubo¿enie spo³eczeñstwa, bliski ju¿ ni¿ demograficzny, to przes³anki dodatkowo za tym przemawiaj¹ce. W efekcie, u progu dyskusji nad wyborem strategii postawiona zosta³a teza, w myl której podstawy materialnego bytu wiêkszoci uczelni niepañstwowych zostan¹ zagro¿one wczeniej ni¿ podmiotów edukacji wy¿szej ze sfery bud¿etowej.
Konkluzja, jaka towarzyszy³a tym przewidywaniom w Bielskiej Wy¿szej Szkole Biznesu
i Informatyki, mog³a byæ tylko jedna. Nale¿y znaleæ siê w czo³ówce tych uczelni, które zdecyduj¹ siê na podjêcie odpowiednich rodków zaradczych i w zwi¹zku z tym poczyni¹ odpowiednie przygotowania. Z czysto marketingowego punktu widzenia najistotniejsze wydawa³o siê podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu intensywne doskonalenia produktu, jakim jest
wiedza wraz ze sposobem jej przekazywania. Oznacza³o to w praktyce zainicjowanie procesu dostosowawczego do unijnych standardów kszta³cenia wy¿szego i jego realizacjê w takim
czasie, aby nast¹pi³o umocnienie konkurencyjnej pozycji uczelni jeszcze przed oczekiwan¹
konfrontacj¹ z ofert¹ zachodni¹. Tak wiêc treci¹ kolejnej tezy sta³a siê potrzeba wyprzedzenia procedur akcesyjnych.
Kierownictwo Bielskiej Wy¿szej Szko³y Biznesu i Informatyki postrzega³o proces dostosowawczy jako alternatywê. Jedn¹ z mo¿liwoci okrelono jako stricte merytoryczn¹, obejmuj¹c¹ ogó³ dzia³añ niezbêdnych dla doskonalenia produktu, drug¹  jako instytucjonalno-merytoryczn¹. Rozwi¹zanie instytucjonalno-merytoryczne, niezale¿nie od doskonalenia wiedzy, opiera³o siê na adaptacji regu³ i form postêpowania towarzysz¹cych przekazywaniu wiedzy, tak aby by³y kompatybilne z wzorcami unijnymi. W przekonaniu uczelni by³ to jednak
tylko wstêpny etap procesu dostosowawczego, w praktyce ju¿ wówczas w bielskiej szkole
zrealizowany. Jego podstaw¹ sta³ siê punktowy system rozliczania osi¹gniêæ studentów (ECTS),
stanowi¹cy jeden z zasadniczych postulatów Deklaracji Boloñskiej, przywo³any równie¿
w opracowaniu prof. Urszuli Grzeloñskiej2. W Bielsku rozwa¿ano dalej id¹ce rozwi¹zanie
instytucjonalno-merytoryczne. Za takowe uznano walidacjê. Proces dostosowawczy mia³ zatem zak³adaæ uznanie przez instytucjê maj¹c¹ dowiadczenie w realizacji pewnego programu, traktowanego jako wzór, ¿e podobny program oferowany przez inn¹ instytucjê jest to¿samy  ale nie identyczny  z pierwowzorem3. Co wiêcej, rozwi¹zaniu temu zamierzano nadaæ
mo¿liwie najbardziej zaawansowan¹ postaæ, równoznaczn¹ z wch³oniêciem kompleksu
wzorców edukacyjnych i wspó³dzia³aniem z wzorcow¹ placówk¹ o wrêcz symbiotycznym
charakterze. Ewa Madoñ, rektor Bielskiej Wy¿szej Szko³y Biznesu i Informatyki, reprezentowa³a pogl¹d, ¿e proces dostosowawczy zapewni uczelni mocn¹ pozycjê w konkurencyjnych
zmaganiach jedynie wtedy, kiedy rywalom szermuj¹cym miêdzynarodow¹ renom¹ i presti¿em uda siê przeciwstawiæ uk³ad typu umbrella organization, z partnerem maj¹cym nie mniejsz¹ renomê i ciesz¹cym siê presti¿em wiatowym. Ostatnia z przedstawionych tez leg³a u pod-

2
U. Grzeloñska: Co to jest kierunek studiów ekonomicznych, w: E. Panek (red.): Kierunki studiów ekonomicznych  stan
obecny i propozycje zmian. Materia³y z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 2526 padziernika 2002
roku w Warszawie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoci, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Warszawa 2002.
3
B. Minkiewicz, S. Macio³: Certyfikacja dyplomów jako instrument zapewniania jakoci kszta³cenia, w: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.): Podniesienie jakoci studiów warunkiem przetrwania i rozwoju na rynku us³ug edukacji wy¿szej. Materia³y konferencyjne, Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoci, £ód 2001, s. 265.

129

Walidacja  etap na drodze do europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego

staw decyzji rektora. W po³owie 1999 r. by³o ju¿ wiadomo, ¿e próba znalezienia miejsca
dla Szko³y im. Józefa Tyszkiewicza w europejskim obszarze szkolnictwa wy¿szego zostanie
oparta na procedurach walidacyjnych. Za niezwykle sprzyjaj¹c¹ okolicznoæ nale¿y uznaæ,
¿e temu ambitnemu przedsiêwziêciu nieomal od jego pocz¹tków mog³o towarzyszyæ przes³anie integracyjne skierowane do europejskiego szkolnictwa wy¿szego w Deklaracji Boloñskiej.
wiadomoæ, i¿ uczelnia w³¹cza siê w proces boloñski poprzez realizacjê kolejnego ju¿
postulatu (wspó³dzia³anie w zakresie zapewnienia jakoci kszta³cenia) okaza³a siê szczególnie pomocna w okresie, w którym  w konsekwencji podjêtej decyzji  przysz³o siê uporaæ
z dwoma nie³atwymi problemami. Nale¿a³o zatem zdecydowaæ siê na partnera waliduj¹cego w jednym z krajów Unii oraz zbudowaæ harmonogram dzia³añ zapewniaj¹cy osi¹gniêcie
celu jeszcze przed unijn¹ akcesj¹. Pierwszy problem stwarza³ potrzebê rzetelnej informacji
o zachodnich podmiotach edukacji wy¿szej, drugi  prowadzi³ do nieuniknionych napiêæ,
zwi¹zanych z sugerowanym wówczas (w 1999 r.) bliskim terminem w³¹czenia Polski do Unii
Europejskiej.

Od decyzji do rezultatu
Z pocz¹tkiem 2000 r. Bielska Wy¿sza Szko³a Biznesu i Informatyki podjê³a wstêpne kroki
w celu rozpoznania mo¿liwoci walidowania obu swych programów nauczania: informatyki
na studiach in¿ynierskich oraz zarz¹dzania i marketingu na studiach licencjackich. W dokonaniu wyboru uczelni partnerskiej pomocne okaza³y siê dotychczasowe kontakty w Wielkiej
Brytanii. Udzia³ w programach Socrates/Erasmus pozwoli³ uczelni na wymianê studentów
i wyk³adowców z Kensington College of Business w Londynie, a w ramach programu Leonardo da Vinci studenci odbyli pó³roczne praktyki zawodowe w przedsiêbiorstwach brytyjskich4.
Uzyskana w ten sposób wiedza o systemie brytyjskiej edukacji, uzupe³niona raportami sporz¹dzonymi przez znawców przedmiotu oraz informacjami z brytyjskich orodków opiniotwórczych  wskaza³a na Uniwersytet Walijski jako godny zainteresowania podmiot rynku
edukacyjnego. Uznawany za drug¹ pod wzglêdem wielkoci placówkê uniwersyteck¹ na
terenie Wielkiej Brytanii, University of Wales kszta³ci ok. 80 tys. studentów, wród których
pokan¹ czêæ stanowi¹ studenci zagraniczni z uczelni po³¹czonych z nim sta³¹ wspó³prac¹,
z akredytowaniem i walidacj¹ w³¹cznie. Te w³anie przetarte cie¿ki walidacyjne stanowi³y
dla kierownictwa BWSBiI argument przemawiaj¹cy za wyborem walijskiego partnera. Po
wstêpnych rozmowach i wzajemnych roboczych wizytach ekip bielskiej uczelni i Uniwersytetu Walijskiego, z koñcem kwietnia 2000 r. zawarto porozumienie o wszczêciu procedury
walidacyjnej.
Ustalenia wynikaj¹ce z porozumienia ujawni³y rozleg³oæ zmian, jakim nale¿a³o poddaæ niemal wszystkie sfery ¿ycia uczelnianego w Bielsku-Bia³ej. Obejmowa³y one zarówno
sprawy formalne i organizacyjne, jak i metodologiê oraz zakres przekazywanej wiedzy. We

4
Por. E. Jaszczurowska: Czy wygramy ten wycig? Jakoæ kszta³cenia a rynek pracy na przyk³adzie Bielskiej Wy¿szej
Szko³y Biznesu i Informatyki w Bielsku-Bia³ej, w: Jakoæ kszta³cenia. Materia³y na Konferencjê Rektorów Uczelni Niepañstwowych, Warszawa 2001.
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wszystkich tych obszarach prace podjêto prawie jednoczenie. Zmodyfikowano zatem niektóre zasady obiegu i przechowywania dokumentów, zmieniono statut i regulaminy wewnêtrzne uczelni oraz czêæ zakresów obowi¹zków pracowników, doprecyzowano sformu³owania
sk³adaj¹ce siê na zapisan¹ misjê i programy rocznych dzia³añ. Ponadto doposa¿ono komórki
organizacyjne w urz¹dzenia u³atwiaj¹ce pracê i usprawniaj¹ce ³¹cznoæ. Najistotniejsze okaza³y siê jednak modyfikacje programu nauczania. Wprowadzono m.in. modu³ow¹ konstrukcjê tych programów, zarówno na kierunku informatycznym, jak i na zarz¹dzaniu i marketingu, co zapewni³o pe³n¹ kompatybilnoæ z programami obowi¹zuj¹cymi w uczelni walijskiej.
Ponadto ustanowiono nowe standardy obowi¹zuj¹ce na seminariach dyplomowych oraz zasady pisania i obrony prac dyplomowych. Modyfikacji poddano tak¿e system ocen pracy
studenta, preferuj¹c umiejêtnoæ samodzielnego zdobywania wiedzy i sprawozdawania rezultatów w postaci raportów i innych opracowañ, sporz¹dzanych z wiêksz¹ ni¿ dot¹d czêstotliwoci¹. Pod koniec 2001 r. sfinalizowano modernizacjê parku komputerowego, a tak¿e
zainstalowano urz¹dzenia telekonferencyjne oparte na technologii cyfrowej.
Dziêki licznym kontaktom z kadr¹ naukowo-dydaktyczn¹ Uniwersytetu Walijskiego i zwi¹zan¹ z tym wymian¹ dowiadczeñ mo¿liwe okaza³o siê nie tylko modyfikowanie struktury
programów dydaktycznych, lecz równie¿ nasycenie tych programów nowymi treciami. W ka¿dym jednak przypadku zmian dokonywano samodzielnie, kieruj¹c siê potrzebami rynku pracy i w³asnym dowiadczeniem. Na tej zasadzie pojawi³y siê w dydaktyce np. liczne elementy
warsztatu plastycznego, wzornictwa i typografii. Pozwoli³o to rozbudowaæ ofertê edukacyjn¹
o nowe dziedziny projektowania graficznego, zarówno na specjalizacjach informatycznych,
jak i marketingowych, gdzie wprowadzono now¹ specjalizacjê  reklamê multimedialn¹.
Kontakty z Walijczykami, stwarzaj¹ce rozleglejsz¹, europejsk¹ perspektywê, umocni³y uczelniê w przekonaniu o s³usznoci kolejnych zmian w profilu edukacyjnym. W zwi¹zku z tym
w najnowszym programie nauczania znalaz³y siê specjalizacje szczególnie odpowiadaj¹ce
duchowi czasów globalizacji: zarz¹dzanie e-biznesem oraz europeistyka gospodarcza. Podsumowuj¹c ten okres wspó³pracy, nale¿y wskazaæ na partnerski charakter prowadzonych
konsultacji. Przyk³adem potwierdzaj¹cym mo¿liwoci innowacyjne bielskiej uczelni sta³ siê
autorski program studiów podyplomowych w zakresie animacji komputerowej. Zosta³ on
zaprezentowany Walijczykom, którzy w ramach procedury walidacyjnej, w uznaniu wysokich walorów dydaktycznych, nadali mu rangê brytyjskich studiów magisterskich.
Ostatecznym rezultatem zakoñczonej po dwóch latach walidacji sta³o siê uruchomienie
w Bielskiej Wy¿szej Szkole Biznesu i Informatyki im. Józefa Tyszkiewicza tzw. brytyjskiej cie¿ki
studiów, umo¿liwiaj¹cej absolwentom zdobycie dwóch ró¿nych dyplomów: polskiego dyplomu macierzystej uczelni ze stopniem in¿yniera b¹d licencjata oraz dyplomów brytyjskich  na poziomie Bachelor i Master. A zatem dla koñcz¹cych studia informatyczne odpowiednikiem tytu³u in¿ynierskiego staje siê Bachelor of Science (Hons) in Computer Science,
a dla absolwentów otrzymuj¹cych dyplom licencjata zarz¹dzania i marketingu  Bachelor of
Arts (Hons) in Marketing and Management. Na uwagê zas³uguje uzupe³nienie tytu³u w postaci Hons, wskazuj¹ce na najwy¿szy stopieñ w brytyjskiej klasyfikacji, przewidziany dla tego
rodzaju dyplomu. Trzeci brytyjski dyplom, przyznawany absolwentom studiów podyplomowych z zakresu animacji komputerowej, to Master of Arts in Computer Animation.
W roku akademickim 2002/2003 na brytyjsk¹ cie¿kê wkroczyli pierwsi studenci zainteresowani dyplomem na poziomie Bachelor. Walijscy partnerzy BWSBiI, daj¹c wyraz swej
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wysokiej ocenie poziomu nauczania w walidowanej placówce, stworzyli mo¿liwoæ ubiegania siê o brytyjski dyplom równie¿ studentom rozpoczynaj¹cym drugi rok nauki. W ten sposób powsta³a grupa pionierów, licz¹ca 68 osób z I i II roku studiów. Grupa ta stanowi³a
18,5% ogó³u studiuj¹cych na tych latach. Dla uczelni nie by³a to oczywicie liczba w pe³ni
satysfakcjonuj¹ca. Odwo³uj¹c siê jednak do znanej w marketingu reakcji na pojawienie siê
nowego produktu na rynku, w wyniku której pierwsi nabywcy, czyli grupy tzw. pionierów
i odwa¿nych, stanowi¹ ok. 16% populacji klientów, wynik uzyskany w BWSBiI wypada uznaæ
za ca³kiem obiecuj¹cy. Wydaje siê równie¿, ¿e grono to jest wystarczaj¹co liczne, aby na
podstawie blisko rocznej obserwacji jego pracy i prezentowanych postaw wobec nowych
zadañ móc wysnuæ pewne wnioski oraz zweryfikowaæ oczekiwania.

Pierwsze dowiadczenia
Oceniaj¹c pierwsze miesi¹ce dowiadczeñ z brytyjsk¹ cie¿k¹ studiów, nale¿y przede
wszystkim zauwa¿yæ, i¿ by³y one udzia³em nie tylko studentów, ale tak¿e dydaktyków i ca³ego zespo³u pracowniczego bielskiej uczelni. Istotne równie¿ jest stwierdzenie, ¿e zmiany
programów, standardów i procedur, wprowadzone w zwi¹zku z walidacj¹, objê³y ogó³ studiuj¹cych, a nie tylko grupê deklaruj¹c¹ chêæ zdobycia brytyjskiego dyplomu. Trzeba podkreliæ, ¿e tej w³anie zasadzie w³adze uczelni przypisuj¹ podstawow¹ rolê sprawcz¹, jak¹ odgrywa walidacja w podnoszeniu jakoci oferty edukacyjnej Bielskiej Wy¿szej Szko³y Bizesu
i Informatyki.
Jako przyk³ad zmian obejmuj¹cych wyk³adowców mog¹ pos³u¿yæ syllabusy i nowe
zasady opracowywania tych dokumentów, wyznaczaj¹cych ramy procesu dydaktycznego
w obrêbie ka¿dego przedmiotu. Niezale¿nie od modyfikacji treci programowych, wynikaj¹cych z odrêbnych ustaleñ walidacyjnych, dydaktycy zostali zobowi¹zani do precyzyjnego okrelenia sposobu oceny postêpów studenta, a zw³aszcza oceny egzaminacyjnej (assessment) wraz z podaniem dok³adnej skali ocen punktowych (system of grading; grade
points, scale, percentage). Ponadto ka¿dego z wyk³adowców zobowi¹zano do uwzglêdnienia ujednoliconych na uczelni proporcji punktów uzyskiwanych na zaliczeniach i na egzaminie, które sk³ada³y siê na ocenê ostateczn¹. Powszechnie obowi¹zuj¹ce sta³y siê równie¿ minima punktów, warunkuj¹ce uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia i egzaminu.
Stosownym zapisem objêto tak¿e wykaz ewentualnych pomocy naukowych, jakie studentowi wolno wnieæ na salê egzaminacyjn¹ oraz czas trwania egzaminu, powi¹zany z liczb¹
punktów kredytowych ECTS przypisan¹ danemu przedmiotowi. Pracom tym towarzyszy³
obowi¹zek przygotowania zestawu pytañ egzaminacyjnych. Stworzona w ten sposób przez
wyk³adowców dokumentacja podlega³a zatwierdzeniu przez uczelnian¹ komisjê programow¹, a nastêpnie by³a przekazywana Uniwersytetowi Walijskiemu, w celu uzyskania jego
ostatecznej akceptacji.
Istotne modyfikacje dokona³y siê równie¿ w nauczaniu jêzyka angielskiego, jako podstawowego jêzyka obcego. Wi¹za³o siê to ze zmienion¹ rol¹, jak¹ jêzyk ten zacz¹³ odgrywaæ w uczelni z chwil¹ podpisania umów walidacyjnych. Przyjêto, i¿ bêdzie on stopniowo
wprowadzany jako jêzyk wyk³adowy, powszechnie obowi¹zuj¹cy. Dlatego te¿ na
I roku studiów pojawi³ siê dla wyk³adowców, prowadz¹cych na razie zajêcia w jêzyku
polskim, obowi¹zek sporz¹dzania dla studentów s³owniczka anglojêzycznych terminów
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fachowych, przydatnych w omawianym obszarze wiedzy, oraz przekazywania studentom
streszczenia tych zajêæ w jêzyku angielskim. Dla lektorów jêzyka angielskiego opracowania te staj¹ siê kanw¹ prowadzonych æwiczeñ leksykalnych i konwersatoriów. Na II roku
wszystkie przedmioty wyk³adane s¹ dwujêzycznie, przy czym trudniejsze kwestie z regu³y
podawane s¹ w jêzyku polskim. Przewiduje siê, ¿e studenci III roku bêd¹ kszta³ceni wy³¹cznie w jêzyku angielskim. Realizacja tego przedsiêwziêcia wymaga znacznego nak³adu
pracy, zarówno ze strony studentów, jak i lektorów oraz wyk³adowców poszczególnych
przedmiotów. Miêdzy innymi stwarza to tak¿e wymóg prowadzenia zajêæ lektoratowych
w sposób niekonwencjonalny, z wykorzystaniem elementów dydaktyki pobudzaj¹cych kreatywnoæ studentów. Studenci przygotowuj¹ wiêc eseje w jêzyku angielskim, opracowuj¹
przemówienia, pisz¹ scenariusze i raporty, a tak¿e uczestnicz¹ w ró¿nego rodzaju grach
opartych na symulacji zdarzeñ z zakresu informatyki lub zarz¹dzania i marketingu. Wszystko to przyspiesza realizacjê pozosta³ych celów dydaktycznych, wród których wa¿na jest
umiejêtnoæ korzystania z bogatych zbiorów literatury w jêzyku angielskim, znajduj¹cych
siê w uczelnianej bibliotece, a tak¿e korzystania z elektronicznej bazy Uniwersytetu Walijskiego oraz z zasobów ¿ywej wiedzy tkwi¹cej w Internecie. Dla studentów podejmuj¹cych
brytyjsk¹ cie¿kê doskonalenie jêzyka angielskiego jest absolutn¹ koniecznoci¹  wobec
obowi¹zku zaliczania egzaminów w tym jêzyku, a tak¿e wymogu napisania oraz obronienia pracy dyplomowej po angielsku, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej recenzji tej pracy
na Uniwersytecie Walijskim.
Wiele innowacji wprowadzono do obowi¹zuj¹cego trybu oceniania i przeprowadzania
egzaminów. W zwi¹zku z tym pojawi³y siê nowe funkcje i nowe osoby. Nale¿y do nich zaliczyæ m.in. grupê moderatorów, z³o¿on¹ z dydaktyków, znawców poszczególnych dziedzin
wiedzy z Uniwersytetu Walijskiego, których obowi¹zkiem sta³o siê czuwanie nad procedurami oceniania i przeprowadzaniem egzaminów w BWSBiI. Now¹ postaci¹ sta³ siê egzaminator zewnêtrzny, którego kandydaturê, w obrêbie ka¿dego przedmiotu, wysuwa rektor. S¹ to
wybitni znawcy danej dziedziny wiedzy, wywodz¹cy siê z innych polskich orodków akademickich, zatwierdzani w roli zewnêtrznych egzaminatorów przez Uniwersytet Walijski. Z chwil¹ akceptacji ich kandydatur staj¹ siê niezale¿nymi uczestnikami procesu oceniania i egzaminowania studentów. Za sw¹ pracê s¹ wynagradzani przez placówkê walijsk¹. Do obowi¹zków egzaminatorów zewnêtrznych nale¿y m.in. opiniowanie opracowanych na uczelni materia³ów egzaminacyjnych (na u¿ytek Walijczyków, dla których ta opinia jest podstaw¹ ich
ewentualnej akceptacji).
W celu sprawnego przeprowadzania sesji egzaminacyjnych rektor powo³uje z grona kompetentnych pracowników uczelni generalnego nadzoruj¹cego egzaminy. Ranga i wysoka odpowiedzialnoæ spoczywaj¹ca na generalnym nadzoruj¹cym wynikaj¹ z faktu, i¿ zgodnie
z nowymi procedurami wyk³adowcy przedmiotów nie uczestnicz¹ w egzaminie. Wszystkie
obowi¹zki wi¹¿¹ce siê ze sprawnym przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu spoczywaj¹ wiêc na generalnym nadzoruj¹cym. Wraz z mianowan¹ przez siebie grup¹ pomocniczych nadzoruj¹cych odpowiada on zw³aszcza za pe³n¹ anonimowoæ prac egzaminacyjnych, a¿ do chwili ustalenia ocen (prace s¹ kodowane). Wa¿nym elementem procedur egzaminacyjnych w okresie powalidacyjnym sta³o siê ujednolicenie wymagañ wobec studentów
kszta³c¹cych siê w trybie stacjonarnym i zaocznym. Z punktu widzenia Uniwersytetu Walijskiego organizacja toku studiów powinna powodowaæ, ¿e procesy jakociowe przebiegaæ

133

Walidacja  etap na drodze do europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego

bêd¹ z jednakowym nasileniem tak na studiach dziennych, jak i na studiach zaocznych, przynosz¹c im ca³kowite zrównanie finalnego efektu edukacyjnego5. Generalny nadzoruj¹cy
wspó³pracuje z dwoma rodzajami komisji: wewnêtrznymi komisjami nadzoru egzaminacyjnego i zewnêtrznymi komisjami nadzoru egzaminacyjnego. S¹ to gremia skupiaj¹ce wszystkie osoby, które z racji pe³nionych funkcji s¹ zaanga¿owane w przebieg sesji egzaminacyjnej
(cis³e kierownictwo uczelni, przewodnicz¹cy komisji programowych, nauczyciele akademiccy). Sk³ad komisji zewnêtrznej uzupe³niaj¹ moderatorzy, egzaminatorzy zewnêtrzni oraz
konsultanci jêzykowi. Komisja ta czuwa przede wszystkim nad prawid³owoci¹ egzaminowania studentów ubiegaj¹cych siê o dyplom brytyjski. Niezwykle istotnym elementem pracy
wszystkich komisji jest indywidualna ocena postêpów w nauce ka¿dego ze studentów. Jest to
jeden z kardynalnych wymogów umowy walidacyjnej, przewiduj¹cej wysoki stopieñ odpowiedzialnoci uczelni za rozwój i wykorzystanie potencja³u intelektualnego tkwi¹cego w ka¿dym studencie.
W chwili opracowywania niniejszego komunikatu uczelnia ma ju¿ za sob¹ 8 miesiêcy
pracy w warunkach powalidacyjnych, jak równie¿ przeprowadzon¹ egzaminacyjn¹ sesjê zimow¹ oraz pewien etap przygotowañ do sesji letniej. Wszystko to pozwala na poczynienie
ogólnych spostrze¿eñ i wyci¹gniêcie ostro¿nych wniosków
Na wstêpie sensowne wydaje siê siêgniêcie do obserwacji dokonanych na pocz¹tku bie¿¹cego roku akademickiego, zw³aszcza z powodu pewnych negatywnych reakcji, jakie wywo³a³o pierwsze zetkniêcie siê kadry dydaktycznej i pozosta³ego personelu wykonawczego
uczelni z wymogami i regu³ami postêpowania przyjêtymi w umowie walidacyjnej. Da³a siê
wiêc zauwa¿yæ m.in. niewiara w powodzenie ca³ego przedsiêwziêcia, uzasadniana przez
sceptyków uci¹¿liwoci¹ i rozleg³oci¹ niezbêdnych zmian. Koniecznoæ przyswojenia nowych zasad opracowywania dokumentacji dydaktycznej, liczne zmiany i korekty w przedstawianych propozycjach tych zmian, wywo³ywa³y zniecierpliwienie u czêci nauczycieli akademickich. Obowi¹zek uzyskania akceptacji egzaminatorów zewnêtrznych oraz Uniwersytetu Walijskiego dla syllabusów i zestawów pytañ egzaminacyjnych niektórzy wyk³adowcy
potraktowali jako dowód braku zaufania do ich kwalifikacji jako pracowników z cenzusem,
czêsto z wieloletnim sta¿em i powa¿nym dorobkiem naukowym. Nie obesz³o siê równie¿
bez utyskiwania ze strony personelu administracyjnego, dla którego procedury walijskie stanowi³y dodatkowe obci¹¿enie prac¹. Tak¿e studenci, zw³aszcza II roku, zaznajomieni z wymogami dydaktyki stosowanej przez Uniwersytet Walijski i przyjêtymi w BWSBiI, nie kryli
obaw przed oczekuj¹cym ich okresem nauki i sesjami egzaminacyjnymi przeprowadzanymi
w zmienionej formule.
Dzi, z perspektywy czasu, perturbacje te wydaj¹ siê czym naturalnym, staj¹c siê swoistym kosztem w³asnym walidacji, tym bardziej ¿e zespo³owe i indywidualne konsultacje,
³agodzenie i wyjanianie problemów, doprowadzi³y po pó³roczu do zdecydowanej zmiany
klimatu wobec wymogów walidacji. Subiektywne oceny uleg³y metamorfozie, dostrze¿ono
pozytywne aspekty zachodz¹cych zmian. Opory przekszta³ci³y siê w akceptacjê, przynajmniej u zdecydowanej wiêkszoci pracowników. Równie¿ studenci pozbyli siê wielu obaw,

5
J. Chrystowski: Zarz¹dzanie jakoci¹ kszta³cenia. Motywacje i pierwsze próby na BWSBiI im. J. Tyszkiewicza,
w: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.): Zarz¹dzanie jakoci¹..., s. 259.
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a sesja  w ocenie zewnêtrznych obserwatorów  przebieg³a zadowalaj¹co, przynosz¹c zupe³nie niez³e rezultaty. Czy oznacza to koniec problemów adaptacyjnych? Zapewne nie.
Stworzone zosta³y jednak metody postêpowania, które tej adaptacji sprzyjaj¹ i pozwalaj¹
z wiêkszym spokojem spogl¹daæ w przysz³oæ.

Nowe oczekiwania i perspektywy
Na kanwie poczynionych obserwacji i dowiadczeñ, tych z pierwszego okresu i tych
póniejszych, uczelnia buduje swe nadzieje i formu³uje oczekiwania. Pozostaj¹ one w cis³ym zwi¹zku z wysuniêtymi na wstêpie tezami. Ich konfrontacja ze stanem obecnym wydaje
siê potwierdzaæ zasadnoæ przyjêtych uprzednio za³o¿eñ.
Odnosi siê to do spodziewanego nasilenia trudnoci na rynku edukacyjnym, dotycz¹cego przede wszystkim placówek niepublicznego szkolnictwa wy¿szego. Ju¿ w 1999 r. w Polsce wyst¹pi³o zjawisko ujemnego wzrostu demograficznego. Prognozy s¹ pesymistyczne6 
ostrzega Rados³aw Dawidziuk, zajmuj¹cy siê szkolnictwem niepublicznym w Polsce. Potwierdza to komentarz do Rankingu wy¿szych uczelni, dokonanego przez Politykê: boom
edukacyjny ma siê ku koñcowi. Tzw. od³o¿ony popyt na studia ze strony ludzi, którzy nie
pojêli ich bezporednio po maturze, zosta³ ju¿ raczej wyczerpany. Zmienia siê sytuacja demograficzna [...] w latach 20052020, liczebnoæ grupy wiekowej 1924 lata drastycznie
zmaleje (o ok. 1,6 mln w ci¹gu 15 lat). [...] Mo¿na prognozowaæ zamykanie tych placówek,
których w³acicielom chodzi³o jedynie o wykorzystanie popytu7. Andrzej Karpiñski wi¹¿e te
problemy bezporednio z zagro¿eniem konkurencyjnym p³yn¹cym ze strony unijnego szkolnictwa: w warunkach pe³nego otwarcia rynku wiedzy czêæ naszych placówek mo¿e nie
wytrzymaæ konkurencji z zagranicznymi nawet na rynku w³asnym8. Podobnych prognoz
i spostrze¿eñ jest oczywicie wiêcej. Wszystkie one wydaj¹ siê potwierdzaæ tezê o koniecznoci umocnienia pozycji uczelni jeszcze przed unijn¹ akcesj¹. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e
Bielska Wy¿sza Szko³a Biznesu i Informatyki im. Józefa Tyszkiewicza, wchodz¹c na rynek
edukacyjny z wyró¿niaj¹cym produktem: wiedz¹ wspart¹ procedurami walidacyjnymi, zd¹¿y³a na czas. Pierwsi absolwenci pojawi¹ siê niemal jednoczenie z wejciem Polski do struktur unijnych w dniu 1 maja 2004 r. Czy jednak bêdzie to równoznaczne ze zrealizowaniem
za³o¿eñ strategicznych, zbudowanych na przytaczanych tezach?
W uczelni dominuje pogl¹d, ¿e szanse na rozwój s¹ znaczne. Istnieje kilka powa¿nych
przes³anek, które wydaj¹ siê wskazywaæ na celowoæ podejmowanych dot¹d przedsiêwziêæ
oraz ich skutecznoæ w bliskiej perspektywie. Przekonanie to opiera siê na przewidywanym
wzrocie znaczenia dyplomu brytyjskiego w wiadomoci tej czêci populacji, z której bêd¹
siê rekrutowaæ przyszli kandydaci na studia. Przemawia za tym dostrzegalna ju¿ w tej chwili
presja rynku pracy, preferuj¹cego dyplomy renomowanych uczelni, zw³aszcza zagranicznych, kojarzonych z dobr¹ znajomoci¹ jêzyka obcego i najnowszych zdobyczy wiedzy.

6

R. Dawidziuk: Niepubliczne szko³y wy¿sze w Polsce, Oficyna Wydawnicza Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, Warszawa 2001, s. 41.

7

Rzeczpospolita studencka, Ranking wy¿szych uczelni, dodatek do Polityki 2000, nr 16.

8

A. Karpiñski: Unia Europejska  Polska. Dylematy przysz³oci, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998, s. 68.
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Dodatkowy walor tych dyplomów, wyra¿aj¹cy siê w ich powszechnej uznawalnoci, bez
potrzeby nostryfikacji na ca³ym wiecie, powinien przemówiæ z nale¿yt¹ si³¹ zw³aszcza po
otwarciu unijnego rynku zatrudnienia.
Innym czynnikiem wiadcz¹cym na korzyæ nowej oferty edukacyjnej Bielskiej Wy¿szej
Szko³y Biznesu i Informatyki powinien staæ siê rachunek ekonomiczny uwzglêdniaj¹cy porównanie kosztów odbycia identycznych studiów poza granicami kraju. Rezultat bêdzie z pewnoci¹ przekonuj¹cy: studia w Bielsku s¹ kilkakrotnie tañsze, a poziom wykszta³cenia poparty stosownymi dyplomami University of Wales  równorzêdny. Z punktu widzenia potencjalnych studentów jest to wiêc inwestycja ze wszech miar op³acalna i mo¿na oczekiwaæ, ¿e
bêdzie to argument trafiaj¹cy równie¿ do m³odych ludzi i ich rodziców w wielu krajach ociennych. Stwarza to szansê na pozyskanie dodatkowej liczby studiuj¹cych w³anie w okresie
ni¿u demograficznego.
Istnieje znaczne prawdopodobieñstwo, i¿ szko³a wyposa¿ona w atrybuty umiêdzynarodowienia, tak jak to jest w przypadku Bielskiej Wy¿szej Szko³y Biznesu i Informatyki, bêdzie
mog³a liczyæ na dodatkowe wsparcie ze strony unijnych programów, zgodnie z intencjami
Deklaracji Boloñskiej i w ramach tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego.
Pozwoli to w szerszym ni¿ dot¹d zakresie skorzystaæ z wymiany studenckiej i wspó³pracy
z miêdzynarodow¹ kadr¹ wyk³adowców. Uzasadnione te¿ wydaje siê oczekiwanie pewnych
nowych ram instytucjonalnych dla wspó³pracy miêdzynarodowej i miêdzyuczelnianej, tak
obiecuj¹co rozpoczêtej na podstawie umowy walidacyjnej z Uniwersytetem Walijskim. Mo¿na
przyj¹æ, ¿e spe³nienie tych oczekiwañ przybli¿y wprowadzenie wspólnych programów
(i dyplomów) tzw. joint degrees z uczelniami zagranicznymi. Jeszcze jest to kwestia nie uregulowana przez Uniê Europejsk¹9.
Korzystnych dla BWSBiI perspektyw nale¿a³oby upatrywaæ tak¿e w zmieniaj¹cych siê
os¹dach oraz sposobie postrzegania studiów licencjackich oraz w ogóle tzw. studiów I stopnia. Istniej¹cy w czêci spo³eczeñstwa nawyk oceniania tych studiów jako niepe³nowartociowych wydaje siê powoli ewoluowaæ w stronê dostrzegania ich przydatnoci jako dogodnej podstawy do rozpoczêcia kariery zawodowej  z zachowaniem mo¿liwoci uzupe³niania wykszta³cenia ju¿ w trakcie wykonywania pracy zawodowej. Jest to scenariusz kszta³cenia siê szczególnie dobitnie przemawiaj¹cy do grup spo³ecznych gorzej sytuowanych.
Proces uznawania wagi studiów I stopnia powinien nabraæ przyspieszenia w wyniku zgodnego stanowiska ministrów edukacji z pañstw cz³onkowskich Unii, wyartyku³owanego
wyranie w Deklaracji Boloñskiej. Zak³ada ona przyjêcie systemu szkolnictwa wy¿szego
opartego na dwustopniowoci studiów (licencjackich  undergraduate i magisterskich  graduate)10. Mo¿na te¿ siê spodziewaæ, ¿e do spo³ecznie akceptowanej hierarchii studiów
wy¿szych przeniknie skala wartoci funkcjonuj¹ca od lat wielu krajach Europy. Tam studia
krótsze od naszych magisterskich nie trac¹ na swej wartoci, jako ¿e pierwsze kwalifikacje

9

Strategia rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce do roku 2010, Unia Europejska 2002, nr 11/34, s. 41 (opracowano
na podstawie materia³ów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu).

10
A. Ostaszewska, B. S³awecki: Wizja szkolnictwa wy¿szego w Deklaracji Boloñskiej, w: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.):
Akredytacja programów dydaktycznych i uczelni jedyn¹ z dróg podniesienia jakoci nauczania. Materia³y konferencyjne, Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoci, £ód 2001, s. 288.
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w ramach szkolnictwa uzyskuje siê w wiêkszoci pañstw cz³onkowskich ju¿ po ukoñczeniu 2 lat studiów. W Belgii, Hiszpanii, Portugalii i Finlandii minimalny okres studiów wynosi 3 lata, w Grecji 3,5 roku11.
Przedstawione wy¿ej oczekiwania oraz perspektywy Bielskiej Wy¿szej Szko³y Biznesu
i Informatyki im. Józefa Tyszkiewicza s¹ dowodem optymizmu; wydaje siê, ¿e znajduj¹cego racjonalne uzasadnienie. Towarzyszy mu jednak gotowoæ do modyfikacji planów i przeorientowania krótkookresowych celów, je¿eli tylko okolicznoci bêd¹ tego wymaga³y. Niezmienny natomiast pozostanie cel podstawowy  dalsze umiêdzynarodowienie szko³y i próba
zapewnienia sobie poczesnego miejsca w europejskim obszarze szkolnictwa wy¿szego. Na
co dzieñ przypomina nam o tym szczególne formalnoprawne dokonanie walidacyjne, w wyniku którego studenci BWSBiI wkraczaj¹cy na brytyjsk¹ cie¿kê studiów staj¹ siê równoczenie pe³noprawnymi studentami University of Wales, czyli ju¿ studiuj¹ w Unii Europejskiej.

11
A. Kamieñski: Systemy edukacji w Unii Europejskiej, Unia Europejska 2002, nr 9/32, s. 65. Por. tak¿e A. Zait:
Lenseignement supérieur Roumain  tradition ou transition? Particularités pour la profession marketing, w: Konsument
i przedsiêbiorstwo w przestrzeni europejskiej. Materia³y na miêdzynarodow¹ konferencjê Akademii Ekonomicznej im.
K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002, s. 165.
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Akredytacja w Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu
na Wydziale Ekonomii
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu znalaz³a siê w gronie piêciu polskich pañstwowych
uczelni ekonomicznych, które w grudniu 2000 r. za³o¿y³y Fundacjê Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS (FPAKE). Zgodnie ze swym statutem Fundacja ma siê przyczyniaæ do podnoszenia jakoci edukacji ekonomicznej i mened¿erskiej, propagowaæ i wspieraæ
jej najlepsze wzorce. Jednym z wa¿nych instrumentów realizacji tak postawionych zadañ jest
akredytacja rodowiskowa kierunków kszta³cenia na poziomie wy¿szym w zakresie ekonomii
i nauk o zarz¹dzaniu. W niniejszym komunikacie zostan¹ omówione dowiadczenia, które zebrano podczas dokonuj¹cego siê procesu akredytacji (g³ównie w trakcie przygotowywania raportu z samooceny) kierunków Wydzia³u Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, przede
wszystkim w kontekcie niewykorzystanych mo¿liwoci, jakie stwarzaj¹ instrumenty public relations, z jednej strony dla uwiadomienia szans i zagro¿eñ wynikaj¹cych z nieuchronnoci
powstania europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego (European Higher Education Area) oraz
europejskiego obszaru badañ naukowych (European Research Area), z drugiej za  przezwyciê¿ania negatywnych skutków s³abniêcia ilociowego boomu edukacyjnego.
Powszechnie przyjmuje siê, ¿e samoocena jest najwa¿niejszym etapem w procesie ubiegania siê o akredytacjê. W³aciwie przeprowadzona stwarza bowiem warunki do systematycznego, zespo³owego i celowo zorientowanego namys³u nad problemami bie¿¹cej oceny i poprawy jakoci oraz d³ugookresowego doskonalenia kszta³cenia. W tej sytuacji znaczenie samooceny zasadniczo wykracza poza ramy okrelone procedur¹ akredytacji. Mo¿e siê ona staæ
bardzo istotnym instrumentem public relations oddzia³uj¹cym w krótko-, rednio- i d³ugookresowej perspektywie czasowej na trzy grupy z otoczenia programu public relations Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, przedstawione na rysunku 1. Przez oddzia³ywanie krótkookresowe
rozumie siê tutaj czas trwania nie d³u¿szy ni¿ jeden semestr, redniookresowe  przynajmniej
jeden rok akademicki, d³ugookresowe  co najmniej jedn¹ kadencjê w³adz rektorskich (3 lata).
Do grupy I, obejmuj¹cej rodowisko wewnêtrzne, zaliczono w³adze uczelni  rektora i prorektorów wraz z senatem i rektoratem, dziekanów i prodziekanów wraz z radami wydzia³ów i z dziekanatem, nastêpnie kierowników katedr i kierowników studiów zamiejscowych, profesorów
i pozosta³ych pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów i liczne organizacje studenckie funkcjonuj¹ce w uczelni, w tym przede wszystkim parlament studencki oraz ko³a naukowe,
a wreszcie pion administracyjny z dyrektorem, kwestur¹ i pracownikami biblioteki. Wyró¿niono tak¿e pe³nomocnika Akademii Ekonomicznej ds. akredytacji oraz koordynatorów kierunku
ds. akredytacji ze wzglêdu na szczególn¹ rolê, jak¹ odgrywaj¹ przy przygotowywaniu i sporz¹-
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dzaniu raportu z samooceny. Sporód trzech grup z otoczenia programu public relations Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w³anie na rodowisko wewnêtrzne proces akredytacji oddzia³uje we wszystkich trzech horyzontach czasowych i od skutecznoci oraz efektywnoci jego
przeprowadzenia zale¿y powodzenie wykorzystywania instrumentów public relations w wywieraniu wp³ywu na rodowisko zewnêtrzne i opiniotwórcze.
Rysunek 1. Grupy z otoczenia programu public relations Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie S. Black: Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
1999, s. 4649; M. Olsztyñski, P. Winiewski: Elementy public relations, Practis s.c., Poznañ 1998.
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Do rodowiska zewnêtrznego zaliczono Konferencjê Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, inne uczelnie, Centraln¹ Komisjê ds. Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych, Fundacjê Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS, inne rodowiskowe instytucje
akredytacyjne, Deklaracjê Boloñsk¹ i wynikaj¹c¹ z jej postanowieñ inicjacjê procesu zmian
w szkolnictwie wy¿szym w Europie, partnerów (konkurentów) zagranicznych, studentów zagranicznych, absolwentów, spo³ecznoci lokalne, szko³y rednie i ich uczniów, koncerny oraz
innych pracodawców. W sk³ad rodowiska opiniotwórczego wchodz¹ natomiast w³adze szczebla centralnego i lokalnego, parlament, instytucje zwi¹zane z edukacj¹ (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Komitet Badañ Naukowych, Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego,
Pañstwowa Komisja Akredytacyjna), osoby i instytucje kszta³tuj¹ce opiniê publiczn¹, rodki
masowego przekazu, dziennikarze, publicyci, osobistoci ¿ycia publicznego, zwi¹zki zawodowe. Nale¿y podkreliæ, ¿e podzia³ na rodowisko zewnêtrzne i opiniotwórcze ma w wielu
przypadkach charakter umowny i niektóre elementy mog¹ wystêpowaæ w podwójnej roli.
Nie jest to te¿ pe³na lista tworz¹ca w rzeczywistoci grupy z otoczenia programu public relations poznañskiej uczelni, ale w du¿ym zakresie najbardziej reprezentatywna. Tym, co ³¹czy
rodowisko zewnêtrzne i opiniotwórcze programu public relations Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu jest opónione w porównaniu ze rodowiskiem wewnêtrznym oddzia³ywanie
procesu akredytacji. Jego pozytywne efekty mog¹ siê zatem pojawiæ w zasadzie w perspektywie redniookresowej, a najpe³niej po up³ywie d³ugiego okresu. Z tych w³anie wzglêdów
(proces samooceny zacz¹³ siê z pocz¹tkiem 2003 r.) w komunikacie skoncetrowa³em siê na
analizie wp³ywu akredytacji na grupê I programu public relations Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, czyli na rodowisko wewnêtrzne.
Przystêpuj¹c do sporz¹dzania raportu z samooceny na kierunkach Wydzia³u Ekonomii
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu zak³adano, ¿e nie jest to jednorazowy akt, ale proces,
który bêdzie od tej pory regularnie powtarzany. W zwi¹zku z tym anga¿owano mo¿liwie najliczniejsze grono zwi¹zane z akredytacj¹ kierunku, a nie tylko w³adze uczelni czy te¿ wybrane
jednostki. Oprócz uczelnianego pe³nomocnika i wydzia³owych koordynatorów ds. akredytacji
kierunków informatyka i ekonometria, finanse i bankowoæ oraz ekonomia w sk³ad zespo³u,
który przeprowadzi³ samoocenê i opracowa³ raport powo³ywano tak¿e opiekunów poszczególnych specjalnoci (dwunastu) i pe³nomocników katedr nie zwi¹zanych bezporednio z kierunkiem. Raport z samooceny przygotowywano metodycznie, rozpisuj¹c role na szczeblu rektora, dziekana oraz katedr w zakresie przydzielonych zadañ i odpowiedzialnoci za nie. W opracowywaniu materia³ów, na których podstawie sporz¹dzono raport z samooceny wziêli udzia³
wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni, przy czym wk³ad samodzielnych pracowników
naukowych by³ najwiêkszy. Zadbano równie¿, aby w trakcie przekazywania informacji podczas posiedzeñ Rady Wydzia³u, a tak¿e zebrañ Zespo³u ds. Akredytacji wszyscy byli wiadomi
nie tylko koniecznoci doskonalenia kompleksowo rozumianej jakoci, ale przede wszystkim,
¿e jest to pocz¹tek zmian, które ostatecznie prowadz¹ do realizacji celów przywiecaj¹cych
idei wprowadzenia w ¿ycie europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego.
Model oceny Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS obejmuje siedem obszarów:
■ misjê i strategiê jednostki prowadz¹cej kierunek, a zw³aszcza tekst i rozpowszechnianie misji, rodowisko, pozycjê i cele strategiczne oraz organizacjê i zarz¹dzanie jednostki;
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studentów: profil absolwenta, kryteria i procedury selekcji kandydatów, monitorowanie i wspomaganie postêpów w nauce, pomoc w planowaniu i rozpoczêciu zatrudnienia, warunki rozwoju osobowego;
■ wyk³adowców: liczbê i strukturê zatrudnionych wyk³adowców, politykê personaln¹ i zarz¹dzanie kadrami, rozwój zawodowy i kszta³cenie kadr;
■ zasoby materialne i administracjê: zarz¹dzanie finansami, pomieszczenia dydaktyczne i ich wyposa¿enie, bibliotekê i czytelniê, laboratoria komputerowe,
obs³ugê administracyjn¹ dzia³alnoci dydaktycznej;
■ procesy dydaktyczne, a zw³aszcza ich rezultaty w postaci specjalizacji dydaktycznej orodka, tworzenia oferty dydaktycznej, treci programowych, metod,
narzêdzi, materia³ów dydaktycznych, systemu oceniania studentów, ewaluacji
procesów kszta³cenia i jej wyników;
■ badania naukowe: analizowane dwutorowo, z punktu widzenia aktywnoci naukowo-badawczej i innowacyjnoci;
■ wp³yw na otoczenie, w tym przede wszystkim rolê w kszta³towaniu rodowiska
gospodarczego oraz intelektualnego w kraju i regionie, a tak¿e stopieñ umiêdzynarodowienia uczelni.
Proces akredytacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu zaczêto wprowadzaæ wkrótce
po wyborach w³adz uczelni oraz skonkretyzowaniu wymogów samooceny przez Komisjê
Akredytacyjn¹ EPOQS. Przybra³ on formê trybu doranego, tym samym nara¿ono siê na niebezpieczeñstwo pope³nienia w komunikowaniu wewnêtrznym szeciu fundamentalnych b³êdów opisanych w literaturze przez profesora Harvardu, D. Quinn Millsa. Przygotowywanie
raportu z samooceny nie odbywa³o siê bez trudnoci. Wynika³y one przede wszystkim z braku wolnego czasu kadry profesorskiej, mocno obci¹¿onej obowi¹zkami dydaktycznymi
i w strukturach uczelnianych (posiedzenia Senatu, rad wydzia³u, komisji senackich, wydzia³owych itp.), czêsto udzielaj¹cej siê tak¿e zawodowo poza macierzyst¹ uczelni¹. Wszystko
to razem skutkowa³o brakiem wolnych terminów na odbywanie spotkañ w szerszym gronie.
Nie zawsze te¿ wymogi akredytacyjne (27 kluczowych kryteriów rozwiniêtych w 90 kryteriów elementarnych) by³y do koñca zrozumia³e, nie zawsze rozumiano te¿ koniecznoæ powiêcenia znacznej iloci czasu na ich prawid³ow¹ prezentacjê w raporcie z samooceny. Du¿o
wiêksze opory wzbudza³ jednak proces akredytacji wród pracowników administracyjnych.
Ich wspóln¹ cech¹ by³a niechêæ do podejmowania nowych dodatkowych obowi¹zków, które
nie wi¹za³y z gratyfikacjami, oraz obawa przed niesprostaniem nowym wyzwaniom. W rezultacie dominowa³a postawa obrony przed nowymi zadaniami i spychania ich na inne komórki administracyjne b¹d innych pracowników.
G³ówna trudnoæ, jaka wyst¹pi³a przy sporz¹dzaniu raportu z samooceny wynika³a z faktu,
¿e akredytacji poddawano kierunki studiów, podczas gdy dotychczasowa struktura organizacyjna Akademii Ekonomicznej w Poznaniu jest oparta na wydzia³ach i katedrach. Nie prowadzono wiêc dotychczas sprawozdawczoci w podziale na kierunki. Sytuacja ta zmusza³a czêsto
cz³onków zespo³u akredytacyjnego do odtwarzania danych statystycznych od podstaw. Niejednokrotnie potrzebne dane mog³y byæ przedstawione tylko w postaci szacunków. K³opoty
sprawia³ tak¿e brak wyranie okrelonych uprawnieñ i odpowiedzialnoci w pionie administracyjnym rektora i prorektorów oraz ich wzajemne nak³adanie siê, co utrudnia³o egzekwowanie i pozyskiwanie niezbêdnych informacji.
■
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Dokonany proces samooceny pokaza³ mocne i s³abe strony prowadzonego kszta³cenia
oraz funkcjonowania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Te pierwsze w sposób ewidentny
dominowa³y. Raport z samooceny przygotowany na Wydziale Ekonomii w pe³ni potwierdzi³,
¿e mimo braku uprzedniej znajomoci kluczowych i elementarnych kryteriów oceny przyjêtych w procesie akredytacji znakomita wiêkszoæ pracowników i katedr w swojej pracy dydaktycznej i naukowej (zanim ktokolwiek w Polsce myla³ o akredytacji) uwzglêdnia³a je i realizowa³a, co jest najlepsz¹ egzemplifikacj¹ profesjonalizmu kadry zatrudnionej w tej uczelni.
Do s³abych stron kszta³cenia nale¿y zaliczyæ masowoæ i konsekwencje z niej wynikaj¹ce (relatywnie niewielki bezporedni kontakt studenta z profesorem, preferowanie egzaminów pisemnych itp.), programy studiów nie wykorzystuj¹ce du¿ego potencja³u kadry dydaktycznej uczelni (ze wzglêdu zarówno na ograniczenia wynikaj¹ce z wytycznych Ministerstwa Edukacji, jak i wszechobecn¹ autarkiê dydaktyczn¹: wydzia³ow¹, kierunkow¹, specjalnociow¹ i katedraln¹), a tak¿e niewielki udzia³ przedmiotów rozwijaj¹cych kreatywnoæ i samodzielne mylenie oraz zbyt du¿y nacisk na zdobywanie wiedzy teoretycznej kosztem umiejêtnoci praktycznych. Zdecydowanie najs³absz¹ stron¹ funkcjonowania uczelni, przejawiaj¹c¹ siê we wszystkich siedmiu obszarach modelu oceny Fundacji EPOQS, jest brak profesjonalnego wykorzystywania instrumentów public relations. Dziwi to tym bardziej ¿e w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu istniej¹:
■ ciesz¹ca siê du¿¹ renom¹ w Polsce i za granic¹ Katedra Publicystyki i Public
Relations, która jako pierwsza w kraju po transformacji skoncentrowa³a siê na
rozwijaniu tej dziedziny nauki, a liczne grono jej absolwentów zajmuje eksponowane stanowiska w uznanych firmach;
■ Biuro Promocji oraz Biuro Rekrutacji i Karier (komórki te powo³ywano m.in.
z myl¹, aby w jak najwiêkszym zakresie wykorzystaæ dorobek public relations).
Pewnym usprawiedliwieniem mo¿e byæ tutaj boom edukacyjny lat dziewiêædziesi¹tych,
który nie zmusza³ do podejmowania tego typu dzia³añ oraz ³atwoæ, z jak¹ nasi absolwenci
znajdowali miejsca pracy. Dzisiaj obydwa te sprzyjaj¹ce czynniki nale¿¹ do przesz³oci. Pojawi³a siê zatem pilna potrzeba podjêcia profesjonalnego oddzia³ywania na trzy grupy z otoczenia programu public relations Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (por. rysunek 1) poprzez pryzmat siedmiu obszarów modelu oceny Fundacji EPOQS.
W pierwszej kolejnoci nale¿a³oby rozpocz¹æ od zorganizowania systemu sprawnej komunikacji wewnêtrznej, wykorzystuj¹c Intranet oraz pocztê elektroniczn¹, tym bardziej ¿e od
strony technicznej uczelnia jest w zasadzie przygotowana do tej operacji. Dotychczas jednak
g³ównym nonikiem informacji s¹ nadal archaiczne pisma wysy³ane za porednictwem kancelarii, które przychodz¹ zazwyczaj (w porównaniu z poczt¹ elektroniczn¹ z du¿ym opónieniem) do kierownika katedry, a w razie jego nieobecnoci czas dotarcia wyd³u¿a siê jeszcze
bardziej. Nie bez znaczenia jest tak¿e stosunkowo wysoki koszt takiego komunikowania siê,
zwa¿ywszy ¿e równolegle istnieje poczta elektroniczna, któr¹ tylko w niewielkim stopniu wykorzystuje siê do komunikacji wewnêtrznej. Czêæ informacji ma w tej sytuacji nie wiadomo
dlaczego charakter reglamentowany (posiedzenia Senatu, rad wydzia³u itd.). Nie sprzyja to
propagowaniu misji i strategii uczelni oraz upowszechnianiu wizji procesów kszta³cenia w przysz³oci, a tak¿e zwyczajnemu informowaniu o tym, co siê dzieje w Akademii.
Spraw¹ niezwykle piln¹, zw³aszcza w zwi¹zku z bardzo wysokim bezrobociem (18,7%
w marcu 2003 r.) i brakiem perspektyw na szybk¹ jego likwidacjê, jest podjêcie przedsiêwziêæ
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skierowanych na pomoc w planowaniu i rozpoczêciu zatrudnienia przez studentów koñcz¹cych nasz¹ uczelniê. Wi¹¿e siê to z opracowaniem profilu absolwenta Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu i w lad za tym programu studiów w taki sposób, aby pozytywnie wyró¿niali siê oni
na rynku pracy sporód absolwentów innych ekonomicznych szkó³ wy¿szych. Wymaga to podjêcia kompleksowych dzia³añ, obejmuj¹cych przede wszystkim osoby i instytucje wchodz¹ce
w sk³ad grupy II i III z otoczenia programu public relations tej uczelni (por. rysunek 1).
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu dysponuje kadr¹ dydaktyczn¹ ciesz¹c¹ siê wielkim
uznaniem w szeroko rozumianym rodowisku akademickim. Nie zawsze wykorzystuje siê j¹
jednak w sposób efektywny. Barier¹ pozostaj¹ tutaj g³ównie partykularyzmy grupowe i bêd¹ce ich pochodn¹ partykularyzmy organizacyjne, wynikaj¹ce z faktu istnienia w strukturach
uczelni trzech wydzia³ów. Trzeba jak najszybciej skoñczyæ z wydzia³ow¹, a tak¿e katedraln¹
autarki¹ dydaktyczn¹ i naukow¹, która zupe³nie niepotrzebnie obni¿a jakoæ kszta³cenia i badañ naukowych w naszej uczelni. Takie decyzje musz¹ byæ podjête równie¿ dla dobra tych,
którzy tych partykularyzmów staraj¹ siê broniæ. Zbli¿aj¹ca siê konkurencja na rynku instytucji
edukacyjnych ze strony uczelni pañstw Unii Europejskiej, a tak¿e wysi³ki wiatowej Organizacji Handlu (WTO) zmierzaj¹ce do w³¹czenia szkolnictwa wy¿szego do jednego z 12 obszarów GATS (co oznacza w rzeczywistoci uznanie go za element wiatowego rynku towaru
i us³ug) powinny uwiadomiæ wszystkim (grupa I z otoczenia public relations) koniecznoæ
bezwzglêdnego podporz¹dkowania w³asnych interesów strategicznemu interesowi uczelni.
Zasoby materialne (zarz¹dzanie finansami, pomieszczenia dydaktyczne i ich wyposa¿enie, biblioteka i czytelnia, laboratoria komputerowe) nale¿¹ do mocnych stron funkcjonowania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Nie oznacza to jednak, ¿e nie mo¿na w tym zakresie dokonaæ jakociowego postêpu. Zasoby materialne nie s¹ w ogóle lub s¹ tylko czêciowo
wykorzystywane od czerwca do pierwszych dwóch dekad wrzenia. Racjonalne wydaje siê
wiêc uruchomienie dla studiów zaocznych (grupa I z otoczenia public relations) dodatkowego, III semestru umiejscowionego czasowo w³anie w tych miesi¹cach. Wydaje siê te¿, ¿e
uczelnia w zbyt ma³ym zakresie korzysta ze rodków finansowych (grupa II z otoczenia public relations) koncernów (ró¿ne formy sponsoringu  konferencje, wyposa¿anie, remonty sal
wyk³adowych, fundowanie stypendiów najzdolniejszym studentom) oraz absolwentów (np.
zainicjowanie programu umieszczania tabliczek z nazwiskami by³ych absolwentów dokonuj¹cych darowizn finansowych na rzecz uczelni).
Procesy dydaktyczne, a zw³aszcza ich rezultaty w postaci specjalizacji dydaktycznej orodka, musz¹ w coraz wiêkszym zakresie uwzglêdniaæ sygna³y p³yn¹ce z rynku pracy. Na tworzenie oferty dydaktycznej powinno zatem mieæ wp³yw (grupa II z otoczenia public relations)
rodowisko szeroko rozumianego biznesu, a tak¿e studenci. Nale¿y zak³adaæ, ¿e ci ostatni,
maj¹c wiadomoæ, ¿e ich atrakcyjnoæ na rynku pracy bêdzie zale¿a³a od wyborów dokonywanych podczas studiów, bêd¹ podejmowaæ racjonalne decyzje. Gdyby jednak tak siê nie
sta³o, to oni równie¿ przejmuj¹ znaczn¹ czêæ odpowiedzialnoci za ostateczny kszta³t programu studiów i w przypadku jego nieadekwatnoci do wymagañ rynku pracy mog¹ mieæ
pretensje przede wszystkim do siebie. Nieod³¹cznym elementem procesu dydaktycznego
powinny byæ praktyki w firmach, instytucjach finansowych, samorz¹dach itp. Niezale¿nie od
indywidualnych starañ studentów i koneksji promotorów, w³adze uczelni powinny zadbaæ
o podpisywanie d³ugoterminowych umów na odbywanie praktyk z koncernami czy te¿ organizacjami reprezentuj¹cymi pracodawców.
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Rozwijanie badañ naukowych wi¹¿e siê z istnieniem odwiecznego dylematu, aktualnego zw³aszcza w obecnych warunkach, czy maj¹ one s³u¿yæ przede wszystkim zdobywaniu
kolejnego stopnia naukowego, czy te¿ raczej byæ rodkiem podnoszenia kwalifikacji wyk³adowców oraz gwarantowania, ¿e wiedza przekazywana w procesie dydaktycznym i rozwijane umiejêtnoci odpowiadaj¹ stanowi wiedzy i praktyki w danej dziedzinie ¿ycia i nauki.
Wydaje siê, ¿e obecnie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu wystêpuje (co m.in. wynika
z istnienia Centralnej Komisji ds. Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych) prymat d¹¿eñ do
promocji naukowych kosztem orientacji na praktykê ¿ycia gospodarczego. Tymczasem  ze
wzglêdu chocia¿by na aplikacyjny charakter dyscyplin zwi¹zanych z ekonomi¹  uczelnia
powinna te¿ nie tylko aprobowaæ, ale aktywnie stymulowaæ inn¹ ni¿ badawcza i edukacyjna
dzia³alnoæ swojej kadry. By³oby idealnie, gdyby aktywnoæ naukowo-badawcza polega³a na
kreatywnoci i innowacyjnoci we wszystkich obszarach jej podstawowych dzia³añ  badaniach, ofercie edukacyjnej, metodach kszta³cenia, promocji kadr naukowo-dydaktycznych,
wspó³pracy z otoczeniem spo³ecznym i gospodarczym, umiêdzynarodowianiu uczelni oraz
wewnêtrznej organizacji i zarz¹dzaniu (grupy I, II i III z otoczenia public relations).
Wp³yw Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na otoczenie w kszta³towaniu rodowiska
gospodarczego oraz intelektualnego w regionie jest bardzo du¿y, ale w kraju  wysoce niewystarczaj¹cy. Nie wynika to z potencja³u intelektualnego naszych absolwentów, lecz z pokutuj¹cej jeszcze z poprzedniej epoki niskiej mobilnoci i gotowoci do zmiany miejsca zamieszkania oraz braku dzia³añ promocyjnych ze strony uczelni na rzecz w³asnych absolwentów,
o czym by³a ju¿ wczeniej mowa. Z kolei zakres umiêdzynarodowienia uczelni, mierzony
stopniem urzeczywistnienia postulatów Deklaracji Boloñskiej, nale¿y oceniæ bardzo wysoko.
W poznañskiej Akademii Ekonomicznej wprowadzono punktowy system rozliczania osi¹gniêæ studentów (ECTS), usuniêto przeszkody ograniczaj¹ce mobilnoæ studentów i pracowników, podjêto wspólne dzia³ania w zakresie zapewnienia jakoci kszta³cenia, funkcjonuj¹
(wprawdzie jak dot¹d tylko na studiach zaocznych) studia dwustopniowe, a tak¿e czytelne
oraz porównywalne stopnie i dyplomy, propaguje siê problematykê europejsk¹ w kszta³ceniu. Brakuje natomiast umów o odbywaniu praktyk studenckich za granic¹, podpisywanych
przez w³adze uczelni z zachodnimi koncernami.
Podpisanie Deklaracji Boloñskiej przyspieszy³o w Polsce istotne zmiany w systemach studiów uniwersyteckich i badañ naukowych. Sta³y siê one równie¿ udzia³em Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W ich wdra¿aniu bardzo wa¿n¹ rolê odgrywa rodowiskowa akredytacja Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS. W rezultacie przygotowañ do jej przeprowadzenia oceniono dzia³alnoæ uczelni, obecnie obowi¹zuj¹ce standardy kszta³cenia oraz sformu³owano postulaty co do koniecznoci wprowadzenia po¿¹danych modyfikacji w przysz³oci. Przeprowadzona samoocena ujawni³a równoczenie ogromne
mo¿liwoci, dotychczas ca³kowicie niewykorzystane, jakie niesie ze sob¹ profesjonalne podejcie do public relations. W tym sensie akredytacja szko³y wy¿szej w Polsce mo¿e okazaæ
siê z jednej strony niezwykle wa¿nym rodkiem wprowadzania instrumentów public relations
dla uwiadomienia szans i zagro¿eñ wynikaj¹cych z nieuchronnoci powstania europejskiego obszaru szkolnictwa wy¿szego oraz europejskiego obszaru badañ naukowych, z drugiej
za  przezwyciê¿ania negatywnych skutków s³abniêcia ilociowego boomu edukacyjnego,
co mo¿e staæ siê zasadnicz¹ przes³ank¹ poprawy jakoci funkcjonowania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i studiowania w tej uczelni.
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Mówi¹c o ustalaniu standardu w kszta³ceniu ekonomistów, nale¿y zdawaæ sobie sprawê
z istnienia co najmniej dwóch grup problemów:
■ zwi¹zanych z dok³adnym okreleniem cech, którym powinien odpowiadaæ dobry ekonomista (wynika to z niejednoznacznoci zakresu zadañ stawianych przed
ekonomistami, zró¿nicowania rodowisk pracy, w których dzia³aj¹ ekonomici
oraz braku jednoznacznych kryteriów oceny efektów ich dzia³ania);
■ wynikaj¹cych z samego pomiaru jakoci kszta³cenia i porównywania poziomu
kszta³cenia w ró¿nych uczelniach, na odmiennych kierunkach (jest to zwi¹zane
z koniecznoci¹ ³¹czenia dzia³alnoci dydaktycznej z badaniami naukowymi,
z respektowaniem prawa do swobody programowej, doboru podrêczników, sposobu prowadzenia zajêæ); ³¹czy siê to z trudnoci¹ okrelenia stopnia prze³o¿enia dobrych wyników na studiach na umiejêtnoæ zastosowania wiedzy w praktyce, z dostrzeganiem i formu³owaniem problemów, a nie tylko ich rozwi¹zywaniem poprzez wyszukanie mniej lub bardziej z³o¿onego algorytmu.
Z obawy przed tymi problemami popraw¹ jakoci kszta³cenia na studiach ekonomicznych próbuje siê sterowaæ poprzez nak³ady lub okrelenie pewnych form i czasu realizacji
zajêæ oraz wymagañ formalnych dotycz¹cych kadry. W przypadku Polski w ostatnich latach
wzrost nak³adów na wy¿sze szkolnictwo ekonomiczne nast¹pi³ poprzez pozyskiwanie rodków ze strony studentów i ich rodzin (szkolnictwo niepañstwowe oraz wieczorowe i zaoczne). W warunkach konkurencji miêdzy uczelniami doprowadzi³o to do wzrostu liczby studentów niestacjonarnych i dyspersji wyników kszta³cenia. Trudno jest przyj¹æ za³o¿enie, ¿e
ograniczy j¹ istotnie formalna kontrola warunków realizacji procesu dydaktycznego. Dzia³ania zwi¹zane z t¹ kontrol¹ maj¹ niewiele wspólnego z rozeznaniem rzeczywistej jakoci kszta³cenia na studiach i, co gorsza, mog¹ zagroziæ pewnej niezbêdnej odmiennoci czy zró¿nicowaniu procesu edukacji na studiach. W obecnej fazie rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce dzia³ania administracyjno-porz¹dkowe s¹ niezbêdne, ale nie nale¿y ich uto¿samiaæ z popraw¹ jakoci kszta³cenia. Przy ich wprowadzaniu warto te¿ pamiêtaæ, ¿e w d³u¿szym okresie nic tak nie szkodzi szkolnictwu wy¿szemu jak wprowadzana metodami administracyjnymi uniformizacja studiów. Celem tego typu dzia³añ mo¿e byæ tylko uporz¹dkowanie pewnych zasad realizacji zajêæ, wskazanie warunków niezbêdnych do ich prowadzenia itp. Inaczej mówi¹c, trzeba je traktowaæ jako przes³ankê i etap maj¹cy wkrótce doprowadziæ do
wieloczynnikowej oceny procesu jakoci kszta³cenia na studiach.
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Mówi¹c o poprawie jakoci kszta³cenia, trzeba sformu³owaæ pewne niezbêdne minima
jakociowe, przeprowadzaæ ich ci¹g³¹ weryfikacjê, a odmiennoæ w procesie kszta³cenia traktowaæ jako korzystne zró¿nicowanie odzwierciedlaj¹ce mo¿liwoci i potrzeby zarówno studentów, jak i kadr dydaktycznych, a przede wszystkim rozbie¿noæ potrzeb rynku pracy.
Kwestia standardów jakociowych w tym przypadku jest zale¿na od orodka kszta³cenia,
który jednak powinien doæ jednoznacznie okrelaæ swoj¹ pozycjê, specyfikê koncepcji przyjêtej do realizacji. Koniecznoæ dostosowania kszta³cenia do potrzeb rodowiska, mo¿liwoci
studentów i kadry wymaga orientacji w warunkach stanowi¹cych swoiste wyznaczniki oraz
w miarê rzetelnej informacji o realizacji samego procesu (model 1). Z drugiej strony, zawsze
jest konieczne liczenie siê z minimum programowym, gdy¿ jest ono wyznacznikiem mo¿liwoci okrelenia pewnej odmiennoci w zakresie uk³adu wartoci, sposobu podejmowania
decyzji, a tak¿e umiejêtnoci ich wdra¿ania. Jest to zwi¹zane z niezbêdnym ryzykiem dotycz¹cym kompromisu w kwestii godzenia odmiennoci zakresu studiów z metodami okrelania poziomu studiów.
Model 1. Zakres i fazy oceny kierunku studiów na potrzeby akredytacji
1. Pomiar i spe³nienie wymogów minimum
warunkiem rozpoczêcia akredytacji (rachunkowoæ, mikroekonomia, makroekonomia).
2. Akredytacja  warunki realizacji zajêæ (kadra, podrêczniki, programy).
3. Odmiennoæ  w kszta³towaniu sylwetki
absolwenta, przygotowaniu do pracy
w ró¿nych warunkach i ró¿nymi metodami (nie ma popytu na takich samych absolwentów i do koñca nie wiadomo, czy
powinien byæ).

Pewn¹ mo¿liwoæ kompromisu stwarza poszukiwanie trzeciej drogi miêdzy programem kierunku studiów ukszta³towanym na podstawie tzw. sylwetki absolwenta (modelu absolwenta), którego w ka¿dym przypadku cechuje okrelona wiedza i umiejêtnoci wynikaj¹ce z pewnego uk³adu i proporcji przedmiotów, a programem kszta³cenia opartym na konkretnych dyscyplinach wiedzy, z wyranie okrelonym obszarem uwzglêdniaj¹cym metodykê
tworzenia i interpretacji wiedzy. Pomiar w tym zakresie nie dotyczy³by tak du¿ej gamy przedmiotów, jak to jest w ustaleniach Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego. Obejmowa³by jedynie trzy podstawowe dla ekonomistów przedmioty, tj. rachunkowoæ, mikroekonomiê i makroekonomiê. Wszyscy studenci ekonomii, niezale¿nie od trybu studiów (zaoczne, wieczorowe, dzienne) i typu uczelni (licencjacka, magisterska), musieliby wykazaæ siê takim zasobem wiedzy i umiejêtnoci, który zosta³by uznany za minimalny i warunkuj¹cy dalsze studia
ekonomiczne (model 2).

146

Józef Orczyk
Model 2. Struktura programu kierunku studiów na potrzeby akredytacji

1. Przedmioty ogólne  w tym czêæ do
wyboru (do 30% czasu zajêæ).
2. Przedmioty specjalistyczne (przes¹dzaj¹ce o odmiennoci i specyfice uczelni, do 30% zajêæ).
3. Przedmioty kierunkowe  w tym przedmioty, z których wiedza jest okrelana
na poziomie niezbêdnego minimum
(oko³o 40% czasu) co kilka lat kontrolowanego; liczba godzin zajêæ z pozosta³ych przedmiotów kierunkowych
by³aby w gestii w³adz uczelni  wydzia³u (do 40% czasu zajêæ).

Wiedza z zakresu tych trzech przedmiotów powinna mieæ charakter stabilny i opracowanie odpowiednich narzêdzi pomiaru (testów, opisów sytuacji itp.), uwzglêdniaj¹cych wiedzê
zawart¹ w przyjêtych podrêcznikach, nale¿y uczyniæ przedmiotem corocznej pracy specjalnej komisji. Opracowanie zasad doboru treci kszta³cenia i metod kontroli przyswojenia tych
treci wymaga czasu, prób, a przede wszystkim rodków i organizacji, która pozwoli³aby skonstruowaæ testy, zweryfikowaæ ich reprezentatywnoæ i wiarygodnoæ, a tak¿e nie dopuciæ do
manipulacji i oszustw w trakcie przeprowadzania pomiaru (chodzi tu o takie warunki jak czas,
dozór itp.). Trudnoci rodzi³oby zw³aszcza uzgodnienie treci (programu), okrelenie znaczenia zagadnieñ, które mia³yby staæ siê przedmiotem kontroli, stopieñ trudnoci pytañ, unikanie
prób fetyszyzacji wyników (wykorzystywania ich do rankingów itp.), termin pomiaru. Spore
potencjalne zagro¿enie mog¹ stanowiæ próby rozbudowy zakresu pomiaru poprzez w³¹czanie innych przedmiotów.
Tego rodzaju przedsiêwziêcie wymaga rodków, czasu na opracowanie zestawu testów
odzwierciedlaj¹cych podstawowe pojêcia i ca³oæ materia³u z ka¿dego przedmiotu (w przysz³oci mo¿e i powi¹zañ miêdzy przedmiotami  test zintegrowany).
Uczelnie ubiegaj¹ce siê o akredytacjê powinny same zg³aszaæ akces do tego rodzaju
badañ problemowych i w przypadku ich pozytywnego wyniku przyj¹æ za³o¿enie, ¿e stanowi
to niezbêdny warunek dalszego procesu akredytacji. Dalsza akredytacja by³aby zwi¹zana ze
swoistym równaniem w górê, jeli chodzi o tworzenie mo¿liwoci kszta³cenia, tj. uwzglêdnianie w ocenie potencja³u uczelni mog¹cego wp³yn¹æ pozytywnie na wyniki edukacji (np.
dorobek naukowy pracowników, liczba studentów przypadaj¹cych na pracownika, liczba
kandydatów na jedno miejsce na studiach, zasoby biblioteczne, dostêp do Internetu itd.) (por.
model 1).
Przedstawiona w skrócie koncepcja pozwoli³aby na okrelenie i sprawdzenie stopnia
przyswojenia niezbêdnego minimum wiedzy ekonomicznej dla osób chc¹cych ukoñczyæ
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studia z zakresu ekonomii. Rozwi¹zanie takie, zak³adaj¹ce pewn¹ uniwersalizacjê na poziomie kierunku, zostawia³oby równoczenie niezbêdn¹ swobodê programow¹ uczelni
w zakresie kszta³towania programu studiów oraz wprowadza³o elementy jakociowe dla
wszystkich chc¹cych zostaæ absolwentami danej uczelni. Pomiar wyników kszta³cenia ró¿nicuj¹cy osi¹gniêcia studentów, a wyra¿aj¹cy siê ich ocenami uzyskiwanymi z poszczególnych przedmiotów, stanowi³by  tak jak zawsze  przedmiot troski poszczególnych pracowników i w³adz uczelni.
Wprowadzenie tego typu propozycji w ¿ycie wymaga jednak wyranej woli rodowiska ekonomistów, przekonania o celowoci poniesienia nak³adów, ale tylko w takich warunkach mo¿na by by³o mówiæ o okreleniu pewnych standardów kszta³cenia na poziomie
minimalnym. Wszelkie inne dzia³ania  powtórzê to raz jeszcze  opieraj¹ siê na za³o¿eniu, ¿e odpowiedni poziom nak³adów przynosi wyniki. Jest to jednak tylko czêciowo s³uszne
 taki transfer ma ograniczony charakter, gdy¿ nie chroni nas przed postêpuj¹cym zró¿nicowaniem poziomu wiedzy podstawowej, co w konsekwencji prowadzi do nadmiernego rozszerzenia siê braku orientacji o spe³nianiu minimalnych wymagañ przez studentów i absolwentów ró¿nych uczelni oraz typów studiów. Odmiennoæ kszta³cenia na studiach jest
bardzo wa¿na, powinna bowiem odzwierciedlaæ nie tylko zró¿nicowanie nak³adów, rozeznanie potrzeb oraz mo¿liwoci zarówno samych studentów, jak i rodowiska w którym
funkcjonuje uczelnia, lecz musi byæ oparta na pewnym uniwersalnym minimum wiedzy
ekonomicznej.
W przypadku szkó³ wy¿szych coraz istotniejsze bêdzie zapewnianie standardu poszczególnych us³ug edukacyjnych; umiejêtnoci jego okrelenia i utrzymania nie da siê jednak
zapewniæ bez kontroli (rynek wymaga tu wzmocnienia informacyjnego) rozumianej jako rzetelna informacja o okresowym sprawdzaniu realizacji przyjêtych wymogów. Wprowadzenie
wspomnianych minimów mo¿e te¿ u³atwiæ proces wdra¿ania standardów kszta³cenia w ramach poszczególnych przedmiotów czy ró¿nicowania ich w zale¿noci od form studiów,
a jednoczenie pozostawi uczelniom mo¿liwoæ okrelania w³asnej drogi w synchronizowaniu potrzeb (ich wyranemu okreleniu) z mo¿liwociami (jakoci¹) kszta³cenia.
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Akredytacja kierunków
ekonomicznych
 jeden czy wiele systemów?
Prof. Stanis³aw Chwirot (Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna)
Witam wszystkich, którzy postanowili wzi¹æ udzia³ w obradach, ale szczególnie gor¹co
pragnê przywitaæ cz³onków naszego panelu. Bêdziemy dyskutowaæ o akredytacji studiów
ekonomicznych, o tym, czy mamy mieæ jeden model tej akredytacji, czy wiele. A tak siê
sk³ada, ¿e pañstwo, jako grupa, która kszta³ci w zakresie ekonomii i nauk o zarz¹dzaniu, reprezentuj¹ najbardziej skomplikowany przypadek w Polsce. Nie wiem, czy znalaz³aby siê
choæ jedna uczelnia w Polsce, która nie kszta³ci³aby w tym zakresie. Mam na myli akademie
ekonomiczne, wydzia³y uniwersytetów, jednostki politechnik, wy¿szych szkó³ pedagogicznych itd. Kszta³c¹ ekonomistów równie¿ uczelnie rolnicze, a nawet chyba akademie wychowania fizycznego i szko³y morskie. Uporz¹dkowanie takiego sektora stanowi nadzwyczaj
powa¿ne wyzwanie. Trwaj¹ ró¿ne próby  od pionierskich dzia³añ Stowarzyszenia Edukacji
Mened¿erskiej Forum, po podejmowane póniej przez Uniwersyteck¹ Komisjê Akredytacyjn¹, Komisjê Akredytacyjn¹ dzia³aj¹c¹ pod egid¹ Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych itd. Mówi¹c niepowa¿nie  nikt nie mo¿e nikomu zabroniæ utworzenia
rodowiskowej komisji akredytacyjnej. Nikt nie mo¿e nikomu zabroniæ utworzenia jego w³asnej, prywatnej komisji akredytacyjnej, która bêdzie wydawaæ certyfikaty za pieni¹dze, i owe
certyfikaty bêd¹ nawet bardzo ³adnie wygl¹daæ. Ale, mówi¹c powa¿nie, istnieje wiele istotnych problemów, które wi¹¿¹ siê z akredytacj¹. Po pierwsze, kandydaci na studia s¹ zdezorientowani, poniewa¿ nie wiedz¹, na której uczelni warto studiowaæ, a na której nie. Wa¿na
jest zatem kwestia bezpieczeñstwa tych m³odych osób, które id¹ na studia  nie chodzi tylko
o to, czy rodzice zmarnuj¹ pieni¹dze, ale czy nie zmarnuje siê komu trzech lat ¿ycia wtedy,
kiedy jest najbardziej ch³onny i mo¿e siê uczyæ! Zdezorientowani s¹ tak¿e pracodawcy, którzy nie wiedz¹ (poza nielicznymi przyk³adami najbardziej znanych instytucji akademickich),
ile s¹ warte dyplomy wydawane przez poszczególne szko³y wy¿sze. Zdezorientowani w koñcu jestemy my sami, gdy do renomowanych uczelni przychodz¹ studenci, którzy koñczyli
gdzie studia I stopnia i chcieliby teraz je kontynuowaæ. Przynosz¹ ze sob¹ dyplomy, które
ustawowo jestemy zobowi¹zani uznaæ, ale nie wiemy, co naprawdê siê za nimi kryje, nawet
je¿eli przedstawi¹ siatkê godzin i wykaz zajêæ, które mieli. Nikt z nas nie neguje koniecznoci uporz¹dkowania tych spraw, potrzeby wdro¿enia systemów akredytacji, a wród nich dwóch
akredytacji, o których by³a mowa podczas tej konferencji  pierwszej, licencjonuj¹cej, która
mia³aby dbaæ o bezpieczeñstwo, o zachowanie minimalnych standardów, oraz drugiej, wyró¿niaj¹cej, która potwierdza³aby wy¿sz¹ jakoæ. Jest to nie tylko problem polski, wystêpuje
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on bowiem na ca³ym wiecie. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie istnieje dobrze utrwalony system akredytacji, szko³y nale¿¹ce do Ivy League co jaki czas rozwa¿aj¹ potrzebê
wprowadzenia jakiego systemu, który potwierdza³by ich szczególn¹ jakoæ.
Sprawa ma te¿ wymiar europejski. Nasz kraj za dwa, trzy lata bêdzie inny, m.in. pod
wzglêdem otwartoci sektora kszta³cenia na poziomie wy¿szym. Trzeba, aby to, co u nas jest
dobre znalaz³o uznanie w Europie oraz abymy my równie¿ mieli cie¿ki informowania o tym,
co dobre, je¿eli pojawi¹ siê studenci, którzy bêd¹ wyra¿ali chêæ studiowania u nas. Mo¿emy
wejæ w kszta³tuj¹cy siê dopiero mechanizm potwierdzania jakoci w wymiarze europejskim.
Wiemy, ¿e tworzenie tego systemu dopiero siê zaczyna. Obecnie dominuje tendencja do
wzajemnego uznawania siê. Do tego zmierzamy; w zwi¹zku z tym wystêpuje zjawisko, które
mo¿na porównaæ do wycigów kolarskich: rozpychanie siê, walka o to, aby znaleæ siê na
dobrej pozycji wyjciowej w grupie, która bêdzie uznawana przez resztê. Pojawia siê pytanie, jak dalece rodowisko osób i instytucji, które kszta³c¹ w zakresie nauk ekonomicznych
jest jednorodne, czy mo¿na mówiæ o tym, ¿e ma wspólny interes w tym, aby wdro¿yæ jeden
system akredytacji, a nie dzieliæ siê sztucznie i przyjmowaæ, ¿e uniwersytety nie bêd¹ siê
akredytowaæ u akademii ekonomicznych, politechniki u uniwersytetów itd. Do tej pory staralimy siê uszanowaæ nasze odrêbnoci, bo niestety tak jest, ¿e jak ludzie do czego nale¿¹, to
nie lubi¹, ¿eby im zmieniaæ tê organizacjê. Wystêpuje równie¿ oczywisty konflikt interesów,
który zacznie siê rysowaæ coraz bardziej, kiedy zrobi siê cianiej na rynku. Je¿eli za nie
mamy dobrze wyodrêbnionej organizacji, która zapewnia³aby jednoæ akredytacji kierunków
ekonomicznych, to czy jestemy w stanie ustaliæ, czy kto ma albo móg³by otrzymaæ od rodowiska legitymacjê, aby taki system akredytacji stworzyæ? A je¿eli nie mo¿emy go stworzyæ,
to warto siê zastanowiæ, co nas czeka w nastêpnych latach. Mo¿emy dzia³aæ wiadomie,
ewolucyjnie, w kierunku wytworzenia owej wspólnej platformy akredytacyjnej. Mo¿emy zacz¹æ wchodziæ w uk³ady, sojusze i spróbowaæ doprowadziæ do tego, ¿e kilka mocniejszych
agend akredytacyjnych zdominuje resztê. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna wchodzi³a
w porozumienia ze Stowarzyszeniem Edukacji Mened¿erskiej Forum oraz z Fundacj¹ Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Mo¿na przyj¹æ, ¿e mamy pozytywn¹ motywacjê do dzia³ania i chcemy co zrobiæ dla dobra wspólnego, a nie za³atwiæ swoje interesy.
I wówczas nie bêdzie miêdzy nami konfliktów. Mo¿emy jednak tak¿e przyj¹æ nastêpuj¹c¹
postawê: niech to zrobi rêka wolnego rynku, ewolucja naturalna. Zaczniemy siê cigaæ i kto
w koñcu odpadnie. Wiemy jednak, ¿e jest to sposób kosztowny, który nie obêdzie siê bez
ofiar i zmarnowanych pieniêdzy. O wiele lepsza by³aby te¿ pozycja rodowiska, gdyby w europejskich kontaktach miêdzynarodowych wystêpowa³o jednolicie, ¿eby by³o wiadomo, kto
kogo reprezentuje, a nie ¿eby kilka odrêbnych polskich instytucji akredytacyjnych wystêpowa³o z ró¿nymi pogl¹dami w organizacji, która siê wy³oni na szczeblu europejskim. Proponujê, ¿eby w dyskusji skupiæ siê na tych w³anie zagadnieniach.

Prof. Urszula Sztanderska (Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna,
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych)
Mam przyjemnoæ uczestniczyæ w pracach dwóch komisji akredytacyjnych: znalaz³am
siê w zespole Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej powo³anym do opracowania standardów akredytacyjnych dla studiów magisterskich na kierunku ekonomia, a póniej tak¿e w Ko-
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misji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Goci³am
u siebie w Uniwersytecie Warszawskim osoby z akademii ekonomicznej, które wizytowa³y
Wydzia³ Nauk Ekonomicznych w ramach postêpowania akredytacyjnego, ale te¿ sama wyst¹pi³am w innej roli  uczestniczy³am w pracach zespo³ów oceniaj¹cych z ramienia UKA
i FPAKE inne kierunki ekonomiczne. W prace zespo³ów by³y zaanga¿owane zarówno osoby
z uniwersytetów, jak i akademii ekonomicznych. Na podstawie tych dowiadczeñ mogê stwierdziæ, ¿e nie ma wielu ró¿nic merytorycznych miêdzy dzia³alnoci¹ UKA i FPAKE, a tak¿e
miêdzy przedstawicielami uniwersytetów i akademii ekonomicznych w podejciu do celów
i ogólnych zasad funkcjonowania akredytacji rodowiskowej. W bie¿¹cej pracy zespo³ów
oceniaj¹cych takie ró¿nice niemal w ogóle nie wystêpowa³y.
Ró¿nice, które dostrzeg³am, obejmuj¹ natomiast rozbie¿noci proceduralne oraz  co
wa¿niejsze  czêæ treci standardów sformu³owanych przez obie organizacje akredytuj¹ce
studia na kierunkach ekonomicznych. Ró¿nice dotycz¹ce standardów polegaj¹ g³ównie na
tym, ¿e wymagania formu³owane przez standardy nie s¹ jednakowo rygorystyczne, nie wszystkie maj¹ jednakowy stopieñ trudnoci, jedne s¹ skierowane bardziej na ogólne wra¿enie
i renomê uczelni prowadz¹cej kierunek studiów, drugie wyraniej koncentruj¹ siê na wymaganiach ilociowych i jakociowych bezporednio wp³ywaj¹cych na poziom kszta³cenia. Pragnê jednak podkreliæ, ¿e nie s¹ to ró¿nice du¿e. Dlatego przed dzisiejsz¹ dyskusj¹ zadawa³am sobie pytanie, dlaczego istniej¹ dwie ró¿ne akredytacje rodowiskowe?
Nie uczestniczy³am w ¿adnym stopniu, nawet jako obserwator, w powstawaniu wspomnianych dwóch instytucji akredytuj¹cych kierunki ekonomiczne i w zwi¹zku z tym nie mam
do ich powo³ania stosunku osobistego. Niemniej  z powodów, o których powiem dalej 
¿a³ujê, ¿e s¹ one odrêbne.
Wydaje mi siê, ¿e trafna odpowied na pytanie prof. Stanis³awa Chwirota czy jest takie
rodowisko, które mo¿e wystêpowaæ w imieniu nas wszystkich jest zarazem odpowiedzi¹
na pytanie o powód dzisiejszego wspó³wystêpowania ró¿nych instytucji akredytacyjnych.
A odpowied ta brzmi, ¿e takiego rodowiska nie ma. Nie dlatego, ¿e jestemy tak ró¿ni, tylko
dlatego, ¿e ró¿ni¹ nas interesy. Jakie to interesy? Próbowa³am je zidentyfikowaæ, ale przyznam siê, ¿e nie mam dostatecznego rozeznania, by nazwaæ je wszystkie. Kilka jednak mogê
zasygnalizowaæ.
Dyskusja, która siê odby³a na poprzedniej konferencji pokazywa³a, ¿e niektórzy przedstawiciele naszego rodowiska d¹¿¹ do powo³ania jak najwiêkszej liczby nowych kierunków
studiów ekonomicznych, inni za uwa¿aj¹, ¿e dwa  ekonomia i zarz¹dzanie  wyczerpuj¹
podstawowy podzia³ w nauczaniu. Jednak  co wyranie da³o siê zauwa¿yæ  nie chodzi³o
o racje merytoryczne w okrelaniu liczby kierunków, ale o to, by wraz z uruchamianiem kierunków przyci¹gn¹æ na studia wiêksz¹ liczbê studentów. Innymi s³owy, walczymy o rynek.
Niektórzy, przy okazji, o etaty, presti¿ i pieni¹dze dzielone w ramach macierzystych uczelni.
Powo³uj¹c kolejne kierunki, próbujemy siê wyró¿niæ, podkrelaj¹c odmienne w³asne cechy,
w tym przede wszystkim dotycz¹ce kszta³cenia. W ten sposób staramy siê w ró¿ny sposób
sygnalizowaæ swoje przewagi konkurencyjne kandydatom na studia i ich rodzicom, takie np.
jak domniemany cis³y zwi¹zek z rynkiem pracy.
Akcentowanie zwi¹zku z rynkiem pracy to sta³y element promocji uczelni. Podobnie jak
badania absolwentów, których wyniki s¹ zwykle pochlebne dla publikuj¹cych je, ale wród
owych badañ nie znam ani jednego spe³niaj¹cego rygory reprezentatywnoci. Tak¹ rolê pe³-
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ni¹ te¿ rankingi prasowe, które wspó³tworz¹ pracownicy uczelni kszta³c¹cych na kierunkach
ekonomicznych i wykorzystuj¹ je do promocji w³asnego rodowiska. Przeanalizowa³am ró¿ne tegoroczne rankingi, ich konstrukcjê (o ile zosta³a ujawniona) i nie znalaz³am ¿adnego,
który próbowa³by byæ w pe³ni obiektywny (nawet w rankingu Polityki, który najbardziej
szanujê, zastosowano czêæ miar  kryteriów oceny o charakterze bezwzglêdnym, a wiêc
tym samym promuj¹cych du¿e uczelnie, co oczywicie nie ma zwi¹zku z jakoci¹, tylko
z wielkoci¹). Czemu s³u¿¹ te rankingi? S³u¿¹ pokazaniu, ¿e dziêki osi¹ganiu efektów promocyjnych istnieje grupa uczelni i lepszych, i gorszych. Zatem walka o klienta us³ug edukacyjnych w tej grupie kierunków kszta³cenia akademickiego jest silna. Nic dziwnego, skoro tak
wiele szkó³ tym siê zajmuje, a czêæ w ogóle na tym opiera swój byt. Chcemy siê zatem
ró¿niæ, by wygraæ z konkurencj¹ i siêgamy w tym celu po ró¿ne znane narzêdzia, chwytaj¹c
siê pozorów obiektywnoci.
System akredytacji rodowiskowej  a wiêc ocena jakoci studiów po³¹czona z zachêt¹ do
jej podnoszenia  s³u¿y równie¿ do konkurowania (akredytacja pañstwowa, dopuszczaj¹ca do
funkcjonowania na rynku edukacyjnym pe³ni inn¹ rolê  gwaranta spe³niania wymagañ minimalnych). Uzyskanie certyfikatu instytucji akredytuj¹cej ma nobilitowaæ uczelniê i pokazaæ, ¿e
ona siê ró¿ni czym pozytywnym od pozosta³ych szkó³ wy¿szych, daje wiêksze gwarancje, i¿
czas i pieni¹dze w³o¿one w edukacjê przez m³odych ludzi nie bêd¹ stracone. W tym sensie
komisje rodowiskowe pozostaj¹ ze sob¹ w stosunkach konkurencyjnych. Wprawdzie wspó³pracujemy, ale tak naprawdê rywalizujemy. Ta rywalizacja mo¿e byæ ró¿norodna. Ma inny
charakter wówczas, gdy w jakim regionie funkcjonuje jedna dominuj¹ca szko³a wy¿sza kszta³c¹ca na kierunkach ekonomicznych, inny za wtedy, gdy tych szkó³ jest znacznie wiêcej i tym
samym konkurencja bardzo silna. Pracuj¹c na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego, muszê rywalizowaæ ze Szko³¹ G³ówn¹ Handlow¹, poniewa¿ dzia³am na rynku sto³ecznym i si³¹ rzeczy jestem zainteresowana tym, ¿eby dostaæ mo¿liwie jak najlepszych
kandydatów na studia dzienne, bo oni warunkuj¹ jakoæ procesu dydaktycznego na studiach
i stanowi¹ o walorach jednostki jako ca³oci. Dbam te¿ o to, aby przyci¹gn¹æ mo¿liwie dobrych kandydatów na studia niestacjonarne (p³atne) sporód tych, którzy nie zakwalifikuj¹ siê
na studia bezp³atne. W tej rywalizacji obie uczelnie znajduj¹ siê w otoczeniu zarówno wielu
niez³ych szkó³ prywatnych, które czasem nawet uzyskuj¹ miêdzynarodowe potwierdzenie jakoci studiów (jedyna uczelnia w Polsce, która ma akredytacjê EQUIS, Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania im. Leona Komiñskiego, znajduje siê tak¿e w Warszawie), jak i wielu
du¿ych uczelni publicznych, których podstawow¹ specjalnoci¹ s¹ np. technika czy rolnictwo,
ale na fali koniunktury uruchomi³y kierunki ekonomiczne.
Rynek jest ograniczony i pojawia siê pytanie, czy mo¿emy po³¹czyæ swoje si³y, aby przyj¹æ jeden standard jakoci, czy te¿ bêdziemy dzia³aæ konkurencyjnie. Czy bardziej miêdzy
sob¹ rywalizujemy, czy bardziej nam siê op³aca wspólnie stworzyæ doæ elitarne grono uczelni zapewniaj¹cych wysok¹ jakoæ kszta³cenia w zakresie nauk ekonomicznych? Mam wra¿enie, ¿e obecnie silniejsze s¹ zachowania konkurencyjne ni¿ zdolnoæ do wspó³pracy, czego
wyrazem jest istnienie ró¿nych organizacji akredytuj¹cych. Chocia¿ zespo³y oceniaj¹ce dzia³aj¹ wed³ug podobnych standardów, to jednak nie ma sk³onnoci do zaakceptowania wspólnej platformy akredytacji.
Powstaj¹ pytania: ile mo¿emy zyskaæ na tym, ¿e siê po³¹czymy? Czy co mo¿emy
straciæ? W gruncie rzeczy straciæ wiele nie mo¿na. Gdybymy siê wspólnie i jednakowo
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akredytowali, to ¿adna uczelnia nic by nie straci³a. Akredytowani bylibymy jednoznacznie, w jednej, wspólnej organizacji, której si³a oddzia³ywania na rynku by³aby wiêksza.
Dlatego diagnoza jest prosta: fakt, ¿e podtrzymujemy ró¿ne akredytacje wiadczy o tym,
i¿ nie tyle obawiamy siê konkurencji s³abszych uczelni, ile swojej wzajemnej. Mo¿e zatem
chodzi nie tylko o ca³y rynek us³ug edukacyjnych w zakresie nauk ekonomicznych, ale o jego pewne segmenty  najlepiej przygotowanych do studiowania kandydatów.
¯eby nie sprowadzaæ wszystkiego do konkurencji, zwrócê uwagê na inn¹ podstawê obecnego podzia³u instytucji akredytuj¹cych, z których jedna wywodzi siê ze rodowiska uniwersyteckiego, a druga zosta³a powo³ana przez akademie ekonomiczne i Szko³ê G³ówn¹ Handlow¹. Wydaje siê, ¿e w tych typach uczelni przyk³adamy niejednakowe wagi do ró¿nych
cech procesu dydaktycznego, a tak¿e nieco inne treci zawieramy w standardach akredytacyjnych, jakbymy przez akredytacjê chcieli podkreliæ ró¿nice. Odmiennoci tych uczelni
realnie wystêpuj¹. W innych warunkach dzia³aj¹ du¿e szko³y ekonomiczne, w innych za
wydzia³y kszta³c¹ce w zakresie nauk ekonomicznych w uczelniach wielokierunkowych, w tym
na uniwersytetach. Uniwersytety zawsze sk³aniaj¹ siê ku zwi¹zkom z naukami podstawowymi oraz z innymi dyscyplinami naukowymi. W naturalny sposób kszta³cenie w zakresie ekonomii wi¹¿e siê na nich z matematyk¹, socjologi¹, prawem, bardziej te¿ jest oparte na podstawach teoretycznych. W kszta³ceniu w akademiach ekonomicznych dostrzegam wiêkszy
udzia³ treci stricte zawodowych, bardziej zorientowanych na dzisiejsz¹ praktykê gospodarcz¹. Oba style kszta³cenia maj¹ wady i zalety. Nastêpna ró¿nica dotyczy aspektów merkantylnych dzia³alnoci edukacyjnej. Kszta³cenie na kierunkach ekonomicznych uniwersytetów
zasila ca³¹ uczelniê, w tym kszta³cenie na kierunkach, na których ze wzglêdu na koszty (np.
chemia) lub ograniczone perspektywy materialne absolwentów (np. niektóre filologie) nie
mo¿e byæ mowy  przynajmniej obecnie  o studiach p³atnych. To powoduje, ¿e podstawy
materialne rozwoju jednostek uniwersyteckich s¹ gorsze ni¿ akademii ekonomicznych, których dochody ze studiów p³atnych zasilaj¹ w ca³oci ich rozwój.
Standardy i procedury akredytacyjne UKA i FPAKE w niewielkim stopniu jednak odzwierciedlaj¹ te ró¿nice. Zatem podstaw¹ podzia³u pola akredytacyjnego jest chyba jednak mechanizm konkurowania na pewnym, z przyczyn demograficznych, powoli kurcz¹cym siê rynku.

Prof. Janina Jówiak
(Stowarzyszenie Edukacji Mened¿erskiej Forum)
Obawiam siê, ¿e powtórzê pewne tezy wyst¹pienia pani prof. Urszuli Sztanderskiej, choæ
trochê siê ró¿nimy w ocenie sytuacji. Przede wszystkim s¹dzê, ¿e to, co siê dzieje w edukacji
ekonomicznej i mened¿erskiej w Polsce oraz próby akredytowania ró¿nych programów studiów w ramach szeroko pojêtej edukacji ekonomicznej s¹ doskona³ym poletkiem dowiadczalnym i wietn¹ okazj¹ do zdefiniowania, o co naprawdê chodzi w procesie akredytacji. Z ca³¹
pewnoci¹  niezale¿nie od wielkich s³ów o samodoskonaleniu siê oraz o tym, ¿e proces akredytacji jest prób¹ samooceny i znalezienia mechanizmów doskonalenia instytucji  w podtekcie wystêpuje próba szukania takiego znaku jakoci, który by jedn¹ instytucjê wyró¿nia³ od
innych, nadawa³ jej stygmat lepszej ni¿ pozosta³e i pozwala³ na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Ró¿niê siê wyranie w stosunku do pogl¹dów pani prof. Sztanderskiej tym, ¿e
nie jestem przekonana, czy istnieje potrzeba tworzenia jednej instytucji akredytuj¹cej dla ca³e-

155

Akredytacja kierunków ekonomicznych  jeden czy wiele systemów?

go rodowiska. Po pierwsze dlatego, ¿e konkurencja tak¿e samemu procesowi akredytacji mo¿e
wyjæ na dobre, a po drugie z tej przyczny, ¿e nie istnieje uniwersalny model kszta³cenia w ekonomii i zarz¹dzaniu. Wystêpuj¹ wyrane ró¿nice  które powinny byæ zachowane  miêdzy
typowym kszta³ceniem uniwersyteckim w zakresie ekonomii oraz kszta³ceniem ukierunkowanym i funkcjonuj¹cym raczej jako kszta³cenie biznesowe, czyli, inaczej mówi¹c, wyrane rozgraniczenie miêdzy typem kszta³cenia na wydzia³ach ekonomicznych uniwersytetu i typem
kszta³cenia oferowanym przez szko³y biznesu. Problem polega na tym, ¿e na obecnym etapie
rozwoju tej dziedziny edukacji w wielu przypadkach dokonuje siê doæ niezdrowego miksowania obu koncepcji kszta³cenia, co wynika z wielu powodów, np. ze stopnia przygotowania
kadry do nauczania w jednej i drugiej dziedzinie, z tego, ¿e szko³y biznesu korzystaj¹ z kadry,
która tradycyjnie wyk³ada na wydzia³ach ekonomicznych uniwersytetów itd. Dowodem na to,
¿e powinny istnieæ instytucje akredytuj¹ce, przynajmniej dla dwóch ró¿nych typów kszta³cenia, jest chocia¿by funkcjonowanie EQUIS-u. I nikt przy zdrowych zmys³ach nie zg³osi³by ekonomicznego wydzia³u uniwersyteckiego do akredytacji w tej instytucji, jako ¿e stosuje ona zupe³nie inne kryteria do standardów nauczania. EQUIS jest wyranie nastawiony na szko³y biznesu i kryteria oceny jakoci kszta³cenia s¹ do nich dostosowane. Oczywicie, o jakoci instytucji akredytuj¹cej wiadczy jakoæ instytucji, które przez ni¹ zosta³y akredytowane i vice versa.
Chodzi o to, aby w konkurencji miêdzy ró¿nymi instytucjami akredytuj¹cymi (które mog¹ mieæ
ró¿ne nachylenia, inaczej roz³o¿on¹ wagê poszczególnych kryteriów itp.) nie prowadziæ do
dewaluacji samej koncepcji akredytacji. Bo takie ryzyko istnieje. Inne ryzyko, którego siê najbardziej obawiam w sytuacji funkcjonowania wielu instytucji akredytuj¹cych, polega na tym,
¿e jeli powstanie wiele w¹skospecjalistycznych instytucji, to mo¿e nast¹piæ bardzo wyrana
segmentacja rynku akredytacyjnego. Najbardziej niepokoi mnie mo¿liwoæ wyst¹pienia sytuacji, gdy np. wydzia³y ekonomiczne uczelni rolniczych by³yby akredytowane przez uczelnie
rolnicze, ¿e Stowarzyszenie Edukacji Mened¿erskiej Forum akredytowa³oby wy³¹cznie niepañstwowe szko³y biznesu, ¿e Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna zajmowa³aby siê jedynie
akredytowaniem wydzia³ów uniwersyteckich, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych  tylko pañstwowymi uczelniami ekonomicznymi itd. Doprowadzi³oby to bowiem
do pewnej degeneracji i czego, co mo¿na by nazwaæ chowem wsobnym, jak u ¿ó³wi z Galapagos. Ten proces prowadzi³by nie do samodoskonalenia, tylko do samozachwytu, i kryteria,
si³¹ rzeczy, by³yby dostosowywane do mo¿liwoci ich osi¹gania przez akredytowane instytucje. Inaczej mówi¹c, opowiadam siê za cis³¹ wspó³prac¹ i bêdê zabiegaæ o to, aby Stowarzyszenie Edukacji Mened¿erskiej Forum wspó³pracowa³o cile z Fundacj¹ EPOQS i Uniwersyteck¹ Komisj¹ Akredytacyjn¹, ale jestem te¿ za zachowaniem pewnej ró¿norodnoci, tych ró¿nic, które ju¿ siê wykszta³ci³y w zasadach akredytacji i które warto uszanowaæ.

Prof. Ma³gorzata Kokociñska
(Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych)
Podobnie jak pani prof. Urszula Sztanderska dzia³am w dwóch instytucjach akredytacyjnych: w Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych, aczkolwiek na tej konferencji reprezentujê FPAKE. Odpowied na pytania,
które zosta³y tu postawione, chcia³abym zawrzeæ w hale: jestem za koncentracj¹, ale przeciw
centralizacji wszelkich agend czy instytucji akredytacyjnych. Uwa¿am, ¿e nie ma ani potrze-
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by, ani przes³anek ku temu, ¿eby instytucje akredytuj¹ce, które ju¿ siê pojawi³y na naszym
rynku, mia³y mieæ jeszcze dobudowan¹ tzw. instytucjê metaakredytuj¹c¹. S¹dzê natomiast, ¿e
by³oby dobrze, aby te instytucje, które ju¿ s¹ na rynku, dokona³y próby po³¹czenia si³. By³oby
bowiem lepiej, gdyby na polskim rynku akredytacyjnym dzia³a³o kilka silniejszych instytucji
akredytuj¹cych. Zapewne jednym z kryteriów ich podzia³u sta³aby siê wspomniana ju¿ tu specyfika szko³y czy kierunku, ale mog³yby to byæ tak¿e kryteria dotycz¹ce restrykcyjnoci ich
wymagañ. Samych kryteriów akredytacyjnych nie mo¿na zbytnio mno¿yæ, one zawsze bêd¹
podobne. Zawsze bêdziemy sprawdzali, ile osób studiuje, w jakim trybie, jakie s¹ programy,
syllabusy itd. Te kryteria s¹ wspólne, ale mo¿e siê ró¿niæ ostroæ spojrzenia na stopieñ ich
spe³nienia. Nie mo¿na odrywaæ spraw akredytacji od kontekstu, zw³aszcza od postanowieñ
Deklaracji Boloñskiej. Z referatu przedstawionego przez pani¹ dr Ewê Chmieleck¹ zapamiêtalimy zapewne wszyscy schemat, z którego wynika³o, ¿e z jednej strony w wiêkszoci krajów
wystêpuje akredytacja pañstwowa, a z drugiej strony istniej¹ ró¿ne akredytacje rodowiskowe.
Model holenderski czy model niemiecki mia³ inne uwarunkowania ni¿ w Polsce i okaza³o siê,
¿e w ka¿dym z tych przypadków inaczej ocenia siê w³asny system akredytacji wobec Deklaracji Boloñskiej. Dla Holendrów stanowi to pogorszenie w stosunku do poprzednio stworzonych
systemów, dla Niemców byæ mo¿e poprawê. W Polsce samo rodowisko akademickie dostrzeg³o, ¿e trzeba zahamowaæ pogarszanie siê jakoci kszta³cenia. Dlatego pocz¹tkowo powstawa³y instytucje akredytuj¹ce, takie jak Stowarzyszenie Edukacji Mened¿erskiej Forum i inne komisje rodowiskowe, potem siê w to wpl¹ta³y rankingi, stworzenie za mapy akredytacyjnej
uwieñczy³o powstanie Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Tote¿ kolejne pytanie, co naturalne, brzmia³o: jakie maj¹ byæ relacje miêdzy akredytacj¹ pañstwow¹ a akredytacjami rodowiskowymi? Czy Pañstwowa Komisja Akredytacyjna bêdzie uznawaæ decyzje rodowiskowych
komisji akredytacyjnych, a je¿eli tak, to jakich? Czy te¿ nast¹pi separacja akredytacji pañstwowej od akredytacji rodowiskowych? Chocia¿ nie lubiê pojêcia trzecia droga, to chcê je tutaj
wprowadziæ. Byæ mo¿e w przysz³oci akredytacja pañstwowa uwolni siê od elementów, które
s¹ raczej przypisane akredytacjom rodowiskowym i skupi siê bardziej na charakterze licencjonuj¹cym. Równoczenie rodowiskowe instytucje akredytuj¹ce po³¹cz¹ swe wysi³ki i bêd¹ m.in.
pog³êbia³y sw¹ akredytacjê o elementy ewaluacji. S¹dzê, ¿e w procesie jakoci kszta³cenia bêdzie generalnie wzrasta³a rola instytucji rodowiskowych, bo nikt inny jak tylko my we w³asnym rodowisku najlepiej wiemy, co nale¿y zmieniæ na lepsze. Przysz³y model akredytacji
w Polsce wyobra¿am sobie jako dualny  z systemem akredytacji pañstwowej i rodowiskowej.
Instytucje akredytacji rodowiskowej nie powinny byæ zbytnio rozproszone, powinny wypracowywaæ w³asn¹, rozpoznawaln¹ markê. Problem wspólnej reprezentacji tych instytucji uwa¿am
za wtórny.

Prof. Pawe³ Mi³obêdzki
(Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych)
Reprezentujê Komisjê Akredytacyjn¹ Uczelni Technicznych. Bra³em udzia³ w jej pracach
od samego pocz¹tku: wspó³tworzy³em j¹, ledzi³em wszystkie etapy tworzenia standardów.
Z tej perspektywy mogê powiedzieæ, ¿e to, i¿ obecnie istniej¹ cztery komisje akredytacyjne
oznacza, ¿e ró¿ni¹ siê one w sposób zasadniczy. Komisje maj¹ charakter rodowiskowy. S¹
narzêdziem konferencji rektorów uniwersytetów, uczelni technicznych i innych. S¹dzê, ¿e jeli
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bêdziemy w stanie okreliæ wspólne interesy tych grup uczelni, to ró¿nice w dzia³alnoci poszczególnych komisji i ich standardach bêd¹ siê zmniejsza³y. Dzia³alnoæ komisji ma bowiem
doprowadziæ do utworzenia klubu, którego cz³onkowie byliby ³atwo rozpoznawalni w ca³ej
masie podmiotów wiadcz¹cych us³ugi na rynku edukacyjnym. S¹dzê równie¿, ¿e ³¹czenie
akredytacji pañstwowej z akredytacj¹ rodowiskow¹ nie jest dobrym pomys³em. Komisja pañstwowa jest narzêdziem, za pomoc¹ którego pañstwo próbuje regulowaæ rynek. Ustanawiaj¹c
powszechnie obowi¹zuj¹cy standard edukacyjny i egzekwuj¹c jego stosowanie, pañstwo okrela równie¿ koszt wejcia na rynek edukacyjny i funkcjonowania na tym rynku. Pojawienie siê
w uczelniach technicznych nowych kierunków kszta³cenia i nowych specjalnoci, w tym ekonomicznych, wynika z podjêcia próby racjonalizacji tych kosztów.
Sporód wszystkich kierunków, które s¹ kojarzone z naukami ekonomicznymi, w uczelniach technicznych uruchomiono cztery: trzy uznawane za cile ekonomiczne: zarz¹dzanie
i marketing, ekonomiê i towaroznawstwo oraz zarz¹dzanie i in¿ynieriê produkcji, którego minima programowe przes¹dzaj¹ o in¿ynierskim charakterze tych studiów. Tylko jedna uczelnia,
która podpisa³a porozumienie tworz¹ce KAUT nie prowadzi studiów ekonomicznych. Dominuje kierunek zarz¹dzanie i marketing, który jest obecnie prowadzony przez 24 jednostki organizacyjne tych szkó³ (g³ównie wydzia³y). Kierunek zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji jest prowadzony przez 22 jednostki, a ekonomia i towaroznawstwo  przez trzy. Przewa¿aj¹ kierunki
maj¹ce uprawnienia magisterskie. Maj¹ je 42 kierunki. Na studiach dziennych i zaocznych na
zarz¹dzaniu i marketingu studiuje ponad 55 tys. studentów, na ekonomii  1214 tys., na towaroznawstwie  2 tys., na zarz¹dzaniu i in¿ynierii produkcji  56 tys. Inicjuj¹c studia ekonomiczne, ka¿da z uczelni próbowa³a znaleæ swoje miejsce na rynku oraz uruchamia³a takie
kierunki, dla których koszty wejcia na rynek by³y stosunkowo ma³e. Mo¿emy zaobserwowaæ
dwa procesy  uruchamiania zarz¹dzania i marketingu, ewentualnie ekonomii lub towaroznawstwa, najczêciej na podstawie prowadzonych wczeniej studiów ekonomicznych oraz przekszta³conych instytutów nauk spo³ecznych. Kierunek zarz¹dzanie i in¿yniera produkcji pojawi³
siê natomiast w tych uczelniach, w których mocne wydzia³y techniczne, maj¹c k³opoty z rekrutacj¹, próbowa³y zdywersyfikowaæ swoj¹ ofertê dydaktyczn¹ i zaproponowaæ studentom uzupe³nienie wykszta³cenia o elementy ekonomiczne. Wydzia³y prowadz¹ce zarz¹dzanie i in¿ynieriê produkcji maj¹ najczêciej wszystkie uprawnienia akademickie oraz wysok¹ pozycjê
w klasyfikacji Komitetu Badañ Naukowych. Uprawnienia do doktoryzowania w zakresie zarz¹dzania, ekonomii lub towaroznawstwa ma tylko 10 jednostek.
Szansa na porozumienie komisji akredytacyjnych  czy te¿ przynajmniej na wypracowanie wspólnego stanowiska w najwa¿niejszych kwestiach  tkwi w tym, ¿e takie dzia³ania
umo¿liwiaj¹ obni¿enie kosztów funkcjonowania na rynku edukacyjnym, oczywicie przy
zachowaniu dobrych standardów jakoci, akceptowanych przez wszystkich uczestników porozumienia. W kontekcie wejcia do Unii Europejskiej i zagro¿enia ze strony zagranicznych
uczelni oraz instytucji akredytuj¹cych  takie porozumienie mog³oby stworzyæ szansê na
uchronienie nas, przynajmniej czasowo, przed t¹ konkurencj¹.
Podczas tej konferencji mówilimy równie¿ o dwustopniowoci studiów. Jest to dobry
pomys³, pod warunkiem, ¿e regulator rynku nie stworzy takich przepisów, które postawi¹
koszty kszta³cenia zbyt wysoko. Jeli bowiem koszty te w krótkim okresie bêd¹ du¿e, to mo¿e
siê okazaæ, ¿e eksperyment, który siê sprawdzi³ w innych krajach, niekoniecznie sprawdzi siê
w naszych warunkach instytucjonalnych.
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Prof. Stanis³aw Chwirot
Dziêkujê bardzo. Zapraszam wszystkich pañstwa do dyskusji.

Prof. Adam Budnikowski (Szko³a G³ówna Handlowa)
Mam krótkie pytanie do ostatniego mówcy. W 1854 r. powsta³ Massachusetts Institute of
Technology, w którym sto lat póniej ukszta³towa³ siê wydzia³ ekonomii uwa¿any, przynajmniej w Stanach, za najlepszy na wiecie, a tak¿e szko³a zarz¹dzania, która jest w pierwszej
dziesi¹tce. Jak pan widzi przysz³oæ ekonomii i zarz¹dzania na politechnice? Czy bêdziemy
czekali 100 lat na dobry wydzia³, czy gdy w ci¹gu 10 lat minie popyt edukacyjny na zarz¹dzanie i ekonomiê, politechniki zainteresuj¹ siê czym innym?

Prof. Pawe³ Mi³obêdzki
Poniewa¿ zawodowo zajmujê siê prognozowaniem, na podstawie dostêpnych informacji nie mogê stawiaæ prognoz d³ugookresowych na 100 czy nawet 10 lat. Byæ mo¿e hipoteza,
bardziej ogólne przypuszczenie w kwestii utrzymania siê w najbli¿szych 10 latach podzia³u
na uniwersytety, uczelnie techniczne, ekonomiczne czy inne bran¿owe jest fa³szywa. S¹dzê,
¿e wspó³praca miêdzy komisjami akredytacyjnymi mo¿e siê przyczyniæ do zmniejszenia niepewnoci w tym zakresie.

Prof. Krystyna Piotrowska-Marczak (Uniwersytet £ódzki)
Uwa¿am konferencjê za wyj¹tkowo udan¹ i po¿yteczn¹. Wymiana myli, która tu zachodzi, jest nie do przecenienia. Konferencja ma dwa, niezwykle wa¿ne w¹tki. Pierwszy dotyczy
akredytacji, która jest potrzebna, a wynika to z faktu, i¿ od 1990 r. nast¹pi³ niezwyk³y przyrost
liczby studentów, a nie towarzyszy³ temu wzrost liczby kadry. Równoczenie zapotrzebowanie spo³eczne spowodowa³o, ¿e tworzono masowo szko³y niepañstwowe, które poszukiwa³y
kadr. W zwi¹zku z tym trzeba by³o, aby specjalici z innych dziedzin nauki zaczêli siê przekszta³caæ np. w ekonomistów. Równoczenie nast¹pi³a deprecjacja poziomu wynagrodzeñ
w uczelniach pañstwowych. Niepañstwowe szko³y wy¿sze zaczê³y oferowaæ wysokie dochody dla nauczycieli akademickich. Spowodowa³o to niepokój o jakoæ kszta³cenia. Je¿eli
jakoæ sta³aby siê ró¿na, to w konsekwencji jeden dyplom ró¿ni³by siê od drugiego, a wiedza
wyniesiona przez absolwentów by³aby zró¿nicowana. rodowiskowe komisje akredytacyjne
s¹ potrzebne i u¿yteczne, poniewa¿ rodowisko ma najlepsze rozeznanie w tym, kto i co
reprezentuje. Komisje rodowiskowe spe³nia³y, spe³niaj¹ i powinny dalej spe³niaæ swoj¹ rolê.
Oprócz tego pojawi³a siê potrzeba powo³ania Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, której
jestem cz³onkiem. Ta komisja ma zadania o charakterze decyzyjnym, czyli nie jest ju¿ cia³em, które tylko ocenia, ale tak¿e które przekazuje swoje oceny pod rozwagê ministrowi,
czyli daje materia³ do decyzji opartych nie tylko na spojrzeniu od strony formalnoprawnej,
lecz równie¿ od strony jakociowej. Powinna istnieæ wspó³praca miêdzy komisjami rodowiskowymi a Pañstwow¹ Komisj¹ Akredytacyjn¹. Nie chodzi tu bowiem o konkurencjê, ale o kooperacjê. Oczywicie jest spraw¹ dyskusji, i to publicznej, w jakim trybie powinno siê to
dokonywaæ. Rozwi¹zañ bowiem jest wiele, np. Niemcy niedawno powo³ali specjalne instytucje akredytacyjne, które s¹ oparte na innych zasadach ni¿ w Polsce.
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Prof. Stefan Wrzosek (Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu)
Odwiedzi³em ostatnio z powodów akredytacyjnych wiele ró¿nych uczelni. Wniosek, jaki
mi siê nasuwa, jest taki, ¿e gdyby akredytacja siê nie zdarzy³a, to o wielu rzeczach bym nie
wiedzia³. Drugi wniosek jest taki, ¿e jednak trzeba po³¹czyæ ze sob¹ ró¿ne systemy akredytacyjne. Sprawy, o których bymy nie wiedzieli, bywaj¹ czasem przera¿aj¹ce, np. zdarza³o mi
siê spotkaæ uczelniê, w której rektor nie wiedzia³, kogo zatrudnia, a kiedy ju¿ to mniej wiêcej
zindentyfikowano, nie wiedzia³, na jakich zasadach cywilnoprawnych  czy umowy o pracê,
czy jako podobnie. Nie chodzi jednak o anegdoty, ale o to, ¿e bywaj¹c w innych rodowiskach, du¿o siê nawzajem od siebie mo¿emy nauczyæ. Pracujê w akademii ekonomicznej
i dot¹d s¹dzi³em, ¿e wiem, jak uczyæ zarz¹dzania i ekonomii, bo mam ju¿ trzydzieci parê lat
dowiadczeñ. Ale odwiedzaj¹c uczelnie techniczne, rolnicze czy prywatne, które tak¿e tego
ucz¹, znajdowa³em czasem rzeczy, które mi siê nie podoba³y, ale znajdowa³em tak¿e przyk³ady metod dydaktycznych, o których ekonomici klasyczni jak gdyby zapomnieli i o których przypomina podejcie interdyscyplinarne. Wydaje mi siê na przyk³ad, ¿e w ostatnich
dziesiêcioleciach trochê wycofalimy siê z niektórych elementów programów badañ operacyjnych czy zarz¹dzania operacyjnego, o jak najbardziej praktycznych, powa¿nych zastosowaniach. Z drugiej strony niew¹tpliwie istnieje chów wsobny, o którym powiedzia³a pani
prof. Janina Jówiak (mo¿na siê o tym przekonaæ np. przegl¹daj¹c liczne zeszyty naukowe
czy te¿ zeszyty z konferencji uczelni nieekonomicznych, prowadz¹cych kierunki ekonomiczne
i organizuj¹ce konferencje na tematy zwi¹zane z zarz¹dzaniem). Mo¿na ³atwo dostrzec, ¿e
nie tylko autorzy, ale tak¿e recenzenci s¹ wy³¹cznie z tego rodowiska, ¿e czêsto s¹ to osoby,
które  przepraszam za okrelenie  same siebie uzna³y za ekonomistów, a maj¹ habilitacje
z nauk np. technicznych. Owszem, pisz¹ sporo na temat zarz¹dzania, ale tylko w swoim
rodowisku uznaj¹ jakoæ tego pisania. Uwa¿am, ¿e jest to jednym z powodów, dla których
musimy nawzajem poddawaæ siê kontroli, a akredytacja  w jakiejkolwiek postaci  jest absolutnie konieczna, bo inaczej wiele uczelni nawet by nie wiedzia³o o wa¿nych rzeczach, które
robi¹ le.

Prof. Józef Pociecha (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Chcia³bym na kanwie obecnej dyskusji i inspiruj¹cego referatu pani dr Ewy Chmieleckiej
zwróciæ uwagê na trzy problemy. Pierwszy  to relacja miêdzy Pañstwow¹ Komisj¹ Akredytacyjn¹ a komisjami rodowiskowymi. Uwa¿am, ¿e pewien rozdzia³ kompetencji ewaluacyjnych tych instytucji powinien byæ zachowany. Pañstwowa Komisja Akredytacyjna powinna
ustawiaæ poprzeczkê minimum, tzn. jej g³ównym celem powinno byæ stwierdzenie, czy dana
uczelnia, zw³aszcza prywatna, spe³nia minimum wymagañ oraz powinna te¿ ustalaæ minima
programowe. To powinno byæ g³ównym celem pañstwowej instytucji akredytacyjnej. Celem
instytucji rodowiskowych powinna natomiast byæ ewaluacja, okrelanie w ramach rodowiska jakoci poszczególnych wydzia³ów.
Drugi problem to wieloæ komisji rodowiskowych, szczególnie w dziedzinie kierunków
ekonomicznych. Uwa¿am, ¿e nale¿y d¹¿yæ do tego, a¿eby komisja rodowiskowa akredytacyjno-ewaluacyjna dla grup kierunków by³a jedna. Nie ma powodów, ¿eby kto inny ocenia³
kierunek zarz¹dzanie i marketing na akademii ekonomicznej, a kto inny na politechnice.
Specyfika studiów ekonomicznych polega na tym, ¿e s¹ takie same na wszystkich uczelniach.

160

Dyskusja panelowa
Trzecia kwestia  musimy mieæ wiadomoæ, ¿e absolwent jest produktem trudno standaryzowalnym. Bo liczba miejsc w bibliotece wprawdzie wiadczy o mo¿liwociach dydaktycznych uczelni, a to, czy studenci z nich korzystaj¹, to inna sprawa. Warto równie¿ zastanowiæ siê nad tym, jaki jest potencja³ intelektualny studentów przychodz¹cych do ró¿nych
uczelni, a tak¿e jakie s¹ ich predyspozycje do wykonywania zawodu, zw³aszcza mened¿erskiego, biznesowego. To wszystko powoduje, ¿e akredytacja i ewaluacja s¹ potrzebne, niemniej nie potrafimy jednoznacznie okreliæ jakoci konkretnego absolwenta.

Prof. El¿bieta Adamowicz (Szko³a G³ówna Handlowa)
Chcê siê wypowiedzieæ w trzech kwestiach. Pierwsza  czy mo¿na oczekiwaæ, ¿e system
akredytacji podniesie poziom i jakoæ kszta³cenia? Nie oczekujmy, ¿e wymusi tê jakoæ. Mo¿e
sprzyjaæ zachowaniu pewnego minimalnego poziomu, ale nie s¹dzê, by to nas satysfakcjonowa³o. W zwi¹zku z tym na pytanie, czy powinien istnieæ jeden, czy wiele systemów akredytacji odpowiadam nastêpuj¹co: jako ekonomistka wierzê w konkurencjê, miêdzy kilkoma
instytucjami mo¿e siê wywi¹zaæ zdrowa konkurencja, która wymusi podnoszenie standardów. Ma³o tego, pozwolê sobie pomarzyæ. Mo¿e w ramach tworzenia wiadomego, d³ugookresowego wizerunku poszczególne uczelnie bêd¹ zabiega³y o to, by mieæ znaczek jakoci
tych instytucji, które s³yn¹ z najbardziej surowych i najwy¿szych wymagañ. By tak siê sta³o,
konieczna jest ci¹g³a presja rodowiska. I ostatnia, trzecia sprawa. Nie ³udmy siê, ¿e jakoæ
kszta³cenia zale¿y tylko od akredytacji. Jest to problem bardziej z³o¿ony, ma na to wp³yw
wiele innych czynników, przede wszystkim zale¿y to od nas samych, od etyki uprawiania
zawodu. Ale to chyba temat na inn¹ konferencjê.

Prof. Stanis³aw Chwirot
Jeli chodzi o dzia³ania selekcyjne rynku, to pos³u¿ê siê analogi¹: biologia zna pojêcie
presji selekcyjnej. Czasami organizm nie wytrzymuje cinienia selekcyjnego bakterii i kiedy
mu siê nie poda antybiotyku, nie prze¿yje. Problem w tym, ¿e nie mamy du¿o czasu. Spodziewamy siê w ci¹gu dwóch lat naporu uczelni europejskich, które widz¹ swój interes w rekrutowaniu kandydatów w Polsce. Je¿eli do tego czasu nie uda siê nam sprzedaæ naszej jakoci Europie w sposób przekonuj¹cy, to wszyscy znajdziemy siê w k³opotach, zanim bêdziemy
mieli czas wykuæ tê now¹ jakoæ.

Dr hab. Ewa Chmielecka
(Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych)
Pan profesor Jerzy Osiowski stwierdzi³, ¿e nie powinno siê stawiaæ tak ostrej, jak moja,
krytyki systemu kierunkowego, jeli nie ma siê dla niego alternatywy. Oczywicie, nie potrafiê
natychmiast stworzyæ alternatywnego systemu. Kiedy jednak rozmawialimy o standardach
akredytacyjnych ró¿nych instytucji, uwiadomi³am sobie, ¿e chocia¿ poprzez regulacje prawne
jestemy zmuszeni do tego, ¿eby akredytowaæ kierunki, to naprawdê wolelibymy tego nie
robiæ i akredytowaæ uczelnie lub wydzia³y. Uczestniczy³am w tworzeniu standardów dla kierunków studiów ekonomicznych, najpierw w Stowarzyszeniu Edukacji Mened¿erskiej Forum, potem w Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Treci standar-

161

Akredytacja kierunków ekonomicznych  jeden czy wiele systemów?

dów dla poszczególnych kierunków ró¿ni¹ siê minimalnie. W trakcie akredytacji my oceniamy nie kierunki, lecz instytucje, poniewa¿ to, o co pytamy, to nie s¹ treci programowe, które
ró¿ni¹ kierunki (to stanowi 10%, czasem mniej, ca³ego standardu). Pytamy o jakoæ instytucji, która oferuje te kierunki. Zastanawiam siê, czy konstrukcja prawna Ustawy o szkolnictwie
wy¿szym nakierowana na instytucje jako podstawowy element procesu kszta³cenia, a nie na
kierunki, nie by³aby stosowniejsza. Nie potrafiê rozstrzygn¹æ tego problemu ad hoc, ale proszê zwróciæ uwagê, ¿e jakoæ rodzi siê w naszych standardach z czego podstawowego: ze
spójnoci misji, rodków realizacji i osi¹ganych efektów. Mo¿e istnieæ doskona³a uczelnia,
która jest ma³a, zawodowa i nie prowadzi badañ, ale tak¹ ma misjê. Mo¿e tak¿e istnieæ doskona³y, wielki uniwersytet, który dzia³a wedle swego przes³ania. Obie te uczelnie mog¹ byæ
wietne, choæ s¹ ró¿ne. Natomiast struktura kierunkowa identyczna dla wszystkich szkó³ psuje tê indywidualn¹ doskona³oæ. Jest co niedobrego w systemie kierunkowym naszego szkolnictwa wy¿szego, mylê, ¿e jeszcze wrócimy do tych spraw.

Prof. Janina Jówiak
Pani dr Ewa Chmielecka wywo³a³a nowy temat. Bardzo gor¹co popieram to, co powiedzia³a. Wydaje mi siê, ¿e we wszystkich procedurach akredytacyjnych, które obecnie stosujemy akredytuj¹c kierunki, tak naprawdê ocenia siê pewien stan rzeczy w instytucji, nie uwzglêdniaj¹c tego, co ona robi w sensie dynamicznym, co zmienia, jak realizuje swoj¹ misjê, jak¹
pe³ni rolê w swoim w³asnym rodowisku. To nie zawsze musi byæ MIT, to mo¿e byæ ma³a
szkó³ka zawodowa, która pe³ni wietn¹ rolê i doskonale realizuje swoj¹ misjê. Akredytacja
programu (kierunku) bierze siê z takiego mylenia, ¿e ka¿da uczelnia powinna mieæ takie
samo minimum programowe. Gdy s³yszê to okrelenie, to zaczynam siê denerwowaæ, bo
oznacza to tyle, ¿e nie zostawiamy pola na ró¿norodnoæ i swobodê dzia³ania instytucji.
Wydaje mi siê, ¿e problem zawarty w pytaniu, czy jedna, czy wiele akredytacji, mo¿e siê
sprowadziæ do tego, ¿e niezale¿nie od liczby instytucji akredytuj¹cych powinien byæ mniej
wiêcej wspólny kanon postêpowania, z pozostawieniem jednak znacznie wiêkszego marginesu na cechy indywidualne. Pragnê jeszcze dodaæ, ¿e Stowarzyszenie Edukacji Mened¿erskiej Forum niedawno zaczê³o prace nad konstrukcj¹ zasad akredytacji instytucji, a to oznacza nastêpny krok do przodu. Takie w³anie podejcie ma EQUIS.

Prof. Jerzy Osiowski (Instytut Problemów Wspó³czesnej Cywilizacji)
Chcia³bym siê ustosunkowaæ do wypowiedzi pani dr Ewy Chmieleckiej, gdy¿ sprawa nie
jest b³aha. Dotyczy rzeczywicie zagadnieñ podstawowych, tzn. czy w dalszym ci¹gu mamy
uczyæ na kierunkach studiów, czy w jakiej innej strukturze. Jest to problem do dyskusji. Ale
stan faktyczny jest taki, ¿e kierunki istniej¹, one s¹ zapisane w obowi¹zuj¹cej ustawie, standardy okrela minister w stosunku do kierunków, w zwi¹zku z tym obecnie nie ma innej mo¿liwoci ni¿ tylko akredytacja kierunków. Nie zgadzam siê natomiast z tez¹, ¿e by³oby lepiej
akredytowaæ uczelnie, bardzo przepraszam pani¹ rektor Janinê Jówiak, ale doskonale znam
przypadki, uczelni, które przoduj¹ w kraju, ale maj¹ takie wydzia³y, czy kierunki, którymi nie
mog¹ siê poszczyciæ. Zdarza³o siê ostatnio, ¿e Pañstwowa Komisja Akredytacyjna wydawa³a
opinie negatywne w stosunku do kierunków na czo³owych uczelniach.
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Prof. Urszula Sztanderska
Nie potrafiê podsumowaæ tej dyskusji, bo nasze zdania by³y rozbie¿ne. Jako ekonomistka
nawi¹¿ê do wypowiedzi pani prof. El¿biety Adamowicz. Doceniam oczywicie wagê rynku,
doceniam te¿ znaczenie znalezienia siê w sytuacji monopolu. Model doæ doskona³ej konkurencji na rynku akredytacyjnym nie powstanie, gdy¿ przestrzeñ tego rynku jest zbyt w¹ska.
W gruncie rzeczy nasze zachowania s¹ prób¹ stworzenia monopolu  wyeliminowania z rynku
edukacyjnych partaczy. Sprzedajemy jednak produkt, który niewiele siê ró¿ni. Wydaje siê, ¿e
model konkurencji monopolistycznej najbardziej odpowiada obecnej sytuacji.

Prof. Janina Jówiak
Jeli chodzi o akredytacjê, to mam wra¿enie, ¿e od pewnego czasu rozmawiamy na jej
temat wy³¹cznie w swoim rodowisku i przekonujemy siebie nawzajem, jak ona jest wa¿na
i po¿yteczna oraz jak j¹ doskonaliæ. A tak naprawdê rynek, o który walczymy przy okazji
akredytacji, jest kompletnie g³uchy w tej kwestii, poniewa¿ nic o niej nie wie. Powstaje zatem
pytanie, w jaki sposób wszystkie te bardzo skomplikowane procedury, które uruchamiamy
przy okazji akredytacji, naprawdê wykorzystaæ z po¿ytkiem spo³ecznym.

Prof. Ma³gorzata Kokociñska
Jest to dobry moment, ¿eby w rodowisku zastanowiæ siê nad strategi¹ konstrukcji systemu akredytacyjnego. Mam wra¿enie, ¿e chwilowo, przynajmniej do koñca obecnej kadencji
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, bêdzie mala³ popyt na akredytacje rodowiskowe, gdy¿
wiele szkó³ traktuje je w pewnej sekwencji, czekaj¹c a¿ akredytacjê przeprowadzi PKA. Obligatoryjna akredytacja jest czêsto postrzegana jako warunek ubiegania siê o akredytacje rodowiskowe. Zarówno uczelnie, jak i instytucje akredytuj¹ce wzbogacaj¹ siê o nowe dowiadczenia, które warto wykorzystaæ w dyskusji nad modelem akredytacji.

Prof. Pawe³ Mi³obêdzki
W krótkim okresie, ze wzglêdu na konkurencjê miêdzy instytucjami wiadcz¹cymi us³ugi edukacyjne, utrzymanie wieloci akredytacji rodowiskowej bêdzie faktem. Do wspó³dzia³ania mobilizuje nas czynnik zewnêtrzny  koniecznoæ sprostania konkurencji zagranicznej.
Wa¿ne jest, abymy jako komisje jak najwiêcej ze sob¹ dyskutowali i wymieniali dowiadczenia akredytacyjne po to, aby z porz¹dkowania rynku edukacyjnego byli usatysfakcjonowani wszyscy jego uczestnicy  równie¿ studenci.

Prof. Stanis³aw Chwirot
Zamykaj¹c tê dyskusjê, chcia³bym przywo³aæ w. Augustyna, który przez wiele lat prowadzi³ ¿ycie ³ajdackie, potem ju¿ coraz bardziej to dostrzega³ i zwyk³ siê modliæ rano: Panie
Bo¿e, spraw, aby ¿ycie moje sta³o siê czyste, ale nie dzisiaj. No i on zd¹¿y³. Chcia³bym,
abymy my te¿ zd¹¿yli, zanim wybije taka godzina, kiedy ju¿ mo¿e byæ za póno na zwieranie szyków. Dziêkujê wszystkim za udzia³ w dyskusji i zamykam posiedzenie.
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