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Zgodnie z treścią wniosku przedstawionego w konkursie, w wyniku którego 

interdyscyplinarnemu Zespołowi, złożonemu z osób wyłonionych przez trzy współpracujące 

ze sobą uczelnie: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Collegium 

Civitas w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 

powierzone zostało, na mocy umowy zawartej w dniu 21 czerwca 2016 r. z Ministerstwem 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowanie założeń do projektu ustawy „Ustawa 2.0, 

Założenia systemu szkolnictwa wyższego” i tym samym z treścią tejże umowy, 

przeprowadzone zostały konsultacje rozwijanych przez Zespół propozycji rozstrzygnięć w 

podstawowych kwestiach dotyczących treści „Ustawy 2.0”.  

Odpowiednio do wniosku i umowy, przeprowadzona została seria trzech konferencji 

konsultacyjnych w formie paneli dyskusyjnych, obejmujących kluczowe zagadnienia 

opracowywanych założeń, każda z udziałem zaproszonych według klucza miejsca w rankingu 

„Perspektyw” uczelni poszczególnych rodzajów oraz organizacji reprezentujących sektor 

szkolnictwa wyższego. 

Pierwsza z konferencji, która odbyła się w dniu 26 października 2016 r. w Uniwersytecie 

SWPS, miała za przedmiot przyszły pożądany ustrój szkolnictwa wyższego. Przedmiotem 

drugiej konferencji, przeprowadzonej w dniu 23 listopada 2016 r. również w Uniwersytecie 

SWPS, były zagadnienia prawnego statusu kadry naukowo-dydaktycznej, awansów 

naukowych i badań naukowych. Trzecią konferencję zorganizowano w dniu 14 grudnia 2016 

r. w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie, a poświęcona ona była zagadnieniom 

kształcenia na poziomie od 6 do 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (czyli studiów licencjackich, 

magisterskich i doktoranckich) oraz zagadnieniom finansowania działalności szkół wyższych. 

Wystąpienia uczestników konferencji (koreferentów i dyskutantów) wpłynęły na dalsze 

rozważanie i określoną modyfikację niektórych przyjętych uprzednio tez. 

Sprawozdania z konferencji, obszernie przedstawiające, w szczególności, tezy założeń 

przygotowywanych przez Zespół, które zostały zamieszczone na stronicy Zespołu w portalu 

Uniwersytetu SWPS celem umożliwienia dalszych wypowiedzi w tym przedmiocie, stanowią 

załączniki nr 1-3 do niniejszego sprawozdania. 

Zgodnie z wnioskiem i umową, przeprowadzono także konsultacje podstawowych 

zagadnień założeń w formie ankiety dotyczącej podstawowych dylematów i możliwości ich 

rozwiązania w sferze szkolnictwa wyższego, wraz z możliwością wypowiedzi otwartej. 

 Ankieta została przeprowadzona w dniach od 23 września do 27 października 2016 r. 

przez Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS na reprezentatywnej 500-osobowej losowej 

próbie środowiska naukowego i akademickiego. Wyniki badania – Kierunki zmian 

systemowych w szkolnictwie wyższym w opinii środowiska akademickiego, wraz z opatrzonym 

tym samym tytułem Raportem z badań – dane jakościowe oraz wyciągiem z wypowiedzi 

otwartych w stosunku do czterech kwestii, stanowią załączniki nr 4-6 do niniejszego 

sprawozdania. Wyniki te przyniosły materiał pozwalający na zarówno dookreślenie 
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formułowanych założeń, jak i na sposób sformułowania założeń w obszarze objętym 

badaniem. 

Niezależnie od powyższych konsultacji przeprowadzonych odpowiednio do wniosku i 

umowy, członkowie Zespołu, w szczególności jego przewodniczący, przeprowadzali 

konsultacje w ramach zaproszeń do prezentowania wyników prac Zespołu w ramach różnych 

konferencji i spotkań organizowanych przez podmioty trzecie. 

W szczególności, były to takie konferencje jak: 

1) Reforma szkolnictwa wyższego. Projekt – Ustawa 2.0 (18 października 2016 r., Pałac 

Staszica w Warszawie),  

2) Liderzy zarządzania uczelnią LUMEN 2016 w Warszawie (14 listopada 2016 r., 

Warszawa),  

3) Model funkcjonowania studiów doktoranckich (19 listopada 2016 r., Krajowa 

Reprezentacja Doktorantów, Falenty),  

4) Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności (8 

grudnia 2016 r., III konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki, 

Wrocław),  

5) Ustawa 2.0 – citius, altius, fortius? (10 stycznia 2017 r., Fundacja na Rzecz Nauki 

Polskiej). 

Z innych spotkań, należy wymienić zwłaszcza wykład przewodniczącego Zespołu Cele 

reformy szkolnictwa wyższego we Wrocławskim Centrum Akademickim (2 grudnia 2016 r.), 

po którym nastąpiła długa i ważka dyskusja. 

Ponieważ Zespół przyjął zasadę stopniowego rozwijania tez założeń, a następnie samych 

założeń, konsultacje wpłynęły w sposób nierzadko istotny na ostatecznie przedstawione 

treści, co nadaje założeniom charakter w pewnym sensie środowiskowy.  

 

Załączniki: 

1) Pierwsza konferencja zorganizowana w dniu 26 października 2016 roku przez 

interdyscyplinarny Zespół ds. opracowania założeń nowego ustawodawstwa o szkolnictwie 

wyższym („Ustawa 2.0”) 

2) Druga konferencja zorganizowana w dniu 23 listopada 2016 roku przez interdyscyplinarny 

Zespół ds. opracowania założeń nowego ustawodawstwa o szkolnictwie wyższym („Ustawa 

2.0”) 

3) Trzecia konferencja zorganizowana w dniu 14 grudnia 2016 roku przez interdyscyplinarny 

Zespół ds. opracowania założeń nowego ustawodawstwa o szkolnictwie wyższym („Ustawa 

2.0”) 

4) CBOS Wyniki badania Kierunki zmian systemowych w szkolnictwie wyższym w opinii 

środowiska akademickiego, oprac. Paweł Ruszkowski, współpraca Marcin Herrmann 

5) Kierunki zmian systemowych w szkolnictwie wyższym w opinii środowiska akademickiego, 

oprac. Paweł Ruszkowski 

6) Wypowiedzi otwarte q24, q25, q26, q27. 



Załącznik nr 1 do Raportu z przeprowadzonych konsultacji ze środowiskiem naukowym i akademickim 
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PIERWSZA KONFERENCJA 

ZORGANIZOWANA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU 

 PRZEZ INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ 

ds. OPRACOWANIA ZAŁOŻEŃ NOWEGO USTAWODAWSTWA O 

SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 

(„USTAWA 2.0”)  

Jako jeden z trzech zespołów - wyłonionych w wyniku konkursu przeprowadzonego 

zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 lutego 2016 r. (M.P. 

poz. 191), stosownie do umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 

interdyscyplinarny Zespół złożony z osób wyłonionych przez trzy współpracujące w tym 

zakresie uczelnie: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Collegium 

Civitas w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
1
, 

rozpoczął w dniu 26 października 2016 r. serię trzech konferencji konsultacyjnych w formie 

paneli dyskusyjnych, obejmujących kluczowe zagadnienia opracowywanej ustawy, każda z 

konferencji z udziałem zaproszonych według klucza miejsca w rankingu „Perspektyw” 

uczelni poszczególnych rodzajów oraz organizacji reprezentujących sektor szkolnictwa 

wyższego
2
. 

Przedmiotem konferencji zorganizowanej w dniu 26 października 2016 r. w siedzibie 

Uniwersytetu SWPS, którą otworzył Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Roman Cieślak, był 

pożądany przyszły ustrój szkolnictwa wyższego. Konferencji przewodniczył prof. dr hab. 

Jacek Sobczak. 

W referacie wprowadzającym do tematyki konferencji, prof. dr hab. Hubert Izdebski 

zapoznał obecnych ze stanem prac nad opracowaniem założeń do projektu „Ustawy 2.0”, 

które to założenia mają być przedłożone Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

styczniu 2017 r., jak również przedstawił, przyjęte przez Zespół, wyjściowe założenia prac 

nad założeniami oraz podstawowe dylematy i możliwości rozwiązań w sferze ustroju 

szkolnictwa wyższego, w tym w odniesieniu do podmiotów czuwających nad zgodnością z 

prawem i jakością funkcjonowania uczelni. 

                                                           
1 W skład Zespołu wchodzą: prof. dr hab. Hubert Izdebski, Uniwersytet SWPS jako przewodniczący; prof. dr 

hab. inż. Artur Świergiel, Uniwersytet Gdański; dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i 

Zarządzania; dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. Collegium Civitas; dr Wojciech Misiąg, prof. Wyższej Szkoły 

Informatyki i Zarządzania; dr Andrzej Kiebała, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania; radca prawny Jan 

Zieliński. Obok Zespołu powołano wspomagający zespół konsultantów w składzie: dr hab. Teresa Gardocka, 

prof. Uniwersytetu SWPS; prof. dr hab. Stanisław Waltoś, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania; dr Andrzej 

Rozmus, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania; dr hab. Stanisław Mocek, prof. Collegium Civitas; prof. dr 

hab. Łukasz Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki 

Kopernik; prof. dr Jan Zielonka, European Studies Centre, Oxford University; prof. dr Jan Pakulski, University 

of Tasmania, Collegium Civitas. 

2
 Lista osób zaproszonych na konferencję stanowi załącznik do niniejszej notatki, przy czym obecne były prawie 

wszystkie osoby zaproszone, a w poszczególnych przypadkach ich przedstawiciele. 
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Referent stwierdził, w szczególności, że – niezbędna – kompleksowa ustawa o 

szkolnictwie wyższym, roboczo nazywana „Ustawą 2.0”, powinna być powiązana z ogólną – 

aktualnie na nowo się kształtującą – koncepcją systemu edukacji, którego szkolnictwo wyższe 

stanowi najwyższe szczeble, jak również odpowiednimi mechanizmami organizacji awansu 

naukowego oraz mechanizmami finansowania badań naukowych; istotą szkół wyższych jest 

łączenie ze sobą dydaktyki na poziomie kwalifikacji od 6 (ewentualnie do najwyższego 8) 

Polskiej Ramy Kwalifikacji z prowadzeniem, choć w różnych proporcjach w stosunku do 

kształcenia, działalności badawczo-rozwojowej, w tym badań podstawowych.  

Punktem wyjścia koncepcji muszą być zasady określone w art. 70 Konstytucji RP, 

przede wszystkim zasada autonomii szkół wyższych, bezpłatności nauki w szkołach 

publicznych, także wyższych oraz powszechnego i równego dostępu do studiów. Do 

elementów stanowiących punkt wyjścia wszelkich koncepcji rozwoju polskiego szkolnictwa 

wyższego należy zaliczyć także akty formułujące międzynarodowe i unijne standardy w 

zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, w tym akty „miękkiego prawa”, w szczególności 

reguły „systemu bolońskiego” wypracowanego w szerszych ramach współpracy państw 

europejskich, do których to reguł można podchodzić w sposób elastyczny, nie mogąc jednak 

naruszyć ich istoty.  

Jednocześnie powinna być realizowana zasada jedności systemu szkolnictwa 

wyższego, na który składają się wyższe szkoły publiczne i niepubliczne, o charakterze 

akademickim i zawodowym, prowadzące działalność w wielu dziedzinach, a nawet 

obszarach, i wyspecjalizowane, itd. Wyjątki od zasady jedności systemu szkolnictwa 

wyższego muszą mieć za sobą odpowiednie uzasadnienie. Za podstawową dyrektywę 

wynikającą z zasady jedności systemu szkolnictwa wyższego należy uznać maksymalnie 

możliwe ze względów merytorycznych otwarcie zmian statusu danej szkoły w razie 

spełnienia przez nią ściśle określonych przepisów ustawowych.  

Przechodząc do kwestii ściślej ustrojowych, prof. Hubert Izdebski podkreślił rolę 

statutu szkoły wyższej jako wyrazu jej autonomii – w wyborze, w ramach przewidzianych w 

ustawie, i w rozwijaniu rozwiązań dotyczących wewnętrznego ustroju i organizacji, przy nie 

tylko prawie, ale i obowiązku ustawodawcy stymulowania działań idących w kierunku 

realizacji celów i kierunków pożądanych w ramach długoterminowej polityki edukacyjnej i 

naukowej Państwa, która tym samym powinna być odpowiednio sformułowana. Jednym z 

aspektów stymulacji powinno być stworzenie ustawowych warunków sprzyjających 

konsolidacji, przede wszystkim publicznych, szkół wyższych, a także określenie 

obligatoryjnych przesłanek połączenia uczelni przez przejęcie przez inną szkołę; innym 

aspektem - zapewnienie znacznie szerszych niż obecne prawnych możliwości współdziałania 

także w układzie: szkoły publiczne – szkoły niepubliczne.  

Już na zasadzie bliskiej communis opinio doctorum, za konieczne, zdaniem referenta, 

trzeba uznać wyłonienie (a może także utworzenie) pewnej liczby czołowych uczelni, które 

będą się zajmować przede wszystkim badaniami naukowymi (uczelnie badawcze), a 

dydaktyka będzie stanowić uzupełniający obszar działalności ich podstawowych jednostek 
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organizacyjnych. Nie należy z góry określać liczby takich jednostek, ale konieczne jest 

wskazanie rygorystycznych kryteriów jakościowych osiągnięć w zakresie badań naukowych i 

prac rozwojowych oraz praktycznego zastosowania ich wyników, których spełnienie pozwoli 

uczelni na zaliczenie – na jej wniosek – do tej grupy. Proces zaliczania – na czas określony, 

nie krótszy jednak niż 5 lat - należy oprzeć na jakościowej ocenie wyników badań naukowych 

i ich znaczeniu, wynikach komercjalizacji oraz rozpoznawalności w nauce światowej. 

Kryteria wyboru powinny wynikać z polityki naukowej Państwa, w ramach której uzna się za 

priorytetowe określone obszary nauki, dziedziny lub dyscypliny. Zaliczenie do kategorii 

uczelni badawczych powinno oznaczać lepsze warunki finansowania ich działalności, ale też i 

spełnianie określonych wymagań dotyczących ich ustroju, zawężające możliwości wyboru 

ustawowo dopuszczonych rozwiązań.  

Drugą po badawczych grupę szkół wyższych powinny stanowić uczelnie o dużym 

potencjale naukowym, których podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia 

do nadawania stopni naukowych, zajmujące się w równej mierze badaniami naukowymi i 

dydaktyką. Jednostki organizacyjne tych uczelni winny mieć możliwość prowadzenia studiów 

trzeciego stopnia zasadniczo na obecnie obowiązujących zasadach, jak również możliwość 

prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – 

także o charakterze praktycznym.  

Trzecią grupą powinny być wyższe szkoły zawodowe (wyższe szkoły dydaktyczne), 

których podstawowym zadaniem będzie kształcenie na studiach pierwszego i drugiego 

stopnia o charakterze praktycznym. Należy utrzymać rozwiązanie wyłączające w odniesieniu 

do tej grupy, rozumianej jednak jedynie funkcjonalnie, a więc inaczej niż obecnie, obowiązek 

prowadzenia badań naukowych. Nie powinny one mieć również możliwości uzyskania 

uprawnień do kształcenia na studiach o charakterze ogólnoakademickim, jeśli nie prowadzą 

badań naukowych na odpowiednio wysokim poziomie (kategoria naukowa A). Przejście 

między grupą drugą i trzecią byłoby niejako automatyczne, uzależnione od posiadania 

uprawnień do nadawania stopnia doktora i spełnienia innych warunków ustawowych. 

Następnie referent podkreślił, że model zarządzania w szkołach publicznych wymaga 

zdecydowanej zmiany. Rola rektora – co do którego należy ustawowo wymagać 

odpowiednich kwalifikacji formalnych, a w uczelniach badawczych także kwalifikacji 

menedżerskich – powinna być ograniczona do obszaru dydaktyki i badań naukowych oraz 

funkcji reprezentacyjnych w kontaktach zewnętrznych. W tym obszarze istotna winna być też 

rola senatu – przy ograniczeniu liczby członków tego organu. Rektor byłby wybierany przez 

kolegium elektorów albo przez senat (w wyższych szkołach zawodowych tylko przez senat), z 

tą możliwością, jeżeli przewidziałby to statut, że wybór następowałby pomiędzy kandydatami 

wyłonionymi w drodze konkursu – z tym że w uczelniach badawczych istniałby ustawowy 

wymóg dokonywania wyboru pomiędzy co najmniej dwoma kandydatami wyłonionymi w 

drodze konkursu albo przedstawionymi przez komitet nominacyjny powołany wspólnie przez 

senat i kolegialny organ doradczy. Odwołanie następowałoby z odpowiednim zastosowaniem 

trybu przyjętego dla wyboru. 
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Zdecydowanie należy, przy zapewnieniu współdziałania z rektorem i senatem, 

wzmocnić uprawnienia kanclerza, który winien uzyskać status drugiego organu 

jednoosobowego uczelni – powoływanego w wyniku konkursu, odpowiedzialnego za 

pozostałe obszary działalności szkoły wyższej, także w podstawowych jednostkach 

organizacyjnych. Kanclerz byłby kierownikiem jednostki w rozumieniu prawa finansowego 

oraz wykonywałby czynności pracodawcy w odniesieniu do wszystkich pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi. Rola kanclerza mogłaby być statutowo 

ograniczona jedynie na rzecz rektora wybranego po przeprowadzeniu konkursu albo 

przedstawieniu kandydatów przez komitet nominacyjny.  

Wzmocnieniu powinna ulec pozycja kolegialnego organu doradczego złożonego z 

interesariuszy zewnętrznych. Powinien on istnieć obligatoryjnie w każdej szkole wyższej, 

choć ze względu na zróżnicowane zadania, jakie mają realizować poszczególne grupy szkół, 

jego skład winien być do tych zadań dostosowany – poprzez odpowiednie postanowienia 

statutu, reglamentowane w odniesieniu do wyższych szkół zawodowych. Organ ten winien 

obligatoryjnie uzyskać uprawnienia opiniodawcze i doradcze w zakresie oferty dydaktycznej i 

badawczej uczelni. w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz działalności popularyzującej naukę. 

Jeżeli dla danej szkoły wyższej nie przyjmuje się systemu bezwydziałowego, 

podstawowymi jednostkami szkoły wyższej powinny być wydziały (mogą to być także 

wydziały zamiejscowe), a ich kierownikami dziekani. Wszelkie pozostałe jednostki 

organizacyjne (poza bibliotekami uczelnianymi) powinny być tworzone wyłącznie w oparciu 

o regulacje statutowe – bez dotyczącego ich unormowania ustawowego. Dziekan i rada 

wydziału powinny być odpowiednikami rektora i senatu na poziomie wydziału. 

Gdy idzie o podmioty czuwające nad prawidłowym działaniem uczelni, 

odpowiednikiem otwartości w ramach jednolitego systemu powinno być skupienie wszystkich 

kompetencji dotyczących szkół wyższych, przede wszystkim kompetencji nadzorczych, w 

jednym organie administracji publicznej – tj. w zakresie działania ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego, działającego, w odniesieniu do szczególnych kategorii szkół, w 

koniecznym zakresie w porozumieniu z właściwym dla nich innym ministrem. Jednocześnie 

powinna być przedmiotem rozważenia – przy zachowaniu obecnego kształtu RGNiSzW – 

konsolidacja ciał czuwających nad jakością działania szkolnictwa wyższego (w 

szczególności, w zakresie oceny poziomu naukowego CKSiT i KEJN), nadanie im zbliżonego 

charakteru pochodzących z wyborów środowiska oraz zbliżenie do siebie charakteru 

prawnego ich rozstrzygnięć, a tym samym statusu administracyjnoprawnego. Oczywiste 

natomiast jest takie określenie zakresu ich zadań, aby w minimalnym stopniu nie zachodziły 

na siebie, a tym bardziej żeby nie było „ziemi niczyjej” (a tak jest w stosunku do studiów 

doktoranckich i studiów podyplomowych). 

Koreferaty wygłosiły, zgodnie z regułami ustalonymi dla niniejszej serii konferencji, 

osoby spoza grona Zespołu. Dr hab. Teresa Gardocka, w szczególności, podkreśliła, że 

potrzebna jest nie ewolucja, lecz rewolucja w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Szkoły 
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wyższe tylko w bardzo nieznacznym stopniu kształcą przyszłych uczonych, wobec czego nie 

ma powodu, by mówić o szerokim kształceniu w wymiarze ogólnoakademickim; kształcenie 

na poziomach wyższych, licencjackim i magisterskim, dostarczając zarazem odpowiedniej 

wiedzy teoretycznej, generalnie powinno być ukierunkowane na praktykę. Zwracając uwagę 

na potrzebę równego traktowania znajdujących się na porównywalnym poziomie uczelni 

publicznych i prywatnych, koreferentka wskazała potrzebę poddania redefinicji, wyrażonej w 

Konstytucji, zasady bezpłatności nauczania w publicznych szkołach wyższych.  

Dr hab. Katarzyna Dudka, wychodząc od stanu obecnego, skupiła się w znacznym 

stopniu na problematyce finansowania kształcenia, proponując m.in. odpisy podatkowe na 

naukę. Zakwestionowała też potrzebę finansowania z budżetu konferencji rektorów.  

Trzeci z koreferentów, prof. dr hab. Stefan Jurga, opowiadając się za jak 

najszybszym możliwie przeprowadzeniem reformy, przedstawił argumenty na rzecz 

konieczności powiązania reformy szkolnictwa wyższego z reformą nauki, przy czym 

szkolnictwo wyższe i nauka nie mogą być nadal rozdzielone w klasyfikacji budżetowej. 

Zwrócił szczególną uwagę na rolę kształcenia ustawicznego, jak również na formalną także, a 

nie tylko faktyczną, „federalizację” uczelni, która nie jest jednostką naukową w rozumieniu 

przepisów o zasadach finansowania nauki (poza obszarem infrastruktury informatycznej), a 

rektor nie dysponuje instrumentami prowadzenia polityki naukowej – od czego należy 

odstąpić.  

W żywej i wieloaspektowej dyskusji, w toku której zauważone zostały trzy różne 

podejścia wyrażone w poszczególnych referatach: rewolucyjne, neokonserwatywne i 

korekcyjne, ustosunkowano się do kwestii i sposobów ich rozwiązania, o których była mowa 

w referacie wprowadzającym oraz w koreferatach.  

W szczególności, zauważono, że nie jest to pierwsza dyskusja na temat pożądanego 

stanu szkolnictwa wyższego – i powinno się wykorzystać dotychczasowe materiały, w tym 

dokumenty opublikowane w 2009-2010 r. określające strategię rozwoju szkolnictwa 

wyższego do 2020 r.: opracowany na zamówienie MNiSzW dokument konsorcjum Ernst & 

Young Business Advisory i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
3
 oraz tzw. projekt 

środowiskowy, przygotowany w ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 

Polskich, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz Fundacji Rektorów 

Polskich
4
. Krytycznie na ogół podchodzono do wizji rewolucji, choć zwrócona została uwaga 

na fakt, że pewne zmiany, choć mogą wydawać się nie aż tak istotne, jak wprowadzenie 

instytucji rad powierniczych, mogą przynieść rewolucyjne efekty. Podkreślono perspektywę 

drastycznego spadku uczelni, nie tylko niepublicznych, w następstwie niżu demograficznego, 

ale też i zmniejszenia zainteresowania zdobyciem dyplomu szkoły wyższej. Celem zmian 

powinno być nie uzawodowienie studiów, lecz uczynienie studentów sprawnymi 

                                                           
3
 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r. Raport cząstkowy, Warszawa, luty 2010 – a także 

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, Warszawa listopad 2009.  

4
 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2010. Projekt środowiskowy, Warszawa 2009 – a także Polskie 

szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, Warszawa 2009. 
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pracownikami w przyszłości. Potwierdzono konieczność potraktowania statutu jako 

podstawowego źródła prawa wewnętrznego uczelni, tworzonego w ramach maksymalnie 

elastycznych reguł ustawowych. Podzielono pogląd o szkodliwości „federalizacji” uczelni i 

potrzebie jej przeciwdziałania. Zaznaczono, że menedżerski model zarządzania, ustawowo 

możliwy, nie został akceptowany przez środowisko. Podniesiono potrzebę jednoznacznego 

określenia relacji między rektorem i kanclerzem. Jednocześnie, wykraczając już poza temat 

niniejszej konferencji, zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia wśród 

wykorzystanych źródeł „miękkiego prawa” Europejskiej Karty Naukowca, wysuwano 

postulat stworzenia ustawy krótkiej i jednoznacznej, w tym określającej jasne i spójne zasady 

finansowania, kwestii finansów ogólnie poświęcając wiele uwagi, jak również podniesiono, 

że uczelnie mogą wspierać innowacyjność, lecz nie tworzyć innowacyjność. 

W podsumowaniu konferencji, prof. Hubert Izdebski - po stwierdzeniu, że wszędzie 

obserwuje się przejście od „uniwersytetu humboldtowskiego” do „uniwersytetu 

przedsiębiorczego”, co nie oznacza, że nie trzeba należycie wyważyć proporcji między 

tradycją a utrwalającymi się ideami „nowego zarządzania publicznego” – ponownie zwrócił 

uwagę na podstawowe dylematy dotyczące przyszłego ustroju polskich szkół wyższych.  

Zapowiadając kierunek dalszych prac nad założeniami „Ustawy 2.0”, wskazał na 

znaczenie stanowisk, które zostały zaprezentowane w toku konferencji, dla treści, które mają 

być efektem tych prac – przy czym należy mieć na uwadze to, że idzie o treści merytoryczne, 

wyrażone w obszernych, jak planuje to Zespół, założeniach do projektu ustawy, lecz jeszcze 

nie o samą „Ustawę 2.0”, projekt której, przede wszystkim w oparciu o materiały dostarczone 

przez wszystkie trzy zespoły, zostaną przygotowane w trybie legislacji rządowej. Zaznaczył, 

że problematyka finansowania szkolnictwa wyższego oraz nauki, podnoszona w toku tej 

konferencji, będzie mogła być merytorycznie rozwinięta po przyjęciu w toku prac Zespołu 

rozwiązań z zakresu nie tylko ustroju szkolnictwa wyższego, ale badań, statusu kadry 

badawczej i dydaktycznej uczelni oraz systemu awansu naukowego, jak również kształcenia 

na poziomie kwalifikacji od 6 do 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

Materie te będą odpowiednio przedmiotem dwóch kolejnych konferencji: w dniu 23 

listopada 2016 r. (w Uniwersytecie SWPS) oraz w dniu 14 grudnia (w Collegium Civitas), na 

które zaprasza się przedstawicieli tych samych uczelni i instytucji, co na pierwszą konferencję 

w dniu 26 ub.m. 
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LISTA GOŚCI ZAPROSZONYCH NA PIERWSZA KONFERENCJA 

ZORGANIZOWANA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU 

 PRZEZ INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ 

ds. OPRACOWANIA ZAŁOŻEŃ NOWEGO USTAWODAWSTWA O 

SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 

(„USTAWA 2.0”)   

Przedstawiciele Uczelni: 

 Uniwersytet Warszawski 

 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 Uniwersytet Wrocławski 

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 Uniwersytet Łódzki 

 Uniwersytet Gdański 

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 

 Politechnika Warszawska 

 Politechnika Wrocławska 

 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

 Politechnika Łódzka 

 Politechnika Poznańska 

 Politechnika Gdańska 

 Politechnika Śląska 

 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 

 Politechnika Krakowska 

 Politechnika Lubelska 

 Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 Gdański Uniwersytet Medyczny 

 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 

 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
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 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  

 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 

 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie  

 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie  

 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie  

 Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie  

 Collegium Civitas w Warszawie  

 Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie  

 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi   

 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej  

 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 

 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 

Przedstawiciele Instytucji: 

 Polska Akademia Nauk 

 Polska Komisja Akredytacyjna  

 Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych  

 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

 Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich  

 Fundacja Rektorów Polskich  

 Parlament Studentów RP  

 Krajowa Reprezentacja Doktorantów  

 Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego  

 Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”  

 Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich  

 Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych  

 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych  

 Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych  

 Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji Konfederacji Lewiatan   



Załącznik nr 2 do Raportu z przeprowadzonych konsultacji ze środowiskiem naukowym i akademickim 
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DRUGA KONFERENCJA 

ZORGANIZOWANA W DNIU 23 LISTOPADA 2016 ROKU 

 PRZEZ INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ 

ds. OPRACOWANIA ZAŁOŻEŃ NOWEGO USTAWODAWSTWA O 

SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 

(„USTAWA 2.0”) 

W dniu 23 listopada 2016 r. odbyła się w siedzibie SWPS Uniwersytetu 

Humanistycznospołecznego w Warszawie druga z serii trzech konferencji konsultacyjnych, 

obejmujących kluczowe zagadnienia ustawy, nad projektem założeń której pracuje 

Interdyscyplinarny Zespół złożony z osób wyłonionych przez trzy współpracujące w tym 

zakresie uczelnie: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Collegium Civitas w 

Warszawie oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
1
.  

Jest to jeden z trzech zespołów wyłonionych w wyniku konkursu przeprowadzonego 

zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 lutego 2016 r. (M.P. 

poz. 191), działający stosownie do umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w dniu 21 czerwca 2016 r., przewidującej przekazanie projektu założeń 

Wiceprezesowi Rady Ministrów – Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 31 stycznia 

2017 r., po przeprowadzeniu konsultacji przewidzianych we wniosku konkursowym. 

Podstawową formułą konsultacji są konferencje, każda z konferencji z udziałem 

zaproszonych według klucza miejsca w rankingu „Perspektyw” uczelni poszczególnych 

rodzajów oraz organizacji reprezentujących sektor szkolnictwa wyższego, jak również 

ankietowe badanie opinii środowiska w podstawowych obszarach przedmiotu działania 

Zespołu na reprezentatywnej 500-osobowej losowej próbie środowiska naukowego i 

akademickiego. Pierwsza konferencja, poświęcona pożądanemu przyszłemu ustrojowi 

szkolnictwa wyższego, odbyła się w dniu 26 października 2016 r. również w siedzibie 

Uniwersytetu SWPS
2
, a badania opinii środowiska zostały przeprowadzone w dniach 23 

września – 27 października 2016 r. na reprezentatywnej 500-osobowej losowej próbie 

środowiska naukowego i akademickiego przez Centrum Badania Opinii Publicznej; ich 

wyniki są w ostatniej fazie opracowywania. 

                                                           
1
 W skład Zespołu wchodzą: prof. dr hab. Hubert Izdebski, Uniwersytet SWPS jako przewodniczący; prof. dr 

hab. inż. Artur Świergiel, Uniwersytet Gdański; dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i 

Zarządzania; dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. Collegium Civitas; dr Wojciech Misiąg, prof. Wyższej Szkoły 

Informatyki i Zarządzania; dr Andrzej Kiebała, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania; radca prawny Jan 

Zieliński. Obok Zespołu powołano wspomagający zespół konsultantów w składzie: dr hab. Teresa Gardocka, 

prof. Uniwersytetu SWPS; prof. dr hab. Stanisław Waltoś, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania; dr Andrzej 

Rozmus, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania; dr hab. Stanisław Mocek, prof. Collegium Civitas; prof. dr 

hab. Łukasz Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki 

Kopernik; prof. dr Jan Zielonka, European Studies Centre, Oxford University; prof. dr Jan Pakulski, University 

of Tasmania, Collegium Civitas. 

2
 Sprawozdanie z konferencji – http://www.swps.pl/nauka-i-badania/granty/5882-ustawa-2-0-zalozenia-system-

szkolnictwa-wyzszego (tam także są lub będą sprawozdania z kolejnych konferencji oraz wyniki badania opinii 

środowiska, jak również inne dokumenty Zespołu). 

http://www.swps.pl/nauka-i-badania/granty/5882-ustawa-2-0-zalozenia-system-szkolnictwa-wyzszego
http://www.swps.pl/nauka-i-badania/granty/5882-ustawa-2-0-zalozenia-system-szkolnictwa-wyzszego
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*** 

Przedmiotem konferencji zorganizowanej w dniu 23 listopada 2016 r., której 

przewodniczył Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prof. dr hab. Lech Gardocki, 

były zagadnienia prawnego statusu kadry naukowo-dydaktycznej, awansów naukowych i 

badań naukowych.  

W referacie wprowadzającym do tematyki konferencji, prof. dr hab. Hubert 

Izdebski zapoznał obecnych ze stanem prac nad opracowaniem założeń do projektu „Ustawy 

2.0”, jak również, wraz z członkiem Zespołu radcą prawnym Janem Zielińskim, specjalistą 

w zakresie prawa szkół wyższych, w szczególności prawa pracowników naukowo-

dydaktycznych, przedstawił podstawowe dylematy i, przyjęte przez Zespół, możliwe 

rozwiązania w przedmiotu konferencji.  

Prof. Hubert Izdebski podkreślił, w szczególności, iż istotą szkół wyższych jest 

łączenie ze sobą dydaktyki na poziomie od 6 (ewentualnie) do najwyższego 8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji) z prowadzeniem, choć w różnych proporcjach w stosunku do kształcenia w 

zależności od uczelni, a w perspektywie od statusu uczelni (badawcza, akademicka, 

zawodowa) działalności badawczo-rozwojowej, w tym badań podstawowych. Konieczne jest, 

by instytucje państwa odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe określiły strategiczną 

perspektywę rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2050. Perspektywa powinna definiować 

kilka podstawowych celów strategicznych, takich jak optymalna wielkość populacji 

dysponującej wykształceniem wyższym, relacja pomiędzy funkcją dydaktyczną a funkcją 

badawczą uczelni; relacja między badaniami w obszarze nauk ścisłych a badaniami w 

obszarze nauk społecznych i humanistycznych; relacja pomiędzy nauką a praktyką 

gospodarczą i społeczną. Referent zaznaczył także, że 2/3 pracowników naukowych jest u nas 

zatrudnionych w szkolnictwie wyższym, pozostali bowiem są zatrudnieni w instytutach PAN 

oraz w instytutach badawczych, wobec czego kwestie statusu pracowników, jak również 

finansowania badań prowadzonych w szkołach wyższych nie mogą być uregulowane w 

oderwaniu od rozwiązań, które powinny być przyjęte w całym szeroko rozumianym sektorze 

nauki.  

Polityka kadrowa w uczelniach winna być nakierowana na tworzenie możliwości do 

zatrudniania w naszym kraju pracowników naukowych z wysokimi kwalifikacjami, w tym 

wybitnych uczonych z zagranicy i specjalistów z obszaru gospodarki. Atutem w polskim 

systemie kształcenia powinno stać się wykorzystywanie w dydaktyce, w szczególności na 

studiach o profilu praktycznym, wiedzy osób z doświadczeniem zawodowym lub 

gospodarczym, osób, które mają na swoim koncie zgłoszenia patentowe i odpowiedzialnych 

za innowacje w różnych sferach przemysłu. Niezwykle cenny byłby też udział takich osób w 

badaniach prowadzonych na uczelni. Nie powinno to jednak łączyć się – przy stworzeniu 

nowych merytorycznych przesłanek awansu naukowego – ze stworzeniem dla tych osób 

szczególnej ścieżki awansu naukowego, przez np. tworzenie szczególnego trybu nadawania 

uprawnień równoważnych pracownikom samodzielnym.  
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Istotniejsze jest – co wymaga jednak dalszego rozważenia – wprowadzenie do 

polskiego ustawodawstwa rozróżnienia, przyjętego w Zaleceniu Komisji Europejskiej z 11 

marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy 

rekrutacji pracowników naukowych, na naukowców początkujących (przez pierwsze 4 lata 

pełnoetatowego zatrudnienia przy badaniach) oraz doświadczonych (z co najmniej 

czteroletnim stażem badawczym lub posiadających stopień doktora). Kwestiami równie 

wielkiej wagi są: mobilność kadry (której nie można ustawowo wymuszać, ale dla której 

powinno się wypracować ustawowe zachęty), autentyczność konkursów dotyczących 

zatrudniania i awansów w szkolnictwie wyższym (realizacja zasady otwartych, przejrzystych 

oraz porównywalnych na poziomie międzynarodowym procedur doboru kadr i rekrutacji w 

rozumieniu powołanego Zalecenia Komisji Europejskiej) oraz rzetelność opiniowania we 

wszelkich postępowaniach w zakresie stopni i tytułu oraz w zakresie zatrudniania.  

W odniesieniu do obydwóch ostatnich aspektów, obok regulacji ściśle prawnej (hard 

law) istotną rolę powinny odgrywać reguły etyki typu zawodowego, które (choć należą do 

sfery soft law) mają swoisty charakter prawny, bowiem ich naruszenie stanowi przesłankę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej. Referent wskazał, że rozważenia wymaga to, czy 

pozostawić formułowanie zasad etyki w nauce (kodeks etyczny) Zgromadzeniu Ogólnemu 

PAN, czy też przekazać je, wraz z określeniem zasad etyki w dydaktyce akademickiej (które 

pozostają poza sferą przewidzianą do kodeksowego unormowania), organowi takiemu jak 

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działającemu na wniosek Komisji ds. Etyki w 

Nauce PAN, po zasięgnięciu opinii innych ciał takich jak Centralna Komisja ds. Stopni i 

Tytułów, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (jeżeli nie zostałby skonsolidowany z 

Centralną Komisją) i Polska Komisja Akredytacyjna. 

W odniesieniu do statusu prawnego pracowników naukowo-dydaktycznych, mec. Jan 

Zieliński stwierdził, że nowa ustawa powinna przyjąć zasadę jednakowego statusu prawnego 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w wyższych szkołach publicznych i szkołach 

niepublicznych, co oznaczałoby odejście w szkołach publicznych od stosunku pracy na 

podstawie mianowania (z zachowaniem tego stosunku u tych nauczycieli akademickich, 

którzy go posiadają i będą chcieli w dotychczasowym kształcie zachować) i zatrudnianie 

wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Przyjęcie, że jedynym stosunkiem pracy jest 

stosunek nawiązany na podstawie umowy o pracę, a jednocześnie pozostawienie stosunku 

pracy nawiązanego w drodze mianowania, powinno powodować przeniesienie w sposób 

czytelny z obecnej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym przepisów, które dotyczą 

wyłącznie stosunku pracy nawiązanego w drodze mianowania – z jednoznacznym 

zaznaczeniem zmian, jakie wynikać będą z nowej ustawy – do równoległe wydanej ustawy – 

Przepisy wprowadzające, koniecznej ze względu na rozmiar zmian i to nie tylko w sferze 

samego szkolnictwa wyższego, które wiążą się z „Ustawą 2.0”.  

Z powyższym zastrzeżeniem, należy uznać za zasadniczo wymagające przeniesienia 

do Ustawy 2.0 przepisy dotyczące uprawnień nauczycieli akademickich, zawarte w obecnym 

Prawie o szkolnictwie wyższym (jako stanowiące lex specialis w stosunku do ogólnych 

przepisów prawa pracy). Rozważenia wymaga natomiast, czy reguła ta ma dotyczyć również 

zasady jednoetatowości w uczelniach publicznych, bowiem przyjęcie jako jedynego 
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umownego stosunku pracy może pozwalać na regularne korzystanie z instytucji umownego 

zakazu konkurencji (art. 101
1
 i 101

2 
Kodeksu pracy). 

Referent podkreślił, że nowa ustawa będzie musiała zawierać określenie istotnych dla 

uczelni, tak publicznych, jak i niepublicznych, przyczyn rozwiązania stosunku pracy z 

nauczycielem akademickim - jako lex specialis dla przepisów Kodeksu pracy. W razie 

przyjęcia zasady zatrudnienia w szkołach publicznych na czas nieokreślony (celowe byłoby 

przyjęcie tej zasady również dla szkół niepublicznych), konieczne jest ścisłe powiązanie 

możliwości wypowiedzenia z negatywną oceną nauczyciela. Ustawa musi wskazywać 

jakościowe kryteria oceny; wskaźniki ilościowe (w tym bibliometryczne) mogą mieć tylko 

znaczenie uzupełniające. Należy przyjąć, że jedna ocena negatywna uzasadnia rozwiązanie 

stosunku pracy, ale decyzja w tej sprawie winna zostać pozostawiona osobie (organowi) 

uprawnionej do nawiązania stosunku pracy. Dwie kolejno po sobie następujące oceny 

negatywne powinny oznaczać nakaz rozwiązania stosunku pracy.  

Jest koniecznością opracowanie zasad elastycznego kształtowania ścieżek kariery 

akademickiej i dostosowanie do tego systemu ocen pracowniczych. W tych ostatnich powinno 

się uwzględniać różne wymiary aktywności pracowników zatrudnionych na uczelniach, 

odpowiednio do powołanego Zalecenia Komisji Europejskiej. Celem powinno być 

stymulowanie lepszej jakości dydaktyki i prowadzonych badań naukowych.  

Referent zaznaczył, iż należy na nowo określić stanowiska pracy i kwalifikacji 

niezbędne do ich zajmowania, także ze względu na nowe rozwiązania w zakresie „ścieżki 

kariery”. O ile powinno się przewidywać, dla zachowania porównywalności w sferze 

kształcenia, jednakowy, dotyczący także szkół niepublicznych, system stanowisk i wymogów 

kwalifikacyjnych dla stanowisk wyłącznie dydaktycznych oraz stanowisk naukowo-

dydaktycznych, o tyle określenie stanowisk wyłącznie naukowych i wymogów 

kwalifikacyjnych powinno się pozostawić statutom uczelni. Konieczne jest przy tym 

przyjęcie, poza uczelniami badawczymi, równoległości „ścieżki” kariery naukowej 

(naukowo-dydaktycznej) i dydaktycznej, poprzez dowartościowanie i stworzenie szerszych 

możliwości awansu w „ścieżce” dydaktycznej (co oznaczałoby powrót do stanowiska 

odpowiadającego docentowi wedle ostatniego jego rozumienia).  

Wśród stanowisk naukowo-dydaktycznych nie budzą wątpliwości stanowiska 

asystenta, adiunkta i profesora wizytującego, natomiast należy rozważyć kształt pozostałych 

stanowisk „profesorskich”. Celowe może być przyjęcie, że najwyższym stanowiskiem 

naukowo-dydaktycznym jest stanowisko „profesor” - jako odpowiednik obecnego stanowiska 

„profesor zwyczajny”. Należy pozostawić takie jak obecnie stanowiska nauczycieli 

akademickich bibliotekarzy oraz pracowników dokumentacji i informacji, z nałożeniem na 

uczelnie obowiązku określenia w statucie kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania oraz 

określenia zasad i trybu konkursów na te stanowiska.  

Awans poziomy powinien być dokonywany w ramach stanowiska, poprzez zmiany 

stawek zaszeregowania, przy czym różnice między stawkami najniższymi na wyższym 

stanowisku i najwyższymi na stanowisku niższym powinny być jednoznacznie odczuwalne. 

Uczelnie powinny nadal mieć możliwość podwyższania wynagrodzeń, niezależnie od dotacji 



5 

budżetowej – jeżeli będą posiadały na to środki. Korzystanie przez uczelnie z własnych 

funduszy stypendialnych (i to tak dla studentów, nauczycieli akademickich, jak i pozostałych 

pracowników uczelni) powinno być jedną z podstaw polityki kadrowej. Uzależnione od 

przyjętej zasady budowy dotacji dla uczelni jest ukierunkowywanie rozwiązań w przypadku 

podjęcia decyzji o odejściu od zasad wynagradzania określanych przez ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego – przy zastosowaniu zasady, że zasady wynagradzania 

określane w drodze rozporządzenia przestają obowiązywać w przypadku wydania regulaminu 

wynagradzania lub zawarcia układu zbiorowego pracy.  

Wreszcie, należy rozważyć odejście od ustawowego obowiązku prowadzenia 

postępowań konkursowych w szkołach publicznych w odniesieniu do, zatrudnianych na czas 

prowadzenia badań, pomocniczych stanowisk wyłącznie naukowych, pozostawiając decyzję o 

zatrudnieniu danej osoby kierownikowi zespołu badawczego (komórki badawczej).  

W dalszej partii referatu, poświęconej awansom naukowym, prof. Hubert Izdebski 

wskazał, że w krótszym czasie obecny system: dwa stopnie naukowe i jeden tytuł naukowy 

powinien zostać utrzymany – jednakże z następującymi uzupełnieniami: 

1) w perspektywie, trzeba rozważać kwestię rezygnacji z ustawowego wymogu 

uzyskania habilitacji w stosunku do osób posiadających (przyszły) doktorat 

akademicki, chyba że wymóg taki (jako warunek zatrudnienia albo zatrudnienia na 

dalszy okres lub na czas nieokreślony) w stosunku do danych stanowisk 

wprowadziłaby sama uczelnia; 

2) zanim by doszło do rezygnacji z ogólnego wymogu habilitacji, konieczne jest 

dokonanie istotnych zmian w odniesieniu do habilitacji: ze względu na potrzebę 

odchodzenia od „poszufladkowania” nauki, powinna ona obejmować dziedzinę, a nie 

tylko, jak obecnie, dyscyplinę naukową – należy odejść od modelu postępowania 

pisemnego, poprzez wprowadzenie obowiązku wystąpienia kandydata przed radą 

uprawnionej jednostki lub komisją habilitacyjną, w tym z referatem na temat jego 

podstawowych osiągnięć naukowych; potrzebne jest wzmocnienie pozycji komisji 

habilitacyjnej w stosunku do rady jednostki przeprowadzającej postępowanie 

habilitacyjne, aby nie mogły mieć miejsca, występujące obecnie, przypadki nadania 

stopnia przez radę mimo negatywnej, nawet jednogłośnej, opinii komisji 

habilitacyjnej; 

3) tytuł profesora nie może pozostać, jak to jest obecnie w praktyce, trzecim kolejnym i 

zwykłym etapem awansowym, lecz powinien stać się wyróżnieniem za szczególne 

osiągnięcia w sferze nauki i dydaktyki akademickiej, a wobec tego, inaczej niż w 

odniesieniu do stopni naukowych, osoba wnioskująca o nadanie jej tytułu nie może 

mieć publicznoprawnego roszczenia o pozytywne zakończenie procedury w razie 

spełnienia ustawowych wymagań. 

Referent podkreślił, że poważnego rozważenia wymaga stworzenie dwóch kategorii 

doktoratów:  

1) doktoratu typu zawodowego (który byłby trzecim tytułem zawodowym w ramach 

trójszczeblowego „systemu bolońskiego”, uzyskiwanym jako wynik odbycia studiów 
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doktoranckich, chyba że doktorant wyraziłby wolę uzyskania doktoratu 

akademickiego i wola taka uzyskałaby poparcie rady uprawnionej jednostki na 

wniosek opiekuna naukowego) oraz 

2) doktoratu typu akademickiego (który par excellence byłby stopniem naukowym – i to 

w perspektywie zasadniczo stopniem jedynym). 

Doktoraty te powinny formalnie wyraźnie różnić się w nazewnictwie (odpowiednio 

doktor bez określenia nauki, lecz od razu dyscypliny i ze wskazaniem specjalności (a w razie 

dojścia do proponowanej komasacji dyscyplin – tylko specjalności), a drugi obejmowałby 

dziedzinę nauki (w razie komasacji dyscyplinę) – i wymagałby spełnienia warunków istotnie 

ostrzejszych od obecnych (i w praktyce ostrzejszych od obecnych wymagań habilitacyjnych) 

– przy zachowaniu w obydwóch przypadkach tradycyjnych zasad procedury doktorskiej. 

Prace, których przedstawienie stanowiłoby podstawową przesłankę nadania odpowiednio 

tytułu zawodowego i stopnia doktora, można byłoby jednak przygotować (i wdrożyć lub 

opublikować) także przed wszczęciem przewodu.  

Przesłanką nadania tytułu zawodowego doktora byłoby przedstawienie oryginalnej i 

innowacyjnej pracy projektowej, konstrukcyjnej lub technologicznej, w tym także np. 

projektu aktu normatywnego z uzasadnieniem, zdanie egzaminów doktorskich, oraz publiczna 

obrona opracowania wykazującego znaczenie tej pracy dla danej dyscypliny (specjalności) w 

ramach ogólnej wiedzy teoretycznej kandydata z tej dyscypliny (specjalności). Warunkiem 

wszczęcia akademickiego przewodu doktorskiego byłoby posiadanie co najmniej jednej 

publikacji naukowej (recenzowanej monografii, pracy w recenzowanym wydawnictwie 

zbiorowym, artykułu w kwalifikowanym czasopiśmie naukowym), a przesłanką nadania 

stopnia naukowego doktora – przede wszystkim przedstawienie rozprawy doktorskiej 

stanowiącej, jak obecnie, oryginalne rozwiązanie problemu naukowego (lub oryginalne 

dokonanie artystyczne) oraz wykazującej ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej 

dziedzinie (dyscyplinie) naukowej (lub artystycznej) oraz umiejętność samodzielnego 

prowadzenia pracy naukowej (lub artystycznej), stanowiące jednak zarazem, wraz z 

pozostałym dorobkiem kandydata dowodzącym jego aktywności naukowej (lub artystycznej), 

jego wkład w rozwój danej dziedziny (dyscypliny).  

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów (albo ciało kontynuujące jej obecne zadania i 

kompetencje) powinna zatwierdzać doktoraty akademickie nadawane przez mniej liczebne 

rady lub przez rady, które uzyskały uprawnienie do nadawania stopnia doktora w ciągu 3 lat 

po uzyskaniu – co dodatkowo nadawałoby tym doktoratom odpowiednio wyższą rangę.  

Należy dodatkowo ułatwić uzyskiwanie naukowych doktoratów interdyscyplinarnych 

– z tym że ich potrzeba będzie pomniejszona w razie dokonania koniecznej komasacji 

dziedzin i dyscyplin.  

Po wystąpieniu doktoratów akademickich, można by rezygnować z habilitacji jako 

drugiego stopnia naukowego, koniecznego dla uzyskania samodzielności naukowej. 

Habilitacja mogłaby pozostać dla tych osób, które uzyskały doktorat zawodowy, lecz 

zdecydowały się podjąć karierę naukową – stałaby się tym samym szczególnym 

odpowiednikiem doktoratu akademickiego, wobec czego w odniesieniu do poszczególnych 
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osób występowałby tylko jeden stopień naukowy, chyba że uczelnia wymagałaby także 

habilitacji.  

Ze względu na wyższe wymagania wobec nowego doktoratu akademickiego niż 

wobec dotychczasowego doktoratu, osoby posiadające dotychczas uzyskany stopień doktora 

dla uzyskania samodzielności naukowej również powinny móc ubiegać się o habilitację na 

dotychczasowych zasadach (w ich postaci zmodyfikowanej odpowiednio do niniejszych tez). 

Referent podniósł, że – niezależnie od komasacji dziedzin i dyscyplin, a tym bardziej 

w razie jej dokonania – konieczne jest odpowiednie podwyższenie minimów kadrowych 

umożliwiających korzystanie z uprawnień doktorskich i habilitacyjnych. Podwyższenie to 

powinno nastąpić z zachowaniem przez rady uprawnionych jednostek odpowiednio długo (np. 

5 lat) praw nabytych, tj. stosowaniem do nich czasowo obecnych minimów kadrowych, ale 

też w ramach dotychczasowego zakresu (podział na dyscypliny) doktoratów i habilitacji. Do 

minimum kadrowego dla celów stopni naukowych nie powinny być przy tym zaliczane osoby 

posiadające uprawnienia równoważne habilitacji (art. 21a ustawy o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki). 

Następnie prof. Hubert Izdebski przeszedł do omówienia kwestii organizacji i 

finansowania badań naukowych. Podkreślił, iż należy przeciwdziałać zjawisku „federalizacji” 

uczelni, wynikającemu także z tego, że obecnie uczelnia nie jest jednostką naukową w 

rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki (poza obszarem infrastruktury 

informatycznej), a w konsekwencji rektor nie dysponuje instrumentami prowadzenia polityki 

naukowej. W związku z tym, za jednostkę naukową powinna być w każdym przypadku 

uznana uczelnia; uprawnienia do nadawania stopni naukowych mogłyby mieć jedynie albo 

senaty uczelni w uczelniach bezwydziałowych, albo rady wydziału (już nie rady jednostek 

organizacyjnych wchodzących w skład wydziałów); rady wydziału komunikowałyby się w 

sprawach stopni naukowych i oceny parametrycznej z właściwymi organami wyłącznie za 

pośrednictwem rektora, przy czym rektorowi służyłoby prawo przedstawienia tym organom 

opinii w każdej z tych spraw. 

Referent wskazał, że w nowej ustawie powinno się przyjąć następujące zasady rozwiązań: 

1) debiurokratyzacja – dotyczy to przede wszystkim systemu ocen jednostek naukowych 

oraz kryteriów oceny projektów badawczych przez agencje państwowe przyznające 

granty na badania naukowe (przy czym obecny podział zadań między NCN oraz 

NCBiR powoduje istnienie „ziemi niczyjej” w zakresie projektów łączących ze sobą 

badania podstawowe z poszukiwaniem aplikacji ich wyników); 

2) detechnicyzacja – dotyczy to zwłaszcza narastającego konfliktu interesów pomiędzy 

środowiskiem nauk ścisłych a środowiskiem nauk społecznych i humanistycznych; 

konflikt ten dotyczy zarówno wielkości środków przeznaczonych na finansowanie 

badań, jak też oceny projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych 

na podstawie kryteriów obowiązujących w naukach ścisłych;  

3) defiskalizacja – dotyczy to generalnie zmniejszenia skali opodatkowania działalności 

naukowo-badawczej oraz wprowadzenia ulg podatkowych dla podmiotów 

biznesowych finansujących badania naukowe, w szczególności badania stosowane. 
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Szkoły publiczne i niepubliczne powinny mieć równy dostęp do dotacji i grantów 

finansujących ich działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą – z tym że prawo do 

otrzymania dotacji i wymiar należnych dotacji powinno być uzależnione od osiągnięć szkoły 

w ciągu poprzednich trzech lat z ograniczonym tylko uwzględnieniem jej potencjału. Szkoły 

wyższe powinny uzyskać większe uprawnienia do prowadzenia własnej polityki finansowej, 

szczególnie w zakresie kształtowania systemów płacowych i opłat za świadczone usługi. 

Będą samodzielnie kształtowały, w ramach posiadanych środków, swoje systemy płacowe. W 

szkołach publicznych mogą być dodatkowo wprowadzone ograniczenia łącznej kwoty 

wypłacanych wynagrodzeń.  

System dotacji z budżetu państwa powinien obejmować – obok dotacji na działalność 

dydaktyczną oraz dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (jeśli nie zostanie 

przyjęte alternatywne rozwiązanie w postaci przekazania zadań związanych z pomocą 

socjalna dla studentów gminom i umożliwienia gminom fundowania własnych stypendiów 

dla studentów – kwestie obydwóch tych rodzajów dotacji będą przedmiotem rozważania w 

toku następnej konferencji w dniu 14 grudnia 2016 r.) – dotacje na utrzymanie i 

wykorzystywanie potencjału naukowo-badawczego (ich wysokość zależałaby od zaliczenia 

jednostek organizacyjnych uczelni, a przez to uczelni, do odpowiedniej kategorii naukowej 

oraz liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas 

nieokreślony na stanowiskach naukowo-badawczych i na stanowiskach naukowo-

dydaktycznych będących naukowcami doświadczonymi w rozumieniu powołanego Zalecenia 

Komisji Europejskiej), jak również, udzielane uczelniom na ich wniosek w ramach 

wieloletniego programu uchwalanego na co najmniej 5 lat na podstawie przepisów ustawy o 

finansach publicznych, dotacje celowe na inwestycje i inne istotne zadania uczelni, przy czym 

zarówno lista tych dotacji, jak i kwota na nie przeznaczona powinna być niewielka w 

porównaniu z kwotami wypłacanymi z budżetu państwa na pozostałe rodzaje dotacji. 

Uczelnie badawcze otrzymywałyby odpowiednio wyższe dotacje na utrzymanie i 

wykorzystywanie potencjału naukowo-badawczego, jak również dotacje inwestycyjne.  

*** 

Koreferaty wygłosiły, zgodnie z regułami ustalonymi dla niniejszej serii konferencji, 

osoby spoza grona Zespołu.  

Dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, profesor i prorektor Politechniki Warszawskiej 

zgodził się z większością tez przedstawionych w referacie, zastrzegając zarazem, że sukces 

nowej ustawy będzie zależał od odpowiednio zwiększonego finansowania działalności 

uczelni, przy równoważeniu systemu dotacji i systemu grantowego. Podkreślił, że jest 

zagorzałym zwolennikiem jednoetatowości z jednoczesnym dopuszczeniem zamiany pensum 

dydaktycznego na naukowe oraz ewentualnym dodatkowym zatrudnieniem np. w wysokości 

maksimum ½ etatu, ale w jednostce spoza szkolnictwa wyższego (firma spin-off, spółka, itp.). 

Podniósł, że przesłanki rozwiązywania umów o pracę nauczycieli akademickich muszą być 

sformułowane niezwykle mocno i precyzyjnie – w jego uczelni zdarzało się przegrywanie 

sporów w sądzie pracy pomimo dwóch negatywnych ocen, co jest niedopuszczalne i 
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niezrozumiałe. Co do rezygnacji z dwóch stanowisk profesorskich wskazał, że zamiast 

profesury zwyczajnej mogłoby być np. kierownictwo katedry czy podobne wyróżnienie. 

Odczuł natomiast brak odniesienia do potencjalnej możliwości likwidacji sztywnego 

pensum dydaktycznego przez wprowadzenie zadaniowego rozliczania dydaktyki, co jednakże 

utrudniłoby mocno pracę kierowników zakładów, prodziekanów itp.  

Zwrócił uwagę na konieczność odejścia od systemu znaczonych pieniędzy w 

uczelniach – z pewnych funduszy można pokryć niektóre tylko wydatki (jak tylko na 

dydaktykę, na badania, na inwestycje, przechodzące na rok następny, koniecznie 

wydatkowane w roku bieżącym).  

Koreferent zaznaczył, że propozycje dotyczące awansów naukowych wymagałyby 

daleko idącej dyskusji środowiskowej. Nie przekonuje go propozycja zastąpienia habilitacji 

doktoratem akademickim, natomiast zgadza się, że rada nie powinna głosować nie widząc i 

nie znając kandydata.  

Zgadzając się z potrzebą zapewnienia rektorowi instrumentów prowadzenia polityki 

naukowej w ręku rektora, koreferent zauważył, że w bardzo dużej uczelni (takiej jak 

Politechnika Warszawska) pewna „federalizacja” jest nieunikniona.  

W odniesieniu do problematyki badań, do trzech „de” dodał odstąpienie od 

dominującej roli firm i przedsiębiorstw w rozdziale grantów dla środowisk uczelni 

technicznych, bowiem w dalszej konsekwencji może ona doprowadzić do negatywnej 

konkurencji czy obniżenia poziomu badań. Koreferent podkreślił wreszcie, że system dotacji 

budżetowych jest sprawą fundamentalnej wagi dla wszystkich szkół wyższych, niezależnie od 

statusu; w ustawach o dotychczasowym kształcie materia ta nie była wystarczająco 

uregulowana – obecność ustaleń finansowych w „Ustawie 2.0” byłaby wyrazem szacunku i 

znaczenia, jakie czynniki decyzyjne przykładają do sprawy kształcenia na poziomie 

wyższym. 

Dr hab. Jakub Stelina, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan jego Wydziału Prawa 

i Administracji zaznaczył, że mianowanie w szkołach wyższych jest anachronizmem, a 

utrzymywany system awansów naukowych odpowiadał systemowi urzędniczemu, lecz nie 

pasuje do pozycji uczelni w obecnym stuleciu. Akceptując zasadę zawierania umów o pracę 

na czas nieokreślony, zaproponował rozważenie odstąpienia od niej przynajmniej co do części 

osób zatrudnianych w uczelniach badawczych.  

Wśród mechanizmów należytego stosowania przez uczelnie instytucji konkursów i 

ocen celowe, jego zdaniem, byłoby wprowadzenie sankcji o charakterze finansowym za 

niestosowanie tych instytucji. 

Prof. dr hab. Jacek Sobczak, prof. zw. w Uniwersytecie SWPS opowiedział się za 

pewnością zatrudnienia jako instrumentem zapewnienia jakości badań i kształcenia, przy 

czym podkreślił, że kształcenie akademickie nie może polegać na zawodowym 

przygotowaniu rzemieślników.  
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Postulowaną mobilność kadry koreferent uznał za pomysł życzeniowy, a jako pilną 

potrzebę wskazał uwolnienie nauczycieli akademickich od „obowiązków papierowych”, które 

odrywają od wykonywania zadań właściwych pracownikom naukowo-dydaktycznym. 

*** 

W dyskusji, w której udział wzięli także przedstawiciele struktur ds. nauki obydwóch 

największych związków zawodowych (przy czym przedstawiciel NSZZ „Solidarność” 

przypomniał, jako nadal mogące mieć znaczenie w pracach legislacyjnych, dwa projekty 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, opracowane w ramach jego Związku i wniesione 

jako projekty poselskie do Sejmu III i IV kadencji
3
), ustosunkowano się do kwestii i 

sposobów ich rozwiązania, o których była mowa w referacie wprowadzającym oraz w 

koreferatach. Wskazywano przy tym potrzebę uwzględniania postanowień Europejskiej Karty 

Naukowca Europejskiej Karty Naukowca wraz z Kodeksem postępowania przy rekrutacji 

pracowników naukowych. 

Szczególną uwagę poświęcono ocenom pracowników. Zwrócono uwagę na 

konieczność odejścia także w ich zakresie od zarządzania przez system lęku i ogólnego 

systemowego nastawienia się na sukces grupowy, a nie tylko indywidualny. Zdaniem jednego 

z dyskutantów, przy ocenianiu tradycyjnie uwzględnia się trzy aspekty: nauki, dydaktyki i 

działalności organizacyjnej, lecz nie powinno się wymagać odpowiednio dobrego 

wypełniania obowiązków jednocześnie we wszystkich tych trzech zakresach, wystarczyć 

bowiem powinno dobre wypełnianie obowiązków w jednym z nich.  

Zgodnie z przewidywaniami referentów, duże zainteresowanie wywołała też kwestia 

doktoratów i habilitacji, przy konsensie co do potrzeby podniesienia ich poziomu; zadano, 

celem wyjaśnienia wątpliwości, szczegółowe pytania co do proponowanych rozwiązań oraz 

ich ewentualnego wprowadzania w życie.  

Akcentowana także była potencjalna rola ponadzakładowych układów zbiorowych 

pracy w szkolnictwie wyższym.  

Z zagadnień należących do przedmiotu konferencji zastanawiano się nad możliwością 

przeprowadzania oceny parametrycznej w odniesieniu do całej uczelni, jak również zwrócono 

uwagę na potrzebę uregulowania materii zatrudniania nauczycieli akademickich 

udzielających świadczeń zdrowotnych w szpitalach klinicznych oraz na potrzebę 

uwzględniania pozyskiwania innych jeszcze środków zewnętrznych przez uczelnie 

prowadzące studia o profilu praktycznym.  

Kwestia podziału profilu kształcenia na ogólnoakademicki i praktyczny, który może 

być mało zasadny w stosunku do takich kierunków jak medycyna czy prawo, była 

podnoszona także w szerszym kontekście – wykraczającym poza przedmiot tej konferencji. 

*** 

                                                           
3
 Odpowiednio druki Sejmu nr 2701 (z 2000 r.) i 2931 (z 2004 r.). 
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W podsumowaniu konferencji, prof. Hubert Izdebski ustosunkował się do stanowisk 

zajętych przez koreferentów i dyskutantów, dziękując im za cenny wkład do ostatecznych 

propozycji, nad którymi pracuje kierowany przez niego Zespół. 

Prof. Izdebski zaprosił obecnych na następną (i ostatnią) konferencję, która, 

poświęcona problematyce kształcenia na poziomie od 6 do 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

(czyli także studiom doktoranckim), odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. w Collegium 

Civitas (Pałac Kultury, XII piętro, aula A). Na konferencję tę wystosuje się zaproszenia do 

tych samych uczelni i instytucji, które zostały zaproszone na pierwszą i drugą konferencję. 

Referentem będzie dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i 

Zarządzania w Rzeszowie (oraz prof. Hubert Izdebski w zakresie studiów doktoranckich), a 

koreferentami – prof. dr hab. Krzysztof Diks Przewodniczący Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej, dr Andrzej Rozmus, Prorektor WSIiZ w Rzeszowie oraz mgr inż. Michał 

Gajda, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów.  



Załącznik nr 3 do raportu z przeprowadzonych konsultacji ze środowiskiem naukowym i akademickim 

1 

 

TRZECIA KONFERENCJA 

ZORGANIZOWANA W DNIU 14 GRUDNIA 2016 ROKU 

 PRZEZ INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ 

ds. OPRACOWANIA ZAŁOŻEŃ NOWEGO USTAWODAWSTWA O 

SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 

(„USTAWA 2.0”)  

W dniu 14 grudnia 2016 r. odbyła się w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie 

ostatnia z serii trzech konferencji konsultacyjnych, obejmujących kluczowe zagadnienia 

ustawy, nad projektem założeń której pracuje Interdyscyplinarny Zespół złożony z osób 

wyłonionych przez trzy współpracujące w tym zakresie uczelnie: SWPS Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny, Collegium Civitas w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Informatyki i 

Zarządzania w Rzeszowie
1
.  

Jest to jeden z trzech zespołów wyłonionych w wyniku konkursu przeprowadzonego 

zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 lutego 2016 r. (M.P. 

poz. 191), działający stosownie do umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w dniu 21 czerwca 2016 r., przewidującej przekazanie projektu założeń do nowej 

ustawy o szkolnictwie wyższym („ustawy 2.0”) Wiceprezesowi Rady Ministrów – Ministrowi 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 31 stycznia 2017 r., po przeprowadzeniu konsultacji 

przewidzianych we wniosku konkursowym. Podstawową formułą konsultacji są konferencje, 

każda z konferencji z udziałem zaproszonych według klucza miejsca w rankingu 

„Perspektyw” uczelni poszczególnych rodzajów oraz organizacji reprezentujących sektor 

szkolnictwa wyższego, jak również ankietowe badanie opinii środowiska w podstawowych 

obszarach przedmiotu działania Zespołu na reprezentatywnej 500-osobowej losowej próbie 

środowiska naukowego i akademickiego.  

Pierwsza konferencja, poświęcona pożądanemu przyszłemu ustrojowi szkolnictwa 

wyższego, odbyła się w dniu 26 października 2016 r., a druga konferencja, której 

przedmiotem był status nauczycieli akademickich, ścieżki ich awansu oraz podstawowe 

kwestie działalności badawczej uczelni – w dniu 23 listopada 2016 r. (obie konferencje w 

siedzibie Uniwersytetu SWPS). Badania opinii środowiska zostały przeprowadzone w dniach 

                                                           
1
 W skład Zespołu wchodzą: prof. dr hab. Hubert Izdebski, Uniwersytet SWPS jako przewodniczący; prof. dr 

hab. inż. Artur Świergiel, Uniwersytet Gdański; dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i 

Zarządzania; dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. Collegium Civitas; dr Wojciech Misiąg, prof. Wyższej Szkoły 

Informatyki i Zarządzania; dr Andrzej Kiebała, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania; radca prawny Jan 

Zieliński. Obok Zespołu powołano wspomagający zespół konsultantów w składzie: dr hab. Teresa Gardocka, 

prof. Uniwersytetu SWPS; prof. dr hab. Stanisław Waltoś, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania; dr Andrzej 

Rozmus, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania; dr hab. Stanisław Mocek, prof. Collegium Civitas; prof. dr 

hab. Łukasz Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki 

Kopernik; prof. dr Jan Zielonka, European Studies Centre, Oxford University; prof. dr Jan Pakulski, University 

of Tasmania, Collegium Civitas. 
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23 września–27 października 2016 r. na reprezentatywnej 500-osobowej losowej próbie 

środowiska naukowego i akademickiego przez Centrum Badania Opinii Publicznej
2
. 

*** 

Przedmiotem konferencji w dniu 14 grudnia 2016 r., której przewodniczył Rektor 

Collegium Civitas w Warszawie dr hab. Stanisław Mocek, były zagadnienia  kształcenia na 

poziomie od 6 do 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (czyli studiów licencjackich, magisterskich 

i doktoranckich) oraz zagadnienia finansowania działalności szkół wyższych.  

*** 

W referacie wprowadzającym do tematyki kształcenia, członek Zespołu dr hab. 

Paweł Chmielnicki przedstawił podstawowe dylematy i, przyjęte przez Zespół, możliwe 

rozwiązania w przedmiocie kształcenia na poziomie 6 i 7 (w rozumieniu ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).  

Dr hab. Paweł Chmielnicki przypomniał, że jednym z normatywnych punktów wyjścia 

prac Zespołu są zasady „systemu bolońskiego”. Realizacja tych zasad zarazem powinna być 

racjonalna, dostosowana do naszych warunków, a nie czysto mechaniczna – przy, w razie 

potrzeby, podejmowaniu przez właściwego ministra w ramach zespołu ministrów 

europejskich takich działań na rzecz zmiany „systemu”, jakie wynikają z naszych 

szczególnych potrzeb. Powinna zatem nadal występować trójstopniowość kształcenia na 

poziomie wyższym – z tym że, w porównaniu z unormowaniem obecnym, istnieje 

konieczność należytego unormowania materii studiów trzeciego stopnia czyli studiów 

doktoranckich.  

Za punkt wyjścia do wyodrębnienia modeli kształcenia na poziomach 6 i 7 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji (kategorii studiów) należy przyjąć potrzebę deregulacji 

(odbiurokratyzowania) studiów wyższych - czy istotnie każdy kierunek studiów musi być 

objęty takim samym zakresem rygorów prawnych?; czy są ważne powody, aby taka sama 

intensywność wymagań formalnych adresowana była do kierunków takich, jak – z jednej 

strony – prawo, medycyna, czy architektura, zaś – z drugiej strony – do takich kierunków jak 

etnologia i antropologia kulturowa, filologia ugrofińska i kulturoznawstwo Azji i Afryki?
3
 czy 

też człowiek i pies
4
. 

Beneficjentem usług edukacyjnych uczelni (termin z art. 70 ust. 2 Konstytucji RP) jest 

student. Może on podjąć studia i je kontynuować aż do osiągnięcia odpowiedniego dowodu 

osiągnięcia kwalifikacji w celu: (1) zajęcia pożądanej roli społecznej na rynku pracy, poprzez 

uzyskanie określonych kwalifikacji zawodowych, (2) podniesienia samooceny poprzez 

afiliację do grupy kojarzonej z obsadzaniem atrakcyjnych ról w stratyfikacji społecznej 

                                                           
2
 Sprawozdanie z konferencji – http://www.swps.pl/nauka-i-badania/granty/5882-ustawa-2-0-zalozenia-system-

szkolnictwa-wyzszego (tam także są wyniki badania opinii środowiska, jak również inne dokumenty Zespołu). 

3
 Kierunki studiów prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim. 

4
 Kierunek studiów jednej z uczelni niepublicznych. 

http://www.swps.pl/nauka-i-badania/granty/5882-ustawa-2-0-zalozenia-system-szkolnictwa-wyzszego
http://www.swps.pl/nauka-i-badania/granty/5882-ustawa-2-0-zalozenia-system-szkolnictwa-wyzszego
http://informatorects.uw.edu.pl/pl/programmes-first/KUAA/
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(„ludzie z wyższym wykształceniem”), (3) rozwoju osobowości (wzrost poziomu wiedzy 

ogólnej, zdolności do rozumienia charakteru, przebiegu i konsekwencji procesów 

społecznych, gospodarczych, technicznych, etc.). Podmiot zbiorowy - społeczeństwo (który 

można zdezagregować na węższe kategorie, jak pracodawcy, usługobiorcy, itp.) może 

orientować się w tym zakresie na: (1) pozyskanie osoby o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych dla potrzeb społeczeństwa i gospodarki narodowej, (2) podniesienie ogólnego 

potencjału zbiorowości, (3) zrekrutowanie nowego członka elity społecznej (w szczególności 

do środowiska akademickiego), (4) utrzymanie i rozwój potencjału państwa, związanego z 

możliwością wszechstronnego prowadzenia prac naukowych, badawczych i rozwojowych. 

Odrębną grupę beneficjentów stanowią osoby prowadzące kształcenie na studiach wyższych 

(„kadra”). Z perspektywy tego beneficjenta, do głównych celów działania można zaliczyć: (1) 

osiągnięcie dochodów z pracy najemnej, (2) podniesienie samooceny w związku z 

wykonywaniem działalności cieszącej się szczególnym uznaniem społecznym. W przypadku 

uczelni niepublicznych, do beneficjentów schematu należy zaliczyć również podmioty 

zarządzające niepubliczną szkołą wyższą i wykonujące wobec niej uprawnienia właścicielskie 

(„właściciel”). Z ich punktu widzenia do głównych celów działania można zaliczyć: (1) 

osiągnięcie jak największych przychodów przy jak najmniejszych kosztach, (2) podniesienie 

samooceny z tytułu kierowania działalnością cieszącą się szczególnym uznaniem społecznym.  

Nie jest tak, że wszystkie z wymienionych celów współgrają ze sobą. Niektóre z nich 

są funkcjonalnie rozbieżne, skutkiem czego jest m.in. to, że umasowienie koliduje z 

elitarnością.  

Realizacja wszystkich wymienionych celów obecnie musi przebiegać w obrębie 

dwóch podstawowych modeli działalności dydaktycznej szkół wyższych. Można je określić 

jako model niekomercyjny i model komercyjny. Model niekomercyjny opiera się na 

finansowaniu działalności dydaktycznej z budżetu publicznego. Jest on realizowany tylko w 

uczelniach publicznych, prowadzących kierunki studiów stacjonarne. Relacje nauczyciel – 

student oparte są w tym modelu prawie wyłącznie na stosunku nadrzędności i 

podporządkowania. Są one zbliżone do tradycyjnego modelu kształcenia, opartego na 

regułach nieformalnych regułach interakcji typu „mistrz – uczeń”. Model komercyjny opiera 

się na finansowaniu działalności dydaktycznej ze środków wpłacanych bezpośrednio przez 

destynatariuszy („czesne”). Obecnie poziom konkurencji o destynatariuszy pomiędzy 

uczelniami, a nawet poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi tej samej uczelni jest 

wysoki albo bardzo wysoki, ze względu na relatywnie mniejszą liczbę chętnych do 

studiowania w porównaniu z liczbą miejsc dostępnych miejsc. Charakter relacji nauczyciel - 

student podlega istotnej modyfikacji w stosunku do modelu komercyjnego.  

Oparcie działalności dydaktycznej na mechanizmach rynkowych wprowadza do 

interakcji zachodzących w toku dydaktycznym bodźce typowe dla kontraktu - następuje 

przesunięcie od rozwiązań właściwych dla rywalizacji o atrakcyjną rolę w stratyfikacji 

społecznej do rozwiązań właściwych dla stosunku gospodarowania. Destynatariusze 

dostrzegają bezpośredni związek pomiędzy wydatkowaniem własnych środków finansowych 

a finansowaniem działalności dydaktycznej jednostki. Stymuluje to ich do rozumowania w 

kategoriach „płacę i wymagam”. Rodzi to dużo niższy niż w przypadku studiów 
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stacjonarnych w uczelniach publicznych poziom konkurencji pomiędzy destynatariuszami o 

dopuszczenie do świadczenia, często konkurencji tej w ogóle brakuje. W sytuacji „rynku 

usługobiorcy”, wyrażającego się w niskim poziomie rekrutacji na kierunek, kadra zdaje sobie 

sprawę, iż zbyt surowe egzekwowanie efektów kształcenia może zniechęcić do studiowania 

na danym kierunku, zatem decyzje i zachowania kadry poddają się samoograniczeniu w 

trosce o bezpieczeństwo ekonomiczne. Relegowanie tego mechanizmu za pomocą rozwiązań 

prawnych o charakterze represyjnym (nakazy, zakazy, kary) zasadniczo mija się z celem, 

gdyż bezpieczeństwo ekonomiczne zawsze będzie priorytetem adresata normy, a 

konstruowanie prawnych środków egzekucyjnych podlega ograniczeniom ze względów 

humanitarnych i prakseologicznych.  

Model komercyjny realizowany jest przede wszystkim przez uczelnie niepubliczne, 

dla których jest on praktycznie jedynym modelem kształcenia. Uczelnie niepubliczne nie 

mają obecnie żadnej gwarancji otrzymania publicznych środków finansowych na działalność 

dydaktyczną na poziomie 6 i 7.  

Model komercyjny jest jednak realizowany także na uczelniach publicznych – w 

zakresie studiów niestacjonarnych, co wynika z bardzo szerokiego podporządkowania tych 

studiów regułom gospodarowania.  

Kolizje potrzeb poszczególnych beneficjentów zachodzą przede wszystkim w obrębie 

dwóch relacji. Po pierwsze, presja ze strony adresata aktywności zawodowej absolwenta 

studiów wyższych („klient absolwenta”), polegająca na oczekiwaniu możliwie najwyższej 

jakości tej aktywności, koliduje z presją ze strony podejścia komercyjnego, łączącego interesy 

studenta, kadry (oraz właścicieli uczelni), polegającego na chęci optymalizacji stosunku 

korzyści i kosztów, związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego absolwenta studiów 

wyższych. Po drugie, presja ze strony potrzeb zbiorowych społeczeństwa, dotyczących 

zapewnienia stałego poziomu rekrutacji do elity społecznej (w tym środowiska naukowców), 

koliduje z inną presją ze strony potrzeb zbiorowych społeczeństwa, dotyczącą podnoszenia 

ogólnego poziomu jakości społeczeństwa poprzez osiągnięcie wysokiego odsetka osób 

posiadających wykształcenie wyższe. Ta druga presja koreluje od strony kierunku i efektów 

oddziaływania z presją ze strony podejścia komercyjnego, łączącego interesy studenta, kadry 

(i właścicieli), polegającego na chęci optymalizacji stosunku korzyści i kosztów, związanych 

z uzyskaniem tytułu zawodowego absolwenta studiów wyższych.  

Następnie referent wypowiedział się szeroko o potrzebie zdywersyfikowania modeli 

kształcenia – i, w konsekwencji, ich podziału na trzy rodzaje: kierunki zaufania publicznego, 

akademickie i nieregulowane. Ze względu na zróżnicowanie potrzeb i celów, jednostkowych i 

zbiorowych, realizowanych za pomocą studiów wyższych nie ma bowiem uzasadnienia 

utrzymywanie jednorodnego modelu nabywania uprawnienia do prowadzenia kierunku 

studiów, kontroli i nadzoru nad tokiem dydaktycznym czy też homogenicznego trybu 

nadawania tytułów zawodowych.  

Wyodrębnienie modeli kształcenia (kategorii studiów) powinno być oparte na 

kryterium różnicy w celu społecznym prowadzenia danego kierunku studiów. Proponowane 

nowe kategorie studiów opierają się na niektórych kategoriach dotychczasowych, które – po 
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przyjęciu nowej ustawy – będą nadal istniały, ale mają podlegać transformacji w kierunku 

kategorii nowych. Nowe kategorie studiów nawiązują do istniejących profili studiów: 

praktycznego i ogólnoakademickiego, ale im wprost nie odpowiadają. Regulacje nowych 

kategorii studiów nie będą determinowane przez publiczny albo niepubliczny charakter 

szkoły wyższej (tak jak to ma miejsce obecnie), ale poprzez samoistnie określone cechy danej 

kategorii studiów. Proponowane wyodrębnienie kategorii studiów pozwoli na zdjęcie 

znacznej części istniejących obecnie ciężarów biurokratycznych ze znaczącej części 

kierunków studiów.  

Pierwszą kategorią byłyby zatem kierunki zaufania publicznego. Ich wyodrębnienie 

jest związane ze szczególną odpowiedzialnością społeczną ich absolwentów, co w sposób 

ogólny nawiązuje do kategorii zawodów zaufania publicznego (o której mowa w art. 17 ust.1 

Konstytucji RP). Kierunki te powinny podlegać szczególnemu reżimowi prawnemu, opartemu 

na utrzymaniu konkurencji o zdobycie świadczenia („dyplomu”) pomiędzy destynatariuszami. 

Stanowiłyby kategorię elitarną, a celem ich tworzenia jest pozyskanie dla społeczeństwa i 

gospodarki narodowej osób o kwalifikacjach zawodowych w zawodach cieszących się 

odpowiednim prestiżem społecznym, związanych ze standardami szczególnie wysokiego 

poziomu profesjonalizmu i podwyższonej staranności w działaniu, ze względu na ryzyko 

bezpośredniego wystąpienia dotkliwych, negatywnych konsekwencji dla adresata czynności 

zawodowych, w przypadku popełnienia błędu przez osobę wykonującą te czynności.  

Kierunki te – enumeratywnie wyliczone w ustawie lub w przepisach wykonawczych – 

będą mogły być prowadzone przez uczelnie o różnym statusie prawnym, ale pod warunkiem 

spełnienia wysoko postawionych wymagań dotyczących, przede wszystkim, kwalifikacji 

kadry i weryfikacji efektów kształcenia. Lista kierunków zaufania publicznego obejmowałaby 

co najmniej większość kierunków studiów objętych obecnie systemem standardów 

kształcenia
5
. Większość z tych kierunków studiów jest równocześnie objęta obecnie formułą 

studiów jednolitych magisterskich. Za wprowadzeniem standardów kształcenia dla tych 

kierunków stoją zatem te same lub podobne przesłanki, co w przypadku instytucji studiów 

jednolitych. Zakresy tych instytucji jednak nie pokrywają się w całości. Np. prawo to studia 

obligatoryjnie jednolite, jednak bez standardów kształcenia, natomiast kształcenie w zawodzie 

nauczyciela jest objęte standardami, ale nie jest objęte systemem studiów jednolitych. 

Obecnie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią o żadnych kryteriach, 

którymi powinien kierować się właściwy minister, wybierając określony kierunek studiów 

jako ten, dla którego należy wskazać standardy kształcenia, lub jako ten, który powinien 

zostać zaliczony do kategorii studiów jednolitych magisterskich. Przyjęcie czytelnego 

kryterium kwalifikacji pozwala na uporządkowanie decyzji o zaliczeniu kierunku do 

określonej kategorii i niweluje możliwości skutecznego promowania szczególnego statusu 

danego kierunku przez lobby zawodowe.  

                                                           
5
 Obecnie standardy kształcenia określono (rozporządzeniem) dla kierunków: lekarskiego, lekarsko-

dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, weterynarii i architektury, kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela. Jest to – po części – implementacja dyrektywy 2005/36 WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 

30.9.2005, s. 22), wprost dotyczącej kształcenia lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, pielęgniarek, 

położnych, farmaceutów i architektów. 
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Swoboda decyzji władz uczelni/jednostki w określaniu efektów, programu kształcenia 

i innych elementów toku dydaktycznego na kierunku zaufania publicznego byłaby znacznie 

ograniczona. Na tych kierunkach będą obowiązywały standardy kształcenia, stanowione w 

drodze rozporządzenia. Kierunki te mają podlegać pełnemu rygorowi kontroli i nadzoru ze 

strony organów władzy publicznej, skupionych na zachowaniu wysokiego standardu 

kwalifikacji kadry kierunku i systemu weryfikacji realizacji efektów kształcenia, 

zorientowanego na nabycie wysokich kwalifikacji zawodowych. Kierunki zaufania 

publicznego prowadzone byłyby – co do zasady – jako jednolite studia magisterskie. 

Ukończenie kierunku zaufania publicznego ma wiązać się z końcowym egzaminem 

państwowym, przeprowadzanym albo na zasadach już istniejących (np. kierunek lekarski), 

albo podobnych do już istniejących. Przygotowanie pracy dyplomowej może stanowić 

element egzaminu państwowego, jeżeli uzasadnia to specyfika kierunku studiów. Końcowy 

egzamin państwowy albo będzie stanowił etap nabywania uprawnień do kontynuowania 

kształcenia zawodowego (np. w ramach aplikacji prawniczych), albo jego wyniki będą 

przesądzały o nabyciu takich uprawnień. 

Posiadanie przez uczelnię uprawnień do prowadzenia kierunku zaufania publicznego 

wymagałoby zgody organu władzy publicznej (właściwego ministra) – co nie dotyczyłoby 

uczelni badawczych, które mogłyby jednak tworzyć kierunek zaufania publicznego tylko w 

zakresie dyscyplin należących do tej dziedziny nauki, w której jednostka prowadząca 

kierunek (albo cała uczelnia) posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych (ale 

ministrowi przysługiwałby w określonym ustawowo terminie sprzeciw wobec zamiaru 

utworzenia kierunku). Zgoda właściwego ministra jest elementem uprzedniej weryfikacji 

jakości kształcenia i ma służyć przede wszystkim zapewnieniu wysokiego standardu 

kwalifikacji kadry kierunku i systemu weryfikacji realizacji efektów kształcenia, 

zorientowanego na nabycie wysokich kwalifikacji zawodowych. Zgoda wydawana będzie na 

zasadach analogicznych do tych, które obecnie obowiązują w odniesieniu do wniosku o 

utworzenie kierunku studiów. Przy wydawaniu zgody, właściwy minister będzie brał pod 

uwagę ogólną liczbę miejsc dostępnych w kraju na dany kierunek zaufania publicznego, 

biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy i potrzebę stabilizacji zawodowej osoby wykonującej 

zawód zaufania publicznego, niezbędnej do poszerzania i aktualizacji kwalifikacji 

zawodowych. Brak możliwości realizacji jednej z tych potrzeb będzie stanowił samoistną 

przesłankę do odmowy wydania zgody na utworzenie kierunku.  

Kierunki prowadzone obecnie, które miałyby zostać przekształcone w kierunki 

zaufania publicznego, będą podlegać odrębnej weryfikacji, chyba że ocena programowa 

kierunku albo ocena instytucjonalna, jaka została wydana przed wejściem w życie ustawy, w 

okresie ustalonym przepisami przejściowymi, była pozytywna lub wyróżniająca. W wypadku 

niesatysfakcjonującego wyniku weryfikacji, właściwy minister będzie odmawiał zgody na 

przekształcenie kierunku i wyznaczał termin do jego wygaszenia.  

Rekrutacja na kierunki zaufania publicznego będzie uwzględniała wymagania 

jednoznacznie związane ze specyfiką kierunku studiów, m.in. poziom ocen na świadectwie 

maturalnym uzyskanych w przypadku konkretnych przedmiotów z uwzględnieniem 

rozszerzonego zakresu egzaminu maturalnego. Właściwy minister będzie określał limity 
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przyjęć na każdy istniejący kierunek zaufania publicznego, na zasadach analogicznych do 

tych, jakie obowiązują w przypadku kierunku lekarskiego. Określając limity na istniejące 

kierunki studiów, minister będzie uwzględniał potrzeby rynku pracy i potrzebę stabilizacji 

zawodowej osoby wykonującej zawód zaufania publicznego, niezbędnej do poszerzania i 

aktualizacji kwalifikacji zawodowych. Ograniczona liczba miejsc oferowanych w skali kraju 

na dany kierunek zaufania publicznego będzie stymulowała destynatariuszy do konkurencji o 

uzyskanie wstępu na ten kierunek studiów oraz o uzyskanie dyplomu. Pozwoli to na 

samoistne wykształcenie się mechanizmów selekcyjnych, które spowodują, że na kierunkach 

zaufania publicznego będą studiować osoby o predyspozycjach odpowiednich do rangi 

społecznej aktywności zawodowej, związanej z kierunkiem studiów. Bazą rozwiązań 

prawnych dla kierunków zaufania publicznego byłyby obecne regulacje profilu praktycznego 

– z uwzględnieniem jednak tego, że powinny to być zarazem studia o wysokich walorach 

ogólnoakademickich.  

Kierunki zaufania publicznego byłyby finansowane z dotacji na działalność 

dydaktyczną, niezależnie od rodzaju szkoły wyższej, w której są prowadzone (publiczna, 

niepubliczna). Dotacja będzie kierowana do konkretnej jednostki i nie będzie mogła być 

wykorzystana przez uczelnię na finansowanie innego kierunku studiów. Dotacja będzie 

udzielana na zasadzie wieloletniego kontraktu, w wysokości pozwalającej na pokrycie 

wszystkich kosztów prowadzenia kierunku na studiach stacjonarnych. Uczelnie badawcze, 

które będą tworzyć kierunek zaufania publicznego samodzielnie, będą mogły uzyskać od 

właściwego ministra promesę na udzielenie dotacji na prowadzenie kierunku (na zawarcie 

kontraktu na prowadzenie kierunku). Możliwe będzie także prowadzenie studiów w formie 

niestacjonarnej, ale w takim samym wymiarze zajęć jak na studiach stacjonarnych, a liczba 

miejsc na studiach niestacjonarnych nie będzie mogła być wyższa niż 50% miejsc na studiach 

stacjonarnych.  

Drugą kategorię stanowiłyby kierunki uniwersyteckie. Ich wyodrębnienie ma służyć 

eliminacji kolizji między interesami zbiorowymi, dotyczącymi z jednej strony zapewnienia 

stałego poziomu rekrutacji do elity społecznej (w tym do środowiska naukowców), i z drugiej 

strony – podnoszenia ogólnego poziomu jakości społeczeństwa poprzez osiągnięcie 

wysokiego odsetka osób posiadających wykształcenie wyższe. Kierunki te są nakierowane na 

utrzymanie stałego poziomu potencjału państwa, związanego z możliwością wszechstronnego 

prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, a także na rozwój środowisk opiniotwórczych, 

dysponujących najwyższym potencjałem intelektualnym i kreatywnym, mających zasadniczy 

wpływ na kształtowanie się świadomości społecznej. Studia wyższe były niegdyś 

niekwestionowanym sposobem rekrutacji do elity społecznej na zasadzie kryterium zdolności 

twórczych i predyspozycji intelektualnych. Walor ten został w ciągu ostatnich dwóch dekad 

poważnie uszczuplony, w związku z potrzebą poszerzenia dostępu do studiów wyższych 

(umasowieniem) i związanym z tym niekorzystnym oddziaływaniem mechanizmów 

komercyjnych. Skutkiem jest promowanie jako absolwentów studiów wyższych osób 

niewykazujących predyspozycji kojarzonych tradycyjnie z uzdolnieniami i kwalifikacjami 

intelektualnymi właściwymi dla wykształcenia wyższego. Umasowienie studiów wyższych i 

obniżenie ich prestiżu nieuchronnie prowadzi zarazem do rozproszenia populacji osób o 
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wysokich predyspozycjach, wśród osób o predyspozycjach przeciętnych, które są 

wystarczające do pomyślnego funkcjonowania na rynku pracy i podnoszenia ogólnego 

poziomu jakości życia społecznego, ale nie pozwalają na zaspokojenie tych potrzeb 

społecznych, które związane są ze szczególnymi uzdolnieniami i predyspozycjami.  

Wyodrębnienie studiów uniwersyteckich ma służyć zogniskowaniu zainteresowania 

znaczącej części osób o wysokich predyspozycjach intelektualnych i zdolnościach twórczych 

wokół określonych kierunków studiów – istotnych zwłaszcza z punktu widzenia potrzeby 

zachowania potencjału państwa, związanego z możliwością wszechstronnego prowadzenia 

prac badawczych i rozwojowych.  

Do kierunków uniwersyteckich zaliczane będą wyłącznie kierunki studiów 

prowadzone przez te jednostki organizacyjne, które posiadają określone (wysokie) kategorie 

oceny działalności naukowo-badawczej. Byłyby to zatem kierunki prowadzone głównie, choć 

nie wyłącznie, w uczelniach badawczych – na równych prawach dla uczelni publicznych i 

niepublicznych, pod warunkiem uzyskania określonej kategorii oceny działalności naukowo-

badawczej. Ustalenie, które kategorie oceny działalności naukowo–badawczej uprawniają do 

prowadzenia kierunku uniwersyteckiego, należy do właściwego ministra, który uwzględni 

potrzeby państwa w zakresie zachowania potencjału związanego z możliwością 

wszechstronnego prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, a także dostępność środków 

finansowych. Lista kierunków tego rodzaju nie byłaby ustalana w drodze aktu prawa 

powszechnie obowiązującego, jak w przypadku kierunków zaufania publicznego. Wykaz 

kierunków uniwersyteckich kształtowałby się jako pochodna oceny działalności naukowo-

badawczej jednostek organizacyjnych, uzyskania przez nie zgody na prowadzenie 

uniwersyteckiego kierunku studiów i uzyskania przez jednostkę dotacji na prowadzenie 

działalności dydaktycznej. Bazą rozwiązań prawnych dla kierunków uniwersyteckich byłyby 

obecne regulacje profilu ogólnoakademickiego, w tym udziału zajęć związanych z 

prowadzonymi badaniami naukowymi. 

Nabycie przez uczelnię uprawnień do prowadzenia kierunku uniwersyteckiego 

wymagałoby zgody właściwego ministra – z wyjątkiem uczelni badawczych. Uczelnie będą 

mogły samodzielnie tworzyć kierunek uniwersytecki publicznego tylko w zakresie dyscyplin 

należących do tej dziedziny nauki, w której jednostka prowadząca kierunek (uczelnia) posiada 

uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Zgoda właściwego ministra jest elementem 

uprzedniej weryfikacji jakości kształcenia i ma służyć przede wszystkim zapewnieniu 

wysokiego standardu kwalifikacji kadry kierunku i systemu weryfikacji realizacji efektów 

kształcenia, zorientowanego na przygotowanie do prowadzenia badań naukowych. Zgoda 

wydawana będzie na zasadach analogicznych do tych, które obecnie obowiązują w 

odniesieniu do wniosku o utworzenie kierunku studiów. W przypadku uczelni badawczych, 

właściwy minister będzie mógł wyrazić sprzeciw wobec utworzenia kierunku, który będzie 

musiał zostać zgłoszony w określonym przez ustawę terminie, rozpoczynającym bieg od daty 

wpływu zawiadomienia o utworzeniu kierunku. Przy wydawaniu zgody albo zgłoszeniu 

sprzeciwu, minister będzie brał pod uwagę ogólną liczbę miejsc dostępnych w kraju na dany 

kierunek uniwersytecki, uwzględniając potrzeby państwa w zakresie zachowania potencjału 

związanego z możliwością wszechstronnego prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, a 
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także dostępność środków finansowych. Brak możliwości realizacji jednej z tych potrzeb 

będzie stanowił samoistną przesłankę do odmowy wydania zgody na utworzenie kierunku lub 

do wyrażenia sprzeciwu.  

Rekrutacja na kierunki uniwersyteckie będzie uwzględniała wymagania jednoznacznie 

związane ze specyfiką kierunku studiów, m.in. poziom ocen na świadectwie maturalnym 

uzyskanych w przypadku konkretnych przedmiotów.  

Kierunki uniwersyteckie nie będą objęte centralnie określanym limitem przyjęć, jak w 

przypadku kierunków zaufania publicznego. Limity przyjęć wynikałyby z zasad ogólnych, 

obowiązujących obecnie, a ponadto z konieczności uwzględnienia realnych potrzeb 

związanych z zachowaniem potencjału związanego z możliwością wszechstronnego 

prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, a ponadto z możliwości finansowych jednostki 

związanych z poziomem uzyskanej dotacji dydaktycznej.  

Prowadzenie kierunków uniwersyteckich byłoby, pod względem finansowym, 

pochodną posiadania przez jednostkę wysokiego poziomu oceny parametrycznej działalności 

naukowej i pozyskania z tego tytułu dotacji na działalność dydaktyczną, niezależnie od 

rodzaju uczelni, w której są prowadzone (publiczna, niepubliczna). Dotacja będzie kierowana 

na cele konkretnej jednostki i nie będzie mogła być wykorzystana przez uczelnię na 

finansowanie innego kierunku studiów. Dotacja będzie udzielana na zasadzie wieloletniego 

kontraktu. W wypadku braku pokrycia wszystkich kosztów prowadzenia kierunku ze środków 

dotacji, niepubliczne szkoły wyższe będą mogły pobierać opłaty dodatkowe w wysokości 

pozwalającej na pokrycie różnicy pomiędzy kwotą dotacji a rzeczywistymi kosztami 

prowadzenia kierunku uniwersyteckiego. Wysokość dodatkowej opłaty będzie podlegała 

kontroli właściwego ministra i w wypadku stwierdzenia rażącej nieprawidłowości w 

kalkulacji opłaty, minister będzie miał prawo cofnąć zgodę na prowadzenie kierunku (lub 

nakazać jego wygaszenie). W przypadku kierunków uniwersyteckich możliwe będzie 

prowadzenie studiów zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Tak jak 

dotychczas, studia nieobjęte dotacją będą studiami odpłatnymi. Liczba miejsc na studiach 

odpłatnych nie będzie mogła być wyższa niż 100% miejsc na studiach nieodpłatnych.    

Ponieważ kierunkami uniwersyteckimi powinny być zainteresowane przede 

wszystkim osoby o uzdolnieniach twórczych, ukończenie studiów na kierunku 

uniwersyteckim będzie wiązało się z przygotowaniem pracy dyplomowej, a tylko na zasadzie 

wyjątku z egzaminem końcowym, organizowanym przez jednostkę prowadzącą kierunek. 

Swoboda decyzji władz uczelni/jednostki w określaniu efektów, programu kształcenia 

i innych elementów toku dydaktycznego na kierunku uniwersyteckim będzie wynikała z zasad 

ogólnych, inaczej niż w przypadku kierunków zaufania publicznego. Na kierunkach 

uniwersyteckich nie będą obowiązywały standardy kształcenia. Kierunki tego rodzaju będą 

podlegały podwyższonemu rygorowi kontroli i nadzoru ze strony organów władzy publicznej, 

skupionych na zachowaniu wysokiego standardu kwalifikacji kadry kierunku i systemu 

weryfikacji realizacji efektów kształcenia, zorientowanego na nabycie wysokich kwalifikacji 

do pracy badawczej. Kierunki uniwersyteckie prowadzone byłyby – co do zasady – jako 

studia I i II stopnia, jednak wymagane będzie spełnienie warunku wysokiej koherencji między 
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efektami i programami studiów I i II stopnia. Na zasadzie wyjątku studia uniwersyteckie będą 

prowadzone jako jednolite studia magisterskie.  

Kierunki prowadzone obecnie, które miałyby zostać przekształcone w kierunki 

uniwersyteckie, będą – poza uczelniami badawczymi – podlegać odrębnej weryfikacji 

podejmowanych dotychczas działań projakościowych, chyba że ocena programowa kierunku, 

albo ocena instytucjonalna, jaka została wydana przed wejściem w życie ustawy, w okresie 

ustalonym przepisami przejściowymi, była pozytywna lub wyróżniająca. W wypadku 

niesatysfakcjonującego wyniku weryfikacji, właściwy minister będzie odmawiał zgody na 

przekształcenie kierunku i wyznaczał termin do jego wygaszenia.  

Do trzeciej kategorii – kierunków nieregulowanych – należałyby wszystkie pozostałe 

kierunki studiów. Każdy kierunek, który nie wykazuje specyfiki związanej ze szczególnymi 

oczekiwaniami społecznymi wobec kwalifikacji absolwentów ani nie jest kluczowy dla 

utrzymania i rozwoju potencjału państwa, będzie kierunkiem nieregulowanym. Regulacje 

kategorii kierunków nieregulowanych będą podporządkowane zasadzie minimum ingerencji 

państwa w autonomię uczelni, szczególnie w zakresie tworzenia kierunku, które ma być 

maksymalnie wolne od działań nadzorczych opartych na uznaniu administracyjnym. Kierunki 

nieregulowane w sposób najpełniejszy realizowałyby konstytucyjną zasadę autonomii szkół 

wyższych.  

Finansowanie kierunku nieregulowanego byłoby oparte na modelu komercyjnym. 

Kierunek byłby uruchamiany w zależności od, dokonywanej przez władze uczelni, oceny 

potrzeb kształcenia i możliwości finansowych. Do kategorii kierunków nieregulowanych 

zaliczane będą kierunki studiów prowadzone zarówno przez uczelnie publiczne, jak i 

niepubliczne. Zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne będą mogły wystąpić o dotację 

projakościową na prowadzenie kierunku nieregulowanego. Przyznanie dotacji będzie oparte o 

klarowne przesłanki przyznawania oceny wyróżniającej przez PKA, związane z oceną 

rezultatów działalności naukowej jednostki oraz z oceną systemu weryfikacji efektów 

kształcenia. Dotacja będzie udzielana na zasadzie wieloletniego kontraktu. Jeżeli będzie to 

niezbędne do realizacji założeń polityki edukacyjnej Państwa, właściwy minister będzie mógł 

zawrzeć kontrakt na dotowanie także innego kierunku nieregulowanego niż kierunek 

finansowany z dotacji projakościowej. W przypadku kierunków nieregulowanych możliwe 

będzie prowadzenie studiów zarówno w formie odpłatnej, jak i nieodpłatnej. Liczba miejsc na 

studiach niestacjonarnych na uczelni niepublicznej nie będzie limitowana, na uczelni 

publicznej nie będzie mogła przekroczyć 100% liczby miejsc dostępnych na studiach 

nieodpłatnych.    

Nabycie uprawnień do prowadzenia kierunku nieregulowanego nie wymagałoby 

zgody ze strony właściwego ministra, a jedynie braku sprzeciwu z jego strony, który musiałby 

zostać zgłoszony w określonym przez ustawę terminie, rozpoczynającym bieg od daty 

wpływu zawiadomienia o utworzeniu kierunku. Do zawiadomienia będą dołączane 

dokumenty w zakresie niezbędnym do stwierdzenia, iż kierunek będzie prowadzony zgodnie 

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W razie powzięcia uzasadnionego stanem 

dokumentacji podejrzenia naruszenia prawa, właściwy minister będzie wydawał 
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postanowienie o wszczęciu postępowania sprawdzającego, zaskarżalne do sądu 

administracyjnego. W tej fazie postępowania byłby wyłączony udział PKA. Po 

bezskutecznym upływie terminu do wniesienia skargi lub w wypadku jej prawomocnego 

oddalenia, właściwy minister przeprowadzi postępowanie sprawdzające, obejmujące wydanie 

opinii przez PKA, która będzie mogła, celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności prawy, 

przeprowadzić wizytację uczelni.  

Zasady rekrutacji na kierunki nieregulowane będą ustalane przez organy uczelni. 

Kierunki te nie będą objęte centralnie określanym limitem przyjęć, jak w przypadku 

kierunków zaufania publicznego. Limity przyjęć będą wynikały z zasad ogólnych, 

obowiązujących obecnie, a ponadto z konieczności uwzględnienia realnych możliwości 

finansowych jednostki. 

Swoboda decyzji władz uczelni/jednostki w określaniu efektów, programu kształcenia 

i innych elementów toku dydaktycznego na kierunku nieregulowanym będzie wynikała z 

zasad ogólnych, inaczej niż w przypadku kierunków zaufania publicznego. Nie będą 

obowiązywały standardy kształcenia. Kierunki tego rodzaju mają podlegać znacząco 

ograniczonemu rygorowi kontroli i nadzoru ze strony organów władzy publicznej, w 

porównaniu z rygorem dotyczącym kierunków zaufania publicznego i uniwersyteckich. 

Zakres formalizacji działań projakościowych dotyczących kierunku nieregulowanego ma być 

jednoznacznie węższy, w porównaniu do kierunków obu pozostałych rodzajów – opierając się 

na zasadzie „minimum struktur i procedur”. Nadzór będzie nakierowany na zapewnienie 

realizacji praw usługobiorców, na zasadzie zbliżonej do ochrony praw konsumenta.  

Ocena programowa kierunku nieregulowanego będzie odbywała się albo na wniosek 

właściwego ministra i tylko w wypadku powzięcia przez niego uzasadnionego podejrzenia 

naruszenia prawa, albo na wniosek uczelni, w wypadku podjęcia przez nią starań o dotację 

projakościową, lub o przekształcenie kierunku w uniwersytecki lub w kierunek zaufania 

publicznego.  

Bazą rozwiązań prawnych dla kierunków nieregulowanych są obecne regulacje profilu 

zarówno ogólnoakademickiego, jak i praktycznego. Kierunki te będą mogły zachować 

dotychczasowy profil w okresie przejściowym, określonym przepisami wprowadzającymi 

ustawę. Po upływie okresu przejściowego organy uczelni będą swobodnie ustalały zakres 

ujęcia w efektach kształcenia i programie studiów elementów kształcenia praktycznego.  

Przestanie istnieć sztywny podział na kierunki, które mają kształcić praktycznie 

(przygotowywać do zawodu), i na kierunki, które mają realizować kształcenie związane z 

badaniami naukowymi. Warunki formalne związane z proporcjami efektów, zajęć, punktów 

ECTS i treści programowych związanych z kształceniem praktycznym będą aktualizowane 

tylko wówczas, jeżeli uczelnia będzie zamierzała zastosować szczególne przepisy o udziale w 

minimum kadrowym osób nieposiadających stopnia naukowego.  Kierunki nieregulowane 

prowadzone byłyby jako studia I i II stopnia, przy czym nie musiałyby spełniać wymagania 

koherencji między efektami i programami studiów I i II stopnia. Ukończenie studiów na 

kierunku nieregulowanym będzie wiązało się z przygotowaniem pracy dyplomowej albo z 

egzaminem końcowym, organizowanym przez jednostkę prowadzącą kierunek. Wybór jednej 
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z tych form będzie uwzględniał stopień zdolności studenta do samodzielnej pracy o 

charakterze twórczym.  

Kierunki nieregulowane prowadzone obecnie na uczelniach nie będą podlegać, po 

wejściu w życie ustawy, odrębnej weryfikacji podejmowanych dotychczas działań 

projakościowych.  

Prof. dr hab. Hubert Izdebski, podejmując problematykę studiów doktoranckich, 

którą miał już okazję dyskutować na konferencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów, 

przypomniał, przedstawioną na poprzedniej konferencji, propozycję rozróżnienia pomiędzy 

doktoratem zawodowym (trzeci tytuł zawodowy) a doktoratem akademickim (pierwszy i 

zasadniczo jedyny stopień naukowy) i wskazał, że nie powinno się uchylić możliwości 

uzyskiwania doktoratów „z wolnej stopy” – studia doktoranckie nie mogą stanowić jedynej 

drogi do uzyskania doktoratu.  

Podniósł, iż studia doktoranckie, nastawione na uzyskanie stopnia naukowego doktora 

(choć z możliwością uznania w ich trakcie, że kandydat będzie się ubiegał o tytuł zawodowy) 

powinny być ograniczone do studiów stacjonarnych – przy jednakowym finansowaniu 

studiów doktoranckich w uczelniach publicznych i niepublicznych. Do studiów doktoranckich 

stosowałyby się odpowiednio zasady ustalone dla studiów na kierunkach uniwersyteckich – z 

zastrzeżeniem posiadania przez uczelnie prawa do prowadzenia studiów doktoranckich w 

zakresie dyscyplin naukowych w zależności od uprawnień do nadawania stopni naukowych w 

zakresie tych dyscyplin (jak dotychczas: jedno uprawnienie do habilitacji lub co najmniej dwa 

uprawnienia do nadawania stopnia doktora). 

Zaznaczył jednocześnie, iż w nowym ustawodawstwie należy: 

1) objąć oceną PKA całość jakości kształcenia na studiach doktoranckich – z wyjątkiem 

przewodów doktorskich, kompetencje w stosunku do których pozostałyby w 

Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, z tym jednak, że PKA mogłaby brać udział 

we wszystkich postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących 

nadawania stopnia doktora przed CK w charakterze uczestnika na prawach strony; 

2) wprowadzić zawieszenie z mocy prawa uprawnień danej jednostki do prowadzenia 

studiów doktoranckich w razie negatywnej oceny PKA lub w razie uzyskania przez 

daną jednostkę najniższej kategorii w ocenie parametrycznej; 

3) przewidzieć mechanizm uznawania i przyznawania stopnia „Doctor Europaeus”, 

funkcjonującego na podstawie porozumienia rektorów uniwersytetów europejskich; 

4) jeszcze bardziej zbliżyć status doktorantów do statusu studentów, w tym ograniczyć 

ich obciążenia inne niż udział w odpowiednich zajęciach przygotowujących do pracy 

naukowej i przygotowywanie rozprawy doktorskiej – z tym jednak, iż wszyscy 

doktoranci otrzymywaliby stypendia doktoranckie w wysokości odniesionej do 

minimalnego wynagrodzenia za pracę (nie mogąc jednak pozostawać w stosunku 

zatrudnienia z innym podmiotem niż uczelnia, z wyjątkiem zatrudnienia w innych 

podmiotach na stanowisku asystenta lub na innym stanowisku naukowo-badawczym). 
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Referent podkreślił, że studia doktoranckie stanowią najbardziej niedoregulowany (obok 

studiów podyplomowych) i najmniej dobrze funkcjonujący segment kształcenia w szkołach 

wyższych, co nie oznacza, że kształcenie na poziomach 6 i 7 można uznać za zadowalające. 

*** 

Koreferaty wygłosiły, zgodnie z regułami ustalonymi dla niniejszej serii konferencji, 

osoby spoza grona Zespołu.  

Prof. dr hab. Krzysztof Diks, Przewodniczący PKA za punkt wyjścia rozważań 

przyjął dane statystyczne dotyczące szkól wyższych i ich studentów oraz kształcenia na 

poziomach 6-8. Zgodził się z większością tez przedstawionych w referacie dra hab. Pawła 

Chmielnickiego, zwracając uwagę m.in. na trudność w rozdziale dotychczasowych kierunków 

kształcenia pomiędzy trzy proponowane rodzaje. Poruszył kwestię, na ile studia wyższe mają 

być masowe, a na ile elitarne.  

Wskazał, że rolą PKA powinna być, z jednej strony, kontrola ex ante (przy tworzeniu 

kierunków) i w sytuacjach patologicznych, z drugiej zaś strony akredytacja w znaczeniu 

ścisłym, w szczególności gdy jej wynik ma służyć uzyskaniu środków publicznych przez 

uczelnię. 

Dr Andrzej Rozmus, Prorektor WSIiZ w Rzeszowie, przedstawił możliwe trudności 

w realizacji propozycji przedstawionych przez dr hab. Pawła Chmielnickiego. Podjął również 

problematykę studiów podyplomowych. Opowiedział się za minimalizacją ich reglamentacji.  

Zwrócił uwagę na powiązanie studiów podyplomowych z praktyką, a w konsekwencji 

potrzebę zatrudniania do prowadzenia na nich zajęć wybitnych praktyków. 

Mgr inż. Michał Gajda, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

(właśnie wybrany po raz trzeci na tę funkcję), doktorant Politechniki Warszawskiej, 

podkreślił specyfikę studiów doktoranckich. Zgadzając się z propozycjami dotyczącymi 

statusu doktorantów, podniósł potrzebę ich doprecyzowania przy uwzględnieniu potrzeby 

koncentracji doktorantów na przygotowaniu rozprawy doktorskiej na jak najwyższym 

poziomie.  

Każdy doktorant powinien odbyć staż (także krótkoterminowy) poza swoją uczelnią, 

lecz niekoniecznie musi to być staż zagraniczny. 

*** 

Dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ w Rzeszowie, członek Zespołu, przedstawił 

podstawowe założenia systemu finansowania uczelni, podkreślając, że reguły finansowania 

powinny być traktowane jako pochodna ustaleń merytorycznych, a zatem mogą być 

szczegółowo opracowane po zakończeniu prac nad pozostałą częścią założeń; pieniądze 

publiczne mogą być przy tym kierowane do uczelni za dobre kształcenie, a nie za istnienie. 



14 

Jako kierunki koniecznych unormowań referent wskazał: wzmocnienie 

projakościowych funkcji systemu finansowania uczelni; zrównanie dostępu uczelni 

publicznych i niepublicznych do środków budżetowych na działalność dydaktyczną i na 

badania własne; finansowanie budżetowe szkolnictwa wyższego i nauki w ramach 

programów wieloletnich uchwalanych na okresy dziesięcioletnie oraz wzmocnienie roli 

jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu szkolnictwa wyższego. 

Jako źródła finansowania uczelni wymienił: przychody własne pozyskiwane poza 

sektorem finansów publicznych; dotacje budżetowe na działalność dydaktyczną, badania 

własne, inwestycje i pomoc materialną dla studentów (z postawieniem pytania, czy to 

uczelnie, a nie właściwe samorządy lokalne, powinny zajmować się pomocą socjalną); 

dotacje na utrzymanie potencjału organizacyjnego i naukowo-dydaktycznego uczelni; środki 

na naukę; środki europejskie; inne (uzupełniające) dotacje budżetowe. 

Dotacje na działalność dydaktyczną byłyby przyznawane na zasadzie otwartych 

konkursów organizowanych i prowadzonych przez właściwych ministrów. Ich zakres byłby 

zgodny z programem wieloletnim, lecz zarazem dla wybranych kierunków studiów istniałaby 

możliwość prowadzenia konkursów regionalnych. Główną podstawę wyboru stanowiłaby 

ocena potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni, choć do rozważenia jest stosowanie 

pomocniczego kryterium kosztowego. Konieczne jest przy tym zaostrzenie kontroli standardu 

prowadzenia studiów finansowanych ze środków budżetowych. 

Ustawa powinna zawierać wykaz usług edukacyjnych, za które uczelnia może 

pobierać opłaty oraz reglamentować stawki maksymalne. Ustawowymi warunkami pobierania 

opłat za studia byłoby to, że: zasady zaliczania są takie same jak dla studentów, których studia 

finansowane są dotacjami budżetowymi na działalność dydaktyczną, występuje odrębne 

prowadzenie zajęć innych niż wykłady dla studentów, których studia są finansowane takimi 

dotacjami oraz studentom wnoszącym opłaty zapewnia się właściwą obsadę zajęć i zachowuje 

się standardy dotyczących infrastruktury. W przypadku naruszenia tych zasad, w tym za 

pobieranie rażąco niskich opłat, wystąpiłaby możliwość cofnięcia uprawnień do pobierania 

opłat za studia. 

Celem dotacji na utrzymanie potencjału, udzielanych ze środków budżetowych (także 

z budżetów samorządowych) jedynie uczelniom publicznym, byłoby zapewnienie stabilności 

funkcjonowania uczelni. Jako główną podstawę określenia kwot dotacji referent wskazał 

ocenę potencjału dydaktycznego i badawczego uczelni. 

Dotacje na badania własne powinny być przyznawane – w formie dotacji celowych - 

według jednolitych, algorytmicznie sformalizowanych, zasad uczelniom publicznym i 

niepublicznym. Dla uczelni badawczych powinna być wyodrębniona szczególna pula 

środków. Wielkość dotacji powinna być obliczana odpowiednio do intensywności i jakości 

działalności naukowo-badawczej uczelni oraz stanu i wykorzystania infrastruktury badawczej. 

Powinno się ustalić minimalną kwotę dotacji, by nie rozpraszać ich w bagatelnych kwotach 

pomiędzy uczelnie. W określonych ustawowo granicach dotacje te mogłyby być 

wykorzystywane na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli akademickich. 
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Jak wskazał dr Wojciech Misiąg, finansowanie szkolnictwa wyższego powinno 

odbywać się w ramach programu wieloletniego ustanawianego w trybie określonym w art. 

136 ustawy o finansach publicznych. Koordynatorem (wykonawcą) programu jest minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego (obecnie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 

Zakres rzeczowy programu powinien obejmować: dotacje dla uczelni z budżetu państwa; 

granty przekazywane z Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju; finansowanie Polskiej Akademii Nauk; wydatki administracyjne ministerstw 

nadzorujących uczelnie oraz wydatki jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego i ministrowi właściwemu do spraw nauki; środki europejskie na 

finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki. 

*** 

Dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. Collegium Civitas i członek Zespołu, skomentował 

(dostępne na internetowej stronnicy Zespołu) wyniki badań opinii środowiskowej, 

przeprowadzone przez CBOS. 

Jego wnioski to: 

1) Środowisko akademickie ma strukturę hierarchiczną, obejmującą trzy warstwy, 

różniące się statusem naukowym: doktorów, doktorów habilitowanych oraz 

profesorów. Średnia różnica wieku pomiędzy tymi warstwami wynosi ok. 10 lat, co 

wskazuje na przynależność do różnych pokoleń. Hierarchii stopni naukowych 

odpowiada hierarchia statusu materialnego: różnica pomiędzy oceną swej sytuacji 

materialnej przez poszczególne warstwy wynosi ok. 10 pkt. proc. W każdej warstwie 

ok. 30% osób posiada dodatkowe zatrudnienie. Profesorowie i doktorzy habilitowani 

najczęściej pracują na innych uczelniach, natomiast w przypadku doktorów dodatkowa 

praca na uczelni występuje równie często jak praca w firmie prywatnej. W 

konsekwencji, podział środowiska akademickiego na warstwy o zróżnicowanym 

statusie zawodowym i materialnym powinien zostać uwzględniony jako ważna 

wytyczna przy projektowaniu zmian systemowych w funkcjonowaniu uczelni 

wyższych.  

2) Analiza przewidywanych skutków proponowanych rozwiązań powinna uwzględniać 

zróżnicowane interesy wszystkich warstw; ponad 90% badanych podziela opinię o 

biurokratyzacji procedur zarządczych w szkolnictwie wyższym. Wysoki poziom 

zgodności poglądów w tej kwestii wynika przede wszystkim z podobnych 

doświadczeń, polegających na stałych zmaganiach z wymogami narzuconych z 

zewnątrz procedur sprawozdawczych. Procedury te wymuszają z kolei powstawanie 

określonych struktur wewnątrz uczelni, co dodatkowo komplikuje istniejące 

mechanizmy zarządcze. W konsekwencji, powszechne w środowisku akademickim 

postrzeganie zagrożenia biurokratycznego należy potraktować jako jeden z 

ważniejszych czynników stymulujących aktywność reformatorską tego środowiska. 

Ważne znaczenie perswazyjne ma pokazywanie, jakie skutki o charakterze 

antybiurokratycznym przyniosą proponowane rozwiązania.  
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3) Poparcie ponad 90% badanych uzyskał postulat wprowadzenia ulg podatkowych dla 

podmiotów finansujących badania naukowe. Wynik ten świadczy wyraźnie o 

przekonaniu badanych, że nauka nie sfinansuje się sama i że w rozwiniętych krajach 

świata ulgi podatkowe są podstawowym mechanizmem rozwoju badań naukowych. 

Dla społecznej wiarygodności projektu ustawy kluczowe znaczenie ma przyjęcie silnej 

formuły finansowania rozwoju nauki. Rozwiązania o charakterze cząstkowym, jakie 

wprowadza np. tzw. mała ustawa o innowacyjności, nie przyniosą istotnej zmiany w 

podejściu inwestorów. Konieczne jest uruchomienie silnego impulsu 

proinwestycyjnego. W związku z tym proponować należy równoczesne wprowadzenie 

dwóch instrumentów podatkowych: zmniejszenie podatku VAT od inwestycji w 

badania naukowe do 7% oraz obniżenie okresu amortyzacji sprzętu i majątku trwałego 

nabytego do realizacji badań naukowych do dwóch lat. 

4) Badanie było po części formułą testowania, w jakim stopniu środowisko akademickie 

dojrzało do wprowadzenia elementów liberalnego modelu uczelni, tj. zawierającego 

mechanizm konkurencji w jakości badań i dydaktyki, korzystającego z menadżerskiej 

formuły zarządzania oraz otwartego na potrzeby otoczenia gospodarczego. Ogólnie 

można powiedzieć, że poziom akceptacji dla tego kierunku zmian jest umiarkowany. 

Nie ma jednak przejawów wyraźnego oporu czy sprzeciwu. Wyniki badania wskazują, 

że środowisko akademickie jest w tej kwestii podzielone. Większą otwartość na 

adaptację typu rynkowego wykazują uczeni z politechnik niż z uniwersytetów. W 

kilku kwestiach, dotyczących zmian w zarządzaniu (operacyjne zarządzanie przez 

menedżera, ograniczenie roli rektora i senatu) obserwujemy zbieżność opinii 

pomiędzy grupą doktorów i profesorów. Obydwie grupy są bardziej przychylne 

proponowanym zmianom niż grupa doktorów habilitowanych. Co ciekawe tendencja 

ta występuje zarówno na uniwersytetach, jak i na politechnikach. W związku z tym, 

jednym z istotnych czynników dystansu części środowiska akademickiego (zwłaszcza 

uniwersyteckiego) do liberalnego kierunku zmian w szkolnictwie wyższym jest obawa 

utraty kontroli nad uczelnią przez aktualne elity na rzecz grup interesów związanych 

ze światem biznesu i administracji. Uzyskanie większej akceptacji dla rozwiązań 

liberalnych jest możliwe pod warunkiem stworzenia gwarancji o charakterze 

formalnym i organizacyjnym, zapewniających zachowanie autonomii uczelni.  

5) Ocena trójstopniowego systemu studiów wyższych pokazała, że we wszystkich 

grupach poglądy badanych są rozbieżne: ok. 50% formułuje oceny pozytywne, 

natomiast od 41% do 44% dokonuje oceny negatywnej. Natomiast propozycje 

dostosowania uczelni się do ramowych zasad „systemu bolońskiego” zyskały poparcie 

ok. 80% badanych. Jest to koncepcja, aby na studia drugiego stopnia byli przyjmowani 

jedynie absolwenci studiów pierwszego stopnia o podobnym profilu merytorycznym 

oraz aby decyzja o prowadzeniu na danym kierunku jednolitych studiów magisterskich 

lub studiów dwustopniowych należała do uczelni. Propozycje ułatwienia uczelniom 

dostosowanie się do ramowych zasad „systemu bolońskiego” warto upowszechnić 

jako przykład zwiększenia autonomii szkół wyższych wobec instytucji otoczenia 

zewnętrznego.  

6) Odpowiedzi na pytanie o prognozowane cechy sytemu szkolnictwa wyższego w roku 

2025 wskazują, że w kwestiach kształcenia wysokiej klasy specjalistów dla potrzeb 
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gospodarki oraz inicjowania programów rozwojowych wystąpiły trzy typy nastawień, 

mniej więcej równo reprezentowanych w badanie zbiorowości. Można więc mówić o 

ostrożnych optymistach, umiarkowanych pesymistach oraz osobach 

niezdecydowanych. Natomiast szanse realizacji zadanie poprawy pozycji polskich 

uczelni w rankingach międzynarodowych są postrzegane raczej pesymistyczne (47 - 

57%) niż optymistycznie (15 - 31%). Można przypuszczać, że pesymizm badanych 

wypływa ze sceptycznej oceny międzynarodowych rankingów szkół wyższych. 

Rankingi te są tworzone pod potrzeby anglosaskiego modelu uczelni, w szczególności 

uczelni amerykańskich. Nie jest to model uniwersalny i bezrefleksyjne przenoszenie 

go w realia uczelni europejskich powinno zostać poddane krytycznej refleksji. Wobec 

powyższych uwag zasadne wydaje się podjęcie inicjatywy stworzenia nowych 

rankingów, obejmujących państwa – sygnatariuszy tzw. porozumienia bolońskiego. 

*** 

W dyskusji, w której udział wziął także przedstawiciel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 

„Solidarność”, wyrażony został pogląd o rzeczywistej nowości proponowanych rozwiązań, i 

to w sytuacji stwierdzonego konserwatyzmu środowiska, ale jednocześnie o trudności w 

odróżnieniu od siebie kierunków zaufania publicznego i kierunków akademickich oraz o 

potrzebie poszanowania praw nabytych przez jednostki organizacyjne do prowadzenia 

studiów, a studentów do ukończenia całego cyklu szkolenia.  

Podniesiono, że nie da się przeprowadzić reformy bez zwiększenia budżetowego 

finansowania nauki i szkolnictwa wyższego.  

Zwrócono także uwagę na potrzebę współpracy resortu szkolnictwa wyższego z 

resortem edukacji (i Zespołu z tym resortem), na to, że takie kierunki jak lekarski nie mogą 

być uznane za tylko praktyczne, jak również na to, czy efekty kształcenia powinny być 

ukierunkowane na studenta przeciętnego. Zadane zostało pytanie o celowość wprowadzenia 

wspólnych mechanizmów rekrutacji dla wszystkich uczelni.  

W powołaniu się na zasadę równości szans edukacyjnych, zaznaczono potrzebę 

umożliwienia rozpoczęcia i ukończenia studiów na wszystkich trzech poziomach przez 

studentów z niepełnosprawnością, co wymagałoby odpowiedniego uwzględnienia w przyszłej 

ustawie.  

Poparty również został postulat ograniczenia pozanaukowych obciążeń doktorantów.  

*** 

W podsumowaniu konferencji, prof. Hubert Izdebski ustosunkował się do 

stanowisk zajętych przez referentów, koreferentów i dyskutantów, dziękując im za cenny 

wkład do ostatecznych propozycji, prace nad którymi są finalizowane w ramach kierowanego 

przez niego Zespołu. Podziękował Rektorowi Collegium Civitas za zorganizowanie 

konferencji oraz za merytoryczny wkład tej uczelni jako partnera konsorcjum, które wyłoniło 

Zespół. Odpowiednie podziękowania zostały także złożone Wyższej Szkole Informatyki i 

Zarządzania.  
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Przewodniczący Zespołu podkreślił znaczenie, gdyby wprowadzono rozwiązania 

odmienne od dotychczasowych, ochrony praw nabytych, która musi znaleźć odzwierciedlenie 

w, najprawdopodobniej odrębnej od „Ustawy 2.0”, ustawie – Przepisy wprowadzające 

„Ustawę 2.0”. Będzie to zaznaczone w założeniach do projektu „ustawy 2.0”. Zarazem mowa 

jest cały czas o projekcie założeń, a jeszcze nie o projekcie ustawy – który ma zostać 

przygotowany w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wykorzystaniem dorobku 

wszystkich trzech zespołów przygotowujących projekty założeń.  

W związku z postulatami zwiększenia finansowania uczelni, prof. Izdebski przywołał 

słowa dra Misiąga, iż o finansach powinno się mówić nie z góry, lecz po przedstawieniu i 

zanalizowaniu konkretnych nowych rozwiązań – co nie oznacza, że wnioskiem z analizy nie 

będzie postulat nie tylko odpowiedniego przesunięcia środków, ale i ich zwiększenia.  
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I. UWAGI WPROWADZAJĄCE 

Badanie opinii środowiska akademickiego zostało przeprowadzone na 

zlecenie Uniwersytetu SWPS przez Fundację Centrum Badania Opinii 

Społecznej. 

Badanie zostało zrealizowane na ogólnopolskiej losowej próbie pracow-

ników uczelni wyższych o liczebności 500 respondentów. Próba badawcza 

była warstwowana ze względu na cechy takiej jak: stopień naukowy 

badanego, dyscyplina naukowa i typ uczelni.  

Pomiar realizowano w dniach od 23 września do 27 października 2016 

roku metodą wywiadów bezpośrednich przeprowadzanych w technice PAPI1.  

Zasadniczym celem badania było uzyskanie wiedzy o preferencjach 

środowiska akademickiego, dotyczących kierunków zmian w systemie 

szkolnictwa wyższego. Dotychczasowa dyskusja wykazała, że część 

środowiska opowiada się za rozwiązaniami typu menadżerskiego, zbliżającymi 

model funkcjonowania uczelni do firm biznesowych. Inna opcja opowiada się 

za usprawnieniami organizacyjnymi, bez naruszania uznanych zasad 

działania uczelni wyższych. W tym kontekście badanie traktujemy jako formę 

konsultacji środowiskowej: poszukujemy punktów zbieżnych, gdzie 

zdecydowana większość badanych popiera dany pogląd; równocześnie 

wskazujemy kwestie, w których opinie ulegają polaryzacji. 

Mimo koncentracji badaczy na opiniach dotyczących kierunków zmian, 

kilka pytań zostało poświęconych wybranym elementom diagnozy stanu 

szkolnictwa wyższego oraz wybranym elementom prognozy, czyli ocenie 

efektywności projektowanych zmian w perspektywie roku 2025. 

Wyniki badania pozwalają na wskazanie wielu projektowanych 

rozwiązań, które zyskały wyraźną akceptację środowiska akademickiego. 

Okazało się również, że w kilku kwestiach mamy do czynienia z polaryzacją 

opinii badanych. Te kwestie zostaną poddane szczegółowej analizie 

statystycznej, aby odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki warunkują 

zróżnicowanie opinii badanych. 

  

                                                           
1 Paper and Pencil Interview – wywiady realizowane w oparciu o papierowy kwestionariusz, 

na którym ankieter zaznacza odpowiedzi udzielone przez respondenta lub wpisuje jego 

swobodne wypowiedzi (w przypadku pytań otwartych). 
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II. WNIOSKI  

Wniosek nr 1 

Środowisko akademickie ma strukturę hierarchiczną, obejmującą trzy 

warstwy, różniące się statusem naukowym: doktorów, doktorów habilito-

wanych oraz profesorów. Średnia różnica wieku pomiędzy tymi warstwami 

wynosi ok. 10 lat, co wskazuje na przynależność do różnych pokoleń.  

Hierarchii stopni naukowych odpowiada hierarchia statusu 

materialnego: różnica pomiędzy oceną swej sytuacji materialnej przez 

poszczególne warstwy wynosi ok. 10 pkt. proc.  

W każdej warstwie ok. 30% osób posiada dodatkowe zatrudnienie. 

Profesorowie i doktorzy hab. najczęściej pracują na innych uczelniach, 

natomiast w przypadku doktorów dodatkowa praca na uczelni występuje 

równie często jak praca w firmie prywatnej. 

Wniosek nr 2  

Ponad 90% badanych podziela opinię o biurokratyzacji procedur 

zarządczych w szkolnictwie wyższym. Można przypuszczać, że wysoki poziom 

zgodności poglądów w tej kwestii wynika przede wszystkim z podobnych 

doświadczeń, polegających na stałych zmaganiach z wymogami narzuco-

nych z zewnątrz procedur sprawozdawczych. Procedury te wymuszają z kolei 

powstawanie określonych struktur wewnątrz uczelni, co dodatkowo 

komplikuje istniejące mechanizmy zarządcze. 

Wniosek nr 3 

Poparcie ponad 90% badanych uzyskał postulat wprowadzenia ulg 

podatkowych dla podmiotów finansujących badania naukowe. Wynik ten 

świadczy wyraźnie o przekonaniu badanych, że nauka nie sfinansuje się sama 

i że w rozwiniętych krajach świata ulgi podatkowe są podstawowym 

mechanizmem rozwoju badań naukowych. 
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Wniosek nr 4 

Badanie było po części formułą testowania, w jakim stopniu środowisko 

akademickie dojrzało do wprowadzenia elementów liberalnego modelu 

uczelni, tj. zawierającego mechanizm konkurencji  w jakości badań i 

dydaktyki, korzystającego z menadżerskiej formuły zarządzania oraz 

otwartego na potrzeby otoczenia gospodarczego.   

Warto zwrócić uwagę na wysokie poparcie dla menadżerskiej formuły 

zarzadzania wydziałem przez dziekana wyposażonego w dużą samodzielność 

decyzyjną w kwestiach finansowych i kadrowych (80%-84% na 

uniwersytetach; 58%-77 na politechnikach; 74%-85% na pozostałych typach 

uczelni). 

Ogólnie można powiedzieć, że poziom akceptacji dla tego kierunku 

zmian jest umiarkowany. Nie ma jednak przejawów wyraźnego oporu, czy 

sprzeciwu. Wyniki badania wskazują, że środowisko akademickie jest w tej 

kwestii podzielone. Większą otwartość na adaptację typu rynkowego 

wykazują uczeni z politechnik, niż z uniwersytetów.  

Warto podkreślić, że w kilku kwestiach, dotyczących zmian w 

zarządzaniu (operacyjne zarządzanie przez menadżera, ograniczenie roli 

rektora i senatu) obserwujemy zbieżność opinii pomiędzy grupą doktorów i 

profesorów. Obydwie grupy są bardziej przychylne proponowanym zmianom 

niż grupa doktorów habilitowanych. Co ciekawe tendencja ta występuje 

zarówno na uniwersytetach, jak i na politechnikach 

Wniosek nr 5 

Ocena trójstopniowego systemu studiów wyższych pokazała, że we 

wszystkich grupach poglądy badanych są rozbieżne: ok. 50% formułuje oceny 

pozytywne, natomiast od 41% do 44% dokonuje oceny negatywnej. 

Natomiast propozycje dostosowania uczelni się do ramowych zasad systemu 

bolońskiego,  zyskały poparcie ok. 80% badanych. Jest to  koncepcja, aby na 

studia drugiego stopnia byli przyjmowani jedynie absolwenci studiów 

pierwszego stopnia o podobnym profilu merytorycznym oraz  aby decyzja o 

prowadzeniu na danym kierunku jednolitych studiów magisterskich lub 

studiów dwustopniowych  należała  do uczelni.  
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Wniosek nr 6 

Odpowiedzi na pytanie o prognozowane cechy sytemu szkolnictwa 

wyższego w roku 2025 wskazują, że w kwestiach kształcenia wysokiej klasy 

specjalistów dla potrzeb gospodarki oraz inicjowania programów 

rozwojowych wystąpiły trzy typy nastawień, mniej więcej równo 

reprezentowanych w badanie zbiorowości. Można więc mówić o ostrożnych 

optymistach, umiarkowanych pesymistach oraz osobach 

niezdecydowanych. Natomiast szanse realizacji zadanie poprawy pozycji 

polskich uczelni w rankingach międzynarodowych są postrzegane raczej 

pesymistyczne (47 – 57%) niż optymistycznie (15 – 31%).  
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III. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH GRUP 

 

 

Doktorzy Doktorzy 

habilitowani 

Profesorowie 

doktorzy 

habilitowani 

Płeć    

Kobiety 51% 32% 23% 

Mężczyźni 49% 68% 77% 

    

Średni wiek   44 lata 51 lat 63 lata 

Staż pracy w nauce    15 lat 24 lata 36 lat 

Typ uczelni:    

Uniwersytet 46% 44% 40% 

Politechnika  19% 22% 22% 

Pozostałe typy uczelni 35% 32% 38% 

    

Dyscyplina wiedzy. Nauki:    

– humanistyczne i społeczne 43% 50% 40% 

– Ścisłe i przyrodnicze   32% 30% 34% 

– rolnicze  8% 10% 14% 

– medyczne  17% 10% 12% 

    

Osoby deklarujące zatrudnienie 

w innym miejscu pracy 30% 26% 26% 

    

Osoby pracujące dodatkowo:    

– na innej uczelni   15% 14% 14% 

–  w instytucji naukowo-

-badawczej   2% 4% 7% 

– w firmie prywatnej   16% 11% 8% 

– w urzędzie/instytucji 

państwowej lub samorządowej 6% 4% 6% 

    

Ocena warunków materialnych 

swego gospodarstwa domowego: 

raczej dobre + dobre   64% 77% 87% 
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Podsumowanie charakterystyki badanych grup 

Zauważamy kilka istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami, które 

dają też pewien pogląd na społeczne uwarunkowania nauki akademickiej  

w Polsce. Po pierwsze, środowisko akademickie obejmuje ludzi w wieku 

dojrzałym: doktorzy – średnia 44 lata, dr hab. 51 lat, profesorowie 63 lata. 

Po  drugie na poziomie doktorów występuje liczebna równowaga płci, 

natomiast na wyższych szczeblach obserwujemy wyraźną dominację 

mężczyzn. Po trzecie – we wszystkich grupach ok. 30% posiada dodatkowe 

zatrudnienie. Profesorowie i doktorzy hab. najczęściej pracują na innych 

uczelniach, natomiast w przypadku doktorów dodatkowa praca na uczelni 

występuje równie często jak praca w firmie prywatnej. Po czwarte – hierarchii 

stopni naukowych odpowiada hierarchia statusu materialnego: różnice 

pomiędzy poszczególnymi grupami wynoszą ok. 10 pkt. proc. 

  



 

9 

IV. ELEMENTY DIAGNOZY 

W części diagnostycznej respondentom zadano sześć pytań, dotyczą-

cych różnych aspektów funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Okazało się, 

że opinie wszystkich badanych grup są w wysokim stopniu zbieżne. Można 

zatem mówić o swego rodzaju konsensusie środowiskowym w zakresie oceny 

aktualnego stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. 

Zwraca uwagę fakt, że ponad 90% badanych podziela opinię o biuro-

kratyzacji procedur zarządczych, a 85% akceptuje pogląd, że 

zaangażowanie w dydaktykę ogranicza możliwości prowadzenia badań 

naukowych. Pozostałe elementy diagnozy zyskały akceptację ponad 70% 

badanych, co pozwala na uznanie ich zasadności dla całej badanej 

zbiorowości.  

Tabela 1 

Czy zgadza się Pan(i) czy nie zgadza z następu-
jącymi opiniami, dotyczącymi szkolnictwa 
wyższego?* 

Stopień naukowy 

Doktor 
Doktor 

habilitowany 

Profesor  
doktor 

habilitowany 

Regulacje prawne w obszarze szkolnictwa wyższego 
są zbyt szczegółowe 

55% 77% 70% 

Mechanizmy organizacyjne i procedury zarządcze 
są zbyt biurokratyczne 

93% 90% 92% 

Związek pomiędzy kształceniem, badaniami 
naukowymi oraz współpracą nauki z otoczeniem 
jest za słaby 

71% 71% 84% 

Nauczyciele akademiccy zaangażowani w pracę 
dydaktyczną mają mniej czasu na prowadzenie 
badań naukowych 

86% 85% 86% 

Wiele uczelni koncentruje się na walce o studenta, 
zaniedbując działalność naukową 

70% 71% 81% 

Silnym hamulcem zmian systemowych w szkolnictwie 
wyższym jest brak długofalowej strategii rozwoju w 
tym obszarze 

70% 75% 80% 

* Odsetek odpowiedzi twierdzących 
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V. ELEMENTY PROGNOZY 

Pytanie o prognozowane cechy sytemu szkolnictwa wyższego w roku 

2025 miało na celu określenie nastawienia badanych do projektowanych 

zmian. Odpowiedzi pozytywne traktujemy jako wyraz nastawienia 

optymistycznego, zaś odpowiedzi negatywne jako wyraz nastawienia 

pesymistycznego. 

 Zauważamy, że w kwestiach kształcenia wysokiej klasy specjalistów dla 

potrzeb gospodarki oraz inicjowania programów rozwojowych wystąpiły trzy 

typy nastawień, mniej więcej równo reprezentowanych w badanie zbioro-

wości. Można więc mówić o ostrożnych optymistach, umiarkowanych 

pesymistach oraz osobach niezdecydowanych.  

Natomiast szanse realizacji zadanie poprawy pozycji polskich uczelni 

w rankingach międzynarodowych są postrzegane raczej pesymistyczne  

(47 - 57%) niż optymistycznie (15 - 31%). 

Wskazane zróżnicowanie nastawień badanych może wynikać z przeko-

nania, że większe szanse powodzenia mają działania, które odnoszą się do 

otoczenia krajowego. Jest to obszar rzeczywistości znany badanym z ich 

codziennej praktyki zawodowej, co wiąże się prawdopodobnie z poczuciem 

posiadania określonego, mniej lub bardziej bezpośredniego wpływu na te 

zjawiska. Tymczasem międzynarodowe rankingi uczelni kojarzą się z siecią 

międzynarodowych instytucji biurokratycznych, posługujących się 

wygodnymi dla nich kryteriami oceny uczelni. Stąd wydaje się, że 

umiarkowany pesymizm badanych ma – w tym kontekście – wyraźne 

znamiona podejścia racjonalnego. Jest to racjonalizm, który stawia pytanie: a 

może należy dążyć do stworzenia nowych rankingów? 
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Tabela 2 
Czy Pana(i) zdaniem 
w 2025 roku system 
szkolnictwa wyższego 
będzie spełniać 
następujące funkcje: 

Odpowiedzi respondentów ze stopniem naukowym 

doktora 

zdecydo-
wanie tak 

raczej tak raczej nie 
zdecydo-
wanie nie 

Trudno 
powiedzieć 

Będzie kształcić wysokiej 
klasy specjalistów dla 
potrzeb gospodarki 
narodowej 

4% 32% 32% 4% 28% 

Doprowadzi do poprawy 
pozycji polskich uczelni w 
międzynarodowych 
rankingach 

1% 22% 38% 9% 30% 

Będzie inicjować 
programy rozwoju kultury 
oraz programy rozwoju 
gospodarki 

3% 32% 31% 5% 29% 

Tabela 3 
Czy Pana(i) zdaniem 
w 2025 roku system 
szkolnictwa wyższego 
będzie spełniać 
następujące funkcje: 

Odpowiedzi respondentów ze stopniem naukowym 

doktora habilitowanego 

zdecydo-
wanie tak 

raczej tak raczej nie 
zdecydo-
wanie nie 

Trudno 
powiedzieć 

Będzie kształcić wysokiej 
klasy specjalistów dla 
potrzeb gospodarki 
narodowej 

5% 29% 37% 3% 25% 

Doprowadzi do poprawy 
pozycji polskich uczelni 
w międzynarodowych 
rankingach 

3% 12% 50% 7% 29% 

Będzie inicjować 
programy rozwoju kultury 
oraz programy rozwoju 
gospodarki 

2% 27% 38% 5% 28% 

Tabela 4 

Czy Pana(i) zdaniem 
w 2025 roku system 
szkolnictwa wyższego 
będzie spełniać 
następujące funkcje: 

Odpowiedzi respondentów ze stopniem naukowym 

profesora doktora habilitowanego 

zdecydo-
wanie tak 

raczej tak raczej nie 
zdecydo-
wanie nie 

Trudno 
powiedzieć 

Będzie kształcić wysokiej 
klasy specjalistów dla 
potrzeb gospodarki 
narodowej 

6% 39% 26% 7% 21% 

Doprowadzi do poprawy 
pozycji polskich uczelni 
w międzynarodowych 
rankingach 

3% 28% 39% 11% 18% 

Będzie inicjować 
programy rozwoju kultury 
oraz programy rozwoju 
gospodarki 

6% 32% 33% 10% 18% 
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 VI. OCENA PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

1.  Mechanizmy wzmocnienia zasobów kapitału finansowego oraz 

kapitału ludzkiego szkół wyższych 

Zauważamy, że najwyższe poparcie (ponad 90% badanych) uzyskał 

postulat wprowadzenia ulg podatkowych dla podmiotów finansujących 

badania naukowe. Wynik ten świadczy wyraźnie o przekonaniu badanych, że 

nauka nie sfinansuje się sama i że w rozwiniętych krajach świata ulgi 

podatkowe są podstawowym mechanizmem rozwoju badań naukowych. 

Ok. 80% poparcie zyskały dwa zbliżone postulaty: stworzenia warunków 

do zatrudniania wybitnych uczonych z zagranicy, w szczególności polskich 

uczonych przebywających za granicą.  

W przypadku rozwiązań obejmujących różne formy współpracy uczelni 

ze środowiskiem praktyki gospodarczej poziom akceptacji dla 

proponowanych rozwiązań nieco się obniżył, choć we wszystkich kwestiach 

przekroczył 50%. Najniższe wsparcie (51-65%) uzyskała koncepcja stworzenia 

instytucji państwowych, wspierających kooperację pomiędzy uczelniami a 

podmiotami gospodarczymi. 

Tabela 5 

Jak ważne dla rozwoju polskich 
uczelni jest Pana(i) zdaniem 
wprowadzenie następujących 
rozwiązań:* 

Stopień naukowy 

Doktor 
Doktor 

habilitowany 
Profesor doktor 
habilitowany 

Stworzenie możliwości zatrudniania 
wybitnych uczonych z zagranicy 

80% 79% 79% 

Koncentracja środków publicznych 
przeznaczonych na badania 
naukowe na kilku polach, w których 
mamy potencjał pozwalający na 
konkurowanie z bardzo dobrymi 
uczelniami europejskimi 

70% 62% 69% 

Włączenie do dydaktyki na szerszą 
skalę praktyków gospodarczych – 
menadżerów, wynalazców, 
technologów, finansistów 

82% 66% 76% 

Stworzenie warunków dla szerokiej 
współpracy z polskimi uczonymi 
przebywającymi za granicą 

86% 79% 82% 

Prowadzenie przez uczelnie 
inkubatorów przedsiębiorczości oraz 
centrów rozwoju przedsiębiorczości 

73% 64% 62% 

* Suma odpowiedzi „bardzo ważne” i „raczej ważne” 
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Tabela 6 

Jak ważne dla rozwoju polskich 
uczelni jest Pana(i) zdaniem 
wprowadzenie następujących 
rozwiązań (C.D.):* 

Stopień naukowy 

Doktor 
Doktor 

habilitowany 
Profesor doktor 
habilitowany 

Ulgi podatkowe dla podmiotów 
finansujących badania naukowe 

94% 96% 97% 

Stworzenie instytucji państwowych, 
wspierających kooperację pomiędzy 
uczelniami a podmiotami 
gospodarczymi w zakresie realizacji 
projektów badawczo-rozwojowych, 
wdrożeniowych i szkoleniowych 

65% 51% 63% 

* Suma odpowiedzi „bardzo ważne” i „raczej ważne” 

2. Mechanizm konkurencji pomiędzy uczelniami 

W badaniu przyjęto, że ważnym mechanizmem stymulującym jakość 

kształcenia i badań naukowych może stać się podział uczelni na trzy 

kategorie.  

Kategoria A - to sieć szkół wyższych, obejmująca kilka czołowych uczelni, 

zajmujących się głównie badaniami oraz dydaktyką na poziomie 

magisterskim i doktorskim. Kategoria B - to uczelnie o dużym potencjale 

naukowym, zajmujące się w równej mierze badaniami i dydaktyką 

(prowadzące także studia trzeciego stopnia). Kategoria C objęłaby wyższe 

szkoły zawodowe prowadzące kształcenie o profilu praktycznym, z 

nastawieniem na studia licencjackie o profilu praktycznym. 

Poziom akceptacji tej propozycji okazał się dość zróżnicowany: od 42 do 

75%. Szczegółowa analiza zróżnicowania opinii przedstawia się następująco. 

Pomiędzy typami uczelni: 

 Uniwersytety: wskazania 42-56% 

 Politechniki: wskazania 45-52% 

 Pozostałe uczelnie: wskazania 48-75% 

Pomiędzy badanymi grupami: 

 Doktorzy: wskazania 45-65% 

 Doktorzy habilitowani: wskazania 42-48% 

 Profesorowie doktorzy habilitowani: wskazania 52-75% 

Zauważamy, że propozycja kategoryzacji uczelni nie ma poparcia 

większości badanych. Poziom poparcia w środowisku uniwersytetów i 

politechnik jest zbliżony. Natomiast wśród pracowników pozostałych typów 
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uczelni występuje zróżnicowanie w wysokości 27 pkt. proc. Najwyższy wskaźnik 

poparcia występuje wśród profesorów, choć zróżnicowanie opinii wynosi 23 

pkt. proc. Doktorzy habilitowani są umiarkowanymi zwolennikami kategory-

zacji, natomiast wśród doktorów są zarówno zdecydowani, jaki i umiarkowani 

zwolennicy tego rozwiązania. 

Dodatkowym aspektem, ukazującym podejście badanych do kwestii 

zróżnicowania profilu uczelni jest pytanie o preferowany typ badań 

naukowych, realizowany w programie badawczym uczelni. Wszystkie grupy 

badanych okazały się w tej kwestii wyjątkowo zgodne: od 74 do 81% 

badanych opowiedziało się za wariantem realizacji w podobnym stopniu 

badań podstawowych i badań stosowanych. 

Wydaje się, iż warto uwzględnić ten zgodny pogląd środowiska 

akademickiego przy opracowaniu kryteriów kategoryzacji szkół wyższych. 

Chodzi mianowicie o to, aby w przypadku kategorii A i B wprowadzić 

dodatkowe kryterium zachowania proporcji pomiędzy badaniami podstawo-

wymi oraz badaniami stosowanymi. 

Tabela 7 

Czy uważa Pan(i) za celowe 
wprowadzenie kategoryzacji 
uczelni, według następującej 
formuły: 

Odpowiedzi respondentów ze stopniem naukowym 

doktora 

zdecydo-
wanie tak 

raczej tak raczej nie 
zdecydo-
wanie nie 

Trudno 
powie-
dzieć 

Kategoria A - sieć szkół wyższych, 
obejmująca kilka czołowych 
uczelni, zajmujących się 
głównie badaniami oraz 
dydaktyką na poziomie 
magisterskim i doktorskim; 

18% 36% 22% 13% 11% 

Kategoria B - uczelnie o dużym 
potencjale naukowym, 
zajmujące się w równej mierze 
badaniami i dydaktyką 
(prowadzące także studia 
trzeciego stopnia); 

Kategoria C – wyższe szkoły 
zawodowe prowadzące 
kształcenie o profilu 
praktycznym, z nastawieniem 
na studia 
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Tabela 8 

Czy uważa Pan(i) za celowe 
wprowadzenie kategoryzacji 
uczelni, według następującej 
formuły: 

Odpowiedzi respondentów ze stopniem naukowym 

doktora habilitowanego 

zdecydo-
wanie tak 

raczej tak raczej nie 
zdecydo-
wanie nie 

Trudno 
powie-
dzieć 

Kategoria A - sieć szkół wyższych, 
obejmująca kilka czołowych 
uczelni, zajmujących się 
głównie badaniami oraz 
dydaktyką na poziomie 
magisterskim i doktorskim; 

11% 34% 24% 18% 12% 

Kategoria B - uczelnie o dużym 
potencjale naukowym, 
zajmujące się w równej mierze 
badaniami i dydaktyką 
(prowadzące także studia 
trzeciego stopnia); 

Kategoria C – wyższe szkoły 
zawodowe prowadzące 
kształcenie o profilu 
praktycznym, z nastawieniem 
na studia 

Tabela 9 

Czy uważa Pan(i) za celowe 
wprowadzenie kategoryzacji 
uczelni, według następującej 
formuły: 

Odpowiedzi respondentów ze stopniem naukowym 

profesora doktora habilitowanego 

zdecydo-
wanie 

tak 
raczej tak raczej nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Trudno 
powie-
dzieć 

Kategoria A - sieć szkół wyższych, 
obejmująca kilka czołowych 
uczelni, zajmujących się 
głównie badaniami oraz 
dydaktyką na poziomie 
magisterskim i doktorskim; 

27% 35% 18% 12% 8% 

Kategoria B - uczelnie o dużym 
potencjale naukowym, 
zajmujące się w równej mierze 
badaniami i dydaktyką 
(prowadzące także studia 
trzeciego stopnia); 

Kategoria C – wyższe szkoły 
zawodowe prowadzące 
kształcenie o profilu 
praktycznym, z nastawieniem 
na studia 

Tabela 10 

Jaki typ badań naukowych 
powinien być przede wszystkim 
realizowany w programach 
badawczych uczelni. 

Stopień naukowy 

doktor 
doktor 

habilitowany 
profesor doktor 

habilitowany 

badania podstawowe 6% 18% 14% 

badania stosowane 13% 8% 11% 

w podobnym stopniu badania 
podstawowe i stosowane 

81% 74% 76% 
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3. Procedury doskonalenia systemu zarządzania szkołą wyższą 

Badanym przedstawiono propozycje pięciu procedur modyfikujących 

istniejące obecnie w szkolnictwie wyższym mechanizmy zarządcze. W 

zasadzie tylko jedna propozycja spotkała się ze akceptacją zdecydowanej 

większości badanych. Dotyczy to uznania, że podstawową jednostką uczelni 

publicznej jest wydział, dysponujący dużą samodzielnością finansową i 

kadrową. W ocenie pozostałych propozycji pojawiło się zróżnicowanie opinii 

badanych, zarówno pomiędzy typami uczelni, jak tez pomiędzy grupami 

środowiskowymi.  

 

Różnice opinii pomiędzy typami uczelni (wskazania) 

 

Uniwersytety Politechniki 
Pozostałe 

uczelnie 

1. Łączenie się uczelni w sytuacjach kryzysowych  36-58%  26-36%  53-65% 

2. Operacyjne zarządzanie uczelnią przez 

menadżera  51-75%  51-94%  62-73% 

3. Ograniczenie roli rektora  42-59%  46-74%  46-55% 

4. Wydział jako podstawowa jednostka  78-84%  58-77%  74-85% 

5. Ograniczenie roli senatu oraz rad wydziału  54-62%  51-84%  45-65% 

 

 

Różnice opinii pomiędzy grupami badanych (wskazania) 

 

Doktorzy  
Doktorzy 

habilitowani  

Profesorowie 

doktorzy 

habilitowani  

1. Operacyjne zarządzanie uczelnią przez 

menadżera  62-94%  51-73%  69-81% 

2. Ograniczenie roli rektora  46-70%  42-55%  49-74% 

3. Wydział jako podstawowa jednostka  58-84%  62-78%  77-85% 

4. Ograniczenie roli senatu oraz rad 

wydziału  59-73%  45-54%  56-84% 
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Podsumowanie analizy zróżnicowania opinii badanych dotyczących 

doskonalenia systemu zarządzania 

Łączenie się uczelni w sytuacjach kryzysowych 

Na politechnikach propozycja powyższa została przyjęta sceptycznie, na 

uniwersytetach zainteresowanie jest nieco wyższe, natomiast w pozostałych 

typach uczelni poparcie wszystkich badanych grup przekracza 50%. 

Szczegółowe wskazania w badanych grupach są zdecydowanie rozbieżne: 

wśród doktorów różnica wynosi 17 pkt. proc., wśród doktorów hab. 20 pkt. 

proc., natomiast wśród profesorów aż 39 pkt. proc. (politechnika 26%, 

pozostałe uczelnie 65%). 

Można w związku z tym przypuszczać, iż poczucie stabilizacji zawodowej 

kadry naukowej na politechnikach i uniwersytetach jest wyraźnie wyższe, niż 

w pozostałych typach uczelni.  

Operacyjne zarządzanie uczelnią przez menadżera 

Poziom akceptacji proponowanego rozwiązania jest zdecydowanie 

wyższy na politechnikach niż na uniwersytetach. Zwraca uwagę wysokie 

poparcie dla formuły zarządzania menadżerskiego w środowisku doktorów, 

w szczególności doktorów na politechnikach (94%). Warto też podkreślić, że 

poparcie wśród kadry profesorskiej jest wyższe niż wśród doktorów hab. 

Ograniczenie roli rektora 

Podobnie jak w kwestii zarządzania operacyjnego, tak w przypadku 

ograniczenia roli rektora stwierdzono wyższy poziom akceptacji na 

politechnikach, niż na uniwersytetach. Opinie innych typów uczelni jest bliska 

stanowisku uniwersytetów. Nap politechnikach zwolennikami ograniczenia roli 

rektora są w podobnym stopniu profesorowie i doktorzy; na uniwersytetach 

najwyższe poparcie wyrazili profesorowie. 

Wydział jako podstawowa jednostka 

Koncepcja wzmocnienia pozycji organizacyjnej wydziału jest akcepto-

wana w wyższym stopniu na uniwersytetach i w pozostałych typach uczelni, 

niż na politechnikach. Generalnie akceptacja dla tego rozwiązania przez 

badanych jest wysoka – najwyższa wśród kadry profesorskiej. 
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Ograniczenie roli senatu oraz rad wydziału 

W kwestii ograniczenia roli senatu i rad wydziału mamy do czynienia 

z wyższym poparciem na politechnikach niż na uniwersytetach i w 

pozostałych typach uczelni. Należy jednak zauważyć, że zarówno na 

politechnikach, jak i na uniwersytetach rozwiązanie to akceptuje ponad 

połowa badanych. Najsilniejsze poparcie (84%) wystąpiło wśród profesorów 

politechnik. 

Tabela 11 

Czy zgadza się Pan(i) czy 
nie zgadza z następującymi 
propozycjami, dotyczącymi 
nowych rozwiązań 
organizacyjnych? 

Odpowiedzi respondentów ze stopniem naukowym 

doktora 

zdecydo-
wanie się 
zgadzam 

raczej się 
zgadzam 

raczej się 
nie 

zgadzam 

zdecydo-
wanie się 

nie 
zgadzam 

Trudno 
powie-
dzieć 

W sytuacjach kryzysowych 
pojedyncze uczelnie powinny 
łączyć się w większe struktury 
organizacyjne 

7% 36% 28% 13% 15% 

Operacyjnym zarządzaniem 
uczelnią, zwłaszcza 
w obszarach finansów 
i stosunków z otoczeniem 
powinien zajmować się 
wyłoniony w konkursie 
menadżer 

35% 33% 17% 9% 6% 

Rola rektora powinna 
ograniczać się do obszarów 
dydaktyki i badań naukowych 

20% 31% 23% 19% 7% 

Podstawową jednostką 
organizacyjną uczelni 
publicznej powinien być 
wydział, kierowany przez 
dziekana, wyposażonego 
w dużą samodzielność 
decyzyjną w kwestiach 
finansowych i kadrowych 

34% 41% 10% 5% 10% 

Rola senatu oraz rad wydziału 
powinna zostać ograniczona 
do określania celów 
strategicznych 
uczelni/wydziału oraz oceny 
realizacji tych celów przez 
rektora/dziekana 

24% 40% 18% 11% 7% 
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Tabela 12 

Czy zgadza się Pan(i) czy 
nie zgadza z następującymi 
propozycjami, dotyczącymi 
nowych rozwiązań 
organizacyjnych? 

Odpowiedzi respondentów ze stopniem naukowym 

doktora habilitowanego 

zdecydo-
wanie się 
zgadzam 

raczej się 
zgadzam 

raczej się 
nie 

zgadzam 

zdecydo-
wanie się 

nie 
zgadzam 

Trudno 
powie-
dzieć 

W sytuacjach kryzysowych 
pojedyncze uczelnie powinny 
łączyć się w większe struktury 
organizacyjne 

12% 40% 22% 14% 12% 

Operacyjnym zarządzaniem 
uczelnią, zwłaszcza 
w obszarach finansów 
i stosunków z otoczeniem 
powinien zajmować się 
wyłoniony w konkursie 
menadżer 

26% 33% 25% 7% 8% 

Rola rektora powinna 
ograniczać się do obszarów 
dydaktyki i badań naukowych 

20% 27% 26% 21% 6% 

Podstawową jednostką 
organizacyjną uczelni 
publicznej powinien być 
wydział, kierowany przez 
dziekana, wyposażonego 
w dużą samodzielność 
decyzyjną w kwestiach 
finansowych i kadrowych 

40% 34% 14% 5% 8% 

Rola senatu oraz rad wydziału 
powinna zostać ograniczona 
do określania celów 
strategicznych 
uczelni/wydziału oraz oceny 
realizacji tych celów przez 
rektora/dziekana 

19% 32% 29% 13% 8% 
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Tabela 13 

Czy zgadza się Pan(i) czy 
nie zgadza z następującymi 
propozycjami, dotyczącymi 
nowych rozwiązań 
organizacyjnych? 

Odpowiedzi respondentów ze stopniem naukowym 

profesora doktora habilitowanego 

zdecydo-
wanie się 
zgadzam 

raczej się 
zgadzam 

raczej się 
nie 

zgadzam 

zdecydo-
wanie się 

nie 
zgadzam 

Trudno 
powie-
dzieć 

W sytuacjach kryzysowych 
pojedyncze uczelnie powinny 
łączyć się w większe struktury 
organizacyjne 

21% 29% 16% 20% 14% 

Operacyjnym zarządzaniem 
uczelnią, zwłaszcza 
w obszarach finansów 
i stosunków z otoczeniem 
powinien zajmować się 
wyłoniony w konkursie 
menadżer 

39% 35% 11% 10% 5% 

Rola rektora powinna 
ograniczać się do obszarów 
dydaktyki i badań naukowych 

31% 28% 18% 20% 3% 

Podstawową jednostką 
organizacyjną uczelni 
publicznej powinien być 
wydział, kierowany przez 
dziekana, wyposażonego 
w dużą samodzielność 
decyzyjną w kwestiach 
finansowych i kadrowych 

51% 31% 10% 3% 5% 

Rola senatu oraz rad wydziału 
powinna zostać ograniczona 
do określania celów 
strategicznych 
uczelni/wydziału oraz oceny 
realizacji tych celów przez 
rektora/dziekana 

33% 31% 18% 11% 6% 

 

 

4. Opinie badanych dotyczące wybranych obszarów funkcjonowania 

szkół wyższych 

A.  Procedury adaptacyjne w ramach systemu bolońskiego  

Badani zostali poproszeni o ocenę obowiązującego trójstopniowego 

systemu studiów wyższych. Okazało się, że we wszystkich grupach poglądy 

badanych są rozbieżne: ok. 50% formułuje oceny pozytywne, natomiast od 

41% do 44% dokonuje oceny negatywnej. 

Badanym przedstawiono dwie propozycje rozwiązań, które mogą 

ułatwić uczelniom dostosowanie się do ramowych zasad systemu 

bolońskiego. Obydwie propozycje zostały zaakceptowane przez 

zdecydowaną większość badanych. Za koncepcją, aby na studia drugiego 
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stopnia byli przyjmowani jedynie absolwenci studiów pierwszego stopnia o 

podobnym profilu merytorycznym opowiedziało się 78%-90% badanych. 

Natomiast koncepcja, aby decyzja o prowadzeniu na danym kierunku 

jednolitych studiów magisterskich lub studiów dwustopniowych należała do 

uczelni zyskała poparcie 76%-85% badanych. 

Podsumowując można powiedzieć, że ocena trójstopniowego systemu 

studiów ma charakter ambiwalentny: część kadry naukowej akceptuje ten 

system, a część ocenia negatywnie. Natomiast wydaje się, że bardziej 

elastyczne podejście władz uczelni do zasad organizacji studiów może 

wpłynąć na ograniczenie słabych stron tego systemu, a tym samym wpłynąć 

na wyższą akceptację systemu przez wykładowców. 

Tabela 14 

Jak ocenia Pan(i) 
obowiązujący 
aktualnie 
trzystopniowy system 
studiów wyższych? 

Odpowiedzi respondentów ze stopniem naukowym 

doktora 

zdecydowanie 
pozytywnie 

raczej 
pozytywnie 

raczej 
negatywnie 

zdecydowanie 
negatywnie 

Trudno 
powiedzieć 

 11% 40% 31% 10% 8% 

Tabela 15 

Jak ocenia Pan(i) 
obowiązujący 
aktualnie 
trzystopniowy system 
studiów wyższych? 

Odpowiedzi respondentów ze stopniem naukowym 

doktora habilitowanego 

zdecydowanie 
pozytywnie 

raczej 
pozytywnie 

raczej 
negatywnie 

zdecydowanie 
negatywnie 

Trudno 
powiedzieć 

 10% 43% 28% 16% 4% 

Tabela 16 

Jak ocenia Pan(i) 
obowiązujący 
aktualnie 
trzystopniowy system 
studiów wyższych? 

Odpowiedzi respondentów ze stopniem naukowym 

profesora doktora habilitowanego 

zdecydowanie 
pozytywnie 

raczej 
pozytywnie 

raczej 
negatywnie 

zdecydowanie 
negatywnie 

Trudno 
powiedzieć 

 10% 39% 27% 18% 5% 

Tabela 17 

Czy uważa Pan(i) za celowe 
wprowadzenie następujących 
modyfikacji tego systemu:* 

Stopień naukowy 

doktor 
doktor 

habilitowany 
profesor doktor 

habilitowany 

Na studia drugiego stopnia powinni być 
przyjmowani jedynie absolwenci 
studiów pierwszego stopnia o 
podobnym profilu merytorycznym. 

81% 78% 90% 

Decyzja o prowadzeniu na danym 
kierunku jednolitych studiów 
magisterskich lub studiów 
dwustopniowych powinna należeć do 
uczelni. 

76% 85% 84% 
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* Odsetek odpowiedzi twierdzących 

 

B.  Stosunek badanych do zasady bezpłatnych studiów w  uczelniach 

publ icznych 

Około 80% badanych akceptuje zasadę bezpłatnego dostępu do 

studiów stacjonarnych. Natomiast jedynie ok. 20% jest skłonne odnieść tę 

zasadę do studiów niestacjonarnych. Nastawienie to jest niewątpliwie 

wskaźnikiem świadomości faktu, że studia niestacjonarne są istotnym 

elementem budżetu uczelni. 

Bezpłatne studia niestacjonarne (wskazania pozytywne) 

Uniwersytety: wskazania 20-26% 

Politechniki: wskazania 19-27% 

Pozostałe uczelnie: wskazania 18-28% 

Doktorzy: wskazania 23-28% 

Doktorzy habilitowani: wskazania 18-20% 

Profesorowie doktorzy habilitowani: wskazania 18-26% 

Tabela 18 

Czy Pana(i) zdaniem studia 
stacjonarne w uczelniach 
publicznych powinny być 
bezpłatne?*  

Stopień naukowy 

doktor 
doktor 

habilitowany 
profesor doktor 

habilitowany 

 82% 81% 78% 

* Odsetek odpowiedzi twierdzących 

C.  Badania naukowe w naukach humanistycznych i  społecznych  

W środowisku akademickim żywo dyskutowaną kwestią są 

biurokratyczne bariery rozwoju badań naukowych w naukach 

humanistycznych i społecznych. Wskazuje się między innymi na nieadekwatne 

procedury oceny projektów badawczych, jakie stosowane są przez instytucje 

finansujące projekty badawcze, tj. NCN oraz NCBR. 

Wyniki badania wskazują, że ponad 75% badanych podziela 

przekonanie o celowości wprowadzenia specyficznych kryteriów oceny 

projektów naukowych w naukach humanistycznych i społecznych, zamiast 
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powielania kryteriów stosowanych w odniesieniu do projektów z zakresu nauk 

ścisłych. 

Natomiast propozycja powołania osobnej instytucji, zajmującej się 

finansowaniem badań humanistycznych i społecznych, spotkała się ze zróżni-

cowaną reakcją badanych. Najwyższy poziom poparcia dla tej propozycji 

wystąpił na uniwersytetach. Warto jednak podkreślić, że 39% profesorów na 

politechnikach pozytywnie oceniło koncepcję powołania tego typu instytucji. 

Na uniwersytetach odnotowujemy silne poparcie doktorów (62%), 

umiarkowane dr hab. (51%) oraz pewien dystans (43%) ze strony profesorów. 

Wysoki poziom akceptacji proponowanej formuły przez doktorów uniwer-

syteckich wskazuje na postrzeganie przez to środowisko szansy na 

przełamanie istniejących barier z pozyskiwaniu grantów badawczych.  

Podsumowując można powiedzieć, że badanie potwierdziło istnienie 

nieadekwatnych rozwiązań w zakresie oceny i finansowania projektów 

badawczych w naukach humanistycznych i społecznych. Natomiast pytanie 

o sposób usprawnienia istniejących procedur pozostaje nadal otwarte. 

Powołanie instytucji finansującej badania humanistyczne i społeczne 

(wskazania pozytywne) 

Uniwersytety: wskazania 43-62% 

Politechniki: wskazania 21-39% 

Pozostałe uczelnie: wskazania 35-49% 

Doktorzy: wskazania 21-62% 

Doktorzy habilitowani: wskazania 24-51% 

Profesorowie doktorzy habilitowani: wskazania 39-47% 

Tabela 19 

Czy zgadza się Pan(i) z opinią, 
że kryteria oceny projektów 
naukowych w humanistyce 
i naukach społecznych 
w większym stopniu powinny 
uwzględniać ich specyfikę 
i odmienność od nauk 
ścisłych?* 

Stopień naukowy 

doktor 
doktor 

habilitowany 
profesor doktor 

habilitowany 

77% 79% 76% 

* Odsetek odpowiedzi twierdzących 
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D.  Status uczelni  niepublicznych 

W środowisku akademickim wciąż toczy się nieformalna debata doty-

cząca przede wszystkim relacji pomiędzy uczelniami publicznymi a niepublicz-

nymi (ile konkurencji – ile współpracy?) oraz zakresu i zasad finansowania 

przez państwo pewnych aspektów działalności uczelni niepublicznych. 

Badani okazali się wyjątkowo zgodni odnośnie przekonania, że uczelnie 

publiczne i niepubliczne powinny podlegać tym samym regulacjom ustawo-

wym oraz że państwo powinno dotować projekty badawcze i dydaktyczne 

uczelni publicznych i niepublicznych w oparciu o obiektywną ocenę jakości 

tych projektów. W obydwu przypadkach ponad 80% badanych sformułowało 

opinie pozytywne. 

Tabela 20 

Czy zgadza się Pan(i) 
czy nie zgadza z opinią:* 

Stopień naukowy 

doktor 
doktor 

habilitowany 
profesor doktor 

habilitowany 

Uczelnie publiczne 
i niepubliczne powinny 
podlegać tym samym 
regulacjom ustawowym 

88% 83% 89% 

Państwo powinno dotować 
projekty badawcze 
i dydaktyczne uczelni 
publicznych i niepublicznych 
w oparciu o obiektywną ocenę 
jakości tych projektów 

86% 86% 89% 

* Odsetek odpowiedzi twierdzących 

Możliwość dotowania działalności uczelni niepublicznych przez państwo 

budzi wyraźne kontrowersje środowiska akademickiego. Wyniki badań 

wskazują, że największy dystans wobec analizowanego rozwiązania deklarują 

politechniki (doktorzy -12% poparcia). Z kolei najwyższy wskaźnik poparcia 

(42%) wystąpił w grupie doktorów z pozostałych typów uczelni. Umiarkowane 

poparcie – ok. 30% zadeklarowało środowisko uniwersyteckie. Uzyskany wynik 

nie powinien być zaskoczeniem, gdyż w próbie zdecydowanie dominują 

uczelnie publiczne. 

Dotowanie uczelni niepublicznych 

Uniwersytety: wskazania 29-31% 

Politechniki: wskazania 12-27% 
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Pozostałe uczelnie: wskazania 26-42% 

Doktorzy: wskazania 12-42% 

Doktorzy habilitowani: wskazania 26-30% 

Profesorowie doktorzy habilitowani: wskazania 16-31% 

 

E.  Instytucjonalny nadzór nad uczelniami  

Funkcjonowanie instytucji kontrolnych w każdym środowisku społecznym 

budzi określone kontrowersje. W przypadku uczelni publicznych, dotowanych 

z budżetu kontrola ze strony instytucji państwa jest zjawiskiem naturalnym 

i oczywistym. Z kolei w przypadku uczelni niepublicznych, gdzie wsparcie 

finansowe państwa jest ograniczone – rodzi się pytanie o zakres i formy 

działań kontrolnych instytucji państwa. 

Badani zapytani o optymalną formę kontroli szkół wyższych w większości 

(46%-56%) opowiedzieli się za udoskonaleniem istniejących instytucji kontrol-

nych (CKSiT, PKA, MNiSW). Koncepcję powołania komisji mieszanych z udzia-

łem przedstawicieli określonych typów uczelni oraz MNiSW poparło 19%-27%, 

zaś formuła powołanie w ramach struktur MNiSW nowej instytucji kontrolnej 

znalazła uznanie jedynie 3%-8% badanych. Warto podkreślić, że znacząca 

część respondentów wybrała odpowiedź „trudno powiedzieć” (17% -23%). 

Tabela 21 

Jaka forma 
nowoczesnego 
i przejrzystego nadzoru 
nad uczelniami jest 
Pana(i) zdaniem 
optymalna?  

Odpowiedzi respondentów ze stopniem naukowym 

doktora 

Udoskonalenie 
istniejących 

instytucji 
kontrolnych 
(CKSiT, PKA, 

MNiSW) 

Powołanie 
w ramach struktur 

MNiSW nowej 
instytucji 

kontrolnej 

Powołanie komisji 
mieszanych 
z udziałem 

przedstawicieli 
określonych 

typów uczelni 
oraz MNiSW 

Trudno 
powie-
dzieć 

46% 3% 27% 23% 

Tabela 22 

Jaka forma 
nowoczesnego 
i przejrzystego nadzoru 
nad uczelniami jest 
Pana(i) zdaniem 
optymalna?  

Odpowiedzi respondentów ze stopniem naukowym 

doktora habilitowanego 

Udoskonalenie 
istniejących 

instytucji 
kontrolnych 
(CKSiT, PKA, 

MNiSW) 

Powołanie 
w ramach struktur 

MNiSW nowej 
instytucji 

kontrolnej 

Powołanie komisji 
mieszanych 
z udziałem 

przedstawicieli 
określonych 

typów uczelni 
oraz MNiSW 

Trudno 
powie-
dzieć 
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53% 6% 20% 21% 

Tabela 23 

Jaka forma 
nowoczesnego 
i przejrzystego nadzoru 
nad uczelniami jest 
Pana(i) zdaniem 
optymalna?  

Odpowiedzi respondentów ze stopniem naukowym 

profesora doktora habilitowanego 

Udoskonalenie 
istniejących 

instytucji 
kontrolnych 
(CKSiT, PKA, 

MNiSW) 

Powołanie 
w ramach struktur 

MNiSW nowej 
instytucji 

kontrolnej 

Powołanie komisji 
mieszanych 
z udziałem 

przedstawicieli 
określonych 

typów uczelni 
oraz MNiSW 

Trudno 
powie-
dzieć 

 56% 8% 19% 17% 
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A N E K S  

 

Populacja i schemat doboru próby w badaniu dotyczącym środowiska 

akademickiego 

ŹRÓDŁO DANYCH: 

Wszystkie dane w poniższym opracowaniu pochodzą z bazy POLon 

(zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym – 

https://polon.nauka.gov.pl/) – stan na 24 sierpnia 2016 r. 

OPIS POPULACJI: 

Z bazy POLon pobrane zostały dane o 101 741 nauczycielach akademickich 

i pracownikach naukowych.  

Z grupy tej wybrano osoby, które: 

 posiadają stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora; 

 są zatrudnione na: 

o politechnice; 

o uczelni niepublicznej; 

o uniwersytecie ekonomicznym; 

o uniwersytecie medycznym; 

o uniwersytecie rolniczym; 

o innym uniwersytecie publicznym. 

W ten sposób wyodrębniono populację generalną badania liczącą 

62 304 osób. 

  

https://polon.nauka.gov.pl/
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Rozkład łączny rodzaj uczelni i stopni/tytułów naukowych w populacji 

 
dr dr hab. prof. prof. dr prof. dr hab. razem 

uniwersytety ekonomiczne 1568 556 0 0 277 2401 

uniwersytety medyczne 4968 1345 92 1 911 7317 

uczelnie niepubliczne 3859 1446 106 42 1094 6547 

politechniki 10228 3107 15 19 1749 15118 

uniwersytety rolnicze 2698 1025 1 5 656 4385 

uniwersytety 15698 7207 31 18 3582 26536 

razem 39019 14686 245 85 8269 62304 

Na podstawie danych POLon wyróżniono 268 placówek stanowiących miejsce zatrudnienia osób należących do 

badanej populacji. 

Rozkład rodzaju uczelni wśród placówek zatrudniających osoby należące do badanej 

populacji.  

rodzaj uczelni liczba uczelni 

uniwersytety ekonomiczne 5 

uniwersytety medyczne 9 

uczelnie niepubliczne 212 

politechniki 17 

uniwersytety rolnicze 6 

uniwersytety 19 

razem 268 

Baza POLon nie zawiera informacji o obszarach pracy dla wszystkich ludzi nauki w Polsce. Dane o udziale w populacji 

naukowców humanistycznych i ścisłych można pobrać jedynie dla osób ze stopniem doktora i doktora 

habilitowanego.  

Wśród pracowników nauki ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego, 

którzy pracują na uniwersytetach publicznych można wyróżnić następujący 

odsetek przedstawicieli nauk humanistycznych i ścisłych: 

Obszary nauki wśród osób ze stopniem doktora i doktora habilitowanego na uniwersytetach 

publicznych  

obszar nauki 

liczba doktorów i doktorów 

habilitowanych procent 

nauki humanistyczne 14543 0,657 

nauki ścisłe 7590 0,343 

razem 22133 1,000 
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Gdzie do nauk ścisłych zaliczono:  

 nauki biologiczne; 

 nauki chemiczne; 

 nauki farmaceutyczne; 

 nauki fizyczne; 

 nauki medyczne; 

 nauki o ziemi; 

 nauki o zdrowiu; 

 nauki rolnicze; 

 nauki techniczne; 

 nauki weterynaryjne. 

Pozostałe nauki społeczne, prawnicze, filologiczne, artystyczne i teologiczne 

zaliczono do obszaru nauk humanistycznych. 

SCHEMAT DOBORU PRÓBY 

Założenia 

Wielkość próby – 500 osób z 20 uczelni (po 25 wywiadów w każdej uczelni). 

Podział populacji na warstwy: 

 Warstwowy ze względu na rodzaj uczelni (6 kategorii): 

o politechniki; 

o uczelnie niepubliczne; 

o uniwersytety ekonomiczne; 

o uniwersytety medyczne; 

o uniwersytety rolnicze; 

o inne uniwersytety publiczne. 

 Warstwowy ze względu na stopień i tytuł naukowy (3 kategorie): 

o dr; 

o dr hab.; 

o prof. dr hab.  

Alokacja próby:  

 zbliżona do proporcjonalnej w odniesieniu do rodzajów uczelni; 

 równomierna  w odniesieniu do stopni i tytułów naukowych.  
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Dobór próby: 

1. dobór w sposób losowy z każdej warstwy założonej liczby uczelni; 

2. dobór celowy pracowników naukowych z wybranych uczelni. 

Próba uczelni wybranych do realizacji badania:  

Uniwersytety Ekonomiczne (łącznie 2): 

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

2. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Uniwersytety Medyczne (łącznie 2): 

1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Uczelnie Niepubliczne (łącznie 2): 

1. Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 

2. Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku 

Politechniki (łącznie 5): 

1. Politechnika Koszalińska 

2. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

3. Politechnika Gdańska 

4. Politechnika Warszawska 

5. Politechnika Wrocławska 

Uniwersytety Rolnicze (łącznie 2): 

1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Uniwersytety (łącznie 7): 

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

3. Uniwersytet Wrocławski 

4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

5. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

6. Uniwersytet Gdański 

7. Uniwersytet w Białymstoku 
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Zakładany rozkład uczelni oraz tytułów i stopni naukowych w próbie:  

 Liczba wywiadów 

Uczelnia dr dr hab. 
prof. / prof. dr 

hab. 
Razem 

Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach 
8 8 8 24 

Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu 
8 9 9 26 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 8 8 9 25 

Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach 
8 9 8 25 

Bydgoska Szkoła Wyższa 

w Bydgoszczy 
8 9 9 26 

Gdańska Szkoła Wyższa 

z siedzibą w Gdańsku 
8 8 8 24 

Politechnika Koszalińska 8 8 8 24 

Akademia Techniczno-

Humanistyczna w Bielsku-Białej 
8 8 8 24 

Politechnika Gdańska 8 8 8 24 

Politechnika Warszawska 8 9 9 26 

Politechnika Wrocławska 9 9 9 27 

Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 
8 8 8 24 

Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie 
8 9 9 26 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie 
8 8 9 25 

Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie 
8 8 8 24 

Uniwersytet Wrocławski 9 9 9 27 

Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie 
9 9 9 27 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy 
8 8 8 24 

Uniwersytet Gdański 8 8 8 24 

Uniwersytet w Białymstoku 8 8 8 24 

Razem 163 168 169 500 
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Zastosowanie rezerwy 

Ponieważ obie wylosowane do próby uczelnie niepubliczne okazały się 

niedostępne (z powodu odmowy wzięcia udziału w badaniu lub likwidacji) 

konieczne było dobranie dwóch szkól rezerwowych.  

Zastępowanie Gdańskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Gdańsku 

Dodatkowa uczelnia 

niepubliczna w woj. pomorskim doktor 

doktor 

habilitowany 

profesor / 

profesor 

doktor 

habilitowany Razem 

Wyższa Szkoła Bankowa 

w Gdańsku 8 8 8 24 

Zastępowanie Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 

Dodatkowa uczelnia niepubliczna 

w woj. mazowieckim doktor 

doktor 

habilitowany 

profesor / 

profesor 

doktor 

habilitowany Razem 

Akademia Leona Koźmińskiego 

w Warszawie 8 9 9 26 
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Struktura społeczno-demograficzna respondentów ze stopniem naukowym 

doktora 

Tabela 24 

Proszę zaznaczyć swoją płeć 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany 

Ważne 1 Kobieta 90 51,1 51,1 51,1 

2 Mężczyzna 86 48,9 48,9 100,0 

Ogółem 176 100,0 100,0  

Tabela 25 

Typ uczelni 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 Uniwersytet 78 44,3 45,6 45,6 

2 Politechnika 32 18,2 18,7 64,3 

3 Uniwersytet medyczny 17 9,7 9,9 74,3 

4 Uniwersytet rolniczy 13 7,4 7,6 81,9 

5 Uniwersytet ekonomiczny 11 6,3 6,4 88,3 

6 Uczelnia niepubliczna 20 11,4 11,7 100,0 

Ogółem 171 97,2 100,0  

Braki danych 0 5 2,8   

Ogółem 176 100,0   

Tabela 26 

Dyscyplina naukowa 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 nauki humanistyczne i społeczne 76 43,2 43,2 43,2 

2 nauki ścisłe i przyrodnicze 57 32,4 32,4 75,6 

3 nauki rolnicze 14 8,0 8,0 83,5 

4 nauki medyczne 29 16,5 16,5 100,0 

Ogółem 176 100,0 100,0  

Tabela 27 

Inne miejsce pracy 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany 

Ważne posiada 49 27,8 27,8 27,8 

nie posiada 127 72,2 72,2 100,0 

Ogółem 176 100,0 100,0  

Tabela 28 

A czy oprócz pracy na tej uczelni pracuje Pan(i)na innej uczelni 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany 

Ważne 1 Tak 26 14,8 14,8 14,8 

2 Nie 150 85,2 85,2 100,0 

Ogółem 176 100,0 100,0  

Tabela 29 

A czy oprócz pracy na tej uczelni pracuje Pan(i)w instytucji naukowo-badawczej 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany 

Ważne 1 Tak 3 1,7 1,7 1,7 

2 Nie 173 98,3 98,3 100,0 

Ogółem 176 100,0 100,0  
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Tabela 30 

A czy oprócz pracy na tej uczelni pracuje Pan(i)w firmie| przedsiębiorstwie prywatnym 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany 

Ważne 1 Tak 28 15,9 15,9 15,9 

2 Nie 148 84,1 84,1 100,0 

Ogółem 176 100,0 100,0  

Tabela 31 

A czy oprócz pracy na tej uczelni pracuje Pan(i)w instytucji| urzędzie państwowym lub samorządowym 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 Tak 10 5,7 5,7 5,7 

2 Nie 165 93,8 93,8 99,4 

8 Odmowa odpowiedzi 1 ,6 ,6 100,0 

Ogółem 176 100,0 100,0  

Tabela 32 

Miejsce urodzenia 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 Wieś 12 6,8 6,9 6,9 

2 Miasto do 19 999 23 13,1 13,1 20,0 

3 20 000 – 99 999 48 27,3 27,4 47,4 

4 100 000 – 499 999 49 27,8 28,0 75,4 

5 500 000 i więcej mieszk. 43 24,4 24,6 100,0 

Ogółem 175 99,4 100,0  

Braki danych 0 1 ,6   

Ogółem 176 100,0   

Tabela 33 

Miejsce zamieszkania: 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 Wieś 21 11,9 12,0 12,0 

2 Miasto do 19 999 6 3,4 3,4 15,4 

3 20 000 – 99 999 19 10,8 10,9 26,3 

4 100 000 – 499 999 63 35,8 36,0 62,3 

5 500 000 i więcej mieszk. 66 37,5 37,7 100,0 

Ogółem 175 99,4 100,0  

Braki danych 0 1 ,6   

Ogółem 176 100,0   

Tabela 34 

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one: 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 złe 2 1,1 1,2 1,2 

2 raczej złe 12 6,8 6,9 8,1 

3 ani dobre, ani złe 48 27,3 27,7 35,8 

4 raczej dobre 61 34,7 35,3 71,1 

5 dobre 50 28,4 28,9 100,0 

Ogółem 173 98,3 100,0  

Braki danych 0 2 1,1   

Systemowe braki danych 1 ,6   

Ogółem 3 1,7   

Ogółem 176 100,0   
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Tabela 35 

Statystyki 

 Wiek respondenta Staż pracy w nauce 

N Ważne 173 172 

Braki danych 3 4 

Średnia 44,2081 15,0640 

Mediana 42,0000 13,0000 

Odchylenie standardowe 9,33688 9,55388 

Rozstęp 44,00 48,00 

Minimum 29,00 ,00 

Maksimum 73,00 48,00 

Struktura społeczno-demograficzna respondentów ze stopniem naukowym 

doktora habilitowanego 

Tabela 36 

Proszę zaznaczyć swoją płeć 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany 

Ważne 1 Kobieta 57 32,2 32,2 32,2 

2 Mężczyzna 120 67,8 67,8 100,0 

Ogółem 177 100,0 100,0  

Tabela 37 

Typ uczelni 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 Uniwersytet 78 44,1 44,3 44,3 

2 Politechnika 38 21,5 21,6 65,9 

3 Uniwersytet medyczny 14 7,9 8,0 73,9 

4 Uniwersytet rolniczy 15 8,5 8,5 82,4 

5 Uniwersytet ekonomiczny 22 12,4 12,5 94,9 

6 Uczelnia niepubliczna 9 5,1 5,1 100,0 

Ogółem 176 99,4 100,0  

Braki danych 0 1 ,6   

Ogółem 177 100,0   

Tabela 38 

Dyscyplina naukowa 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 nauki humanistyczne i 
społeczne 

88 49,7 49,7 49,7 

2 nauki ścisłe i przyrodnicze 53 29,9 29,9 79,7 

3 nauki rolnicze 18 10,2 10,2 89,8 

4 nauki medyczne 18 10,2 10,2 100,0 

Ogółem 177 100,0 100,0  

Tabela 39 

Inne miejsce pracy 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany 

Ważne posiada 46 26,0 26,0 26,0 

nie posiada 131 74,0 74,0 100,0 

Ogółem 177 100,0 100,0  
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Tabela 40 

A czy oprócz pracy na tej uczelni pracuje Pan(i)na innej uczelni 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany 

Ważne 1 Tak 24 13,6 13,6 13,6 

2 Nie 153 86,4 86,4 100,0 

Ogółem 177 100,0 100,0  

Tabela 41 

A czy oprócz pracy na tej uczelni pracuje Pan(i)w instytucji naukowo-badawczej 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany 

Ważne 1 Tak 7 4,0 4,0 4,0 

2 Nie 170 96,0 96,0 100,0 

Ogółem 177 100,0 100,0  

Tabela 42 

A czy oprócz pracy na tej uczelni pracuje Pan(i)w firmie| przedsiębiorstwie prywatnym 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany 

Ważne 1 Tak 19 10,7 10,7 10,7 

2 Nie 158 89,3 89,3 100,0 

Ogółem 177 100,0 100,0  

Tabela 43 

A czy oprócz pracy na tej uczelni pracuje Pan(i)w instytucji| urzędzie państwowym lub samorządowym 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany 

Ważne 1 Tak 7 4,0 4,0 4,0 

2 Nie 170 96,0 96,0 100,0 

Ogółem 177 100,0 100,0  

Tabela 44 

Miejsce urodzenia 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 Wieś 15 8,5 8,5 8,5 

2 Miasto do 19 999 26 14,7 14,8 23,3 

3 20 000 – 99 999 36 20,3 20,5 43,8 

4 100 000 – 499 999 54 30,5 30,7 74,4 

5 500 000 i więcej mieszk. 45 25,4 25,6 100,0 

Ogółem 176 99,4 100,0  

Braki danych 0 1 ,6   

Ogółem 177 100,0   

Tabela 45 

Miejsce zamieszkania: 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 Wieś 13 7,3 7,4 7,4 

2 Miasto do 19 999 7 4,0 4,0 11,4 

3 20 000 – 99 999 12 6,8 6,8 18,2 

4 100 000 – 499 999 75 42,4 42,6 60,8 

5 500 000 i więcej mieszk. 69 39,0 39,2 100,0 

Ogółem 176 99,4 100,0  

Braki danych 0 1 ,6   

Ogółem 177 100,0   
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Tabela 46 

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one: 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 złe 1 ,6 ,6 ,6 

2 raczej złe 4 2,3 2,3 2,9 

3 ani dobre, ani złe 35 19,8 20,2 23,1 

4 raczej dobre 81 45,8 46,8 69,9 

5 dobre 52 29,4 30,1 100,0 

Ogółem 173 97,7 100,0  

Braki danych 0 4 2,3   

Ogółem 177 100,0   

Tabela 47 

Statystyki 

 Wiek respondenta Staż pracy w nauce 

N Ważne 172 174 

Braki danych 5 3 

Średnia 51,1744 23,9368 

Mediana 50,0000 22,0000 

Odchylenie standardowe 9,07950 10,07897 

Rozstęp 41,00 48,00 

Minimum 33,00 2,00 

Maksimum 74,00 50,00 

 

Struktura społeczno-demograficzna respondentów ze stopniem naukowym 

profesora doktora habilitowanego 

Tabela 48 

Proszę zaznaczyć swoją płeć 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany 

Ważne 1 Kobieta 34 23,1 23,1 23,1 

2 Mężczyzna 113 76,9 76,9 100,0 

Ogółem 147 100,0 100,0  

Tabela 49 

Typ uczelni 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 Uniwersytet 56 38,1 40,0 40,0 

2 Politechnika 31 21,1 22,1 62,1 

3 Uniwersytet medyczny 17 11,6 12,1 74,3 

4 Uniwersytet rolniczy 17 11,6 12,1 86,4 

5 Uniwersytet ekonomiczny 15 10,2 10,7 97,1 

6 Uczelnia niepubliczna 4 2,7 2,9 100,0 

Ogółem 140 95,2 100,0  

Braki danych 0 7 4,8   

Ogółem 147 100,0   
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Tabela 50 

Dyscyplina naukowa 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 nauki humanistyczne i 
społeczne 

59 40,1 40,1 40,1 

2 nauki ścisłe i przyrodnicze 50 34,0 34,0 74,1 

3 nauki rolnicze 21 14,3 14,3 88,4 

4 nauki medyczne 17 11,6 11,6 100,0 

Ogółem 147 100,0 100,0  

Tabela 51 

Inne miejsce pracy 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany 

Ważne posiada 38 25,9 25,9 25,9 

nie posiada 109 74,1 74,1 100,0 

Ogółem 147 100,0 100,0  

Tabela 52 

A czy oprócz pracy na tej uczelni pracuje Pan(i)na innej uczelni 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany 

Ważne 1 Tak 21 14,3 14,3 14,3 

2 Nie 126 85,7 85,7 100,0 

Ogółem 147 100,0 100,0  

Tabela 53 

A czy oprócz pracy na tej uczelni pracuje Pan(i)w instytucji naukowo-badawczej 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany 

Ważne 1 Tak 10 6,8 6,8 6,8 

2 Nie 137 93,2 93,2 100,0 

Ogółem 147 100,0 100,0  

Tabela 54 

A czy oprócz pracy na tej uczelni pracuje Pan(i)w firmie| przedsiębiorstwie prywatnym 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany 

Ważne 1 Tak 11 7,5 7,5 7,5 

2 Nie 136 92,5 92,5 100,0 

Ogółem 147 100,0 100,0  

Tabela 55 

A czy oprócz pracy na tej uczelni pracuje Pan(i)w instytucji| urzędzie państwowym lub samorządowym 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 Tak 9 6,1 6,1 6,1 

2 Nie 137 93,2 93,2 99,3 

8 Odmowa odpowiedzi 1 ,7 ,7 100,0 

Ogółem 147 100,0 100,0  
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Tabela 56 

Miejsce urodzenia 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 Wieś 32 21,8 21,9 21,9 

2 Miasto do 19 999 14 9,5 9,6 31,5 

3 20 000 – 99 999 31 21,1 21,2 52,7 

4 100 000 – 499 999 36 24,5 24,7 77,4 

5 500 000 i więcej mieszk. 33 22,4 22,6 100,0 

Ogółem 146 99,3 100,0  

Braki danych 0 1 ,7   

Ogółem 147 100,0   

Tabela 57 

Miejsce zamieszkania: 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 Wieś 13 8,8 8,8 8,8 

2 Miasto do 19 999 3 2,0 2,0 10,9 

3 20 000 – 99 999 14 9,5 9,5 20,4 

4 100 000 – 499 999 56 38,1 38,1 58,5 

5 500 000 i więcej mieszk. 61 41,5 41,5 100,0 

Ogółem 147 100,0 100,0  

Tabela 58 

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one: 

 Częstość Procent Procent ważnych 
Procent 

skumulowany 

Ważne 1 złe 0 0 0 0 

2 raczej złe 0 0 0 0 

3 ani dobre, ani złe 19 12,9 13,1 13,1 

4 raczej dobre 56 38,1 38,6 51,7 

5 dobre 69 46,9 47,6 99,3 

8 Odmowa odpowiedzi 1 ,7 ,7 100,0 

Ogółem 145 98,6 100,0  

Braki danych 0 2 1,4   

Ogółem 147 100,0   

Tabela 59 

Statystyki 

 Wiek respondenta Staż pracy w nauce 

N Ważne 147 144 

Braki danych 0 3 

Średnia 63,1837 36,5694 

Mediana 65,0000 39,0000 

Odchylenie standardowe 7,65794 9,04662 

Rozstęp 42,00 41,00 

Minimum 42,00 12,00 

Maksimum 84,00 53,00 
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Odpowiedzi na niektóre pytania wg typów uczelni i stopni naukowych 

Tabela 60 

 

 

M4. Typ uczelni 

Uniwersytet Politechnika pozostałe 

M3. Stopień naukowy 

Doktor 
Doktor 

habilitowany 

Profesor 
doktor 

habilitowany 
Doktor 

Doktor 
habilitowany 

Profesor 
doktor 

habilitowany 
Doktor 

Doktor 
habilitowany 

Profesor 
doktor 

habilitowany 

(A) (B) (C) (A) (B) (C) (A) (B) (C) 

Czy uważa Pan(i) za celowe wprowadzenie 
kategoryzacji uczelni, według następującej formuły: 

Kategoria A - sieć szkół wyższych, obejmująca kilka 
czołowych uczelni, zajmujących się głównie 
badaniami oraz dydaktyką na poziomie magisterskim 
i doktorskim; 

Kategoria B - uczelnie o dużym potencjale 
naukowym, zajmujące się w równej mierze 
badaniami i dydaktyką (prowadzące także studia 
trzeciego stopnia); 

Kategoria C – wyższe szkoły zawodowe prowadzące 
kształcenie o profilu praktycznym, z nastawieniem na 
studia 

46% 42% 56% 45% 49% 52% 65% 48% 75%B 

W sytuacjach kryzysowych pojedyncze uczelnie 
powinny łączyć się w większe struktury organizacyjne 

36% 58%A 48% 36% 38% 26% 53% 53% 65% 

Operacyjnym zarządzaniem uczelnią, zwłaszcza 
w obszarach finansów i stosunków z otoczeniem 
powinien zajmować się wyłoniony w konkursie 
menadżer 

62% 51% 75%B 94%B 51% 81%B 62% 73% 69% 

Rola rektora powinna ograniczać się do obszarów 
dydaktyki i badań naukowych 

48% 42% 59% 70% 46% 74% 46% 55% 49% 

Podstawową jednostką organizacyjną uczelni 
publicznej powinien być wydział, kierowany przez 
dziekana, wyposażonego w dużą samodzielność 
decyzyjną w kwestiach finansowych i kadrowych 

84% 78% 80% 58% 62% 77% 74% 76% 85% 

Rola senatu oraz rad wydziału powinna zostać 
ograniczona do określania celów strategicznych 
uczelni/wydziału oraz oceny realizacji tych celów 
przez rektora/dziekana 

59% 54% 62% 73% 51% 84%B 65% 45% 56% 

Czy Pana(i) zdaniem studia niestacjonarne w 
uczelniach publicznych powinny być bezpłatne? 

23% 20% 26% 27% 19% 19% 28% 18% 18% 

Czy Pana(i) zdaniem celowe jest powołanie osobnej 
instytucji, zajmującej się finansowaniem badań 
humanistycznych i społecznych? 

62% 51% 43% 21% 24% 39% 35% 49% 47% 

Działalność statutowa uczelni niepublicznych 
powinna być dotowana przez państwo 

29% 30% 31% 12% 27% 16% 42% 26% 27% 

Wyniki są oparte na testach dwustronnych. Dla każdej istotnej pary kategoria z mniejszą proporcją kolumnową pojawia się w kategorii z większą proporcją kolumnową.  
Poziom istotności dla wielkich liter (A, B, C): ,05 
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Tabela 61 

 

M3. Stopień naukowy 

Doktor Doktor habilitowany Profesor doktor habilitowany 

M4. Typ uczelni 

Uniwersytet Politechnika pozostałe Uniwersytet Politechnika pozostałe Uniwersytet Politechnika pozostałe 

(A) (B) (C) (A) (B) (C) (A) (B) (C) 

Czy uważa Pan(i) za celowe wprowadzenie 
kategoryzacji uczelni, według następującej formuły: 

Kategoria A - sieć szkół wyższych, obejmująca kilka 
czołowych uczelni, zajmujących się głównie 
badaniami oraz dydaktyką na poziomie 
magisterskim i doktorskim; 

Kategoria B - uczelnie o dużym potencjale 
naukowym, zajmujące się w równej mierze 
badaniami i dydaktyką (prowadzące także studia 
trzeciego stopnia); 

Kategoria C – wyższe szkoły zawodowe prowadzące 
kształcenie o profilu praktycznym, z nastawieniem 
na studia 

46% 45% 65% 42% 49% 48% 56% 52% 75% 

W sytuacjach kryzysowych pojedyncze uczelnie 
powinny łączyć się w większe struktury organizacyjne 

36% 36% 53% 58% 38% 53% 48% 26% 65%B 

Operacyjnym zarządzaniem uczelnią, zwłaszcza 
w obszarach finansów i stosunków z otoczeniem 
powinien zajmować się wyłoniony w konkursie 
menadżer 

62% 94%A C 62% 51% 51% 73%A 75% 81% 69% 

Rola rektora powinna ograniczać się do obszarów 
dydaktyki i badań naukowych 

48% 70% 46% 42% 46% 55% 59% 74% 49% 

Podstawową jednostką organizacyjną uczelni 
publicznej powinien być wydział, kierowany przez 
dziekana, wyposażonego w dużą samodzielność 
decyzyjną w kwestiach finansowych i kadrowych 

84%B 58% 74% 78% 62% 76% 80% 77% 85% 

Rola senatu oraz rad wydziału powinna zostać 
ograniczona do określania celów strategicznych 
uczelni/wydziału oraz oceny realizacji tych celów 
przez rektora/dziekana 

59% 73% 65% 54% 51% 45% 62% 84%C 56% 

Czy Pana(i) zdaniem studia niestacjonarne w 
uczelniach publicznych powinny być bezpłatne? 

23% 27% 28% 20% 19% 18% 26% 19% 18% 

Czy Pana(i) zdaniem celowe jest powołanie osobnej 
instytucji, zajmującej się finansowaniem badań 
humanistycznych i społecznych? 

62%B C 21% 35% 51%B 24% 49%B 43% 39% 47% 

Działalność statutowa uczelni niepublicznych 
powinna być dotowana przez państwo 

29% 12% 42%B 30% 27% 26% 31% 16% 27% 

Wyniki są oparte na testach dwustronnych. Dla każdej istotnej pary kategoria z mniejszą proporcją kolumnową pojawia się w kategorii z większą proporcją kolumnową. 
 Poziom istotności dla wielkich liter (A, B, C): ,05 
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I WPROWADZENIE 

Badanie opinii środowiska akademickiego zostało przeprowadzone na 

zlecenie Uniwersytetu SWPS przez Fundację Centrum Badania Opinii 

Społecznej. Badanie zostało zrealizowane na ogólnopolskiej losowej próbie 

pracowników uczelni wyższych o liczebności 500 respondentów. Próba 

badawcza była warstwowana ze względu na cechy takiej jak: stopień 

naukowy badanego, dyscyplina naukowa i typ uczelni. Pomiar realizowano w 

dniach od 23 września do 27 października 2016 roku metodą wywiadów 

bezpośrednich przeprowadzanych w technice PAPI1.  

Obok części ilościowej badania, którego wyniki zostały przedstawione w 

odrębnym raporcie, badanym zadano następujące pytania otwarte: 

1) Środowisko akademickie przywiązuje dużą wagę do autonomii uczelni, 

ich niezależności od ingerencji władz administracyjnych. Jakie aspekty 

tej autonomii są Pana(i) zdaniem najważniejsze? Proszę krótko 

uzasadnić dlaczego wskazuje Pan(i) właśnie te kwestie. 

2) Jakie szanse i zagrożenia wiążą się Pana(i) zdaniem z koncepcją 

bliższego powiązania funkcjonowania polskich uczelni z potrzebami 

praktyki gospodarczej w zakresie:  

a) profilu zawodowego absolwentów różnych kierunków studiów;  

b) szkoleń dla kadry menedżerskiej.  

W ramach tej formy badania uzyskano trzy typy odpowiedzi: część 

badanych odpowiedziała: nie wiem, trudno powiedzieć lub odmówiła 

odpowiedzi. Druga grupa badanych odpowiedziała na pytania w sposób 

czysto formalny, wymieniając np. kilka elementów autonomii uczelni, ale bez 

żadnych szczegółowych komentarzy czy uzasadnień. Trzecia grupa 

badanych sformułowała swoje opinie w rozwiniętej formie. Przedmiotem 

niniejszego opracowania są te wypowiedzi swobodne badanych, które 

zawierają uzasadnienie prezentowanych przez nich poglądów. 

Dla prezentacji szczegółowej analizy odpowiedzi badanych na pytania 

otwarte przyjęto konwencję podziału opinii na dwa typy: typ pierwszy 

                                            
1 Paper and Pencil Interview – wywiady realizowane w oparciu o papierowy kwestionariusz, 

na którym ankieter zaznacza odpowiedzi udzielone przez respondenta lub wpisuje jego 

swobodne wypowiedzi (w przypadku pytań otwartych). 
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obejmuje wypowiedzi wskazujące na szanse, jakie wiążą z zachowaniem 

autonomii szkół wyższych; typ drugi to wypowiedzi akcentujące zagrożenia, 

wynikające z ograniczania tej autonomii. W podobny sposób dokonano 

systematyzacji wypowiedzi badanych, dotyczących konsekwencji bliższego 

powiązania polskich uczelni z praktyką gospodarczą.  

II WNIOSKI 

1. Autonomia szkół wyższych stanowi według badanych ważny czynnik 

gwarantujący rozwój uczelni oraz wolności intelektualne typowe dla 

środowisk akademickich. Ważnym aspektem autonomii jest niezależność 

polityczna szkół wyższych. 

2. Badani traktują autonomię uczelni, jako czynnik sprzyjający otwarciu 

uczelni na potrzeby otoczenia. Efektywna współpraca z otoczeniem 

gospodarczym jest jednak traktowana raczej jak eksperyment niż 

standardowy projekt wdrożeniowy. 

3. Wyniki badania pozwalają na zdefiniowanie podstawowych obaw 

środowiska akademickiego, związanych z ewentualnymi zmianami 

systemowymi w szkolnictwie wyższym.  

1) Jest to obawa przed postępującą biurokratyzacją szkół wyższych. 

Należy jednak podkreślić, że obejmuje to nie tylko niechęć wobec 

procedur sprawozdawczych, czy parametryzacji ocen dorobku 

naukowego. Biurokratyzacja to również władcze ingerencje ministerstwa 

w politykę kadrową, dobór kierunków studiów czy tematy prac 

badawczych.  

2) Obecna jest tu także silnie akcentowana obawa przed uwikłaniem 

uczelni w bieżące życie polityczne, tak obfitujące w konflikty interesów i 

wartości. Występuje tu również obawa o zależność od obowiązującej 

"prawdy politycznej".  

3) Widoczna jest także obawa przed „korporatyzacją” uczelni, czyli 

przekształceniem szkół wyższych w organizacje nastawione na zysk i 

powiązane siecią interesów ze światem biznesu. Można powiedzieć, że 
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jest to obawa przed radykalną przebudową kultury organizacyjnej uczelni, 

co dla części środowiska akademickiego oznaczałoby utratę tożsamości 

zawodowej. 

4. Wiele wypowiedzi badanych dotyczących dostosowania profilu 

absolwenta uczelni do potrzeb gospodarki akcentuje kwestie związane z 

rynkiem pracy. Dotyczy to zarówno łatwiejszego uzyskania pracy przez 

absolwentów, jak też wyższej satysfakcji pracodawców.  

5. Należy również odnotować odpowiedzi podkreślające proces otwierania 

się uczelni na potrzeby otoczenia gospodarczego, co skutkować będzie 

zmianą programów dydaktycznych oraz rozwojem badań w obszarze 

nauk stosowanych. Istotną konsekwencją tego otwarcia może stać się 

wzrost zainteresowania przemysłu współpracą ze środowiskiem 

akademickim. Poziom tego zainteresowania obecnie ocenia się raczej 

jako umiarkowany. Bliższe kontakty pomiędzy tymi środowiskami to szansa 

na podejmowanie wspólnych projektów badawczych, finansowanych 

przez przemysł. 

6. Głównym źródłem obaw środowiska akademickiego, związanych z 

kształceniem absolwentów na potrzeby gospodarki jest przekonanie, że 

reorientacja dydaktyki w kierunku kwalifikacji praktycznych spowoduje 

obniżenie poziomu wykształcenia ogólnego absolwentów.  

7. Część obaw formułowanych jest z perspektywy nauk humanistycznych i 

społecznych, które muszą poszukiwać płaszczyzny współpracy z 

przemysłem, podczas gdy w przypadku nauk ścisłych naturalnym 

obszarem współpracy są technika i technologia. 

8. Badanie wykazało niski poziom zainteresowania środowiska 

akademickiego zadaniem szkolenia menadżerów pod szyldem szkoły 

wyższej. Rynek szkoleń dla menadżerów jest opanowany przez firmy 

konsultingowe i funkcjonuje bez istotnego udziału szkół wyższych. Uczelnie 

są obecne w tym segmencie rynku poprzez studia podyplomowe oraz 

poprzez studia MBA. Te ostatnie wiążą się jednak ze zdobywaniem 

specjalistycznego wykształcenia na poziomie magisterium. W tym 

kontekście warto podkreślić, że szkoły wyższe dysponują konkurencyjnym 
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wobec firm konsultingowych potencjałem wiedzy, zasobem wybitnych 

naukowców, którzy są przygotowani do dydaktyki dotyczącej szerokiego 

kontekstu procesów cywilizacyjnych, towarzyszących zmianom 

systemowym, jakie zachodzą w gospodarce europejskiej oraz światowej. 

Być może jednak mamy do czynienia z sytuacją braku komunikacji 

pomiędzy uczelniami a praktyką gospodarczą, co powoduje, że obydwie 

strony nie wiedzą o istnieniu obszaru potencjalnej współpracy. 

III AUTOMOMIA SZKÓŁ WYŻSZYCH – SZANSE  

Wypowiedzi badanych są formułowane na różnym poziomie 

szczegółowości. Rozpoczniemy omówienie od kwestii o charakterze ogólnym. 

Należą do nich następujące aspekty funkcjonowania uczelni: 

Rozwój 

 Ważne jest opracowanie krajowej strategii badań naukowych, 

powiązanej ze strategią rozwoju kraju. 

 Otwartość nauki na problemy społeczeństwa oraz na procesy 

zachodzące w społeczeństwie. 

 Określanie przez uczelnie kierunków własnego rozwoju uczelni kształtuje 

ich tożsamość. 

 Tworzenie nowych innowacyjnych pomysłów w ramach projektów 

badawczych. 

 Dla rozwoju nauki i postępu technologicznego istotna jest możliwość 

podejmowania krytyki naukowej,  dyskusji naukowej, prowadzącej do 

eliminacji słabszych merytorycznie rozwiązań. 

Wolność 

Kwestia wolności w nauce została precyzyjnie wyrażona w następującej 

wypowiedzi: 

„Autonomia uczelni powinna polegać na wolności podejmowania badań i 

zadań badawczych, publicznych dyskusji naukowych, powinna być w tym 
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zakresie szanowana swoista wolna od nacisków <eksterytorialność> tego 

miejsca, pozwalająca na podejmowanie nawet bardzo trudnych tematów”. 

Podkreślono również, że dla zachowania wolności nauki istotne znaczenie ma 

stosowanie zasady prezentowania wszystkich dostępnych teorii i praktyk w 

danym temacie. 

W wielu wypowiedziach kwestia wolności w nauce jest traktowana przede 

wszystkim w kontekście niezależności od władzy politycznej. Oznacza to 

swobodę badawczą, pozbawioną nacisków typu administracyjnego czy 

ideologicznego, dotyczących tematyki badań, narzucania kierunków 

studiów, czy określonych decyzji personalnych. Ten ostatni aspekt dobrze 

ilustruje następująca wypowiedź: „Polityka kadra będąca w gestii jednostek 

utrudnia zatrudnianie miernot wspieranych politycznie”. 

 W wypowiedziach o charakterze szczegółowym badani mówią o 

autonomii uczelni w kontekście większej samodzielności finansowej, 

współpracy przemysłem oraz z lokalnym otoczeniem instytucjonalnym. 

Finanse 

Dla uchwycenia podejścia badanych do kwestii finansowania szkół 

wyższych istotne są następujące wypowiedzi: 

„Rozporządzanie budżetem uczelni - bez autonomii w tej kwestii uczelnia nie 

będzie dobrze zarządzana(to jej władze widzą najlepiej, jakie są potrzeby 

uczelni i gdzie kierować środki (jakie aspekty uczelni rozwijać)”. 

„Autonomia finansowa( prawo do zbycia aktywów, możliwość 

samodzielnego rozdysponowywania środków finansowych, prawo do 

prowadzenia działalności gospodarczej)”. 

„Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez placówki (zakłady, 

kliniki) Uniwersytetów Medycznych”. 

 „Umożliwienie przeznaczenia zysku na cele majątkowe związane z 

działalnością statutową, zniesienie zakazu lokowania wolnych środków 
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zniesienie konieczności uzyskiwania zgody w zakresie rozporządzania 

składnikami aktywów tematycznych ( lub podniesienia kwoty do 500 tys. 

eur.)”. 

„Budżet własny - nie granty” 

„Kształcenie powinno być nadzorowane przez instytucję państwową. 

finansowa: w tym zakresie nie jest właściwe i w praktyce nie jest realne 

odstąpienie od finansowania uczelni publicznych ze środków państwowych”. 

Warto zwrócić uwagę, że badani są zwolennikami finansowania 

działalności publicznych szkól wyższych przez państwo, przy równoczesnym 

postulowaniu całkowitej autonomii w zarządzaniu finansami oraz swobodzie 

działalności gospodarczej w oparciu o majątek trwały uczelni. 

Współpraca z otoczeniem 

Szanse wynikające dla uczelni z nawiązania bliskich relacji z otoczeniem 

ilustrują następujące wypowiedzi: 

„Tworzenie kierunków i specjalności zgodnych z potrzebami przemysłu” 

„Możliwość prowadzenia badań naukowych w odpowiedzi na potrzeby rynku 

oraz wpisywanie się w trendy międzynarodowe”. 

„Możliwość stworzenia autonomicznego programu kształcenia 

dostosowanego do potrzeb rynku lokalnego, możliwość podejmowania 

szybkich i autonomicznych decyzji bez zbędnego aparatu 

administracyjnego”. 

„Autonomiczność decyzji wynikających z potrzeb na rynku lokalnym”. 

„Autonomia powinna być inspiracją do współpracy z samorządem lokalnym”. 

„Możliwość generowania nowych, nowoczesnych rozwiązań, dostosowania 

jakości kształcenia (programów nauczania) do potrzeb rynkowych oraz 

podejmowania efektywnej współpracy z przemysłem regionalnym i 

krajowym”. 
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 Zauważamy, że badani traktują autonomię uczelni, jako czynnik 

sprzyjający otwarciu uczelni na potrzeby otoczenia. Efektywna współpraca z 

otoczeniem gospodarczym jest jednak traktowana raczej jak eksperyment niż 

standardowy projekt wdrożeniowy. 

Wybór wypowiedzi badanych dotyczących szans związanych z autonomią 

szkół wyższych 

Autonomia naukowa - uczelnie powinny mieć możliwość kształtowania 

swojego profilu naukowego, jednak powinna zostać opracowana krajowa 

strategia badań (powiązana ze strategią rozwoju kraju) we wszystkich 

podstawowych grupach nauk, która powinna być powiązana z systemem 

finansowania badań naukowych. 

Niezależność w zakresie wyboru władz uczelni i określania kierunków rozwoju 

uczelni ze względu na utrzymanie tożsamości organizacji i ograniczeniu 

wpływów politycznych. 

Swoboda prowadzenia badań jako odpowiedź na potrzeby rynku oraz 

wpisywanie się w trendy międzynarodowe. Uczelnia jako miejsce twórcze, 

kreatywne, innowacyjne ale też gdzie hołduje się zasadzie - nie ma nic 

bardziej praktycznego niż dobra teoria. 

Niezależność ideologiczna i światopoglądowa programów niezależna od 

aktualnie panującej władzy może być zapewniona jedynie przez 

autonomiczne jednostki naukowe. Polityka kadra będąca w gestii jednostek 

utrudnia zatrudnianie miernot wspieranych politycznie. 

Niezależność, swoboda myśli, uniezależnienie od nacisków, głównie 

politycznych. 

Brak wpływów politycznych, władza samodzielna, władza kadencyjna. 

Kształtowanie programu zajęć, wyniki naukowe dla przemysłu w ramach 

badań uczelni, bez nacisków politycznych. 
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Niezależność od polityki, samodzielne wybieranie władz, rozwój dydaktyki w 

wytyczonych dziedzinach. 

Wykorzystywanie swojego potencjału pracowników, budżet, władze 

uczelniane bez wpływów politycznych. 

Własny model kształcenia, budżet własny - nie granty. 

Finansowanie - pomoc państwa w zakresie finansowania z uwzględnieniem 

celów, które najlepiej zna władza uczelni z uwagi dobre rozeznanie 

środowiska i potrzeb rynku. 

Najistotniejsza jest autonomia w zakresie oferty dydaktycznej, bazując na 

fachowości kadry uczelnie mogą opracowywać programy kształcenia, które 

będą różnorodne. Ponadto ważne jest poszanowanie wolności wyrażania 

poglądów na uniwersytetach, autonomia uczelni także się wpisuje w tym cel. 

Rozporządzanie budżetem uczelni - bez autonomii w tej kwestii uczelnia nie 

będzie dobrze zarządzana(to jej władze widzą najlepiej, jakie są potrzeby 

uczelni i gdzie kierować środki (jakie aspekty uczelni rozwijać). Polityka 

kadrowa uczelni - zatrudnianie/zwolnienie pracownika powinno być w gestii 

rektora, jako podmiotu znającego potrzeby uczelni. Tworzenie 

kierunków/specjalności - uczelnia działa na tym polu w zachodniej Polsce - 

odpowiada na zapotrzebowanie biznesu i praktyki, ta kwestia powinna być 

rozpatrywana wewnątrz uczelni. 

Samodzielność w zakresie tworzenia wydziałów, kierunków i specjalności. To 

wynika ze specjalizacji naukowej pracowników uczelni. 

Tworzenie kierunków i specjalności zgodnych z potrzebami przemysłu. 

Autonomia uczelni powinna dotyczyć przede wszystkim programów 

nauczania, gospodarowania środkami finansowymi, a także wyboru władz 

akademickich. Sterowanie uczelnią przez władze administracyjne i tak będzie 

miało miejsce, bo uczelnia -zwłaszcza publiczna- jest uzależniona od ilości 

środków finansowych przekazywanych przez administrację państwową. Ilość 
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publicznych pieniędzy przekazywanych na potrzeby uczelni, powinna być 

zależna przede wszystkim od jakości kształcenia a dopiero później od ilości 

studentów. Kraj nasz nie potrzebuje tych ogromnych rzesz studentów, których 

kształcimy słabo. kraj potrzebuje małej ilości bardzo dobrze wykształconych 

absolwentów. Odpowiednio przemyślana autonomia uczelni być może 

pozwoliłaby na uruchomienie studiów elitarnych. 

Tworzenie nowych kierunków studiów. Istotne, ponieważ pozwala szybciej 

reagować na zmieniające się potrzeby i oczekiwania rynku pracy i 

gospodarki. 

Najistotniejsze dla mnie aspekty autonomii uczelni to otwartość wobec 

społeczeństwa oraz swoboda w badaniach i nauczaniu. Wiąże się to z 

otwartością nauki na wszelkie procesy zachodzące w społeczeństwie i 

potrzeby badania każdego zjawiska społeczno-gospodarczego przy 

jednoczesnym zaprezentowaniu wszystkich dostępnych teorii i praktyk w 

danym temacie. 

Polityka kadrowa (samodzielne poszukiwanie oraz oferowana wysokość 

wynagrodzenia dla wybitnych pracowników samodzielnych), jak i warunki 

pozostałych pracowników naukowo dydaktycznych i pracowników 

administracji. tworzenie własnej struktury organizacyjnej( uczelni i jej 

perspektyw). Określenie misji uczelni. Samodzielne ustalanie programów 

studiów oraz kryteriów rekrutacji studentów. Wyznaczanie kierunku badań 

naukowych, dostosowanych do zainteresowań pracowników naukowych. 

Polityka finansowa (większe możliwości swobody dysponowania środkami 

finansowymi, zwłaszcza niewykorzystanymi w poprzednich okresach 

rozliczeniowych). 

Uczelnia powinna autonomicznie podejmować decyzje co do swojej 

działalności i zakresu prowadzonych badań. Nie zawsze więc będzie to 

zgodne z aktualną polityką państwa. Jak sama nazwa wskazuje administracja 

powinna dawać warunki do rozwoju nauki. Uczelnie swobodnie te kierunki 

rozwijają zgodnie ze stanem wiedzy. 
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Autonomia finansowa( prawo do zbycia aktywów, możliwość samodzielnego 

rozdysponowywania środków finansowych, prawo do prowadzenia 

działalności gospodarczej). 

Niezależność od Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, samodzielność 

finansowa. 

Uczelnie publiczne podlegają licznym ograniczeniom typowym dla jednostek 

sektora finansów publicznych. konieczne jest stopniowe likwidowanie tych 

przepisów. w pierwszej kolejności:1: umożliwienie przeznaczenia zysku na cele 

majątkowe związane z działalnością statutową 2. zniesienie zakazu lokowania 

wolnych środków 3. zniesienie konieczności uzyskiwania zgody w zakresie 

rozporządzania składnikami aktywów tematycznych ( lub podniesienia kwoty 

do 500 tys. eur.); wybór podmiotowości wydziałów oraz mechanizmów 

centralizacji lub decentralizacji uczelni powinien być autonomicznym jej 

wyborem - jest to mechanizm zaradczy i musi być dostosowany do sytuacji. 

Autonomia uczelni powinna polegać na wolności podejmowania badań i 

zadań badawczych, publicznych dyskusji naukowych, powinna być w tym 

zakresie szanowana swoista wolna od nacisków "eksterytorialność" tego 

miejsca, pozwalająca na podejmowanie nawet bardzo trudnych tematów. 

Najważniejsze dla autonomii uczelni jest jej apolityczność i ocena naukowca 

oparta o jego osiągnięcia naukowe. 

Możliwość stworzenia autonomicznego programu kształcenia 

dostosowanego do potrzeb rynku lokalnego, możliwość podejmowania 

szybkich i autonomicznych decyzji bez zbędnego aparatu administracyjnego. 

Autonomiczność decyzji wynikających z potrzeb na rynku lokalnym. 

Apolityczność uczelni. Zapewnienie statutu uczelni, ciągłości strukturalnej i 

profilu badań. Kwestie umiędzynarodowienia. Myślenie globalne, aniżeli 

lokalne. 
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Autonomia w zakresie programu studiów i profilu badań. W mniejszym stopniu 

- finansowanie. W finansowaniu potrzebna jest współpraca z organami 

państwowymi, agencjami finansującymi naukę na poziomie krajowym i 

europejskim, a także z firmami. Sednem autonomii jest niezależność od 

ideologii. 

Kształcenie powinno być nadzorowane przez instytucję państwową. 

finansowa: w tym zakresie nie jest właściwe i w praktyce nie jest realne 

odstąpienie od finansowania uczelni publicznych ze środków państwowych. 

zastosowanie reguł rynkowych do pracy uczelni może podnieść sprawność 

kształcenia ale także wpłynąć na obniżenie jakości kształcenia. W tym 

zakresie powinna być wzmożona ingerencja państwa i ustalenie 

adekwatnych do rzeczywistości reguł gry polegająca na ustaleniu kierunków 

kształcenia.  

Autonomia uczelni jest niezbędna ze względu na jej lokalną specyfikę, biorąc 

pod uwagę środowisko w którym funkcjonuje i potrzeby, potencjał naukowo-

dydaktyczny, możliwości rozwoju w tworzeniu nowych innowacyjnych 

pomysłów w powstawaniu projektów badawczych. Autonomia uczelni daje 

możliwość integracyjnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej, 

gospodarczej z większymi możliwościami rozwoju. ponadto autonomia 

powinna być inspiracją do współpracy z samorządem lokalnym i nie tylko. 

Autonomia uczelni jest istotna, ponieważ pozwala reagować na wymogi 

otoczenia społeczno-gospodarczego (kreowanie nowych kierunków i 

programów studiów).może być szansą na odbiurokratyzowanie uczelni oraz 

wprowadzić bardziej elastyczne formy zarządzania. 

Autonomia uczelni jest o tyle ważna o ile zapewnia... autonomię rozwoju 

naukowego nauczycieli akademickich! Dla rozwoju nauki i postępu 

technologicznego o wiele ważniejsze jest stworzenie "bezpiecznych" 

warunków pracownikom uczelni do praktycznego umożliwienia im tzw. 

KRYTYKI NAUKOWEJ! Bez "krytyki naukowej" nie ma dyskusji naukowej, a więc 

nie ma możliwości eliminacji "gorszych" pomysłów postępu naukowego i 
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utylitarnego! A tego najbardziej brakuje polskim uczelniom i jednostkom 

naukowym! Warunkiem podstawowym brania udziału w "krytyce naukowej" 

jest bezpieczeństwo zatrudnienia wszystkich nauczycieli akademickich 

poczynając od asystenta! System ocen zewnętrznych powinien zapewnić 

eliminację tych najsłabszych od asystenta do profesora wg jasnych kryteriów! 

Prawo do określenia programów nauczania i planów studiów, prawo do 

tworzenia kierunków studiów; samodzielność w wyznaczaniu zadań 

badawczych i dydaktycznych; prawo do ustanawiania własnej strategii 

rozwojowej; prawo podejmowania współpracy z zagranicznymi jednostkami 

naukowymi; prawo do podejmowania działalności gospodarczej. Wszystkie 

wymienione powyżej elementy autonomii uczelni dają jej pracownikom 

możliwość generowania nowych, nowoczesnych rozwiązań, dostosowania 

jakości kształcenia (programów nauczania) do potrzeb rynkowych oraz 

podejmowania efektywnej współpracy z przemysłem regionalnym i 

krajowym. 

Autonomia uczelni musi być zachowana. Władze administracyjne mogą 

jedynie sugerować rozwój nowych kierunków studiów związanych z rozwojem 

danego regionu. W tym przypadku konieczna jest pomoc finansowa ze strony 

władz lokalnych. 

Władze administracyjne powinny ustalić ogólne reguły działania. Ustawa o 

szkolnictwie wyższym nie powinna mieć więcej, niż np. 50 stron. Szczegółowe 

rozwiązania powinny należeć do uczelni. Nie można wszystkiego 

zadekretować. 

Senat traktować jako najistotniejsze ogniwo w strukturze zarządzania uczelnią. 

Dobór kadr pozostawić w gestii Rektora, Dziekanów i Kierowników Katedr. - 

uczelnie winny mieć charakter apolityczny także bez wpływu Kościoła na 

zatrudnienie i programy nauczania; - programy studiów i zakres merytoryczny 

dostosować do potrzeb regionalnych i lokalnych; - wdrażać w uczelniach 

światowe dokonania i osiągnięcia naukowe bez względu na indywidualną 

świadomość i uprzedzenia, szczególnie w naukach medycznych; - 
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przestrzegać zasad etycznych w relacjach z otoczeniem; - wzmocnić 

finansowanie uczelni szczególnie w dziedzinie badań oraz kondycji 

ekonomicznej zatrudnionej kadry uzależniając zarobki od dokonań 

indywidualnych pracowników; - ranking uczelni opierać na wiedzy studentów, 

a nie na historii zeszłych osiągnięć. Tzw. uczelnie "flagowe" traktować 

podobnie jak inne. 

Brak wpływu obowiązujących nurtów politycznych na gospodarkę finansową 

uczelni oraz projekty badawcze, bo umożliwiłoby prowadzenie działalności 

gospodarczej przez uczelnię z możliwością wykorzystania pozyskanych 

środków na badania naukowe. 

Samodzielne zarządzanie środkami pieniężnymi przeznaczonymi na naukę. 

Decydowanie o ilości przyjmowanych studentów. Decydowanie o kierunkach 

kształcenia podyplomowego. Możliwość prowadzenia działalności 

gospodarczej przez placówki (zakłady, kliniki) Uniwersytetów Medycznych. 

Uczelnie wyższe powinny w sposób autonomiczny podejmować decyzje 

dotyczące profilu studiów, kierunków oraz specjalności. Jest to o tyle ważne, 

że możliwe jest szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, profil firm 

produkcyjnych w regionie i kształcenie studentów zgodnie z 

zapotrzebowaniem przyszłych pracodawców. 

Należy przestrzegać reguł związanych akredytacją związaną z nadawaniem 

stopni i tytułów naukowych, prowadzenia kierunków studiów. Zwiększyć 

parametr oceny uczelni uwzględniający stopień i jakość zatrudnianych 

absolwentów. Winna postępować ekonomizacja zarządzania uczelnią, 

wzmocnić rolę funkcji menadżerskich kierownictwa uczelni. Większa 

autonomia winna być powiązana ze zmianami systemu zarządzania 

uczelniami w kraju, winno się tu ewolucyjnie przechodzić do modelu w 

krajach uprzemysłowionych, finansowanie uczelni przez granty za 

pośrednictwem przemysłu itd. 
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III AUTOMOMIA SZKÓŁ WYŻSZYCH – ZAGROŻENIA 

Większość wypowiedzi dotyczących zagrożeń dla autonomii uczelni 

odwołuje się do wpływów wywieranych na szkoły wyższe przez administrację 

państwową. Ograniczenie swobody prowadzenia badań naukowych przez 

instytucje państwa może prowadzić do następujących zagrożeń: 

1) Hamowanie kreatywności. 

2) Sprzyjanie ograniczeniu lub wręcz zaprzestaniu niektórych kierunków 

badań. 

3) Sprzyjanie postawom biernym. 

4) Zahamowanie rozwoju naukowego. 

5) Produkcja wyników dopasowanych do potrzeb zamawiającego. 

6) Malejące w sposób drastyczny finansowanie nauki. 

7) Duże  uzależnienie od NCN i od NCBiR. 

8) Hamowanie rozwoju kadry. 

9) Przerost biurokracji wynikający z rozporządzeń i ustaw. 

10)  Uwikłanie politycznie. 

11)  Obniżenie poziomu kształcenia. 

12)  Zanik lub obniżenie faktycznej aktywności naukowej. 

13)  Narzucanie pewnych rozwiązań z zewnątrz odgórnie może mieć 

znamiona nieuczciwej konkurencji może też doprowadzić do 

zniszczenia twórczego potencjału (np. uczelni prowincjonalnych). 

14)  Ocena wydajności naukowców i regulowanie wg nich dostępnych 

środków na naukę może być blokujące dla rozwoju.  

15)  Przekształcenie uczelni w zakłady przemysłowe zorientowanymi na 

coraz większy zysk. 

Jako ilustracja postaw badanych wskazujących na zagrożenia autonomii 

szkół wyższych, wynikające z wpływów administracji państwowej posłużą 

następujące wypowiedzi: 
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„Wprowadzenie ram KRK rządzących się obcym nauce ramami Total Quality 

Management jest przykładem nachalnej ingerencji logiki pola biznesu w pole 

działania nauki”. 

„Uczelnie przyjmują logikę korporacyjną i szeroko pojętą neoliberalną retorykę 

której słowem kluczem jest opłacalność”. 

„Należy zmniejszyć zainteresowanie pracowników <piruetyzacją nauki> 

polegającą na wydłużaniu listy publikacji bez wydłużania listy osiągnięć”. 

„Najważniejszą kwestią autonomii uczelni jest w mojej opinii niezależność 

prowadzenia badań naukowych. Uniwersytet nie powinien prowadzić badań 

zleconych przez państwo, narzuconych przez szeroko rozumiany biznes, ale 

takie które naukowcy uznają za ważne dla rozwoju własnej gałęzi nauki. 

Naukowcy są bowiem ekspertami w swojej dziedzinie a wszelkie narzucanie 

im tematyki badań jest podważaniem ich wiedzy i kompetencji”. 

Wydaje się, że przytoczone wypowiedzi pozwalają na zdefiniowanie 

podstawowych obaw środowiska akademickiego, związanych z 

ewentualnymi zmianami systemowymi w szkolnictwie wyższym. Po pierwsze – 

jest to obawa przed postępującą biurokratyzacją szkół wyższych. Należy 

jednak podkreślić, że nie jest to tylko niechęć wobec procedur 

sprawozdawczych, czy parametryzacji ocen dorobku naukowego. 

Biurokratyzacja to również władcze ingerencje ministerstwa w politykę 

kadrową, dobór kierunków studiów czy tematykę prac badawczych. Po 

drugie - jest to obawa przed uwikłaniem uczelni w bieżące życie polityczne, 

tak obfitujące w konflikty interesów i wartości. Występuje tu również obawa o 

zależność od obowiązującej "prawdy politycznej". Wreszcie – po trzecie – jest 

tu widoczna obawa przed „korporatyzacją” uczelni, czyli przekształceniem 

szkół wyższych w organizacje nastawione na zysk i powiązane siecią 

interesów ze światem biznesu. Można powiedzieć, że jest to obawa przed 

radykalną przebudową kultury organizacyjnej uczelni, co dla części 

środowiska akademickiego oznaczałoby utratę tożsamości zawodowej. 
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Wybór wypowiedzi badanych dotyczących zagrożeń związanych z 

autonomią szkół wyższych 

Autonomia w zakresie badań oraz dydaktyki (w obrębie ogólnych ram 

zapewniających jej jakość). Ograniczenie swobody prowadzenia badań 

może być znaczącym czynnikiem hamującym kreatywność, sprzyjającym 

ograniczeniu lub wręcz zaprzestaniu niektórych kierunków badań, 

sprzyjającym postawom biernym. 

Uważam, że wszystkie aspekty autonomii uczelni są ważne. Jednak z mojego 

punktu widzenia, tj. pracownika naukowo-dydaktycznego, na pierwszym 

miejscu zawsze pozostaje autonomia dydaktyczno-naukowa, a zwłaszcza 

naukowa. moim zdaniem ograniczenie lub brak tej autonomii np. przez 

odgórne nauczanie jakiejś jedynie słusznej tematyki badań, mogłoby 

skutecznie zahamować rozwój naukowy. Naukowiec powinien mieć zawsze 

wolny wybór drogi naukowej, którą chce podążać. 

Zmiany w polityce nie służą nauce. Uzależnienie od finansowania 

zewnętrznego, zamawianie badań prowadzi do produkcji wyników 

dopasowanych do potrzeb zamawiającego 

Limity, które ograniczają nabór na określone kierunki studiów,  2. Malejące w 

sposób drastyczny finansowanie nauki (współfinansowanie nauki) z MNiSzw, to 

powoduje duże  uzależnienie od NCN i od NCBiR (gdzie kryteria oceny i 

sposób oceny wielu projektów budzą kontrowersje i są dyskusyjne). 

Praca naukowa jest pracą Twórczą trudną do uchwycenia w menadżerskich 

parametrach. Ocena wydajności naukowców i regulowanie wg nich 

dostępnych środków na naukę może być blokujące dla rozwoju. Z drugiej 

strony pojawia się poważne zagrożenie nieproduktywności. 

Autonomia uczelni w zakresie organizacji procesu dydaktycznego - zbyt dużo 

regulacji centralnych, których jedynym efektem jest nadmiernie kreatywna 

biurokracja.  

Jestem za całkowitą autonomią, bez ingerencji państwa i polityki 



19 

Autonomia uczelni oznacza jej niezależność od instytucji typu MNiSW. Ergo 

instytucje tego typu nie mogą narzucać uczelniom absurdalnych wymogów, 

procedur, zasad biurokratycznych, które utrudniają proces dydaktyczny i 

badania naukowe. Szczególnie dotkliwe są ograniczenia tej autonomii w 

zakresie sposobu finansowania, tzn. narzucanie bardzo sztywnych podziałów, 

pól, limitów. Powoduje to, iż wydanie jakiejkolwiek kwoty na badania, nawet z 

własnego grantu to droga przez mękę. 

Obecne uwarunkowania i rozwiązania hamują rozwój kadry. 

Ustalanie procedur administracyjnych. powinno leżeć w gł. mierze po stronie 

uczelni - obecnie przerost biurokracji wynikającej z rozporządzeń i ustaw jest 

tak ogromny, ze o jakiej obecnej niezależności mówimy. 

Odbiurokratyzowanie działań uczelni - zdjęcie z pracowników naukowych 

"papirologii". 

Ograniczenia administracyjne, takie jak dwustopniowe studia magisterskie, 

prowadzą do nadmiaru procedur biurokratycznych (studenci są przyjmowani 

dwa razy na studia) i powtarzania treści na wykładach/ ćwiczeniach. 

Jesteśmy zmuszeni do ograniczenia zakresu podstawowych wykładów na 

studiach I stopnia i powtarzania części materiału na studiach II stopnia. 

Decyzje administracyjne nie uwzględniają specyfiki i tradycji nauczania na 

konkretnych kierunkach. 

Autonomia uczelni powinna być ograniczona. konkursy na stanowiska - 

WYMÓG! Zarządzający uczelnią powinni mieć obowiązek przedstawienia 

celów i strategii dojścia/realizacji. Konieczna kontrola MNISW w spr. realizacji 

ww. celów. 

Dlaczego obligatoryjnie uczestniczymy w procesie bolońskim i w tym aspekcie 

2-stopniowego kształcenia? uważam że w trakcie kształcenia w systemie 5 

letnim wszystko było poukładane i miało swoje miejsce w odpowiednim 

czasie. Sprawa efektów kształcenia w systemie sylabusów- to urawniłowka dla 

wszystkich, zatracamy tożsamość uczelni, wydziału, katedry. Uniwersalny 
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wzorzec efektów kształcenia, posługiwania się narzuconym nazewnictwem 

powoduje że brak tu odrębności, uczelnia humanistyczna niewiele różni się od 

technicznej, przyrodniczej czy turystycznej. W dalszym ciągu ilość przeważ 

nad jakością (wielkość i ilość grup ćwiczeniowych, specjalizacyjnych, 

audytoryjnych). Czy uczelnie są na wzór zakładu przemysłowego i firmy, 

ośrodkami dającymi coraz większy zysk?! 

Gdyby to ode mnie zależało, od jutra zlikwidowałbym wszystkie 

nowopowstałe (po1990) tzw. wyższe szkoły zawodowe zarówno państwowe, 

jak (zwłaszcza) prywatne. ta patologia, podsycana przez czynniki państwowe 

(zwłaszcza na szczeblu lokalnym) i środowisko pracowników naukowych 

słabej klasy i żądnych wyższych zarobków za słabą pracę - źle się skończy! 

Historia nam , ludziom odpowiedzialnym za naukę obecnie, tego nie 

wybaczy! 

Bliski mi jest "humboldtowski" model autonomii funkcjonującej na wyższych 

uczelniach. zatem państwo powinno w funkcjonowaniu uczelni odgrywać 

rolę drugoplanową i nie ingerować w jej wewnętrzne sprawy. szczególnie 

niebezpieczne i w moim odczuciu krótkofalowe (krótkowzroczne) byłoby 

ingerowanie w kwestiach instytucjonalnych (uchwalanie statutu, tworzenie 

struktury organizacyjnej, doboru kadry akademickiej itp) i dydaktyczno-

naukowych (określenie misji, programu kształcenia, sposobu weryfikacji 

wiedzy i umiejętności) Doniosłość odkryć naukowych jak również poziom 

kształcenia nie poddają się szybkiej i łatwej ocenie. Praktyczne strony odkryć 

naukowych często poznajemy po upływie dziesiątek, a nawet stu i więcej lat. 

Wprowadzenie ram KRK rządzących się obcym nauce ramami Total Quality 

Management jest przykładem nachalnej ingerencji logiki pola biznesu w pole 

działania nauki. W praktyce wprowadzenie takiej obcej dla środowiska ramy 

powoduje działania imitacyjne, ale niestety także stratę czasu i stratę zapału i 

entuzjazmu do pracy. Brak autonomii uczelni przejawia się w nadmiernej 

biurokratyzacji ich działalności przy jednoczesnym braku kompleksowej i 

długoterminowej odpowiedzialności personelu administracyjnego  za 
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powierzone im zadania. Uczelnie przyjmują logikę korporacyjną i szeroko 

pojętą neoliberalną retorykę której słowem kluczem jest opłacalność. Rodzi to 

liczne patologie, np. niechęć albo trudność wyrzucenia z uczelni studentów, 

studiujących po to, by zdobyć stypendia (łatwo dostępne mimo ogólnie 

niskiego poziomu dofinansowania nauki ponieważ system finansowania jest 

niewłaściwe skonfigurowany, a jednostki organizacyjne walczą o liczbę 

studentów i nie są w stanie zająć się niczym innym). 

Większa samodzielność w tworzeniu programów nauczania i i w formach ich 

zapisu, aby nie krępować poprzez ujednolicone standardy kreatywności 

naukowców - uczelnia winna być wszechnicą naukowo-dydaktyczno-

badawczą, a nie szkółką z nadmiarem ustalanych odgórnie np. formalnych 

wymogów nauczania. większa autonomia uczelni w sposobie oceny jakości 

pracy nauczycieli akademickich, gdyż nadmierna parametryzacja 

doprowadza do konieczności dokonywania wyborów nie zawsze służących 

dobru nauczycieli i studentów. za przykład może tu posłużyć niemalże 

konieczność publikowania w najlepiej punktowanych czasopismach mimo że 

teksty pod względem merytorycznym czy tematycznym bardziej pasują do 

niżej punktowanych czasopism lub innego typu wydawnictw - współcześnie 

nastąpiła niebywała degradacja książki jako źródła wiedzy naukowej. 

Uczelnie powinny mieć większą możliwość zatrudniania pracowników jedynie 

na etatach dydaktycznych lub naukowych, bo doskonały dydaktyk nie 

zawsze będzie w stanie np realizować sensowne badania naukowe, a 

doskonały naukowiec nie zawsze potrafi umiejętnie przekazać posiadaną 

wiedzę studentom. 

Moim zdaniem absolutnie zbędna jest też PAKA 

Należy zmniejszyć zainteresowanie pracowników "piruetyzacją nauki" 

polegającą na wydłużaniu listy publikacji bez wydłużania listy osiągnięć. 

Władze administracyjne nie mają żadnej wiedzy na temat prowadzenia 

badan naukowych - zatrudnieni tam ludzie są urzędnikami a nie 

naukowcami, nie rozumiejąc przedmiotu badań naukowych nie są w stanie 
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podejmować trafnych decyzji dotyczących finansowania i organizowania 

tego procesu. Władze administracyjne dążą do pozostania na stanowiskach. 

W przypadku systemów wyborczych horyzont podejmowanych decyzji jest 

wyznaczany terminem wyborów. Badania naukowe prowadzi się często w 

dłuższej perspektywie, a zapewnienie ich stabilności jest często warunkiem 

sukcesu. Kadra administracyjna przyzwyczajona jest do działania 

proceduralnego, nie potrafi wyjść poza schematy, tymczasem w badaniach 

naukowych nowe idee powstają właśnie poprzez łamanie istniejących 

schematów. Władze administracyjne są uwikłane politycznie, 

podporządkowanie im uczelni może skutkować podobnym uwikłaniem 

politycznym, uniwersytet z definicji jest miejscem swobodnego wyrażania 

poglądów, zależność polityczna nie sprzyja wolności wypowiedzi. 

Uczelnie winy starać się o zachowanie wartości, które były w nich tradycyjnie 

rozwijane. Dlatego obok wprowadzania nowych kierunków nie powinny 

rezygnować z dawnych, funkcjonujących od pokoleń - dotyczy to 

tradycyjnych dyscyplin uniwersyteckich. Autonomiczne władze uczelni, 

składające się z przedstawicieli różnych dyscyplin, najlepiej mogą 

decydować o znaczeniu "nierentownych" dyscyplnin dla rozwoju kultury 

humanistycznej, podczas gdy władze administracyjne mogą kierować się 

jedynie wskaźnikami gospodarczymi. 

Ingerencja władz administracyjnych w funkcjonowanie uczelni i coraz 

bardziej szczegółowe kryteria i przepisy nie chronią uczelni przed patologiami 

takimi jak: obniżenie poziomu kształcenia, zanik lub obniżenie faktycznej 

aktywności naukowej. W programach "grantowych" najmniej istotna jest ich 

zawartość merytoryczna a najbardziej właściwe wypełnienie niezwykle 

rozbudowanych wniosków. Skutkiem jest brak przełożenia wydatkowanych 

środków na faktyczne rezultaty naukowe lub gospodarcze. Rozbudowane 

procedury administracyjne są usprawiedliwieniem dla niepodejmowania 

decyzji przez osoby kierujące na uczelniach. 4. Szczegółowe przepisy 

dotyczące wniosków awansowych pracowników naukowych zdejmują z 

recenzentów konieczność oceny merytorycznej dorobku naukowego. 
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"Ręczne sterowanie" projektami opierającymi się na kreatywności a takim jest 

uczelnia wyższa oraz nadmierne centralizowanie ośrodków kulturotwórczych 

nigdy nie służy dobrze rozwojowi cywilizacyjnemu danej społeczności. 

Decyzje dotyczące rozwoju, kierunków badań, zatrudnienia muszą być 

oczywiście osadzone w prawie krajowym ale autonomia uczelni w dzisiejszym 

kształcie w tym m in. możliwość podejmowania nowych wyzwań jest istotna 

dla rozwoju kultury i nauki. Narzucanie pewnych rozwiązań z zewnątrz 

odgórnie może mieć znamiona nieuczciwej konkurencji może też 

doprowadzić di zniszczenia twórczego potencjału (np. uczelni 

prowincjonalnych). 

Środowisko naukowe ceni niezależność ponieważ ona pozwala na 

podejmowanie oryginalnych badań bez ograniczeń administracyjnych. Moim 

zdaniem nauka powinna być wolna od wszelkiego rodzaju nakazów i 

zakazów administracyjnych. Wystarczy dobra ustawa o szkolnictwie wyższym 

a administracja i polityka wprowadzają niepotrzebny zamęt. 

Autonomia uczelni jest ważna ale zależy w głównej mierze od mądrych władz 

uczelni. Niestety w ostatnich latach można mieć duże wątpliwości co do 

takowych. 

Najważniejszym aspektem autonomii jest wolność wyboru profilu naukowego 

badań. Próby nadmiernej komercjalizacji badań prowadzą do wypaczenia 

idei poznawczego charakteru badan naukowych. Potencjalne korzyści 

wynikające z możliwości komercjalizacji wyników badań nie mogą być w 

żadnym wypadku wybierania pewnych kierunków badawczych na niekorzyść 

innych. 

Brak wiedzy administracji dotyczącej procesów kształcenia. Specyfiką uczelni 

wyższych jest prowadzenie badań naukowych i dydaktycznych czym 

administracja się nie zajmuje. Wszelkie ingerencje w tym obszarze będą zatem 

oparte na przekonaniach a nie wiedzy dot. procesów. 
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Rozwiązania administracyjno-centralne się nie sprawdzają. Podstawą 

funkcjonowania Uniwersytetu są podania podstawowe, każda podległość i 

funkcjonalizowanie badań, ogranicza rozwój wiedzy i kreatywność badaczy. 

To środowisko ma oceniać badania, a nie Administracja. 

Uniezależnienie od Administracji i wpływów politycznych. Polityka kadrowa 

tylko w gestii uczelni. Należy natychmiast zmienić zapisy ustawy o szkolnictwie 

wyższym, które pozwalają odwołać rektora przez ministra. 

Ta autonomia jest bardzo wątła, powinna polegać na tym: 1) braku 

ingerencji władz wyższych w procesy dydaktyczne; 2) Zlikwidować instytucje 

kontrolne - ograniczyć PKA (ich kompetencje); 3) Zmienić zapisy ustawy o 

szkolnictwie wyższym, dopuszczające odwołania rektora przez ministra. 

Likwidacja CK ds. stopni i tytułów jako przejawu biurokratyzacji i stalinizmu. 

Niemożliwość narzucenia habilitacji zewnętrznych wydziałów, jeśli ktoś 

przyjmuje habilitację u siebie musi przyjąć habilitowanego do swojej Rady 

Wydziału, chyba że dana osoba nie jest pracownikiem żadnej uczelni, która 

ma prawo nadawania habilitacji. 

Ogromną szkodą jest ograniczenie z powodów finansowych oraz zmniejszonej 

liczby studentów (niż demograficzny) istnienie tradycyjnych związków; mistrz-

uczeń. w praktyce z powodów ekonomicznych likwidacji uległy seminaria 

magisterskie. Bezduszny system parametryzacji zlikwidować w ocenie nauk 

humanistycznych. 

Najważniejszą kwestią autonomii uczelni jest w mojej opinii niezależność 

prowadzenia badań naukowych. Uniwersytet nie powinien prowadzić badań 

zleconych przez państwo, narzuconych przez szeroko rozumiany biznes, ale 

takie które naukowcy uznają za ważne dla rozwoju własnej gałęzi nauki. 

Naukowcy są bowiem ekspertami w swojej dziedzinie a wszelkie narzucanie 

im tematyki badań jest podważaniem ich wiedzy i kompetencji. 

Uczelnie w żadnym wypadku nie powinny być uwikłane w bieżące życie 

polityczne, które pojawia się jako aspekt działania także w sferze 
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menadżerskiej. autonomia uczelni jest gwarancją apolityczności jest 

gwarancją utrzymania na nich badan podstawowych - szczególnie w małych 

ośrodkach, gdzie władze administracyjno- samorządowe chciałyby 

zagwarantować sobie wpływy polityczne, gospodarcze na uczelni. 

Regulacje prawne narzucane przez Ministerstwo powinny być ograniczone. 

Zwłaszcza ingerowanie w programy dydaktyczne nie powinno mieć miejsca. 

Studiowanie wymaga kontaktów studenta z nauczycielem akademickim i to 

od poziomu kadry zależy jakość kształcenia, a nie od biurokratycznych 

rozporządzeń. 

Niezależność od obowiązującej "prawdy politycznej". Tzn. zarówno tematy 

badań prowadzonych w uczelniach jak i - przede wszystkim - zakres i sposób 

przekazywania wiedzy studentom nie mogą podlegać wpływom polityków (a 

do tego sprowadzają się władze administracyjne). Dlaczego? Bo tylko w 

oparciu o szeroką wiedzę (tzn. opartą o wyniki uznanych i potwierdzonych 

badań, a nie o ideologię nieważne jaką), krytyczne myślenie możliwe jest 

"uzyskanie" kreatywnego społeczeństwa, a bez tej cechy można zapomnieć 

zarówno o rozwoju, jak i nawet przystosowaniu się do błyskawicznie 

zmieniającej się rzeczywistości. 

Współcześnie autonomię uczelni rozumie się w sposób „operacyjny”, 

przekłada się ją na kompetencje a zarazem na otwartość wobec 

społeczeństwa. Nie można jednak oczekiwać swobody w zarządzaniu 

uczelniami przy obecnym systemie ich finansowania, ani oczekiwać swobody 

w kształceniu wobec wielu narzucanych ograniczeń. Prawo do autonomii 

instytucjonalnej i dydaktyczno-naukowej nie jest atrakcyjne wobec systemu 

finansowania uniwersytetów preferujących miary ilościowe, jednakowe dla 

wszystkich, bez względu na rodzaj misji czy rozmach planów rozwojowych. 

Brakuje finansowej transparentności oraz społecznej kontroli, z która 

autonomia powinna być ściśle związana. Autonomia powinna przejawiać się 

we wzmocnieniu zdolności do kierowania i zarządzania kadrą akademicką i 
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administracyjną oraz w umiejętności dostosowywania wewnętrznych struktur i 

procesów decyzyjnych do specyficznej misji i profili uczelni. 

V DOSTOSOWANIE PROFILU ABSOLWENTA SZKOŁY WYZSZEJ DO 

POTRZEB PRAKTYKI GOSPODRCZEJ – SZANSE I ZAGROŻENIA 

Szanse 

Wiele wypowiedzi badanych dotyczących dostosowania profilu 

absolwenta uczelni do potrzeb gospodarki akcentuje kwestie związane z 

rynkiem pracy. Dotyczy to zarówno łatwiejszego uzyskania pracy przez 

absolwentów, jak też wyższej satysfakcji pracodawców.  

Należy również odnotować odpowiedzi podkreślające proces 

otwierania się uczelni na potrzeby otoczenia gospodarczego, co skutkować 

będzie zmianą programów dydaktycznych oraz rozwojem badań w obszarze 

nauk stosowanych. Istotną konsekwencją tego otwarcia może stać się wzrost 

zainteresowania przemysłu współpracą ze środowiskiem akademickim, które 

obecnie ocenia się raczej jako umiarkowane. W tym kontekście pojawiają się 

szanse na podejmowanie wspólnych projektów badawczych, finansowanych 

przez przemysł. 

Jako szanse dla gospodarki badani wskazują przede wszystkim możliwość 

wdrażania innowacji do praktyki przemysłowej oraz podniesienie poziomu 

kwalifikacji kadry menadżerskiej, przygotowanej zgodnie z oczekiwaniami 

przedsiębiorstw. Szansą jest również podejmowanie problemów, które są 

istotne dla przemysłu w pracach inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Nie 

bez znaczenia może okazać się mechanizm angażujący interesariuszy w 

proces dydaktyczny oraz w projekty badawcze. Aktualny poziom udziału 

przedstawicieli otoczenia gospodarczego w dydaktyce uczelni jest oceniany 

jako niski. 

   Warto odnotować wypowiedzi, które wskazują na szerszy kontekst 

analizowanego zjawiska. Z jednej strony dotyczy to transferu wartości 

wyższego rzędu pomiędzy środowiskiem akademickim a światem biznesu. 
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„Tak wykształcone kadry będą potrafiły przewidywać przyszłe zmiany w 

gospodarce i na nie reagować, uczelnie będą upowszechniać postawy 

obywatelskie i prokonkurencyjne w gospodarce”. 

Z drugiej strony mamy do czynienia z propozycjami tworzenia 

instytucjonalnych form współpracy między tymi środowiskami. 

„Celowe jest kształcenie pod potrzeby regionu, ważne jest planowanie profilu 

kształcenia na te potrzeby. Duże korzyści dla obu stron dałoby stworzenie 

rady programowej i bazy etatów, z której wynikałoby powoływanie 

specjalności”. 

Wybór wypowiedzi badanych dotyczących szans związanych z 

dostosowaniem profilu absolwentów uczelni do potrzeb praktyki 

gospodarczej 

Lepsze dopasowanie wiedzy i umiejętności absolwentów do potrzeb praktyki 

gospodarczej.  

Poprawa kapitału ludzkiego, większe szanse na rynku pracy. 

Możliwość pozyskania pracy w Polsce, zmniejszająca wyjazd absolwentów za 

granicę. 

Lepsze dostosowanie do rynku i wyprzedzanie oczekiwań rynku zawody w 

otoczeniu szybko się zmieniają, studentów czeka prawdopodobnie zmiana 

zawodu kilka razy w życiu. 

Wreszcie dyplomy dające gwarancję pracy. 

 Większa rola badań stosowanych na kierunkach studiów związanych z 

naukami stosowanymi i powiązanie ich dydaktyką i włączaniem studentów 

do tych badań. Większa autonomia uczelni w zakresie kształtowania 

programów studiów, wzrost roli samodzielnej pracy studentów oraz praktyk. 

Rozwijanie badań dla potrzeb praktycznych, wdrażanie innowacji do praktyki 

i czerpanie pomysłów i rozwiązań dla gospodarki. 
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Szanse bliższego powiązania teorii z praktyką. 

Zbliżenie wiedzy i umiejętności absolwentów do oczekiwań rynku pracy. 

Zapewnienie kadr menadżerskich, decyzyjnych dla gospodarki i profilu 

określonym w strategii rozwoju gospodarki/przemysłu itp.; rozwiązywanie 

problemów wynikających z rozwoju gospodarki; tworzenie nowych, 

innowacyjnych powiązań wychodzących naprzeciw gospodarce - 

konkretnym jednostkom gospodarczym; wspomaganie finansowe uczelni 

poprzez np. wspólne projekty badawcze. 

Po stworzeniu bazy potrzeb i oczekiwań potencjalnych pracodawców (dla 

studentów),a także sprecyzowaniu strefy gospodarczej w zakresie RiD - na 

razie zakłady "gigantyczne" posiadają własne zaplecze badawcze (poza 

granicami), a małe firmy są umiarkowanie zainteresowane innowacyjnością 

,a z pewnością nie są zainteresowane wnoszeniem udziału finansowego. 

Problemem uczelni jest bardzo ograniczone zainteresowanie przemysłu i 

innych instytucji gospodarczych dobrze wykształconymi absolwentami. Jeśli 

przemysł zacznie szukać dobrych absolwentów - więcej, i nie tylko 

informatyków - to uczelnie będą ich kształcić, a na ciekawsze kierunki będzie 

się zgłaszało więcej i lepszych kandydatów. racjonalne kształcenie "na zapas" 

nie zawsze jest możliwe. 

Kształcenie absolwentów z umiejętnościami praktycznymi, którzy łatwiej 

znajdą zatrudnienie i satysfakcję pracodawców; - udział "praktyków" w 

dydaktyce - odteoretyzowanie studiów; - większe zaangażowanie zaplecza 

gospodarczego w badania. 

Powiązanie z potrzebami praktyki gospodarczej na pewno pozwoliłoby 

dostosować program zajęć do zapotrzebowania rynku, tak żeby absolwenci 

byli przygotowani do pracy, bo obecnie w programie studiów jest wiele 

przedmiotów które nie przydają się im w praktyce zawodowej. 
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Większa spójność między teorią i praktyką, nadzieja na zgodność zatrudnienia 

z kierunkiem studiów pozwoli studentom jeszcze na etapie studiów ocenić 

słuszność wyboru kierunku. 

Należy dążyć do utrzymania udziału przedstawicieli otoczenia 

gospodarczego w procesie dydaktycznym. Należy zwiększyć zakres badań 

stosowanych, realizowanych dla otoczenia gospodarczego z wykorzystaniem 

studentów - możliwość realizacji prac dyplomowych. 

Otwarcie się uczelni w zakresie otwieranych kierunków studiów na potrzeby 

rynku pracy; dostosowanie minimów programowych do szczegółowych 

potrzeb branżowych. 

Dopasowanie do wymogów rynku pracy (większe kompetencje 

komunikacyjne, techniczne i zawodowe). 

Tak wykształcone kadry będą potrafiły przewidywać przyszłe zmiany w 

gospodarce i na nie reagować, uczelnie będą upowszechniać postawy 

obywatelskie i prokonkurencyjne w gospodarce. 

Szanse wspomnianego powiązania istnieją głównie dla kierunków ścisłych, 

technicznych, być może ekonomicznych. 

Koncepcja bliższego powiązania funkcjonowania polskich uczelni z życiem 

gospodarczym jest właściwą koncepcją i zdecydowanie niesie więcej szans 

niż zagrożeń dla wszystkich podmiotów uczestniczących w tym powiązaniu. 

Dla absolwentów uczelni zbliżanie się do celu jakim jest wykorzystanie swoich 

studiów w praktyce. Ponadto weryfikacja ich przez zewnętrzne osoby, 

zainteresowane przyszłym pracownikiem podniesie efektywność studiów. 

Szansą jest generowanie problemów, które są istotne dla przemysłu. Te 

problemy mogą być podejmowane w pracach inżynierskich, magisterskich i 

doktorskich.  

Konieczne działania wymagają jednak obecności firm i przedsiębiorców w 

wielu aspektach funkcjonowania uczelni. 
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W przypadku Politechniki powiązanie uczelni z biznesem jest dość silne. 

Poprzez tą współpracę biznes w pewnym stopniu wpływa na treści 

przekazywane na uczelni. Ale zwykle odbywa się to oddolnie, przez 

dostosowywanie wybranych kursów przez prowadzących zajęcia, rzadziej 

przez kierunki zamawiane. 

Odświeżenie programów studiów, rewizja sylwetki absolwenta kierunku 

technicznego, lepsze warunki do włączenia praktyki do procesu 

dydaktycznego, zwiększenie roli praktyk zawodowych. 

Większe szanse na zatrudnienie absolwentów, dostosowanie programów 

badawczych do potrzeb rynkowych oraz większe możliwości finansowania 

przez podmioty gospodarcze poprzez stypendia wsparcie finansowe 

konkretnych projektów. 

Szanse na wykorzystanie wyników badań i wdrożenia wyników np. leczenia 

jak również badań socjologicznych i ekonomicznych.   

Celowe jest kształcenie pod potrzeby regionu, ważne jest planowanie profilu 

kształcenia na te potrzeby. Duże korzyści dla obu stron dałoby stworzenie 

rady programowej i bazy etatów, z której wynikałoby powoływanie 

specjalności. 

Studia o profilu praktycznym, to szansa dla studenta na dobrze płatną pracę 

już po ukończeniu studiów, a dla pracodawcy niższe koszty na początku 

związane z wdrożeniem nowego pracownika w system funkcjonowania firmy. 

Powiązanie funkcjonowania polskich uczelni z potrzebami praktyki wpłynie 

na: rozwój technologiczny polskich przedsiębiorstw, wzrost profesjonalnej 

kadry naukowej, wzrost gospodarczy państwa. 

Zagrożenia 

 Główne źródło obaw środowiska akademickiego, związanych z 

kształceniem absolwentów na potrzeby gospodarki jest przekonanie, że 

reorientacja dydaktyki w kierunku kwalifikacji praktycznych spowoduje 
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obniżenie poziomu wykształcenia ogólnego absolwentów. Stanowisko to 

dobrze ilustruje następująca wypowiedź: 

„Uczelnie powinny kształcić w stosunkowo szerokim zakresie , unikając ścisłej 

specjalizacji. Absolwent tak przygotowany szybko nauczy się zawodu w 

przedsiębiorstwie lub firmie, w której zostanie zatrudniony a zachowa 

możliwość zmiany pracy. Trudno przewidzieć trendy rozwoju wiedzy i techniki 

w dłuższej perspektywie, więc ścisła specjalizacja może być przeszkodą na 

drodze do postępu”. 

 Kolejna kwestia to niewielkie doświadczenia środowiska akademickiego 

w kontaktach ze światem biznesu oraz towarzysząca temu nieufność 

uczonych do praktyków. Takie podejście trafnie ilustruje poniższa wypowiedź: 

„Za zagrożenie uważam krótkoterminowość takich projektów i podatność na 

koniunkturalizm, także kiepskie wyobrażenie praktyków o wymogach 

kształcenia w uczelniach wyższych”. 

 Obok tych dwóch kwestii o charakterze ogólnym, badani podnoszą 

również wiele szczegółowych zagrożeń: 

1. Nadmierna specjalizacja 

2. Osłabienie pozycji badań podstawowych.  

3. uczelnie wyższe nie są instytucjami przeznaczonymi do kształcenia 

zawodowego, 

4. Uczelnie przestają kształcić ludzi mądrych, potrafiących się odnaleźć, 

5. Profil zawodowy studiów będzie prowadził do dalszego obniżenia rangi 

studiów. 

6. Małe zainteresowanie praktyki współpracą z uczelniami. 

7. Eliminacja kierunków, które nie przekładają się na proste zastosowania 

w gospodarce. 

8. Likwidacja kierunków humanistycznych niepowiązanych z praktyką 

gospodarczą, 

9. Zapaść humanistyki i nauk społecznych. 
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Zauważamy, że część obaw formułowanych jest z perspektywy nauk 

humanistycznych i społecznych, które muszą poszukiwać płaszczyzny 

współpracy z przemysłem, podczas gdy w przypadku nauk ścisłych 

naturalnym obszarem współpracy są technika i technologia. 

VI WSPÓŁPRACA UCZELNI Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ W 

ZAKRESIE SZKOLEŃ DLA KADRY MENADŻERSKIEJ – SZANSE I 

ZAGROŻENIA 

 Odpowiedzi badanych na pytanie o współpracę ze środowiskiem 

praktyki gospodarczej w zakresie szkoleń kadry menadżerskiej pozwalają na 

dostrzeżenie specyfiki tego obszaru. Badani niezbyt chętnie wypowiadali się, 

nie wskazując ani znaczących szans, ani istotnych zagrożeń. 

Prawdopodobnie zauważalny dystans badanych wiąże się z faktem 

funkcjonowania rynku szkoleń dla menadżerów bez istotnego udziału szkół 

wyższych. Rzecz jasna indywidualni naukowcy uczestniczą jako wykładowcy 

czy trenerzy w szkoleniach prowadzonych przez firmy konsultingowe (krajowe i 

zagraniczne).  

Uczelnie są obecne w tym segmencie rynku poprzez studia 

podyplomowe. Jednak również w tym przypadku mamy do czynienia z 

formułą dydaktyczną szkoły wyższej. Uczelnie prowadzą też studia MBA, co 

jednak wiąże się ze zdobywaniem specjalistycznego wykształcenia na 

poziomie magisterium. 

Badanie wykazało niski poziom zainteresowania środowiska 

akademickiego zadaniem szkolenia menadżerów pod szyldem szkoły wyższej. 

Tymczasem można postawić hipotezę, że szkolenia zorientowane na 

dostarczanie pragmatycznie określonych umiejętności menadżerskich 

(przewodzenie, motywowanie, komunikowanie, itd.), stały się rutynowym 

elementem doskonalenia kwalifikacji zawodowych menadżerów w polskiej 

gospodarce. 
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W tym kontekście wydaje się, że szkoły wyższe dysponują 

konkurencyjnym wobec firm konsultingowych potencjałem wiedzy, zasobem 

wybitnych naukowców, którzy są przygotowani do dydaktyki dotyczącej 

szerokiego kontekstu procesów cywilizacyjnych, towarzyszących zmianom 

systemowym, jakie zachodzą w gospodarce europejskiej oraz światowej.  

Takie zjawiska jak Brexit, ekspansja gospodarcza Chin czy Indii, 

dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, wzrost znaczenia 

gospodarek narodowych, wymagają kompetentnego, wieloaspektowego 

wyjaśnienia i omówienia. Nie ulega też wątpliwości, że środowiska 

menadżerskie są zainteresowane dostępem do tego typu wiedzy. Być może 

jednak mamy do czynienia z sytuacją braku komunikacji pomiędzy uczelniami 

a praktyką gospodarczą, co powoduje, że obydwie strony nie wiedzą o 

istnieniu obszaru potencjalnej współpracy. 

Wybór wypowiedzi badanych dotyczących szans związanych ze szkoleniami 

kadry menadżerskiej  

Szanse - dopływ dodatkowych środków finansowych na uczelnie, większy 

kontakt z doświadczeniami praktyków, które mogą być pomocne w 

działalności dydaktycznej oraz naukowej. 

Możliwość pozyskanie dodatkowych środków finansowych dla uczelni pod 

warunkiem skonstruowania atrakcyjnej oferty w tym zakresie.  

Możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych. Szkolenie jest też 

okazją do skonfrontowania opinii badaczy z poglądami i doświadczeniami 

praktyków. 

Zrozumienie potrzeb interesariuszy, nauczenie współpracy, komunikowania się 

i dochodzenie do konsensusu dla rozwoju gospodarki i nauki. 

Umiejętność powiązania niezależności uczelni z programem potrzeb w 

gospodarce. 
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Szansą jest podnoszenie roli współpracy z praktyką poprzez konstruowanie 

programów "na zamówienie". 

Wymiana myśli i doświadczenia praktycznego i teoretycznego i ich 

powiększanie przez np. wspólne projekty badawcze/rozwojowe. 

Szersze podejmowanie działań służących podnoszeniu kwalifikacji kadry 

menedżerskiej. Utworzenie platformy wymiany doświadczeń: nauka-praktyka. 

Większa humanizacja procesów gospodarczych i zarządzania. 

Rozwinięcie studiów typu MBA; wdrożenie dobrych praktyk 

zachodnioeuropejskich/amerykańskich związanych z potrzebami 

edukacyjnymi w zależności od obranej ścieżki kariery zawodowej. 

Kadra menedżerska będzie starała się sama uzupełniać swoją wiedzę i 

umiejętności, jeżeli zobaczy że oferta jest właśnie dla niej, że zajęcia 

prowadza specjaliści praktycy, którzy mogą podzielić się swoją wiedzą i 

doświadczeniem praktycznym. 

Uświadomienie kadrom zarządzającym przedsiębiorstwami konieczności 

zachowań etycznych w ramach kontaktu z pracownikami ( nie traktowaniu 

osób zatrudnionych jedynie jako czarnych skrzynek na wejściu ktorym jest 

zlecenie do wykonania i na wyjściu gotowy produkt. 

Ważny aspekt działalności uniwersytetu np. szkolenia dla firm, szkoły dla 

trenerów itp. 

Kadra będzie szkolona z uwzględnieniem aspektów globalnego zasięgu 

przedsiębiorczości( vide: przedsiębiorstwa ponadnarodowe). 

Wyspecjalizowanie się uczelni w dodatkowych obszarach, dodatkowy 

dochód z tytułu szkoleń. 

Korzyści dla firmy(kadry menadżerskiej):dopływ nowej wiedzy, ułatwienie 

komunikacji w środowisku, oswajanie stereotypów(tu teoria, tu praktyka0, 
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zmniejszenie kosztów i ryzyka błędnych działań, wspólne prace projektowe i 

publikacje. 

Jest to szansa dla rozwoju programów MBA. 

Zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami w obszarach zainteresowań 

słuchaczy, zawiązanie współpracy z praktykami , pozyskanie praktyków do 

prowadzenia zajęć ze studentami. 

Szanse: Poznanie i trenowanie wielu potrzebnych umiejętności, takich jak: 

układanie relacji z zespołem, budowanie zaangażowania i negocjowania, 

oceniania efektów realizowanych zadań, motywowania, podejmowania 

decyzji, zdobywanie kompetencji, rozstrzyganie sporów, style zarządzania, 

delegowanie zadań i odpowiedzialności itd. 

Szanse: nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami na poziomie osób 

decyzyjnych, tworzenie networkingu. 

Doskonalenie kompetencji kadr menadżerskich. Transfer najnowszych 

osiągnięć nauki do sfery gospodarczej. Motywowanie kadr menadżerskich w 

zakresie potrzeby i konieczności współpracy z uczelniami. Zwiększenie zakresu 

prac naukowo-badawczych realizowanych wspólnie z przemysłem. 

Wybór wypowiedzi badanych dotyczących  związanych ze szkoleniami 

kadry menadżerskiej  

Zagrożenia - nadmierna koncentracja na tego typu szkoleniach, ze szkodą 

dla badań naukowych. 

Brak motywowania kadry akademickiej do organizowania i realizowania 

szkoleń (system bazuje głównie na promocjach naukowych i zdobywaniu 

punktów za publikacje). 

Priorytet dla mody w zakresie np zarządzania w odniesieniu do stosowanych 

metod, treści. - ryzyko promowania niesprawdzonych rozwiązań autorskich, 

wynikających z pogoni za zdobyciem słuchaczy. 
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Zbyt duży wpływ "praktyków" na kształt programów nauczania, może 

spowodować "nauczanie zawodowe" kosztem nauczania w zakresie nauki. 

Aspekty praktyczne są ważne, lecz nie powinny przeważać. 

Żadne szkolenia nie rozwiążą konfliktu interesów miedzy zarządcą a 

zarządzającymi, jeśli jedni i drudzy będą premiowani za coś innego i 

funkcjonowali w odmiennych światach społecznych, a tak najczęściej się 

dzieje, nie tylko w Polsce. 

Zagrożenie: nadmierne zaangażowanie pracowników uczelni w proces 

szkoleń, brak czasu na pełne zaangażowanie się w podstawowe aktywności 

pracowników naukowych uczelni. 

Szkolenia są prowadzone dla kadry inżynierskiej, rzadziej menedżerskiej. Brak w 

kraju spójnego systemu certyfikacji kompetencji w danej 

dziedzinie/specjalizacji, co powoduje ograniczone zainteresowanie tymi 

szkoleniami. 

Nadmierna komercjalizacja. 

Nie sadzę aby to było zadanie uczelni. Pomiędzy uczelniami a praktyką 

gospodarczą potrzebne jest ogniwo pośrednie. 

Zagrożenia: możliwość odpływu kadry dydaktycznej do przemysłu (bardziej 

atrakcyjne wynagrodzenia). 

Powiązanie uczelni z określonymi instytucjami i firmami, które mogą próbować 

naciskać na program studiów. 

Zagrożeniem jest przenikanie kultury korporacyjnej do instytucji, która nie jest 

korporacją. 

Zagrożenia - niebezpieczeństwo traktowania szkoleń jak źródła dodatkowych 

dochodów, a ze strony menadżerów kolejnego akapitu do CV. 

Zagrożenia: spadek zaufania biznesu do uczelni na skutek niewystarczającej 

jakości szkoleń i inercji systemu kształcenia. 
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Załącznik nr 6 do Raportu z przeprowadzonych konsultacji ze środowiskiem naukowym i akademickim 

1 

q24 [...] Jakie aspekty tej autonomii są Pana(i) zdaniem najważniejsze? 

1 

Autonomia naukowa - uczelnie powinny mieć możliwość kształtowania swojego profilu naukowego, 

jednak powinna zostać opracowana krajowa strategia badań (powiązana ze strategią rozwoju kraju) 

we wszystkich podstawowych grupach nauk, która powinna być powiązana z systemem 

finansowania badań naukowych. 

2 

Autonomia w zakresie badań oraz dydaktyki (w obrębie ogólnych ram zapewniających jej jakość). 

Ograniczenie swobody prowadzenia badań może być znaczącym czynnikiem hamującym 

kreatywność, sprzyjającym ograniczeniu lub wręcz zaprzestaniu niektórych kierunków badań, 

sprzyjającym postawom biernym. 

3 nie mam zdania 

4 Nie mam zdania 

5 
wolność badań zmiany w polityce nie służą nauce. Uzależnienie od finansowania zewnętrznego, 

zamawianie badań prowadzi do produkcji wyników dopasowanych do potrzeb zamawiającego 

6 Swoboda badań naukowych. 

7 aspekty działalności naukowej 

8 nie mam zdania 

9 nie odczuwam pozytywnego wpływu autonomii na uczelni 

10 
niezależność w zakresie wyboru władz uczelni i określania kierunków rozwoju uczelni ze względu 

na utrzymanie tożsamości organizacji i ograniczeniu wpływów politycznych 

11 Autonomia w zakresie kształtowania oferty dydaktycznej i wyboru obszarów badań 

12 nie mam zdania 

13 
Możliwość uruchamiania kierunków studiów, także studiów doktoranckich; umożliwia reagowanie 

na sygnały płynące z gospodarki; 

15 
Prawo do powoływania i odwoływania organów jednoosobowych i kolegialnych. Prawo do ustalanie 

programów kształcenia uwzględniających specjalizację badawczą jednostki naukowej. 

16 
Autonomia w tworzeniu kierunków kształcenia - środowisko nauczycieli akademickich ma większą 

wiedzę na temat wymagań pracodawców niż przedstawiciele MNiSW. 

17 Rozwijanie postaw demokratycznych. 

18 

Swoboda prowadzenia badań jako odpowiedź na potrzeby rynku oraz wpisywanie się w trendy 

międzynarodowe Uczelnia jako miejsce twórcze, kreatywne, innowacyjne ale też gdzie hołduje się 

zasadzie - nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria 

19 

Autonomia kształtowania kierunków programów kształcenia - niezbędne są ramowe wskazania 

obowiązujące wszystkich Autonomia w zakresie kształtowania kadry naukowo - dydaktycznej - tu 

również określone wymagania ramowe są niezbędne 

20 Pytanie nie jest pytaniem ankietowym. 

21 

 Limity, które ograniczają nabór na określone kierunki studiów, 2. Malejące w sposób drastyczny 

finansowanie nauki (współfinansowanie nauki) z MNiSzw, to powoduje duże uzależnienie od NCN i 

od NCBiR (gdzie kryteria oceny i sposób oceny wielu projektów budzą kontrowersje i są 

dyskusyjne). 

22 

Praca naukowa jest pracą Twórczą trudną do uchwycenia w menadżerskich parametrach. Ocena 

wydajności naukowców i regulowanie wg nich dostępnych środków na naukę może być blokujące 

dla rozwoju. Z drugiej strony pojawia się poważne zagrożenie nieproduktywności. 

23 Autonomia finansowa 

24 

Samodzielne: 1)wyznaczanie kierunków badań naukowych, 2)ustalanie programów kształcenia, 3) 

ustalanie zasad przyjmowania na studia, 4) ustalanie zasad weryfikowania wiedzy studentów, 5) 

znacznie większa swoboda w zarzadzaniu finansami uczelni 

25 

a) Autonomia w zakresie programów studiów, zapewniająca ich elastyczność. b) Autonomia w 

zakresie wyboru władz. c) Większa autonomia w zakresie nadawania stopni naukowych (szczególnie 

habilitacji). 

26 Ustalanie limitów na poszczególne kierunki studiów stacjonarnym (bez konieczności uzyskiwania 
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zgody MNISW na zwiększanie limitu na studia), ale niekoniecznie z pełnym finansowaniem dla 

ponad limitowych przyjęć. 

27 
Autonomię uczelni wystarczająco charakteryzują: samodzielność, samorządność, niezależność, 

niezawisłość. 

28 Ujednolicenie kryteriów to podstawa dla wyrównania szans studentów i pracowników akademickich 

29 w zakresie podejmowanych badań naukowych i kształtowania programów studiów 

30 

Niezależność ideologiczna i światopoglądowa programów niezależna od aktualnie panującej władzy 

może być zapewniona jedynie przez autonomiczne jednostki naukowe. Polityka kadra będąca w 

gestii jednostek utrudnia zatrudnianie miernot wspieranych politycznie. 

31 nie mam wyrobionej opinii w tym zakresie 

34 ............................... 

35   

36 

mozliwość decyzji: - Otwierania i zamykania kierunków - stopnia wspólpracy z szeroko pojetą 

gospodarką i przemysłem - wprowadzanie modyfikacji w obszarze kształcenia - w zakresie 

organizacji zajęć dodatkowych - wynagradzania pracowników prze realizacji projektów 

finansowanych ze źródeł 

37 

Możliwość prowadzenia kształcenia o najwyższej jakości: liczba studiujących osób, liczba 

nauczycieli akademickich, liczba nauczycieli/ liczby studentów, liczba obowiązkowych godzin 

dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli akademickich; 

38 niezależność, swoboda myśli, uniezależnienie od nacisków, głównie politycznych 

39 

Autonomia uczelni w zakresie organizacji procesu dydaktycznego - zbyt dużo regulacji centralnych, 

których jedynym efektem jest nadmiernie kreatywna biurokracja. Autonomia finansowa. Rektor 

powinien decydować jak dysponować finansami przy pełnej transparentności podziału środków 

finansowych. 

1 026 
wszystkie decyzje powinny byc podejmowane we własnym zakresie. Wewnętrzne uprawnienia do 

samodzielnych badań, podział budżetu 

1 027 
prowadzenie badań naukowych bez nadzoru, samodzielne nadawanie tytułów, możliwość 

kształcenia indywidualnego 

1 028 
rozsądny budżet i jego podział, uczestnictwo w ekonomii współgrające jednak z wytycznymi 

uczelni, odpowiednia kadra naukowa 

1 029 własne rozwiązania prawne, własny system kształcenia, własny budżet, polityka kadrowa 

1 030 uczelniane treści kształcenia, budżet, brak nacisków ze strony decydentów, szczeble kariery 

1 031 niezależność polityczna, niezależność finansowa, niezależność dydaktyczna 

1 032 samodzielnie wybierane władze, własne projekty, rozwój dydaktyczny 

1 033 własne władze, własne decyzje, budżet, awanse 

1 034 władza samorządna, samorządne decyzje, podział budżetu 

1 035 nakreślanie własnych planów rozwoju, bez polityki w uczelni, podział budżetu 

1 036 brak wpływów politycznych, władza samodzielna, władza kadencyjna 

1 037 
odpowiedzialność kierowników badań, wytyczony kierunek rozwoju, dobór kadr, wykorzystanie 

finansów 

1 038 własny budżet, system kształcenia, wybór władz 

1 039 system kształcenia, budżet, ocena pracowników 

1 040 podejmowanie prac rozwojowych, podział budżetu, brak wpływów politycznych 

1 041 
prowadzenie studiów interdyscyplinarnych na poziomie światowym, kształcenie indywidualne, 

szczebel awansów i wynagrodzeń 

1 042 specyfika awansu, możliwość prowadzenia samodzielnych prac budowlanych, sprawiedliwy budżet 

1 043 
działalność ustalana przez statut, zachowanie różnorodności, podział środków finansowych, dobór 

kadry dydaktycznej i stopień awansowania 

1 044 
kształtowanie programu zajęć, wyniki naukowe dla przemysłu w ramach badań uczelni, bez 

nacisków politycznych 

1 045 kierunki badań naukowych, szczebel awansów, finanse 

1 046 
określić rozwój i obszary działalności w sposób suwerenny; odpowiedzialność kierowników z 

"zadanych" obszarów 
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1 047 
swobodne podejmowanie decyzji, rozwijanie wydzielonych dziedzin, finanse i ich podział, 

działalność kadrowa 

1 048 
samodzielność dydaktyczna, przyjęcie samodzielnie wytyczonych programów, finanse i ich 

dystrybucja, kadra naukowa 

1 049 
wcielanie odpowiednich modeli badawczych, podział środków w ramach uczelni, wpływ na awans 

pracowników 

1 050 zarządzanie uczelnią, rozwój odpowiednich kierunków, sposoby awansowania, budżet 

1 051 szkolenie kierunkowe, finanse 

1 052 
niezależność od polityki, samodzielne wybieranie władz, rozwój dydaktyki w wytyczonych 

dziedzinach 

1 053 nadawanie stopni i tytułów naukowych, podział środków finansowych wg założeń własnych 

1 054 
brak ingerencji państwa, jasne wytyczanie działalności i jej realizacja, wpływ na programy 

dydaktyczne 

1 055 
samodzielne tworzenie programów, nie opierać się na minimum programowym, odpowiedzialność 

kierowników badawczych przed uczelnią 

1 056 swoboda w programach nauczania, metody nauczania, budżet 

1 057 
samodzielne decyzje o działalności uczelni niezależność naukowa, niezależność organizacyjna, 

niezależność finansowa 

1 058 swoboda w wyborze badań, podział środków budżetowych bez ingerencji sił politycznych 

1 059 brak wpływów politycznych, kierunki rozwoju, kształcenie indywidualne 

1 060 bez wpływów politycznych, kierunki rozwoju, kształtowanie budżetu 

1 061 samodzielne zarządzanie, wytaczanie samodzielnych celów 

1 062 własne decyzje programowe, wybór władz, własne decyzje strategiczne 

1 063 podejmowanie samodzielnych decyzji, stanowić o sobie w każdej sprawie 

1 064 swoboda polityczna, swoboda kadrowa, swoboda programowa, dzielenie budżetu 

1 065 wybory władz, własny samorząd 

1 066 bez wpływów politycznych, samodzielne kierowanie jakością kształcenia 

1 067 
bez wymuszania działalności do ram państwowych, dydaktyka, badania naukowe, własny profil 

działalności 

1 068 swoboda tworzenia programu, swoboda nauczania, swoboda badań 

1 069 samodzielność dydaktyczna, określenie kierunków rozwoju 

1 070 samorząd zgodny z prawem, rozwój dydaktyki, prowadzenie badań naukowych, samodzielny budżet 

1 071 
wykorzystywanie swojego potencjału pracowników, budżet, władze uczelniane bez wpływów 

politycznych 

1 072 odpowiedzialności za budżet, decydowanie o awansach, decydowanie o programie nauczania 

1 073 wybory do władz, kadencyjność władz, podział budżetu, profil kształcenia 

1 074 kierunki kształcenia, wybory władz 

1 075 własny model kształcenia, budżet własny - nie granty 

1 076 Jestem za całkowitą autonomią, bez ingerencji państwa i polityki 

1 077 
Finansowanie - pomoc państwa w zakresie finansowania z uwzględnieniem celów, które najlepiej 

zna władza uczelni z uwagi dobre rozeznanie środowiska i potrzeb rynku 

1 078 Autonomia jest niezbędna dla niezależności badawczej uczelni. 

1 079 Pełna autonomia programowa i finansowa 

1 080 Samodzielność w kreowaniu: kierunków studiów, kierunków badań, sposobu zarządzania 

1 081 

Autonomia uczelni oznacza jej niezależność od instytucji typu MNiSW. Ergo instytucje tego typu 

nie mogą narzucać uczelniom absurdalnych wymogów, procedur, zasad biurokratycznych, które 

utrudniają proces dydaktyczny i badania naukowe. Szczególnie dotlkiwe są ograniczenia tej 

autonomii w zakresie sposobu finansowania, tzn. narzucanie bardzo sztywnych podziałów, pól, 

limitów. Powoduje to, iz wydanie jakiejkolwiek kwoty na badania, nawet z własnego grantu to droga 

przez mękę. 

1 082 
Autonomia w zakresie prowadzenia i wyboru tematyki badań naukowych. Autonomia z zakresie 

ustalania programów studiów oraz przebiegu studiów 

1 083 odmowa 
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1 084 Programy i kierunki kształcenia, opłaty za studia, badania własne i statutowe 

1 085 Swoboda kształcenia i badań 

1 086 

Najistotniejsza jest autonomia w zakresie oferty dydaktycznej, bazując na fachowości kadry uczelnie 

mogą opracowywać programy kształcenia, które będą różnorodne. Ponadto ważne jest poszanowanie 

wolności wyrażania poglądów na uniwersytetach, autonomia uczelni także się wpisuje w tym cel. 

1 087 

Istotna jest swoboda prowadzenia badań naukowych oraz swoboda wyrażania opinii na aktualne 

tematy. Wskazuje te kwestie ze względu na sygnały płynące z mediów publicznych, świadczące o 

zagrożeniu dla tej swobody (np. komentowania sytuacji będącej w gospodarce). 

1 088 

dobór kadry dydaktycznej i naukowej (w tym zasady zatrudniania). Obecne uwarunkowania i 

rozwiązania hamują rozwój kadry. Polityka badawcza - z celu zachowania równowagi pomiędzy 

zapotrzebowaniem rynku a rozwojem dyscypliny. 

1 089 

Rozporządzanie budżetem uczelni - bez autonomii w tej kwestii uczelnia nie będzie dobrze 

zarządzana(to jej władze widzą najlepiej, jakie są potrzeby uczelni i gdzie kierować środki (jakie 

aspekty uczelni rozwijać). Polityka kadrowa uczelni - zatrudnianie/zwolnienie pracownika powinno 

być w gestii rektora, jako podmiotu znającego potrzeby uczelni. Tworzenie kierunków/specjalności - 

uczelnia działa na tym polu w zachodniej Polsce - odpowiada na zapotrzebowanie biznesu i praktyki, 

ta kwestia powinna być rozpatrywana wewnątrz uczelni. 

1 090 

uczelnia powinna utrzymywać swoją autonomię w zakresie: dobory władz (bo gwarantuje to 

apolityczność uczelni) -planowania programów kształcenia (tak jak zapewnił to system KRK) 

powód: bo uczelnie na podstawie własnych zasobów i oceny rynku jest w stanie najlepiej 

przygotować do tego aby oferował uczciwy program nauczania, pewnych decyzji kadrowych: wiele 

osób zasłużonych dla uczelni nie spełnia wymogów ustawowych aby pozostać na uczelni - uczelnia 

powinna mieć swoją niezależność w decydowaniu o dalszym zatrudnianiu dla takich osób 

1 091 
Powoływanie władz, obszary kształcenia, nadawanie tytułów i stopni naukowych, wydatkowanie 

środków (szczególnie tych pozyskanych poza dotacją stacjonarną) 

1 092 

podejmowanie decyzji w sprawach prowadzonych badan naukowych ich tematyki i finansów. 

Większa autonomia w kształtowaniu kierunków kształcenia. mniejsza ingerencja ministerstwa w 

decyzje uczelni. Większa rola rynku w zakresie funkcjonowania uczelni publiczn. i niepublicznych 

(brak popytu na usługi edukacyjne generowane przez uczelnie publiczne powinno powodować 

likwidację uczelni. 

1 093 

W uczelniach wyższych należy zachować zasady autonomii uczelni demokracji podejmowanych 

decyzji. Należy zadbać o większy udział tzw. pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych 

w podejmowaniu decyzji strategicznych dla rozwoju uczelni. 

1 094 
samodzielność w zakresie tworzenia wydziałów, kierunków i specjalności. To wynika ze 

specjalizacji naukowej pracowników uczelni. 

1 095 

niezależność programowa w sferze dydaktyki (możliwość lepszego wykorzystania dorobku 

badawczego uczelni, większa elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb rynku pracy.. 

Niezależność polityki kadrowej w sferze awansowych (obecnie pzrepisy zbyt rygorystycznie 

określają terminy przystosowania doktoratu i habilitacji z czym wiąże się możliwość kontynuacji 

zatrudnienia. 

1 101 

istotna jest możliwość samodzielnego decydowania uczelni o kierunkach badań, co ma wpływ na 

rozwój uczelni, jeśli mówimy o kwestiach związanych z dydaktyką, czy przyjmowaniem studentów, 

zatrudnianiem pracowników -niezbędne jest tu juz działanie w ramach warunków odgórnie 

ustalonych. Nawet jeśli działa to na niekorzyści poszczególnych jednostek. Inną istotną możliwością 

w zakresie niezależności jest stworzenie możliwości elastycznego działania i odbiurokratyzowanie 

procedur. 

1 102 Rekrutacja na studia. Podział środków wewnątrz uczelni 

1 103 

Ustalanie procedur administr. powinno leżeć w gł. mierze po stronie uczelni - obecnie przerost 

biurokracji wynikającej z rozporządzeń i ustaw jest tak ogromny, ze o jakiej obecnej niezależności 

mówimy. 

1 104 

1.swoboda w zakresie kształtowania treści programów kształcenia-szybka reakcja na potrzeby rynku 

2.konieczność awansów naukowych (zdobycia wyższego stopnia lub tytułu) w określonych ramach 

czasowych powoduje: -odpływ z uczelni osób silnie zaangażowanych w praktykę gospodarczą, -

malejący udział "młodych" pracowników, -trudności w pogodzeniu dydaktyki z rozwojem 
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naukowym 

1 105   

1 106 1. finanse uczelni, 2. zasady zatrudnienia, 3. kwestie awansowe 4. ocena uczelni 

1 107 

1.tworzenie programu studiów oraz oferty edukacyjnej np kursy szkolenia, studia podyplomowe 2. 

wybieranie kierunku projektów badawczych, które są później dofinansowywane przez państwo 3. 

polityka kadrowa 

1 108 autonomia w zakresie wyboru władz rektorskich i dziekańskich 

1 109 

1. tworzenie kierunków i specjalności zgodnych z potrzebami przemysłu, 2. ustalenie własnych 

limitów liczby studentów, jakie należy kształcić na uczelni 3.niezależność finansowa ad1 i 2 - te 

kwestie uczelnie i wydziały (głównie) potrafią dobrze zaplanować i rozwiązać nawiązaniu do 

zapotrzebowania rynku, Ad3 - ta kwestia wydaje się oczywista. Wtedy uczelnia/wydział odnosi 

swoje korzyści jak i ponosi straty 

1 110 

możliwość decydowania o rodzaju, liczbie prowadzonych kierunków kształcenia 2. możliwość 

decydowania o profilu badań naukowych 3. odbiurokratyzowanie działań uczelni - zdjęcie z 

pracowników naukowych "papirologii" 

1 111  nie mam zdania 

1 112 autonomia uczelni powinna dotyczyć swobody podejmowania badań naukowych 

1 113 
profil kształcenia, rozwój badań naukowych. często organy administracyjne nie podejmują spójnych 

decyzji z procesem i rozwojem naukowym uczelni 

1 114 

kwestia autonomii w systemie demokratycznym w uczelniach nie powinna odgrywać ważnej roli. 

Autonomia powinna ograniczyć się do sposobu prowadzenia badań i podejmowania tematów.. 

natomiast realizacja badań na większa skalę przy dużych nakładach musi mieć społeczną akceptację, 

tak jak to jest w rozwiniętych demokracjach. Nie można robić badań dla badań przy poważnym 

obciążeniu finansowym. W USA (...) nie zaakceptowała badań z akceleratorami(/) o bardzo dużych 

(...) 

1 115 

-programy studiów ( autorskie, nakierowane na te obszary badawcze, w których specjalizują się 

wydziały)- Kierunki badawcze zespołów naukowych ( zgodne z kierunkami rozwojowymi dyscyplin 

naukowych) - Autonomia terytorialna i personalna (z wyłączeniem przestępstw karnych) - 

Gwarancja wolności myśli i idei- -odpolitycznienie zarządzania uczelniami i pracownikami nauki. 

Aczkolwiek dyskusja na ten temat nie ma sens w sytuacji, gdy środkami finansowymi(żenującymi), 

przeznaczanymi na utrzymanie, nie rozwój kształcenia na poziomie wyższym, zarządzają władze 

administracyjne i one faktycznie ustalają zakresy autonomii (to "papierowe" nie ma znaczenia) 

1 116 

Autonomia uczelni powinna dotyczyć przede wszystkim programów nauczania, gospodarowania 

środkami finansowymi, a także wyboru władz akademickich. Sterowanie uczelnią przez władze 

administracyjne i tak będzie miało miejsce, bo uczelnia -zwłaszcza publiczna- jest uzależniona od 

ilości środków finansowych przekazywanych przez administrację państwową. Ilość publicznych 

pieniędzy przekazywanych na potrzeby uczelni, powinna być zależna przede wszystkim od jakości 

kształcenia a dopiero później od ilości studentów. Kraj nasz nie potrzebuje tych ogromnych rzesz 

studentów, których kształcimy słabo. kraj potrzebuje małej ilości bardzo dobrze wykształconych 

absolwentów. Odpowiednio przemyślana autonomia uczelni być może pozwoliłaby na uruchomienie 

studiów elitarnych. 

1 117 

uczelnia powinna mieć możliwość elastycznego doboru pracowników. Zawieranie i rozwiązywanie 

stosunku pracy powinno zależeć od potrzeb pracodawcy. Dysponowanie środkami finansowymi 

powinno być wewnętrzną sprawą uczelni. Istniejący system zatrudnienia nie daje możliwości 

zwolnienia pracownika w przypadku gdy nie realizuje zadań związanych z prowadzeniem badań 

naukowych. 

1 118 

moim zdaniem najważniejsza jest niezależność w zakresie programu nauczania. Ograniczenia 

administracyjne, takie jak dwustopniowe studia magisterskie, prowadzą do nadmiaru procedur 

biurokratycznych (studenci są przyjmowani dwa razy na studia) i powtarzania treści na wykładach/ 

ćwiczeniach. Jesteśmy zmuszeni do ograniczenia zakresu podstawowych wykładów na studiach I 

stopnia i powtarzania części materiału na studiach II stopnia. Decyzje administracyjne nie 

uwzględniają specyfiki i tradycji nauczania na konkretnych kierunkach. 

1 119 
jeżeli uczelnie mają się utrzymywać przede wszystkim z projektów, to ten rodzaj autonomii 

powinien być rozszerzony o inne obszary 
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1 120 

1możliwość swobodnego kształtowania profilu badań naukowych i oferty dydaktycznej w ramach 

dostępnych środków finansowych, w tym funduszy publicznych, i w zgodzie z ogólnymi przepisami 

dotyczącymi kształcenia 2. elastyczność sposobu zatrudniania(wyłączenie spod części wymogów 

kodeksu pracy) - obecnie nie sposób zatrudnić np. profesora kontraktowego na 4 lata, bo musiałoby 

to już być zatrudnianie na czas nieokreślony 3.możliwość swobodnego wyboru władz uczelni - 

zapobiegnie to zewnętrznym naciskom szczególnie w przypadku wydziałów /uczelni o profilu 

humanistycznym/społecznym 

1 121 brak zdania 

1 122 res. odmawia odp. 

1 123 
wybór władz uczelni tak jak dotychczas. W największym stopniu zapobiega to ingerencji ze strony 

władz politycznych 

1 124 

autonomia uczelni powinna być ograniczona. konkursy na stanowiska - WYMÓG! Zarządzający 

uczelnią powinni mieć obowiązek przedstawienia celów i strategii dojścia/realizacji. Konieczna 

kontrola MNISW w spr. realizacji ww. celów 

1 125 brak zdania i brak odp. 

1 126 

władza administracyjna nie może znać wewnętrznych problemów uczelni, stąd autonomia uczelni 

jest bezwzględnie konieczna ,zarówno w odniesieniu do finansowania określonych zadań (rozdział 

środków na poszczególne cele); zatrudnianie, opracowywanie programów studiów o charakterze 

autorskim (program na danym wydziale realizującym określony kierunek, może być różny od 

programu na innym wydziale) 

1 127 brak zdania 

1 128 

1.kształtowanie programu zajęć i treści przedmiotów -brak wpływu polityki 2. finansowanie- 

potrzeba i możliwość zarabiania przez uczelnie z tytułu udostępniania obiektów- oceniam 

negatywnie 3. 

1 129 

Autonomia kształcenia- dopuszczenie swobody w tworzeniu programów kształcenia, ocena 

ministerialna na podst. karier absolwentów. Obecnie śledztwa PKA czy nie jest za mało zajęć z 

matematyki, HES, czy języka obcego, jest nieuzasadnione.. Autonomia badań= jest ograniczona 

przez niedostatek finansów. Ale być może wyklucza to marnowanie dotacji państwowych i skłania 

do szerszego poszukiwania sponsorów. Autonomia organizacyjna- uczelnia powinna decydować o 

swojej strukturze, małe wydziały-czy duże, katedry-czy zakłady itp. 

1 130 

1gwarancje realizacji praw i swobodnego wyboru w obszarze działalności naukowej i dydaktycznej 

2. swoboda w doborze treści nauczania przewidywanych dla określonych kierunków studiów3 

rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących spraw personalnych w ramach uczelni 4. 

nieingerowanie w politykę finansową uczelni- większa swoboda w dysponowaniu dostępny i 

środkami, np. możliwości przesunięć środków i zwiększenie nakładów na realizację badań własnych 

1 131 

-możliwość przeprowadzenia egzaminu wstępnego. Poziom przygotowania absolwentów szkół 

średnich do podjęcia studiów pogarsza sie systematycznie od wielu lat. wyniki nowej matury nie są 

najwyraźniej miarodajne, i prowadzenie rekrutacji na jej podstawie skutkuje przyjmowaniem osób, 

które zupełnie sobie nie radzą. 2 Możliwość kształtowania programu studiów Obecne przepisy chyba 

zbyt uogólniły wymagania i utrudniają one kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w 

danej dziedzinie. 

1 132 

uczelnia powinna mięć prawo do organizowania egzaminów wstępnych gdyż jak pokazuje praktyka, 

umiejętności studentów często nie korespondują z oceną z nowej matury. Finansowanie uczelni 

powinno być w mniejszym stopniu zależne od liczby studentów. Obecny stan wpływa negatywnie na 

jakość kształcenia 

1 133 brak zdania 

1 134 
kwestie zatrudnienia pracowników naukowych i badawczych i realizacji projektów powinny być 

sprawą o której decyduje uczelnia i odpowiednie organy funkcjonujące w jej ramach. 

1 135 
1 wybór władz, 2.tworzenie struktur organizacyjnych 3. ukierunkowanie badań 4. niezależność od 

wpływów ideologicznych 

1 136 

dlaczego obligatoryjnie uczestniczymy w procesie bolońskim i w tym aspekcie 2-stopniowego 

kształcenia? uważam że w trakcie kształcenia w systemie 5 letnim wszystko było poukładane i miało 

swoje miejsce w odpowiednim czasie. Sprawa efektów kształcenia w systemie sylabusów- to 
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urawniłowka dla wszystkich, zatracamy tożsamość uczelni, wydziału, katedry. Uniwersalny wzorzec 

efektów kształcenia, posługiwania się narzuconym nazewnictwem powoduje że brak tu odrębności, 

uczelnia humanistyczna niewiele różni się od technicznej, przyrodniczej czy turystycznej. W 

dalszym ciągu ilość przeważ nad jakością (wielkość i ilość grup ćwiczeniowych, specjalizacyjnych, 

audytoryjnych). Czy uczelnie są na wzór zakładu przemysłowego i firmy, ośrodkami dającymi coraz 

większy zysk?! 

1 137 wybór władz - rektor, dziekan - uczelni nie wolno upolityczniać! organy kolegialne -senat , rady. 

1 138 
1swoboda w kreowaniu kierunków studiów 2. liczba studentów na poszczególnych kierunkach 

3.podział dotacji 4.kategoryzacja uczelni a nie kierunków studiów 

1 139 

autonomia prowadzonych badan - szansą jest dialog z najlepszymi badaczami z całego świata; 

zagrożenia - utrata kontaktu ze społecznością międzynarodową, ograniczenie do badań utylitarnych, 

zbyt duża biurokracja 

1 140 

tworzenie i realizacja programów nauczania, swoboda w wyborze tematyki badawczej, dobór kadry 

dydaktycznej i naukowej, wybór współpracowników, decyzja o finansowaniu poszczególnych 

jednostek z przyznanej przez władze administracyjne , odpowiadającej potrzebom puli pieniędzy. 

Uważam, że uczelnie powinny mieć prawo do decyzji o kierunkach badawczych i programach 

studiów także o rozdziale funduszy na te cele. 

1 141 

gdyby to ode mnie zależało, od jutra zlikwidowałbym wszystkie nowopowstałe (po1990) tzw. 

wyższe szkoły zawodowe zarówno państwowe, jak (zwłaszcza) prywatne. ta patologia, podsycana 

przez czynniki państwowe (zwłaszcza na szczeblu lokalnym) i środowisko pracowników naukowych 

słabej klasy i żądnych wyższych zarobków za słabą pracę - źle się skończy! Historia nam , ludziom 

odpowiedzialnym za naukę obecnie, tego nie wybaczy! 

1 142 

swoboda badań, wolność wypowiedzi, niezależność zatrudnienia Pracownik naukowy i całe uczelnie 

musza być odporne na naciski polityków. Winny być apolityczne, jedynym kryterium winny być 

efekty pracy a nie potwierdzenie aktualnie lansowanych poglądów 

1 143 

zwiększać powinna troskę o działanie i pozycję uczelni w Polsce i na świecie. zwiększać powinna 

odpowiedzialność wszystkich ogniw decyzyjnych, bez przerzucania odpowiedzialności na centralną 

administrację czy decydentów politycznych. Czy jednak obecny system wyboru władz dziekańskich 

i rektorskich gwarantuje podejmowanie strategicznych decyzji,czy raczej preferuje zachowanie 

obecnego stanu? 

1 144 

zarządzanie wewnątrz uczelni wynikające z autonomii. Szybkość awansu zawodowego kadry jako 

wyraz wewnętrznej polityki uczelni - wynika ze sposobu funkcjonowania badań w czasie, co 

przekłada się na uzyskiwane efekty dla spełnienia kryteriów awansu naukowego. 

1 145 

bliski mi jest "humboldtowski" model autonomii funkcjonującej na wyższych uczelniach. zatem 

państwo powinno w funkcjonowaniu uczelni odgrywać rolę drugoplanową i nie ingerować w jej 

wewnętrzne sprawy. szczególnie niebezpieczne i w moim odczuciu krótkofalowe (krótkowzroczne) 

byłoby ingerowanie w kwestiach instytucjonalnych (uchwalanie statutu, tworzenie struktury 

organizacyjnej, doboru kadry akademickiej itp) i dydaktyczno-naukowych (określenie misji, 

programu kształcenia, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności) Doniosłość odkryć naukowych 

jak również poziom kształcenia nie poddają sie szybkiej i łatwej ocenie. Praktyczne strony odkryć 

naukowych często poznajemy po upływie dziesiątek, a nawet stu i więcej lat. 

1 146 
resp. odmówił odpowiedzi na te pytania, twierdząc że nie ma nic do powiedzenia lub też nie 

interesuje się tym. 

1 147 
unikanie regulacji prawnych które miałyby wpływ na limity rekrutacji i unifikację programów 

nauczania 

1 148 

uczelnia mogłaby pozostać autonomiczna w aspekcie wybierania władz uczelni. Mianowanie osoby 

z zewnątrz z wykształceniem jedynie menedżerskim nie znającej specyfiki pracy np. na uczelni 

rolniczej, mogłoby się wiązać z ograniczeniem finansowania zajęć praktycznych, które są niezwykle 

ważne w dziedzinach biologicznych czy rolniczych. Władze uczelni powinny być autonomiczne, 

wybierane przez pracowników. 

1 149 
niezależność od mód i trendów w badaniach podstawowych i stosowanych. szkoła powinna być 

azylem dla wolnej myśli, a nie ekspansją trendów 

1 150 brak politycznych nacisków 

1 151 nadzieja na możliwość prowadzenia edukacji i badań niezależnie od zmian politycznych, szybsza 
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możliwość dostosowania się do potrzeb społecznych, w sferze edukacji wyrażająca sie 

uruchamianiem nowych i zamykaniem "starych" kierunków studiów; sens tworzenia strategii na 

dłuższe okresy czasowe 

1 152 nie mam zdania w tej kwestii 

1 153 

najważniejsze aspekty autonomii to: swoboda w badaniach i autonomia w zakresie nauczania. 

zarówno badania jak i dydaktyka są silnie uzależnione od systemu finansowania, co ogranicza 

autonomię uczelni 

1 154   

1 155 autonomia zabezpiecza przed upolitycznieniem uczelni 

1 156 decyzyjność w sprawie profilu uczelni 

1 157 

możliwość kształtowania prze uczelnie programów studiów na poszczególnych kierunkach - istnieje 

szansa zwiększenia konkurencyjności danego kierunku w por. do innych uczelni. Możliwość 

określenia przez uczelnie trybu i zasad przyjmowania na uczelnie-podejście takie stwarza szansę na 

wybór najlepiej rokujących osób z grupy kandydatów na dany kierunek studiów. Przyjmowanie 

studentów wyłącznie na podstawie wyniku z matury powoduje, iż na I rok studiów trafiają często 

osoby niezbyt zainteresowane kierunkiem studiów. Możliwość łatwiejszego dysponowania środkami 

finansowymi. Obecnie istniejące ograniczenia spowalniają prowadzenie badań naukowych. 

Widoczny jest postępujący proces biurokratyzacji dotyczący dydaktyki oraz badań naukowych. 

1 158 
tworzenie nowych kierunków studiów. Istotne, ponieważ pozwala szybciej reagować na zmieniające 

się potrzeby i oczekiwania rynku pracy i gospodarki. 

1 159 
Wybór kierunku badań. Władze nie zawsze są dobrze przygotowane w tym zakresie, natomiast 

środowisko naukowe -tak. 

1 160 

 aspekty dydaktyczny i naukowy. uczelnia powinna sama decydować o kierunkach kształcenia i 

związanych z tym programach kształcenia. Jednocześnie powinna mieć możliwość wyboru formy 

realizacji studiów(1 lub2 stopnia). Pod kątem naukowym uczelnia powinna swobodnie moc 

wyznaczać kierunki realizowanych badań 

1 161   

1 162   

1 163 niezależność finansowa z którą się wiąże, niezależność w aspekcie kształtowania kierunków badań 

1 164 

autonomię uczelni rozumiem jako zdolność rządzenia się swoimi prawa,elastyczność w 

podejmowaniu decyzjibrak nadmiernej biurokratyzacji. Wprowadzenie ram KRK rządzących się 

obcym nauce ramami Total Quality Management jest przykładem nachalnej ingerencji logiki pola 

biznesu w pole działania nauki. W praktyce wprowadzenie takiej obcej dla środowiska ramy 

powoduje działania imitacyjne, ale niestety także stratę czasu i stratę zapału i entuzjazmu do pracy. 

Brak autonomii uczelni przejawia się w nadmiernej biurokratyzacji ich działalności przy 

jednoczesnym braku kompleksowej i długoterminowej odpowiedzialności personelu 

administracyjnego za powierzone im zadania. Uczelnie przyjmują logikę korporacyjną i szeroko 

pojętą neoliberalną retorykę której słowem kluczem jest opłacalność. Rodzi to liczne patologie, np. 

niechęć albo trudność wyrzucenia z uczelni studentów, studiujących po to, by zdobyć stypendia 

(łatwo dostępne mimo ogólnie niskiego poziomu dofinansowania nauki ponieważ system 

finansowania jest niewłaściwe skonfigurowany, a jednostki organizacyjne walczą o liczbę studentów 

i nie są w stanie zająć się niczym innym).Nauczyciele akademiccy poddani licznym ograniczeniom: 

na poziomie baz 

1 165 

Rodzaj prowadzonych badań naukowych-istnieją przedmioty i problemy badawcze, które mogą się 

wydawać w krótkiej perspektywie niewartościowe, ponieważ nie przekładają się na proste 

zastosowania i nie dają profitów dających się w łatwy sposób policzyć i zmierzyć. 

1 166 

Uniwersytet winien mieć autonomię w zakresie: zatrudniania pracowników ( w tym wyboru na 

stanowiska kierownicze), wyboru kierunku badań (w tym decydowania o sposobie i kwotach 

finansowania poszczególnych badań). Bez tych możliwości autonomia uniwersytetu jest fikcją. 

1 167 

-nieingerowanie w dobór tematyki prowadzonych badań, -nieingerowanie w treści programowe 

realizowanych działań naukowych, -niewpływanie na obsadę kadrową władz uczelni. W mojej 

ocenie są to 3 filary autonomii, uniezależnienia działań uczelni od umocowanych politycznie 

(ideologicznie) działań władz 
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1 168   

1 169 

większa samodzielność w tworzeniu programów nauczania i i w formach ich zapisu, aby nie 

krepować poprzez ujednolicone standardy kreatywności naukowców - uczelnia winna być 

wszechnicąnaukowo-dydakttyczno-badawczą, a nie szkółką z nadmiarem ustalanych odgórnie np. 

formalnych wymogów nauczania. większa autonomia uczelni w sposobie oceny jakości pracy 

nauczycieli akademickich, gdyż nadmierna parametryzacja doprowadza do konieczności 

dokonywania wyborów nie zawsze służących dobru nauczycieli i studentów. za przykład może tu 

posłużyć niemalże konieczność publikowania w najlepiej punktowanych czasopismach mimo że 

teksty pod względem merytorycznym czy tematycznym bardziej pasują do niżej punktowanych 

czasopism lub innego typu wydawnictw - współcześnie nastąpiła niebywała degradacja książki jako 

źródła wiedzy naukowej. Uczelnie powinny mieć większą możliwość zatrudniania pracowników 

jedynie na etatach dydaktycznych lub naukowych, bo doskonały dydaktyk nie zawsze będzie w 

stanie np realizować sensowne badania naukowe, a doskonały naukowiec nie zawsze potrafi 

umiejętnie przekazać posiadaną wiedzę studentom. 

1 170 

zasadnicze znaczenie ma wolność przepływu myśli. Uczelnie nie mogą mieć narzucanych 

programów badawczych i nauczania. Uczelnia nie powinna obawiać się o swoją przyszłość, jeśli nie 

realizuje programów finansowanych z grantów. Takie środki winny być jedynie możliwym 

uzupełnieniem posiadanego budżetu. jednocześnie uczelnia powinna działać zgodnie z 

obowiązującym prawem i nie prowadzić działalności w oparciu o wewnętrzne zasady różnicujące 

warunki pracy poszczególnych wydziałów, czy pracowników. W tym względzie uczelnia nie 

powinna mieć autonomii decyzji. 

1 171   

1 172 

1.swobodne kształtowanie programów studiów 2. jakość prac naukowych nie powinna być oceniana 

parametrycznie, lecz według kryteriów różnych dla różnych dyscyplin. W obu tych sprawach 

kryteria narzucane odgórnie są nieadekwatne i faktycznie nie sprzyjają jakości nauczania i (jakości) 

badań naukowych w humanistyce 

1 173 
Samodzielność prowadzenia badań naukowych, określania ich problematyki. Wybór władz uczelni 

pozbawiony nacisków administracyjnych 

1 174 

1.samodzielność w określaniu tematyki badawczej 2. samodzielność w ocenianiu osiągnięć 

naukowych pracowników 3. samodzielność w określaniu programów dydaktycznych 4. 

samodzielność w wyborze władz 

1 175 

 Administracja powinna służyć badaczom, niestety, bywa odwrotnie. Zamienia się niekiedy w 

narzędzie dyscyplinowania i kontroli, sprzyja tworzeniu fikcyjnych systemów weryfikacji jakości 

badań. 

1 428 wolność od nacisków politycznych. Wystarczy zobaczyć, co dzieje sie w uczelniach wojskowych 

1 429 

 Najistotniejsze dla mnie aspekty autonomii uczelni to otwartość wobec społeczeństwa oraz swoboda 

w badaniach i nauczaniu. Wiąże się to z otwartością nauki na wszelkie procesy zachodzące w 

społeczeństwie i potrzeby badania każdego zjawiska społeczno-gospodarczego przy jednoczesnym 

zaprezentowaniu wszystkich dostępnych teorii i praktyk w danym temacie 

1 430 

wiele aspektów autonomii jest ważnych. uważam że uczelnia sama powinna kształtować politykę 

kadrową czyli na przykład zatrudnienie drugoetatowych pracowników- jeśli uważa że są dla niej 

przydatni. Obecnie obowiązująca ustawa, moim odczuciu, ma dobry zapis - daje możliwość 

wliczania pracownika do minimum kadrowego na dwóch uczelniach prowadzących studia 1 stopnia. 

Nie rozumiem ingerencji w postaci rozporządzenia z 26.09.2016 o zmianie w przypadku studiów o 

profilu praktycznym. Moim zdaniem to przykład niewłaściwej ingerencji władz administracyjnych w 

sprawy uczelni. Inne ważne aspekty, to większa niezależność uczelni w tworzeniu programów 

studiów - cieszę się, że oznaki tego są powoli widoczne. Nie powinno być dłużej ingerencji w liczbę 

przyjmowanych studentów- projekt rozporządzenia w tej sprawie zakłada stosunek nauczycieli do 

studentów na poziomie 1:12. to kolejny przykład takiej, w moim odczuciu, niewłaściwej ingerencji 

władz administracyjnych. zresztą, jak zrozumiałem, dotyczy on uczelni publicznych otrzymujących 

dotacje. Czy chodziło o to, by radykalnie zwiększyć ilość studentów uczelni niepublicznych? 

1 431 

1.autonomia w sprawach merytorycznych- dotyczy to rad wydziału oraz pracowników naukowych 

2.jasne określenie kompetencji władz administracyjnych oraz wsparcie z jej strony pracy kadry 

naukowo-dydaktycznej przy ograniczeniu funkcji kontrolnej i scedowaniu jej na samorządy 
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pracownicze 

1 432 

autonomia uczelni jest istotna, ponieważ pozwala reagować na wymogi otoczenia spoeczno-

gospodarczego (kreowanie nowych kierunków i programów studiów). Może być szansą na 

odbiurokratyzowanie uczelni oraz wprowadzić bardziej elastyczne formy zarządzania 

1 433 
własne kierunki rozwoju w zakresie otwieranych kierunków studiów, niezależne postępowania w 

zakresie awansów naukowych, niezależna polityka personalna 

1 434 
samodzielność w podejmowaniu kluczowych decyzji np. Uczelnia powinna mieć większą swobodę 

w otwieraniu i prowadzeniu kierunków studiów 

1 435 

uważam że minimum kadrowe powinno być uchwalane przez RW, bo to są najbardziej kompetentne 

organy w zakresie kompetencji kadry na danym kierunku studiów. kadra akademicka jest 

najważniejszym zasobem uczelni i dlatego trzeba autonomii uczelni. 

1 436 istniejący obecnie zakres autonomii (poza finansową) jest odpowiedni 

1 437   

1 226 

1.rekruracji na studia wyższe. Obecna forma nie pozwala na wybór kandydatów o najlepszym 

przygotowaniu.2.samostanowienie wydziałów o finansach.3.ustawoweograniczenie funkcjonowania 

oraz regulacje prawne wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych. Jest to kluczowa 

przeszkoda prowadzenia badan.4.ograniczenie działania uczelni z powodu symbolicznego ich 

finansowania w zakresie DS. 

1 227   

1 228 
mozliwośc zaszeregowania finansów w najważniejsze bieżące potrzeby, wieksza swoboda 

wymogów 

1 229   

1 230   

1 231 trudno powiedzieć 

1 232 trudno powiedzieć 

1 233 trudno powiedziec 

1 234 prawo do wyrazania własnych opinii i podejmowania badań naukowych 

1 235 trudno powiedzieć 

1 236 
autonomia-finansowanie czyli zapewnienie uczelniom publicznym środków finansowych, 

dydaktyczno-naukowa, czyli wubór kierunków prowadzonych studiów oraz badań naukowych 

1 237   

1 238 brak 

1 239 trudno powiedzieć 

1 240 brak 

1 241 

najważniejsza jest autonomia w zakresie badań naukowych oraz autonomia w zakresie systemu 

finansowania. Natomiast uważam ze powinno się ograniczyć autonomię w zakresie programów 

nauczania i rozważyć powrót do określenia minimum programowego 

1 242 najważniejsze żeby władze administracyjne nie ingerowały w sprawy uczelni 

1 243 

uważam, że wszystkie aspekty autonomii uczelni są ważne. Jednak z mojego punktu widzenia, tj. 

pracownika naukowo-dydaktycznego, na pierwszym miejscu zawsze pozostaje autonomia 

dydaktyczno-naukowa, a zwłaszcza naukowa. moim zdaniem ograniczenie lub brak tej autonomii 

np. przez odgórne nauczanie jakiejś jedynie słusznej tematyki badań, mogłoby skutecznie 

zahamować rozwój naukowy. Naukowiec powinien mieć zawsze wolny wybór drogi naukowej, 

którą chce podążać. 

1 244 nie mam zdania 

1 245 

autonomia w zakresie badań naukowych, wybory zainteresowań, tematów badawczych-obecnie 

zasady finansowania eliminują pewne tematy, a sztucznie wymuszają zajmowanie się tematami na 

które przewidziane są środki; autonomia w zakresie zatrudniania- obecnie zwalnia się osoby 

kompetentne które nie wypełniają warunków pozanaukowych(robienie stopni naukowych, zbieranie 

punktów nie jest istotą nauki). Czasami wieczny magister jest postacią ważną dla placówek 

naukowych. 

1 246 
ustalanie programów nauczania oraz ruch kadrowy na uczelni a także finansowanie-ponieważ te 

właśnie kwestie decydują o faktycznej autonomii 



11 

 

1 247 profil ksztalcenia, limity naborów, kierunki studiów 

1 248 

niezależność finansowa, zlikwidowanie konieczności przetargów nawet na najdrobniejsze kwoty, 

niezależność uczelni w ustalaniu jej profilu badawczego i dydaktycznego - kierunki studiów i 

program studiów 

1 249 samofinansowanie wydziałów 

1 250 nie mam pojęcia 

1 251 niezależność w zakresie badawczym i dydaktycznym 

1 252 nie mam zdania 

1 253 odmowa odpowiedzi 

1 254 odmowa odpowiedzi z uwagi na trudną sytuację wewnątrz uczelni 

1 255 problem jest zbyt złożony- trudno powiedzieć 

1 256 odmowa odpowiedzi 

1 257 odmowa odpowiedzi 

1 258 nie mam zdania 

1 259 powoływanie kierunków kształcenia , sposób zatrudniania 

1 260 
bezpłatne powinny być studia o profilu odpowiadającym potrzebom kraju i /lub/ regionu, lista takich 

kierunków moglaby ulegać zmianom stosownie do zmian zachodzącym w makroskali 

1 261 odmowa odpowiedzi 

1 262 trudno powiedzieć 

1 263 trudno powiedzieć 

1 264 trudno powiedzieć 

1 265 nie mam zdania 

1 266 trudno powiedzieć 

1 267 brak zdania 

1 268 

uczelnia powinna autonomicznie podejmować decyzje co do swojej działalności i zakresu 

prowadzonych badań. Nie zawsze więc będzie to zgodne z aktualną polityką państwa. Jak sama 

nazwa wskazuje administracja powinna dawać warunki do rozwoju nauki. Uczelnie swobodnie te 

kierunki rozwijają zgodnie ze stanem wiedzy. 

1 269 możliwość kreowania przez uczelnię kierunków studiów 

1 270 

polityka kadrowa (samodzielne poszukiwanie oraz oferowana wysokość wynagrodzenia dla 

wybitnych pracowników samodzielnych), jak i warunki pozostałych pracowników naukowo 

dydaktycznych i pracowników administracji. tworzenie własnej struktury organizacyjnej( uczelni i 

jej perspektyw). Określenie misji uczelni. Samodzielne ustalanie programów studiów oraz kryteriów 

rekrutacji studentów. Wyznaczanie kierunku badań naukowych, dostosowanych do zainteresowań 

pracowników naukowych. Polityka finansowa (większe możliwości swobody dysponowania 

środkami finansowymi, zwłaszcza niewykorzystanymi w poprzednich okresach rozliczeniowych). 

1 271 

wybór kierunków prac naukowych- narzucanie odgórne zabijałoby kreatywność. Wybór władz- 

upolityczniłoby to władze i zniszczyło jakość patrz: przykład TVP. Niezależność finansowa-odgórne 

sterowanie budżetami oznaczałoby transfer środków do uczelni o wyższej sile przebicia, czyli 

uczelni warszawskich i krakowskich 

1 272 

autonomia w dysponowaniu środkami finansowymi na dydaktykę i badania w rozwoju kadry, w 

zakresie kształtowania programu studiów. Wszystkie te elementy są ze sobą połączone. Autonomia 

w tych dziedzinach pozwalałaby na to, by uczelnie miały swoje profile badawcze i by dydaktyka 

była w nich mocniej powiązana z dydaktycznością naukową co przekładałoby się na wyższy poziom 

i badań i dydaktyki 

1 273 

najważniejsze są aspekty dydaktyczno-naukowe oraz finansowe, ponieważ autonomia na tych polach 

zapewnia uczelni swobodę samodzielnego określania kierunków badań i programów kształcenia oraz 

swobodę dysponowania środkami 

1 274 

wzmocnienie autonomii uczelni w kontekście instytucjonalnym, autonomia finansowa( prawo do 

zbycia aktywów, możliwość samodzielnego rozdysponowywania środków finansowych, prawo do 

prowadzenia działalności gospodarczej), autonomia dydaktyczno-naukowa (potrzeba zwiększenia 

swobody uczelni przy ustalaniu programów kształcenia, potrzeba zmiany zasad przyznawania 

grantów naukowych 
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1 275 

dobór liczby godzin dydaktycznych z dostosowanych do potrzeb przedmiotów związanych z 

zapotrzebowaniem społecznym i gospodarczym. Elastyczny dobór kadry menadżerskiej z 

uwzględnieniem ich specjalizacji i umiejętności dydaktycznych 

1 276 

autonomia w aspekcie: finansowym, co pozwoli na dysponowanie środkami gromadzonymi np. 

przez dany wydział wyłącznie na jego potrzeby; określenia niektórych procedur administracyjnych 

albowiem część obecnych jest zbyt przestarzała i zbiurokratyzowana, powinny byc wykorzystywane 

częściej formularze sprawozdania on-line aniżeli wersje papierowe 

1 277 
autonomia w zakresie programu nauczania ze względu na lepsze wykorzystanie potencjalnych i 

dostosowanie do specyfiki regionu 

1 278 niezależność od Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, samodzielność finansowa 

1 279 

powinna być pełna samodzielność uczelni w zakresie programów i planów studiów. Tutaj muszą być 

brane pod uwagę uwarunkowania lokalne. Uczelnie powinny mieć też pełną autonomię w zakresie 

kształcenia własnych kadr naukowych. Moim zdaniem absolutnie zbędna jest też PKA 

1 280 
wolność prowadzenia badań naukowych i kształcenia studentów, kształtowania programów 

nauczania i tworzenia nowych kierunków studiów 

1 281 nie mam zdania 

1 282 

ogromną szkodą jest ograniczenie z powodów finansowych oraz zmniejszonej liczby studentów (niż 

demograficzny) istnienie tradycyjnych związków; mistrz-uczeń. w praktyce z powodów 

ekonomicznych likwidacji uległy seminaria magisterskie. bezduszny system parametryzacji 

zlikwidować w ocenie nauk humanistycznych 

1 283 

swoboda badan naukowych, publikowanie ich wyników- oczywiste, swoboda konstruowania 

programów studiów, doboru metod, zakresu materiału, wszelkie naruszanie kształtu studiów, a 

zwłaszcza efektów kształcenia jest sprzeczne z ideą studiowania- zagłębianie się w wiedzy uczelnie 

powinny się różnić od siebie, a nie działać wg wzorca. Absolutna wolność od jakichkolwiek 

ingerencji politycznych - oczywiste 

1 284 

władza rektora (z wyboru), dziekanów pochodzi z wyboru, co daje im autonomiczny status. 

Stabilność i przewidywalność budżetowa- uniemożliwia manipulacyjną autonomię. unormowane 

kryteria parametryczne , stabilne i odpowiednio dostosowane. unormowane kryteria kontroli. 

1 285 odmowa odpowiedzi 

1 286 

autonomia naukowa-samodzielność wyboru przedmiotu badań. Autonomia organizacyjna - 

samodzielność o decydowaniu ustroju własnej uczelni. w zależności od jej wielkości , przedmiotu 

działalności jest niezwykle istotna. Autonomia w zakresie podejmowania współpracy z innymi 

uczelniami i podmiotami nie powinna być regulowana szczegółowo. Samodzielność w zakresie 

wyboru metod kształcenia oraz przedmiotu kształcenia jest ważna ze względu na autonomię 

wewnętrzną uczelni. 

1 287 

najważniejszą kwestią autonomii uczelni jest w mojej opinii niezależność prowadzenia badań 

naukowych. Uniwersytet nie powinien prowadzić badań zleconych przez państwo, narzuconych 

przez szeroko rozumiany biznes, ale takie które naukowcy uznają za ważne dla rozwoju własnej 

gałęzi nauki. Naukowcy są bowiem ekspertami w swojej dziedzinie a wszelkie narzucanie im 

tematyki badań jest podważaniem ich wiedzy i kompetencji. 

1 288 

najważniejsze aspekty autonomii uczelni to: autonomia finansowa ( możliwość samodzielnego 

rozdziału środków finansowych otrzymywanych w ramach bezpośredniego finansowania uczelni, 

prawo do zbywania aktywów, prawo do prowadzenia działalności gospodarczej przez uczelnię). 

Uczelnie to nie przedsiębiorstwa. Efektywność jest ważna ale nie kluczowa. autonomia dydaktyczno 

-naukowa ( np. potrzebna jest większa swoboda uczelni przy ustalaniu programów kształcenia 

dostosowana do specyfiki uczelni i lokalnego rynku pracy, należy ułatwić mniejszym ośrodkom 

akademickim dostęp do grantów naukowych, należy zwiększyć swobodę uczelni w zakresie 

weryfikowania wiedzy i umiejętności studentów. należy wzmocnić autonomię uczelni w kontekście 

instytucjonalnym 

1 289 autonomia w zakresie badań naukowych - ograniczenie formalnej oceny przy pomocy punktów 

1 290 

uczelnie w żadnym wypadku nie powinny być uwikłane w bieżące życie polityczne, które pojawia 

się jako aspekt działania także w sferze menadżerskiej. autonomia uczelni jest gwarancją 

apolityczności jest gwarancją utrzymania na nich badan podstawowych - szczególnie w małych 

ośrodkach, gdzie władze administracyjno- samorządowe chciałyby zagwarantować sobie wpływy 
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polityczne, gospodarcze na uczelni 

1 291 trudno powiedzieć 

1 292 

mówiąc o autonomii uczelni można mieć na uwadze trzy jej formy: instytucjonalną , dydaktyczną 

oraz finansową. Instytucjonalna: wg mnie w tym aspekcie ingerencja władz powinna być jak 

najmniejsza, czyli uczelnia powinna mieć nieskrępowane prawo do tworzenia struktur i doboru 

pracowników oraz ich powoływania na określone stanowiska funkcyjne. Dydaktyczne: w tym 

zakresie powinno być szukanie kompromisu w zakresie ingerencji, sprawy taktyczne powinny być 

przynależne uczelni, sprawy strategiczne dotyczące zwłaszcza jakości. Kształcenie powinno być 

nadzorowane przez instytucję państwową. finansowa: w tym zakresie nie jest właściwe i w praktyce 

nie jest realne odstąpienie od finansowania uczelni publicznych ze środków państwowych. 

zastosowanie reguł rynkowych do pracy uczelni może ponieść sprawność kształcenia ale także 

wpłynąć na obniżenie jakości kształcenia. W tym zakresie powinna być wzmożona ingerencja 

państwa i ustalenie adekwatnych do rzeczywistości reguł gry polegająca na ustaleniu kierunków 

kształcenia. Nie mogą byc przekroczone ponad standard. 

1 293 

w przypadku uczelni humanistycznych nie ma to znaczenia. Uczelnie te i tak produkują 

bezrobotnych. w uczelniach technicznych jakaś ingerencja jest dopuszczalna ze względu na 

zapotrzebowanie dla gospodarki 

1 294 

samorządność akademicka to najważniejsza moim zdaniem rzecz dla środowiska akademickiego. 

obejmuje ona nie tylko kwestie organizacji wyborów ale także swobody w wyborze kierunków 

badan naukowych. Nieskrępowane działanie w nauce i na uczelni to gwarancja dobrego rozwoju 

nauki i edukacji 

1 295 bez uwag 

1 296 trudno zająć stanowisko 

1 297 

autonomia tak, bo: bliżej wiąże uczelnie z otoczeniem gospodarczym, pozwala wiązać się w 

"korporacje" w ramach UE, narzędziem do ograniczenia autonomii są dotacje-warunkowane przez 

ekspertów 

1 298 
autonomia w zakresie doboru kierunków kształcenia lub tworzenia nowych zgodnie ze specyfiką 

regionu zapotrzebowaniem przemysłu 

1 299 to nie jest do odpowiedzi w ankiecie 

1 300 

1.ocena dorobku naukowego z uwzględnieniem różnorodności osiągnięć w zakresie badań 

podstawowych, rozwojowych, wdrożeń i transferu technologii.2. stabilność zasad finansowania 

uczelni w długim okresie.3.zmiany strategii rozwoju nauki, kształcenia i finansowania powinny byc 

wprowadzane ze znanym mechanizmem stopniowego dochodzenia do wartości nominalnych 4. 

należy zmniejszyć zainteresowanie pracowników" piruetyzacją nauki" polegającą na wydłużaniu 

listy publikacji bez wydłużania listy osiągnięć 5. należy zwiększyć znaczenie recenzji nawet 

kosztem zwiększania ich liczby 

1 423   

1 424   

1 425   

1 426 

autonomia uczelni jest niezbędna ze względu na jej lokalną specyfikę, biorąc pod uwagę środowisko 

w którym funkcjonuje i potrzeby, potencjał naukowo-dydaktyczny, możliwości rozwoju w tworzeniu 

nowych innowacyjnych pomysłów w powstawaniu projektów badawczych. Autonomia uczelni daje 

możliwość integracyjnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej, gospodarczej z większymi 

możliwościami rozwoju. ponadto autonomia powinna być inspiracją do współpracy z samorządem 

lokalnym i nie tylko. 

1 427 

autonomia uczelni jest istotna, ponieważ pozwala reagować na wymogi otoczenia społeczno-

gospodarczego (kreowanie nowych kierunków i programów studiów).może być szansą na 

odbiurokratyzowanie uczelni oraz wprowadzić bardziej elastyczne formy zarządzania 

1 438 

1.wolność nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej. 2.Niezależność wyboru i 

odwoływania irganów jednoosobowych i kolegialnych uczelni. 3.podejmowanie uchwał w sprawie 

statusu 4. niezależność doboru kadry kierowniczej i awansu naukowców 5. misje i nakreślanie 

kierunków badawczych i kształcenia. 6.opracowywanie standardów 

nauczania(kształcenia)7.powinna byc zachowana stabilność premiowania uczelni w ramach 
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działalności statutowej.8. dostosowanie procesów decyzyjnych do specyfiki misji i profilu uczelni 

1 439 pytanie nie spełnia znamion ankiety 

1 440 

uczelnie publiczne podlegają licznym ograniczeniom typowym dla jednostek sektora finansów 

publicznych. konieczne jest stopniowe likwidowanie tych przepisów. w pierwszej kolejności:1: 

umożliwienie przeznaczenia zysku na cele majątkowe związane z działalnością statutową 2. 

zniesienie zakazu lokowania wolnych środków 3. zniesienie konieczności uzyskiwania zgody w 

zakresie rozporządzania składnikami aktywów tematycznych ( lub podniesienia kwoty do 500 tys. 

eur. wyboir podmiotowości wydziałów oraz mechanizmów centralizacji lub decentralizacji uczelni 

powinien być autonomicznym jej wyborem - jest to mechanizm zaradczy i musi być dostosowany do 

sytuacji 

1 441 nie wiem trudno powiedzieć 

1 442 

autonomia uczelni- brak wpływu zmieniającej się sytuacji politycznej na działalność uczelni, ma 

znaczenie podstawowe. Władze uczelni wyłaniane są na drodze wyborów spośród pracowników 

uczelni- utożsamiają się z uczelnią i znają jej specyfikę. Odpowiedzialność wybieranych władz jest 

bezpośrednia, a nie fikcyjna 

1 096 odmowa 

1 097 

Autonomia w zakresie dydaktycznym (programów dydakt) GŁÓWNEI DLATEGO, ŻE WŁADZE 

UCZELNI ZNAJA POTENCJAŁ KADRY I SĄ W STANIE ULSZTAŁTOWAĆ OFERTE 

DYDAKTYCZNĄ. Autonomia w zakresie badan naukowych - tematów i projektów - uzasadnienie 

j.w. 

1 098 
Ukształtowanie kierunków prac badawczych, możliwość ustalenia kierunków i specjalności studiów, 

wpływ na sposób i źródła finansowania uczelni, ukształtowanie procesu edukacji studentów 

1 099 

Najważniejsze aspekty autonomii: 1/ wolność prowadzenia badań naukowych 2/ wolność słowa i 

publikacji 3/ wolność wymiany myśli i idei w skali międzynarodowej. Powód: tradycja 

humboltowska 

1 100 odmowa 

1 176 

Władze administracyjne nie mają żadnej wiedzy na temat prowadzenia badan naukowych - 

zatrudnieni tam ludzie są urzędnikami a nie naukowcami, nie rozumiejąc przedmiotu badań 

naukowych nie są w stanie podejmować trafnych decyzji dotyczących finansowania i organizowania 

tego procesu. Władze administracyjne dążą do pozostania na stanowiskach. W przypadku systemów 

wyborczych horyzont podejmowanych decyzji jest wyznaczany terminem wyborów. Badania 

naukowe prowadzi się często w dłuższej perspektywie, a zapewnienie ich stabilności jest często 

warunkiem sukcesu. Kadra administracyjna przyzwyczajona jest do działania proceduralnego, nie 

potrafi wyjść poza schematy, tymczasem w badaniach naukowych nowe idee powstają właśnie 

poprzez łamanie istniejących schematów. Władze administracyjne są uwikłane politycznie, 

podporządkowanie im uczelni może skutkować podobnym uwikłaniem politycznym, uniwersytet z 

definicji jest miejscem swobodnego wyrażania poglądów, zależność polityczna nie sprzyja wolności 

wypowiedzi. 

1 177 

Autonomia uczelni powinna polegać na wolności podejmowania badań i zadań badawczych, 

publicznych dyskusji naukowych, powinna byc w tym zakresie szanowana swoista wolna od 

nacisków "eksterytorialność" tego miejsca, pozwalająca na podejmowanie nawet bardzo trudnych 

tematów. 

1 178   

1 179 

Uczelnie winy starać się o zachowanie wartości, które były w nich tradycyjnie rozwijane. Dlatego 

obok wprowadzania nowych kierunków nie powinny rezygnować z dawnych, funkcjonujących od 

pokoleń - dotyczy to tradycyjnych dyscyplin uniwersyteckich. Autonomiczne władze uczelni, 

składające się z przedstawicieli różnych dyscyplin, najlepiej mogą decydować o znaczeniu 

"nierentownych" dyscyplnin dla rozwoju kultury humanistycznej, podczas gdy władze 

administracyjne mogą kierować się jedynie wskaźnikami gospodarczymi. 

1 180 

Zwracam uwagę na następujące problemy związane z autonomia uczelni: w zakresie dysponowania 

środkami finansowymi przyznanymi przez ministerstwo, w kwestii limitu przyjęć studentów na 

poszczególne kierunki studiów, w zakresie prowadzonych badan naukowych i współpracy z 

ośrodkami zagranicznymi, w zakresie prowadzenia polityki kadrowej. Bez spełnienia tych 

elementarnych warunków trudno mówić o wolności prowadzenia badań i nauczania. 
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1 181   

1 182 
Jedynie wysoka autonomia uczelni pozwala na poszukiwanie i wypracowanie unikalnych 

metod/rozwiązań stanowiących o randze uczelni i jej pozycji na świecie. 

1 183 
Pełna autonomia uczelnie w zakresie badan naukowych (ustalanie kierunków badań i zespołów 

badawczych). Częściowa autonomia w zakresie sposobu wykorzystania środków finansowych. 

1 184 

Podejmowanie i realizacji badan naukowych o charakterze ogólnym, np. w ramach projektów 

europejskich i/lub projektów finansowanych ze źródeł krajowych, ukierunkowanych na 

zastosowanie wyników tych badań w regionie we spółpracy partnerskiej z władzami administracji. 

1 185 Obiektywizm badań naukowych, autonomia uczelni (w zakresie badan, finansów) 

1 186 
Wolność badan naukowych - w tym uniezależnienie od bieżącej polityki i poglądów politycznych 

aktualnej władzy 

1 187 
1. Wolność słowa, wolność myśli, obiektywność myśli i nauki 2. niezależność nauki od władzy 

politycznej 

1 188   

1 189 

1. ingerencja władz administracyjnych w funkcjonowanie uczelni i coraz bardziej szczegółowe 

kryteria i przepisy nie chronią uczelni przed patologiami takimi jak: obniżenie poziomu kształcenia, 

zanik lub obniżenie faktycznej aktywności naukowej, 2. w programach "grantowych" najmniej 

istotna jest ich zawartość merytoryczna a najbardziej właściwe wypełnienie niezwykle 

rozbudowanych wniosków. Skutkiem jest brak przełożenia wydatkowanych środków na faktyczne 

rezultaty naukowe lub gospodarcze. 3. Rozbudowane procedury administracyjne są 

usprawiedliwieniem dla niepodejmowania decyzji przez osoby kierujące na uczelniach. 4. 

Szczegółowe przepisy dotyczące wniosków awansowych pracowników naukowych zdejmują z 

recenzentów konieczność oceny merytorycznej dorobku naukowego. 

1 190 
Zlikwidować procedurę przyznawania tytułu naukowego przez Prezydenta. Podkreśla to autonomię 

uczelni i uwolni od ingerencji administracyjnych. 

1 191   

1 192 
Uważam, że to prawo do określania własnej misji, ustanawiania celów działalności i wartości w 

zgodzie z treścią norm i wymogów zawartych w Konstytucji RP 

1 193 nie mam zdania 

1 194 

Moim zdaniem najważniejszym aspektem autonomii uczelnie jest możliwość nadawania habilitacji 

bez ingerencji z zewnątrz, jak ma to miejsce dziś. Stary system był dobry. Na pozostałych aspektach 

autonomii sylabo się znam. 

1 195   

1 196   

1 197 

Niezależność w wyborze kierunków prowadzonych badań, niezależność w kształtowaniu programów 

studiów, obiektywność w ocenie dorobku naukowego przy awansach na stopnie naukowe, 

dostosowanie zasad oceniania dorobku naukowego do dziedziny naukowej. 

1 198 nie mam zdania 

1 199 

1. Powinna być jak największa autonomia w zakresie nadawania tytułów i stopni naukowych oraz 

ścieżki rozwoju naukowego 2.Uczelnie powinny mieć jak największą autonomię w zakresie 

programów nauczania i zasad przyjmowania na studia 3.Należy ograniczać do niezbędnego 

minimum istnienie organizacji centralnych: NCN, NCBiR, PKA itp 

1 200 autonomia finansowa, administracyjna, organizacyjna 

1 201 

"Ręczne sterowanie" projektami opierającymi się na kreatywności a takim jest uczelnia wyższa oraz 

nadmierne centralizowanie ośrodków kulturotwórczych nigdy nie służy dobrze rozwojowi 

cywilizacyjnemu danej społeczności. Decyzje dotyczące rozwoju, kierunków badań, zatrudnienia 

muszą być oczywiście osadzone w prawie krajowym ale autonomia uczelni w dzisiejszym kształcie 

w tym m in. możliwość podejmowania nowych wyzwań jest istotna dla rozwoju kultury i nauki. 

Narzucanie pewnych rozwiązań z zewnątrz odgórnie może mieć znamiona nieuczciwej konkurencji 

może też doprowadzić di zniszczenia twórczego potencjału (np. uczelni prowincjonalnych). 

1 202 odmowa 

1 203   

1 204 Autonomia w wyborze tematu, zakresu metod badan naukowych a także tworzenia programów 
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kształcenia. Po pierwsze to kadra uczelni jest gronem ekspertowa, nie gorszych kompetencyjnie od 

urzędników administracyjnych. Po drugie to kadra będzie realizować te działania "w terenie"., znając 

lokalną specyfikę, możliwości i zagrożenia. po trzecie realizacja zadań ustalonych "sami dla siebie" 

rokuje wyższe zaangażowanie i skuteczność niż narzucanie ograniczeń z zewnątrz. największym 

zagrożeniem jest unifikacja procedur przez władze centralną, bez uwzględnienia specyfiki dziedzin, 

dyscyplin i kapitału społecznego uczelni i jej jednostek. W tym szkodliwa jest generalna 

kategoryzacja uczelni i wydziałów. Nawet w obrębie wydziału są kolosalne różnice poziomu między 

instytucjami/katedrami. To instytucjach/katedrach można próbować sensownej oceny. 

1 205 

Prawo do swobodnego wyboru władz uczelni w sposób demokratyczny przez pracowników i 

studentów spośród pracowników danej uczelni. Gwarantuje to obiektywność światopoglądową 

prowadzonych badań, niezależnie od świata polityki. Niezależność i pełna władza nad nadawaniem 

stopni i tytułów. 

1 206   

1 207 

1. Prawo do określenia własnej misji - profilu akademickiego 2. gremia akademickie maja mieć 

wpływ na zarządzanie uczelnią, co zwiększa sukcesy uczelni 3. autonomia uniwersytetu to 

umożliwianie pracownikom demonstrowanie kreatywności i autonomii w wyborze kierunków badań. 

1 208 

specjalistyczna wiedza pracowników uczelni w zakresie danej problematyki, brak konfliktu 

interesów finansowych, brak konfliktu jeśli chodzi o różna liczbę (lub brak) uczelni w danym 

regionie 

1 209   

1 210   

1 211   

1 212 

Prawo do określania własnej misji - profilu akademickiego. Akademickie gremia mające wpływ na 

zarządzanie uczelnią przekształcają się na sukces uczelni. Autonomia w kierowaniu i zarządzaniu 

kadrą akademicką powoduje podniesienie efektywności funkcjonowania uczelni. Spełnienie 

oczekiwań społecznych wzmacnia kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów 

kadrowych. 

1 213 Istota i znaczenie pojęcia autonomia jest wyjaśniona bardzo dobrze w słowniku języka polskiego 

1 214 
Kierunki badań gdyż każda uczelnia zna dobrze uwarunkowania lokalne, kulturowe miejsca - i w 

tym zakresie potrzeby 

1 216   

1 217 

sprawa stopni naukowych i tytułu naukowego. trudno mi wyobrazić sobie żeby władze 

administracyjne miały swój udział w podejmowaniu decyzji w tek kwestii, powinna ona pozostać w 

kompetencji organów składających się z uczonych. Sprawa podejmowanej problematyki badawczej 

w ramach badań podstawowych. O ile rozumiem ingerencje władz administracyjnych w 

prowadzenie badan statutowych to nie znajduje ona żadnego uzasadnienia w przypadku badań 

podstawowych. Sprawa kształcenia - tego czy studia są realizowane jako jedno czy dwustopniowe. 

Środowiska naukowe (zwłaszcza ośrodki posiadające pełne uprawnienia akademickie) powinny 

mieć możliwość decydowania o tej kwestii. 

1 218 

Środowisko naukowe ceni niezależność ponieważ ona pozwala na podejmowanie oryginalnych 

badań bez ograniczeń administracyjnych. Moim zdaniem nauka powinna być wolna od wszelkiego 

rodzaju nakazów i zakazów administracyjnych. Wystarczy dobra ustawa o szkolnictwie wyższym a 

administracja i polityka wprowadzają niepotrzebny zamęt. 

1 219 

autonomia uczelni powinna dotyczyć głównie badan naukowych (obszarów i zakresów) dydaktyki - 

uruchamianie i prowadzenie kierunków studiów ale przy posiadaniu kompetencji (kadry) i pod 

potrzeby społeczno-gospodarcze środowiska. Wsparcie ze strony władz administracyjnych w 

rozwoju kreatywności studentów, sportu, kulturalnych i innych 

1 220 trudno powiedzieć 

1 221 

Autonomia uczelni jest ważna ale zależy w głównej mierze od mądrych władz uczelni. Niestety w 

ostatnich latach można mieć duże wątpliwości co do takowych. Autonomia powinna dotyczyć 

powoływania nowych i zamykania starych kierunków, liczebności studentów. 

1 222 Niezależność wyboru kierunków prowadzonych badań i dydaktyki. 

1 223 Nie mam zdania 
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1 224 trudno powiedzieć 

1 225 wolna amerykanka 

1 376 

Niezależność w podejmowaniu decyzji o współpracy z innymi uczelniami i profilu prowadzonych 

badań naukowych oraz form prowadzenia tych badań. W żaden sposób nie powinno być narzucane. 

Jedynie specjaliści pracujący na uczelni maja prawo je oceniać. Ocena tez mogą być za pomocą 

czasopism recenzowanych w których ukazują się publikacje. Wolność naukowa i współpracy z 

innymi uczelniami jest podstawa rozwoju każdego naukowca. 

1 377 niezależność od aktualnej opcji politycznej i od wpływów zewnętrznych - gospodarczych 

1 378 

Najważniejszym aspektem autonomii jest wolność wyboru profilu naukowego badań. Próby 

nadmiernej komercjalizacji badań prowadzą do wypaczenia idei poznawczego charakteru badan 

naukowych. Potencjalne korzyści wynikające z możliwości komercjalizacji wyników badań nie 

mogą być w żadnym wypadku wybierania pewnych kierunków badawczych na niekorzyść innych. 

1 379 

Autonomia w kwestii rozwoju karier naukowych - awanse akademickie na stopnie naukowe. 

Podyktowane jest to niezależnością ocen działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. poza 

środowisko uczelniane. 

1 380 

prowadzenie badań naukowych, sposób prowadzenia zajęć - bez kontroli ram kwalifikacyjnych czy 

sylabusów, stopień naukowy czy tytuł naukowy powinien byc bardziej skorelowany z uznaniem, że 

dana osoba jest dobrym naukowcem i dydaktykiem bez potrzeby ponownej oceny ze strony 

kolejnych ciał administracyjnych typu PKA 

1 381 odmowa 

1 382 
Najważniejsze dla autonomii uczelni jest jej apolityczność ocena naukowca oparta o jego osiągnięcia 

naukowe 

1 383 możliwość wybierania władz uczelni 

1 384 odmowa 

1 385 

Brak wiedzy administracji dotyczącej procesów kształcenia. Specyfiką uczelni wyższych jest 

prowadzenie badań naukowych i dydaktycznych czym administracja się nie zajmuje. Wszelkie 

ingerencje w tym obszarze będą zatem oparte na przekonaniach a nie wiedzy dot. procesów. 

1 386 kierunki badań naukowych, treści kształcenia 

1 387 odmowa 

1 388 
autonomia uczelni w zakresie kierunków studiów zgodnie ze specyfiką regionu - odpowiedź na 

popyt na pracę, 

1 389 
Autonomia jest w moim przekonaniu gorsza niż podejmowanie współpracy z władzami 

administracyjnymi 

1 390 

samorządność - bezpośredni wpływ na politykę kadrową, wybory władz, profil uczelni, struktura 

organizacyjna, swoboda kształtowania obszarów badawczych - możliwość podejmowania tematów 

istotnych dla społeczności lokalnych, swoboda tworzenia grup, zespołów badawczych w ramach 

sankcjonowanych struktur uczelni w tym w ramach współpracy między resortowej 

1 391 brak odpowiedzi 

1 392 
Autonomia finansowa - środki wystarczające na utrzymanie potencjału nie powinny być 

pomniejszane 

1 393 Niezawisłość wyboru władz uczelni 

1 394 

wybór władz uczelni - powinien być wolny od jakichkolwiek nacisków politycznych 2. dobór kadry 

- kadra jest niezwykle istotnym elementem uczelni 3. obszar badań naukowych - wolność badań 

pracowników 

1 395   

1 396 

Większa swoboda dla tworzenia nowych kierunków studiów dla wszystkich uczelni (łatwiejsza i 

szybsza ścieżka zatwierdzania kierunków), co pozwoli uczelniom szybciej i skuteczniej reagować na 

potrzeby otoczenia zewnętrznego. 

1 397 

1. Swoboda wyboru trybu studiów (licencjackie, magisterskie jednolite itp.) 2. swoboda wyboru 

profilu studiów 3. swoboda kształtowania oferty studiów podyplomowych (obecne obostrzenia w 

praktyce obowiązują szkoły publiczne, uczelnie prywatne się do nich nie stosują). 

1 398 
Autonomiczność uczelni powinna zapewnić kierunki rozwoju uczelni, możliwość tworzenia własnej 

struktury badawczej i dydaktycznej odpowiedniej do swojego profilu i potrzeb rynku. 
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1 399 

Możliwość stworzenia autonomicznego programu kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku 

lokalnego, możliwość podejmowania szybkich i autonomicznych decyzji bez zbędnego aparatu 

administracyjnego. Autonomiczność decyzji wynikających z potrzeb na rynku lokalnym 

1 400 Najważniejsze są autonomia polityczna, niezależność pieniężna, autonomia badawcza 

1 443   

1 444 

możliwość dysponowania środkami finansowymi i prowadzenia niezależnej polityki finansowej, 

możliwość kreowania programów naukowych i dydaktycznych zgodnie z własnymi potrzebami z 

uwzględnieniem przepisów nadrzędnych, możliwość doskonalenia i kreowania kadry dydaktyczno-

naukowej we własnym zakresie 

1 445 trudno powiedzieć 

1 446 
system wyborów rektora moim zdaniem się sprawdza, szczególnie wobec polaryzacji sceny 

politycznej w Polsce 

1 447 

niezależność od ingerencji władz administracyjnych gwarantuje autonomię uczelni - warunkiem 

natomiast efektywnego działania tej autonomii są sprawne i obiektywnie działające mechanizmy 

kontroli wewnętrznej 

1 448 

wolność nauczania oraz prowadzenia badań naukowych , wybór i odwoływanie organów 

jednoosobowych i kolegialnych uczelni, uchwalenie statusu uczelni, dobór kadry akademickiej, 

określenie misji i wyznaczenie efektów i standardów kształcenia , określenie i dostosowanych 

procesów decyzyjnych do specyficznej misji i profilu uczelni, powinno byc zagwarantowane i 

zachowane stabilności działalności statutowej uczelni. 

1 449 

1. autonomia w zakresie prowadzenia prac naukowo badawczych, projektów naukowych - zgodnie z 

profilem uczelni, potrzebami środowiska/otoczenia lokalnego, zainteresowaniami i możliwościami 

pracowników naukowych 2. autonomia w zakresie procesu rekrutacyjnego studentów - obecnie 

obowiązujący system bardzo utrudnia sprawność rekrutacji (chociaż umożliwia jednocześnie 

rekrutację według zasad/regulaminu danej uczelni). 3. Autonomia w zakresie kadry/okresowej oceny 

pracowników - zgodnie z profilem uczelni/zakładów , z indywidualnym potencjałem zespołów. 

1 450 finanse uczelni przekladaja się bezpośrednio na jakość i ilość badań i zajęć dydaktycznych 

1 451 trudno powiedzieć - nie czuje się odpowiednia osobą w tej kwestii 

1 452 

zachowanie grantów i projektów badawczych w rękach uczelni ponieważ pracują na niej osoby 

wykwalifikowane w tym kierunku i to powinno pozostać niezmienione. Wyjątek mogą stanowić 

projekty regionalne i związane z Unia Europejską. 

1 453   

1 001 
Apolityczność uczelni. Zapewnienie statutu uczelni, ciągłości strukturalnej i profilu badań. Kwestie 

umiędzynarodowienia. Myślenie globalne, aniżeli lokalne. 

1 002 

Żeby uczelnia mogła sama decydować jak prowadzić dany kierunek studiów, jak kształcić 

studentów, jak prowadzić politykę kadrową. Rozwiązania administracyjno-centralne się nie 

sprawdzają. Podstawą funkcjonowania Uniwersytetu są podania podstawowe, każda podległość i 

funkcjonalizowanie badań, ogranicza rozwój wiedzy i kreatywność badaczy. To środowisko ma 

oceniać badania, a nie Administracja. 

1 003 
Jesteśmy uregulowani ustawą, jest statut uniwersytetu. Autonomia finansowa. Autonomia 

programowa. Te elementy pozwalają na zachowanie tej autonomii. 

1 004 Wyrazem autonomii uczelni jest Rektor, ograniczanie jego kompetencji godziłoby w tę autonomię. 

1 005 
Możliwość realizacji programów autorskich. Wyzwolenie się od absurdalnej biurokracji przepisów, 

które usztywniają i utrudniają realizację programów. 

1 006 
Uczelnie powinny prowadzić badania podstawowe wykraczające ponad doraźne wymagania rynku i 

polityki. Dlatego powinna być zachowana autonomia uczelni. 

1 007 Decydowanie o sprawach naukowych i dydaktycznych, o sprawach kadrowych. 

1 008 

Aspekt finansowy. Aspekt merytoryczny związany z badaniami naukowymi. Dydaktyka. Dlatego, że 

są to podstawowe obszary działalności uczelni i stanowią o jej jakości, niezależnie od zmieniających 

się władz. 

1 009 

Jednym z aspektów autonomii uczelni powinna być możliwość ustalania limitów przyjęć na studia 

tak, aby dostosować je do możliwości uczelni i nie rezygnować z określonych kierunków studiów w 

sytuacji przejściowego spadku zainteresowania wśród studentów. 
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1 010 Niezależność decyzyjna, swoboda w zakresie doboru kadr. Kryteria przyjęć na studentów. 

1 011 
Liczba studentów - uniezależnienie od algorytmu uczelni. Niezależność decyzyjna. Uczelnia dobiera 

sama kadrę. 

1 012 
Sprawy związane z kształtowaniem programów studiów z możliwością uwzględnienia specyfiki 

poszczególnych wydziałów i instytutów, możliwość demokratycznego wyboru władz uczelni. 

1 013 

Autonomia w zakresie programu studiów i profilu badań. W mniejszym stopniu - finansowanie. W 

finansowaniu potrzebna jest współpraca z organami państwowymi, agencjami finansującymi naukę 

na poziomie krajowym i europejskim, a także z firmami. Sednem autonomii jest niezależność od 

ideologii. 

1 014 
Swoboda badań naukowych - fundamentalne założenie dla państwa prawa. Swoboda dysponowania 

środkami finansowymi. Brak ingerencji politycznej w funkcjonowanie uczelni. 

1 015 Uczelnie powinny mieć wewnętrzny mechanizm oceny wartości pracy naukowej i dydaktycznej. 

1 016 Ze względu na ciągłość badań, niezależność uczonego od politycznych mód i ideologii. 

1 017 

Uniezależnienie od Administracji wpływów politycznych. Polityka kadrowa tylko w gestii uczelni. 

Należy natychmiast zmienić zapisy ustawy o szkolnictwie wyższym, które pozwalają odwołać 

rektora przez ministra. 

1 018 

Tworzenie programów studiów ze względu na różną specyfikę uczelni i ich wydziałów. Swoboda 

decyzji podejmowanych projektów badawczych. Swoboda w nawiązywaniu kontaktów, współpracy 

krajowej i zagranicznej. 

1 019 

Ta autonomia jest bardzo wątła, powinna polegać na tym: 1) braku ingerencji władz wyższych w 

procesy dydaktyczne; 2) Zlikwidować instytucje kontrolne - ograniczyć PKA (ich kompetencje); 3) 

Zmienić zapisy ustawy o szkolnictwie wyższym, dopuszczające odwołania rektora przez ministra. 

1 020 

Uważam, że niezależność uczelni jest bardzo dużym sitem, ograniczającym ingerencje polityczne, w 

rozchwianym politycznie krajem. Autonomia uczelni jest tradycją, która się sprawdziła nawet w 

bardzo trudnym okresie PRL. 

1 021 

Zmniejszona biurokracja. Przejrzystość sprawozdawczości. Likwidacja CK ds. stopni i tytułów jako 

przejaw biurokratyzacji i stalinizmu. Niemożliwość narzucenia habilitacji zewnętrznych wydziałów, 

jeśli ktoś przyjmuje habilitację u siebie musi przyjąć habilitowanego do swojej Rady Wydziału, 

chyba że dana osoba nie jest pracownikiem żadnej uczelni, która ma prawo nadawania habilitacji. 

1 022 Indywidualne procedury prawne, budżet, szczeble awansów, jasne kryteria wynagrodzeń. 

1 023 Prawo indywidualne, statut dla danej uczelni i zwyczaje, budżet. 

1 024 
Władze uczelniane, ustalenia regulaminu działania, własne programy kształcenia, własna strategia 

rozwoju. 

1 025 Własny statut i działalność zgodna z nim, swoboda prowadzenia badań, swoboda nauczania. 

1 301 
Autonomia dla władz uczelni i jej profilu. Autonomia uwzględniająca specyfikę regionu z 

uwzględnieniem przemysłu, obszarów rolniczych i zaludnienia. 

1 302 

Autonomia zapewnia swobodę działań dając większa kreatywność i innowacyjność uczelni. 

Ograniczenie autonomii wszystkich uczelni z powodu złego funkcjonowania jednostki jest 

przyczyną nadmiernych ograniczeń i nadregulacji. 

1 303 trudno powiedzieć 

1 304 

Autonomia uczelni jest o tyle ważna o ile zapewnia... autonomię rozwoju naukowego nauczycieli 

akademickich! Dla rozwoju nauki i postępu technologicznego o wiele ważniejsze jest stworzenie 

"bezpiecznych" warunków pracownikom uczelni do praktycznego umożliwienia im tzw. KRYTYKI 

NAUKOWEJ! Bez "krytyki naukowej" nie ma dyskusji naukowej, a więc nie ma możliwości 

eliminacji "gorszych" pomysłów postępu naukowego i utylitarnego! A tego najbardziej brakuje 

polskim uczelniom i jednostkom naukowym! Warunkiem podstawowym brania udziału w "krytyce 

naukowej" jest bezpieczeństwo zatrudnienia wszystkich nauczycieli akademickich poczynając od 

asystenta! System ocen zewnętrznych powinien zapewnić eliminację tych najsłabszych od asystenta 

do profesora wg jasnych kryteriów! 

1 305 

Prawo do określenia programów nauczania i planów studiów, prawo do tworzenia kierunków 

studiów; samodzielność w wyznaczaniu zadań badawczych i dydaktycznych; prawo do ustanawiania 

własnej strategii rozwojowej; prawo podejmowania współpracy z zagranicznymi jednostkami 

naukowymi; prawo do podejmowania działalności gospodarczej. Wszystkie wymienione powyżej 
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elementy autonomii uczelni dają jej pracownikom możliwość generowania nowych, nowoczesnych 

rozwiązań, dostosowania jakości kształcenia (programów nauczania) do potrzeb rynkowych oraz 

podejmowania efektywnej współpracy z przemysłem regionalnym i krajowym. 

1 306 Nie mam zdania. 

1 307 

Autonomią powinny być objęte nauka i kształcenie. Pojmowanie autonomii uczelni jako jej prawa 

do całkowitej niezależności jest błędne, ponieważ z istoty uregulowań prawnych wynika, że podlega 

przepisom prawa dla podmiotów publicznych: ustawy o finansach publicznych, prawo zamówień 

publicznych, uregulowania sprawozdawcze, sformalizowane procedury decyzyjne, nadzór ministra 

skarbu i ministra finansów oraz szereg obowiązków nakładanych przez państwo, w sprawie 

archiwów, obrotu majątkiem itp. Swoboda dydaktyczna i naukowa ograniczone są nakazami 

formalnym (KRK, minima kadrowe). Powoduje to silną biurokrację towarzyszącą procesom, co 

samo w sobie ogranicza autonomię. Dwa obszary: kształcenie i nauka są istotą swobody przepływu 

myśli oraz kreatywności. 

1 308 
Autonomia światopoglądowa. Autonomia programowa. W obawie przed narzucaniem pewnych 

światopoglądowych decyzji - także na poziomie administracyjnym bądź programowym. 

1 309 Odmowa odpowiedzi. 

1 310 Odmowa odpowiedzi. 

1 311 Autonomia uczelni - zwłaszcza Uniwersytetu jest dla mnie istotna cechą tej instytucji. 

1 312 
Istotne jest zachowanie politycznej i intelektualnej niezależności oraz swobody w nawiązywaniu 

kontaktów międzynarodowych. 

1 313 Odmowa odpowiedzi. 

1 314 Autonomia badań - wolność badań naukowych. 

1 315 Autonomia światopoglądowa - tak, aby władze nie ograniczały wolności sumienia. 

1 316 Uczelnia winna samodzielnie decydować o stopniach i tytułach naukowych. 

1 317 Odmowa odpowiedzi. 

1 318 Wolność badań naukowych. 

1 319 
Autonomia w określaniu badań i dydaktyki. Placówki badawczo-dydaktyczne humanistyki maja ten 

właśnie cel. 

1 320 Brak kontroli badań naukowych - ponieważ to oczywisty przywilej naukowca. 

1 321 
Autonomia badań naukowych - uzasadnienie odpowiedzi wydaje się zbędne. Autonomia w tym 

akurat zakresie stanowi esencję uniwersytetu i fundament rozwoju nauki. 

1 322 Wolność badań naukowych. 

1 323 Pełna autonomia w zakresie programu nauczania i badań naukowych. 

1 324 Wolnośc wypowiedzi i badań naukowych. 

1 325 
Programy studiów. Jednolite studia magisterskie. Możliwość ograniczenia zbędnej dokumentacji 

sprawozdawczej z procesów dydaktycznych. 

1 326 
O jakości funkcjonowania nauki świadczy liczba studentów. Rynek powinien decydować o 

kierunkach działania szkoły wyższej. 

1 327 Niezależność od polityki. Polityka się zmienia, nauka pozostaje. 

1 328 Autonomia w zakresie profilu prowadzonych badań naukowych oraz programów nauczania. 

1 329 
Wybór rodzaju badań. Brak autonomii w tej kwestii kończy się ukierunkowaniem, a nie realnymi 

potrzebami. 

1 330 
Wydaje mi się, że całkowita autonomia uczelni nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo to może 

obniżyć jakość nauczania. Autonomia w pewnych obszarach, ale nie we wszystkich. 

1 331 Niezależność w badaniach naukowych. 

1 332 

Autonomia uczelni musi być zachowana. Władze administracyjne mogą jedynie sugerować rozwój 

nowych kierunków studiów związanych z rozwojem danego regionu. W tym przypadku konieczna 

jest pomoc finansowa ze strony władz lokalnych. 

1 333 

Uczelnie powinny decydować o kierunkach kształcenia. Władze lokalne mogą sugerować rozwój 

nowych kierunków pod warunkiem dodatkowego ich finansowania i powiązania z rozwojem 

lokalnym. 

1 334   

1 335 W pełni popieram autonomię uczelni. Administracja winna tylko wspomagać funkcjonowanie nauki, 
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co najwyżej tylko sugerowanie powstawania nowych kierunków pod potrzeby lokalne. 

1 336 

Autonomia powinna dotyczyć zwłaszcza kierunków studiów prowadzonych na danej uczelni, 

struktury uczelni, wyznaczania kierunków rozwoju uczelni - te kwestie nie wymagają moim zdaniem 

uzasadnienia. 

1 337 Za najważniejsze uznaję dobór treści kształcenia oraz wybór kierunku badań własnych. 

1 338   

1 339   

1 340 

Uczelnia musi (powinna mieć możliwość) samodzielnego określania celów działania, reguł 

regulujących funkcjonowanie uczelni (prawnych, etycznych etc.) - to wynika z obowiązującego ładu 

prawnego. 

1 341 

Władze administracyjne powinny ustalić ogólne reguły działania. Ustawa o szkolnictwie wyższym 

nie powinna mieć więcej, niż np. 50 stron. Szczegółowe rozwiązania powinny należeć do uczelni. 

Nie można wszystkiego zadekretować. 

1 342 

Regulacje prawne narzucane przez Ministerstwo powinny być ograniczone. Zwłaszcza ingerowanie 

w programy dydaktyczne nie powinno mieć miejsca. Studiowanie wymaga kontaktów studenta z 

nauczycielem akademickim i to od poziomu kadry zależy jakość kształcenia, a nie od 

biurokratycznych rozporządzeń. 

1 343 Pytanie poprzedzone nieudowodnioną tezą jest tak ogólne, że nie wiem czego właściwie dotyczy. 

1 344   

1 345 

W nauce występują zjawiska negatywne takie jak np. niski poziom kształcenia. Im bardziej 

administracja państwowa stara się temu zapobiegać poprzez standaryzowanie procedur kształcenia - 

tym jest gorzej. Autonomia uczelni jest warta obrony choćby w tym kontekście. Oczywiście także z 

uwagi na fundamentalne znaczenie wolności badań naukowych. 

1 346 Generalnie autonomia uczelni jest wartością samą w sobie w naszej kulturze - trudno to uzasadniać. 

1 347 Wolność prowadzenia badań i wyrażania opinii. 

1 348 Nie chcę się wypowiadać. 

1 349 

Najważniejsze aspekty autonomii i niezależności uczelni to: - brak wpływu na wybór władz uczelni. 

Senat traktować jako najistotniejsze ogniwo w strukturze zarządzania uczelnią. Dobór kadr 

pozostawić w gestii Rektora, Dziekanów i Kierowników Katedr. - uczelnie winny mieć charakter 

apolityczny także bez wpływu Kościoła na zatrudnienie i programy nauczania; - programy studiów i 

zakres merytoryczny dostosować do potrzeb regionalnych i lokalnych; - wdrażać w uczelniach 

światowe dokonania i osiągnięcia naukowe bez względu na indywidualną świadomość i uprzedzenia, 

szczególnie w naukach medycznych; - przestrzegać zasad etycznych w relacjach z otoczeniem; - 

wzmocnić finansowanie uczelni szczególnie w dziedzinie badań oraz kondycji ekonomicznej 

zatrudnionej kadry uzależniając zarobki od dokonań indywidualnych pracowników; - ranking 

uczelni opierać na wiedzy studentów, a nie na historii zeszłych osiągnięć. Tzw. uczelnie "flagowe" 

traktować podobnie jak inne. 

1 350 
Dystans od bieżącej polityki, wolność słowa i poglądów, swoboda ekspresji intelektualnej i 

artystycznej. 

1 351   

1 352 

Środowisko akademickie winno zachować dużą niezależność od władz administracyjnych w zakresie 

stwarzania warunków do zapewnienia ciągłości kadrowej prowadzącej do tworzenia szkół 

naukowych specjalizujących się w określonej dziedzinie. 

1 353 

1. Powoływanie kierunków i specjalności - w dostosowaniu do potrzeb regionalnych. 2. Zatrudnianie 

specjalistów do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przemysłu i innych dziedzin gospodarki - 

podniesienie praktycznego poziomu kształcenia. 3. Zakup aparatury i sprzętu badawczego bez 

przetargu - szybsza droga i wybór adekwatny do rzeczywistych potrzeb. 4. Swoboda w 

kształtowaniu programu studiów w sposób elastyczny - zmiany dostosowawcze. 

1 354 

Nauka - należałoby ułatwić dostęp do środków na finansowanie badań naukowych w ramach 

grantów. Ważna jest współpraca uczelni z przedsiębiorcami. To pozwoli zaistnieć polskim 

wynalazcom na rynku europejskim. 

1 355 
Niezależność od obowiązującej "prawdy politycznej". Tzn. zarówno tematy badań prowadzonych w 

uczelniach jak i - przede wszystkim - zakres i sposób przekazywania wiedzy studentom nie mogą 
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podlegać wpływom polityków (a do tego sprowadzają się władze administracyjne). Dlaczego? Bo 

tylko w oparciu o szeroką wiedzę (tzn. opartą o wyniki uznanych i potwierdzonych badań, a nie o 

ideologię nieważne jaką), krytyczne myślenie możliwe jest "uzyskanie" kreatywnego społeczeństwa, 

a bez tej cechy można zapomnieć zarówno o rozwoju, jak i nawet przystosowaniu się do 

błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości. 

1 356 
Niezależność od nurtów politycznych. Decydowanie uczelni o finansowaniu projektów badawczych 

- brak wpływu władz administracyjnych spoza uczelni na gospodarkę finansową. 

1 357 

1. Finansowa przeźroczystość - gwarancja kontroli. 2. Dobór nauczycieli akademickich, 

pracowników naukowych i administracyjnych. 3. Swobodny wybór tematyki badań naukowych. 4. 

Swobodny wybór sposobu weryfikowania wiedzy studentów. 5. Możliwość prowadzenia 

działalności gospodarczej przez uczelnię i wykorzystanie pozyskanych środków na badania 

naukowe. 

1 358 Nie mam zdania. 

1 359 Nie mam zdania. 

1 360   

1 361 
Apolityczność dająca rzetelność wyników. Niezależność podejmowania decyzji i określania celów 

rozwoju oparta na własnej, rzetelnej analizie potrzeb w aspekcie mikro- i makrośrodowiska. 

1 362 Nie mam zdania. 

1 363 

Brak wpływu obowiązujących nurtów politycznych na gospodarkę finansową uczelni oraz projekty 

badawcze, bo umożliwiłoby prowadzenie działalności gospodarczej przez uczelnię z możliwością 

wykorzystania pozyskanych środków na badania naukowe. 

1 364 
Autonomia uczelni powinna głównie dotyczyć aspektów związanych z zatrudnieniem kadry 

dydaktyczno-naukowej, ścieżki awansu, dysponowania środkami finansowymi w dyspozycji uczelni. 

1 365 
1. Wybór tematyki badawczej. 2. Kształtowanie władz akademickich 3. Indywidualizują kształcenie 

4. Kierunki rozwoju uczelni 

1 366 Są demokratyczne!!! Są wyjęte z politycznej kontroli. 

1 367 

Możliwość wyłącznego decydowania o powoływaniu nowych kierunków/studiów podyplomowych; 

- uniemożliwienie organom państwowym wywierania nacisku na uczelnie w kwestii ww. vide - 

studia podyplomowe z homeopatii na SUM. 

1 368 Nie mam zdania w tym zakresie. 

1 369 

Autonomia uczelni to sprawa bardzo istotna. Daje pewną swobodę w działaniu, określaniu 

kierunków kształcenia, określania programów kształcenia. Dostosowanie działań do potrzeb 

zmieniającego się rynku pracy. Pozwala omijać niektóre trudne do rozwiązania problemy 

biurokratyczne na zderzeniu uczelnia - władze administracyjne ogranicza swobodę szybkiego 

działania. 

1 370 Możliwość niepoddawania się zmiennym trendom politycznym. 

1 371 W mojej opinii pracuję na uczelni posiadającej autonomię. 

1 372   

1 373 Wolność poglądów i wolność słowa jako czynniki niezbędne do rozwoju nauki. 

1 374   

1 375 

Samodzielne zarządzanie środkami pieniężnymi przeznaczonymi na naukę. Decydowanie o ilości 

przyjmowanych studentów. Decydowanie o kierunkach kształcenia podyplomowego. Możliwość 

prowadzenia działalności gospodarczej przez placówki (zakłady, kliniki) Uniwersytetów 

Medycznych. 

1 401 

Uważam, że bardzo ważna jest autonomia w zakresie uchwalania statutu oraz tworzenia struktury 

organizacyjnej. Zarządzający poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi posiadają odpowiednią 

wiedzę w zakresie zapotrzebowania i modyfikacji stanowisk. Również określenie misji, a co z tym 

się wiąże celów strategicznych pozwala na swobodny rozwój uczelni i doboru odpowiednich 

narzędzi do realizacji badań. 

1 402 

Najważniejsze jest wg mnie to, aby uczelnie, a zwłaszcza wydziały mogły samodzielnie określać 

kierunki kształcenia po to, aby lepiej dostosować profile kształcenia do regionalnych potrzeb 

przemysłu. 

1 215 Ważne są trzy rodzaje autonomii: 1. instytucjonalna (uchwalenie statutu, powoływanie i 
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odwoływanie organów jednoosobowych i kolegialnych uczelni, tworzenia własnej struktury 

organizacyjnej, dobór nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i administracyjnych, 

zawieranie porozumień w celu promowania uczelni oraz rozwoju jej celów instytucjonalnych); 2. 

dydaktyczno-naukowa (określanie misji, wyznaczanie kierunków prowadzenia badań naukowych, 

ustalanie programów kształcenia, określanie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania na studia, 

swobodne weryfikowanie wiedzy i umiejętności studentów, wydawanie państwowych dyplomów 

ukończenia studiów oraz nadawania tytułów naukowych); 3. finansowa (zapewnienie uczelniom 

publicznym środków finansowych niezbędnych do wykonywania ich zadań, prawo prowadzenia 

działalności gospodarczej niezależnie od działalności edukacyjnej i naukowej, prawo do 

przenoszenia niewykorzystanych środków publicznych na kolejny rok oraz prawo do zbywania 

aktywów). Współcześnie autonomię uczelni rozumie się w sposób „operacyjny”, przekłada się ją na 

kompetencje a zarazem na otwartość wobec społeczeństwa. Nie można jednak oczekiwać swobody 

w zarządzaniu uczelniami przy obecnym systemie ich finansowania, ani oczekiwać swobody w 

kształceniu wobec wielu narzucanych ograniczeń. Prawo do autonomii instytucjonalnej i 

dydaktyczno-naukowej nie jest atrakcyjne wobec systemu finansowania uniwersytetów 

preferujących miary ilościowe, jednakowe dla wszystkich, bez względu na rodzaj misji czy rozmach 

planów rozwojowych. Brakuje finansowej transparentności oraz społecznej kontroli, z która 

autonomia powinna być ściśle związana. Autonomia powinna przejawiać się we wzmocnieniu 

zdolności do kierowania i zarządzania kadrą akademicką i administracyjną oraz w umiejętności 

dostosowywania wewnętrznych struktur i procesów decyzyjnych do specyficznej misji i profili 

uczelni. Zakres i trwałość autonomii przyznawanej uczelniom zależy od tego, czy dobrze spełniają 

one oczekiwania społeczne, najczęściej krótkoterminowe i skierowane niemal wyłącznie na efekty 

kształcenia, wyposażenie absolwentów w szeroki zakres kompetencji, przygotowanie ich do 

znalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Pracownicy akademiccy muszą wykazywać 

kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów badawczych, mając nadzieję, że osiągną 

autonomię w wyborze kierunku swych badań. A zatem, autonomię uniwersytetu należy rozumieć 

jako finansową samodzielność i integralność instytucjonalną oraz prawo do ustanawiania misji. 

1 403 

Uczelnie wyższe powinny w sposób autonomiczny podejmować decyzje dotyczące profilu studiów, 

kierunków oraz specjalności. Jest to o tyle ważne, że możliwe jest szybkie reagowanie na zmiany 

rynkowe, profil firm produkcyjnych w regionie i kształcenie studentów zgodnie z zapotrzebowaniem 

przyszłych pracodawców. 

1 404 

Autonomia finansowa pod warunkiem zapewnienia środków niezbędnych do wykonywania zadań 

statutowych(obecnie duża niepewność odnośnie wysokości dofinansowania). Autonomia 

programowa w zakresie ustalania form i treści kształcenia oraz możliwość elastycznego formowania 

sylwetki absolwenta, jeśli to konieczne, nawet co roku (szczególnie w przypadku kierunków 

intensywnie rozwijających się). 

1 405 

Ważnym aspektem wynikającym z autonomii uczelni jest prawo do określania własnej myśli profilu 

akademickiego oraz ustanawianie wartości i celów działania. Zagwarantowana przepisami prawa 

autonomia uczelni w zakresie organizacji wewnętrznej nie podlega kontroli zewnętrznej np. 

uniezależnienie wyborów. Coraz większa biurokracja, która już istnieje na uczelniach, przyczynia się 

do coraz większych obowiązków i coraz mniejszej niezależności. 

1 406 

Profilowanie programów studiów to sprawa najważniejsza (bo ich autorzy znają region - wiedzą 

czego oczekują potencjalni studenci). Finansowanie jednostek nie powinno być związane z naborem 

(z ilością studentów) - są kierunki na których mała grupa osiąga duże efekty kształcenia, a bywają 

takie na których uprawia się tzw. "masówkę". Decyzję o zamknięciu danego kierunku powinna 

podejmować uczelnia - autonomicznie - w oparciu o analizy sytuacji w danym regionie. Obecne 

zasady ograniczają autonomię uczelni (tylko 2%) i utrudniają konkurencyjność. Decyzje o 

zamykaniu lub poszerzaniu naboru trzeba zostawić uczelniom. 

1 407 
Autonomia uczelni daje możliwość różnicowania kierunków i specjalności w zależności od 

posiadanej kadry i obszaru, na którym znajduje się uczelnia. 

1 408 

Rozwój kadry naukowej uczelni: system uzyskiwania stopni i tytułów naukowych oraz 

przyznawaniem uprawnień powinien być wolny od wpływu administracji. Wybór obszarów badań 

powinien być w kompetencji profesorów i tworzonych przez nich szkół naukowych. 

1 409 Należy przestrzegać reguł związanych akredytacją związaną z nadawaniem stopni i tytułów 
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naukowych, prowadzenia kierunków studiów. Zwiększyć parametr oceny uczelni uwzględniający 

stopień i jakość zatrudnianych absolwentów. Winna postępować ekonomizacja zarządzania uczelnią, 

wzmocnić rolę funkcji menadżerskich kierownictwa uczelni. Większa autonomia winna być 

powiązana ze zmianami systemu zarządzania uczelniami w kraju, winno się tu ewolucyjnie 

przechodzić do modelu w krajach uprzemysłowionych, finansowanie uczelni przez granty za 

pośrednictwem przemysłu itd. 

1 410 

Możliwość tworzenia kierunków studiów i ich programów oraz określania trybu i form studiowania. 

Istniejące obecnie narzucone odgórnie formalizmy powodują, że uczelnie przypominają coraz 

bardziej szkoły zawodowe. 

1 411 Trudno powiedzieć. 

1 412   

1 413 
Wybór kierunków badań naukowych. Awanse naukowe pracowników. Wybory rektorów, 

dziekanów. Inwestycje i gospodarka majątkiem. 

1 414 

Swoboda w zakresie prowadzonych badań naukowych. W tworzeniu programów i typów 

kształcenia. Wszelkiego typu regulacje administracyjne ograniczają kreatywność, a tym samym mają 

negatywny wpływ na poprawę konkurencyjności. 

1 415   

1 416 Nie mam zdania. 

1 417 

Nie ma nieważnych, wszystkie są istotne. Władze administracyjne powinny zabierać głos tylko w 

dwóch tematach: polityka kadrowa, przejrzystość konkursów, zwalczanie nepotyzmu; liczba 

studentów, ograniczenie liczby przyjmowanych szczególnie na kierunki, produkcja bezrobotnych 

typu filozofia. 

1 418   

1 419 
Utrzymywać i raczej rozszerzać różne aspekty autonomii uczelni i ich niezależność od ingerencji 

władz administracyjnych. 

1 420 trudno powiedzieć 

1 421   

1 422 
Sposób finansowania kierunków nowoczesnej techniki. Obecne punkty uznaniowe wg kierunków są 

wszędzie ignorowane. Likwidację komórek dydaktycznych bez studentów. 

1 454 
Swoboda wyboru tematów badań, metodologii, dziedziny, zakresu. Swoboda zatrudniania kadr - 

zwłaszcza z zagranicy. 

1 455 Możliwość decydowania o kierunkach studiów i tematach badań. 

1 456 
Możliwość tworzenia własnych programów nauczania, w tym decyzja o ich jenolitości 

(pięcioletnie). 

1 457 Możliwość decyzji o jednolitości systemu nauczania. 

1 458   

1 459 Dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie są wystarczające i właściwe. 

1 460   

1 461   

1 462   

1 463   

1 464   

 

q25 Jakie szanse i zagrożenia wiążą się Pana(i) zdaniem z koncepcją bliższego powiązania 

funkcjonowania polskich uczelni z potrzebami praktyki gospodarczej w zakresie: profilu zawodowego 

absolwentów różnych kierunków studiów 

1 Szanse - lepsze dopasowanie wiedzy i umiejętności absolwentów do potrzeb praktyki gospodarczej 

Zagrożenia - zbyt "wąskie" kształcenie, zmniejszające elastyczność absolwenta tj. dopasowanie się 

do szybko zmieniających się potrzeb na rynku pracy 

2 Szanse: poprawa kapitału ludzkiego, większe szanse na rynku pracy. Zagrożenia: nadmierna 

specjalizacja wykształcenia pogarszająca kapitał ludzki oraz szanse na rynku pracy w dłuższej 

perspektywie 
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3 możliwość pozyskania pracy w Polsce, zmniejszająca wyjazd absolwentów za granicę 

4 - 

5 to jest w dużej mierze utopia. Pracodawcy oczekują rezultatów na dziś nie są w stanie określić 

czego będą oczekiwać od pracowników za 3-5 lat 

6 Obniżenie ogólnego poziomu nauczania. 

7 - 

8 szansa: profil kandydata zgodny z zapotrzebowaniem pracodawcy, 

9 dostosowanie profilu do zapotrzebowania 

10 szansa - przekonanie studentów o niższym poziomie intelektualnym, że zakończenie studiów na 

poziomie licencjackim i pozyskanie praktycznych kompetencji jest bardzo dobrym rozwiązaniem 

11 zbyt wąska specjalizacja 

12 nie mam zdania 

13 w krótkim czasie - nieco łatwiejsze wejście na rynek pracy; w długim - zawężenie horyzontów osób 

z wyższym wykształceniem, co utrudnia późniejsze podnoszenie kwalifikacji lub zmianę zawodu w 

związku ze zmianami w gospodarce; 

15 Osłabienie pozycji badań podstawowych. Może się okazać, że uczelnie będą pozbywać się 

zbędnych (chwilowo) specjalistów uszczuplając tym samym swój potencjał badawczy. Jego 

odtworzenie w krótkim czasie może być trudne. Byłaby to strata dla Uczelni, ale również dla 

państwa. 

16 Nie dostrzegam zagrożeń, lecz nie dostrzegam również szczególnych korzyści. 

17 Szanse: Wykształcenie absolwentów o kompetencjach bliższych potrzebom gospodarki Zagrożenie: 

Zatracenie akademickiego charakteru szkolenia na poziomie szkoły wyższej 

18 lepsze dostosowanie do rynku i wyprzedzanie oczekiwań rynku zawody w otoczeniu szybko się 

zmieniają, studentów czeka prawdopodobnie zmiana zawodu kilka razy w życiu 

19 Brak długofalowej strategii rozwoju gospodarki sprzyjającej wypracowanie przez uczelnie 

adekwatnych kierunków i programów kształcenia 

20 Pytanie nie jest pytaniem ankietowym. 

21 1.Wykształcenie w miarę dobrych "rzemieślników" 2. Braki w wiedzy ogólnej, brak szerszego 

spojrzenia 

22 Szanse: wreszcie dyplomy dające gwarancję pracy. Zagrożenia: mała (znikoma) zdolność 

adaptacyjna programów nauczania i dydaktyków. 

23 Możliwość znalezienia zatrudnienia; 

24  szanse: większe uwzględnienie w dydaktyce zagadnień ważnych dla praktyki, zagrożenie: zbyt 

wąski (bardziej zawodowy) profil wykształcenia, dostosowany do bieżących potrzeb praktyki 

25 1. Szanse Większa rola badań stosowanych na kierunkach studiów związanych z naukami 

stosowanymi i powiązanie ich dydaktyką i włączaniem studentów do tych badań. Większa 

autonomia uczelni w zakresie kształtowania programów studiów, wzrost roli samodzielnej pracy 

studentów oraz praktyk. 

26 prawdopodobne zagrożenie - problem ze znalezieniem specjalistów potrzebnych w procesie 

kształcenia zawodowego posiadających odpowiednie tytuły i uprawnienia do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych 

27 Nie bardzo mogę znaleźć zagrożenia. Bardziej upatruję szans w takowym postępowaniu. Zbliżenie 

potrzeb praktyki zawodowej (bo w odniesieniu do studiów medycznych trudno pisać o praktyce 

gospodarczej) u absolwentów medycyny związane jest z określeniem ich predyspozycji do 

konkretnych specjalizacji. 

28 Szansą jest rozwijanie badań dla potrzeb praktycznych, wdrażanie innowacji do praktyki i czerpanie 

pomysłów i rozwiązań dla gospodarki; zagrożeniem nie inwestowanie w badani, które mogą tylko w 

sposób pośredni budować rozwój gospodarki lub być na etapie, gdzie trudno udowodnić wpływ na 

gospodarkę 

29 lepsze dostosowanie treści programowych (programu nauczania) do oczekiwań pracodawców 

30 Tak, pod warunkiem, że nie chodzi tu o kolejne idiotyczne studia humanistyczne nie odpowiadające 

żadnej potrzebie jakiejkolwiek gospodarki. 

31 nie mam wyrobionej opinii w tym zakresie 
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34 ....... 

35   

36 konieczność większej elastyczności i dostosowywania programów kształcenia konieczność 

skutecznej organizacji współpracy między uczelnią a przedstawicielami przemysłu 

37 szansa szybszego rozwoju kraju 

38 możliwość zatrudnienia 

39 Uczelnie wyższe to nie szkoły przysposobienia zawodowego. Jeśli w danym obszarze w dłuższej 

perspektywie czasowej przewiduje się potrzebę określonych specjalistów to uczelnie powinny we 

własnym interesie odpowiadać tym potrzebom. Uczelnie powinny być w jakimś sensie premiowane 

za takie działania 

1 026 brak stabilności gospodarczej 

1 027 brak spójności z gospodarką 

1 028 bez zagrożeń- brak nacisków politycznych 

1 029 udział w rynku absolwentów uczelni 

1 030 brak zagrożeń 

1 031 chwiejność gospodarcza 

1 032 bez zagrożeń 

1 033 dobry kierunek 

1 034 bez zagrożeń 

1 035 nierównowaga gospodarcza 

1 036 wykorzystanie nauki w gospodarce 

1 037 bez zagrożeń przy utrzymaniu autonomii 

1 038 zalecenia rynku zgodne z systemem kształcenia 

1 039 kształcenie na potrzeby rynku, współpraca z uczelnią 

1 040 zmienność formuły gospodarczej 

1 041 zmienność założeń gospodarczych 

1 042 wspomaganie gospodarcze za dodatkowe dofinansowanie badań 

1 043 bez wpływów politycznych 

1 044 dobre wyniki dla kraju 

1 045 zbyt duży wpływ gospodarki 

1 046 nie ma zagrożeń 

1 047 wchłonięcie absolwentów przez rynek 

1 048 nie ma zagrożeń 

1 049 nie widzę zagrożeń 

1 050 lepsze przygotowanie kadry na potrzeby kraju 

1 051 obostrzenia prawne 

1 052 wpasowanie się w rynek pracy 

1 053 należy kształcić absolwentów w kierunkach wiodących w gospodarce 

1 054 lepsze przygotowanie do pracy po studiach 

1 055 powiązać potrzeby ekonomii z badaniami uczelni 

1 056 zwrócenie uwagi na potrzeby rynku 

1 057 za duży może być wpływ państwa 

1 058 dostosowanie do potrzeb gospodarki 

1 059 elementy rynku włączyć do programu 

1 060 w pewnym stopniu dostosować do rynku 

1 061 wybieranie drogi indywidualnego rozwoju 

1 062 brak zagrożeń 

1 063 nie ma zagrożeń 

1 064 powiązania w niektórych szkoleniach 

1 065 bez zagrożeń 

1 066 zwracanie n potrzeby rynku 

1 067 jak określić zapotrzebowanie rynku?- wytyczne z dyskusji 
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1 068 umiejętność łączenia samodzielności i rynku 

1 069 przegląd rynku gospodarczego 

1 070 słuchanie rynku przez studentów 

1 071 tylko częściowe powiązania 

1 072 wybór kierunków wg zainteresowań 

1 073 częściowe kształcenie na potrzeby rynku 

1 074 narzucanie rozwoju kierunków 

1 075 zwracanie uwagi na gospodarkę kraju 

1 076 Studia humanistyczne nie służą bezpośrednio gospodarce, służą kulturze. 

1 077 Uczelnia wyższa powinna baczniej zwracać uwagę na rynek pracy i szanse dostępu respondenta w 

znalezienia właściwej pracy 

1 078 Nie widzę zagrożeń w przypadku absolwentów kierunków ścisłych 

1 079 odmowa 

1 080 nie mam zdania 

1 081 To pytanie to spore nieporozumienie. Wbrew pojawiającym się w środowisku polityków i 

urzędników opiniom, uczelnie wyższe nie są instytucjami przeznaczonymi do kształcenia 

zawodowego, za wyjątkiem pewnych ich kategorii, typu wyższe szkoły zawodowe. Tylko takie 

placówki muszą zwracać uwagę na aktualne 

1 082 Zagrożeniem może być odejście uniwersytetu od kształcenia ukierunkowanego przede wszystkim na 

działalność naukową, która powinna być niezależna od potrzeb praktyki gospodarczej. 

1 083 odmowa 

1 084 Niedostosowanie profilów zawodowych studentów do potrzeb rynku pracy. Nadmierne 

teoretyzowanie treści kształcenia, brak ich przełożenia na praktykę. 

1 085 Szanse: dostosowanie profilu kształcenia do wymogów rynku pracy. Zagrożenia: utrata 

"akademickości" kształcenia 

1 086 ukierunkowanie studiów może okazać się zbyt wąskie przez co walory kształcenia akademickiego 

mogą zostać spłycone do nieco tylko rozbudowanego kursu zawodowego. 

1 087 lokalny, regionalny rynek pracy ewoluuje, jest dynamiczny. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć 

wymogów rynku pracy w np. 2050 roku. 

1 088 Teoretycznie wiążą się z tym szanse. Proces edukacyjny powinien być powiązany z bieżącym 

zapotrzebowaniem rynku. 

1 089 szanse: lepsze przygotowanie studentów do pracy zawodowej pod względem umiejętności, wiedzy i 

kompetencji społecznych. Zagrożenia: uniwersytet straci swój status, stanie się wyższą szkołą 

zawodową 

1 090 Nie ma żadnych zagrożeń - może osłabić się pozycja nauczycieli (nie praktyków) ale ich tez można 

przeszkolić i wysłać na staże, generalnie same szanse 

1 091 szanse: ograniczenie bezrobotnych z dyplomem, zagrożenia: ograniczenie badań naukowych w 

niektórych dziedzinach i dyscyplinach naukowych 

1 092 szanse: większa możliwość zatrudnienia absolwentów. zagrożenia: możliwość wzrostu dysproporcji 

pomiędzy szkoleniem zawodowym a wykształceniem w zakresie nauk podstawowych. Uczelnie 

ekonomiczne nie powinny przywiązywać zbyt dużej wagi do specjalizacji zawodowych, które 

kształtują się dopiero po par 

1 093 Zawsze starałem się wiązać działalność dydaktyczną z praca zawodową w praktyce gospodarzącej. 

Doświadczenie z praktyki gospodarczej wykorzystywałem w praktyce dydaktycznej 

1 094 szanse bliższego powiązania teorii z praktyką 

1 095 Przykładanie większej wagi do badań podstawowych (w odniesieniu do uczelni o charakterze 

akademickim). Obniżenie rangi podstaw teoretycznych nauk. Podjęcie badań stosowanych 

finansowanych przez praktykę. 

1 101 Szansa - przygotowanie pracowników rzeczywiście potrzebnych na rynku. Zagrożenie - jeśli 

tworzymy program pod obecne potrzeby praktyki gosp. to student kończy studia za kilka lat kiedy 

potrzeby są inne. Uczelnie przestają kształcić ludzi mądrych, potrafiących się odnaleźć, a zaczynają 

kształcić jak szk. zawodowe 

1 102   



28 

 

1 103 szanse-mniejsze bezrobocie, zagrożenia-niskie płace na uczelniach publ. nie zachęcają do 

dostosowania się czy wręcz inicjowania ciągłych zmian. Sylabusy tworzone są w oderwaniu od 

rzeczywistości. 

1 104 szanse- lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, często szybko 

zmieniających się ; Zagrożenia- możliwość zgłaszania zindywidualizowanych roszczeń ze strony 

studentów 

1 105 plus- lepsza rekrutacja 

1 106 brak zagrożeń 

1 107 szansa: wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni kształcących absolwentów w kierunkach aktualnie 

potrzebnych na rynku pracy. Zagrożenia- zmarginalizowanie uczelni kształcących w kierunkach 

ważnych, aczkolwiek nieistotnych z punktu widzenia rynku pracy: filozofia, historia sztuki itp. 

1 108   

1 109 szanse: 1. zapewnienie kadr menadżerskich, decyzyjnych dla gospodarki i profilu określonym w 

strategii rozwoju gospodarki/przemysłu itp. 2. rozwiązywanie problemów wynikających z rozwoju 

gospodarki 3. tworzenie nowych, innowacyjnych powiązań wychodzących naprzeciw gospodarce - 

konkretnym jednostkom gospodarczym 4. wspomaganie finansowe uczelni poprzez np. wspólne 

projekty badawcze. Zagrożenia-istnieje obawa zmniejszenia znaczenia badań podstawowych 

1 110 obniżenie poziomu wykształcenia absolwentów uczelni wyższych, przejęcie przez uczelnie zadań 

szkół zawodowych 

1 111 szanse duże, a zagrożenia żadne 

1 112 szanse: wiedza teoretyczna zdobywana na uczelni może być konfrontowana z potrzebami praktyki 

gospodarczej Zagrożenia: zmniejszenie wiedzy teoretycznej studenta, zmniejszenie wymagań 

intelektualnych, - która ma zapewnić rozwój intelektualny i chęci dalszego, ciągłego kształcenia się. 

1 113 lepsze zatrudnienie zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami 

1 114 jeżeli będzie to współpraca z firmami o "wysokiej technologii" to będzie następował rozwój, tak jak 

to jest w krajach wysokorozwiniętych. jeżeli będą to firmy o starej technologii to będzie trudne dla 

uczelni. 

1 115 niezbędne, ale po stworzeniu bazy potrzeb i oczekiwań potencjalnych pracodawców (dla 

studentów),a także sprecyzowaniu strefy gospodarczej w zakresie RiD - na razie zakłady 

"gigantyczne" posiadają własne zaplecze badawcze (poza granicami), a małe firmy są umiarkowanie 

zainteresowane innowacyjnością ,a z pewnością nie są zainteresowane wnoszeniem udziału 

finansowego 

1 116 Problemem uczelni jest bardzo ograniczone zainteresowanie przemysłu i innych instytucji 

gospodarczych dobrze wykształconymi absolwentami. Jeśli przemysł zacznie szukać dobrych 

absolwentów - więcej, i nie tylko informatyków - to uczelnie będą ich kształcić, a na ciekawsze 

kierunki będzie się zgłaszało więcej i lepszych kandydatów. racjonalne kształcenie "na zapas" nie 

zawsze jest możliwe 

1 117 Uczelnie nie powinny kształcić w wąskim zakresie zdefiniowanym przez podmiot gospodarczy 

1 118 profil zawodowy studiów będzie prowadził do dalszego obniżenia rangi studiów. uważam, że osoba 

z wyższym wykształceniem należy do elity społeczeństwa i powinna reprezentować odpowiedni 

poziom intelektualny, niezależnie od zmieniających się ustaw. 

1 119 kształcenie powinno mieć wymiar podstawowy 

1 120 szanse: lepsza bezpośrednia integracja z gospodarką ,lepsze przygotowanie do wymogów rynku 

pracy Zagrożenia: ewentualny spadek znaczenia/prestiżu i finansowania badań/wydziałów 

podstawowych, spadek znaczenia wykształcenia ogólnego w danej specjalności 

1 121 brak zdania 

1 122 odmowa 

1 123 jest to celowe, bo w większym stopniu kształci absolwentów potrzebnych gospodarce 

1 124 nie widzę zagrożeń 

1 125 brak zdania i brak odp. 

1 126 szansa na pracę dla absolwentów 

1 127 szanse: wykształcenie i umiejętności bardziej zgodne z wymaganiami pracodawców 

1 128 -efekt opóźnienia i umasowniena studiów w popularnym/ pożądanym kierunku. - obniżenie 
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poziomu kształcenia w zakresie teorii i dziedzin interdyscyplinarnych 

1 129 Szanse: kształcenie absolwentów z umiejętnościami praktycznymi, którzy łatwiej znajdą 

zatrudnienie i satysfakcję pracodawców; - udział "praktyków" w dydaktyce - odteoretyzowanie 

studiów; - większe zaangażowanie zaplecza gospodarczego w badania. Zagrożenia: pozorne 

wprowadzenie profilu zawodowego w oparciu o "jakieś" doświadczenia praktyczne, główny 

wyróżnik: dłuższa praktyka to dużo, dużo za mało 

1 130 1.uzyskanie wykształcenia o profilu pożądanym przez potencjalnego pracodawcę2. większa 

specjalizacja 3. uzyskanie wiedzy praktycznej z danego obszaru związanego z kierunkiem studiów 

1 131 szanse: nawiązanie współpracy uczelnie -przemysł, zagrożenia: obniżenie poziomu kształcenia 

1 132 szanse: profil zawodowy absolwentów będzie realnie powiązany z zapotrzebowaniem rynku (spadek 

bezrobocia) Zagrożenia: w skrajnej sytuacji może dojść do zmarginalizowania kierunków 

niepowiązanych bezpośrednio z gospodarką i braku ekspertów z dziedzin "nie przynoszących 

dochodu" 

1 133 uczelnia nigdy nie będzie nadążać za zmianami w gospodarce. Powinna kształcić ludzi umiejących 

się uczyć przez całe życie 

1 134 brak zdania 

1 135 1 nietrafność określenia zapotrzebowań 2. nietrafność doboru zakresu kształcenia 

1 136 szansą tego powiązania byłby absolwent który swoim wykształceniem, udziałem w praktykach w 

zakładach, mógłby od razu piastować bardziej odpowiedzialne funkcje. 

1 137 do współpracy potrzebne są dwie strony - małe zainteresowanie praktyki 

1 138 szansa udoskonalenia procesu dydaktycznego dla potrzeb praktyki 

1 139 szansa jest postęp cywilizacyjny i rozwój państwa; zagrożenie- ograniczenie się do bieżących 

potrzeb, brak dalekowzrocznych badań może ograniczać i hamować postęp 

1 140 szanse na pracę dla absolwentów zagrożenie- w przypadku zmiany praktyki gospodarczej 

1 141 Uczelnie powinny być nadzorowane przez państwo w zakresie priorytetowych kierunków studiów, a 

zwłaszcza ustalenia limitów liczby studentów na tych kierunkach. dzisiaj mamy całkowitą wolną 

amerykankę, nikt nie kontroluje liczby studentów na studiach, rynek też nie spełnia tej roli 

1 142 możliwość kształcenia zgodnie z postępem techniki- pozytyw, możliwość zaniechania kształcenia 

podstawowego - negatyw. 

1 143  nie widzę zagrożeń i na uczelniach, wydziałach profilowanych na kształcenie dla gospodarki musi 

to być uwzględnione, ale poprze udział pracowników uczelni w kontaktach z gospodarką- ale nie na 

zasadzie działalności charytatywnej pracownika uczelni 

1 144  część kierunków studiów nie jest bezpośrednio powiązana z praktyką, w tym nie daje uprawnień 

zawodowych lub inaczej "nie uczy zawodu". Zbyt ścisłe powiązanie z "praktyką" może mieć wpływ 

na zakres badawczy, jaki nie jest dobrze oceniany w publikacjach naukowych kadry. 

1 145 szansa-to pełniejsze dopasowanie układu pracodawca-pracobiorca, zagrożenia- jw. 

1 146   

1 147 bliższe powiązanie podniesie przydatność i kompetencje praktyczne absolwentów, przynosząc 

korzyści przedsiębiorstwom 

1 148 powiązanie z potrzebami praktyki gospodarczej na pewno pozwoliłoby dostosować program zajęć 

do zapotrzebowania rynku, tak żeby absolwenci byli przygotowani do pracy, bo obecnie w 

programie studiów jest wiele przedmiotów które nie przydają się im w praktyce zawodowej. 

zagrożeniem jest fakt, że pomijany wtedy będzie aspekt poznawczy, czyli nie będzie typowego 

dążenia do prawdy, zaspokajania potrzeb poszerzania wiedzy prze studentów, a jedynie studia 

nastawione na produkcje pracowników np. korporacji. 

1 149 Plus- zbliżenie dydaktyki do potrzeb państwa, minus- ryzyko "pozostawienia" ludzi wykształconych 

w kierunkach bez przyszłości 

1 150 zbyt dużo polityki 

1 151 większa spójność między teorią i praktyką, nadzieja na zgodność zatrudnienia z kierunkiem studiów 

pozwoli studentom jeszcze na etapie studiów ocenić słuszność wyboru kierunku 

1 152 liczba absolwentów będzie uzależniona z potrzebami gospodarki, stąd będzie mniejszy problem ze 

znalezieniem pracy prze absolwentów 

1 153 Jeśli uczelnia dysponuje odpowiednią infrastrukturą lub w ramach współpracy ma dostęp do 
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infrastruktury np. w przemyśle ,rolnictwie itp, to nie widzę zagrożeń w powiązaniu uczelni z 

praktyką w zakresie (wymienionym w pkt). a,b i c 

1 154   

1 155   

1 156   

1 157 Należy dążyć do utrzymania udziału przedstawicieli otoczenia gospodarczego w procesie 

dydaktycznym. Należy zwiększyć zakres badań stosowanych, realizowanych dla otoczenia 

gospodarczego z wykorzystaniem studentów - możliwość realizacji prac dyplomowych 

1 158 szanse: szkolenia przyszłych pracowników pod konkretne oczekiwania praktyki gospodarczej, 

zagrożenia-brak 

1 159 szanse: lepsze przygotowanie do pracy zawodowej 

1 160 szanse: kształcenie osób potrzebnych na rynku pracy, zagrożenia: brak odpowiedniej kadry 

dydaktycznej 

1 161   

1 162   

1 163   

1 164 bliższa współpraca mogłaby być pożyteczna pod warunkiem, że biznes polski dobrze się rozwija a 

nie rozpaczliwe walczy i poszukuje raczej niewolników niż pracowników. Innymi słowy szansą jest 

dobry stan gospodarki i poszerzenie puli miejsc pracy wymagających złożonych kompetencji. 

zagrożeniem jest duża prędkość zmian w krajobrazie rynku pracy: nawet 3letni cykl prowadzący do 

stopnia zawodowego licencjata jest za długi jeśli postrzegać go banalnie jako kurs przystosowawczy 

do konkretnego miejsca pracy. powinna nastąpić zmiana świadomościowa, która spowoduje że w 

gospodarce wiedzy oczekiwaniem pra 

1 165 zostają wyeliminowane te kierunki, które nie przekładają się na proste zastosowania w gospodarce. 

Krótkowzroczne, biznesowe nastawienie do efektów kształcenia oferowanych na poszczególnych 

kierunkach, może skutkować przekształceniem uniwersytetów w szkoły zawodowe 

1 166   

1 167 szanse- lepsze wykorzystanie potencjału pracownika, zagrożenia- ograniczenia intelektualne 

studentów dorosłych 

1 168 niedopasowanie potrzeb rynku do profilu kadry naukowej 

1 169 szanse- większe możliwości zatrudnienia na uczelni (w rozmaitej formie)osób dysponujących wiedą 

praktyczną a także zwiększone szanse na znalezieni pracy po studiach. Przygotowanie absolwentów 

w odpowiedzi na spodziewane zapotrzebowanie na pracowników, związane z rozpoznanymi czy 

spodziewanymi w nieodległej przyszłości potrzebami. zagrożenia- czasami dostosowywanie profilu 

uczelni do potencjalnych potrzeb rynku pracy niejako "na siłę", aby pozyskać nowych studentów. 

Zmiany w gospodarce następują tak szybko, że uczelnie nie będą nadążały z dostosowaniem zajęć 

na studiach do tych pojawiających 

1 170 zagrożenie: osłabienie roli kierunków niezwiązanych bezpośrednio z gospodarką, takich jak 

filozofia czy historia, i obniżenie poziomu kształcenia na tych kierunkach. Szanse: zbliżenie wiedzy 

i umiejętności absolwentów do oczekiwań rynku pracy. 

1 171   

1 172   

1 173 wyłącznie szanse - zmniejszenie "produkcji" bezrobotnych absolwentów 

1 174   

1 175 Nie widzę potrzeby omawiania pragmatycznych korzyści, które płyną z zamiany uniwersytetu w 

szkoły zawodowe. Niepokoją mnie raczej zagrożenia, które stąd płyną. Nie wszystko, co praktyczne 

i pragmatyczne jest w szerszej perspektywie korzystne. Niepokoi mnie brak namysłu nad 

uniwersytetem jako miejscem, gdzie uprawia się naukę także w wymiarze czysto teoretycznym, 

spekulatywnym, a więc niejako "bezinteresownie". Idea uniwersytetu łączy się z szerokimi 

horyzontami myślenia, z interdyscyplinarnością, dialogiem i potrzebą uprawiania nauki dla niej 

samej, a nie wyłącznie w celach praktycznych. 

1 428 zapaść humanistyki i nauk społecznych 

1 429 likwidacja kierunków humanistycznych niepowiązanych z praktyką gospodarczą, ograniczenie 
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merytoryczne programów nauczania, "produkcja" absolwentów o ograniczonym poziomie myślenia 

ukierunkowanym tylko zawodowo 

1 430 zagrożenia: powstanie odwróconej sytuacji, w której to uczelnie uczą się od przedsiębiorców, a nie 

odwrotnie; przesada nadmiernym przystosowywaniem programów studiów do tak bardzo 

zmiennych potrzeb rynku. szanse: uatrakcyjnienie programów studiów niektórych kierunków 

1 431   

1 432 zagrożenia: instrumentalizacja kształcenia zubożenie programów kształcenia, uzależnienie tematów 

badawczych od źródeł finansowania . Korzyści: lepsze dostosowanie efektów kształcenia do 

wymogów rynku pracy 

1 433 otwarcie się uczelni w zakresie otwieranych kierunków studiów na potrzeby rynku pracy; 

dostosowanie minimów programowych do szczegółowych potrzeb branżowych 

1 434 szansa to lepsze powiązanie z potrzebami praktyki gospodarczej, co pozwoli wyposażyć studentów 

w niezbędną wiedzę i umiejętności zgodne z aktualnymi i przyszłymi zapotrzebowaniami praktyki 

gospodarczej. zagrożenia raczej nie ma. Dużo firm nie widzi jeszcze potrzeby związania sie z 

uczelniami 

1 435 praktyka gospodarcza może zmieniać się bardziej dynamicznie niż szkolnictwo wyższe, może to 

oznaczać nienadążanie systemu kształcenia za potrzebami gospodarki 

1 436 nie widzę żadnych zagrożeń dla tego typu działania i myślenia, popieram bliski związek 

1 437   

1 226 weryfikacja zasadności istnienia wielu kierunków studiów kształcących wyłącznie absolwentów w 

oderwaniu od potrzeb rynku - strata pieniędzy 

1 227   

1 228 daje to sznse na znalezienie pracy z wyższym wykształceniem 

1 229   

1 230   

1 231   

1 232   

1 233 trudno powiedzieć 

1 234 szansą jest wychowanie monotematycznych robotów,zaś zagrożeniem brak samodzielnego myślenia 

1 235 trudno powiedzieć 

1 236 absolwenci będą lepiej przygotowani do sytuacji na rynku pracy i oczekiwań pracodawców 

1 237   

1 238 brak 

1 239 trudno powiedzieć 

1 240 brak 

1 241   

1 242 trudno powiedzieć 

1 243 nie widzę przeciwwskazań dla takich koncepcji, z zastrzeżeniem, że prócz tych działań uczelnie 

będą nadal miały możliwość prowadzenia swojej dotychczasowej działalności dydaktyczne i 

badawczo rozwojowej 

1 244 nie mam zdania 

1 245 wąski profil kształcenia, co doraźnie może być użyteczne , ale na dalszą metę jest niekorzystne 

(potrzeby gospodarki się zmieniają - korzystniej jest kształcić szeroko) 

1 246 obniżenie poziomu kształcenia poprzez zbytnie uzależnienie profilu i poziomu kształcenia na 

życzenie fundatora 

1 247 zagrożenia-kształcenie jedynie w obszarach zainteresowania biznesu 

1 248 nie każdy pracownik musi mieć studia wyższe, zagrożeniem jest coraz większe biurokratyzowanie 

szkół wyższych, szansa to likwidacja ok. 50% kierunków na uczelniach humanistycznych i ok.30% 

kierunków na uczelniach technicznych 

1 249 trudno powiedzieć 

1 250 istnieje obawa powstania szkół przyzakładowych zawodowych 

1 251 szansa to rozwinięcie możliwości w procesie kształcenia 

1 252 nie mam zdania 
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1 253 odmowa odpowiedzi 

1 254 trudno powiedzieć 

1 255 trudno powiedzieć 

1 256 odmowa odpowiedzi 

1 257 odmowa odpowiedzi 

1 258 nie mam zdania 

1 259 problem udziału tzn. praktyków w procesie kształcenia ( trudności finansowe) 

1 260 brak zdania 

1 261 odmowa odpowiedzi 

1 262 trudno powiedzieć 

1 263 trudno powiedzieć 

1 264 trudno powiedzieć 

1 265 nie mam zdania 

1 266 ukierunkowanie kształcenia na potrzeby gospodarki, zwłaszcza studiowanie dla samego studiowania 

bez szansy na uzyskanie pracy nie ma sensu 

1 267 brak zdania 

1 268 uczelnie nie przyuczają do zawodu ale rozwijają człowieka który może podejmować różne decyzje 

1 269 nie mam zdania 

1 270 szanse-dopasowanie do wymogów rynku pracy (większe kompetencje komunikacyjne, techniczne i 

zawodowe). zagrożenia- zmniejszenie wiedzy ogólnej z zakresu podstawowych przedmiotów 

kształcenia oraz ograniczenie tych przedmiotów w programach studiów uniwersyteckich 

1 271 zagrożenia: studenci będą wąsko wykształceni, trudniej będzie im byc elastycznymi, praktyka ma 

niezwykle zróżnicowane potrzeby, potrzeby konkretnej firmy są wąskie. Szanse: lepsza orientacja w 

potrzebach biznesu 

1 272 widzę raczej złe strony. Rynek jest zbyt zmienny by można było przewidzieć jakich specjalistów 

będzie potrzebował za parę lat (studia trwają długo).Studia powinny przygotowywać absolwentów 

do elastycznej akomodacji do warunków rynkowych a nie przygotowywać specjalistów w 

określonej, wąskiej dziedzinie. 

1 273 nastawienie na praktyczność wiedzy oraz włączenie w proces kształcenia specjalistów/praktyków 

mogłoby lepiej przygotować absolwentów do wkroczenia na rynek pracy 

1 274 szanse: lepsze powiązanie profilu praktycznego przygotowania absolwentów do potrzeb rynku 

pracy. Zagrożenia: dla kluczowego aspektu działalności naukowej uniwersytetu 

1 275 dysfunkcje związane z zabieganiem o środki finansowe określonych podmiotów gospodarczych, 

brak w niektórych obszarach jednostek zainteresowanych współpracą z uczelnią 

1 276 szanse: lepiej wykwalifikowani absolwenci, możliwość rozwoju uczelni 

1 277 zbyt wąskie sprofilowanie specjalizacji, zbytnia koncentracja na aspektach praktycznych 

1 278 nie mam zdania 

1 279 nie mam zdania 

1 280 zagrożenie: kompetencje absolwentów będą dostosowywane do potrzeb rynku, a nie będą tych 

potrzeb kreować. szanse: tak wykształcone kadry będą potrafiły przewidywać przyszłe zmiany w 

gospodarce i na nie reagować, uczelnie będą upowszechniać postawy obywatelskie i 

prokonkurencyjne w gospodarce 

1 281 nie mam zdania 

1 282 nie mam zdania 

1 283 Zagrożenie - utrata charakteru akademickiego, przeobrażenie się w szkoły zawodowe. szansa: 

pozyskanie większej liczby studentów w tym niezainteresowanych zgłębianiem wiedzy 

1 284 dysproporcje, błędne koło, ryzyko sztucznego popytu(stymulowanego choćby zewnętrznie) na 

kosztowne kierunki 

1 285 odmowa odpowiedzi 

1 286 szansa: wzbogacenie programu kształcenia, kształcenie wykwalifikowanych pracowników 

przygotowanych do podjęcia określonego zawodu. zagrożenie: trudności we współpracy z 

otoczeniem gospodarczym, niezrozumienie wzajemnych potrzeb i tym samym tworzenie 

nieatrakcyjnych programów kształcenia 
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1 287 szanse wspomnianego powiązania istnieją głównie dla kierunków ścisłych, technicznych, być może 

ekonomicznych. Natomiast zagrożenie wiąże się z zaniedbaniem finansowania nauk 

humanistycznych które mogą pozostać nie dofinansowane. 

1 288 szansa: lepsze powiązanie profilu zawodowego absolwentów z wymaganiami rynku pracy. 

zagrożenia: koncepcja przedsiębiorczego uniwersytetu może stanowić zagrożenie dla kluczowego 

aspektu działalności uniwersyteckiej tj. działalności naukowej 

1 289 szansa na ukierunkowany, dynamiczny rozwój, ścisłą specjalizację dla kierunków ścisłych i 

technicznych. dla nauk humanistycznych zagrożenie właściwego rozwoju szerokich horyzontów, 

wszechstronnego rozwoju humanistycznego 

1 290 ściślej powiąże to oczekiwania studentów z wymogami rynku pracy 

1 291 moim zdaniem zbliżenie kształcenia studentów na profilu zawodowym do potrzeb przemysłu może 

dać tylko pozytywne skutki. Oczywiście studenci przed kontaktem ze specjalistami z przemysłu 

powinni mieć bardzo dobre podstawy teoretyczne 

1 292 koncepcja bliższego powiązania funkcjonowania polskich uczelni z życiem gospodarczym jest 

właściwą koncepcją i zdecydowanie niesie więcej szans niż zagrożeń dla wszystkich podmiotów 

uczestniczących w tym powiązaniu. Dla absolwentów uczelni zbliżanie się do celu jakim jest 

wykorzystanie swoich studiów w praktyce. Ponadto weryfikacja ich przez zewnętrzne osoby, 

zainteresowane przyszłym pracownikiem podniesie efektywność studiów 

1 293 bliskie powiązanie polskich uczelni z potrzebami gospodarki jest bardzo wskazane, przyniesie 

wymierne korzyści 

1 294 szansą jest generowanie problemów, które są istotne dla przemysłu. Te problemy mogą być 

podejmowane w pracach inżynierskich, magisterskich i doktorskich. zagrożeniem może się okazać 

słaba kondycja finansowa wielu podmiotów gospodarczych, która uniemożliwi pełne wykorzystanie 

potencjału uczelni 

1 295 bez uwag 

1 296 pozytywne 

1 297 z braku polityki rozwoju regionalnego widoczny jest brak powiązań uczelni z gospodarką a zatem i 

profilu absolwentów 

1 298 dostosowanie umiejętności absolwenta do wymagań pracodawcy 

1 299 nie widzę zagrożeń a raczej duże szanse rozwoju w obie strony 

1 300 często wybór kierunku jest wynikiem poszukiwania kierunku "łatwego" ,dlatego powinno się 

wprowadzić preferencje w finansowaniu kierunków studiów 

1 423   

1 424   

1 425   

1 426 jest to duża szansa dla uczelni oraz dla gospodarki, aby absolwenci po skończeniu profilu 

zawodowego mieli większe szanse pracy na rynku 

1 427 zagrożenia: instrumentalizacja kształcenia i zubożenie programów kształcenia, uzależnienie 

tematów badawczych od źródeł finansowania. korzyści: lepsze dostosowanie efektów kształcenia do 

wymogów rynku pracy 

1 438 pod zwrotem związania powstaje kwestia jakości kształcenia oraz możliwość rozwoju uczelni w 

aspekcie prowadzenia działalności naukowej w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na dany 

kierunek kształcenia zawodowego 

1 439 pytanie nie spełnia znamion ankiety 

1 440 konieczne działania wymagają jednak obecności firm i przedsiębiorców w wielu aspektach 

funkcjonowania uczelni. Wzrasta ryzyko po stronie absolwentów jeśli nastąpi zmiana potrzeb rynku 

1 441 nie wiem. trudno powiedzieć 

1 442   

1 096 Praktyka gospodarcza ulega szybkim zmianom. Zadaniem uczelni jest takie przygotowanie 

absolwentów aby poradzili sobie w każdej sytuacji. Zbyt ścisłe wiązanie praktyki z uczelniami 

skutkuje zamiana uczelni o charakterze uniwersyteckim w uczelnię o charakterze zawodowym. 

1 097 szanse: przygotowanie kandydatów lepiej powiązanych z potrzebami rynku pracy. zagrożenia: 

prymat wymogów nad badaniami podstawowymi- praktyka nie może określać w całości 
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celów/efektów kształcenia 

1 098 lepsze dostosowanie struktury kwalifikacji absolwentów do potrzeb rynku 

1 099 szansa: dostosowanie kwalifikacji absolwentów do wymagań rynku pracy zagrożenia: 

komercjalizacja i nadmierna rywalizacja szkolnictwa wyższego 

1 100 jest to bardzo korzystna koncepcja zarówno dla samych absolwentów jak i zakładów pracy. 

Zagrożeniem może być wkomponowanie praktyki w program studiów. 

1 176 szanse: dostarczanie na rynek specjalistów niezbędnych dla funkcjonowania gospodarki. Zagrożenie 

- brak umiejętności przewidywania jakiego typu specjaliści będą potrzebni w cyklu 5-7 letnim 

1 177 przydatne dla dziedzin humanistycznych, które reprezentuję. Zatem groźne - skutkujące na przykład 

likwidacją wspierania takich dziedzin 

1 178   

1 179 Punkty a,b,c nie dotyczą moim zdaniem, kształcenia studentów na kierunkach humanistycznych, 

które winny być rozwijane i utrzymywane o kryteria nie związane ze szkoleniami z zakresie 

praktyki gospodarczej. 

1 180 Uczelnie powinny kształcić w stosunkowo szerokim zakresie , unikając ścisłej specjalizacji. 

Absolwent tak przygotowany szybko nauczy się zawodu w przedsiębiorstwie lub firmie, w której 

zostanie zatrudniony a zachowa możliwość zmiany pracy. Trudno przewidzieć trendy rozwoju 

wiedzy i techniki w dłuższej perspektywie , więc ścisła specjalizacja może byc przeszkoda na 

drodze do postępu. 

1 181   

1 182 Korzyścią jest niewątpliwie możliwość znacznie efektywniejszego kształcenia pod kątem potrzeb 

przemysłu. Ważne jednak by zaangażowanie w działalność dydaktyczną nie spowodowało 

osłabienia działalności naukowej, której wyniki powinny być poddawane wysoce rygorystycznej 

ocenie (wg standardów światowych), sprzyjającej powstawaniu rozwiązań przełomowych 

mogących stanowić "motor gospodarki" w niedalekiej przyszłości. 

1 183 Szanse: szybkie reagowanie na potrzeby rynku pracy Zagrożenia: nadmierne zawężenie profilu 

zawodowego 

1 184 Należy uwzględnić opinie specjalistów/ekspertów zatrudnionych w gospodarce i przemyśle, 

szczególnie tych zajmujących się technologiami innowacyjnymi i zarządzaniem wiedzą. 

1 185 szanse: reagowanie uczelni na zmiany rynku pracy korzystne dla absolwentów 

1 186 Zagrożenie może wynikać z błędów. prognozy potrzeb gospodarczych 

1 187 szanse: bliższe powiązanie teorii z praktyką, urealnienie zadań dydaktycznych, rozwój 

innowacyjności w gospodarce na bazie badań naukowych, zagrożenia: ograniczenie nauk nie 

związanych w praktyką, zabija rozwój intelektualny społeczeństwa 

1 188   

1 189 W sytuacji bardzo szybko zmieniającej się technologii podstawą do przygotowania absolwentów do 

potrzeb rynku pracy jest zdobycie solidnych podstaw teoretycznych, czyli aktualnego stanu wiedzy 

w tej dyscyplinie naukowej. Pracownicy naukowi ten stan musza znać jako wynik ich pracy własnej 

i badan naukowych. Pojawiające się coraz częściej naciski na wydziały uczelni technicznych aby 

kształciły absolwentów pod wymagania konkretnej firmy, są próbą sprowadzenia uczelni 

akademickiej do szkoły zawodowej. Oczywiste jest że profil zawodowy absolwentów wyższych 

szkół zawodow. i uczelni akadem. jest inny 

1 190 Przy dobrej organizacji widzę szansę nad wzmocnieniem potrzeb praktyki gospodarczej i 

kształcenia uczelni. 

1 191   

1 192 Uważam że należy uwzględniać zapotrzebowanie na określony profil zawodowy absolwentów w 

programach kształcenia np. poprzez tworzenie nowych specjalności. 

1 193 nie mam zdania 

1 194 Cel szczytny. jednak długotrwały proces decyzyjny (długi okres wprowadzania zmian) na 

uczelniach skutecznie hamuje jakikolwiek postęp w tej dziedzinie. Zalety ściślejszej współpracy są 

ewidentne, więc zbędę je milczeniem. Widzę niechęć firm do współpracy ze względu na bariery 

biurokratyczne oraz zwłaszcza na olbrzymie narzuty na wynagrodzenie dla pracowników nauki ze 

strony uczelni. 
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1 195   

1 196   

1 197 w przypadku Politechniki powiązanie uczelni z biznesem jest dość silne. Poprzez tą współpracę 

biznes w pewnym stopniu wpływa na treści przekazywane na uczelni. Ale zwykle odbywa się to 

oddolnie, przez dostosowywanie wybranych kursów przez prowadzących zajęcia, rzadziej przez 

kierunki zamawiane. 

1 198 szanse; poznanie praktycznego know how w przemyśle, dostęp uczonych do danych przemysłowych 

i faktycznych problemów branżowych, dopasowanie programów nauczania do faktycznych potrzeb 

wysokoinowacyjnego przemysłu, zagrożenia: sprowadzenie uczelni wyższych do roli szkół 

zawodowych na potrzeby rynku pracy, Prowadzenie szkoleń zamiast pogłębiania wiedzy 

1 199   

1 200 szanse: połączenie wykształcenia z rynkiem pracy zagrożenie: brak reakcji na zmiany na rynku 

pracy 

1 201 Bardzo ważne i korzystne dla rozwoju jest powiązanie kształcenia z rynkiem pracy ale ograniczenie 

kształcenia do ściśle określonych przez pracodawców wymagań uniemożliwia wychowanie 

otwartych gotowych na wyzwania, kreatywnych. W przyszłości powstania zawody o których nie 

mamy pojęcia. Nie można zamykać się na nowe możliwości, taj samo jak nie powinno się niszczyć 

kultury poza peryferiami. 

1 202 szanse: gotowość absolwenta do podjęcia pracy 

1 203 szanse: Dostosowanie programów nauczania do wymogów rynku pracy, nacisk na zdobywanie 

praktycznych umiejętności, nauka krytycznego myślenia zagrożenia: ubożenie horyzontów 

naukowych i wiedzy ogólnej, zanik kształcenia ogólnego 

1 204 W każdej części tego pytania odpowiedź mam jedną: Szansą jest możliwość zindywidualizowanego 

i dynamicznego tworzenia rozwiązań, które jak najlepiej wykorzystają potencjał łączenia teorii z 

praktyką, w trójkącie nauka-edukacja-wdrożenia. Zagrożeniem jest próba budowy jednolitego, 

sztywnego systemu, opartego o biurokrację i ślepego na specyfikę dyscyplin/obszarów, jak i na 

zmienność realiów. Drugim zagrożeniem systemów łączenia uczelni z gospodarką jest ryzyko 

przesady, tj. przestawienie zadań uczelni tak bardzo na służebność wobec bieżących potrzeb, że 

poskutkuje to coraz gorszym finansowaniem 

1 205 Niszczy to oświecający charakter zwłaszcza wykształcenia humanistycznego.. Studia zaczynają 

uczyć wyłącznie praktycznych, mechanicznych umiejętności mających bezpośrednie zastosowanie 

zawodowe, zamiast rozwijać umysł i świadomość. 

1 206   

1 207 szansa: zwiększenie oferty kierunków studiów dla uczelni zagrożenie: zbytnie odejście od profilu 

ogólnoakademickiego istotnego dla uniwersytetu 

1 208 nie mam zdania 

1 209   

1 210   

1 211 za zagrożenie uważam krótkoterminowość takich projektów i podatność na koniunkturalizm, także 

kiepskie wyobrażenie praktyków o wymogach kształcenia w uczelniach wyższych. 

1 212 szanse: zwiększenie oferty uczelni zagrożenie: negatywny wpływ na integralność instytucjonalną. 

1 213 wąskie kształcenie 

1 214 zagrożenia: całkowite uzawodowienie studiów wyższych szansa: pozyskanie środków na badania 

naukowe 

1 216   

1 217 zagrożenie: wiąże się z nadmiernym upraktyczniemiem studiów i szybkim dewaluowaniem wiedzy 

którą w trakcie takich studiów się uzyskuje. 

1 218 niż demograficzny, małe zainteresowanie kandydatów, szansą może byc dobrze przygotowana pod 

względem praktycznym kadra 

1 219 Szansą są profile kształcenia dla danego środowiska pod potrzeby ale pod warunkiem bliskiej 

synergii we wspólnym działaniu. 

1 220 trudno powiedzieć 

1 221 Głównym plusem takiego powiązania powinna być łatwość zdobycia pracy po studiach. 
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Zagrożeniem z kolei może być obniżenie ogolnego poziomu nauczania akademickiego. 

1 222 Obniżenie poziomu wykształcenia. Uczelnia nie zastąpi dostępu do nowoczesnych maszyn i 

systemów obsługi przedsiębiorstw. 

1 223 nie mam zdania 

1 224 trudno powiedzieć 

1 225 male 

1 376 Uczelnie zawodowe powinny być wyczulone na potrzeby gospodarcze zaś uczelnie uniwersyteckie 

w znacznie mniejszym stopniu. Zadaniem tych uczelni jest rozwój osobisty, a nie nauczanie 

zawodu. 

1 377 nie dotyczy mojej uczelni 

1 378 Powiązanie profilu zawodowego absolwentów z potrzebami rynku pracy jest niewątpliwie korzystne 

zarówno z punktu widzenia uczelni jak i absolwentów (więcej miejsc pracy). 

1 379 Podstawową szansa jest wzrost zatrunialności absolwentów w organizacjach biznesowych i 

publicznych. 

1 380 Same pozytywy. Zagrożeniem jest przejście od uczelni akademickiej humboltowskiej w stronę 

uczelni praktycznej. Już tera studenci narzekają na przekazywanie wiedzy, która co prawda ich 

rozwija ale nie daje praktycznego przełożenia na praktyczna pracę zawodową. 

1 381 odmowa 

1 382 Szansą jest kształcenie specjalistów w określonych profilach zawodowych niezbędnych dla 

funkcjonowania gospodarki 

1 383 szanse: lepsze przygotowanie absolwentów do realiów polityki gospodarczej zagrożenia: zatracenie 

akademickiego charakteru studiów 

1 384 odmowa 

1 385 Szanse: lepsze dopasowanie do specyfiki i potrzeb biznesu. Zagrożenia: utrata uniwersyteckiego 

charakteru kształcenia na rzecz kształcenia zawodowego 

1 386 odmowa 

1 387 odmowa 

1 388 kształcenie akademickie stanie się formą szkoleń, kształcenie praktyczne skróci czas wdrożenia 

pracownika-absolwenta w miejscu pracy 

1 389 szansa_ ukierunkowanie uczelni na potrzeby konkretnych rynków pracy, domknięcie nauki w tym 

zakresie, zagrożenie utrata studentów spowodowana np. podjęciem pracy u tych praktyków 

(przerwanie studiów) 

1 390 szanse: odświeżenie programów studiów, rewizja sylwetki absolwenta kierunku technicznego, 

lepsze warunki do włączenia praktyki do procesu dydaktycznego, zwiększenie roli praktyk 

zawodowych 

1 391 szanse: kształcenie absolwentów przygotowanych do potrzeb gospodarki, bliższa współpraca z 

przemysłem, rozwój gospodarki zagrożenia: zbyt duży nacisk na praktyczną naukę zawodu, 

przedmioty inżynierskie, zawodowe - pokusa eliminacji przedmiotów ogólnoakademickich 

1 392 Lepsze przygotowanie dla rynku pracy. Zagrożenie: może byc zmniejszenie możliwości szkolenia 

tylko dla potrzeb w regionie. 

1 393 profil zawodowy zostanie dopasowany do realnych potrzeb gospodarki 

1 394 Pracodawcy oczekują od pracowników przygotowanych do pracy na konkretnym stanowisku w ich 

przedsiębiorstwie czy też organizacji nie jest to ani realne ani korzystne 

1 395   

1 396 brak 

1 397 szanse: dostosowanie programów studiów do wymogów praktyki, udział praktyków w ocenie prac 

kwalifikacyjnych zagrożenia: utrudnienia w weryfikacji jakości prowadzonych zajęć 

1 398 Możliwość dostosowania kierunków i specjalności dydaktycznych do potrzeb przedsiębiorstw 

1 399 Szanse dla studentów na bezpośrednie znalezienie pracy po ukończeniu studiów 

1 400 zagrożenie kształcenia 

1 443   

1 444 szanse: kształcenie studentów z uwzględnieniem potrzeb rynkowych przez co możliwy jest wzrost 

szans na zatrudnienie po ukończeniu uczelni. zagrożenia: ograniczenie działalności naukowej do 
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opłacanych kierunków, kosztem dyscyplin mało popularnych na rynku pracy. 

1 445 trudno powiedzieć 

1 446 same szanse 

1 447 zalety: większe szanse na zatrudnienie absolwentów, dostosowanie programów badawczych do 

potrzeb rynkowych oraz większe możliwości finansowania przez podmioty gospodarcze poprzez 

stypendia wsparcie finansowe konkretnych projektów. wady: marginalizacja wielu dziedzin o 

mniejszym znaczeniu w gospodarce 

1 448 Jakość kształcenia w przypadku profilu zawodowego uczelni może być obniżona, ponadto rozwój 

takich uczelni będzie systematycznie się obniżał w aspekcie rozwoju badan naukowych oraz w 

przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na dany kierunek. 

1 449 szanse: wykształcenie absolwentów zgodnie z potrzebami rynku pracy - szansa na zatrudnienie 

zgodnie z wykształceniem - program jakości pracy zagrożenia: ograniczenie kształcenia 

absolwentów do potrzeb związanych z zapotrzebowaniem lokalnym, potrzebami gospodarki - brak 

rozwoju adekwatnego do rozwoju poza krajem 

1 450 trudność ujednolicenia umiejętności absolwentów 

1 451 trudno powiedzieć nie znając bliższych założeń 

1 452 szanse na wykorzystanie wyników badań i wdrożenia wyników np. leczenia jak również badań 

socjologicznych i ekonomicznych zagrożenie: wszystkiemu będzie przyświecał cel wdrożenia i 

będzie to miało wpływ na badania podstawowe 

1 453   

1 001 Zagrożenie wiąże się ze studiami humanistycznymi, ponieważ bardzo trudno znaleźć praktyczny 

wymiar tego, czego uczymy i badamy. 

1 002 Szansa - lepsze przygotowanie studenta w zakresie umiejętności praktycznych. Zagrożenie - 

uzawodowienie Uniwersytetu i ograniczenie potencjału poznawczego i rozwojowego. 

1 003 Ułatwi odnalezienie się na tym rynku pracy. Zmniejszy dysfunkcję po odbyciu studiów 

teoretycznych. 

1 004 Niedofinansowanie nauk humanistycznych. 

1 005 Nie dotyczy. Instytut Antropologii reprezentujemy. 

1 006 Określenie profilu zawodowego absolwentów może pogłębiać zależność polskiej gospodarki i 

utrwalać jej zacofanie. 

1 007 Szanse stworzenia ekspertów. Zagrożenie - że pójdzie to w kierunku przesadzonym stworzy się 

kastowość, niektórzy będą traktowani po macoszemu. 

1 008 Szanse - wykształcenie specjalisty wysokiej klasy pozwoli na odnalezienie pracodawcy, a 

pracodawca odnajdzie właściwego pracownika. Nie widzę zagrożeń. 

1 009 Szansą jest możliwość uwzględnienia w programie studiów treści lub kursów, które spowodują, że 

absolwenci będą łatwiej poruszać się na rynku pracy (szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu). 

Niebezpieczeństwem jest zbytni nacisk na umiejętności praktyczne kosztem podstaw teoretycznych. 

1 010 Dehumanizacja studiów wyższych. Ograniczenie horyzontów studentów. 

1 011 Nie mam zdania. Decyzja należy do ekspertów. 

1 012 Zagrożenie jest takie, że uczelnie mogą być traktowane instrumentalnie i to może być ze szkodą dla 

innych kierunków mniej praktycznych. 

1 013 Szanse - powinny być takie uczelnie, że w ramach większych uczelni takie programy studiów i 

badań, które bardzo konkretnie są nakierowane na potrzeby praktyki gospod, ale nie kosztem badań 

podstawowych. 

1 014 Zwiększenie możliwości wdrożenia wyników badań w sektorze gospodarczym państwa. 

1 015 Uczelnia nie jest i nie może być kierowana doraźnymi potrzebami rynku. 

1 016 Ponieważ nie ma polskiej przedsiębiorczości w warunkach globalnego świata, raczej nie widzę 

szans na stworzenie przez polski przemysł zapotrzebowania na nowatorskie rozwiązania techniczne 

i ekonomiczne. 

1 017 Bliższy związek uczelni z podmiotami gospodarczymi, to jest zapowiedź szansy na to, że te 

podmioty sfinansują badania naukowe. 

1 018 Lepszego przygotowania absolwentów do pracy - szansa. Zagrożenie - zbytnie skupienie się na 

specjalizacji. 
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1 019 Szanse są - bliższy związek uczelni z podmiotami gospodarczymi daje szanse na finansowanie 

badań naukowych przez te podmioty. Zagrożenia - biznes będzie narzucał kierunek prowadzenia 

badań. 

1 020 Nie ma żadnych zagrożeń, jeżeli uczelnia będzie mogła zatrudniać praktyków w ramach zajęć 

laboratoryjnych lub ćwiczeń warsztatowych. 

1 021 Ostrożnie z nadmierną specjalizacją, kosztem podstawowego wykształcenia w danej dziedzinie. 

1 022 Bez zagrożeń. 

1 023 Niestabilność gospodarcza. 

1 024 Szansa zatrudnienia na rynku. 

1 025 Bez zagrożeń. 

1 301 Celowe jest kształcenie pod potrzeby regionu, ważne jest planowanie profilu kształcenia na te 

potrzeby. Duże korzyści dla obu stron dałoby stworzenie rady programowej i bazy etatów, z której 

wynikałoby powoływanie specjalności. 

1 302 Daje to szansę na kształcenie fachowców na lokalne potrzeby rynku pracy. Może być jednak 

przyczyną kształcenia specjalistów w bardzo wąskiej dziedzinie, którzy mogą mieć poważne 

problemy z koniecznością przekwalifikowania się. 

1 303 Nowinki techniczne muszą być powiązane z potrzebami gospodarki i nie widzę zagrożeń, a same 

szanse. 

1 304 Dydaktyka szkół wyższych powinna być silniej związana z potrzebami regionalnych strategii 

rozwoju. Oprócz ogólnych kierunków kształcenia szczególnie finansowanie z regionów powinno 

wspierać kierunki studiów wprost potrzebnych do realizacji regionalnych programów strategicznego 

rozwoju danego regionu! 

1 305 Szansa: kształcenie specjalistów odpowiadających wymaganiom pracodawców z określonych branż 

gospodarki. Zagrożenia: niebezpieczeństwo eliminacji kierunków studiów niezwiązanych z aktualną 

koniunkturą gospodarczą, ale mających znaczenie z punktu widzenia długofalowej strategii rozwoju 

państwa. 

1 306 Nie mam zdania. 

1 307 Zagrożenia: zamiana kształcenia na szkolenie, przygotowanie do zawodu na poziomie węższym. 

Oznacza to ograniczenie horyzontów absolwentów i zaniedbanie tworzenia elit intelektualnych 

kraju. Szansa: zwiększenie potencjału absolwentów na rynku pracy, odciążenie pracodawców od 

kosztów przygotowania pracownika na miejsca pracy (stanowiska). 

1 308 Jako przedstawiciel nauk humanistycznych widzę zagrożenie w zbytnim przypisywaniu nauki do 

biznesu. Odchodzenie od kształcenia myślenia jest sprawą według nowego podejścia w dziedzinach 

profilu zawodowego, jak i niżej wymienionych. 

1 309 Odmowa odpowiedzi. 

1 310 Kształcenie specjalistów, którzy odnajdą się na rynku pracy, zwłaszcza w sektorach edukacji i 

kultury (ale nie tylko) jest sprawą priorytetową. Nie może to się jednak odbywać kosztem 

kształcenia teoretycznego. 

1 311 Odmowa odpowiedzi. 

1 312 Przekształcenie wydziałów uniwersyteckich w "wyższe szkoły zawodowe". 

1 313 Zatrudnienie większej liczby naukowców, którzy na co dzień pracują w przedsiębiorstwach 

parauczelnianych, biznesowych są praktykami w swojej dziedzinie. 

1 314 Grozi pominięcie wykształcenia ogólnouniwersyteckiego. 

1 315 Niektórzy absolwenci studiowali nauki humanistyczne - a ma wiele wspólnego z gospodarką. 

1 316 Szansa na rozwój umożliwiającej wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach. 

1 317 Profil zawodowy zbyt praktycznie ustawiony pod konkretne potrzeby. 

1 318 Odmowa odpowiedzi. 

1 319 Widzę ewidentne zalety w takim powiązaniu dla wszystkich punktów. 

1 320 Lepsze sprofilowanie programu studiów, ale i praktycyzacja (nadmierna) badań. 

1 321 Z uwagi na koncentrację edukacji humanistycznej na tzw. umiejętnościach miękkich pytanie jest źle 

sformułowane, a na pewno nie da się sformułować wiarygodnej odpowiedzi. 

1 322 Odmowa odpowiedzi. 

1 323 Profil humanistyczny ma wykształcić umiejętność szybkiego przystosowania się do potrzeb 
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społecznych zawodu wybranego. 

1 324 Brak horyzontów myślowych. 

1 325 Szanse. 

1 326 Konieczna jest ścisła współpraca - ale dlaczego tylko z praktyka gospodarczą? Administracja 

publiczna nie wymaga wsparcia? 

1 327 Nie rozumiem pytania. 

1 328 Profil zawodowy daje szansę wykształcenia specjalistów w danej dziedzinie, ale może zawęzić 

szersze horyzonty dla absolwenta. 

1 329 Jest szansa, ale może być ograniczeniem, że tworzymy specjalistów o zawężonym horyzoncie. 

1 330 Widzę w tym wielką szansę dla gospodarki i nauki. 

1 331 Szanse - znalezienie pracy zgodnej z wykształceniem. 

1 332 Powiązanie profilu zawodowego z funkcjonowaniem naszych uczelni jest kierunkiem, kóry 

popieram. 

1 333 Powiązanie funkcjonowania polskich uczelni z potrzebami profilu zawodowego absolwentów jest 

bardzo pozytywne w polskich realiach. 

1 334   

1 335 Popieram instytucję profilu zawodowego z funkcjonowaniem uczelni pod warunkiem, że uczelnia 

będzie współfinansowana. 

1 336 To dobra koncepcja. 

1 337 Szanse: lepsze kształcenie praktyczne. Zagrożenie: nie widzę. 

1 338   

1 339   

1 340 Tworzenie nowych kierunków studiów i specjalności - wynikać musi z zapotrzebowania 

rynkowego. 

1 341 Uczelnia nie jest w stanie dostosować swoich absolwentów do praktyki gospodarczej. Absolwenci 

znajdują różne zatrudnienie w różnych miejscach pracy. Uczelnia ma dać podstawy z danej 

dyscypliny i nauczać myśleć - tzn. rozwiązywać wybrane problemy. 

1 342 Uczelnie nie są w stanie określić potrzeb przemysłu. 

1 343 Nie wiem o jaką koncepcję chodzi. 

1 344   

1 345 Proces budowania dobrych uczelni i dobrych kierunków studiów jest dłuższy niż koniunktury i 

dekoniunktury na rynku pracy. Widzę tu (jeśli chodzi o to "powiązanie") przede wszystkim 

zagrożenia - ryzyko polega na tworzeniu de facto szkół zawodowych w miejsce uniwersytetów 

(uczelni wyższych). 

1 346 Szansa to elastyczność uczelni w sytuacji zmieniającego się rynku pracy. Zagrożenie - to możliwość 

pewnych ograniczeń swobody uczelni przez urzędników, gdyby mieli możliwość "ręcznego" 

sterowania programami uczelni. 

1 347 Według mojej opinii ścisłe sprofilowanie kształcenia nie jest korzystne dla absolwenta. 

1 348 Nie chcę się wypowiadać. 

1 349 Profil zawodowy prowadzonych kierunków studiów skorelować z zapotrzebowaniem kadr w 

konkretnych regionalnych obszarach zgodnych ze strategiami rozwoju społeczno-gospodarczego. W 

profilu zawodowym uwzględniać 30% zajęć praktycznych. 

1 350 Skupienie się na bieżących potrzebach, a nie na potrzebach strategicznych. 

1 351 Studia o profilu praktycznym, to szansa dla studenta na dobrze płatną pracę już po ukończeniu 

studiów, a dla pracodawcy niższe koszty na początku związane z wdrożeniem nowego pracownika 

w system funkcjonowania firmy. 

1 352 Nie dostrzegam zagrożeń. 

1 353 Szanse - kształcenie praktyczne, realizacja doktoratów i publikacji "nie na półkę", kreowanie 

programów studiów do rzeczywistych i przyszłych potrzeb zakładów przemysłowych, 

wykorzystanie zasobów przemysłowych na potrzeby dydaktyczne. Zagrożenia - nie widzę, może 

poza trudnym skojarzeniem dwóch różnych światów, w których w jednym dominuje dążenie do 

zysku, a w drugim punkty za publikacje. 

1 354 Większa szansa znalezienia pracy po studiach. 



40 

 

1 355 Nie dotyczy raczej nauki. 

1 356 Nie dotyczy uczelni medycznych. 

1 357 Nie dotyczy. 

1 358 Nie mam zdania. 

1 359 Nie mam zdania. 

1 360   

1 361 Trudność dostosowania ofert i możliwości kształcenia w przypadku dynamicznie zmieniającego się 

rynku pracy i potrzeb środowiska oraz konkurencji ofert na świecie. 

1 362 Nie mam zdania. 

1 363 Nie dotyczy uczelni na której pracuję. 

1 364 Zagrożenia niewielkie, natomiast potencjalne profity oczywiste. 

1 365 Wynika z ewolucji potrzeb i zagrożeń zdrowotnych społeczeństwa oraz postępu naukowego. 

1 366 Raczej tylko w przypadku uczelni technicznych. 

1 367 Szanse - lepsze przygotowanie absolwentów do pracy w gospodarce, zwiększenie innowacyjności. 

Zagrożenia - brak. 

1 368 Trudno powiedzieć. 

1 369 Aby taka koncepcja się sprawdziła i uczelnie mogły współdziałać i wychodzić na przeciw 

potrzebom praktyki gospodarczej musi istnieć długofalowy program pokazujący jakie są potrzeby 

rynku pracy, czego od uczelni oczekuje gospodarka. 

1 370 Nie dotyczy uczelni, w której pracuję. 

1 371 Nie dotyczy. 

1 372   

1 373 Bliski kontakt z praktyką pozwoli także zmodyfikować i wzbogacić programy nauczania. 

1 374   

1 375 Nie dotyczy medycyny. 

1 401   

1 402 Ukierunkowanie na potrzeby edukacyjne regionalnych rynków pracy może spowodować mniejszą 

elastyczność absolwentów przy podejmowaniu pracy na innych rynkach. Dlatego należy zachować 

balans pomiędzy ukierunkowaniem (specjalizacją), a wykształceniem ogólnym. 

1 215 Zagrożenia: 1. Popyt na pracę osób z wyższym wykształceniem spada, zaś podaż rośnie, co w 

konsekwencji upodobnia sytuację osób z wyższym wykształceniem do sytuacji osób z 

wykształceniem średnim; 2. Sytuacja osób z wyższym wykształceniem zmienia ich charakterystykę 

indywidualną i zbiorową; 3. Wyższe wykształcenie nie jest strukturalnie dopasowane do popytu na 

pracę, co oznacza, że dane wykształcenie nie może być spożytkowane przez gospodarkę; 4. 

Pogorszenie relatywnej pozycji na rynku pracy osób z wyższym wykształceniem może mieć swoje 

przyczyny nie tylko w ograniczeniu popytu na ich kwalifikacje, ale i w niższej jakości tych 

kwalifikacji. Szanse: ukończone studia będą warunkiem koniecznym, ale nie dostatecznym, sukcesu 

na rynku pracy. Ów sukces zależy bowiem nie od liczby lat poświęconych na edukację, ale od 

liczby lat połączonych w określony cykl nauczania kończący się uzyskaniem określonego dyplomu 

jednoznacznego z posiadaniem przez absolwenta premiowanych na rynku pracy umiejętności. 

1 403 Profil zawodowy absolwenta musi być związany ze specyfiką firm funkcjonujących w regionie. 

Plany studiów powinny być okresowo modyfikowane pod potrzeby pracodawców. 

1 404 Szanse: łatwiejsze wejście na rynek pracy (zwykle lokalny dla uczelni); szansa dla kierunków 

niszowych, z rozproszonymi w kraju firmami z danego sektora i małą liczbą studentów. Zagrożenia: 

skupienie się uczelni na lokalnym rynku pracy, w konsekwencji przygotowania kadr dla lokalnego 

rynku i utrudnienie absolwentom powrotu po studiach do rodzinnych okolic; zbyt wąskie 

sprofilowanie. 

1 405 Szanse: dostęp do najnowszej wiedzy, wzrost konkurencyjności, zaagnażowanie do pisania prac. 

Zagrożenia: mała skłonność przedsiębiorstw do współpracy, zagrożenie dla konkurencyjności 

gospodarki. 

1 406 Szansą jest kształcenie specjalistów dla "tu i teraz", ale gdy zmieni się rynek pracy (za parę lat), ten 

specjalista może być mało atrakcyjny. 

1 407 Ważne jest powiązanie uczelni i profilu kształcenia z potrzebami regionu. 
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1 408 Pracodawcy często oczekują od absolwentów kompetencji zawodowych ważnych dla konkretnej 

firmy. Nie jest możliwe kształcenie pod konkretne zapotrzebowanie pracodawcy. Studia to nie sa 

kursy kwalifikacyjne. 

1 409 Brak doświadczenia kadr uczelni w zakresie współpracy z gospodarką. Większa pracochłonność 

wykonywania prac dyplomowych powiązanych z gospodarką. Uczelnie stały się "fabryką punktów" 

coraz mniejszą uwagę poświęca się sprawom kształcenia i dostosowaniu programów kształcenia do 

praktyki. 

1 410 Uczelnie powinny zapewniać solidne, gruntowne wykształcenie z danej dziedziny wiedzy, które 

zapewni absolwentom dobrą bazę w życiu zawodowym. Potrzeby gospodarki zmieniają się, a proces 

kształcenia trwa 3-5 lat. Absolwenci kierunków dobrze dopasowanych do potrzeb gospodarki w 

momencie podejmowania studiów, mogą być niepotrzebni po ich ukończeniu. 

1 411 Wsparcie rozwoju gospodarki regionalnej. 

1 412 Szanse: lepsze powiązanie kompetencji obsolwenta z rynkiem pracy. Zagrożenia: w świetle 

szybkich zmian w otoczeniu biznesowym kształcenia, które trwa kilka lat może nie odpowiadać na 

zapotrzebowanie z przyszłości. 

1 413 Lepsze powiązanie kompetencji absolwenta z oczekiwaniami pracodawców. Poprawa relacji 

absolwenta ze środowiskiem przemysłowym. Zagrożenie: zbyt szczegółowy program kształcenia 

pod potrzeby konkretnego pracodawcy. 

1 414 Szanse: kształcenie własnej kadry fachowców i uniezależnienie się od napływu wykształconych 

pracowników z zewnątrz. Zagrożenia: sprowadzenie roli uniwersytetów do uczelni zawodowych. 

1 415 Lepsze przygotowanie praktyczne do zawodu. Zwiększenie liczby projektów badawczych. 

1 416 Trudno powiedzieć. 

1 417 Nie widzę zagrożeń, może pozwolą na wygaszanie kierunków produkujących bezrobotnych oraz 

osoby z tytułem bez umiejętności. 

1 418   

1 419 Raczej zagrożeń nie widzę, tylko szanse. 

1 420   

1 421   

1 422 Studia inżynierskie ściśle techniczne (bez uznawania np. inżynier trawników itp.) 

1 454 Szanse: lepsze przygotowanie absolwentów studiów I stopnia na rynku pracy. Zagrożenia: zbyt 

silny nacisk "biznesu" na programy nauczania - ryzyko koncentracji na rynkowych umiejętnościach 

z pominięciem istotnych elementów wiedzy, umiejętności, kompetencji akademickich. 

1 455 Studia zmienią się w szkolenie i to jedyne zagrożenie. Szansa - słabe uczelnie zweryfikuje rynek. 

1 456 Trudno powiedzieć - zależy od rodzaju studiów, branży itp. 

1 457   

1 458 Wreszcie trzeba się za to wziąć i zrealizować. Przyspieszyć tempo zmian w tym zakresie. 

1 459 Tempo zmian w tym zakresie jest małe. 

1 460 Powiązanie funkcjonowania polskich uczelni z potrzebami praktyki wpłynie na: rozwój 

technologiczny polskich przedsiębiorstw, wzrost profesjonalnej kadry naukowej, wzrost 

gospodarczy państwa. 

1 461   

1 462   

1 463   

1 464   

 

q26 Jakie szanse i zagrożenia wiążą się Pana(i) zdaniem z koncepcją bliższego powiązania 

funkcjonowania polskich uczelni z potrzebami praktyki gospodarczej w zakresie: szkoleń dla kadry 

menedżerskiej 

1 

Szanse - dopływ dodatkowych środków finansowych na uczelnie, większy kontakt z 

doświadczeniami praktyków, które mogą być pomocne w działalności dydaktycznej oraz naukowej 

Zagrożenia - nadmierna koncentracja na tego typu szkoleniach, ze szkodą dla badań naukowych 

2 Generalnie kształcenie ustawiczne jest jedną z szans dla uczelni 

3 nie mam zdania 
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4 - 

5 wyższa innowacyjność biznesu 

6 Korzyści związane z potrzebami praktyki gospodarczej. 

7 - 

8 - 

9 nie mam zdania 

10 
możliwość pozyskanie dodatkowych środków finansowych dla uczelni pod warunkiem 

skonstruowania atrakcyjnej oferty w tym zakresie 

11 budowanie nowych relacji i ich wykorzystywanie w dydaktyce 

12 nie mam zdania 

13 
powiązanie z praktyka zarządzania; wada - zbyt mały nacisk na teoretyczne podstawy, 

prawidłowości itp., co ułatwia gruntowne zrozumienie problemu; 

15 
Możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych. Szkolenie jest też okazją do 

skonfrontowania opinii badaczy z poglądami i doświadczeniami praktyków. 

16 Nie dostrzegam zagrożeń. Korzyści mogą odnieść głównie przedstawiciele praktyki gospodarczej. 

17 
Szanse: znajdywania nowych tematów badawczych, których rezultaty mogą być użyteczne w 

praktyce gospodarczej. 

18 
rozwiązywanie case study z konkretnych organizacji brak wiedzy i doświadczeń ze strony 

pracowników uczelni 

19 

Sprzeczność podejścia. Praktycy oczekują, by uczelnia dostarczała absolwentów wyposażonych w 

praktyczne umiejętności czyniące go gotowym do pracy na stanowisku pracy, uczelnie, powołując 

się na atrybut akademickości, twierdzą że nie jest to rola uczelni lub udają że kształcą praktycznie. 

20 Pytanie nie jest pytaniem ankietowym. 

21 
1. Poprzez studia podyplomowe można rozwijać kompetencje i umiejętności potrzebne kadrze 

menedżerskiej 

22 
Szanse: rzetelniejsze zarządzanie oparte na strategii a nie potrzebie chwili. Zagrożenia: Trudność w 

połączeniu kompetencji naukowych i menedżerskich u dysponentów środków. 

23 Podwyższenie kompetencji zawodowych 

24 
szanse: programy i metodyka szkoleń lepiej wzbogacona wiedzą praktyczną zagrożenie: nadanie 

szkoleniom charakteru kursów zawodowych 

25 

Szanse: Zwiększenie korzyści podatkowych w związku z uczestniczeniem kadry menedżerskiej w 

szkoleniach. Zagrożenia: Brak motywowania kadry akademickiej do organizowania i realizowania 

szkoleń (system bazuje głównie na promocjach naukowych i zdobywaniu punktów za publikacje). 

26 

najpierw uczelnią muszą zarządzać menadżerowie, potem można ich dokształcać. Póki zarząd jest 

sprawowany przez zespoły profesorskie, nie posiadające umiejętności menadżerskich same 

szkolenia nie wystarczą. 

27 Mając na względzie studia medyczne - nie potrafię znaleźć platformę dla takiej działalności. 

28 

szansą - zrozumienie potrzeb interesariuszy, nauczenie współpracy, komunikowania się i 

dochodzenie do konsensusu dla rozwoju gospodarki i nauki; zagrożeniem przepaść pomiędzy kadrą 

menedżerską a pracownikami, którzy nie rozumieją procesu 

29 lepsze dostosowanie do oczekiwań pracodawców 

30 

Liczba pracowników administracji pasożytujących na wysiłku dydaktycznym i naukowym 

wykładowców i badaczy i tak jest zbyt duża. Gruntowna restrukturyzacja powinna poprzedzić 

wszelkie szkolenia - większość kadry administracyjnej nie nadaje się do żadnej pracy bez względu 

na szkolenia. 

31 nie mam wyrobionej opinii w tym zakresie 

34 .......... 

35   

36 konieczność wykształcenia pragmatycznego podejścia do zawartości programów kształcenia 

37 tylko plusy w zakresie kompetencji kadry 

38 podnoszenie kwalifikacji 

39 To nie zadanie uczelni akademickiej. Może to być jedynie działalność "uboczna" 

1 026 przestawianie się w modelu gospodarczym 
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1 027 dodatkowe szkolenie kadry 

1 028 bez zagrożeń 

1 029 bliższa ocena potrzeb 

1 030 brak zagrożeń 

1 031 bez zagrożeń 

1 032 bez zagrożeń 

1 033 więcej możliwości 

1 034 bez zagrożeń 

1 035 brak kadry szkoleniowej 

1 036 dokształcanie fachowców 

1 037 bez zagrożeń 

1 038 dodatkowa działalność 

1 039 wynajmowanie kadry 

1 040 brak kadry 

1 041 dostosowanie do wymogów rynku 

1 042 brak specjalistów 

1 043 zachowanie czystej ekonomii 

1 044 powiązanie z przemysłem 

1 045 współpraca uczelni z państwem 

1 046 nie ma zagrożeń 

1 047 powiększyć obszary działalności 

1 048 nie ma zagrożeń 

1 049 zbytnie ujednolicenie 

1 050 nasilenie na odpowiednie kierunki 

1 051 nie ma zagrożeń 

1 052 bez zagrożeń 

1 053 przygotowanie do przeobrażeń gospodarczych w kraju 

1 054 umiejętność powiązania niezależności uczelni z programem potrzeb w gospodarce 

1 055 dostosowanie do zmian dydaktycznych 

1 056 wyższe wymagania 

1 057 dostosowanie do potrzeb gospodarczych może wpływać na uzależnienia uczelni 

1 058 brak zagrożeń 

1 059 wyższa poprzeczka dla kadry 

1 060 znalezienie kadry przy zmianach rynku 

1 061 kształcenie kadr 

1 062 brak zagrożeń 

1 063 zawsze można się dokształcać 

1 064 bez zagrożeń 

1 065 bez zagrożeń 

1 066 lepsze kształcenie kadry 

1 067 brak określenia projektów w które się angażować 

1 068 brak zagrożeń 

1 069 brak zagrożeń 

1 070 profilowanie kadry 

1 071 nie ma zagrożeń 

1 072 bez zagrożeń 

1 073 lepsze wykorzystanie kadry menadżerskiej 

1 074 bez zagrożeń 

1 075 bez zagrożeń 

1 076   

1 077 Szkolenia powinny być szansą dla podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. 

1 078 trudno powiedzieć 
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1 079 odmowa 

1 080 nie mam zdania 

1 081 

 potrzeby gospodarki. i powinny podejmować prjekty badawcze o profilu szkoleniowym. Pozostałe 

szkoły wyzsze nie mogą zwracać uwagi na potrzeby gospodarki, gdyz groziłoby to totalnym 

spetryfikowaniem i samej gospodarki i systemu kształcenia na wyższych uczelniach. 

1 082 Nie do końca jasne pytanie. O jaka kadrę menedżerską chodzi? 

1 083 odmowa 

1 084 
Szansa szkoleń dla kadry menedżerskiej zgodnie z nowymi trendami z zarządzaniu potrzebami 

podmiotów gospodarczych. 

1 085   

1 086 
szansą jest podnoszenie roli współpracy z praktyką poprzez konstruowanie programów "na 

zamówienie" 

1 087 Działania te mogą pozytywnie wpłynąć na kadrę menedżerską 

1 088 j.w. 

1 089 

szanse: wymiana myśli i doświadczenia praktycznego i teoretycznego i ich powiększanie przez np. 

wspólne ( bilansem projekty badawcze/rozwojowe zagrożenia: uzależnienie badań i rozwoju od 

finansowania przez biznes 

1 090 

Nie wiem kto powinien kogo szkolić? Być może powinny to być staże dla naukowców w biznesie 

zamiast szkolenie menedżerówe na uczelniach. (rozwój obydwu staży w celu zbliżenia praktyki i 

teorii i vice-versa) 

1 091 
szanse: doświadczenie przekładające się na doskonalenie programów kształcenia dla studentów 

pierwszego i drugiego stopnia 

1 092 
u latach aktywności zawodowej szanse: kształcenie ustawiczne, możliwość dostosowania się do 

zmieniającego się rynku. Brak zagrożeń. 

1 093 doświadczenie praktyczne jest niezbędne w szkoleniu kadr menedżerskich 

1 094 szanse: dbać o współczesny poziom świadomej wiedzy menedżerskiej 

1 095 
Szersze podejmowanie działań służących podnoszeniu kwalifikacji kadry menedżerskiej. 

Utworzenie platformy wymiany doświadczeń: nauka-praktyka 

1 101 
szkolenia są przygotowywane krótkoterminowo, od razu, i elastycznie wprowadzane w życie-tu ta 

współpraca jest wręcz niezbędna 

1 102   

1 103 
Szanse i mniejsze bezrobocie. Zagrożenia-nastawienie jednostek prowadzących szkolenia na 

zarobek powoduje że powiązanie z potrzebami praktyki w silniejszym stopniu jest mało realne 

1 104 

szanse- wymiana doświadczeń, możliwość nawiązania relacji lub potencjalnej współpracy; 

zagrożenia- brak zrozumienia zbiurokratyzowanych mechanizmów funkcjonowania szkół wyższych 

przez menadżerów 

1 105 plus- więcej uczestników szkoleń studiów podyplomowych 

1 106 nie widzę wyraźnych szans i zagrożeń 

1 107 

szansa: jeśli projektowane zmiany ukierunkowane będą na ograniczenie liczby godzin 

dydaktycznych przypadających na nauczyciela akademickiego, połączone z możliwością rozłożenia 

obowiązków naukowych w czasie (brak ustalonego limitu czasu na habilitację) - może prowadzić do 

zwiększenia umiejętności praktycznych wśród kadry naukowo-dydaktycznej, co przełoży się na 

jakość szkoleń dla menedżerów 

1 108   

1 109 
szanse: ze wszech miar są wskazane, podnoszą kwalifikacje zawodowe kadry, wyposażają w 

nowoczesną wiedzę 

1 110 brak zdania 

1 111 nie mam zdania 

1 112 Szkolenia kadry menedżerskiej są pożyteczne dla obu stron 

1 113 ujednolicenie dla pokrewnych profili uczelni i gospodarki 

1 114 
obecnie są prowadzone szkolenia dla kadry menedżerskiej. w dużych uczelniach, przy dobrze 

przygotowanej kadrze naukowej taka działalność jest owocna i pozytywna 

1 115 trudno mi sobie wyobrazić powiązanie tego rodzaju w zakresie nauk technicznych 
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1 116 

Jakość kadry menedżerskiej jest, jaka jest, i wielu z nich przydałoby sie uzupełnienie wiedzy 

podstawowej. Uczelnie mogłyby to robić, ale to menedżerowie powinni zacząć chcieć się 

dokształcać. 

1 117 bez znaczenia 

1 118 tu nie widzę żadnego związku 

1 119 to na kursach specjalistycznych 

1 120 
to już lepiej niech robią firmy zewnętrzne, specjalni praktycy, bo uczelnie nie są bezpośrednio do 

tego przygotowane 

1 121 brak zdania 

1 122 Odmowa 

1 123 nie mam zdania 

1 124 nie widzę ani szans, ani zagrożeń 

1 125 brak zdania i brak odp. 

1 126 szansa na wzrost śwoiadomości i wiedzy w obszarze działalności takiej kadry 

1 127   

1 128 

-priorytet dla mody w zakresie np zarządzania w odniesieniu do stosowanych metod, treści. - ryzyko 

promowania niesprawdzonych rozwiązań autorskich, wynikających z pogoni za zdobyciem 

słuchaczy 

1 129 nie bardzo rozumiem o co chodzi 

1 130 kształcenie umiejętności miękkich kadr średniego i wyższego szczebla 

1 131 szanse: nawiązanie współpracy 

1 132 brak zdania 

1 133 brak zdania 

1 134 brak zdania 

1 135 brak rozpoznania rzeczywistych potrzeb kształcenia 

1 136   

1 137 brak zdania 

1 138   

1 139 wyspecjalizowane jednostki 

1 140 brak zdania 

1 141 
to nie uczelnie wyższe powinny szkolić kadrę menedżerską, tylko wyspecjalizowane firmy 

zwodowe i środowiskowe. 

1 142 
poznanie współczesnych problemów gospodarczych -pozytyw; pokazanie słabych stron kadry 

akademickiej czyli obniżenie rangi uczelni - negatyw 

1 143 ale tylko wydziały mające wybitnych specjalistów 

1 144 

współpraca na zasadzie wymiany doświadczeń- TAK. Zbyt duzy wpływ "praktyków" na kształt 

programów nauczania, może spowodować "nauczanie zawodowe" kosztem nauczania w zakresie 

nauki. Aspekty praktyczne są ważne, lecz nie powinny przeważać. 

1 145 
szansa- możliwość zdobycia wiedzy praktycznej, a raczej umiejętności, zagrożenia - nie widzę 

takich. 

1 146   

1 147   

1 148 szkolenia moim zdaniem zawsze niosą ze sobą same plusy i stwarzają możliwości rozwoju. 

1 149 brak zdania 

1 150 brak zdania 

1 151 
uruchamianie studiów podyplomowych ku obopólnej korzyści pracowników uczelni i pracowników 

innych instytucji 

1 152 brak zdania 

1 153   

1 154   

1 155   

1 156   

1 157 istnieje potrzeba tworzenia studiów podyplomowych, które podnosiłyby poziom wiedzy osób 
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zajmujących się daną dziedziną (kadry menadżerskiej). Udział kadry menadżerskiej w 

odpowiednich szkoleniach, ułatwiających późniejsze podejmowanie decyzji 

1 158 
szanse: możliwość zaproponowania oferty szkoleniowej bliższej danej branży, specjalizacji; 

zagrożenia - nadmierne rozdrobnienie oferty szkoleniowej 

1 159 szanse: lepsze zrozumienie uwarunkowań edukacyjnych absolwentów 

1 160 
szanse; podniesienie kompetencji kadry menedżerskiej, zagrożenia: duża liczba szkoleń może odbić 

się na jakości dydaktyki -zbyt duże zaangażowanie kadry w szkoleniach 

1 161   

1 162   

1 163   

1 164 

Pracodawcy nie będzie obsługiwanie faksu i danego systemu archiwizacji danych, tylko szersze i 

bardziej uniwersalne kompetencje. B)tu nie mam zdania, po prostu mam b. ograniczone zaufanie do 

kadry menedżerskiej jako kategorii zawodowej, ale na pewno uwrażliwienie menedżerów na 

zapotrzebowanie szkolnictwa wyższego byłoby miłe; natomiast żadne szkolenia nie rozwiążą 

konfliktu interesów miedzy zarządcą a zarządzającymi, jeśli jedni i drudzy będą premiowani za coś 

innego i funkcjonowali w odmiennych światach społ, a tak najczęściej się dzieje, nie tylko w Polsce. 

Czy jest jakaś recepta na wciągnięcie 

1 165   

1 166   

1 167 nie mam zdania 

1 168 niedopasowanie potrzeb rynku do profilu kadry naukowej 

1 169 
szanse- powiększanie zakresu zdobywanej wiedzy o najbardziej nowoczesne rozwiązania będące 

osiągnięciami uczelni. zagrożeń na tym polu nie widzę. 

1 170 

zagrożeń brak. Szanse: możliwość rozwoju kadry menadżerskiej. często zbyt skupionej ma celach 

bezpośrednich związanych ze świadczoną pracą, co powoduje ich bezbronność w przypadku 

dekoniunktury w określonych dziedzinach gospodarki. 

1 171   

1 172   

1 173 trudno powiedzieć 

1 174   

1 175   

1 428 jak wyżej 

1 429 większa humanizacja procesów gospodarczych i zarządzania 

1 430 
tutaj widzę szansę by uczelnie stały się kiedyś kuźnią kadry menedżerskiej - by to uczelnie potrafiły 

ją kształtować 

1 431 

istnieje potrzeba poszerzenia kompetencji przyszłych menadżerów, dlatego ważna jest lepsza 

koordynacja podmiotów gospodarczych z działalnością uczelni w zakresie danego profilu i 

umiejętności przyszłej kadry 

1 432 
korzyści: obopólne korzyści dla kadry menedżerskiej i uczelni w zakresie wymiany doświadczeń i 

łączenia teorii z praktyką 

1 433 
rozwinięcie studiów typu MBA; wdrożenie dobrych praktyk zachodnioeuropejskich/amerykańskich 

związanych z potrzebami edukacyjnymi w zależności od obranej ścieżki kariery zawodowej 

1 434 

kadra menedżerska będzie starała się sama uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności, jeżeli zobaczy 

że oferta jest właśnie dla niej, że zajęcia prowadza specjaliści praktycy, którzy mogą podzielić się 

swoją wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Zagrożenie to trudności w pozyskiwaniu wysokiej 

klasy specjalistów z praktyki gospodarczej, bo oferowana zapłata za ich godziny jest bardzo niska w 

por. z wartością ich godziny pracy. 

1 435   

1 436 jak wyżej 

1 437   

1 226 nie mam 

1 227   

1 228 tak, poprawa jakości szkoleń 
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1 229   

1 230   

1 231   

1 232   

1 233 trudno powiedzieć 

1 234 trudno powiedzieć 

1 235 trudno powiedzieć 

1 236 

na wydziałach powinny istnieć profesjonalne stanowiska ds praktyki gospodarczej - współpracujące 

z szefami katedr i z drugiej strony z pracodawcami, trudno byc dobrym badaczem, dydaktykiem i 

menadżerem jednocześnie 

1 237   

1 238 brak 

1 239 trudno powiedzieć 

1 240 brak 

1 241 
zagrożenie: nadmierne zaangażowanie pracowników uczelni w proces szkoleń, brak czasu na pełne 

zaangażowanie się w podstawowe aktywności pracowników naukowych uczelni 

1 242 trudno powiedzieć 

1 243 

nie widzę przeciwwskazań dla takich koncepcji z zastrzeżeniem że prócz tych działań uczelnie będą 

nadal miały możliwość prowadzenia swojej dotychczasowej działalności dydaktycznej i badawczo-

rozwojowej 

1 244 nie mam zdania 

1 245 pogłębienie wiedzy kadry menadżerskiej, zagrożeń brak 

1 246 nie mam zdania 

1 247 trudno powiedzieć 

1 248 trudno powiedzieć 

1 249 trudno powiedzieć 

1 250 tak, szkolenia dla kadry są sensowne 

1 251 sznsa to rozwinięcie możliwości w procesie kształcenia 

1 252 nie mam zdania 

1 253 odmowa odpowiedzi 

1 254 trudno powiedzieć 

1 255 trudno powiedzieć 

1 256 odmowa odpowiedzi 

1 257 odmowa odpowiedzi 

1 258 nie mam zdania 

1 259 problemy biurokratyczne ( zamówienia publiczne, rozliczenie szkoleń) 

1 260 brak zdania 

1 261 odmowa odpowiedzi 

1 262 trudno powiedzieć 

1 263 trudno powiedzieć 

1 264 trudno powiedzieć 

1 265 nie mam zdania 

1 266 trudno powiedzieć 

1 267 brak zdania 

1 268 

nie zawsze dążenia jakie mają przedsiębiorcy pokrywają się z celami funkcjonowania uczelni 

zwłaszcza humanistycznych. Pieniądz i reguły rynku nie mogą dyktować warunków 

funkcjonowania uczelni 

1 269 nie mam zdania 

1 270 

szanse- uświadomienie kadrom zarządzającym przedsiębiorstwami konieczności zachowań 

etycznych w ramach kontaktu z pracownikami ( nie traktowaniu osób zatrudnionych jedynie jako 

czarnych skrzynek na wejściu ktorym jest zlecenie do wykonania i na wyjściu gotowy produkt 

1 271 
szanse: lepsza orientacja w potrzebach biznesu. Zagrożenia: preferowanie dydaktyki(jako 

przynoszącej dochód) na naukę 
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1 272 
szkolenia zwiększyłyby szansę uczelni na przetrwanie w czasie kryzysu demograficznego, ale 

obniżałyby prestiż uczelni 

1 273 
odpowiednio przygotowana kadra menadżerska mogłaby w istotny sposób wspomóc ale nie 

zastąpić, władze rektorskie przy planowaniu finansów oraz rozwoju uczelni 

1 274 ważny aspekt działalności uniwersytetu np. szkolenia dla firm, szkoły dla trenerów itp 

1 275 
dysfunkcje związane z zabieganiem o środki finansowe określonych podmiotów gospodarczych, 

brak w niektórych obszarach jednostek zainteresowanych współpracą z uczelnią 

1 276 
szanse: pozyskanie nowych kontaktów i źródeł dochodu. Zagrożenia: brak zainteresowania, brak 

odpowiedniej infrastruktury np. odpowiednich sal 

1 277 tylko pozytywy 

1 278 nie mam zdania 

1 279 nie mam zdania 

1 280 
szansa: kadra będzie szkolona z uwzględnieniem aspektów globalnego zasięgu przedsiębiorczości( 

vide: przedsiębiorstwa ponadnarodowe) 

1 281 nie mam zdania 

1 282 nie mam zdania 

1 283 nie wiem na czym polega ten pomysł. musiałaby być to działalność dodatkowa, komercyjna ? 

1 284 nauka przyjmie optykę usługową oddalając się od poszukiwania tego co nie znane 

1 285 odmowa odpowiedzi 

1 286 
szansa: wyspecjalizowanie się uczelni w dodatkowych obszarach, dodatkowy dochód z tytułu 

szkoleń, Brak zagrożeń 

1 287 nie mam pojęcia 

1 288 
to powinien być ważny aspekt działalności uniwersytetów o charakterze komercyjnym , szkolenia 

dla firm, coaching dla menadżerów, szkoły dla trenerów 

1 289 szansa poznania celów, zadań, problemów rozwoju gałęzi gospodarki 

1 290 nie widzę zagrożeń. pomysł godzien rozwinięcia 

1 291 trudno powiedzieć 

1 292 

korzyści dla firmy(kadry menadżerskiej):dpoływ nowej wiedzy, ułatwienie komunikacji w 

środowisku, oswajanie stereotypów(tu teoria, tu praktyka0, zmniejszenie kosztów i ryzyka błędnych 

działań, wspólne prace projektowe i publikacje 

1 293 powstało wiele uczelni, zwłaszcza prywatnych, kształcących menadżerów - i co z tego? 

1 294 nie mam opinii na ten temat 

1 295 bez uwag 

1 296 pozytywne 

1 297 
póki decyzje o kadrze menadżerskiej regulowane są przez politykę to spraw jest nieaktualna. 

potrzeby menadżerów wygenerują potrzeby regionalne 

1 298 ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności 

1 299 brak zagrożeń 

1 300 koszty szkoleń dla specjalistów powinny być częściowo wliczane do dotacji dydaktycznej 

1 423   

1 424   

1 425   

1 426 
bardzo dobre zarządzanie organizacjami może być większą szansą na sukcesy poszczególnych 

podmiotów 

1 427 
korzyści: obopólne korzyści dla kadry menadżerskiej i uczelni w zakresie wymiany doświadczeń i 

łączenia teorii z praktyką 

1 438 trudno odnieść się do tej kwestii bez znajomości zasad /źródeł finansowania takich szkoleń 

1 439 pytanie nie spełnia znamion ankiety 

1 440 

ponowne zdefiniowanie kierunków i treści szkoleń menadżerskich w obszarze ochrony zdrowia jest 

szeroko dyskutowane na całym świecie. konieczne jest włączenie uczelni medycznych w ten proces, 

uruchomienie wartościowych szkoleń podyplomowych 

1 441 nie wiem, trudno powiedzieć 

1 442   
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1 096 odmowa 

1 097 
szanse: oferta szkolenia dopasowana do potrzeb kadry menedżerskiej. Szanse - możliwości 

wykorzystania przez pracowników naukowych doświadczeń menedżerskich 

1 098 lepsze dostosowanie kwalifikacji menedżerów do potrzeb firm 

1 099 
ocena zależy od rozumienia terminu "szkolenie". Jeśli są to kursy zawodowe to nie jest to zgodne z 

tradycją uniwersytecką. Jeśli natomiast studia postgradualne to warto je rozwijać. 

1 100 jest to szansa dla rozwoju programów MBA 

1 176 
szanse: poprawa kompetencji kadry menedżerskiej. Zagrożenia: dominacja szkolnictwa 

zawodowego 

1 177 nie mam zdania 

1 178   

1 179   

1 180   

1 181   

1 182 Ze względu na profil zawodowy, trudno mi odnieść się 

1 183 
szansa: wymiana informacji o potrzebach rynku pracy i oczekiwaniach otoczenia. Zagrożenia: 

nadmierne upodmiotowienie sfery zarządzania 

1 184 

Szkolenia są prowadzone dla kadry inżynierskiej, rzadziej menedżerskiej. Brak w kraju spójnego 

systemu certyfikacji kompetencji w danej dziedzinie/specjalizacji, co powoduje ograniczone 

zainteresowanie tymi szkoleniami. 

1 185   

1 186   

1 187 

szanse: jak wyżej, zagrożenia: teoretycy mogą nie przykładać wiedzy wdrożeniowej do wiedzy 

menedżerów, 2. naukowcy nie maja wiedzy związanej z patentami lub wiedzy objętej tajemnica 

handlową, która dyscyplinuje menedżera 

1 188   

1 189   

1 190 j.w. 

1 191   

1 192 

Sądzę że działanie takie jest pozytywne i może mieć dwustronne korzyści ( ze strony uczelni 

możliwości współpracy i finansowania projektów/grantów z instytucji reprezentowanych przez 

kadry menedżerów). 

1 193 nie ma zdania 

1 194 nie mam zdania 

1 195   

1 196   

1 197 Rozpatrując wątek naukowy trudno mówić o wątku menedżerskim czyli administracyjnym. 

1 198 
tego typu szkolenia musiałyby się koncentrować jedynie na przekazywaniu wysoce specjalizowanej 

wiedzy wraz z koniecznością potencjalnego sprzężenia zwrotnego wiedzy ze strony menedżerów 

1 199   

1 200 negatywne: sterowanie wykształceniem menedżerów, sterowanie i kontrola gospodarki 

1 201 
Nie widzę większych zagrożeń, jeśli obciążenie pracą dydaktyczną nie przeszkadza w prowadzeniu 

badań. 

1 202 szanse; możliwość uzyskania finansowania innych projektów 

1 203 szanse: praktyczne umiejętności zagrożenia: zanik kształcenia ogólnego 

1 204 badań podstawowych oraz humanistyczno-społecznych. 

1 205   

1 206   

1 207 szansą jest zwiększenie dochodów wydziału z zagrożeniem nadmierna komercjalizacja 

1 208 nie mam zdania 

1 209   

1 210   

1 211   
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1 212 szansa: dodatkowy dochód dla wydziałów uczelni zagrożenie: komercjalizacja 

1 213 podniesienie jej umiejętności 

1 214 
szansa: lepsze funkcjonowanie uczelni w zakresie jej organizacji zagrożenia - przerost 

mechanizmów organizacyjnych 

1 216   

1 217 
Nie sadzę aby to było zadanie uczelni. Pomiędzy uczelniami a praktyką gospodarczą potrzebne jest 

ogniwo pośrednie. 

1 218 szybki przepływ osiągnięć naukowych do praktyki, postęp w wynalazkach i patentach 

1 219 Bardzo ważny obszar dla obu stron. 

1 220 trudno powiedzieć 

1 221 Nie mam zdania 

1 222 
Istnieje potrzeba szkoleń dla wąskich grup menedżerów reprezentujacych konkretne branże 

produkcji i usług. 

1 223 nie mam zdania 

1 224 trudno powiedzieć 

1 225 małe 

1 376 jak najbardziej 

1 377 jak wyżej 

1 378 j.w. 

1 379 lepsze wykorzystanie potencjału kompetencyjnego kadry akademickiej. 

1 380 Same pozytywy - nasza uczelnia już teraz prowadzi tego typu inicjatywy 

1 381 odmowa 

1 382 szansa ścisłego związku teorii z praktyką gospodarczą 

1 383 
zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami w obszarach zainteresowań słuchaczy, zawiązanie 

współpracy z praktykami , pozyskanie praktyków do prowadzenia zajęć ze studentami 

1 384 odmowa 

1 385 same zalety: lepsze dopasowanie do potrzeb 

1 386 odmowa 

1 387 odmowa 

1 388 kształcenie dedykowane potrzebom kadry np. open uniwersity 

1 389 
szansa: dodatkowa forma doświadczeń dla pracowników uczelni, zwiększenia kompetencji 

zawodowych, zagrożeń brak 

1 390 
szanse: wykorzystanie potencjału pracowników, transfer wiedzy, zagrożenia: podstawowa 

działalnością uczelni nie może być działalność inna niż naukowa i dydaktyczna 

1 391 nie mam zdania 

1 392 Im większa współpraca tym lepsze szkolenia i zdobyte umiejętności 

1 393 kadra menedżerska zostanie właściwie wykorzystana 

1 394   

1 395   

1 396 brak 

1 397 szanse: powiązanie z aktualnymi wymaganiami praktyki 

1 398 
Wykorzystanie kadry dydaktycznej uczelni jej doświadczenia może stanowić cenną wiedze dla 

kadry menedżerskiej 

1 399 Zagrożenie: upadną firmy zajmujące się szkoleniami dodatkowymi kadry menedżerskiej 

1 400 zagrożenie kształcenia 

1 443   

1 444 

szanse: większy związek pomiędzy programem dydaktycznym a realnym zapotrzebowaniem 

rynkowym, poszerzenie kwalifikacji w tym zakresie, bliższe kontakty kadry dydaktycznej z 

gospodarką. zagrożenia: możliwość odspływu kadry dydaktycznej do przemysłu (bardziej 

atrakcyjne wynagrodzenia) 

1 445 trudno powiedzieć 

1 446   

1 447 zalety: upraktycznienie wiedzy oraz umiejętności przekazywanych studentom w procesie studiów - 
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lepsza orientacja w zakresie potrzeb edukacyjnych związanych z wymaganiami rynkowymi wady -

możliwość silnego oddziaływania finansowego podmiotów gospodarczych i zagrożenie odpływu 

wykwalifikowanej kadry do gospodarki. 

1 448 
trudno się się odnieść do tego zagadnienia bez znajomości zasado raz źródła przeznaczenia takich 

szkoleń 

1 449 
szansa: lepsze poznanie potrzeb gospodarki, zagrożenia: ograniczenie do szkoleń w zakresie 

aktualnych potrzeb, które mogą się dynamicznie zmieniać 

1 450 obniżenie jakości badań naukowych 

1 451 trudno powiedzieć nie znając szczegółów 

1 452 nie wiem 

1 453   

1 001 
Powiązanie uczelni z określonymi instytucjami i firmami, które mogą próbować naciskać na 

program studiów. 

1 002 Zagrożenie - sprowadzenie Uniwersytetu do rangi kursodawcy. 

1 003 Horyzont poszerzy, wyobraźnię poszerzy, co do skutków podejmowanych decyzji. 

1 004 Bez wpływu jednostek kształcących kadrę menadżerską jest aż nadto. 

1 005 Nie dotyczy nas. 

1 006 
Może doprowadzić do wyspecjalizowania uniwersytetów w takich szkoleniach ze szkodą dla ich 

podstawowych działalności. 

1 007 Nie rozumiem tego pytania. 

1 008 

Szansę takiego rozwiązania jest profesjonalne wykształcenie menadżerów dzięki czemu 

podejmowane przez nich działania będą nawiązywały do najnowszych wyników prac badawczych, a 

nie intuicji jednostki. 

1 009 Możliwość przygotowania programów tych szkoleń przez zainteresowanych naukowców. 

1 010 Nie mam pomysłu. 

1 011 Nie mam zdania na ten temat. 

1 012 Takie powiązanie mogłoby się okazać korzystne dla menadżerów. 

1 013 Jako określone zadanie uczelni może to być przyjęte. 

1 014 Nie potrafię odpowiedzieć na to pytania. 

1 015 Zagrożeniem jest przenikanie kultury korporacyjnej do instytucji, która nie jest korporacją. 

1 016   

1 017 Szkolenia tego typu są u nas odbywane. 

1 018 Tylko szanse - lepiej będa spełniać swoją rolę w stosunku do uczelni. 

1 019 Nie mam doświadczenia. 

1 020 Szkolenia powinny być odbywane i są odbywane obecnie. 

1 021 Zapewnienie możliwości szerszego wykształcenia, także w innych dziedzinach. 

1 022 Bez zagrożeń. 

1 023 Brak siły fachowej. 

1 024 Brak wykształconej kadry. 

1 025 Bez zagrożeń. 

1 301 Trudno określić, zależy to od potrzeb. 

1 302 

Uczelnie mogą być pomocne w wykształceniu i dokształceniu specjalistów w zakresie umiejętności 

menadżerskich. Może to również dać szansę studentom na zapoznanie się ze specyfiką pracy kadry 

menadżerskiej podczas praktyk i staży w podmiotach gospodarczych. 

1 303 trudno powiedzieć 

1 304 
Szkolenia powinny mieć charakter seminaryjny w celu poznania się osób oraz problemów i ich 

aspektów z punktu widzenia praktycznego (utylitarnego) i teoretycznego. 

1 305 
Zapewnienie efektywnego planowania i realizowania strategii rozwojowej uczelni w odniesieniu do 

aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej. 

1 306 Nie mam zdania. 

1 307 

Zagrożenia: zbytnie powierzenie szkoleń dla kadry menadżerskiej na potrzeby rynku ogranicza w 

przyszłości jej zdolność do samodoskonalenia się w zakresie zarządzania i tworzenia nowatorskich 

systemów. Szansa: skierowanie szkoleń na potrzeby rynku pozwala łatwo wejść szkolonym w 
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istniejące systemy zarządzania. Zapewnia skrócenie czasu przystosowania się do rzeczywistych 

warunków. 

1 308 
Wykształcenie solidne i uczenie myślenia nie przekłada się na PKB, ale czy mamy przestać uczyć 

tego, co zawsze stanowiło o człowieczeństwie? 

1 309 Odmowa odpowiedzi. 

1 310 
Takie szkolenia pewnie są potrzebne, ale nigdy nie należy zapominać o tym, że uczelnia wyższa 

(zwłaszcza uniwersytet), to nie jest firma - nawet jeśli praktycy tak twierdzą. 

1 311   

1 312 
Nie sprzyja temu publiczny charakter uczelni, która nie powinna podlegać zasadom korporacyjnej 

"wydajności". 

1 313   

1 314 Pominięcie kompetencji miękkich. 

1 315 
Większość kadry również zajmuje się (na naszym Uniwersytecie i na wydziale teologicznym) 

sprawami nie-gospodarczymi. 

1 316 Nie mam zdania. 

1 317   

1 318   

1 319   

1 320 Lepsze sprofilowanie programu studiów, ale i praktycyzacja (nadmierna) badań. 

1 321 
Z uwagi na koncentrację edukacji humanistycznej na tzw. umiejętnościach miękkich pytanie jest źle 

sformułowane, a na pewno nie da się sformułować wiarygodnej odpowiedzi. 

1 322   

1 323   

1 324 Nie wiem. 

1 325 Szanse - w zakresie mojej wiedzy dotyczącej branży i jej rozwoju. 

1 326 
Konieczna jest ścisła współpraca - ale dlaczego tylko z praktyka gospodarczą? Administracja 

publiczna nie wymaga wsparcia? 

1 327   

1 328 Dla kadry menadżerskiej można przeprowadzać na uczelni dodatkowe szkolenia i kursy. 

1 329 Szkolenia te maja bardziej odpowiednie zapotrzebowania. 

1 330 Jak najbardziej tak. 

1 331 Trudno powiedzieć. 

1 332 Uczelnia powinna kształcić kadrę menadżerską. 

1 333 Uczelnia może stanowić formę uzupełniającą w zakresie szkoleń dla kadry menedżerskiej. 

1 334   

1 335 Popieram tego typu szkolenia. 

1 336   

1 337 Szanse: rozwój kadry akademickiej. Zagrożenie: nie widzę. 

1 338   

1 339   

1 340 To raczej nie jest zadanie dla uczelni. 

1 341 
To powinno być jako studia podyplomowe, chyba że będą to studia menadżerskie. Menadżer jednak 

powinien mieć jakieś pojęcie o tym, czym będzie zarządzał. 

1 342 Uczelnie nie powinny zajmować się szkoleniami dla kadry menadżerskiej. 

1 343   

1 344   

1 345   

1 346 Nie orientuję się w tej materii. 

1 347 Kadra menadżerska nie będzie takimi szkoleniami zainteresowana. 

1 348 Nie chcę się wypowiadać. 

1 349 
Szkolenie kadry menadżerskiej winno obejmować konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką 

zarządzania, wskazując na pozytywne i negatywne skutki. 

1 350 ? 
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1 351   

1 352 Nie dostrzegam zagrożeń. 

1 353 Z podobnych powodów jest to konieczne. 

1 354 Brak zdania. 

1 355 Nie dotyczy raczej nauki. 

1 356 Nie dotyczy uczelni medycznych. 

1 357 Nie dotyczy. 

1 358 Nie mam zdania. 

1 359 Nie mam zdania. 

1 360   

1 361 
Główną szansa będzie możliwość rozwoju i wyrównywania poziomu na tle krajów bardziej 

rozwiniętych. Zagrożeniem może być niedostosowanie możliwości finansowania. 

1 362 Nie mam zdania. 

1 363 Nie dotyczy uczelni na której pracuję. 

1 364 
Szkolenia dla kadry menadżerskiej zawsze są właściwe, ale chyba nie ma to większego związku z 

omawianą koncepcją. 

1 365 Tak, ze wszech miar. 

1 366 Nie mam zdania. 

1 367 

Szanse - lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań obu stron. Zagrożenia - niebezpieczeństwo 

traktowania szkoleń jak źródła dodatkowych dochodów, a ze strony menadżerów kolejnego akapitu 

do CV. 

1 368 Trudno powiedzieć. 

1 369 
Pewnie takie szkolenia są potrzebne, ale żeby w tym działaniu nie zostało zagubione przesłanie z 

jakim działają uczelnie. 

1 370 Nie dotyczy uczelni, w której pracuję. 

1 371 Nie dotyczy. 

1 372   

1 373 Bliski kontakt z praktyką pozwoli także zmodyfikować i wzbogacić programy nauczania. 

1 374   

1 375 Nie dotyczy medycyny. 

1 401   

1 402 

Prowadzenie szkoleń dla kadry menadżerskiej nie powinno być głównym zadaniem (celem) uczelni 

wyższych. Takie działania powinny być podejmowane w ramach dodatkowej działalności np. 

studiów podyplomowych. 

1 215 

Szanse: Poznanie i trenowanie wielu potrzebnych umiejętności, takich jak: układanie relacji z 

zespołem, budowanie zaangażowania i negocjowania, oceniania efektów realizowanych zadań, 

motywowania, podejmowania decyzji, zdobywanie kompetencji, rozstrzyganie sporów, style 

zarządzania, delegowanie zadań i odpowiedzialności itd. Zagrożenia: Poczucie zmagania się z 

problemami związanymi z codzienną egzystencją, bo przyszłość jest niepewna i nieprzewidywalna. 

Wykonywanie prac głównie dorywczych, które w każdej chwili mogą się skończyć bez możliwości 

znalezienia nowego zatrudnienia.  

1 403 
Kadra menadżerska powinna współpracować z uczelniami poprzez prowadzenie szkoleń i 

wykładów praktycznych dla studentów. 

1 404 

Szanse: nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami na poziomie osób decyzyjnych, tworzenie 

networkingu. Zagrożenia: spadek zaufania biznesu do uczelni na skutek niewystarczającej jakości 

szkoleń i inercji systemu kształcenia. 

1 405 

Zestaw kompetencji, które zdobywają studenci oraz system szkoleń nie są w pełni dopasowane do 

wymagań gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Szanse: dostosowanie kierunków kształcenia 

do potrzeb gospodarki. 

1 406 Szansą jest aktualizacja wiedzy i umiejętności. 

1 407 Podnoszenie kwalifikacji może być jedną z funkcji uczelni i jej działań na rzecz regionu. 

1 408   

1 409 Powinno się zastanowić nad zmianą kryteriów nadawania stopni i tytułów naukowych - powinno 
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być dodatkowe kryterium - ocena efektów współpracy z gospodarką, odbywanych staży 

zawodowych, zwłaszcza w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Wymiana pracowników firma-

uczelnia w ramach wybranych szkoleń. 

1 410 

Uczelnie powinny zapewniać solidne, gruntowne wykształcenie z danej dziedziny wiedzy, które 

zapewni absolwentom dobrą bazę w życiu zawodowym. Potrzeby gospodarki zmieniają się, a proces 

kształcenia trwa 3-5 lat. Absolwenci kierunków dobrze dopasowanych do potrzeb gospodarki w 

momencie podejmowania studiów, mogą być niepotrzebni po ich ukończeniu. 

1 411 Rozwiązanie pozytywne. 

1 412 

Szanse: lepsze przygotowanie osób zarządzających na wyzwanie zmieniających się warunków 

zarządzania uczelnią. Zagrożenia: w systemie kadecyjności władz brak możliwości planowania 

szkoleń pod względem grupy docelowej. 

1 413 

Doskonalenie kompetencji kadr menadżerskich. Transfer najnowszych osiągnięć nauki do sfery 

gospodarczej. Motywowanie kadr menadżerskich w zakresie potrzeby i konieczności współpracy z 

uczelniami. Zwiększenie zakresu prac naukowo-badawczych realizowanych wspólnie z 

przemysłem. 

1 414 Nie mam zdania. 

1 415   

1 416 Nie mam zdania. 

1 417 Nie widzę zagrożeń, szans też przynajmniej na razie. 

1 418   

1 419 Raczej zagrożeń nie widzę, tylko szanse. 

1 420   

1 421   

1 422 Wg. zasad obowiązujących w WSZ w Wwie. Warsztaty we wszystkich obszarach. 

1 454 Szanse: lepsze dopasowanie programów szkoleń do potrzeb firm. 

1 455 Korzyści finansowe, rynek zweryfikuje jakość wykładów. 

1 456 Szanse - zaistnieją większe możliwości kształcenia kadry menadżerskiej. 

1 457   

1 458   

1 459 Tempo zmian w tym zakresie jest małe. 

1 460 
Wymiana doświadczeń pomiędzy uczelnią a przemysłem wzmocni kompetencje kadry 

menadżerskiej. 

1 461   

1 462   

1 463   

1 464   

 

q27 Jakie szanse i zagrożenia wiążą się Pana(i) zdaniem z koncepcją bliższego powiązania 

funkcjonowania polskich uczelni z potrzebami praktyki gospodarczej w zakresie: podejmowania 

projektów badawczych o wyraźnym profilu szkoleniowym 

1 
Nie rozumiem określenia "projekty badawcze o wyraźnym profilu szkoleniowym", więc trudno mi 

odnieść się do tej kwestii. 

2 

Projekty o charakterze szkoleniowym powinny być naturalnym zapleczem dla a) i b). Zagrożenie: 

wypychanie projektów ściśle naukowych przez edukacyjne (w warunkach ograniczonego 

finansowania). Na marginesie: termin "projekt naukowy o profilu szkoleniowym" zawiera 

sprzeczność i wymaga przeformułowani 

3 nie mam zdania 

4 - 

5 stanie się to samo co teraz ze szkoleniami za państwowe pieniądze 

6 Korzyści związane z potrzebami praktyki gospodarczej. 

7 - 

8 szansa: w zakresie fizjoterapii szkolenia finansowane są prywatnie. koszt wartościowych kursów to 
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kilka tysięcy x kilka modułów. Projekty badawcze o profilu szkoleniowej może pokryłyby chociaż 

w części koszty kursów. 

9 finansowanie kursów 

10 jak wyżej 

11 zbliżenie nauki do praktyki gospodarczej 

12 nie mam zdania 

13 
powiązanie z praktyką w tym aspekcie jest raczej korzystne; wada może być ograniczenie lub 

rezygnacja z badań podstawowych; 

15 Kontakt z praktyka gospodarczą. Badania o charakterze doraźnym, wycinkowym, krótkookresowym 

16 Nie dostrzegam zagrożeń, lecz nie dostrzegam również szczególnych korzyści. 

17 
Szanse: znajdywania nowych tematów badawczych, których rezultaty mogą być użyteczne w 

praktyce gospodarczej. 

18 doskonalenie metodyki kształcenia 

19 

W obecnym stadium rozwoju gospodarczego Polski przedsiębiorcy realizują strategie powielające 

wzorce sprawdzone, zwykle zagraniczne i nie sa skłonne podejmować ryzyka nowych projektów 

realizowanych we współpracy z ich zdaniem niewydolnymi uczelniami. 

20 Pytanie nie jest pytaniem ankietowym. 

21 1. Jest to możliwe, ale raczej na poziomie studiów podyplomowych 

22 Szanse:? Zagrożenia: Projekt badawczy to nie projekt szkoleniowy. 

23 Podnoszeniu umiejętności i wiedzy 

24 
szanse: bardziej pragmatyczny charakter projektów zagrożenie: zawężenie zakresu projektów - 

zdominowanego przez potrzeby praktyki 

25 
Zagrożenia: Promuje się głównie badania podstawowe w dyscyplinach, które mają wyraźnie 

charakter nauk stosowanych. 

26 prawdopodobne zagrożenie - brak efektów takich projektów badawczych 

27 

Szanse... - zdecydowanie. Projekty badawcze o profilu szkoleniowym - pozwolą na opanowanie 

m.in. scenariuszy najczęstszych zagrożeń występujących w medycynie oraz praktyczne 

przećwiczenie ich. Zlikwiduje to ryzyko (a na pewno zmniejszy) powielania błędów możliwych do 

uniknięcia w przyszłym życiu zawodowym. 

28 
szansą jest rozwój potencjału umysłowego naukowców, kształtowanie ich kompetencji społecznych 

i współpracy; zagrożeniem niechęć do angażowania się w inne projekty 

29 pominięcie istotnych, choć mniej popularnych projektów 

30 
Bzdura. Co to niby ma oznaczać? Badania o profilu szkoleniowym czyli co? Kurs z ankietą na 

koniec? Gdzie takie coś ma być publikowane albo stosowane? 

31 nie mam wyrobionej opinii w tym zakresie 

34 ........ 

35   

36 

konieczności skutecznej organizacji współpracy między uczelnią a przedstawicielami przemysłu 

określenie przejrzystych ram współpracy oraz finansowania tych projektów z uwzględnieniem 

realiów uczelni 

37 nie widzę zagrożeń, tylko pozytywne efekty 

38 projekty badawcze nie zawsze muszą mieć charakter szkoleniowy 

39 
Wyrzucanie pieniędzy - to nie projekty badawcze ale możliwości chałturzenia bez jakiegokolwiek 

merytorycznego nadzoru. 

1 026 brak zagrożeń 

1 027 brak ciągłości wymagań w gospodarce 

1 028 bez zagrożeń 

1 029 szkolenie w profilu indywidualnym 

1 030 brak zagrożeń 

1 031 bez zagrożeń 

1 032 bez zagrożeń 

1 033 absolwentów wchłonie rynek 

1 034 bez zagrożeń 
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1 035 bez zagrożeń 

1 036 zagrożenie przy zmianach profilu w gospodarce 

1 037 bez zagrożeń 

1 038 szkolenia łączne z wytycznymi uczelni 

1 039 prym wiedzie uczelnia 

1 040 kształcenie profilowane, dostosowane do gospodarki 

1 041 brak stabilności gospodarczej 

1 042 brak miejsc na rynku dla absolwentów przy zmianie priorytetów gosp. 

1 043 ujęcie w programach uczelni 

1 044 dorobek naukowy służący ekonomii 

1 045 wmontowanie potrzeb do kierunków badań uczelni 

1 046 nie ma zagrożeń 

1 047 współpraca z rynkiem 

1 048 nie ma zagrożeń 

1 049 nie ma zagrożeń 

1 050 brak zagrożeń 

1 051 dobre dla ogólnego rozwoju kraju 

1 052 rynek narzuca kierunki kształcenia 

1 053 umiejętność pogodzenia zadań uczelni i gospodarki 

1 054 nie widzę zagrożeń 

1 055 w ramach wytycznych dydaktycznych uczelni 

1 056 dostosowanie do rynku 

1 057 przyjmowanie w ramach możliwości 

1 058 studia przygotowujące do pracy 

1 059 bez zagrożeń 

1 060 wplatanie indywidualności w rynek 

1 061 brak zagrożeń 

1 062 brak wchłonięcia przez rynek 

1 063 w naukach humanistycznych nie ma zagrożeń w powiązaniu z gospodarką 

1 064 słabe powiązania z gospodarką 

1 065 bez zagrożeń 

1 066 niestabilność rynku gospodarczego 

1 067 kto to ma ustalać i na jakiej podstawie ? 

1 068 wynikać powinno to częściowo z rynku pracy 

1 069 absolwenci powinni wcześniej interesować się rynkiem pracy 

1 070 wybór kierunków ukierunkowany potrzebami rynku 

1 071 nie przeszkadza 

1 072 rynek w części kształtuje profil nauczania 

1 073 umiejętność dostania się na rynek pracy 

1 074 brak stabilności na rynku gospodarczym 

1 075 wybór studiów w rozeznaniu rynku pracy 

1 076   

1 077 Tak, wąska specjalizacja, ale programy interdyscyplinarne - na zasadzie pomocności. 

1 078 oceniam podejmowanie takich projektów pozytywnie 

1 079 odmowa 

1 080 nie ma przełożenia między potrzebami gospodarki kreowaniem kierunku badań w humanistyce 

1 081   

1 082 
Ważne ale nie powinno przysłonić naukowych celów akademii i twórczego myślenia (oraz 

krytycznego). 

1 083 odmowa 

1 084 Szansa - projekty badawcze zamawiane. 

1 085 Szanse: rozwój badań w zakresie nauk stosowanych 
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1 086 zagrożeniem jest zaniechanie kwestii naukowych a zajęcie się jedynie specyfiką dydaktyki 

1 087 
Projekty takie mogą wzbogacać również teoretyczna i prawna wiedze naukowców o spekty 

praktyczne. 

1 088 nie jest to dla mnie jasne pojęcie projektu badawczego o profilu szkoleniowym. 

1 089 
szanse: ciekawe tematy praktyczne poruszane w projektach zagrożenia: ograniczenie działalności 

badawczej tylko do tek zleconej przez biznes, a nie takiej która rozwija naukę 

1 090 to dobry kierunek - nie wiedzę w tym zagrożeń 

1 091   

1 092 Projekty badawcze dla innych uczelni - kształcących na kierunkach pedagogika i socjologia 

1 093 projekty badawcze powinny służyć rozwojowi nauki 

1 094 szanse: specjalizacja 

1 095 

możliwość wzbogacania treści wykładów przykładami z praktyki i weryfikacje podstaw 

teoretycznych praktycznym doświadczeniem. wykazanie związków i znaczenia wyników badań 

podstawowych i praktyki 

1 101 
szansa-zaspokojenie potrzeb firmy, zagrożenie-odejście od badań podstawowych; odejście od badań 

wymagających czasu (firmy chcą efektu od razu) 

1 102   

1 103 niejasne pytanie 

1 104 
szanse- wymiana doświadczeń, możliwość nawiązania relacji lub potencjalnej współpracy; 

zagrożenia-bariery biurokratyczne szkól wyższych 

1 105 minus- takich projektów nie zalicza się do dorobku naukowego 

1 106 nie widzę wyraźnych szans i zagrożeń 

1 107 szansa: dostosowanie oferty szkoleniowej do wymogów rynku pracy 

1 108   

1 109 

są wskazane, ale niekonieczne. UWAGA WŁASNA resp. dot. własnych spostrzeżeń z 

dotychczasowego funkcjonowania uczelni: jest ogromna potrzeba odciążenia pracowników 

naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych od prac administracyjno-organizacyjnych i 

bezwzględnego zredukowania procedur biurokratyzujących działalność uczelni i wydziałów 

1 110 brak zdania 

1 111 nie mam zdania 

1 112 
takie projekty uznaję za pożyteczne, ciągłe kształcenie ludzi powinno być praktyką na co dzień w 

przyszłości 

1 113 rozwiązywanie na uczelniach problemów istniejących w gospodarce 

1 114 właściwy profil szkolenia, (...) powinien wynikać z zaawansowanych badań w określonej dziedzinie. 

1 115 jw. 

1 116 nie widzę wielkiego sensu realizowania takich projektów. 

1 117 bez znaczenia 

1 118 

 w moim odczuciu projekty badawcze musza mięć charakter poznawczy, to znaczy rozszerzać 

istniejącą wiedzę . w ten sposób możemy szkolić młodych ludzi, pokazując im nowe cele do 

zrealizowania. 

1 119 jw. 

1 120 jak w punkcie b. 

1 121 brak zdania 

1 122 odmowa 

1 123 bardzo ważne. Może przyczynić sie do wzrostu efektywności badań i wdrożeń. 

1 124  jw. 

1 125 brak zdania i brak odp. 

1 126 

szansa na poznanie rynku, jego potrzeb oraz wzrost ;liczby osób z wykształceniem zawodowym 

wyższym (dokształcanie absolwentów wyższych uczelni, ukierunkowanie na określone zagadnienia 

interesujące dla gospodarki) 

1 127 
szanse: bardziej wykwalifikowana kadra; zagrożenia: niezgodność tematyki szkoleń z 

zapotrzebowaniami rynku pracy 

1 128 projekty badawcze o wyraźnym profilu szkoleniowym - nie rozumiem, co to oznacza. Nie są groźne 
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dla specjalizacji w dydaktyce 

1 129 

szanse: chyba chodzi o szkolenie kadry dydaktycznej w realizacji zajęć o charakterze praktycznym. 

Szkolenia dla przedsiębiorców możemy robić w obecnych uwarunkowaniach, jeśli trafimy w 

zapotrzebowanie: kursy podyplomowe.. 

1 130 
poprawa jakości kształcenia, poszerzenie oferty dydaktycznej dla studentów studiów o profilu 

praktycznym. 

1 131 co to za bełkot? badania dotyczą nowych rzeczy szkolenia wiedzy sprawdzonej! Brak. 

1 132 brak zdania 

1 133 brak zdania 

1 134 

niechęć przedsiębiorstw do współpracy ze środowiskiem naukowym ogranicza możliwość rozwoju 

w tym kierunku. Uczelnie i projekty przez nie realizowane bez takiej współpracy nie mogą w pełni 

sprostać rzeczywistym potrzebom rynku. 

1 135 uwzględnianie zbyt wąskiego zakresu tematycznego, szybkość zmian zapotrzebowań 

1 136   

1 137 brak zdania 

1 138   

1 139 wyspecjalizowane jednostki 

1 140 projekt badawczy powinien miec charakter naukowy 

1 141 

projekty badawcze powinny być zarezerwowane do sfery nauki i dydaktyki, nie szkoleń (patrz: 

punkt B) CHCIAŁBYM, ABY TREŚĆ TEJ STRONY DOTARŁA DO PANI PREMIER I 

MARSZAŁKÓW SEJMU I SENATU! Ta opinia pochodzi od prof. zwyczajnego SGGW z 43-

letnim stażem zawodowym, który coś dobrego zrobił w nauce polskiej, i boleje nad jej kształtem w 

obecnych czasach. 

1 142 rozwój uczelni, dokształcanie kadry- pozytywy. Nie widzę negatywów. 

1 143 
 czy chodzi o metodykę szkoleń czy o treść szkoleń? Uczelnie techniczne i wydziały humanistyczne 

cos innego rozumieją przez profil szkoleniowy. 

1 144 
Zbytnia koncentracja na szkoleniach jako dodatkowych zajęciach obciąży kadrę. Projekty badawcze 

- TAK 

1 145 

O ile podejmowanie projektów badawczych o wyraźnym profilu szkoleniowym nie oznacza braku 

finansowania projektów o innym charakterze, to zagrożeń nie widzę. czy jednak nacisk na 

"szkolenia" przyniesie wymierne zyski?- pewności nie mam. 

1 146   

1 147 podniesie to kompetencje i uwspółcześni wiedzę kadry menedżerskiej 

1 148 

projekty badawcze mające na celu szkolenie, czyli pozwalające na zdobywanie wiedzy praktycznej, 

również niosą wiele pozytywów, gdyż absolwent wychodzi z uczelni jako osoba, która zdobyła już 

jakieś praktyczne doświadczenie i jest atrakcyjna dla przyszłego pracodawcy. 

1 149 odejście od istoty uczelni 

1 150 brak zdania 

1 151 troche jak sztuka dla sztuki - projekty o małej mocy wdrożenia 

1 152 brak zdania 

1 153   

1 154   

1 155   

1 156   

1 157 

podejmowanie takich projektów umożliwia nawiązanie i pogłębianie współpracy z 

przedsiębiorstwami i organizacjami z szeroko rozumianego sektora pozaakademickiego. Projekty 

takie zapewniają środki na wynagrodzenia, koszty prowadzonych badań, delegacji, udziału w 

konferencjach itp. 

1 158 szanse i zagrożenia - jak wyżej 

1 159 nie mam zdania 

1 160 
szanse: możliwości wypracowania nowych form kształcenia, rozwój kadry. zagrożenia: odsunięcie 

na dalszy plan projektów naukowych 

1 161   
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1 162   

1 163 
nie rozumiem problemu: albo coś jest projektem badawczym albo szkoleniem w zakresie już 

uznanej wiedzy. 

1 164 
menedżerów prawdziwie w naukowe pole, tak, by im zależało na podobnych rzeczach jak 

naukowcom - trudno powiedzieć . Punkt C) nie mam zdania 

1 165 
będą finansowane tylko takie projekty badawcze, które są komercyjne, maja biznesowe 

zastosowanie 

1 166   

1 167 nie widzę zagrożeń 

1 168 niedopasowanie potrzeb rynku do profilu kadry naukowej 

1 169 

szanse - większa możliwość włączania studentów w stosowne działania na poszczególnych etapach 

w procesie badawczym, a także zwiększone prawdopodobieństwo umiejętnego przekazywania 

wiedzy opartej o konkretne wyniki badań. 

1 170 

Zagrożenia: wyspecjalizowanie sie w działalności szkoleniowej bez badań rozwojowych. Szanse: 

odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na nowe specjalności, które wymagają badań 

rozwojowych. 

1 171   

1 172   

1 173 trudno powiedzieć 

1 174   

1 175   

1 428 nie mam zdania 

1 429 nie widzę w tego typu działalności większych szans i zagrożeń 

1 430 
 tutaj widzę szansę zaangażowania większej ilości pracowników w projekty badawcze, gdy takie 

projekty będą możliwe 

1 431   

1 432 

korzyści: może przyczynić się do lepszego kontaktu uczelni z otoczeniem gosp-społ. i jego 

oczekiwaniami i potrzebami, może udoskonalić programy kształcenia na uczelniach, może 

inspirować do podejmowania nowych, aktualnych tematów badawczych Zagrożenia: spłycenie i 

zawężenie pola badawczego 

1 433   

1 434   

1 435 nie widzę wyraźnych potrzeb w tym zakresie- należy problem rozpatrywać sektorowo 

1 436 bardzo ważne, jak wyżej 

1 437   

1 226 

z dotychczasowych obserwacji szkolenia oparte o finansowanie z projektów badawczych stanowią 

w dominującej części źródło dochodu dla projektobiorców. Ich jakość jest niska lub bardzo niska. 

projekty takie nie powinny byc finansowane. 

1 227   

1 228 tak, zwiększa to kompetencje i porządek 

1 229   

1 230   

1 231   

1 232   

1 233 trudno powiedzieć 

1 234 projekty szkoleniowe są bezsensowne 

1 235 trudno powiedzieć 

1 236 konieczność wprowadzenia dodatkowych źródeł finansowania 

1 237   

1 238 brak 

1 239 trudno powiedzieć 

1 240 brak 

1 241 szanse: kontakt z praktycznymi zagadnieniami 
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1 242 

ważne jest aby w zakresie badań, projektów badawczych występowały powiązania z potrzebami 

gospodarczymi. zagrożeniem jest chałtura przemysłowa tzn realizacja niekoniecznie ważnych ale 

atrakcyjnych finansowo badań 

1 243 

nie widzę przeciwwskazań dla takich koncepcji., z zastrzeżeniem że prócz tych działań uczelnie 

będą nadal miały możliwość prowadzenia swojej dotychczasowej działalności dydaktycznej i 

badawczo- rozwojowej 

1 244 nie mam zdania 

1 245 podniesienie poziomu szkoleń, zagrożeń brak 

1 246 nie mam zdania 

1 247 trudno powiedzieć 

1 248 trudno powiedzieć 

1 249 trudno powiedzieć 

1 250 projekt badawczy nie jest szkoleniowy chyba że w pedagogice 

1 251 trudno powiedzieć 

1 252 nie mam zdania 

1 253 odmowa odpowiedzi 

1 254 trudno powiedzieć 

1 255 trudno powiedzieć 

1 256 odmowa odpowiedzi 

1 257 odmowa odpowiedzi 

1 258 nie mam zdania 

1 259 duży potencjał 

1 260 brak zdania 

1 261 odmowa odpowiedzi 

1 262 trudno powiedzieć 

1 263 trudno powiedzieć 

1 264 trudno powiedzieć 

1 265 nie mam zdania 

1 266 trudno powiedzieć 

1 267 brak zdania 

1 268 

szkolenie to nie jest kształcenie ludzi, po pierwsze ma dać im jakąś zachętę, umiejętności. Uczelnie 

kształtują człowieka, jego postrzeganie rzeczywistości aby był nie tylko sprawnym pracownikiem 

automatycznie wykonującym zadania 

1 269 
projekty badawcze pozwalające na korzyści w postaci wymiany doświadczeń w zakresie 

praktycznym 

1 270 
szanse- zwiększenie relacji między nauką i praktyką niezbędnej do dotychczasowej współpracy 

między oboma podmiotami. Podniesienie kompetencji absolwentów uczelni 

1 271 nie rozumiem badań szkoleniowych 

1 272 nie mam zdania 

1 273 nie mam zdania 

1 274 
projekty naukowo badawcze nie mają charakteru biznesowo szkoleniowego, wobec tego trudno 

łączyć te dwa obszary 

1 275 
dysfunkcje związane z zabieganiem o środki finansowe określonych podmiotów gospodarczych, 

brak w niektórych obszarach jednostek zainteresowanych współpracą z uczelnia 

1 276 
szanse: rozwój, pozyskiwanie środków które mogą zostać przeznaczone na cele badawcze. 

Zagrożenia: trudność w pozyskaniu beneficjentów 

1 277 bardzo pozytywny aspekt 

1 278 nie mam zdania 

1 279 nie mam zdania 

1 280 szanse: ukształtuje się dobra relacja uczelni z interesantami 

1 281 nie mam zdania 

1 282 nie mam zdania 

1 283 pojecie dla mnie niezrozumiale. czy chodzi o szkolenie się w stosowaniu metod badawczych? Czy 
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badania nad szkoleniami? 

1 284 nauka przyjmie optykę usługową , oddalając się od poszukiwania tego, co nie znane 

1 285 odmowa odpowiedzi 

1 286 

szansa: wzbogacenie ofert i szans dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w 

sytuacji niżu demograficznego. Zagrożenie: uczynienie z uczelni podmiotów szkoleniowych z 

pominięciem naukowego clu ich funkcjonowania 

1 287 nie mam pojęcia 

1 288 
projekty naukowo -badawcze to nie projekty o profilu biznesowym/szkoleniowym, nie łączyłabym 

tego 

1 289 szansa na dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki 

1 290 nie widzę zagrożeń. Bardzo dobra idea 

1 291 trudno powiedzieć 

1 292 

korzyści dla uczelni: realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych (niezwykle istotna 

sprawa), podnoszenie jakości kształcenia absolwentów, zwiększenie rozpoznawalności uczelni i 

pracowników naukowych, wypełnienie misji kształcenia dla rynku, przekazanie nowej wiedzy do 

praktyki. ogólnie celowym jest znacznie silniejsze powiązanie uczelni z pracodawcami 

1 293 zbyt nadmuchane. Można szkolić, ale po co zaraz projekt badawczy? 

1 294 
możliwość podejmowania projektów szkoleniowych może przyczynić się do zintegrowania działań 

uczelni z przedsiębiorstwami i instytucjami gospodarczymi 

1 295 bez uwag 

1 296 trudno powiedzieć 

1 297 zawsze powinien obowiązywać model permanentnego podnoszenia kwalifikacji 

1 298 prowadzenie wspólnych projektów nauka-przemysł o dużej efektywności i innowacyjności 

1 299 jeżeli jest finansowanie to można realizować i widzę duże szanse 

1 300 bez zagrożeń 

1 423   

1 424   

1 425   

1 426 oczywiście takie badania również powinny być realizowane 

1 427 

korzyści: może przyczynić się do lepszego kontaktu uczelni z otoczeniem gospodarczo-społecznym 

i jego oczekiwaniami i potrzebami, może udoskonalić programy kształcenia na uczelniach, może 

inspirować do podejmowania nowych, aktualnych tematów badawczych. zagrożenia: spłycenie i 

zawężenie pola badawczego 

1 438 

aspekt podejmowania projektów badawczych o takim profilu wyrażanie szkoleniowym jest ważny w 

odniesieniu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry/pracowników. Nie powinny być jednak 

traktowane priorytetowo 

1 439 pytanie nie spełnia kryteriów ankiety 

1 440 
projekty takie powinny być zamawiane przez ministra i agendy rządowe , co pozwoli ograniczyć 

wpływ zmian politycznych na trwałość działań długoterminowych, reform systemowych 

1 441 nie wiem, trudno powiedzieć 

1 442   

1 096 odmowa 

1 097 
szanse: większy nacisk na potrzeby gospodarki. Zagrożenia: prymat projektów praktycznych nad 

projektami badań podstawowych (trudności łączenia teorii z praktyką). 

1 098 podejmowanie projektów badawczych zgodnych z potrzebami praktyki gospodarczej 

1 099 j.w. 

1 100 traktuję to także jako szansę rozwoju tych szkoleń 

1 176 
szanse: lepszy dostęp do źródeł finansowania prac badawczych. zagrożenia: koncentracja na 

projektach doraźnych, badaniach wdrożeniowych, spadek nakładów na badania podstawowe. 

1 177   

1 178   

1 179   

1 180   
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1 181   

1 182 
Działalność najlepszych uczelni powinna koncentrować się na nauce, a nie działaniach 

szkoleniowych. 

1 183 
szansa: szybka ścieżka zastosowania wyników badań Zagrożenia: ryzyko powierzchowności 

szkoleń 

1 184 

Polsce przeznacza się bardzo małe środki na szkolenia. Wskazane jest podejmowanie projektów o 

profilu szkoleniowym, również tych określających poziomy kompetencji w różnych dziedzinach we 

współpracy z podmiotami gospodarczymi i przemysłem. 

1 185   

1 186 jak w A 

1 187 j.w. 

1 188   

1 189   

1 190 szkolenia sa bardzo istotne, mam wątpliwości czy potrzebne są projekty badawcze. 

1 191   

1 192 Projekty badawcze i projekty szkoleniowe powinny być podejmowane odrębnie. 

1 193 nie mam zdania 

1 194 nie rozumiem pytania 

1 195   

1 196   

1 197 
W przestrzeni projektów badawczych prowadzonych przez Politechnikę szkolenie (warsztaty, 

konferencja) będzie raczej sposobem na przekazanie wyników badan. 

1 198 
tego typu projekty badawcze musiałyby się koncentrować jedynie na przekazywaniu jedynie wysoce 

specjalizowanej wiedzy 

1 199 
Może dochodzić do finansowania nieużytecznych projektów szkoleniowych, wyłącznie w celu 

pozyskania dotacji. 

1 200 negatywne: szkolenia mogą stać się zastępczą gałęzią działalności uczelni - dochodową 

1 201 jak wyżej 

1 202 j.w. 

1 203 
szanse: praktyczne umiejętności zagrożenia: wypaczanie sensu nauki humanistycznych, 

polegającego umiejętności myślenia i łączenia faktów , a nie tylko tego co praktyczne. 

1 204   

1 205   

1 206   

1 207 szansą jest zwiększenie dochodów uczelni a zagrożeniem zbyt duza komercjalizacja 

1 208 
Możliwość późniejszej pracy w danej problematyce absolwentów, mniejsze bezrobocie w 

konsekwencji 

1 209   

1 210   

1 211   

1 212 szansa: dodatkowy dochód dla wydziałów uczelni zagrożenia: komercjalizacja 

1 213   

1 214 zagrożenia: ucieczka od kształcenia ogólnego i zgubienie etosu uniwersyteckiego 

1 216   

1 217 

Nie bardzo rozumiem na czym maja polegać projekty badawcze o profilu szkoleniowym. Rozumiem 

potrzebę prowadzenia badan podstawowych i stosowanych, jeżeli profil szkoleniowy mieści się w 

badaniach stosowanych to mogą one być realizowane. 

1 218 doskonalenie umiejętności, poszerzanie wiedzy 

1 219 nie mam zdania. 

1 220 trudno powiedzieć 

1 221 

Jestem przeciwnikiem wielu projektów badawczych skupiających się jedynie na profilu 

szkoleniowym, ostatnio projekt europejski w którym szkolenie miało dotyczyć jak machać rękami 

na wykładzie (koszmar). Moim zdaniem szkoda pieniędzy. 
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1 222 nie widzę potrzeby 

1 223 nie mam zdania 

1 224 trudno powiedzieć 

1 225 zgodnie z poziomem "znajomości" 

1 376 jak najbardziej 

1 377 jak wyżej 

1 378 
Takiego rodzaju podejście może skutkować zbyt małym wpływem środowiska akademickiego na 

poziom kształcenia. 

1 379 
Działalność o profilu szkoleniowym powinna być organizowana i realizowana przez celowo 

wyodrębnione w tym celu jednostki organizacyjne uczelni znajdujące się bliżej rynku. 

1 380 
Zatarcie się prawdziwej nauki zmieszanie metodologiczne z konsultingiem, prowadzenie badań pod 

zamawiającego. 

1 381 odmowa 

1 382 
prowadzenie szkoleń i projektów zgodnie z potrzebami otoczenia gospodarczego i z jego 

oczekiwaniami 

1 383 zagrożenie - nadmiar powtarzających się szkoleń 

1 384 odmowa 

1 385 
to niestety w mojej opinii trochę marnowanie energii i zasobów. lepiej otworzyć studia MBA z 

prawdziwego zdarzenia 

1 386 odmowa 

1 387 odmowa 

1 388 zbyt wiele firm szkoleniowych na rynku 

1 389 jak najbardziej wskazane, trudno mi tu jednak wskazać na szanse czy zagrożenia z tym związane 

1 390 nie dostrzegam 

1 391 
szanse: lepsze przygotowanie absolwentów do potrzeb gospodarki lepsze przygotowanie procesu 

dydaktycznego zagrożenia: nieprzygotowane plany studiów 

1 392 Większe szanse wraz z instytucjami w regionie. 

1 393 projekty będą wynikały z realnych potrzeb 

1 394   

1 395   

1 396 brak 

1 397 

szanse: zwiększenie udziału badan rozwojowych w badaniu ogółem zwiększenie udziału w 

kształtowaniu inowcyjności regionu/ kraju zagrożenia: trudności w obszarze rozliczania praw 

autorskich i finansów 

1 398 Powiązanie projektów badawczych z aspektem szkoleniowym jest możliwe. 

1 399 Szansa dla studentów wykorzystania wiedzy praktycznej zdobytej w czasie trwania projektu. 

1 400 zagrożenie kształcenia 

1 443   

1 444 
szanse: wzbogacenie wiedzy zarówno kadry dydaktycznej jak i studentów o bardziej praktyczne 

aspekty wiedzy. zagrożenia: brak przygotowanej i zmotywowanej kadry dydaktycznej 

1 445 trudno powiedzieć 

1 446   

1 447 

zalety: możliwość wdrożenia praktycznego wyników prowadzonych badań, większa motywacja do 

prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej - wyższe kwalifikacje absolwentów i możliwość 

zatrudnienia - , konieczność ciągłego doskonalenia kadry dydaktycznej wady: ograniczenie lub 

marginalizacja badan o mniejszym znaczeniu dla gospodarki 

1 448 

jest to ważny aspekt aczkolwiek granty o profilu szkoleniowym powinny być traktowane w aspekcie 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, natomiast nie powinny być traktowane jako 

priorytet 

1 449 
szansa: większa szansa wdrożeń zrealizowanych projektów, zagrożenia: ograniczenie możliwości 

realizowania projektów niezgodnych z profilem a potencjałem interesujących 

1 450 obniżenie jakości badań naukowych 

1 451 j.w. 
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1 452 szanse: nie wiem co autor miał na myśli, trudno powiedzieć 

1 453   

1 001 Szansa na powiązanie aspektów teoretycznych z praktycznymi. 

1 002 
Szansa - rozwój dydaktyki i powiązanie jej z potrzebami społecznymi. Zagrożenie - 

niedofinansowanie badań podstawowych. 

1 003 Nie rozumiem na czym mają polegać projekty badawcze. 

1 004 Takie programy już funkcjonują na renomowanych polskich uczelniach. 

1 005 Nie dotyczy nas. 

1 006 Grozi to niepodejmowaniem badań podstawowych. 

1 007 Mogłoby to coś przynieść, jeżeli będą ukierunkowane projekty. 

1 008 Efektem pozytywnym byłoby prowadzenie szkoleń przez specjalistów danego obszaru (badaczy). 

1 009 
Możliwość nabycia umiejętności (lub jej wzmocnienia praktykowania) przenoszenia ustaleń z 

zakresu badań podstawowych na konkretne rekomendacje i narzędzia. 

1 010 Szanse w postaci nawiązywania kontaktów między uczelnią, a biznesem. 

1 011 
Możliwość nawiązania kontaktów między ludźmi biznesu, a ludźmi nauki. Może to się przełoży na 

coś pożytecznego z korzyścią dla uczelni. 

1 012 
Domeną uczelni wyższych powinny być głównie projekty badawcze dotyczące badań 

podstawowych. 

1 013 Rozdzielenie spraw badawczych od szkoleniowych. 

1 014 Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. 

1 015 Moim zdaniem to jest strata pieniędzy. 

1 016 Nie mam zdania. 

1 017 Mam wątpliwości na ten temat. 

1 018 Te projekty mogą służyć doskonaleniu menadżerskiemu. 

1 019 Nie mam doświadczenia. 

1 020 Tego się obawiam, bo znajdą się osoby, dla których to będzie nadrzędnym celem. 

1 021 Szeroka misja kształcenia humanistycznego i prawniczego. 

1 022 Bez zagrożeń. 

1 023 Zmiany na rynku zbyt częste i powiązane z polityką. 

1 024 Wąski profil badawczy nie zda egzaminu przy zmianie w gospodarce. 

1 025 Bez zagrożeń. 

1 301 Nie widzę większego sensu. 

1 302 
Może to dać możliwość, a nawet zmusić (zmobilizować) uczelnie do przystosowania swoich kadr w 

celu szkoleń dla podmiotów gospodarczych na określone zapotrzebowanie z ich strony. 

1 303 Trudno powiedzieć, ale warto spróbować. 

1 304 

Projekty badawcze "szkoleniowe" powinny służyć wspieraniu strategicznych programów regionu w 

zakresie tworzenia podstaw innowacji wdrożeniowych i przyszłościowych kierunków rozwoju 

gospodarczego danego regionu! 

1 305 
Szansa: podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry akademickiej. Zagrożenie: osłabienie 

działalności badawczej o charakterze aplikacyjnym/wdrożeniowym. 

1 306 Nie mam zdania. 

1 307 
Niezrozumiałe z punktu widzenia pyt. 16. Nie potrafię określić co to jest projekt badawczy o profilu 

szkoleniowym. 

1 308   

1 309 Odmowa odpowiedzi. 

1 310   

1 311   

1 312 
Profil szkoleniowy mogą mieć przedsięwzięcia szkoleniowe (np. studia podyplomowe), a nie 

programy badawcze. 

1 313 Zdecydowanie szansa. 

1 314 Zbytnie koncentracja zawodowa. 

1 315 
Projekty realizowane przez pracowników i studentów wydziału teologicznego również mogą mieć 

niewiele wspólnego z gospodarką. 
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1 316 Nie mam zdania. 

1 317   

1 318   

1 319   

1 320 Lepsze sprofilowanie programu studiów, ale i praktycyzacja (nadmierna) badań. 

1 321 
Z uwagi na koncentrację edukacji humanistycznej na tzw. umiejętnościach miękkich pytanie jest źle 

sformułowane, a na pewno nie da się sformułować wiarygodnej odpowiedzi. 

1 322   

1 323   

1 324 Komercjalizacja nauki jest zła. 

1 325 Szanse. 

1 326 
Konieczna jest ścisła współpraca - ale dlaczego tylko z praktyka gospodarczą? A administracja 

publiczna nie wymaga wsparcia? 

1 327   

1 328 Niewątpliwie należy prowadzić badania nad dalszym udoskonaleniem szkoleń. 

1 329 Szansa na przyszłość. 

1 330 Również i w tym aspekcie widzę szanse. 

1 331 Przerost formy nad treścią - zagrożenie. 

1 332 W projektach badawczych profil szkoleniowy powinien być elementem uzupełniającym. 

1 333 
Uzasadniona jest realizacja projektów badawczych, jednak profil szkoleniowy może być tylko 

elementem uzupełniającym. 

1 334   

1 335 Jako baza uzupełniająca podczas realizacji projeków badawczych. 

1 336   

1 337 
Szanse: na lepszy rozwój kadry akademickiej. Zagrożenie: zbytnie skomercjonalizowanie prac 

kadry naukowej. 

1 338   

1 339   

1 340 To raczej nie jest zadanie dla uczelni. 

1 341 Co tutaj badać? Trzeba mieć wiedzę. Szkoleń już było bardzo dużo i co z tego. 

1 342 
Nie należy marnować środków na projekty szkoleniowe. Takie szkolenia wymagają bardzo dużych 

nakładów na specjalistyczne programy, testery, symulatory itd. Zainteresowanie jest zwykle małe. 

1 343   

1 344   

1 345   

1 346 Nie orientuję się w tej materii. 

1 347 
To w Polsce (przy nikłym przemyśle) nie będzie skutecznie funkcjonować. Polski przemysł nie jest 

zainteresowany współpracą z nauką i nie będzie. 

1 348 Nie chcę się wypowiadać. 

1 349 

Upowszechniać projekty badawcze i wskazywać na skutki ich wdrażania. Zarówno te pozytywne 

jak i negatywne, które niczego nowego nie wnoszą. Każdy projekt badawczy winien być 

zakończony praktycznymi rezultatami. Szkolenia ściśle powiązać z potrzebami jednostek 

gospodarczych. 

1 350 Nie rozumiem pytania. Jeżeli projekt badawczy, to raczej wyklucza profil szkoleniowy. 

1 351   

1 352 Nie dostrzegam zagrożeń. 

1 353 Nie mam zdania. 

1 354 Brak zdania. 

1 355 Nie dotyczy raczej nauki. 

1 356 Nie dotyczy uczelni medycznych. 

1 357 Nie dotyczy. 

1 358 Nie mam zdania. 

1 359 Nie mam zdania. 
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1 360   

1 361 Szansą może być rozwój i nacisk na praktyczne wykorzystanie nauki i umiejętności zagrożenia. 

1 362 Nie mam zdania. 

1 363 Nie dotyczy uczelni na której pracuję. 

1 364 Moim zdaniem nowa koncepcja nie będzie miała większego wpływu w tym zakresie. 

1 365 Tak, ze wszech miar. 

1 366 To nie na studiach. 

1 367 

Szanse - lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań obu stron. Zagrożenia - niebezpieczeństwo 

traktowania szkoleń jak źródła dodatkowych dochodów, a ze strony menadżerów kolejnego akapitu 

do CV. 

1 368 Trudno powiedzieć. 

1 369 Nie mam w tym względzie sprecyzowanego zdania, a pytanie sformułowane jest zbyt ogólnie. 

1 370 Nie dotyczy uczelni, w której pracuję. 

1 371 Nie dotyczy. 

1 372   

1 373 Bliski kontakt z praktyką pozwoli także zmodyfikować i wzbogacić programy nauczania. 

1 374   

1 375 Nie dotyczy medycyny. 

1 401   

1 402 

Celem podejmowania projektów badawczych jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań 

produktowych, porcesowych i organizacyjnych dających wymierne efekty gospodarcze, które 

pozwolą na odpowiednie wygenerowanie środków na szkolenia dla kadry menadżerskiej. wg mnie 

strona badawcza nie współgra ze stroną szkoleniową. 

1 215 

Podejmowanie projektów badawczych jest szansą na ustalenie wpływu stosowanych form 

szkoleniowych na możliwość podnoszenia konkurencyjności. Poszukując odpowiedzi na pytanie, 

jakie możliwości stwarza rynek szkoleń można zbadać, w jaki sposób uczelnie korzystają z 

możliwości szkolenia pracowników i jak przekłada się to na pozycję danej uczelni na rynku.  

1 403 Co to jest projekt badawczy o profilu szkoleniowym? Błędnie zadane pytanie. 

1 404 

Szanse: zbliżenie działalności naukowej do potrzeb rynkowych. Zagrożenia: utrudnienie awansu 

naukowego ze względu na IP przedsiębiorstw i brak możliwości publikowania; wyciąganie z uczelni 

najzdolniejszej kadry ze względu na lepsze możliwości finansowe firm. 

1 405 
Zagrożenia: niski poziom nakładów budżetowych na naukę, mała dostępność kapitału zewnętrznego 

na działalność, odpływ kadr za granicę. 

1 406 
Ważne jest wsparcie finansowe i materialne dla jednostek naukowo-dydaktycznych. Zagrożeniem 

może być uzależnienie się od instytucji wspomagających. 

1 407 Rozszerzenie zakresu projektów badawczych o projekty szkoleniowe jest możliwa. 

1 408   

1 409 

Należy zwrócić uwagę, że jakość szkoleń w dużym stopniu zależy od praktycznych doświadczeń 

wykładowców. Zwykle ww. szkolenia są "miękkimi", które nie w pełni spełniają oczekiwania. W 

miejsce szkoleń winny być granty na staże w gospodarce. 

1 410 
Wydaje się, że jest to sprzeczność sama w sobie. Projekty mogą być albo badawcze, albo 

szkoleniowe. 

1 411 Nie widzę przyszłości. 

1 412   

1 413 W zakresie nauk technicznych, inżynierskich nie mam zdania na ten temat. 

1 414 

Szanse: specjalizowanie badań odpowiadające zapotrzebowaniu społecznemu - łatwość w procesie 

wdrożenia praktycznego prowadzonych badań. Zagrożenia: ograniczenia dotyczące finansowania i 

prowadzenia badań naukowych, które nie wpisują się bezpośrednio w "sukces" gospodarczy. 

1 415   

1 416 
Szansa: pomieszanie badań z innymi doświadczeniami naukowymi. Zagrożenia: wybór losowy 

(najbliższa uczelnia w mieście). 

1 417 
Obecnie takie projekty nie są podejmowane, może zaczną, choć nie stanowią one pierwszej potrzeby 

w finansowaniu badań. 



67 

 

1 418   

1 419 Raczej zagrożeń nie widzę, tylko szanse. 

1 420   

1 421   

1 422 Tak, w nawiązaniu do nowoczesnych dziedzin. 

1 454 
Szanse: zwiększenie możliwości "dotarcia" z wynikami badań do menadżerów. Zagrożenia: 

tendencja do nadmiernej koncentracji na szkoleniowym wymiarze badań. 

1 455 
A co tutaj badać? Projekty badawcze powinny przynosić realną korzyść społeczeństwu, bo 

społeczeństwo je finansuje. 

1 456 Nie wiadomo o co chodzi autorowi ankiety, formułując tak pytanie. 

1 457   

1 458   

1 459 Tempo zmian w tym zakresie jest małe. 

1 460 
Realizacja szkoleń spowoduje współdzielenie się wiedzą co w konsekwencji zwiększy 

konkurencyjność uczelni oraz przedsiębiorstw. 

1 461   

1 462   

1 463   

1 464   

 


