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Elizce  
 
 

wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci 

 

 
 

Mamy 
 
 

składają 
 

Dorota, Marcin, Magda, Rafał 

 

 

 
Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci 

 

 

gen. bryg. w st. spocz. pilota 

Mieczysława Sawickiego 
 

Zastępcy Kanclerza Orderu Wojennego Virtuti Militari 
 

bohatera walk o wolną Polskę, 
wieloletniego członka Kapituły Orderu przy Rządzie Polskim w Londynie, 

Prezesa Zgromadzenia Kawalerów Orderu w Wielkiej Brytanii. 
 

Odznaczonego Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, 

wielokrotnie Krzyżem Walecznych 
i wysokimi brytyjskimi odznaczeniami bojowymi 

 
Lech Kaczyński 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
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Elizie 
 

i Jej 
 

Najbliższym 
 
 

najserdeczniejsze wyrazy współczucia  
 

w związku ze śmiercią 
 
 

Mamy 
 
 

składają 
 
 

przyjaciele z pracy 

 

 

Kasjerzy, sprzedawcy, magazynie-
rzy Tesco w Tychach odeszli wczoraj
na dwie godziny od stanowisk pracy.
Gdy szefowie posadzili na ich miej-
sca pracowników tymczasowych,
strajkujący ustawili się w szpaler
wzdłuż kas, blokując klientom doj-
ście. Przez głośniki wzywano ich do
powrotu do pracy, powtarzając, że
strajk jest nielegalny. Bezskutecznie.
– Zastraszają nas od kilku dni zwolnie-
niami – mówili nam pracownicy. – Ale
my się nie boimy. Jak nas zwolnią, to

nie będzie miał kto u nich pracować,
a my pracę znajdziemy od ręki.

Po kwadransie sklep zamknięto,
a klientów wyprowadzono bocznymi
drzwiami.

Strajkujący zarabiają od 500 do 800
zł miesięcznie na rękę. Żądają podwy-
żek o 700 zł. Wczoraj, mimo zaproszeń
przez megafony, nikt z dyrekcji do nich
nie wyszedł. Dziś mają rozmawiać z dy-
rekcją.

Strajk zakończył się przed 17. 1
MAG, KATOWICE
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Protest w Tesco w Tychach

Pierwszy strajk w hipermarkecie
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N a indeksach i dyplo-
mach polskich uczelni
(także prywatnych!)
widnieje orzeł, co od-
zwierciedla ustawową

odpowiedzialność państwa za jakość
edukacji. 

Standardy kształcenia 
i akredytacja 

Konsekwencją państwowej pieczęci
na dyplomach jest nadanie wytycz-
nym dotyczącym programu naucza-
nia – zwanym standardami kształce-
nia dla kierunków studiów – rangi roz-
porządzenia ministra. Państwowa
akredytacja kierunków studiów opie-
ra się przede wszystkim na sprawdze-
niu, czy uczelnie zatrudniają dosta-
tecznie kwalifikowanych nauczycie-
li akademickich oraz czy prowadzą
studia zgodnie ze standardami kształ-
cenia. Idea akredytacji jest oparta na
rozwiązaniach stosowanych od daw-
na w USA, które poprzez zachodnią
Europę trafiły do Polski. Faktycznie
charakter działań Państwowej Komi-
sji Akredytacyjnej jest odmienny od
pierwowzoru, bo nie obejmuje udzia-
łu w ustanawianiu standardów kształ-
cenia. Ten system nie sprzyja moder-
nizacji programów studiów, także dla-
tego, że zmiana rozporządzenia mi-
nistra wymaga skomplikowanej pro-
cedury legislacyjnej. Na wady takie-
go usytuowania standardów kształ-
cenia zwracano uwagę w raporcie
OECD oszkolnictwie wyższym wPol-
sce już w roku 1996!

Kadry

Póki dyplom ma mieć państwową li-
cencję, póty państwo nie powinno re-
zygnować z kontroli jakości kadry.
Obecna forma habilitacji, z rozpra-
wą, kolokwium i wykładem, wydaje
mi się nieco przestarzała. Ocena do-
robku naukowego i potwierdzenie
kwalifikacji do wykładania mogłyby
być dokonywane przez organ ze-
wnętrzny w stosunku do uczelni, co
ograniczałoby negatywne skutki kry-
tykowanego zjawiska „wsobnego cho-
wu” kadry naukowej. Procedura kwa-
lifikacyjna powinna także obejmo-
wać cudzoziemców i repatriantów,
którzy chcą podjąć pracę na polskich
uczelniach – tak jest np. we Francji.
Otrzymanie certyfikatu nie oznacza
automatycznie otrzymania określo-
nego stanowiska na uczelni, lecz je-
dynie prawo do ubiegania się o nie. 

Jeśli natomiast chcemy mieć
w Polsce „drugą Amerykę”, to zrezyg-
nujmy z orła na dyplomach, zastąp-
my go godłem uczelni i rozbudujmy
jednocześnie system akredytacji ome-
rytoryczną ocenę aktywności badaw-
czej jednostki prowadzącej studia.
Wtedy państwowe stopnie i tytuł na-
ukowy przestaną być potrzebne. 

Rozdrobnienie szkolnictwa
wyższego

Polskie szkolnictwo wyższe jest roz-
drobnione. Nawet w niewielkich
ośrodkach współistnieją uniwersyte-
ty, politechniki, akademie medycz-
ne, szkoły artystyczne, pedagogicz-
ne, rolnicze itp. Z kolei wydziały wiel-

kich uczelni, a nawet mniejsze jednost-
ki działają często tak, jak gdyby były au-
tonomicznymi podmiotami. Prywat-
ne szkoły ograniczają się do prowadze-
nia rynkowych kierunków. Taka struk-
tura szkolnictwa wyższego jest odmien-
na zarówno od systemu amerykańskie-
go, jak i zachodnioeuropejskiego, gdzie
dominują uczelnie znacznie bardziej
wszechstronne i wewnętrznie zinte-
growane. Rozdrobnienie wpływa ne-
gatywnie na miejsce zajmowane przez
polskie uczelnie w międzynarodowych
rankingach osiągnięć badawczych, bo
kadłubowe polskie szkoły wyższe sta-
ją w szranki z koncernami naukowo-
-dydaktycznymi. 

Rozdrobnienie jest też ważnym źród-
łem dysproporcji kadry niektórych spe-
cjalności w stosunku do liczby studen-
tów. W większości uniwersytetów na
świecie matematycy, fizycy, chemicy
i biolodzy nauczają, oprócz adeptów
swoich dziedzin, kandydatów na inży-
nierów, agronomów, weterynarzy i le-
karzy. A u nas czołowi specjaliści za-
trudnieni na uniwersytetach nie mają
szans uczenia świetnych studentów me-
dycyny, bo akademie medyczne mają
własnych nauczycieli przedmiotów pod-
stawowych. Często podobnie dzieje się
na uniwersyteckich wydziałach – mie-
wają one „swoich” nauczycieli matema-
tyki, fizyki, psychologii, pedagogiki, fi-
lozofii czy socjologii, zamiast korzystać
zkadry wydziałów odpowiednich dzie-
dzin w tej samej uczelni! 

Prawo o szkolnictwie wyższym wy-
różnia w uczelniach „jednostki prowa-
dzące kierunek studiów”. Rady takich
jednostek mają prawo ustalania pla-
nów i programów studiów na odpo-
wiednich kierunkach – przy czym nie
ma prawnych mechanizmów zapew-
niających udział specjalistów z dzie-
dzin podstawowych wchodzących do
programu studiów, ale nie reprezento-
wanych w danej radzie. Od liczby pro-
wadzonych kierunków studiów i tzw.
praw do nadawania stopni naukowych
zależą rozmaite przywileje uczelni, np.
możliwość używania w swej nazwie po-
żądanego słowa „uniwersytet”. Mamy
więc coraz więcej przymiotnikowych
uniwersytetów – medycznych, muzycz-
nych, przyrodniczych. Prawo pcha
uczelnie do otwierania studiów na jak
największej liczbie kierunków, bez oglą-
dania się na jakość.

Czas na uczelnie badawcze

University of Oxford swą sławę zawdzię-
cza temu, że bardzo szerokie spektrum
dyscyplin jest tam postawione na naj-
wyższym światowym poziomie. Pod
dachem jednego college mieszkają
i uczą się studenci różnych kierunków,
a profesorowie specjaliści z odległych
dziedzin spotykają się wcommon room
i na obiedzie przy high table. Żadna pol-
ska uczelnia nie tworzy tak otwartej
przestrzeni do przenikania się dziedzin
wiedzy i kontaktów specjalistów je re-
prezentujących.

Powiązanie nauczania z badaniami
naukowymi jest warunkiem prowadze-
nia elitarnego kształcenia na poziomie
magisterskim i doktorskim, które jest
niezbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania całego systemu edukacji. Wtle
polskiego prawa wciąż pokutuje archa-
iczna wizja relacji badań i kształcenia.

Prawo o szkolnictwie wyższym traktu-
je uczelnie jako instytucje głównie dy-
daktyczne, austawa ofinansowaniu na-
uki nie dostrzega wagi uczelni jako
ośrodków badawczych. Związek kształ-
cenia akademickiego z prowadzeniem
badań naukowych znalazł odbicie
w ustawodawstwie niektórych krajów
Unii Europejskiej: WDanii osobna usta-
wa dotyczy „research-based education”,
aw Holandii problemy szkolnictwa wyż-
szego ifinansowania badań naukowych
są regulowane w jednej ustawie.

Wprowadzenie do prawa o szkol-
nictwie wyższym pojęcia „uczelni ba-
dawczych” było proponowane w2003r.
przez Senat Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Status uczelni badawczej powi-
nien być nadawany uczelni przez wła-
dze państwowe na ustalony okres (np.
dziesięć lat i ewentualnie odnawiany),
na podstawie obiektywnych wskaźni-
ków wolumenu i jakości badań nauko-
wych, kwalifikacji nauczycieli akade-
mickich oraz merytorycznej oceny ja-
kości działalności dydaktycznej, a tak-
że przedstawionego programu rozwo-
ju. Finansowanie uczelni badawczych
powinno być oparte na odpowiednim
uwzględnieniu zadań badawczych i dy-
daktycznych – nie mogą ich dotyczyć
sztywne normy wymiaru pensum dy-
daktycznego.

Uczelnie badawcze powinny zatrud-
niać krajowych i zagranicznych specja-
listów o międzynarodowej renomie,
reprezentujących szerokie spektrum
dyscyplin, poświęcających czas na pro-
wadzenie badań ikształcenie wtej uczel-
ni. Niezbędne jest zachowanie umiar-
kowanej proporcji liczby studentów do
liczby nauczycieli akademickich. Or-
ganizacja i przestrzeń uczelni badaw-
czych winny sprzyjać kontaktom
i wspólnym przedsięwzięciom przed-
stawicieli różnych dyscyplin; wyma-
gać ich współpracy w kształtowaniu
programów i prowadzeniu kształcenia.
Niezbędne jest posiadanie nowocze-
snej infrastruktury informatycznej oraz
rozwijanie kontaktów z wysoko noto-
wanymi i uczelniami na świecie. Uczel-
nia badawcza powinna zabiegać o naj-
zdolniejszych studentów i doktoran-
tów, zapewniając im bazę socjalną stwa-
rzającą godne warunki życia i nauki
z dala od domu. 

Do oceny uczelni aspirujących do
statusu uczelni badawczej winni być
zaangażowani obok krajowych uczo-
nych także eksperci zagraniczni. Pań-
stwo powinno w uczelnie badawcze in-
westować, ale zarazem wymagać od
nich wymiernych efektów. Tak mogła-
by się zacząć droga do polskiego Oks-
fordu.... 1

*Stefan Jackowski
Przez wiele lat był dziekanem

Wydziału Matematyki, Informatyki
i Mechaniki Uniwersytetu

Warszawskiego; obecnie jest
prezesem Polskiego Towarzystwa

Matematycznego

DYSKUSJA „UCZELNIE DO NAPRAWY”

DALEKO 
DO OKSFORDU
Jeśli chcemy mieć „polski Oksford”, to orła na dyplomach
zastąpmy godłem uczelni, wzmocnijmy system akredytacji
i stwórzmy uniwersytety badawcze
Stefan Jackowski*

Od tygodnia dyskutujemy 
z czytelnikami o stanie polskich uczelni
i pomysłach na ich reformę. Wywiady,
opinie, reportaże 
w internecie: www.gazetawyborcza.pl A
jaka jest twoja diagnoza? 
E-mail: listydogazety@gazeta.pl


