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Na początku listopada   Instytut Szkolnictwa Wyższego  Uniwersytetu  Shanghai Jiao  Tong 

ogłosił po raz siódmy ranking 501 uczelni z całego świata ze względu na wskaźniki mierzące ich 

dorobek  naukowy.  Ranking ten nie cieszy się szacunkiem wśród  polskich elit akademickich. W 

wypowiedzi dla Rzeczpospolitej  (9.XI 2009 r.) były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego  prof. 

Franciszek Ziejka mówi:

"To sztuczny twór, stwarzający niepotrzebny i płytki szum. Nie mamy szans, by zająć w nim 

wysokie pozycje, bo uczelnie są oceniane według takich kryteriów jak liczba wykładowców i 

absolwentów z tytułami noblisty, czy liczba publikacji pracowników naukowych w najbardziej  

prestiżowych periodykach, czyli w 'Science' i 'Nature'. Takich osiągnięć mamy mało, bo u nas 

badania opisywane są po polsku czyli w języku mało popularnym w środowiskach naukowych 

świata"   

W podobnym duchu wypowiada się honorowy przewodniczący Konferencji Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich b. rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Luty.  Celem tych 

komentarzy jest zapewne uspokojenie opinii publicznej, poruszonej doniesieniami o niskich 

notowaniach polskich uczelni. 

Zacznijmy od argumentu, że naszych osiągnięć nie widać, bo posługujemy się mało 

rozpowszechnionym językiem. Takie znacznie mniejsze od Polski kraje, w których mówi się  w 

mało rozpowszechnionych językach,  jak Dania, Finlandia, Holandia, Szwecja uplasowały w 

rankingu szanghajskim po kilka razy więcej uczelni niż Polska. W tych krajach zapewne również 

toczy się debata naukowa w języku ojczystym. Z drugiej strony  Irlandia lub Portugalia, czyli kraje 

posługujące się językami o szerokim zasięgu są na mniej więcej naszym poziomie. 

Panowie Profesorowie przypisują niską pozycję polskich uczelni temu, że  szanghajscy 

badacze  biorą  pod uwagę kryteria nieosiągalne  dla polskiej nauki.  Jednak obok wymienionych 

przez prof. Ziejkę kryteriów,   uwzględniana jest   produktywność naukowa uczelni, mierzona liczbą 

opublikowanych artykułów, odnotowywanych w Science Citation Index i Social Science Citation 

Index. Nawet jeśli wziąć pod uwagę jedynie to kryterium, UJ i UW - jedyne dwie polskie uczelnie 

występujące w rankingu (dokładniej, w czwartej setce)  - wypadają  poniżej przeciętnej. 

Szanghajscy badacze zauważają też, że udział Polski w  szanghajskiej pięćsetce (2/501 = 

0,4%) jest znacząco mniejszy niż udział Polski w światowym produkcie brutto (0,9%) oraz w 

ludności świata (0,6%), co stawia nas wśród krajów uchodzących za najbardziej zacofane. 
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Poza UW i UJ jeszcze tylko cztery uczelnie z Europy Środkowo-Wschodniej znalazły się w 

opublikowanej pięćsetce.  Są to Uniwersytet Karola w Pradze (w trzeciej setce) , Uniwersytet L. 

Etvosa w Budapeszcie i Uniwersytet w Szegedzie (w czwartej) oraz Uniwersytet w Ljubljanie (w 

piątej).  To łącznie razem raptem o jedną więcej niż uczelni fińskich a prawie dwa razy mniej niż 

hiszpańskich...

Podczas gdy poważne uczelnie w Ameryce i Europie wpisują do strategii utrzymanie lub 

podniesienie pozycji rankingowej, wśród polskich elit akademickich dominuje spoglądanie na 

ranking z wyższością i usprawiedliwianie niskiej pozycji zamiast propozycji jej poprawy.  Nie śledzi 

się nawet szczegółowych wyników rankingu -  Panowie Rektorzy wyjaśniali dlaczego ranking jest 

dla nas niestosowny, zamiast cieszyć się ze znaczącego wzrostu punktacji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  w latach 2003-2009  oraz przerwania  w tym roku przez Uniwersytet Warszawski 

stromego trendu spadkowego trwającego od  2003 roku. Niestety trendy wskaźnika wolumenu 

publikacji wyglądają mniej optymistycznie.

Zastanówmy się poważniej co poza zaszłościami, mizerią finansową i uwarunkowaniami 

kulturowymi przyczynia się do niskiej pozycji polskich uczelni. Po pierwsze  polskie uczelnie 

reprezentują na ogół wąskie spektrum dyscyplin, są kadłubowe w porównaniu z uczelniami 

amerykańskimi a także wieloma europejskimi. Takie dziedziny jak medycyna, nauki rolnicze a 

nawet techniczne wchodzą w świecie skład wielkich uniwersytetów, podczas gdy u nas są 

wydzielone w odrębne szkoły.  W przypadku UJ  jest widoczny pozytywny efekt uwzględniania 

dorobku  Collegium Medicum.  Drugi czynnik  to znikoma liczna dostrzegalnych międzynarodowo 

publikacji z zakresu nauk społecznych takich jak ekonomia, socjologia czy nawet psychologia. W 

roku wprowadzenia przez Chińczyków cytowań w Social Science Citation Index jako jednego z 

kryteriów rankingu, niewysoka i poprzednio punktacja  kilku środkowo-europejskich uczelni uległa 

załamaniu.  W dyscyplinach matematyczno-przyrodniczych, dzięki którym istniejemy w rankingu, 

UW i UJ nie mieszczą się niestety w pierwszej  setce  branżowych rankingów ogłaszanych obok 

klasyfikacji generalnej przez szanghajski instytut. 

Coraz więcej instytucji - medialnych  i naukowych - zajmuje się obserwowaniem dokonań 

uczelni na całym świecie. Oceny polskich uczelni wpływają na wizerunek Polski w świecie. Do jego 

poprawy nie wystarczą publikowane po polsku świetne badania dotyczące zmian mentalności 

polskiej w XIX wieku.  Żeby polskie uczelnie miały szanse przebić się na świecie, pilnie potrzebna 

jest zmiana polityki państwa wobec szkolnictwa wyższego i zmiana mentalności zarządzających 

polskimi uczelniami w XXI wieku.
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