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Słowo wstępne
Na rynek księgarski trafia uaktualniona i zmieniona, kolejna edycja publikacji
pt. Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój, prawo, organizacja pod redakcją naukową Stanisława Waltosia i Andrzeja Rozmusa. Potrzeba przygotowania przez
autorów nowego wydania tej książki wynika przede wszystkim z dokonanej
w 2014 r. nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
Zakres zmian w obu ustawach w ujęciu objętościowym był zróżnicowany. Merytoryczny ich wymiar w odniesieniu do każdej z tych ustaw był także różny.
Przeprowadzone w 2011 i 2014 r. nowelizacje nie ograniczyły dyskusji i prac
programowych nad zmianami w szkolnictwie wyższym. Wpływa na to wiele
czynników, nie tylko aktualnych, lecz także tych o charakterze historycznym,
związanych z tradycją uniwersytetu.
Szczególnym walorem książki jest właśnie jej część wstępna, wprowadzająca
czytelnika w tradycje kształcenia akademickiego. Odwołanie się do historii uniwersytetu europejskiego pozwala na dostrzeżenie i zrozumienie potrzeby obecności, a nawet niezbędności wielu rozwiązań i elementów w aktualnym modelu
studiów. Takich, których nie zastąpią szybko rozwijające się nowe technologie.
Kontekst działania współczesnych uczelni w znacznej mierze jest określony
przez tradycje akademickie setek lat rozwoju szkolnictwa wyższego w całej jego
różnorodności i złożoności. W poszczególnych krajach ukształtowały się swoiste
dla nich modele uniwersytetów, jakkolwiek średniowieczne ich korzenie wskazują także na wspólne standardy programowe ówczesnych uczelni.
Uniwersytetów nie omijały zjawiska kryzysowe. W wielu krajach uczelnie bywały
areną konfliktu: najpierw z władzami lokalnymi, potem – w okresie powstawania państw narodowych – z władzą polityczną. Władza ta próbowała podporządkować sobie instytucje akademickie, pozbawiając je autonomii lub znacząco ją
ograniczając. I w tej mierze historia powinna być dla współczesnych kreatorów
uniwersytetu nauczycielką życia.
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Przed końcem XXI w. Europę czeka wielkie święto akademickie – tysiąclecie
tradycji uniwersyteckich. Zanim społeczność akademicka doczeka się tego jubileuszu, co nastąpi w 2088 r., wiele jeszcze razy będziemy zadawać sobie pytanie
o kondycję współczesnych instytucji akademickich. Jak ocenić ich stan dzisiejszy?
Czy i jak sprostają one pojawiającym się wyzwaniom? Czy potrafią nadążać za
zmianami w swym otoczeniu? W jakim stopniu zdołają modyfikować swą misję,
dostosowując ją do zmieniającej się społecznej roli uniwersytetu jako instytucji?
Czy w procesie niezbędnych przemian uczelnie zachowają zdolność do obrony
swej autonomii, bez której przestałyby być akademickimi korporacjami twórców
i osobowości, zamieniając się w biznesowe korporacje szkoleniowo-badawcze?
Czy uniwersytety znajdą siłę, aby oprzeć się populistycznej presji o charakterze
politycznym?
Pytania te, a przecież jest ich więcej, znajdują różne odpowiedzi. Od prognoz pozytywnych, odwołujących się do bogactwa dorobku i doskonałego stanu wiodących
uczelni akademickich w wielu krajach, do pesymistycznych ocen przyszłości,
nawołujących do wielkiej reformy współczesnego uniwersytetu na naszym kontynencie. Zgodnie z tymi ostatnimi tezami stajemy wobec alternatywy renesansu
instytucji akademickich albo ich zaniku1.
Polska jest krajem, w którym podobne dyskusje są także prowadzone, a uprawnieni do tego ze względu na swój dorobek nasi krajowi przedstawiciele i eksperci są uczestnikami debaty europejskiej na temat przyszłości uniwersytetów. Jej
intensyfikacji sprzyjają też polskie ważne okrągłe rocznice. Niedawne, obchodzone w 2014 r., 650-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, celebrowane w 2016 r.
200-lecie tradycji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a w perspektywie kolejnych 10 lat: w 2026 r. święto 200 lat
tradycji Politechniki Warszawskiej, to tylko niektóre przykłady. Z okazji jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowany został Kongres Kultury
Akademickiej poświęcony problematyce potrzeby swoistego reaktywowania idei
tradycyjnego uniwersytetu.
Podobne debaty są również prowadzone na innych kontynentach. W wielu krajach poprzedzają one zmiany modelowe, ustrojowe i organizacyjne, wprowadzane
w szkolnictwie wyższym zarówno na szczeblu systemowym, jak i instytucjonalnym. Działania prawne z tym związane powinny respektować reguły i dobre
praktyki w pracach legislacyjnych, w tym te należące do kanonów i zasad prowadzenia polityki publicznej.

1
Raport: R. Lambert, N. Butler, The Future of European Uniwersities. Renaissance or decay?,
Centre for European Reform (CER), London 2006, wraz z oceną tego raportu: J. Woźnicki, Ocena
ogólna, prezentacja i podsumowanie raportu pt: „The Future Of European Uniwersities Renaissance or decay?” (tekst niepublikowany).
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W procesie jej projektowania i prowadzenia, obok funkcji celów i intencji realizatorów polityki, kluczowe znaczenie ma uświadomienie sobie istniejącego stanu
spraw oraz analiza zmieniających się uwarunkowań. Taka diagnoza powinna
być punktem wyjścia.
Akty legislacyjne regulujące działanie systemu szkolnictwa wyższego ostatnio
nabrały w naszym kraju wielce skomplikowanego charakteru. Niewielu zainteresowanym udaje się przebić przez gąszcze przepisów generowanych w przeregulowanych, nieustannie nowelizowanych ustawach i rozporządzeniach.
W nadmiarze szczegółów często giną regulacje o znaczeniu fundamentalnym
dla ustroju uczelni. Tym ważniejsza jest rola publikacji porządkujących obraz
systemu szkolnictwa wyższego i przybliżających czytelnikowi jego zasadnicze
regulacje.
Oba przywołane względy, a zatem niezbędność wiedzy i profesjonalnej diagnozy
na temat reguł formalnych oraz potrzeba nadania przejrzystości skomplikowanemu zbiorowi przepisów poświęconych wielu aspektom funkcjonowania
uczelni, stanowią o znaczeniu publikacji poświęconej systemowym uwarunkowaniom w szkolnictwie wyższym.
Oddana w ręce czytelników, profesjonalnie zredagowana, książka Szkolnictwo
wyższe w Polsce. Ustrój, prawo, organizacja, z podtytułem Kompendium, stanowi odpowiedź na przedstawioną potrzebę. Opracowanie umożliwia zainteresowanym wyjaśnienie różnych wątpliwości dotyczących działania systemu.
Książka prowadzi bowiem czytelnika przez świat współczesnej akademii w naszym
kraju, poczynając od jej średniowiecznej tradycji, łącznie z jej współczesnym
wcieleniem w postaci Procesu Bolońskiego, aż do bieżących, aktualnych uwarunkowań działania szkół wyższych. Autorzy tej pracy zbiorowej analizują stan
prawny, uwzględniając kwestie modelowe i ustrojowe, wraz z zasadą autonomii
uczelni oraz mieniem i regułami finansowania, a w poszczególnych rozdziałach
odnajdujemy powiązane ze sobą zagadnienia dotyczące kadry akademickiej
oraz studiów i studentów, jak również studiów doktoranckich i doktorantów,
z włączeniem problematyki odpowiedzialności dyscyplinarnej. Organizacja badań naukowych, parametryzacja, postępowanie akredytacyjne oraz internacjonalizacja studiów i badań naukowych znajdują swoje miejsce w pozostałych
rozdziałach. Kontekst scharakteryzowany jest m.in. poprzez demograficzne
uwarunkowania działania uczelni.
Książka stanowi zatem wartościowe źródło przedstawiające w wyczerpujący
sposób aktualne zagadnienia szkolnictwa wyższego we naszym kraju.
Publikacja jest dziełem wielu autorów usytuowanych zawodowo w Wyższej
Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w Zakładzie Badań nad Szkolnic15
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twem Wyższym. Zespół ten już wcześniej dał się poznać z dobrej strony, publikując swoje prace zbiorowe. Poszczególne rozdziały zostały powierzone przez
redaktorów książki autorom kompetentnym, nieobawiającym się przedstawienia własnych ocen i poglądów, specjalizującym się w przedstawionych zagadnieniach i dobrze zorientowanych w meandrach ostatnich nowelizacji ustaw.
To także stanowi o wartości dzieła, do lektury którego zachęcam czytelników.
Jerzy Woźnicki
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STANISŁAW WALTOŚ
Rozdział l

Korzenie współczesnego szkolnictwa
wyższego – ścieżki tradycji
1.1. Zamiast wprowadzenia
Pierwsze wydanie tej książki, w roku 2008, było pokłosiem seminarium prowadzonego przez mnie przez kilka lat w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie, poświęconego tradycji oraz współczesnej problematyce prawnej
polskiego szkolnictwa wyższego. Uczestnikami tego seminarium byli adiunkci
i asystenci WSIiZ, a także osoby z zewnątrz, interesujące się tymi zagadnieniami. Ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym zachęciła
uczestników seminarium do bliższego przyjrzenia się rozwiązywaniu w niej węzłowych problemów edukacji na poziomie wyższym. W ten sposób powstała
książka, której czwarte wydanie, bardzo zmienione m.in. dzięki zaktualizowaniu
do bieżącego stanu prawnego, oddawane jest w tej chwili do rąk Czytelnika.
Powiększyło się grono autorów, zwiększyła się do 18 liczba rozdziałów.
Nadal nacisk jest położony na tendencje rozwojowe szkolnictwa wyższego w Polsce,
regulacje prawne, przedstawienie aktualnego stanu prawnego i w miarę możliwości – także ich tła społecznego, przyczyn gospodarczych oraz następstw
rozwiązywania omawianych kwestii. Problematyka osiemnastu opracowań to
najbardziej fundamentalne kwestie polskiego szkolnictwa wyższego: powstawanie i likwidacja szkół wyższych, modele ustrojowe oraz ustroje polskich szkół
wyższych, ich perspektywy rozwojowe oraz warunki sprawnego funkcjonowania, zasady autonomii szkolnictwa wyższego, mienie i finanse, status prawny
19
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pracowników szkół wyższych, kariery nauczycieli akademickich, postępowanie
dyscyplinarne, studia w szkołach wyższych, postępowanie akredytacyjne i oceny
jednostek naukowych. W tym wydaniu sporo miejsca zajęły nadto internacjonalizacja oraz organizacja badań naukowych, jak również fenomen szkół naukowych.
Nowością jest spojrzenie z perspektywy nie tylko szkół publicznych, lecz także
niepublicznych, na kluczowe kwestie występujące w konglomeracie przepisów
regulujących ustrój i funkcjonowanie szkół wyższych w Polsce.
*
Poprzedza je opracowanie piszącego tego słowa – próba opisu powstawania
instytucji, pojęć, rozwiązań organizacyjnych i obyczajów, które często mimo
ich wielowiekowej omszałości w dalszym ciągu są elementami współczesnego
szkolnictwa wyższego. Bez znajomości genezy oraz historycznych uwarunkowań
ocena ich przydatności w dzisiejszych czasach zawsze będzie powierzchowna.

1.2. Średniowieczne modele uniwersytetów
inspiracją dla współczesności?
Mądrze i z goryczą napisał kiedyś F. Braudel:
(...) Każde pokolenie ulega nieodpartej pokusie kwestionowania dokonań
swoich poprzedników, co jego następcy z nawiązką mu odpłacają (...)1.
Na szczęście w ostatnim ćwierćwieczu XX w. i w pierwszym dziesięcioleciu
naszego wieku twórcza pamięć o przeszłości przestała być zjawiskiem niecodziennym. Powoli utrwala się świadomość, że cywilizacja jest ciągiem splątanych w czasie i przestrzeni wydarzeń i że w dziedzictwie otrzymywanym od
poprzedzających nas pokoleń tkwią zawsze czynniki determinujące przyszłość2.
Ma rację J. Woźnicki, pisząc, że:
(...) uniwersytet w swej istocie musi pozostać tradycyjny w aspekcie odwoływania się do swych klasycznych wartości, wyznaczających kontekst etyczny,
społeczny i kulturowy jego funkcjonowania. Oznacza to m.in. konieczność
pielęgnowania w uczelni tradycyjnych, pozytywnych postaw, zachowań i dobrych obyczajów, stosowania ostrzejszych niż gdzie indziej zasad postępowania oraz ocen moralnych3.
1

F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006, s. 59.

2

Tamże.

3

J. Woźnicki, Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego, Warszawa 2007, s. 41.
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Najbardziej wyrazistym dowodem tej pamięci jest uchwalona 18 września 1988 r.
podczas zjazdu światowego rektorów uniwersytetów z okazji 900-lecia Uniwersytetu Bolońskiego4 Magna Charta Universitatum.
W pierwszych słowach stwierdza ona m.in.: futura humani generis sors, hoc
mille annorum orbe iam vergente, ex iis praeserim incermentis artium, litterarum, doctrinam pendet quae ibi fiunt, ubi universitas in cognoscendo et
inąuirendo versatur (w obliczu zbliżającego się końca naszego stulecia okazuje
się, że przyszłość rodzaju ludzkiego zależy głównie od rozwoju kultury, nauki
i techniki; trzeba zatem zrobić wszystko, aby uniwersytety stały się ośrodkami
kultury, wiedzy i badań naukowych).
Karta proponuje posłużenie się czterema rodzajami środków pomocnych
w osiągnięciu wskazanego na wstępie celu:
1) zapewnieniem wolności zachowania wszystkim członkom społeczności uniwersyteckiej;
2) przyjęciem zasady, w myśl której badania naukowe będą się łączyć nierozerwalnie z nauczaniem, a umiejętność utrzymania tego związku będzie brana pod
uwagę w chwili przyjmowania do pracy nowych nauczycieli akademickich;
3) respektowaniem praw i wolności studentów;
4) traktowaniem wzajemnej wymiany informacji i dokumentacji oraz prowadzeniem wspólnych badań jako niezwykle istotnych warunków stałego postępu wiedzy.
Dlatego też, odwołując się do doświadczeń uniwersytetów w przeszłości, Karta
zachęca nauczycieli akademickich i studentów do przemieszczania się między
uniwersytetami i upatruje w działaniach prowadzących do zrównywania znaczenia prawnego tytułów i egzaminów oraz zapewniania stypendiów warunek
wypełniania misji, jaką w obecnych czasach mają do spełnienia uniwersytety.
Magna Charta Universitatum nie jest dokumentem rządowym. Nie jest także
instrumentem tzw. soft international law, czyli zaleceń odpowiedniego zachowania, uchwalanych przez międzynarodowe organy rządowe, których nieprzestrzeganie nie pociąga za sobą żadnych sankcji prawnych. Nie ma natomiast
wątpliwości, że głosi ona program, którego rządy państw europejskich nie mogły
zlekceważyć.
Tak też się stało. Dziesięć lat później ministrowie 29 krajów europejskich podpisali Deklarację Bolońską. Zapoczątkowała ona – nazwa wzięta od miejsca
podpisania Karty w 1988 r. i Deklaracji – Proces Boloński, który jest ciągiem
celowych i koordynowanych działań – rozłożonych w czasie, zmierzających do

4

Bologna una università per l’Europa. Immagini e parole del IX Centenario, Bologna 1989.
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Czwarte wydanie publikacji – cenionej w środowisku osób zajmujących się polskim szkolnictwem wyższym – zostało rozszerzone, uaktualnione i wzbogacone
ilustracjami wybitnego rysownika Adama Korpaka.
W opracowaniu omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania
szkół wyższych, z uwzględnieniem najnowszych zmian m.in. w zakresie:
– tworzenia i likwidacji uczelni,
– badań naukowych i grantów,
– oceny jednostek naukowych,
– warunków uzyskania tytułu profesora,
– procedury uzyskiwania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
– postępowania dyscyplinarnego w sprawach nauczycieli akademickich i studentów,
– postępowania akredytacyjnego.
„Monografia umożliwia zainteresowanym wyjaśnienie różnych wątpliwości dotyczących działania systemu. Książka prowadzi bowiem czytelnika przez świat
współczesnej akademii, poczynając od jej średniowiecznej tradycji, łącznie z jej
współczesnym wcieleniem w postaci Procesu Bolońskiego, aż do bieżących,
aktualnych uwarunkowań działania szkół wyższych. (...) Książka stanowi zatem
wartościowe źródło przedstawiające w wyczerpujący sposób aktualne zagadnienia szkolnictwa wyższego w naszym kraju”.
Ze „Wstępu” prof. Jerzego Woźnickiego
„Biorąc pod uwagę działanie w Polsce ponad 400 szkół wyższych (z których
znaczna część jest niepubliczna) oraz wciąż wysoki, przy malejącej liczbie młodzieży, stopień skolaryzacji na poziomie wyższym (...), podjęta problematyka jest
ważna – i ma znaczenie praktyczne. Jednocześnie książka jest na rynku wydawniczym oryginalna, nie mając pełniejszego odpowiednika (…). Takie kompendium
powinno być atrakcyjne dla czytelników, którymi mogą być – poza naukowcami
zajmującymi się nauką, szkolnictwem wyższym i politykami publicznymi w tym
zakresie, członkami, pracownikami i współpracownikami centralnych kolegialnych
ciał ze sfery nauki i szkolnictwa wyższego oraz osobami pełniącymi funkcje kierownicze i pracującymi w administracji uczelni publicznych i niepublicznych – nauczyciele
akademiccy, jak również doktoranci i studenci, zwłaszcza działający w ramach
samorządu odpowiednio doktorantów i studenckiego”.
Z recenzji prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego
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