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Po studiach doktoranckich cz owiek rozpoczyna prac  np. w banku, kancelarii prawnej, przedsi biorstwie. Po 
kilkunastu latach ma szans  wystartowania w konkursie na stanowisko profesorskie i kontynuowania kariery 
naukowej

Rol  uniwersytetów nie mo e by  wy cznie realizacja utylitarnych celów gospodarki. Powinny one by  miejscem 
poszukiwania prawdy oraz kszta towania m odych ludzi w duchu rozumienia z o ono ci wiata. Naukowcy s u  
spo ecze stwu przez dzielenie si  sw  wiedz  i do wiadczeniem.

W mediach i na forach internetowych s yszymy, e pa stwo powinno zmniejszy  finansowanie kierunków okre lanych 
jako nieprzydatne, przede wszystkim humanistycznych, a zwi kszy  nabór na kierunki techniczne. W rzeczywisto ci 
zapotrzebowanie na prawdziwych in ynierów, czyli specjalistów kreuj cych nowe rozwi zania techniczne, jest w Polsce 
stosunkowo niewielkie. Wiele firm tak naprawd  potrzebuje osób o du o w szych i bardziej standardowych 
umiej tno ciach, jak np. koderzy oprogramowania, a in ynierów zatrudnia dlatego, e brakuje osób o tym w szym 
przygotowaniu.

Przy bardzo szybko zmieniaj cym si  rynku pracy cz sto kszta cimy specjalistów o wiedzy niedopasowanej do potrzeb, 
a jednocze nie s abo przygotowanych do samodzielnego rozwi zywania nowych problemów.

Szkolnictwo wy sze powinno by  elastyczne, co przejawia si  m.in. w wielo ci cie ek kariery, u atwiaj cych 
dostosowanie kwalifikacji do zmieniaj cego si  wiata, a tak e poziomu aspiracji i mo liwo ci studentów. Rosn c  rol  
powinno odgrywa  kszta cenie ustawiczne.

Uczelnie zawodowe 

Absolwenci liceów powinni mie  do wyboru dwie cie ki - pomaturalne studia zawodowe b d  studia akademickie. 
Warto zauwa y , e frustracja cz ci m odzie y, w szczególno ci studiuj cej na politechnikach czy w uczelniach 
ekonomicznych, w du ej mierze bierze si  st d, e oczekuje ona szybkiego i sprawnego przygotowania do zawodu, np. 
programisty czy ksi gowego, i jako zupe nie niepotrzebne traktuje przedmioty inne ni  ci le zawodowe. Dla takich 
w a nie osób powinny by  przeznaczone uczelnie profesjonalnie przygotowuj ce do zawodu i pe ni ce w istocie rol  
dotychczasowych techników, lecz kszta c ce absolwentów liceów.

Wi kszo  absolwentów opuszczaj cych tego typu uczelnie podejmowa aby prac , ale dla ch tnych istnia aby 
mo liwo  pog biania i uaktualniania wiedzy na kursach, a nawet, w szczególnych przypadkach, przej cia na 
akademick  cie k  kszta cenia. Uczelnie zawodowe powinny dostosowywa  swoj  ofert  edukacyjn  do potrzeb 
regionalnych.

W Kanadzie, gdzie nauk  po szko ach rednich kontynuuje a  80 proc. absolwentów, tylko nieca e 20 proc. m odzie y 
rozpoczyna studia na uniwersytetach. Pozostali wybieraj  uczelnie zawodowe. Pracodawcy w Polsce, przyzwyczajeni 
do przyjmowania wy cznie osób z dyplomem magistra, ch tnie zapewne si gn liby po absolwenta dwu - b d  
trzyletniej uczelni zawodowej, ale za to z konkretnymi umiej tno ciami, dobr  motywacj  do pracy i rozs dnymi 
oczekiwaniami.

Wa ne jest, by kadr  uczelni zawodowych stanowili praktycy z d ugoletnim do wiadczeniem w gospodarce czy 
instytucjach publicznych.

Uczelnie akademickie 

Celem kszta cenia w uczelniach akademickich powinno by  rozwijanie osobowo ci m odych ludzi, pobudzanie ich 
kreatywno ci, rozszerzanie horyzontów, doskonalenie umiej tno ci pracy zespo owej i samodzielnego uczenia si  oraz 
wyposa enie ich w wiedz  pozwalaj c  na rozumne funkcjonowanie, umo liwiaj c  szybkie przystosowywanie si  do 
trudnych do przewidzenia warunków, w tym - by  mo e - nawet wielokrotn  w ci gu ycia zmian  zawodu. Uniwersytet 
powinien by  miejscem przygody poznawczej i kszta towania charakterów. Dopiero wtórnym celem uniwersytetu 
powinno by  opanowanie konkretnej wiedzy.

Pierwszym etapem kszta cenia akademickiego by yby trzyletnie studia licencjackie b d  in ynierskie, w wyj tkowych 
przypadkach trwaj ce cztery lata. Studia te ró ni yby si  zdecydowanie od obecnych.

Kierunki studiów, cznie z in ynierskimi, by yby nieliczne, stosunkowo szerokie i w wielu przypadkach okre lane 
dopiero np. po trzecim semestrze. Studenci mogliby w du ej mierze kszta towa  swój program studiów, swobodnie 
dobieraj c przedmioty (z bardzo podstawowym minimum programowym). W ich doborze mogliby korzysta  z rad 
tutorów, podobnie jak to jest w systemie anglosaskim. Wa nym uzupe nieniem systemu by yby tzw. kolegia akademickie 
prowadz ce trzyletnie studia multidyscyplinarne, mog ce by  atrakcyjn  alternatyw  dla niektórych masowych 
kierunków studiów produkuj cych nikomu niepotrzebnych, w sko wyspecjalizowanych absolwentów.

Na studia magisterskie byliby przyjmowani kandydaci pragn cy pog bi  i ukierunkowa  sw  wiedz . W tym wypadku 
kszta cenie by oby bardziej specjalistyczne, a praca magisterska mia aby charakter pracy naukowej. W zasadzie studia 
na tym szczeblu powinny trwa  dwa lata, ale np. w przypadku studiów medycznych mog yby trwa  d u ej. By oby bardzo 
po dane, aby du a cz  zaj  na studiach magisterskich by a prowadzona w j zyku angielskim. Dotyczy oby to tak e 
takich przedmiotów, jak historia czy prawo. Umo liwi oby to mi dzynarodow  wymian  studentów i przygotowa o 
polskich absolwentów do pracy w globalizuj cym si  wiecie.

Równie  w uczelniach akademickich znacz cy procent profesorów powinny stanowi  osoby maj ce za sob  wieloletni  i 
zako czon  sukcesem prac  poza uczelni . Model kariery wygl da by wtedy nast puj co. Po studiach doktoranckich 
cz owiek rozpoczyna prac  np. w banku, kancelarii prawnej, przedsi biorstwie produkcyjnym czy pozauczelnianej 
jednostce badawczej. Po kilkunastu latach ma szans  wystartowania w konkursie na stanowisko profesorskie i 
kontynuowania kariery naukowej. atwo sobie wyobrazi , jak nieocenione us ugi uczelni i jej studentom mo e odda  taki 
do wiadczony praktyk. Dzi  tego modelu nie da si  zrealizowa  - wymagana jest habilitacja, któr  mo na zrobi  tylko na 
uczelni lub w instytucie naukowym.

*** 

Bardzo du o zrobiono ostatnio w dziedzinie rozbudowy infrastruktury szkó  wy szych. Czas teraz na dostosowanie ich 
funkcjonowania do potrzeb wspó czesnego wiata, a tak e znacz cego podwy szenia jako ci pracuj cych w nich kadr.
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