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              Dylematy procesu integracji polskiego szkolnictwa wyższego    
    z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego 
 

1. Integracja to żmudny i długotrwały proces scalenia systemu i obszaru nauki i edukacji w 
jedną, jednolitą całość. W przypadku szkolnictwa wyższego to stopniowe scalenie 
odrębnych systemów  i obszarów usług badawczych i edukacyjnych świadczonych w 
krajach rozwijającego się związku integracyjnego w jeden system panujący na jednolitym 
obszarze ugrupowania integracyjnego, obejmującego te państwa.  Takim nieformalnym 
ugrupowaniem integracyjnym jest Europejski Obszar Szkolnictwa Szkolnictwa Wyższego. 

 
2. Rozwój społecznego podziału pracy i wymiany w Europie wymagał przekształcenia 

międzynarodowego podziału pracy w zintegrowany obszar, między innymi, gospodarki, 
nauki, edukacji, finansów, który rozszerzać się będzie i obejmie strefę militarną, społeczno-
kulturową i polityczną. Integracja ta prowadzi w przyszłości do utworzenia federacji –      
Stanów Zjednoczonych Europy, od Lizbony po Ural i dalej (tak jak tego chcieli w  swych 
marzeniach pisarz Victor M. Hugo, prezydent Francji gen. Charles de Gaulle i inni). Dobrze 
zarządzana i postępująca integracja europejska jest nieuchronnym procesem gwarantującym 
bezpieczeństwo i rozwój w Europie pozbawionej wojen. 

 
3. Proces integracji szkolnictwa wyższego przebiega w Europie od 1999 roku – w ślad za 

ustaleniami podjętymi na Konferencjach przez ministrów właściwych do szkolnictwa 
wyższego państw sygnatariuszy tzw. Procesu Bolońskiego, którego celem jest utworzenie 
jednolitego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (obejmującego swym zakresem 
Rosję i dawne republik ZSRR, które zgłosiły swój akces przystąpienia), gwarantującego 
studentom i pracownikom uczelni, pełną nieograniczoną mobilność wirtualną i terytorialną. 

 
4. Podstawowym warunkiem właściwego przebiegu i rozwoju integracji (w tym i scalania 

europejskiego szkolnictwa wyższego) jest społeczna akceptacja tego procesu przez 
większość ludność krajów, której dotyczy oraz wzrost tego poparcia wraz z postępem w tej 
integracji. Klasycznym przykładem niewłaściwie przeprowadzanej, nieskutecznej integracji 
politycznej  i gospodarczej jest Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. O powstaniu tego 
ugrupowania Polacy i obywatele innych państw, nie pytani o zdanie, dowiedzieli się po jej 
powstaniu z prasy i radia. Dlatego też integracja gospodarcza i polityczna w ramach RWPG 
nie miała szans na rozwój. O tym przykrym doświadczeniu muszą pamiętać zwolennicy 
rozwoju integracji w  ramach Unii Europejskiej, a także w ramach Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego 

 
5. Przyjęte ustalenia przez ministrów właściwych do szkolnictwa wyższego w imieniu rządów 

państw sygnatariuszy Procesu Bolońskiego mają charakter zaleceń, które rządy zobowiązały 
się zrealizować w określonym czacie. Tryb, sposób, zakres i czas wdrożenia pozostawał w 
gestii rządów. Aby wdrożyć te ustalenia rządy musiały przygotować propozycje nowelizacji 
obowiązującego prawa zapisanego w postaci ustaw i rozporządzeń dotyczących nauki i 
szkolnictw wyższego. Większość ustaleń Procesu Bolońskiego stało się przedmiotem 
zainteresowania organów Unii Europejskiej, które nadały im (w różny sposób) moc uchwał, 
zaleceń, rozporządzeń i dyrektyw, obowiązujących tylko członków Unii Europejskiej oraz 
państwa które ubiegają się o członkostwo. Znaczenie tych ustaleń znacznie wzrosło i 
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bardziej zobowiązywało rządy tych sygnatariuszy Unii Europejskiej. 
 
6. Ministrowie podpisując te kolejne ustalenia dobrowolnie zobowiązywali się w imieniu 

rządów państw, które reprezentowali, do realizacji we własnym kraju ustaleń zapisanych w 
tych dokumentach. Realizacja przyjętych ustaleń miała przebiegać równolegle wieloma 
drogami. Minister (rząd) zobowiązany jest do: 

• działania zbieżnego do ustaleń podjętych w trakcie konferencji ministrów,  
• propagowania przyjętych idei i postulatów oraz zorganizowania i nadzorowania sprawnie 

działającej kampanii informacyjno–propagandowej, 
• inicjowania i przeprowadzania zmian legislacyjnych w kraju zgodnie z ustaleniami,  
• wprowadzenia systemu motywacyjnego mobilizującego do poparcia przyjęcia aktywnej 

postawy środowiska akademickiego we wdrażaniu proponowanych rozwiązań. 
 
7. Nie powołano żadnego ciała międzynarodowego do nadzorowania i rozliczenia pracy 

ministra właściwego do szkolnictwa wyższego ze sposobu realizacji zadań. Oznacza to, że 
każdy kraj uczestniczący w Procesie Bolońskim może wybrać własną drogę realizacji 
ustaleń. Zakres rzeczywisty ich realizacji wpłynie na pozycję konkurencyjną szkół 
wyższych i obraz państwa w oczach integrującej się Europy. W tym miejscu trzeba wyraźnie 
podkreślić, że ciężar realizacji przyjętych ustaleń spadł praktycznie na szkoły wyższe.  

 
8. Do najważniejszych ustaleń przyjętych przez rządy w ramach Procesu Bolońskiego, z 

realizacją których boryka się MNiSW oraz szkoły wyższe w Polsce, zaliczyć można 
następujące: 

• rozwijanie współpracy europejskiej w zakresie zapewnienia jakości w celu opracowania 
porównywalnych kryteriów i metodologii, 

• propagowanie niezbędnego wymiaru europejskiego w szkolnictwie wyższym, szczególnie w 
pracach nad tworzeniem programów nauczania, współpracy międzyuczelnianej,     
programach wymiany, zintegrowanych programów studiów oraz szkoleniach i badaniach. 

• wprowadzenie sytemu „łatwo czytelnych” i porównywalnych tytułów zawodowych i stopni,   
w tym na poziomie doktoratów (w nawiązaniu do popieranej Konwencji Lizbońskiej) oraz 
wdrożenie Suplementu do Dyplomów, 

• tworzenie elastycznych ścieżek kształcenia w ramach trzech cykli (stopni) kształcenia w 
szkolnictwie wyższym: studia licencjackie (inżynieryjne), magisterskie, doktorskie, 
włącznie z procedurami uznawania dotychczasowego kształcenia oraz zapewnienie 
warunków sprzyjających wymianie akademickiej. 

• ustanowienie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów, takiego jak ECTS – 
jako odpowiedniego środka promowania jak największej mobilności studentów, 

• zacieśnienie związków kształcenia i badań naukowych, doskonalenie dydaktyki i 
podnoszenie jakości kształcenia, rozwój badań i innowacyjności oraz podnoszenie jakości, 
konkurencyjności i atrakcyjności uczelni o EOSW; 

• zwiększenie dostępności studiów wyższych na wysokim poziomie oraz zapewnienie 
studentom odpowiednich warunków umożliwiających ukończenie studiów bez przeszkód 
związanych z ich sytuacją społeczną i materialną,  

• zapewnienie równego dostępu i możliwości ukończenia studiów mimo zróżnicowania 
społecznego, poprzez rozwijanie potencjału studentów z niedostateczną realizacją 
reprezentowanych grup i tworzenia im odpowiednich warunków do ukończenia studiów. 

• przyjęcie jednolitych standardów i wskazówek dotyczących zapewnienia jakości w 
Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz ich wdrażanie i przestrzeganie; 

• przyjęcie ramowej  struktury kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego     
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oraz ich wdrażanie i stosowanie, 
• usunięcie przeszkód ograniczających mobilność studentów i pracowników, między innymi 

poprzez ułatwienia w przyznaniu wiz i pozwoleń na pracę, stworzenie mechanizmów   
przenoszenia przyznanych kredytów i grantów, 

• wdrożenie elastyczne ścieżki uczenia się, włącznie ze studiami w niepełnym wymiarze i 
uczeniem się w środowisku pracy i innych form uczenia się przez całe życie w celu 
pogłębienia wiedzy, zdobycie nowych umiejętności i kompetencji i wzbogacenia rozwoju 
indywidualnego, 

• przygotowanie do nieustannych zmian z jakimi spotka się absolwent w pracy w kraju i za 
granica, 

• praktyczną realizację zasady jedności dydaktyki i badań, która wymaga  tego, aby studia     
na wszystkich poziomach opierały się na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie badań i             rozwoj                  

• budowanie silnego partnerstwa między władzami publicznymi, uczelniami, studentami, 
pracodawcami i pracownikami oraz pozostałymi interesariuszami szkolnictwa wyższego, 

• przyjmowanie rozwiązań sprzyjających zmniejszeniu bezrobocia poprzez dostosowanie 
kształcenia do wymagań rynku pracy, włączenie pracodawców w projektowanie i realizację 
programów studiów i ciągłe podnoszenie jakości kształcenia, 

• ukierunkowanie kształcenia na studenta, czyli wdrożenie ciągłej reformy programów 
kształcenia ukierunkowanej na opracowanie i doskonalenie efektów uczenia oraz 
przygotowanie do nieustannych zmian z jakimi spotka się absolwent w pracy, 

• zwiększenie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz rozwój     
współpracy z innymi regionami świata, 

• skoncentrowanie się na następujących obszarach działania: 
 - mobilność studentów i nauczycieli akademickich, 
 - społeczny wymiar kształcenia, 
 - rozwój studiów doktoranckich prowadzonych w formie zorganizowanych programów, 
 - uznawalności dyplomów i oceny partnerstwa między uczelniami, 
 - reforma programów oraz optymalizacja struktury studiów, która wymaga lepszego       
   dostosowania programów  nauczania do potrzeb rynku pracy i do wymogów dalszych         
   studiów oraz poprawy zdolności i   kompetencji zawodowych absolwentów, 
 - rozwijanie partnerskich przedsięwzięć i współpracy z pracodawcami. 
 
     8.   Wybrane blaski i cienie wdrażania ustaleń Procesu Bolońskiego w Polsce: 

• Uczestniczący w konferencjach ministrów właściwych do szkolnictwa wyższego państw 
sygnatariuszy Procesu Bolońskiego z dużym opóźnieniem  przekazywali do wiadomości 
publicznej, na stronie internetowej ministerstwa, krótką informację o ustaleniach kolejnych 
Konferencji. Szerszy dostęp do wiadomości miała wąska zamknięta grupa osób biorąca 
udział w specjalnym programie, których nazwano promotorami bolońskimi. Osoby, te z 
jakiś względów,  nie chętnie dzielili się wiedzą na temat tych ustaleń. 

• Z dużym opóźnieniem ministerstwo podejmowało decyzje zmierzające do realizacji ustaleń 
Procesu Bolońskiego. Nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia  27 lipca 2005 
roku wprowadziła do porządku prawnego część ustaleń Procesu Bolońskiego, które były 
podjęte w trakcie Konferencji ministrów właściwych do szkolnictwa wyższego w roku 
1999, 2001 i 2003. Natomiast, znane od lutego 2005 roku raporty (opracowane na wniosek 
Konferencji z 2003 roku), zawierające wytyczne dotyczące Ramowej struktury kwalifikacji 
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz Standardów i wskazówek dotyczących 
zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego  przyjęte (zgodnie z 
przewidywaniami bez zmian) 20 mają 2005 r. na Konferencji w Bergen  nie zostały 
uwzględnione w tej ustawie z dnia 27 lipca 2005 r.. Dlatego też czekały z wdrożeniem 6 lat, 
do nowelizacji tej ustawy - 18 marca 2011 r. Oczywiście nie oznacza to, że te zalecenia z 
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Bergen zostały w pełni uwzględnione w tej noweli ustawy z 2011 r., dotyczącej szkolnictwa 
wyższego i związanych z nią rozporządzeń. Ta znowelizowana ustawa zawiera wiele 
wątpliwości, niejasności oraz niezgodności z ustaleniami Procesu Bolońskiego i związanych 
z nimi zaleceń Unii Europejskiej. Te rozbieżności dotyczą między innymi: definicji efektów 
kształcenia, zakamuflowanego narzuconego uczelniom system ilościowego określania 
programu studiów, ograniczenia do ewaluacji pracowników system zarządzania jakością w 
szkole wyższej, itp. 

• Z przeprowadzonych przez Autora badań wynika, że profesorowie są zwolennikami 
wprowadzenia stopniowo zmian, który nie burzy tradycyjnego, czyli feudalno-
socjalistycznego ustroju uczelni. Ten system bowiem gwarantuje im obecny status i 
zapewnia spokojną prace, pełnienie funkcji bez większych zawirowań do emerytury. 
Dlatego też pełna realizacja wymagań Procesu Bolońskiego i zaleceń Unii Europejskiej nie 
leży w polu zainteresowania części rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów, 
kierowników katedr i zakładów. Dlatego też, jak wynika z przeprowadzonych przez Autora 
badań, w wielu uczelniach publicznych i niepublicznych pozoruje się realizację 
rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na tyle na ile na to przepisy 
pozwalają. W części uczelni chodzi o formalne wdrożenie wymagań na papierze, które 
potwierdzają różne wewnętrzne instrukcje i zarządzenia itp. Natomiast faktyczne 
skuteczność funkcjonowania tego formalnie poprawnego systemu w zakresie np. 
podnoszenie jakości kształcenia, zgodności programu kształcenia z oczekiwaniami 
gospodarki ma w części uczelni drugorzędne znaczenie. Bez wątpienia uczelnie te nie 
odniosą sukcesu na konkurencyjnym rynku badawczym i edukacyjnym.  

• Pełna realizacja  wymagań Proce Bolońskiego i wymagań Unii Europejskiej przez uczelnie 
publiczne i niepubliczne zapewnia wzrost jakości wewnętrznego zarządzania, gwarantuje 
ich rozwój i jest źródłem ich sukcesu na konkurencyjnym rynku usług badawczych i 
edukacyjnych świadczących przez szkoły wyższe w Europie.  

 
     9.   Powyższe opracowanie zostało opracowane na podstawie: 

• napisanej, w oparciu o badania prowadzone od 2000 r., przez autora obszernej monografii 
(794 strony) wydanej przez  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2012 r., pt. 
„Jakość zarządzania w szkołach wyższych”; 

• wyników obecnie prowadzonych badań dotyczących faktycznego przebiegu realizacji 
reformy szkolnictwa wyższego oraz przewidywanej jeszcze w tym roku kolejnej nowelizacji 
prawa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. 

   
   10.   Doświadczenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i polskich uczelni publicznych i 
 niepublicznych w zakresie reformy nauki i  szkolnictwa wyższego w Polsce na drodze 
 dostosowania do wymogów rozwoju w warunkach zaostrzającej się konkurencji na 
 europejskim rynku usług badawczych i edukacyjnych powinny być wykorzystane przez 
 szkoły wyższe Ukrainy. Dlatego też zawarte w tym krótkim opracowaniu informacje 
 dotyczące wybranych dylematów procesu integracji polskiego szkolnictwa wyższego z 
 Europejskim  Obszarem Szkolnictwa Wyższego służą tej ważnej dla uczelni, studentów         
 i profesorów sprawie. 
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