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Foreword

The World Bank has been active since 1963 in supporting the growth and
diversification of tertiary education systems in its client countries and in promoting
essential policy reforms to make the sector more efficient, relevant, equitable,
transparent and responsive. The importance of tertiary education as a critical pillar
in a knowledge economy is set out in the recent World Bank report: Constructing
Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education. 

The exposure of the European Investment Bank to the education sector is more
recent, dating back to 1997, when the EU Council authorized the EIB to invest in
the human capital sectors. For the EIB, education is an essential component of the
innovation process. 

In 2003, as part of its policy dialogue on Knowledge Economy with the Polish
Government, the World Bank undertook a review of tertiary education. Also in
2003, the EIB designed a framework loan operation of which a substantial part
supports the education sector. With the agreement of the Ministry of National
Education and Sports, the World Bank and EIB activities were combined into a
common review of tertiary education in Poland. This Report is the fruit of that
combined effort. 

The Report has one other feature, in that it is the first joint sector study by our two
institutions. It is thus a good example of the two Banks working together to assist a
country’s development. The Report has been prepared in a spirit of promoting the
sharing of knowledge. It is hoped that this will be of interest to Polish policy-
makers and professional practitioners who are grappling with issues of tertiary
education reform. 
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Country Director
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Director
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Executive Summary
The Polish Tertiary Education Report was undertaken by the World Bank and the
European Investment Bank in consultation with the Ministry of National Education and
Sports of Poland (MoNES). The modernization of higher education and other tertiary
education services has become an increasing focus of public concern in Poland. A major
purpose of the report is to discuss important issues in Polish tertiary education and to
focus on policies to improve the quality and accessibility of educational services 

Structure of the Report

Section One of this report summarizes the key trends in the development of tertiary
education in Poland since the beginning of the 1990s, including the evolving legal
framework and the principal outcomes of a decade of reform. Section Two focuses on the
major outstanding issues today with respect to the financing of tertiary education, quality
assurance, and linkages to science and research and the business community together
with the need for Poland to build capacity for, and implement, a comprehensive lifelong
learning system. Section Three presents some promising policy options and suggests
specific reform measures for consideration by policy makers in Poland.

Outcomes of a decade of Reform (Section One)

Much has been accomplished since the early 1990s to orient the Polish tertiary education
system to the human capital needs of a competitive open economy. In the course of the
transformation process, there has been a gradual shift in the priorities for reform. At the
outset, the primary task for lawmakers and stakeholders was to give Higher Education
Institutions (HEIs) greater autonomy after decades of Government control and to ensure
increased participation in tertiary education. An impressive series of legislative measures
has been very successful in achieving this objective, and in the related restructuring of the
system of courses and degrees. By the late 1990s, following a dramatic increase in the
numbers of both students and HEIS, the preoccupation of the Government and the public
at large had shifted to issues of equity and quality.

The Major Issues Today (Section Two)

The projected decline of Poland’s population together with changing labor market
demands for skilled workers have major implications for the education and training
system. There is an anticipated increase in knowledge-related employment opportunities,
but the proportion of jobs open to poorly qualified blue-collar workers and those leaving
school without a formal qualification is expected to decline further in the present situation
of high unemployment. The report suggests that, in addition to scientific knowledge and
technical and entrepreneurial know-how, the education and training system needs to
produce school leavers and graduates who have acquired competencies and life skills
such as problem solving, teamwork, communication and technological literacy skills, as
well as the business skills and risk-taking attitudes needed for entrepreneurship. The

VII



results of recent comparative international studies of student achievement and wider
learning outcomes cast doubt on the readiness of the Polish education and training system
at all levels to prepare individuals to respond to the changing demands of the knowledge
economy and exploit to the full the opportunities to be offered by Poland’s European
Union (EU) membership.

Six key issues are discussed:

1. Financing: Public expenditure per student is very low by international standards.
Even when differences in price levels have been taken into account, per-student
spending on tertiary education is less than half of the OECD average and
considerably below that in Hungary and the Czech Republic. Without a funding
formula or some similar mechanism to allocate state finances, there is no guarantee
that educational expenditures are appropriately prioritized. Capacity for strategic,
multi-annual capital investment planning is not developed at institutional level.

2. Equity A growing demand for higher education has resulted in fee-paying forms of
studies in public universities and in non-public HEIs. Since 1998, full-time day
students in these courses have been eligible for financial support, but the proportion
receiving this is low. In August 1998, a preferential Student Credit program was
introduced, but the take-up rate has also been low for reasons that are not wholly
clear. Consequently many students and their families bear significant costs.
Available studies and reports show that access to higher education for young people
from uneducated families is much more limited than for their peers from families
with a tradition of higher education. 

3. Governance: Polish Universities now enjoy more autonomy than 11 other OECD
countries for a range of academic and budgetary functions, including the
distribution of financial resources, the recruitment of staff and student enrollment.
However, systems of governance are narrow, with little opportunities for outside
stakeholders, such as the scientific and business communities, to exert any
influence. Autonomy needs to be balanced with a requirement to account to
Government and stakeholders for the quality and efficiency of their operations. The
academic vision of a university needs to be combined with the effective
management of a modern institution. At present, there are few incentives to seek
greater internal efficiency, such as by using non-traditional teaching methods or
institutional sharing of staff or other scarce resources 

4. Quality: In common with other countries that have experienced a rapid expansion
and increased participation rates in tertiary education, Poland has suffered a
dilution of average quality. The rapid growth of non-public HEIs is frequently
blamed for this decline. Although there are examples of non-public HEIs which
provide innovative courses of recognized quality, in many non-public institutions
this rapid response to market demand has come at the expense of acceptable
standards. This has serious implications for equity. Where academic staff are taking
multiple teaching posts in non-public HEIs, they are unlikely to devote much time

VIII



IX

to the needs of students in non-public HEIs who are frequently paying for these
courses in distinctly inferior conditions. Moreover, within public institutions, non-
paying students tend to get priority attention, as they are the best students selected
through competitive admission procedures. Fee-paying students are academically
weaker as a rule, because they enter fee-paying forms of study programs having
been unsuccessful in the competition for free-of-charge study programs. On the
positive side, Poland has recognized the need to accredit new non-public
institutions and has already taken important steps towards a comprehensive quality
assurance system through the establishment and further development of both the
State Accreditation Commission and other HEI based committees. 

5. Responsiveness to business needs: The combination of academic traditions with an
autonomous legal and financial framework has encouraged a relatively inward
looking and independent academic culture, which tends to show little interest in
either the labor market or the business and innovation environment. Most HEIs lack
a clear focus on the needs of high technology companies or societal needs in
general. There there are few linkages, such as contract or joint research, personnel
exchanges, cross-patenting, licensing of technology, purchase/sharing of equipment,
between HEIs and the business and industry sectors. 

6. Orientation to Lifelong Learning: Currently, in Poland, there are inadequate provisions
and lower participation in lifelong learning opportunities as defined by the OECD. To
address this issue, the Ministry of National Education and Sports took the lead in the
elaboration of a lifelong learning strategy which was adopted by Government in July
2003. While this LLL strategy is an excellent first step in the process of creating an
agenda for action, the development of the necessary implementation plan for this
ambitious agenda represents a challenge for Polish policy makers and institutional
capacity will be needed to ensure implementation of this program.

The Way Forward: Promising Policy Options (Section Three)

The tertiary education system in Poland would benefit considerably from a clearer and
more coherent Government policy and vision for the sector, accompanied by an
enabling framework that encourages institutions to be more innovative and more
responsive to the needs of a globally competitive knowledge economy and to the
changing labor market requirements for advanced human capital. In this respect, the
report recommends that the policy-making role of MoNES should be strengthened, in
order to lead the debate on education reform in general, and on the development of
tertiary education in particular. In order to build on progress to date and move further
towards a world class tertiary education system, the report proposes a series of policy
options under the headings of: (i) financing a system of mass tertiary education in a
transparent and equitable way; (ii) improving the quality of educational services; (iii)
improving the responsiveness and linkages of the system both to the labor market and to
the innovation and technology needs of a modern knowledge based economy; and (iv)
orientating tertiary education to a lifelong learning system.
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Tertiary Education in Poland

Introduction

1. “Tertiary education is central to the creation of the intellectual capacity on
which knowledge production and utilization depend and to the promotion of the
lifelong learning practices necessary to update individual knowledge and skills”1.
There can be no doubt of its importance to Poland as the country seeks to prosper in
a European economy that is increasingly dependent on technology and on the rapid
exchange of information.2 Success in the competitive labor market will depend on
the building up and continuous renewal of Polish human capital3. As in many other
countries, possible reforms to the system of providing and financing higher education
and other tertiary education services to increase their relevance to today’s social and
economic needs have become an increasing focus of public concern.

2. This report follows OECD usage in its use of the terms “tertiary education”
and “higher education”. Tertiary education refers not only to “universities and other
tertiary institutions that award degrees and advanced research qualifications”, but
also to other post-secondary institutions that “also provide programs that would be
classified at a lower level than a degree”. The first part of this report summarizes
how tertiary education in Poland has evolved since the beginning of the 1990s.
Section Two of the report discusses Poland’s comparative position with respect to
human capital development using selected international indicators. It also discusses
the changing skill demands of the labor market since the early 1990s. This is
followed by an analysis of key trends in the tertiary education sector which discusses,
inter alia, the requirements with respect to the financing of tertiary education, quality
assurance, and linkages to science and research and the business community. The
final part of the section discusses the need for Poland to build capacity for and
implement a comprehensive lifelong learning (LLL) system that makes available
modern education and training services to all members of society. Finally, Section
Three presents some promising policy options and suggests specific reform measures
for consideration by policy makers in Poland in the key areas of financing, quality
assurance, responsiveness to innovation and the orientation of the tertiary education
sector to a lifelong learning framework.

1

1 World Bank. 2002. page xvii.
2 European Commission. 2000
3 Defined as the “knowledge, skills, attitudes and other individual attributes needed for economic
activity” in OECD. 1999. 



A Decade of Reform

Key Trends in the Development of the Tertiary Education System 

3. Since the early years of transition, the demand for places in higher education
has steadily increased, creating new opportunities and challenges for the Polish
tertiary education sector. New legislation has granted significant autonomy to Higher
Education Institutions (HEIs). What has been the effect of these changes?

Figure 1. Population Aged 19-24 and Students Enrolled in HEI
Poland, 1990-2030

Source: GUS, Higher Schools and their Finances in 2002, Demographic Yearbooks and GUS
1999 Population Projection Data.

4. One consequence has been an huge expansion in the number of students
studying in HEIs leading to a more than threefold increase between 1990 and 2001.
This has resulted in participation rates that currently are equal to the OECD average
for high-income countries. In 1997-1998, gross tertiary enrolment equaled or
surpassed the rate observed in countries renowned for their high levels of human
development countries such as Ireland and Japan. 

2

Population aged
19-24

Students in HEI

Project
Population aged 

19-24



Table 1. Participation Rates in Tertiary Education in Poland

1990/91 1995/96 2000/01 2001/02 2002/03*

Student # in ‘000s 403.8 794.6 1584.8 1718.7 1800.5

Participation** Rate in %

Gross 12.9 22.3 40.7 43.6 46.2

Net 9.8 17.2 30.6 32.7 35.0

* Data for 2002/03 is based on National Census Data
** The gross participation rate is based on the number of students, regardless of age, enrolled
at a given level of education divided by the total population that corresponds to the theoretical
age group specified for that level of education. The net participation rate is based on the
number of students in a specified age group (corresponding to legislated standards) enrolled
at a given level of education divided by the total population in the same age group.

Source: GUS, Higher Schools and their Finances in 2002.

Figure 2. Gross Tertiary Education Participation Rates. 
Selected Countries, 1990 – 2000 

3

Source: World Bank 2004b.

5. As Figure 3 shows, this rapid increase in demand has been met by a mush-
rooming of non-public HEIs, from approximately 15 in 1992 to more than 250 in 2003.
In 1997, the number of non-public institutions surpassed for the first time the number of
public institutions, and there are now about twice as many.



Figure 3. Number of Tertiary Education Institutions in Poland. 
Public and Non-public, 1991 – 2003

Source: GUS, Higher Schools and their Finances in 2002.

6. Another outcome has been the creation of fee-paying forms of studying at
public HEIs. Although these are legally required to limit their intake of fee paying
students to less than 50%, in many institutions this requirement is ignored. The result
is that the number of paying students, from both public and non-public HEIs, exceeds
the number of non-paying students, see Figure 4. 

Figure 4. Number of Tertiary Education Students in Poland. 
In fee-paying and non-paying forms of studies, 1991 – 2002

Source: GUS, Higher Schools and their Finances in 2002.

4



Reforms to the Legal Framework
7. Since the beginning of the 1990s, the Polish tertiary education and academic
research systems have been transformed through four pieces of legislation:

(a) The Law on Higher Education (12 September 1990);

(b) The Law on Academic Titles and Academic Degrees (12 September 1990);

(c) The Law on the State Committee for Scientific Research (12 January 1991);

(d) The Law on Higher Professional Schools (26 June 1997).

8. The following main provisions of the Law on Higher Education of 1990
shaped the Polish tertiary education system for the next decade:

(a) The assurance of academic freedom to each Higher Education Institution in
conducting academic research and disseminating its results and opinions of
academic circles. This was a direct reaction to the functioning of the higher
education system under the political control of the communist state;

(b) The significant independence of HEIs in shaping their organizational structure,
staffing policies and financial management systems. More decision powers were
devolved to statutes and other internal documents of the institutions; 

(c) The provision for greater independence of faculties, both in organizational and
financial matters, although their decisions have to be approved either by the
Rector or by the Senate. This opportunity has been used by strong and large
universities (which otherwise would have become too difficult to steer) to
decentralize parts of their decision-making process;

(d) The main governing powers were delegated to elected collegiate bodies, both at
the institutional and faculty level. ‘There is ... clear weighting in favor of
collective bodies, rather than individual deans and rectors, in decision making”;4 

(e) The provision for the establishment of non-public institutions. In 1990 the only
non-public HEI was the Catholic University of Lublin, which had been granted
state funding support through parliamentary decision. In contrast, by 2002 there
were more than 250 non-public HEIs in the country;

(f) The introduction a difference in the financing of full-time day studies and other
modes of studying (evening and extramural). Whereas full-time day studies are
provided free of charge, HEIs are free to charge user fees for all other types of
studies. This solution has had a strong influence on the development of the tertiary
education sector in Poland;

(g) The provision for the creation of the General Council for Higher Education
(GCHE), an independent body with an advisory role to the Minister for National
Education. The members of the Council are academics elected by the academic
community and also include students’ representatives. For a decade the Council
played a key role in the development of the higher education sector in Poland as it
determined the subjects in which degree courses could be offered and established

5

4 OECD. 1996a. page 34.



minimum curriculum requirements for these subjects. Based on these requirements
it also evaluated applications for establishment of new private HEIs for the Minister
of National Education and Sports. The remit of the General Council for Higher
Education has changed since 2001 with the creation of the State Accreditation
Committee. It now has a mainly advisory role to the MoNES and also to the
Ministry of Scientific Research and Information Technology (MoSCRIT). The
Council advises on education policy; on regulations that govern HEIs and on issues
raised by the adoption of the Nowa Matura as an entrance examination. It continues
to advise on the minimum curriculum requirements for a particular degree course
and on new fields of studies. 

9. The main function of the Law on Academic Titles and Degrees was to ensure
that comparable academic criteria would be applied in conferring academic degrees and
titles after the decades of political interference. The Central Commission for Academic
Titles and Degrees, to which members are elected by the academic community, ensures
the quality and fairness of decisions taken. The Commission grants individual faculties
and research institutes the right to confer degrees of doctor and doctor habilitatus.5 It
also recommends individuals to the President of the Republic of Poland for conferral of
the State title of professor, on the basis of an award procedure conducted in an
authorized research unit. 

10. The establishment, in 1991, of the State Committee for Scientific Research
(KBN now MoSCRIT) brought about a major change in the funding of research in
Poland. The following characteristics of the system are important:

(a) Institutions from all three research sectors, Higher Education, the Polish Academy
of Sciences and the Industrial Institutes, function as parts of the same system;

(b) A significant portion of the funding is allocated on a competitive basis in the form
of peer reviewed research grants;

(c) Institutional funding is based on the evaluation of all research institutions entitled
to receive core funding from KBN. These institutions are evaluated at regular
intervals and the level of their core funding depends on the category in which they
were ranked;

(d) For HEIs, this new financing system introduces a certain degree of diversification
in funding from public sources as they are financed both from the budget of the
MoNES (for educational activities) and from KBN (for research activities). 

11. The passage of the Law on Higher Professional Schools, in 1997, marked the
end of the initial reform phase. The Law was designed to fill a gap in the system of higher

6

5 The Doctor Habilitatus is awarded to candidates who already hold a Doctor’s Degree, on the
successful presentation of a second dissertation and colloquium. The Habilitation dissertation should
represent the candidate’s major contribution to development in a given field or branch of learning and
should be published in full or in its major parts. In German-influenced higher education systems one
cannot be appointed to a professorial chair without the Habilitation



education by providing for the establishment of public institutions which function on a
regional level, under the joint supervision and leadership of the MoNES, the regional
authorities, other regional actors (i.e. professional associations and employer
organizations) and the established universities with which they conclude collaboration
agreements. This joint leadership should assure both academic quality and academic staff
for the new schools (universities) and responsiveness to the needs of the region and the
labor market. 

12. The four legal acts have been amended in response to emerging developments in
the sector. The new Law on the Academic Title and Academic Degrees was approved in
2003. The Law on Higher Education has been amended several times with the
establishment of the State Accreditation Committee in 2001 as a major development. In
July 2004, at the time of writing, following consultation among various members of the
education community, two sets of proposals are under consideration by the Parliament as a
basis for a new law to address key issues of higher education reform in Poland. The legal
framework for research policy and funding is also in the process of being changed. In 2003
the State Committee for Scientific Research has been reorganized and the Ministry of
Scientific Research and Information Technology (MoSRIT) has been created. A draft law
on the funding of research prepared by the new Ministry has been submitted to Parliament.

The Principal Achievements of Reform

13. Since the early 1990s, new degree programs and courses have been developed and
the Polish system re-oriented to reflect more closely the Anglo-European structure of
tertiary level qualifications, as promoted subsequently by the Bologna process. In this
structure three levels of degrees are codified: the licencjat (Bachelor), magister (Master) and
doctorate (Ph.D.) as opposed to the two levels (Masters and Ph.D) that were prevalent
earlier. The process of actually implementing the new degree structure is progressing slowly
but steadily, with more and more faculties adopting it. The process is supported by MoNES
and the State Accreditation Committee through the definition of codified requirements for
each degree. However, a substantive internal discussion within academia on the
consequences of dividing the five-year programs into two phases and on the expectations
for the licencjat as opposed to the magister has yet to take place in many faculties. 

14. Ph.D. studies have existed in Poland for several decades. Increasing the number of
doctoral students is a priority for MoNES and the State Committee for Scientific Research
(KBN). The number of Ph.D. students grew from 4,427 in 1993 to 31,072 in 2002. Ph.D.
students have access to research funding in the form of special KBN grants. The form and
content of doctoral studies are being transformed. Traditionally, Ph.D. studies comprised a
lengthy period of individual academic work on a doctoral thesis under the supervision of a
professor. As in other European countries, the American model of doctoral studies,
comprising both course work with examinations and the writing of academic texts, is in
the process of being introduced in Poland. But because clear rules have not yet been
established and different institutions are at different stages of implementation, curricula
and course completion requirements can still differ. Some regulations concerning doctoral

7



studies were determined in March 2004, in the new Law on Academic Titles and
Academic Degrees. It is expected that the new law on higher education will further clarify
the curriculum requirements and general functioning of doctoral studies.

15. Licencjat Degree and Professional Higher Education. The introduction of the
licencjat degree as part of the alignment of Polish higher education with the pre-dominant
European system of higher education has facilitated the development of professional
education. The process has been speeded up by the introduction of the Law on Higher
Professional Schools in 1997. The new schools, set up on the initiative of MoNES or on
the initiative of the regional authorities (a parliament of a voivodship – sejmik
wojewódzki), are intended to produce graduates oriented toward the labor market.
However, neither the licencjat degree nor the professional schools have been really
accepted as being of equal value to traditional academic studies by the Polish academic
community, by employers and by society at large. Higher professional schools are
perceived, by their leadership and staff as well as by students, as a requirement for the
second level of university education – the master’s degree. This is demonstrated by the
way in which the schools market themselves, emphasizing the fact that their diploma
allows students to continue to study for a master’s degree. Also, research shows that the
majority of students enrolled in the professional schools plan to continue their studies
towards a master’s degree6. Any review of job advertisements in daily newspapers
confirms that employers prefer graduates with a master’s degree and do not consider the
licencjat degree as a fully-fledged diploma. 

16. In research universities, the licencjat degree was initially introduced in evening and
extramural fee-paying forms of studies. There has been much less interest in introducing
the licencjat degree for full-time day studies. Students who do not pay tuition fees may be
less concerned with the length of time required for obtaining a degree. Some departments
have been reluctant to introduce the licencjat because they do not accept the principles of
professional education in their field. As noted above, the introduction of the licencjat
degree has not everywhere been followed by a thorough discussion within faculties and
departments on the definition of requirements for the two levels of licencjat and master’s
degree courses and thesis. Instead, universities prefer graduates of professional schools to
continue in fee paying masters’ courses, as these provide a source of revenue. 

17. Since the early 1990s, international linkages have been established at the
institutional and individual levels through the active participation of universities, faculties,
departments and individual researchers and students in various EU exchange programs.
The flow has been predominantly from Poland to the former EU-15 countries. Academic
networks between Poland and the EU and USA are flourishing. The European Credit
Transfer System (ECTS), which facilitates the comparability of diplomas and increased
mobility of Polish students throughout the EU, has been introduced in the mid-nineties and
has been developing since then. The process of implementing the Diploma Supplement,
assuring international recognition of Polish HE diplomas and thus encouraging the inflow
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of foreign students to Poland, started in 2000 and, by the end of the academic year
2001/2002, almost 4,000 Diploma Supplements were issued. The implementation of both
processes is not obligatory under the present law; however the new draft Law on Higher
Education proposes to establish them as requirements. 

18. One major positive development, that has resulted from the last decade of reform
in the tertiary education sector, has been the significant diversification of the programs and
courses offered in public HEIs. Student choice has also been accommodated by allowing
for different types of study, full-time diploma as well as evening and extramural programs.
In addition to a larger number of students studying more and more varied courses, the two
diagrams of Figure 5 provide additional information about the institutional transformation
of tertiary education in Poland. Not surprisingly, there has been a large and predictable
growth in business and social sciences courses with the larger proportion of that growth in
non-public HEIs. There is also growth in mathematics and IT teaching and training in the
non-public sector. However, it is important to note that non-public HEIs do not offer
Engineering /Technical/ Scientific courses in any appreciable numbers. Hence, the growth
that has taken place has mainly been in courses that are quick to deliver and relatively
cheap to run, presumably because they do not require an investment in laboratories or
other expensive equipment. This preponderance of “cheap to run” courses in non-public
HEIs has implications for the equitable financing of the education and training system,
because students who are not able to gain access to public universities are, de facto, limited
in their choice of professional orientation.

19. Much has been accomplished since the early 1990s to orient the Polish tertiary
education system to the human capital needs of a competitive open economy. In the course
of the transformation process, there has been a gradual shift in the priorities for reform. At
the outset, the primary task for lawmakers and stakeholders was a focus on the need to
create greater autonomy for HEIs after decades of Government control and to ensure
increased participation in tertiary education. By the late 1990s, the increase in the numbers
of HEIs had led to a greater preoccupation, both in Government and in the public at large,
with equity and quality. These issues will be discussed in Section Two of this report.
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Figure 5. Absolute increase in number of students and difference in profile
between non-public and public schools in 1995 and 2000 

Source: GUS, Higher Schools and their Finances in 2002.
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The Major Issues of Today

Demographic Challenges

20. The demographic structure of the school-age population in Poland is changing
dramatically. The country’s total fertility rate is well below replacement, having declined
from an average of 2.0 births per woman in 1990 to 1.3 births per woman in 2000. As a
result, the size of the school-age population (2-24 years of age) has been in decline since
1990. Relative to the situation in 2000, the sector is projected to face a 22 percent decline
in the school-age population by 2010. By 2020 the decline in the size of this population is
expected to reach 28 percent. Figure 6 shows that the baby “booms” and “busts” will hit
the different levels of the education system at different points along the forecasted cycle.

Figure 6. Projected Demographic Trends by Level Specific Ages. 
Poland 2002 – 2020

Source: GUS. 1999 Population Projection Data.
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21. The PPP-adjusted unit cost in both primary and secondary education is well
below the OECD average7. At the same time, there is a large backlog of capital
investment in the Polish school system, teachers’ salaries are quite low by
international standards, and indicators of education quality and performance suggest
that quality-related spending may have to increase. The demographic changes,
discussed above, could turn into a significant savings dividend if the Government can
adjust inputs to capture the savings associated with smaller cohorts. For example, the
unit cost of a primary school student in 1998 was US$1,496.8 If all those who were 7-
14 years old in 1998 had been enrolled, the cost for the 4.9 million children would
have been US$7.4 billion. In 2010, the 7-14 year old cohort is projected to decline to
3.1 million children. Using 1998 unit costs, this smaller cohort translates into a
savings of US$2.7 billion. These changes of age structure will have significant
implications for the organization and number of schools and for the demand for
trained teachers with different profiles. Although it is unlikely that the whole
theoretical demographic efficiency dividend can be fully realized, much can be
achieved by careful planning. 

A changing labor market

22. Changing labor market demands for skilled workers in Poland since the early
1990s have major policy implications for the education and training system. Figure 7
below illustrates that, even in a period of high unemployment, graduates with
secondary or tertiary education do better in the labor market than those with a
primary or incomplete education. The latter have, for example, a higher probability
of being unemployed than the former. In terms of employment outcomes, the
graduates of basic vocational schools are doing worst of all. Apparently, employers
not only use educational qualifications to screen prospective workers, but more
highly educated persons also have more valuable skills including adaptability and
trainability. With the anticipated increase in knowledge-related employment
opportunities in Poland, in parallel with other developed economies, the proportion
of jobs that are open to poorly qualified blue-collar workers and those leaving school
without a formal qualification are expected to decline further. This is a significant
issue for policy makers, particularly because unemployment rates are already high
and the labor force participation rate comparatively low. 

23. Figure 7 shows the unemployment rates, from 1993 to 2003, of individuals
who graduated within 12 months prior to the survey and who did not continue their
formal education. Unemployment rates among graduates generally show an upward
trend from 1997 or 1998, but there is a marked difference between graduates from
general secondary education and those from vocational secondary schools.
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Figure 7. Unemployment rates among education graduates, 
Poland (1993-2003).

Source: GUS, Labor Force Survey.

24. Figure 8 presents further evidence to illustrate the increasing importance of
educational qualifications and associated skill differences in the Polish labor market in
recent years. The data suggest that the relative wage difference between the poorly and
well educated employed population increased substantially between 1996 and 2001. The
evidence also shows a small improvement in the relative wages of highly educated
persons during the same period. 

Figure 8. Earnings by educational attainment relative to average earnings,
Poland 1996 and 2002
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25. The estimates provided in Table 2 suggest that wage premia have increased
significantly between 1996 and 2001, with a marked increase in the wage returns to skilled
professionals and managers. Interestingly, the data also suggest that the relative wage
position of office workers, clerks and other workers in white-collar services was stable
over the period, while the relative wages of blue-collar workers declined significantly.
Increasing income differentials can be caused by a number of different factors, including
changes in labor demand and supply, but prior research and analysis strongly suggest that
the return to education and skills is another major contributing factor.9

26. International labor market research indicates that, in modern labor markets,
individuals can no longer anticipate employment by the same firm or public sector
employer for their entire working life, but must expect to change jobs and to learn new
skills regularly and often.10 Within companies, job specifications themselves change
rapidly with a great emphasis placed on flexibility and a willingness to take on new tasks
and assume responsibility for learning on the job. “Successful businesses are looking for
employees who can adapt to changing needs, juggle multiple responsibilities and routinely
make decisions on their own.”11 In addition to scientific knowledge and technical and
entrepreneurial know-how, the education and training system needs to produce school
leavers and graduates who have acquired generic competencies and life skills, such as
problem solving, teamwork, communication and technological literacy skills, as well as
the business skills and risk-taking attitudes needed for entrepreneurship.12

Table 2. Wages as Percent of Average Wage, Selected Professional Groups,
Poland 1996 and 2002

Selected professional groups 1996 2002

Top managers 182 233

Professionals 118 133

Technicians and other medium staff 102 102

Office workers 91 89

Personal services and sellers 70 60

Farmers and gardeners 78 67

Blue-collar workers in manufacturing 96 84

Operators of machines 98 89

Unskilled workers 68 59

Source: GUS. Wage Surveys 1996 (March) and 2002 (October)
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Poland in International Comparison

27. At first glance it would indeed seem that Poland, with its strong academic, and
intellectual traditions13, has the capacity to develop a skill-based, high-technology
knowledge economy through the further development of its human capital stock.
However, some recent international studies of student achievement and wider learning
outcomes have produced data that question the readiness of the Polish education and
training system, at all levels, to prepare individuals to respond to the changing demands
of the knowledge economy and exploit to the full the opportunities to be offered by
Poland’s European Union (EU) membership.

(a) Evidence from the International Adult Literacy Survey (IALS) conducted by
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and Statistics
Canada in the mid-1990s, demonstrated that close to 75 percent of the Polish
population aged 16-65 years performed below the level deemed necessary by labor
market experts and employers to function competently in an information and
literacy-rich workplace.14

(b) The data collected for the IALS also showed that both the general and the
employed population in Poland participated less frequently in organized adult
education and training programs during the year before the interview, compared
with the populations of other, mostly Northern European nations.15 More recent
data, collected in 2002 for the European labor market survey, confirm this picture.
Only 0.33 percent of all adults aged 35-54, without completed upper secondary
education, participated in any form of education or training during the four weeks
prior to the survey. The comparable estimate for the EU-15 was 2.28 percent.16

(c) In the 2000 survey conducted by OECD under the Program for International
Student Assessment (PISA), Poland was ranked 24 out of 31 countries in reading
and mathematical literacy skills and 21 in scientific literacy skills, behind the high
human development countries (OECD, 2003). The country distribution on the
PISA reading literacy scale relative to Gross Domestic Product is displayed in
Figure 9.17 The 2003 Literacy Skills for the World of Tomorrow – Further results
from PISA 2000 Report shows considerable variation in levels of knowledge and
skills between students, schools and countries. In Poland, the marked difference for
students going into vocational education, and those destined for a more academic
education, emerges from detailed analysis of the results. 
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13 Evidence from the PISA study demonstrates the elitist character of the Polish education system by
highlighting the difference in achievement between students who receive a general education with an
academically oriented curriculum as opposed to those entering the vocational education system. 
14 OECD and Statistics Canada. 1995.
15 OECD and Statistics Canada. 2000.
16 Commission of the European Communities. 2004. 
17 The PISA study takes a broad approach to the measurement of reading, mathematics and science –
examining the ability of 15-year-olds to apply their knowledge and skills in order to meet real-life
challenges rather than the extent of their mastery of a specific school curriculum. See OECD. 2003c.



Figure 9. Student Performance in Reading Literacy and GDP per capita
adjusted using PPP: PISA 2000 

Source: OECD 2001a and OECD 2001b.

(d) The 2003 Global Competitiveness Report, which surveyed the quality of
technology stocks of human resources and took into account economic
creativity (inter alia familiarity with new technology and a high level of
competence in English), provided a ranking of the EU acceding countries as
shown in Table 3.

Table 3. Country Growth Competitiveness Ranking

EU Accession Countries (2003)

Estonia 22 Slovak Republic 43

Slovenia 31 Poland 45

Hungary 33 Bulgaria 64

Latvia 37 Turkey 65

Czech Republic 39 Romania 75

Lithuania 40

Source: Global Competitiveness Report 2003.
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Expenditures On Tertiary Education

28. With reference to OECD benchmarks, the expected range of expenditure for all
levels of education as a percentage of GDP would be between 4 and 6 percent.
Expenditures on tertiary education would generally be expected to represent between 15
and 20 percent of total public education expenditure.18

29. Poland’s actual public allocations, by educational levels, are comparable to those
for the OECD (see Table 4). In 2000, Poland spent 10 percent on preschool education,
72 percent on primary and secondary education and 18 percent on tertiary education. 

Table 4. Structure of Public Education Expenditures 
(by Level and Type of Education)

Level of Education Percent of Total Education Expenditures 1998 Comparaisons
Allocated by Level

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Polandb OECDb

Preschool 10.8 10.3 9.9 10.0 10.1 10.1 10.0 9.6

Primary Education 51.2 50.1 50.5 50.5 47.0 41.1

Lower Secondaryc NA NA NA NA 1.9 8.4

Upper Secondary 21.2 21.7 21.7 21.8 21.5 22.9 72.3 69.3
of which:

General 5.3 5.6 5.8 6.1 6.2 7.0

Vocational 15.9 16.1 15.9 15.7 15.2 15.8

Tertiary 16.8 17.9 17.9 17.7 19.6 17.6 17.7 21.2

a These exclude expenditures not allocated by level, such as extracurricular activities, teacher training,
transport of students, administrative costs of the MoNES, dormitories, and correctional facilities. In 2000,
spending on teacher training constituted 0.4 percent of total public education expenditures. Other expenses
not allocated by level, amounted to 10.3 percent.  
b The estimates refer to public expenditures on education, net of the share allocated to tertiary institutions
for research and development activities.
c In 1999 Poland split the eight-year primary school into the six-year primary school and three year lower
secondary school. 

Source: World Bank. 2003b. page 66.

30. However, for higher education, Poland, has the lowest per-student outlays in all
the OECD countries for which data are available. Even when differences in GDP have
been taken into account, per-student spending on tertiary education was less than half of
the OECD average and considerably below Hungary and the Czech Republic.19
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18 World Bank. 2002. 
19 One reason for this comparatively low expenditure on tertiary education in Poland is, undoubtedly,
low teacher salaries. However, it is difficult to identify the precise cause and significance of these
findings. Are there small teacher/student ratios? Are more Polish students studying cheaper courses in
institutions without well-equipped classrooms and laboratories? Without further analysis of comparable



Table 5. Tertiary Education Expenditure*

Selected Countries, 2000

Country Annual expenditure Annual expenditure
per student Country per student

USD USD

Republic of Korea 6118 Ireland 11083

Finland 8244 Hungary** 7024

Spain 6666 Czech Republic 5431

Poland** 3222 OECD mean 9571

* Annual government expenditure on educational institutions per student in equivalent US dollars
converted using PPPs, based on full-time equivalents.
** Public institutions only.

Source: OECD. 2003a.

31. Moreover, given the growth in enrolment, public expenditures for tertiary
education have actually declined significantly on a per student or unit cost basis.
However, it should be recalled at this point that much of the enrolment growth in tertiary
education has occurred in institutions classified as non-public or in paying forms of
studies at public universities. 

Allocation Mechanisms

32. State support for tertiary education in Poland comes from two main sources: (i) a
major part from MoNES for the core activities of HEIs including staff salaries and
infrastructure investment; and (ii) a smaller part from the Ministry of Scientific Research
and Information Technology for research. Higher Education Institutions in Poland are
quite autonomous (relative to, say, Hungary or to Slovakia) with the principle of budget
fungibility well established and authority for spending resting squarely with the Rector
and the Governing body.

33. MoNES has no transparent methodology by which it can prioritize investments
in tertiary education. Possibly due to the country’s post-war history of using centrally
allocated budgets for capital expenditure on tertiary institutions, and the experience in
more recent years of resource constraints so severe that capital budgets were nearly
entirely eroded, even the large and well respected universities in the country do not have
a capacity for working with multi-annual capital investment plans. As a consequence,
capital spending in public tertiary education is insufficiently well planned and not
transparent. 
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data for the Czech Republic or Hungary, on the one hand, and Poland on the other, it is difficult to
identify whether the low Polish budget is having an unduly negative effect on the quality of higher
education overall.



34. Between 1992 and 2000, the funding for teaching was allocated on the basis
of an algorithm. An OECD report described the system in 1996 as follows:

‘Starting from 1992, funds for teaching provided to the universities are, in part,
distributed to the institutions proportionately to the previous year’s
expenditure, partly according to an algorithm which takes into account the
number of students (using discipline weights and giving to extra-mural
students half as much weight as to regular students) and the ratio of [students
to] highly-qualified teaching staff employed by the institution (here, too, a
weighting table is used, ranking the different level of staff). When in 1992 the
algorithm was applied for the first time, less than 30 per cent of the higher
education budget was allocated according to the algorithm and about 70 per
cent according to the previous year’s expenditure; in 1994 the proportion was
60 percent and 40 per cent. The introduction of the new funding mechanism
was aimed at increasing the number of students and at raising the qualification
level of staff.’ 20 

35. The new funding mechanism led to changes in the structure of academic staff,
raising its qualification level (e.g. leading to increased numbers of habilitated
doctors, who have the requisite qualifications to apply for a professorial
appointment); however it discouraged any rationalization of numbers of staff. The
new system also promoted an increase in the number of doctoral students, who were
counted in the algorithm, instead of assistants with work contracts who were not. But
it provided no other incentives to improve internal efficiency or develop longer term
reform plans.  Since there was no increase in overall funding,21 there were no means
to offer incentives for pursuing more fundamental changes and all HEIs merely
adapted their services to existing structures and staff instead of seeking ways to meet
changing demands from future students, parents, and employers.

36. Since 2000, the funding formula, originally established in the early 1990s to
promote the expansion of enrollment and to encourage HEIs to employ greater
numbers of professors with doctorates, has been officially abandoned. The Ministry
now divides the funds proportionally to the previous year’s expenditure. This
approach risks fossilizing existing structures and modes of operation and moves
away from international good practice. Funding for higher education institutions can
be based on agreed indicators or development plans or on contracts with the funding
body and each of the instruments serves the implementation of a certain policy.

37. As explained in paragraph 10, the research funding streams originating from
the KBN (science) budget provide both funds to cover core establishment costs (so
called ‘statutory funding’) and competitive project based funding for which
researchers compete. The core funding is based on an institutional evaluation
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procedure. In the case of HEIs, the subject of evaluation and funding are the faculties
within a university, not the institution as a whole. Once budgets are allocated to
faculties, it is up to the Faculty Deans to decide about the allocation of research funds
to disciplines, fields of study and research groups, although often University Senates
work out the general policy guidelines for faculties. Project based funding is awarded
directly to applying researchers or research teams. Only a small part of KBN funding
(usually less than 20%) is distributed to central university authorities via the MoNES
budget. This procedure of awarding research funds to Faculties should assure that
scarce money goes directly to teams that have been positively evaluated. This has an
impact on the performance of Faculties in the exact, applied and natural sciences,
which are oriented to research, and have relatively few students and almost no fee
paying students. Faculties such as Management, Economics and Law rely on funding
for teaching activities both from MoNES and from individual student tuition fees.  

38. The advantage of this funding system is that it gives an incentive to faculties
to develop their own strategy, either based on teaching or on research activities (and
sometimes on both). However, the methods applied by both MoNES and KBN to the
financing of HEIs also have disadvantages. One is that they weaken the ability of
university authorities to pursue and implement university-wide reforms or develop
new programs, as scarce discretionary funds remain at their disposal. If HEI leaders
are to develop and implement strategies for reform and innovation, then they should
have the resources to do so. Another disadvantage is that faculties become rather
independent and less prone to consider interfaculty cooperation or the functioning of
the HEI as a whole. 

Financing of Tertiary Education 

39. The Constitution of the Republic of Poland guarantees that education is free
of charge in public sector institutions. However it also states that, by a legal Act,
charges may be made for certain educational services provided by public higher
education institutions. 

40. The overall response to the growing demand for higher education has been
the creation of fee-paying forms of studies in public universities and in non-public
HEIs. As financing of tertiary institutions from the State budget did not increase
proportionally to the growth in the number of students, it is generally believed that
unit costs have declined and students and their parents now pay more of the indirect
costs (this group financed growth through tuition fees). It is also thought that savings
have been made to the costs of the staff of HEIs (more students per academic
employee, more working hours).22 Non-public institutions often have no proper
infrastructure or libraries. Their students use the resources of public HEIs without
any formal agreement or financial compensation. The costs of this indirect State
support for students of non-public institutions are a burden for public universities. 
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Figure 10. Shares of fee-paying and non-paying HEI students, 1990-2002

Source: GUS, own calculations based on data from Higher Schools and their Finances and
MoNES data.

41. In response to rising demand, there has been an increase in places as well as in
the number of fee-based (paid) forms of studies in public HEIs which now have four
distinct sources of financial support, of which revenue from the state budget and private
sources constitute the largest shares. By contrast, non-public HEIs are almost entirely
dependent on tuition fees. The increase in places as well as in the number of fee-based
(paid) forms of studies in HEIs has had a strong impact on their budgets. Figure 11
shows the degree of dependence of non-public HEIs on tuition fees.

Figure 11. Higher Education Institutions’ Total Income Structure by Source
1995 and 2002
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42. Fee-based forms of study programs are primarily created in areas and subjects,
which are in high demand and do not require extensive capital investment in expensive
infrastructure and equipment: management, economics and finance, law, social sciences,
humanities, and teacher training studies. The popularity of these subject areas is also
connected to the fact that some established disciplines (e.g. engineering and agriculture
schools) have been losing students. In their search for a continuous supply of students
HEIs have been developing new ‘fashionable’ study programs. For example, during the
1990s, almost all technical universities and many agricultural universities created
management schools. While this is not, in itself, necessarily a bad development, its
usefulness ultimately depends on labor market demand and whether the graduates can
be absorbed in jobs that require them to use and further develop the knowledge acquired
through education. Indicators such as the length of time spent in studies, unemployment
rates for young people with different educational qualifications and wage growth for
different categories of occupations, suggest that Poland is in the process of creating an
oversupply of tertiary graduates based on current labor market structures and the current
demand for skill. Moreover, stringent quality requirements especially related to the
qualification of the teaching staff have not always been enforced.

Student Support Programs

43. According to the current law in public HEIs and since 2001 in non-public HEIs,
full-time day students are eligible for participation in financial support programs. These
programs include social stipends, special stipends for the disabled, stipends for high
achievers, grant-in-aid, and subsidies for boarding and meals. The decisions regarding the
granting of this aid lie with the Rector of the HEI and the self-governing student body.
The new law on higher education foresees eligibility for these programs, for students
irrespective of whether they are in fee-paying or free of charge forms of education. 

Figure 12. Share of tertiary students receiving social stipends, 1998 – 2003
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Note: data on non-public HEI may be incomplete
Source: GUS, Higher Schools and their Finances in 2002.



44. In August 1998, a preferential Student Credit program was introduced whereby
students, whose family income was low, would be eligible to receive a Government-
subsided credit from commercial Banks to be paid back starting one year after graduation.
The new law on higher education proposes to broaden access to these preferential student
credit programs by including doctoral students and civilian students in military schools.
Moreover, the new law foresees the lengthening of the grace period for repayment to two
years after graduation. Students, whether Polish or EU citizens, attending public or non-
public institutions, can borrow 450 PLN (USD$ 112.5) per month, for ten months of the
year (October-July) until their studies end, for a period not to exceed six years. The interest
rates during the credit period are paid by the State and students who come from very poor
families must get a guarantee.23 The Student Loan and Credit Fund operates from within
the Bank of the National Economy (Bank Gospodarstwa Krajowego). The revenues of the
Fund consist of: budget subsidies, interest from deposits, investment income from
Treasury securities, repayment of the loan principal, and other sources, including
inheritances, donations, etc.24 While the program seems to be operating satisfactorily, it is
curious that the low take up rate in 1998 has declined yet further to an almost negligible
number of students in 2003 (see Fig.13). 

Figure 13. Credits Granted in years 1998-2003 
(as a % of the number of students in HEIs.)

Source: MoNES. Kredyty Studenckie w latach 1998-2003. Internal Report.

45. It seems that the credit and loan program is not designed to attract significant
amounts of private financing into the tertiary education system. Because the take up rate
of the program is low, however, there is still substantial private expenditure borne by the
students or their families for living expenses. Further analysis of these student support
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23 Credit security is required and may be in the form of a bill of exchange, civil guarantee or mortgage.
There is also a possibility of a guarantee from Bank of National Economy for the poorest students, from
the State Credit Guarantee Fund.
24 Law of July 17, 1998 on student loans and credits. As of October 1, 2002. Article 3.



programs would be necessary before judgments could be made about the profile of the
students who do avail of them and about the longer-term outcomes.

Equitable Access to Tertiary Education

46. Since there are (and always were) more candidates than places for selected public
schools and selected study programs, for decades Polish public HEIs have accepted
students on the basis of highly competitive entrance examinations. In this system, a
young person in a graduation year first takes matura examinations and, during the next
two months, entrance examinations.25 As the demand for higher education grew
significantly and the State was not able to finance HEIs to such a level that they could
accept all those wishing and able to study, competition for State-funded (free of charge)
study places has become fierce. For example, by 2003, Warsaw University could only
admit about one in ten applicants for a study place26. The demand for study places is
especially high in selected study areas: economics, management, law but also social
sciences, biotechnology and information technology. On the other hand, there are study
areas, sometimes with academic staff of highest quality (physics, chemistry) which do not
have sufficient candidates and accept students with a matura certificate on a basis of an
interview. In these degree programs the selection process takes place later on.

47. In a situation of growing demand and competition, each candidate is allowed to
apply for and take examinations for several study programs. Success in these
examinations is strongly influenced by the combined factors of stimulation and support
from the family and from school. The assistance of parents and teachers can cover, inter
alia, help in the selection of a suitable study program (more ambitious for a promising
candidate or one less in demand for a weaker candidate), special preparatory courses, and
additional foreign language classes.27 Even the mere fact of living in an academic city
makes it easier to take examinations for more departments.

48. The winners in this competitive situation are the candidates who come from social
groups characterized by all or some of the following factors: families with a tradition of
attending higher education; families from large cities; affluent families. The most obvious
reasons for this situation are: (i) the lower quality of primary and, more importantly,
secondary education outside big cities, especially in small towns and rural areas; and (ii)
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25 However, in 2005, the MoNES will introduce the Nowa Matura which is expected to be recognized
as an entry requirement by the HEIs.
26 In 2003 in Warsaw University, for example for Arabic studies, there were 20 candidates per place
while in Warsaw in 2003, there were 27.8 candidates for the new study program ‘Tourism and
recreation’ at the Agricultural Academy; 24.13 candidates for psychology at Cardinal Wyszynski
University – (data according to “Gazeta Wyborcza”). In some departments, the situation is more
difficult because of laureates and finalists of so called School Olympics. High school students
traditionally take part in competitions in a specific subject area (math, IT, physics but also history,
philosophy, etc.) and the best have a right to enter selected faculties without entrance examinations. This
leaves less (sometimes significantly less) places for other candidates
27 For example, a pilot survey conducted in Warsaw University showed that, prior to enrollment, 63%
of students attended paid courses or private lessons



the comparatively high cost of living and studying in a big city for students from the
provinces. On average, since achievement is strongly correlated with socio-economic
background, students from the wealthiest and most educated families will have better
access to free public universities. In addition, since non-public HEIs use many professors
from public HEIs, one could argue that the less well-off students attending non-public
universities are subsidizing, indirectly, the better-off students in public universities.

49. There are no data available to show a more detailed analysis of these trends over
time. However based on the available studies and reports, it can be inferred that access to
higher education for young people from uneducated families is much more limited than
for their peers from families with a tradition of higher education. Thus, there is a risk that
access to public university education in Poland is, in a sense, hereditary.28

50. This problem has been a focus of studies conducted by Ewa Świerzbowska-
Kowalik and Hanna Gulczynska of Warsaw University at the request of MoNES.29 Their
1999 survey covered second year university students and used a country-wide sample.
The results show that students from families with a tradition of higher education have
much better access to full-time day studies (free of charge) for a masters degree in
traditional academic centers than students whose parents do not have higher education.
Moreover, on average 64% of all students paid tuition fees, but 78% of students, whose
father had only primary education, and 49% of students, whose father had higher
education, paid tuition fees. The researchers note that, with the growth of the number of
students in Poland, the percentage of students from underprivileged groups has been
growing faster than from social groups which traditionally sent children to tertiary
education institutions. Nevertheless, there are still major inequities in the system. 

Governance of Higher Education

51. In the course of the last 10 years, in most OECD countries, higher education
systems have been evolving to adapt to a more complex environment. In addition to the
changing role of Government, multiple stakeholders, including students and their families
and the scientific and business communities, today expect to have a role in how
universities are organized and how they serve the needs of a changing clientele. In a
general way, the concept of stakeholder involvement (local communities, and businesses)
in institutional governance is lacking in Poland and does not seem to be foreseen in the
new draft law. One result of this rather narrow governance system is that the educational
process within HEIs is not oriented towards the labor market, and there are few open
channels whereby outside stakeholders can influence the course content or governance of
the public universities. Only in the Higher Professional Schools are regional authorities,
local self-government as well as regional employers and professional organizations
represented in the Governing body (Konwent). However there are no studies or analyses of
the impact of this arrangement on the operation of higher education institutions. 
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52. The GCHE contributes to the establishment of higher educational standards
which comprise no more than fifty per cent of all courses. HEIs have the autonomy to
determine fifty per cent of their curricula. Degree courses are organized mainly on the
basis of academic disciplines. 

53. Table 6 demonstrates that Polish HEIs enjoy more autonomy than 11 other
OECD countries for a range of academic and budgetary functions, including the
distribution of financial resources, the recruitment of staff and student enrollment. This
remarkable degree of autonomy brings with it the need for HEIs to balance their
independence with the legitimate requirement to be accountable to Government and to
their clients for the quality and efficiency of their operations. In order to survive in this
challenging environment, HEIs will need to develop effective leadership to deliver both
the academic vision of a university as well as the effective management of a modern
institution. OECD sums up the challenge thus: “The governance of higher education in
the 21st century needs to develop a fusion of academic mission and executive capacity,
rather than substitute one for the other”.30

Table 6. Extent of University Autonomy in 12 OECD countries
Countries Own Borrow Spend Set Employ Set Decide

buildings funds budgets academic and salaries size of
and to achieve structure dismiss student

equipment objectives and courses staff enrolment

Australia Y Y Y Y Y

Austria Y Y Y Y

Denmark Y Y Y Y

Finland Y Y Y

Ireland Y Y Y Y Y

Mexico Y Y Y Y Y

Netherlands Y Y Y Y Y Y

Norway Y Y Y Y

Poland Y Y Y Y Y Y
Sweden Y Y Y Y

United 
Kingdom Y Y Y Y Y

Y = Yes, meaning that the university has the power.

Note: These responses come from a survey undertaken in 2003 by members of the OECD’s Institutional
Management in Higher Education Programme. 31

Internal Institutional Efficiency 

54. There is little analysis that would allow for an overall assessment of the internal
efficiency of the Polish tertiary education system. Moreover, there are no mechanisms to
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monitor and evaluate the efficiency of the system and of individual institutions.
Anecdotal evidence suggests that teaching methods tend to remain traditional, and that
courses are rarely revised to take account of the needs and interests of students,
employers and the wider community. 

55. In 2001, Poland (6.4) and France (6.8) were the two countries with the highest
number of years of enrollment in higher education by non-employed individuals.32 This
by far exceeds the OECD average (4.6) and raises some questions about both efficiency
and effectiveness. If the labor market cannot absorb all tertiary graduates, then students
have a strong incentive to stay on in the education system and delay actual graduation in
order to avoid or postpone unemployment. This is rational student behavior, but may not
be the most efficient use of either public or private resources. That students stay on in the
system does have a beneficial consequence as well, since Poland (with Japan and Turkey)
has the highest tertiary survival rates of all OECD countries. Over 80 per cent of all
students who commence tertiary education in the country complete their program,
although it takes them, as a group, more time than in many other countries.

56. In several instances, the OECD report33 notes that the fragmentation of the
tertiary sector into universities, technical universities, medical academies, agricultural
academies, pedagogical schools, etc. causes inefficiencies because specialists in the same
or closely related fields are employed in different types of institutions. The report also
notes that in a city or in a region, there often exist several institutions with similar or
overlapping teaching and/or research activities. There are few incentives in the applied
financing or staffing models that might increase internal efficiency, for example, through
staff exchanges or the sharing of other scarce resources. While this report does not argue
against differentiation either in or between institutions, some incentives to overcome the
reluctance of faculties and institutions to work together and pool resources would greatly
improve overall efficiency. 

57. Management practices in certain tertiary education institutions are underde-
veloped, and reflect a lack of understanding of the importance of setting objectives,
assigning priorities, creating incentives planning processes, and analyzing outputs against
the targets set. Higher echelon management posts such as Rectors, Vice-Rectors and
Faculty Deans are rotated according to academic seniority or group interests rather than by
managerial skills or experience. The managers are elected for a rather brief period (three or
four years) with a right to be re-elected once, which is not conducive to the accumulation
of relevant skill and experience. The Law on Higher Education specifies the minimum
academic qualifications a successful candidate for Rector or Dean should possess, but it
does not define requisite managerial competence. The leaders are elected by large bodies
composed of representatives of the academic and administrative staff and of students. As
already noted, no representatives of external stakeholders, such as large employers or the
local government, are present on the governing bodies of many HEIs except for the Higher
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Professional Schools. University senates and faculty boards, which is where many
important decisions are taken, sometimes lack both experience and guidance on
managerial and financial issues. A related issue is that there are few opportunities for either
prospective or employed university administrators to obtain formal training in finance and
management. There is no specialized university-level preparation for this profession and,
surprisingly, universities do not offer continuing training opportunities to their
administrative personnel. Although it is said that some Polish HEIs have recently begun to
introduce strategic planning and leadership and management training, such practices
remain ad hoc, insufficient and untransparent due to a lack of relevant data. There are
some exceptions in some of the more innovatory,mostly non-public, HEIs where, in the
fields of management and business, new management and teaching practices do exist.
Moreover, some years ago, Warsaw University initiated interdisciplinary studies in
humanities and natural sciences which have since become a countrywide initiative. There
are also some other examples of study programs that respond to the needs of the labor
market, such as joint programs in mathematics and economics and in chemistry and law.

Quality Issues

58. In common with other countries that have experienced a rapid expansion and
increased participation rates in tertiary education, Poland has suffered from some
unfavorable, although hardly surprising, outcomes, most notably a dilution of quality.
There is a general perception that overcrowding, deteriorating infrastructure and
insufficient investment in equipment and laboratories have had negative implications for
educational provision in public HEIs. The situation in non-public institutions is often
worse. Although there are examples of non-public HEIs which provide innovative courses
of recognized quality, in many non-public institutions the rapid response to market
demand has come at the expense of acceptable standards. Recently this has led to
considerable criticism of private HEIs and discussion of why, instead of creating healthy
competition, their operation often creates many ethical and quality problems. One
hypothesis is that private HEIs in Poland, with only few exceptions, were not established
according to new or innovative educational and/or managerial concepts, but were created
within the old HE system mostly as ‘cooperatives of academic teachers’ motivated by
financial reasons. Most non-public HEIs are not established as independent enterprises
with their own staff, capital investment, academic mission and development strategy.
Moreover they use academic teachers, who are simultaneously employed permanently in
public HEIs and often teach additional hours in more than one private institution. This
means that they use the same curricula and teaching materials, in addition to their time. If
they become administrators in a non-public sector institution, their loyalty is in question
and fair competition between public and private schools is not possible. The ongoing
process in the higher education sector in Poland could be described as a rather uncontrolled
privatization of public Higher Education.

59. The issues raised above have implications for equity. Academic staff who are
moonlighting by taking multiple teaching posts in non-public HEIs, are unlikely to devote
much time to the needs of students there, even though the latter are paying for these
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courses in distinctly inferior conditions. Moreover, within public institutions non-paying
students tend to get priority attention, as they are the best students selected through
competitive admission procedures. Fee-paying students are academically weaker as a
rule, as they failed to get into free-of-charge study programs. Even though daytime
students tend to get most of the attention and time of the teaching staff, the diplomas
issued by the school are the same for all groups of students. 

Academic Loyalty Pacts?

“Moonlighting fees for additional work range from PLN 150 to 300 per hour. By
teaching in a number of institutions, an economics professor can earn up to PLN
25,000 a month.

Economics, finance, banking, management and marketing can be studied in 169
HEIs, of which 130 are non-public. In the 2001/02 academic year, there were
508,635 students in economics related fields (GUS- Central Statistical Office).
There were 1,530 professors in these fields altogether (qualified and tenured,
including retired professors). Thus, for every living professor in economics related
disciplines, there were 332 students. 

The response to this situation in 2003 has been to request faculty to sign “loyalty
pacts” declaring that institution X is the primary place of employment of the
professor and that s/he will not use their name for the faculty roll of another school.
This may result in a situation in which some departments of schools will be unable
to constitute a minimum number of qualified faculty staff. 

Article in Polityka: “Titled Pay”. July 19, 2003

60. Recently, several newspapers have attempted to produce a ranking of HEIs.
“Wprost”, a weekly with nation-wide circulation, has published a ranking of HEIs for the
last 11 years. The ranking is based on a questionnaire filled out by the HEI and then
verified with the most recent data from MoNES, GUS, and KBN. The “Wprost” ranking
evaluates all HEIs that have graduate students, (apart from army and theological HEIs) in
separate groups for public and non-public HEI by the type of education provided. This
ranking is meant to be a guide for secondary school graduates and university graduates for
MBA studies. While this provides some kind of evaluation and test of quality for
prospective students, it is not a strictly formal process and, inevitably, opinion is divided
on how useful these rankings are. 

Quality Assurance

61. Most courses taught in public HEIs, even evening and extra-mural courses, have
been evaluated and are deemed as meeting at least the minimum standards of quality.
However the rapid establishment of new non-public institutions has focused attention on
the approval process that allows them to register with the government and offer new
courses. In the past, the responsibility of evaluating applications for study programs from
new non-public establishments rested with the General Council for Higher Education.

29



62. To address the growing disquiet about quality, two separate accreditation
initiatives emerged in Poland in the space of three years that are broadly in line with
European initiatives and best practice.

Accreditation in the EU Context

In 1998, as a result of the Bologna Declaration, a working group, headed by the
European University Association (EUA) prepared a report on accreditation which
started out with the following working definition:

“Accreditation is a formal, published statement regarding the quality of an
institution or a programme, following a cyclical evaluation based on agreed
standards”.

In this context, the EUA group distinguished between two main possible functions
of accreditation: 

� Minimal quality control ensuring that a university fulfils minimal quality
requirements and has appropriate quality monitoring procedures in place. 

� Quality assurance leading to an analysis and to recommendations regarding
quality, including a specific quality assurance strategy. 

Evaluation of European Higher Education, A Status Report. Prepared for the European

Commission DG XXII by the Centre for Quality Assurance and Evaluation of Higher

Education, Denmark in cooperation with Comitè National d’ Evaluation, France.

September 1998. 

63. In 1994, 12 business and management schools adopted a Business Schools’
Agreement on Quality of Education (SEM Forum). This enabled the creation of a
professional accreditation system in Poland. By late 1997, at the moment when the rapidly
increasing numbers of HEIs were perceived to be multiplying without any formal quality
control system, a formal consortium of Polish universities (comprehensive, classical higher
schools encompassing natural, exact social, and human sciences including law and
management) voluntarily took steps to address the issue of quality assurance through the
establishment of an independent University Accreditation Commission (UKA). By 2003,
there were independent accreditation commissions for all types of schools: technical
universities, medical, agricultural and pedagogical academies, management and economics
education, art schools and others. A coordinating body, the Accreditation Commission of
the Conference of Rectors of Polish Academic Schools (Komisja Akredytacyjna,
KRASP), has been established to assure coordination of procedures and processes. Some
programs have been evaluated jointly, for example IT by UKA and the Accreditation
Commission for Technical Universities (KAUT).

64. Meanwhile, like other transition countries confronted with the challenges of rapid
expansion in tertiary education, the Polish Government established the State Accreditation
Commission (PKA) a fully independent body that took over responsibility from the
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General Council for Higher Education in 2002. Since then, this body has a statutory
responsibility to ensure the quality of teaching in Polish HEIs. The PKA also has an
official advisory role to the Minister on all applications for the establishment of new
institutions. In addition, the PKA is systematically evaluating quality and verifying
compliance with requirements for higher education degree programs, as well as approving
new courses. Thus, accreditation in Poland has become essentially compulsory as, once
selected for evaluation by PKA, no HEI can refuse.

Polish State Accreditation Commission

“By the end of 2002, about 1,000 applications were received, of which 685 were
processed; it is expected that within four or five years all degree courses within all
HEIs will be evaluated. Since a single school has 4-5 study lines on average, and
there are 380 schools, we have about two thousand educational units with various
forms of instruction to check. Last year we had over 150 of such inspections, I think
that this year we will be able to carry out about 400. The PKA uses a four point
grading scale: distinguished, positive, conditional and negative. No HEI has yet
earned a distinguished rating. There have been 100 positive grades and 40
conditional grades awarded to courses. A negative grade has been given to 12, of
which 7 are absolute and the rest are still defending themselves. If HEIs receive a
negative rating, the Minister of Education can dissolve the unsatisfactory degree
course, transfer students to another institution or forbid further enrollment of students
into that course. Information will be made available on individual courses and
institutions on the Ministry’s website.

Schools are informed in advance that they are to be inspected for particular degree
courses and are requested to prepare a self-evaluation report, no longer than about 30
pages. The PKA team also tries to talk to the greatest possible number of university
employees and students. A draft preliminary report is first made available to the HEI
which has the right to respond. This response is sent to a PKA technical team for a
further review, after which the evaluation is voted on in the presidium of the State
Accreditation Commission.

The PKA evaluation is potentially a very powerful instrument as it will be used in the
future in the allocation of subsidies.”34

65. Thus, it is fair to conclude that Poland has already taken some important steps
towards the establishment of a comprehensive quality assurance system. The two types of
accreditation bodies, the independent accreditation commissions organized in the
Accreditation Commission of the Conference of Rectors of Polish Academic Schools and
the State Accreditation Commission complement each other as the PKA is responsible for
establishing and controlling minimal requirements while the other HEI based committees
are focused on the possibilities of improvement. 
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Responsiveness

66. In Poland, the combination of academic traditions with an autonomous legal and
financial framework encourages a relatively inward looking and independent academic
culture. Most HEIs tend to concentrate on academically oriented education and basic
research without much reference either to the labor market or to the business and
innovation environment. 

Degree Course Mix And Content

67. In common with many other countries, there is debate in Poland about the
content and mix of educational courses offered in Polish public and non-public HEIs,
especially in the context of the rise in the number of students in economics and other
social science disciplines.

68. While there is public discussion about the perceived deterioration in the quality
of teaching and learning, “there is no evidence that the ‘knowledge economy’ has
particularly increased the demand for scientists and engineers... Rather, it is the returns
to general problem-solving skills, as well as to (harder to measure) attributes such as
flexibility, adaptability, and ‘client orientation’ that have increased substantially”.35 As a
consequence of the enrolment expansion, the proportion of tertiary students enrolled in
the natural sciences and engineering fields decreased slightly between 1990 and 2000,
and in 2001, it was below the OECD average. This is not due to a decline in numbers,
but rather to the spectacular growth of enrolment in the other fields. However, the
observed trend still gives rise to concerns about alignment with the needs of a
knowledge based economy.

Linkages to Research, Development and Innovation

69. It has been argued that cooperation between academic research and industry is
weakly developed, and hence that HEIs and other research units do not fully realize their
potential as sources of innovation and commercially viable technological advances. Most
HEIs lack a clear focus on the needs of high technology companies or societal needs in
general. There also is an absence of linkages (e.g. contract or joint research, personnel
exchanges, cross-patenting, licensing of technology, purchase/sharing of equipment)
between HEIs and the business and industry sectors. In this respect, HEIs do not differ
much from the other two main actors in Polish research, the Polish Academy of Sciences
(PAN) institutes and the industrial research institutes (JBR). All Polish research institutions
are missing the so called “third leg” that relates to business and purpose-funded Research
and Development activities. This may be attributed to the legacy from communist times
when basic, rather than applied science, was highly regarded and rewarded, as a kind of
ideology-free haven but also to the fact that there is little demand (pull) from industry and
enterprises in Poland which makes the promotion of more applied projects more difficult.
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70. The dominance of basic science is a characteristic of Polish research. In the
philosophy and structure of KBN, as well as in its funding practice, basic science has
a much stronger position and the criteria used for the evaluation of project proposals
and of project results work much better for basic science projects. Evaluation of both
institutions and research project applications uses traditional academic research
output indicators, primarily publications in refereed academic journals, and currently
gives little weight to industrially or socially related activities. At the institutional
level, basic and applied research are evaluated in a similar way, without taking into
account the specificity of each mode. 

71. An additional disincentive to change the current academic orientation in
higher education is the career path of a Polish researcher, which is based on
publications in internationally peer-reviewed journals. Patents or industrial
innovations count for significantly less, if at all. There are no clearly defined and
stable rules for the evaluation of patenting and innovations as elements of a
researcher’s work. Each KBN research discipline group defines its own criteria and
values to be attributed to patents, as compared to scientific publications and other
activities.

72. While the fact that the newly proposed Law on Higher Education does not
allow professors to hold multiple jobs could be viewed as a welcome development
aimed at improving quality of teaching and research work, there is also a danger that
this regulation could constrain healthy linkages with industry. The ban in the draft
law is directed at multiple jobs in competing HEIs, which tend to be, for the most
part, non-public. It is true that, if this provision in the draft Law were to be
introduced, an academic would have to seek the Rector’s approval for any kind of a
second job. Although it is likely that jobs in enterprises would be endorsed as an
acceptable activity, this procedure will create an additional obstacle to undertaking
such jobs in a situation when there are no incentives, little encouragement and no
tradition of undertaking such jobs and of achieving career goals through business
related work.  

73. Moreover, there are no other incentives that would motivate professors to
cooperate with business as well, including addressing the issue of Intellectual
Property Rights. The Law on Industrial Property establishes that, in general,
innovative research that is carried out in the place of work is owned by the employer.
Although the law does allow for the regulation of this issue through a specific
contract, it remains a matter of good will. To set a good example and stimulate
innovation, KBN contracts for research grants regulate the sharing of profits between
a researcher and the employing institution.

74. The above-mentioned lack of incentives may also explain why efforts to
create technology incubators, technology transfer centers and science parks in Poland
have not yet been very successful. Several technological parks and incubators have
been established, mostly with the assistance of foreign aid programs, but there are
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few success stories to date. These experiences, however, have created a small cadre
of people with real experience of technology and commercialization, and a broader
awareness of the time, effort and additional tools it takes to achieve success. Many of
them also visited successful centers in Europe and the Unites States, which means
they have had direct but limited experiences of good practice elsewhere. But, almost
universally, they have noted that successful models have benefited from medium to
long-term major funding from public budgets, and that this is missing in the current
Polish system, which is a major problem in replicating international experience and
best practice in Poland. 

75. To stimulate involvement of HEIs in knowledge and technology transfer, a set
of incentives combining legal and financial aspects is required. Such incentives were
never introduced in Poland on a significant scale, although they have many times
been discussed. However, it is the intention of the new Ministry for Scientific
Research and Information Technology to reorient Polish research toward
applications, through the ongoing reforms in organization and funding of science and
through the creation of instruments and incentives for pursuing applied research in
the Law on Financing of Science submitted to the Parliament earlier in 2004. 

76. Donations from corporations to HEIs and research establishments are
theoretically possible, as is the establishment of foundations or chairs supported by
business for specific research activities. A business or an individual can in theory
support academic activities and qualify to receive a 15 percent tax deduction. 

77. A new and promising link to the labor market and employers has been created
by a rapid development of career offices in Poland during the last few years. The first
office was established in 1993 at the Nicolas Copernicus University in Torun, with
the assistance of the British Know-How Fund. The idea was then promoted among
other HEIs and, by 2003, there were around 140 such offices in public and non-
public institutions. The offices were supported with EU (PHARE) assistance funds,
which enabled the purchase of equipment, software and books, as well as training of
staff and the development of international contacts. In 2002, the Ministry of Labor
announced a grant competition for the further development of existing, and the
creation of new, offices at universities. In 1998, these career offices in Poland
founded the National Network of Career Offices, which has now over 50 members.
Leading offices participate also in the European movement of career offices. Their
often well developed relations with local employers and businesses could be a
starting point for further collaboration.

Orientation of Tertiary Education to Lifelong Learning 

78. Internationally, learning is increasingly perceived as “a fundamental key to
wealth creation and competitiveness in the current global information economy”.36 
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In knowledge based societies, individuals acquire new skills and competencies
through a wide variety of settings, not only in formal education and training
institutions (i.e. schools, colleges, universities and training institutes), but also
through non-formal learning in the workplace and informal learning in everyday life.
In countries with a high level human development, it is recognized that, in order to
ensure equity, learning opportunities should be made available throughout the
lifespan of individuals and in a multiplicity of venues. However, a recent report
concludes that, in Poland, there are currently inadequate provisions for lifelong
learning opportunities as defined by the OECD.37 Therefore, it is not surprising that
participation in lifelong learning is lower in Poland than in most other OECD
countries. 

79. In 2003, mindful of the need to address the issue of the provision of lifelong
learning, MoNES has taken the lead in the elaboration of a lifelong learning strategy
for Poland with the participation of other key ministries concerned (Economy and
Labor, Science, Telecommunications). This strategy was adopted by Government in
July 2003. It prioritizes these key elements of a lifelong learning framework:

(a) increased access to include the personal learning needs of all citizens; 

(b) improved quality of education, to include improved teaching skills; updated
content; ICT to train and to provide learning materials; new assessment,
certification and curricula; and new systems of accreditation of institutions; 

(c) better partnerships among the providers of educational services, employers and
trade unions; 

(d) increased investment in human resources, including the improved efficiency of
existing investments; the creation of incentives especially for the poor in rural
areas, and for those threatened with social exclusion, and the encouragement of
employers to take responsibility for the learning of their employees; 

(e) further development of a modern guidance and counseling service, available
throughout life and accessible through a bank of web-based information
resources. 

80. While this LLL strategy is an excellent first step in the process of creating an
agenda for action, the development of the necessary implementation plan for this
ambitious agenda represents a challenge for Polish policy makers.38 The operational
program for 2004-2006, with specific actions and timelines, has been agreed with the
European Commission and approved by the Government. Institutional capacity will
be needed to ensure implementation of this program.
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The Way Forward: Promising Policy
Options for Tertiary Education

81. The tertiary education system in Poland would benefit considerably from a clearer
and more coherent Government policy and vision for the sector, accompanied by an
enabling framework that encourages institutions to be more innovative and more
responsive to the needs of a globally competitive knowledge economy and to the
changing labor market requirements for advanced human capital. 

82. In this respect, the policy-making role of MoNES should be strengthened in order
to lead the debate on education reform in general and on the development of tertiary
education in particular. One could consider the creation of a “Tertiary Education Forum”,
an instrument that would allow a range of stakeholders to work together in formulating a
shared vision for Poland’s future system. Within such a Forum, the strategic guidance of
MoNES, the role of the General Council for Higher Education in formulating a vision for
the sector and the assignment of a formal role for the Conference of Rectors, would be
important. The Forum could also offer a mechanism for involving research and business
leaders as well as student associations and thus make different voices heard in the
formation of education policy that learns from best international practice. In addition to
the existing bodies charged with quality assurance, consideration could also be given to
the creation of buffer bodies, i.e. public organizations fully owned by the State but not
formally part of a Ministry. In other countries, such bodies serve important functions such
as, inter alia, financing allocations and admission procedures. Buffer bodies usually have
their own management Board which is accountable to the Ministry.

83. In order to build on progress to date and move further towards a world class
tertiary education system, this section proposes a series of policy options under the
headings of: (i) financing a system of mass tertiary education in a transparent and
equitable way; (ii) improving the quality of educational services; (iii) improving the
responsiveness and linkages of the system both to the labor market and to the innovation
and technology needs of a modern knowledge based economy; and (iv) the orientation of
tertiary education to a lifelong learning system. The policies discussed below are aimed at
providing a useful framework of reference during the deliberations on the new Law on
Higher Education. 

Financing Reforms

84. Some issues concerning internal efficiency in the Polish tertiary sector were
discussed in Paragraphs 54-57. However, these issues are not analyzed because the
available data on unit costs are generic and do not give a breakdown of costs by
specialization. Before the share of public expenditures allocated to tertiary education is
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allowed to increase, an analysis of how much the current system actually costs needs to
be carried out. This will provide a basis for examining how increased state funding might
be utilized most appropriately. That analysis should include a costing of basic degree
courses in both public and non-public HEIs so that the formula discussed in (para 89 b)
below can be applied.

85. The social and political issues surrounding the issue of how to finance mass
tertiary education are not unique to Poland. In an increasing number of countries, tertiary
education is to a large extent subsidized by public funds, but also supplemented by
private sources of income. Studying the mechanisms that might be put in place to attract
more private finance into the tertiary system is a task of considerable importance for
Poland. The ways in which various finance components, such as tuition fees, funding for
teaching and research, and student support programs interact must also be clarified. 

86. Because people who attend university tend on average to come from homes with
higher-than-average incomes, financing higher education primarily through taxation
makes poorer members of the community contribute very inequitably to the education of
children from richer families. Consequently, tuition fees or other taxation-linked schemes
to raise private contributions in an equitable way are increasingly used. Moreover, since
in all societies, a university degree is an extremely valuable social and private asset and
one denied to the majority of taxpayers, equity suggests that all full-time and part-time
beneficiaries of tertiary education should contribute to cost proportionally to the expected
social and private benefits.

87. In order to introduce a transparent tuition fees policy without penalizing poorer
students, it is advisable that any program of major charges and fees be introduced on a
phased basis only after a robust program to protect the poor has been established.40 Such
students require means-tested grants, scholarships or other affirmative action programs.
The current system of student credits and loans should be analyzed so as to understand
better why the take-up rate is so low. In order to strengthen the policy making role of the
MoNES, together with its capacity to implement an equitable fees policy, the
development of an information system, whereby the socio-economic background of
students could be monitored, would be appropriate. 

88. The political implications of introducing tuition fees for everyone are potentially
quite difficult, as a number of European countries have recently discovered.41 The
ongoing debates about the introduction of tuition fees in some continental European
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countries are illustrative of how difficult it is to introduce the idea of payment for higher
education in countries where expectations to date have been that all education should be a
free good. However, the development of transparent and progressive taxation systems in
some of Poland’s competitive neighbors (Sweden, Denmark, Norway, Finland) could be
a useful model for Poland at this time. The experience of other European countries,
notably Austria, Hungary, Ireland, the Netherlands, and the United Kingdom, may be
relevant to Poland, primarily because these countries have experimented with different
approaches to both fees and loans during the past decade with varying degrees of success.
Caution should be exercised in the development of all of the above- mentioned financing
strategies because one set of programs alone is not sufficient. A combination of programs
should be available, and should be introduced to the public only after full discussion with
stakeholders to ensure that the underlying equity issues are well understood. Any
extension of the fee system requires a public relations effort to explain to the electorate
that reformed funding, if properly implemented, will allow every gifted young Pole to
gain access to an intellectually world class institution and that this opportunity will not be
diminished if s/he comes from a poor and/or less educated family.

89. With the above caveats, consideration should be given to the following policy
options to address the financing of tertiary education and, by extension, lifelong learning,
in both public and non-public HEIs: 

(a) Request all public HEIs to develop multi-annual development plans and capital
investment programs, and fund only capital costs of institutions where this can be
justified on the basis of explicit criteria;

(b) Allocate State expenditures for public HEIs, using a funding formula based on an
agreed set of criteria with respect to efficiency and quality enhancement. Such a
formula should allocate public financing for tertiary education as part of a
consultative process between MoNES and HEIs;

(c) Provide, through the funding regime, incentives to encourage institutions to be
efficient and achieve economies of scale through combining courses, sharing
facilities and staff between faculties, and to develop cost-saving and income
generating activities;

(d) Ensure that the funding regime creates competitive pressures, enhances innovation
and improves linkages between science, applied research and the world of work. In
this context, a mechanism whereby the proceeds of consultancy work would be
shared among the professors involved, their department and the university as a
whole, should be considered. Performance based contracts could be another useful
mechanism to promote competition and enhance innovation;

(e) Introduce an improved method of student loans and grants conditional on the
accreditation of institutions, non-public and public, with special provisions that
target, through credits, grants or other scholarship schemes, needy or disadvantaged
students; 

(f) Leverage additional private funding through tuition fees, private endowments and
donations from the business community.
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Quality 

90. Given the demographic projections for Poland discussed in paragraphs 20-21, it is
inevitable that, by 200542 demand for tertiary education will begin to decline. Fewer
students will pose a threat to some institutions, but will also provide an opportunity to
improve quality and access. The threat will come from shrinking revenues to HEIs from
tuition fees. It is not clear what the effect of this reduction in demand will be for non-
public HEIs created to fill an urgent demand for more places. Under one scenario, quality
will win and poor non-public HEIs will close shop. Another scenario is that poor quality,
non-public HEIs will survive because they are cheaper to run, while higher quality, non-
public institutions will run out of money and close. Therefore, there is an urgent need to
improve standards in all non-public and public HEIs by further developing and
strengthening the system of quality assurance that is already in place. This will ensure fair
competition and should allow the best institutions to survive. A policy, that would
concentrate scarce resources in fewer selected universities to create world class centers of
excellence, would also have a positive effective on quality and would support innovation.

91. The problem of multiple appointments of staff has been highlighted as an
unacceptable consequence of a poorly funded academic system and as a major issue
affecting the quality of education provision in all HEIs. It has been widely accepted that
changes in incentives are necessary in order to link the business and research
commercialization agenda to academic career progression. Current initiatives to encourage
single jobs in HEIs are a move in the right direction, provided they do not go too far and
reduce flexibility. Normal international practice is to limit the time (as opposed to trying to
limit the earnings) that faculty can spend on secondary activities, with a limit in many
circumstances of one day per week. Additional flexibility can be gained by delegating to
faculty level the management of academic time, so that within a particular research team a
trading practice can develop, whereby the Dean can allow buying in and buying out of
core academic duties to accommodate research contracts from whatever source.
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Loyalty Incentives for University Faculty

In response to the phenomenon of multiple employment of academic teachers and
the resulting dangers to the quality both of research and teaching, Warsaw
University introduced a scholarship scheme for academic staff in 2000. The aim is
to reward the best and most committed staff members.

Candidatures for scholarships are selected in a competitive procedure by deans of
faculties and ranking lists are submitted to the Rector. The Committee for Academic
Scholarships, nominated by the Rector, makes the final selection of fellows. The
main criteria of selection, both on faculty and central levels, are the quality of
teaching and research as well as commitment to other aspects of University work.
The “Regulations for the academic scholarships scheme of Warsaw University”
give preference to academic teachers who are solely employed at Warsaw
University, and especially to those who do not teach in rival HEIs.

During the period the scheme has been working, 1,637 scholarships were awarded,
out of which 804 were for habilitated doctors and 833 for doctors. The annual
number was: 672 in the first year, 483 in the second year and 482 in the third year
which was between 32% and 21 % of eligible staff members. The amount awarded
is different for doctors and habilitated doctors, but calculated so that it is significant
in proportion to the salary. 

Each year, the following three faculties were among those with the highest
percentage of academic teachers rewarded in their category: Faculty of Chemistry
(every year the highest percentage), Faculty of Mathematics, Informatics and
Mechanics and Faculty of Physics. The Faculties of Law, Economics and Faculty
of Modern Languages and Oriental Studies joined the group at least once.

92. In order to build internal capacity to manage tertiary institutions efficiently and
effectively, HEIs will need to focus on training in the areas of planning, financial
management, information systems, as well as on the operation of a new kind of
institution where credit transfers and constant curriculum reform are part of the
implementation of a reformed tertiary system. HEI management will increasingly be
required to develop policies to deal with adequate provision for evening and extra mural
students – those studying using open or distant education methodologies. 

93. Schools need to develop administrative data collection and analysis systems
and professional institutional research, as a basis for defining their mission and
strategy and following up implementation plans. When formulating their policies,
they should take into account such complex factors as trends in tertiary education and
in the labor market, the needs of the society and the policy of the State, as well as
available resources. This would require the hiring of professionally prepared staff or
the training of already employed personnel. 

94. Working with the university and research and business communities, the MoNES
has here a significant role to play as a leader in formulating a strategy for higher education
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as a starting point for the efforts of individual HEIs. It should also initiate the collection of
education statistics and analytical work to support HEIs in their development. 

Quality Assurance – a tool for improvement 

95. Ideally, quality assurance in tertiary education should be based on mechanisms
that are transparent and capable of reassuring users and Government of the quality of the
course offerings and the value for money. As a tool for comparison and mobility, quality
assurance is also important within the international context. One of the objectives of the
Bologna Declaration is the promotion of European co-operation in quality assurance
with a view to developing comparable criteria and methodologies. As the Ministers also
intend to introduce a more convergent degree system, this urges the need for comparable
quality standards. 

96. Different countries have adopted a variety of quality assurance methods, ranging
from procedures for monitoring teacher effectiveness (Scotland and England), high-
quality management processes (Mainland China and the Special Administrative Region
of Hong Kong); systems for licensing new institutions and certifying educational
credentials (Chile); and rewarding research productivity, either of individual schools
(Mexico) or of entire academic departments (United Kingdom).43 Other quality
assurance approaches include Accreditation Councils, national examinations, public
rankings against national or international benchmarks, and publication of information.
Germany and the Netherlands have introduced accreditation by law.

97. As discussed in paragraphs 61-65, Poland has approached its quality assurance
system for tertiary education along the same lines as many other European countries. On
the one hand, as Table 6 demonstrated, Polish HEIs enjoy a great measure of autonomy
and can decide themselves what they are going to teach and research within budgets, over
which they have, for the most part, complete control. However, in line with most OECD
countries this autonomy has to be balanced by the need of government to determine value
for money.44 This does not necessarily lead to more regulations; incentives can also be
developed to ensure that a university will voluntarily be accountable both to government
for funding while screening itself to improve quality.

98. In this context, as an ideal solution, HEIs themselves should continue to develop
systems for internal quality management with an external assessment of the relevant
parameters of quality such as, for example:

� the fitness of higher education objectives and aims in each study program for
students, who will live and work in a dynamic and exacting knowledge based
society;

� the results of higher education in terms of standards for graduates’ knowledge,
skills and attitudes;

� the suitability of HEI facilities and the internal organization of the programs.
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99. Poland’s State Accreditation Committee (PKA), has the potential to evolve
further as a supportive institution for HEIs in the further development of quality
assurance mechanisms. It would be helpful if, in the process of accrediting institutions,
the PKA would continue to place greater emphasis on the importance of the initial,
internal self assessment by the faculty and institution concerned, to complement the
external review conducted by visiting peers. This would contribute further to a climate
that would encourage the best quality in tertiary education in Poland, including measures
to promote a culture of quality through public debate, agreement on explicit standards
and expectations, transparent rules and enhanced information systems.

100. In this context, it is useful to consider the example of the Hungarian
Accreditation Committee (HAC), whose external evaluation report concluded that
“considering the dramatic changes in Hungarian tertiary education, the HAC acted as a
stabilizer and contributed to the development of the system. It was successful in
upholding minimum standards, which was important given the rapid growth of non-
public institutions. However, the report also notes that its criteria have been narrow
and utilitarian and that the emphasis on minimum standards has induced a culture
of compliance.” The report recommended “a shift in strategic priorities, based on
trust, and a more supportive role of quality assurance systems (e.g. audits on
internal quality assurance procedures)”.45

101. This report suggests that quality assurance in Poland could usefully go beyond
what has been achieved to date, so that existing accreditation systems could be extended
from being a tool for evaluation, to a means of general improvement. It is not suggested
that a new system of quality assurance be introduced; rather it is envisaged that the
current system could be further developed on a step-by-step basis, and that the
professional work of the PKA, the UKA as well as the various other HEI based
committees, could be supported and strengthened.

Responsiveness to Innovation

102. There are special challenges for the tertiary education sector to respond to, and
promote, a culture of innovation necessary for Poland to flourish in the European and
global economy. This section includes some suggestions for Government policy makers
which would improve the linkages between HEIs and the scientific and business
communities that have assisted in the successful transfer of technology in other countries.

103. One measure to consider is the broadening of institutional governance
structures to include external stakeholders. The presence of representatives of
business, industry and local government in the governance structures of HEIs can be
helpful in improving the efficiency and relevance of these institutions. However, the
draft Law on Higher Education does not, at present, include a provision that allows
qualified and interested stakeholders to serve on Boards of Governors in public and non-
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public HEIs. The possibility of reviewing this issue within the current draft Law might
usefully be considered.

104. Another measure is the identification of incentives that are feasible within
the Polish economic context for existing HEIs to transform. These incentives would
stress cooperation across all three core activities (teaching, research and wealth
creation). Intellectual Property (IP) should be taken as seriously as the publications side
of academic outputs, in addition to being a potential source of revenue. The
exploitation of IP by individuals, which would be explicit from the start of the research
work, is one key incentive. 

105. Another option is to strengthen or create Research and commercialization
units in the core management of the HEI or R&D Institute that provide advice and active
help to academic staff to capture resources for research from non-traditional sources,
manage IP rights and pursue commercialization objectives on behalf of the academics
and the academic institution. MoNES (maybe in collaboration with MoSRIT) should
offer incentives to HEIs to pursue a policy of explicitly “picking winners” or of reviewing
research projects, with a view to discovering “what works” and the dissemination of good
practice. Linkages with the business community could be encouraged by creating
opportunities for students to have a “stage” in businesses as part of their university
program. The career offices described earlier could be helpful in initiating different forms
of collaboration with the business community, as they often have already well established
credibility.

HEI’s within a Lifelong Learning Framework

106. The design and delivery of tertiary education services within a lifelong learning
framework should include, though not be confined to, the following elements: 

(a) Greater institutional flexibility. There continue to be blockages between the
formal and non-formal system in Poland that inhibit mobility and constrict the
learning opportunities of individuals. For example, the draft Law on Higher
Education limits the right to conduct postgraduate (post-licencjat, post-
engineering, post-magister) studies to units of HEIs that have the right to confer a
master’s degree. Alternative pathways and new institutional responsibilities and
procedures can be developed, so that different programs and courses are
recognized in equivalent institutions;  

(b) Differentiation of curricula with an emphasis on flexible team-based
approaches, to enable students to cope with novel and uncertain futures, rather
than emphasizing academic knowledge of a fixed body of facts relevant to the
subject being studied. The introduction of explicit entrepreneurship modules in
many courses, at both undergraduate and post graduate levels is essential; 

(c) An academic environment suitable for different student cohorts to
facilitate a wider age range including mature first time students. The retraining
of older graduates in new technologies and approaches can be expected to
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produce a more mixed attendance pattern with a significant number of part
time students studying modular courses and often including accreditation of
prior and experiential learning; 

(d) Using the growing potential of ICT to introduce different teaching
methods, with an increased personalized delivery (distance and e-learning
solutions) and a growing proportion of real life experiences being built into
courses through participative, group problem solving and project oriented
approaches; 

(e) Development of programs to satisfy the learning needs of individuals in a
range of different locations. A major challenge will be to plan to link with
EU-wide lifelong learning data bases as quickly and effectively as possible.
One example could be PLOTEUS46 – the European Internet Portal on Learning
Opportunities, which will be part of a common information service supporting
mobility throughout Europe, and which already gives structured access to
information on education and training at all levels to enhance the transparency
of learning provision for all citizens; 

(f) Ensure that certifying agencies recognize competencies and knowledge
gained through both formal non-formal and informal learning.
Certification can be based on competences rather than on the basis of courses
taken. Steps should also be taken to recognize prior learning experiences.

Conclusion

107. As discussed throughout this report, the modernization and reform of tertiary
education is a complex process that must respond equitably and efficiently to the
changing needs of individuals and the economy. The Polish government, the
Parliament, the academic community and Polish society at large are faced with a
number of important challenges in trying to balance conflicting objectives. For
example, while the autonomy and integrity of higher education institutions must be
safeguarded, this report has discussed the need to address institutional rigidities and
to introduce incentives that will improve flexibility and make institutions more
accountable both to Government and to stakeholders in the world of work. The
degree to which budgets should be allocated to institutions using standard finance
algorithms, versus implementing a “money following the student” or voucher
approach, is also a difficult unresolved issue. A third important tradeoff facing Polish
decision makers, involves the orientation and implementation of accreditation
procedures, where a fine balance must be struck between the licensing of institutions
on the one hand, and the measurement, assessment and evaluation of quality
standards on the other. In sum, while the tertiary education sector in Poland has
already undergone remarkable and highly impressive growth and change over the
past 15 years, the reform process is still far from complete. 
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ANNEX I: Poland’s Education System
following the 1999 Reform

1. Since 1999, a program of educational reform has resulted in changes to the
structure of the system, especially in relation to the provision of more flexible modular and
market relevant courses in the “profiled lycees”.  

2. The new structure of the education system consists of preschool, six years of
primary education, three years of lower secondary education, between two and four years
of upper secondary education, depending on the student’s program, modular
vocational/technical post-secondary programs of six months to two years in length, and
tertiary education of two types: academic and higher vocational. Significant curricular
branching occurs at the secondary level. The options are the three-year academic
(“general”) lycee; at least 14 three-year vocational/technical programs (“profiled lycee”),
with local governments, teachers, students, and parents at a given powiat choosing which
subset of the 14 will be offered at the secondary schools in that powiat; four-year technical
secondary schools; and two-year or three-year basic vocational programs. (see diagram of
the structure below). Graduates of all but the basic vocational programs are defined as
secondary school graduates, and graduates of the technical secondary schools also receive
the certificate of technician. Secondary school graduates can, if they wish, take the matura
examination which is one requirement for entrance into tertiary education. Whether or not
they have taken the matura examination, they can enter post-secondary school. Graduates
of basic education can enter post-secondary education or take the matura only if they
graduate from a “second chance” two year supplementary technical high school or
academic lycee program.

3. The introduction of the new structure and policies was aimed at broadening
educational services, offering a diversity of educational pathways and a smoother passage
of students through the entire system, better access to vocational qualifications and more
responsiveness to the labor market. Specifically, the provision of vocational education
aims to provide shorter teaching cycles, a good general education, broadly profiled
vocational training and comparability of qualifications. It is anticipated that the knowledge
gained in first level vocational schools, primarily geared for students who wish to become
independent and start working as quickly as possible, will permit students who wish to
continue to learn to gain professional qualifications in shorter cycle colleges, in extramural
forms or during professional work as well as during further education in universities. 

4. Thus, the new structures which are being put in place, with their stress on the
integration of the content of general and vocational education and on preparing young
people for a constant readiness to learning new skills and knowledge can be expected to
respond to the needs of lifelong learning as discussed in the final section of the report. 
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Przedmowa

Od 1963 roku Bank Światowy aktywnie wspiera rozwój i różnorodność szkolnictwa
wyższego w krajach będących jego klientami. Aktywnie promuje także zmiany w po-
lityce szkolnej, które mają na celu poprawę efektywności szkolnictwa wyższego, wy-
równywanie szans w dostępie do niego oraz zapewnia przejrzystość działań i odpo-
wiednie reagowanie na potrzeby otoczenia. Szkolnictwo wyższe jest wyjątkowo waż-
ne, albowiem wspiera gospodarkę opartą na wiedzy. Jak ważny jest to sektor dla
Banku, potwierdzono ostatnio w raporcie Constructing Knowledge Societies: New
Challenges for Tertiary Education („Budowanie społeczeństw opartych na wiedzy:
nowe wyzwania dla szkolnictwa wyższego”).

Europejski Bank Inwestycyjny dopiero niedawno, tzn. w 1997 roku, zaangażował się
w działalność na rzecz sektora szkolnictwa wyższego. Rada Europy upoważniła
wówczas EBI do inwestowania w sektorach, zajmujących się rozwojem kapitału
ludzkiego. Z punktu widzenia EBI edukacja jest szczególnie ważnym czynnikiem
w rozwijaniu innowacyjności. W roku 2003, w ramach toczącego się dialogu z rzą-
dem Rzeczypospolitej Polskiej na temat gospodarki opartej na wiedzy, Bank Świato-
wy podjął się przeprowadzenia analizy sytuacji szkolnictwa wyższego. W tym sa-
mym roku EBI opracował ramową pożyczkę, której znaczna część przeznaczona jest
na wsparcie sektora edukacji. Za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
Bank Światowy i EBI połączyły wysiłki, by przeprowadzić analizę sytuacji szkolnic-
twa wyższego w Polsce. Niniejszy raport jest wynikiem tych wspólnych wysiłków. 

Raport ma jeszcze jedną istotną cechę, gdyż jest to pierwsze studium sektorowe re-
alizowane wspólnie przez nasze instytucje. Jest więc przykładem współpracy obu
banków na rzecz wsparcia rozwoju kraju. Raport został opracowany w duchu promo-
wania wiedzy. Mamy nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem decydentów poli-
tycznych w Polsce oraz środowiska akademickiego, borykającego się z problemami
reformującego się szkolnictwa wyższego.
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Country Director

Central Europe and the Baltic States
The World Bank
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Director

Baltic Sea Department
European Investment Bank
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Podzi´kowania
Niniejsza analiza sytuacji sektora szkolnictwa wyższego w Polsce została przeprowa-
dzona przez Bank Światowy oraz Europejski Bank Inwestycyjny przy konsultacji
z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej (MENiS).
Raport niniejszy opracował zespół pod kierownictwem Mary Canning, Głównego
Specjalisty ds. Edukacji w wydziale ds. sektora rozwoju kapitału ludzkiego (Human
Development Sector Unit) Banku Światowego, w składzie: Nina Kancewicz-Hoff-
man, Uniwersytet Warszawski, obecnie sekretarz naukowy dyrektora nauki i strategii
Europejskiej Fundacji Nauki, Dorota Holzer-Żelażewska, analityk w wydziale ds.
sektora rozwoju kapitału ludzkiego (Human Development Sector Unit) Banku Świa-
towego, oraz Albert Tuijnman, Główny Ekonomista w departamencie ds. kapitału
ludzkiego (Human Capital Division) w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Raport wykorzystuje dane pochodzące z MENiS oraz Głównego Urzędu Statystyczne-
go. Źródłem informacji były także rozmowy przeprowadzone z urzędnikami admini-
stracji publicznej oraz członkami społeczności akademickiej w Polsce. Spotkanie, na
którym przedyskutowano wstępny projekt raportu, zostało zorganizowane i przeprowa-
dzone na Uniwersytecie Warszawskim w styczniu 2004 roku. W spotkaniu wzięło
udział ponad 100 przedstawicieli szkolnictwa wyższego. Autorzy raportu wyrażają po-
dziękowania za otrzymane uwagi i komentarze. Szczególne podziękowania należą się
Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwu Nauki i Informatyzacji,
Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, Jego
Magnificencji Rektorowi i pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególno-
ści pp. Ireneuszowi Białeckiemu, Stefanowi Jackowskiemu i Julicie Jabłeckiej. Auto-
rzy otrzymali również cenne uwagi od pp. Ewy Freyberg (była podsekretarz stanu
w MENiS), Ryszarda Mosakowskiego (Politechnika Gdańska), Richarda Yellanda
(OECD) i Toby Lindena (Bank Światowy).

Autorzy pragną również podziękować recenzentom raportu z Banku Światowego pp.
Jamilowi Salmi i Lauritz Holm-Nielsenorazowi oraz recenzentom z EBI pp. Luisa de
Almeida Ferreira i Stephen Wrightowi za ich pomocne komentarze i sugestie.



Skróty i akronimy

RGSW Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
GUS Główny Urząd Statystyczny
SW Szkoła Wyższa

IALS International Adult Literacy Survey (międzynarodowe badanie 
poziomu analfabetyzmu wśród dorosłych)

KAUT Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych
KBN Komitet Badań Naukowych

KRASP Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
LLL Uczenie się przez całe życie

MENiS Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
MNiI Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

OECD Organization for Economic Co-operation and Development
Phare Polish Hungarian Aid Restructuring Economies Program
PISA Program for International Student Assessment
PKA Państwowa Komisja Akredytacyjna
PPP Parytet siły nabywczej

UKA Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna
BŚ Bank Światowy
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Streszczenie

Raport o stanie szkolnictwa wyższego w Polsce został opracowany przez Bank Świato-
wy i Europejski Bank Inwestycyjny w konsultacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej
i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej. Poprawa stanu i modernizacja świadczeń szkolnic-
twa wyższego i szkół policealnych staje się ostatnio przedmiotem szczególnej uwagi
i obaw opinii publicznej. Głównym celem niniejszego raportu jest przedstawienie naj-
ważniejszych problemów dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce oraz zwrócenie
uwagi na kierunki polityki, których zadaniem jest zapewnienie poprawy jakości i do-
stępności usług edukacyjnych.

Struktura raportu

Pierwsza część raportu zawiera opis najważniejszych tendencji rozwoju szkolnictwa
wyższego w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych, w tym – rozwój ram prawnych,
regulujących działanie sektora, a także najważniejsze wyniki działań reformatorskich
w okresie minionej dekady. W drugiej części raportu zwrócono szczególną uwagę na
najważniejsze, dotychczas nierozwiązane problemy finansowania szkolnictwa wyższe-
go, zapewnienia jakości oraz powiązań z sektorem badawczo-rozwojowym oraz z go-
spodarką i wyeksponowano potrzebę budowania w Polsce podstaw do tworzenia
wszechstronnego systemu uczenia się przez całe życie. Trzecia część raportu zawiera
szereg obiecujących rozwiązań i kierującym polityką edukacyjną poddaje pod rozwagę
konkretne narzędzia reformatorskie. 

Rezultaty reform ostatniej dekady (Cz´Êç pierwsza)

Od początku lat dziewięćdziesiątych wiele osiągnięto w zakresie przeorientowania sys-
temu szkolnictwa wyższego w Polsce zgodnie z potrzebami rozwoju kapitału ludzkiego
w otwartej gospodarce rynkowej. W trakcie realizacji reformy nastąpiła stopniowa
zmiana jej priorytetów. Na początku dekady podstawowym celem prawodawcy
i wszystkich zainteresowanych stron było przyznanie uczelniom większej autonomii (po
wielu latach sprawowania kontroli przez władze centralne) oraz zwiększenie liczby stu-
dentów uczelni wyższych. Cel ten został osiągnięty dzięki przyjęciu istotnych aktów
prawnych oraz dzięki wprowadzeniu zmian w systemie form studiów i dyplomów. Pod
koniec lat dziewięćdziesiątych, w wyniku gwałtownego wzrostu liczby studentów
i szkół wyższych, władze rządowe i społeczeństwo zaczęły zwracać szczególną uwagę
na dostępność i jakość studiów. 

Najwa˝niejsze problemy dnia dzisiejszego (Cz´Êç druga)

Szczególny wpływ na system szkolnictwa wywierają dwa podstawowe elementy, tzn.
przewidywany spadek liczby ludności w Polsce oraz zmiany zapotrzebowania rynku
pracy na wykształcone kadry pracownicze. Oczekuje się, że nastąpi wzrost możliwości
zatrudnienia w zawodach wymagających wysokiego poziomu wiedzy, przy czym przy-
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puszcza się, że nastąpi spadek liczby miejsc pracy dla osób o niskich kwalifikacjach, na
stanowiskach robotniczych oraz dla osób kończących szkoły bez uzyskania formalnych
kwalifikacji. Jest to szczególnie istotny czynnik, biorąc pod uwagę wysoki obecnie po-
ziom bezrobocia. W raporcie proponuje się, aby poza zapewnieniem wiedzy ogólnej,
technicznej i umiejętności biznesowych, system edukacyjny wyposażał absolwentów
w kompetencje i sprawności potrzebne w życiu codziennym, takie jak rozwiązywanie
problemów, praca zespołowa, umiejętności praktyczne oraz komunikowania się, a także
przygotowywał do podejmowania ryzyka, co jest niezbędne w rozwijaniu przedsiębior-
czości. Przeprowadzone ostatnio badania porównawcze osiągnięć uczniów oraz ogól-
nych wyników kształcenia poddają w wątpliwość gotowość systemu edukacji w Polsce,
na wszystkich poziomach, do przygotowania młodych ludzi tak, aby mogli oni odpo-
wiednio reagować na zmieniające się wymagania gospodarki opartej na wiedzy oraz
wykorzystać możliwości pojawiające się po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii
Europejskiej.

W raporcie omówiono sześć kluczowych problemów:

1. Finansowanie: Poziom środków publicznych wydatkowanych na jednego studenta
jest bardzo niski w porównaniu ze standardami międzynarodowymi. Nawet
uwzględniając różnice w poziomie cen, wydatki na jednego studenta w szkolnic-
twie wyższym nie osiągają połowy średniego poziomu krajów OECD i są znacznie
niższe niż wydatki ponoszone na Węgrzech czy w Republice Czeskiej. Przy braku
algorytmu lub innego podobnego mechanizmu alokacji środków publicznych, nie
ma gwarancji, że wydatki publiczne na edukację są rozdysponowywane zgodnie
z priorytetami. Na poziomie instytucjonalnym nie zostały rozwinięte możliwości
i umiejętności strategicznego i wieloletniego planowania inwestycji.

2. Równość dostępu: Odpowiedzią na wzrost popytu na usługi szkolnictwa wyższe-
go było utworzenie odpłatnych form kształcenia na uczelniach państwowych oraz
w szkołach niepublicznych. Studenci studiów dziennych mają możliwość uzyska-
nia bezzwrotnego wsparcia finansowego, aczkolwiek liczba studentów otrzymują-
cych pomoc jest bardzo niska. W sierpniu 1998 roku uruchomiony został program
preferencyjnych kredytów dla studentów. Jednak liczba studentów korzystających
z kredytów jest ciągle niska – i nie wiadomo dlaczego. W konsekwencji studenci
i ich rodziny ponoszą wysokie koszty związane z kształceniem. Z badań i rapor-
tów wynika, że dostęp do szkolnictwa wyższego dla młodzieży pochodzącej z ro-
dzin o niższym poziomie wykształcenia jest bardziej ograniczony niż w przypad-
ku młodych ludzi z rodzin, których dzieci tradycyjnie kształcą się na wyższych
uczelniach. 

3. Zarządzanie: Polskie uczelnie mają wyższy poziom autonomii niż uczelnie w po-
zostałych 11 krajach członkowskich OECD w zakresie działalności akademickiej
i zarządzania budżetem, w tym: w zakresie dystrybucji środków finansowych, re-
krutacji pracowników i studentów. System zarządzania uczelnią jest zamknięty, co
oznacza, że zainteresowane strony, takie jak społeczności naukowe i biznesowe,
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mają niewielki wpływ na działalność szkół. Autonomia szkół musi być równowa-
żona ich odpowiedzialnością wobec rządu i zainteresowanych za jakość i efektyw-
ność kształcenia. Akademicką wizję uniwersytetu należy powiązać z efektywnym
zarządzaniem nowoczesną instytucją. Obecnie brakuje czynników motywujących
uczelnie do osiągania wyższej efektywności wewnętrznej, na przykład poprzez nie-
tradycyjne wykorzystywanie metod kształcenia, personelu i infrastruktury.

4. Jakość: Podobnie jak w innych krajach, które doświadczyły szybkiego wzrostu
i w których zwiększyła się liczba studentów, w Polsce pogorszyła się jakość szkol-
nictwa wyższego. Winą za ten stan rzeczy obarcza się często gwałtowny rozwój
niepublicznych szkół wyższych. Obok przykładów uczelni niepaństwowych, oferu-
jących nowatorskie programy na wysokim poziomie, istnieje także wiele niepań-
stwowych uczelni, w których szybka reakcja na potrzeby rynku następowała kosz-
tem obniżenia standardów nauczania, co też w dużym stopniu wpływa na egalita-
ryzm. W przypadku podejmowania przez nauczycieli akademickich pracy na wielu
uczelniach, najprawdopodobniej poświęcany czas studentom uczelni niepublicz-
nych, którzy przecież płacą za studiowanie, jest zbyt krótki, co wyraźnie pogarsza
warunki studiowania. Ponadto, na uczelniach publicznych nauczyciele zwykle
priorytetowo traktują studentów bezpłatnych studiów dziennych, gdyż są to studen-
ci najlepsi, wybrani w konkurencyjnym procesie egzaminów wstępnych. Studenci,
płacący za studia są z zasady słabiej przygotowani, dlatego nie są w stanie dostać
się na studia bezpłatne. Należy ocenić pozytywnie, iż Polska uznała za konieczne:
akredytację nowych, niepaństwowych uczelni; podjęcie działań w celu stworzenia
wszechstronnego systemu zapewnienia jakości, ustanowienie i rozwijanie Pań-
stwowej Komisji Akredytacyjnej i innych niezależnych Komisji Akredytacyjnych. 

5. Reakcja na potrzeby gospodarki: W Polsce połączenie tradycji akademickich z nie-
zależną strukturą prawno-finansową sprzyja tworzeniu zamkniętego i autonomicz-
nego środowiska akademickiego, które w niewielkim stopniu uwzględnia potrzeby
rynku pracy i biznesu – w tym innowacyjność. W większości uczelnie polskie nie
koncentrują uwagi na potrzebach przedsiębiorstw stosujących zaawansowane tech-
nologie ani też na potrzebach społeczeństwa. Brakuje również powiązań – np. kon-
traktów lub wspólnych badań, wymiany personelu, wymiany patentów, udzielania
licencji na technologie, zakupu/współużytkowania sprzętu – między uczelniami
a środowiskiem biznesowym oraz sektorami przemysłu. 

6. Ukierunkowanie szkolnictwa wyższego na kształcenie się przez całe życie: Polska
nie zapewnia odpowiednich możliwości kształcenia przez całe życie, tak jak jest
ono zdefiniowane przez OECD. Nic więc dziwnego, że poziom uczestnictwa
w procesie uczenia się przez całe życie jest w Polsce niski. Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu nadzorowało przygotowanie strategii kształcenia przez całe ży-
cie, która zaakceptowana została przez rząd w lipcu 2003 roku. Strategia kształce-
nia przez całe życie stanowi pierwszy krok w procesie tworzenia programu działa-
nia. Wdrożenie tego ambitnego programu jest wyzwaniem, które wymaga wzmoc-
nienia instytucjonalnego, aby mogło być zrealizowane.
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Droga rozwoju: Obiecujàce scenariusze rozwoju (Cz´Êç trzecia)

System szkolnictwa wyższego w Polsce potrzebuje jasnej strategii oraz wizji rządowej.
Konieczne jest stworzenie warunków, które zachęcą uczelnie do większej innowacyjno-
ści i do wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom konkurencyjnej gospodarki opartej na
wiedzy oraz do zmieniających się wymagań rynku pracy dla osób najlepiej wykształco-
nych. W tym aspekcie, według sugestii raportu, rola decyzyjna MENiS powinna ulec
wzmocnieniu. Ministerstwo powinno prowadzić debaty nad reformą całego systemu
edukacji, a przede wszystkim nad rozwojem szkolnictwa wyższego. Wykorzystanie
efektów dotychczasowego postępu oraz realizacja programów, które przyczynią się do
stworzenia systemu szkolnictwa wyższego na światowym poziomie, wymagać będzie
rozwiązania następujących problemów: (I) przejrzyste i sprawiedliwe finansowanie roz-
wijającego się powszechnego szkolnictwa wyższego; (II) poprawa jakości usług eduka-
cyjnych oraz (III) ulepszanie współpracy i powiązań systemu z rynkiem pracy oraz
w zakresie spełniania potrzeb innowacyjności i technologii nowoczesnej gospodarki
opartej na wiedzy; a także (IV) zorientowanie szkolnictwa wyższego na system uczenia
się przez całe życie.
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Szkolnictwo wy˝sze1 w Polsce

Wprowadzenie

1. „Szkolnictwo wyższe ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia potencjału inte-
lektualnego, od którego zależą powiększanie i stosowanie wiedzy oraz dla promowania
edukacji dorosłych, koniecznej do uaktualniania wiedzy i umiejętności poszczególnych
osób”2. Nie ma wątpliwości, jak ważną rolę odgrywa szkolnictwo wyższe w Polsce,
gdy kraj stara się osiągnąć odpowiedni poziom dobrobytu w ramach gospodarki euro-
pejskiej, która coraz bardziej zależy od technologii i szybkiej wymiany informacji3.
Osiągnięcie sukcesu na konkurencyjnym rynku pracy zależy od rozwoju i stałego pro-
cesu odnowy kapitału ludzkiego4. Tak jak w wielu innych krajach, tak w Polsce opinia
publiczna zwraca coraz większą uwagę na możliwość reformowania systemu świad-
czenia usług przez szkolnictwo wyższe i policealne oraz finansowania tych świadczeń,
w celu ich dostosowania do bieżących potrzeb społeczno-gospodarczych. 

2. Angielska wersja językowa niniejszego raportu stosuje terminy tertiary edu-
cation i szkolnictwo wyższe według definicji OECD. Termin tertiary education doty-
czy nie tylko „edukacji uniwersyteckiej, ale także innych instytucji szkolnictwa wyż-
szego, które mają uprawnienia do nadawania stopni naukowych”. Termin ten może
odnosić się również do szkół policealnych, „które oferują kursy i programy na pozio-
mie niższym niż licencjat”. W pierwszej części raportu opisano, w jaki sposób szkol-
nictwo wyższe w Polsce ewoluowało od początku lat dziewięćdziesiątych. Druga
część raportu zawiera omówienie pozycji Polski w zakresie rozwoju kapitału ludz-
kiego, przy wykorzystaniu wskaźników międzynarodowych. Ponadto w części tej
omawia się zmieniające się wymagania rynku pracy w dziedzinie umiejętności nie-
zbędnych na tym rynku od początku lat dziewięćdziesiątych. Następnie autorzy ra-
portu wyznaczyli najważniejsze tendencje panujące w szkolnictwie wyższym, w tym,
między innymi, wymagania dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego, zapew-
nienia jakości oraz powiązań pomiędzy działalnością naukowo-badawczą a gospo-
darką. Ostatni rozdział w tej części raportu poświęcony został zagadnieniu stworze-
nia i wdrożenia wszechstronnego systemu uczenia się przez całe życie (LLL), który
zapewni dostęp do nowoczesnych usług edukacyjnych dla całego społeczeństwa.

1

1 W angielskiej wersji językowej raportu używany jest termin tertiary education, zdefiniowany w drugim
akapicie niniejszego raportu.

2 Bank Światowy. 2002, str. XVII 
3 OECD. 2003. str. 61.
4 Zdefiniowanego jako „wiedza, umiejętności, nastawienie i inne osobiste cechy potrzebne dla aktywności
ekonomicznej”, OECD. 1999b.



Trzecia część przedstawia kilka obiecujących, nowych kierunków polityki i proponu-
je działania reformatorskie w kluczowych obszarach: finansowania, zapewnienia ja-
kości, wprowadzania innowacji oraz zorientowania szkolnictwa wyższego na uczenie
się przez całe życie (kształcenie ustawiczne), poddając je pod rozwagę gronu decy-
dentów politycznych w Polsce.
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Dekada Reform

G∏ówne tendencje rozwojowe polskiego szkolnictwa wy˝szego

3. Od pierwszych lat transformacji stale rosnący popyt na miejsca w szkołach
wyższych postawił przed polskim sektorem szkolnictwa wyższego poważne wyzwania
i problemy. Nowe akty prawne zapewniły instytucjom szkolnictwa wyższego daleko
idącą autonomię. Jaki był efekt tych zmian?

Rys. 1. Ludność w grupie wiekowej 19-24 lata i studenci w instytucjach
szkolnictwa wyższego, Polska, 1990-2030

Źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2002 r., Roczniki demograficzne oraz prognoza
ludności GUS, 1999.

4. Jedną z konsekwencji tych zmian był fakt, że w latach 1990 – 2001 liczba stu-
dentów w szkołach wyższych wzrosła ponad trzykrotnie, co podniosło wskaźnik uczest-
nictwa do poziomu równego obecnie średniej dla krajów o wysokich dochodach –
członków OECD. W latach 1997 – 1998 współczynnik skolaryzacji brutto dla szkolnic-
twa wyższego był wyższy niż w krajach szczycących się wysokim poziomem rozwoju
kapitału ludzkiego, takich jak Irlandia czy Japonia. 

3
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Tabela 1. Studenci szkół wyższych w Polsce

Liczba studentów 1990/91 1995/96 2000/01 2001/02 2002/03*

w tys. 03.8 794.6 1584.8 1718.7 1800.5

Współczynnik skolaryzacji**%

Brutto 12.9 22.3 40.7 43.6 46.2

Netto 9.8 17.2 30.6 32.7 35.0

* Dane z roku 2002/03 na podstawie Spisu Powszechnego
** Współczynnik skolaryzacji brutto oblicza się wg liczby studentów, niezależnie od wieku,
studiujących na danym poziomie w stosunku do łącznej liczby ludności określonej dla grupy
wiekowej uznanej za odpowiednią dla danego poziomu edukacji. Współczynnik skolaryzacji
netto oblicza się jako liczbę studentów w określonej grupie wiekowej (zgodnie ze standardami
prawnymi) korzystających z nauki na danym poziomie w stosunku do łącznej populacji w da-
nej grupie wiekowej. 

Źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2002 r.

Rys. 2. Wskaźnik uczestnictwa w szkolnictwie wyższym, brutto 
Wybrane kraje, 1990 – 2000 
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Źródło: Bank Światowy. 2004b.

5. Jak wynika z rysunku 3, szybki wzrost popytu zaowocował gwałtownym wzro-
stem liczby nowych, niepaństwowych szkół wyższych. W 1992 roku było ich 15, a w roku
2002 już ponad 250. Najszybszy wzrost liczby szkół niepaństwowych odnotowano po ro-
ku 1997, gdy ich liczba po raz pierwszy przekroczyła liczbę szkół państwowych. W chwili
obecnej szkół niepaństwowych jest dwukrotnie więcej niż państwowych.
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Źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2002 r.

6. Ponadto wprowadzono formę odpłatnego kształcenia w szkołach państwowych.
Obowiązujące prawo wymaga, by liczba studentów uczestniczących w płatnych formach
kształcenia w szkołach państwowych nie przekraczała 50% ogółu studentów, ale zapis ten
często nie jest respektowany. W efekcie nastąpiła sytuacja, w której łączna liczba studen-
tów płacących za studia w uczelniach publicznych i niepublicznych przekroczyła liczbę
studentów kształcących się na studiach bezpłatnych (patrz: rys. 4). 

Rys. 4. Liczba studentów szkół wyższych w Polsce 
Studia płatne i bezpłatne, 1991 – 2002

Rys. 3. Liczba instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce
Państwowe i niepaństwowe, 1991 – 2003

Liczba 
szkó∏

wy˝szych

Źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2002 r.
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Reforma ram prawnych

7. Od początku lat dziewięćdziesiątych polski system szkolnictwa wyższego i nauki
uległ zmianie poprzez wprowadzenie w życie następujących czterech aktów prawnych:

(a) Ustawa o szkolnictwie wyższym (12 września 1990);

(b) Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym (12 września 1990);

(c) Ustawa o Komitecie Badań Naukowych (12 stycznia 1991);

(d) Ustawa o wyższych szkołach zawodowych (26 czerwca 1997).

8. System szkolnictwa wyższego na następną dekadę został określony przez,
wymienione poniżej, najważniejsze postanowienia Ustawy o szkolnictwie wyższym
z 1990 roku: 

(a) Zapewnienie każdej instytucji szkolnictwa wyższego niezależności naukowej
w prowadzeniu badań naukowych i publikowaniu ich rezultatów oraz innych opi-
nii kręgów akademickich. Postanowienie to było bezpośrednią reakcją na funkcjo-
nowanie szkolnictwa wyższego w systemie komunistycznym – pod kontrolą poli-
tyczną;

(b) Znaczącej niezależności instytucji szkolnictwa wyższego w kształtowaniu swych
struktur organizacyjnych, polityki zatrudnienia i systemów zarządzania finansami.
Statutom i innym dokumentom wewnętrznym szkół przyznano większą moc de-
cyzyjną; 

(c) Ustawa zapewnia także większą niezależność wydziałom, zarówno organizacyj-
ną jak i finansową, choć decyzje wydziałów muszą być zatwierdzane przez rekto-
ra lub przez senat. Możliwość tę wykorzystują silniejsze i większe uniwersytety
(którymi w innym wypadku trudno by było zarządzać) decentralizując proces de-
cyzyjny;

(d) Jednak zarówno na poziomie instytucji, jak i wydziału władzę przyznano wybie-
ralnym organom uczelni, „wyraźnie (...) w procesie decyzyjnym większą rolę od-
grywają organy kolegialne niż pojedyncze osoby – dziekani i rektorzy”;5

(e) Ustawa przewiduje utworzenie instytucji niepaństwowych. W roku 1990 jedyną
prywatną instytucją szkolnictwa wyższego był Katolicki Uniwersytet Lubelski,
który otrzymywał wsparcie z budżetu państwa na mocy decyzji Sejmu. W roku
2002 było już ponad 250 uczelni niepaństwowych;

(f) Ustawa wprowadza zróżnicowanie w finansowaniu studiów dziennych i innych ty-
pów studiów (wieczorowych i zaocznych). Studia dzienne są bezpłatne, na inne
rodzaje studiów można nakładać opłaty. Rozwiązanie to miało ogromny wpływ na
rozwój sektora szkolnictwa wyższego w Polsce;

(g) Ustawa przewiduje utworzenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, niezależ-
nego ciała doradczego przy Ministrze Edukacji Narodowej. W skład Rady wcho-
dzą pracownicy naukowi i dydaktyczni uczelni, wybierani przez społeczność
akademicką i przedstawicieli studentów. W okresie minionej dekady Rada od-

5 OECD. 1996a. str. 34.
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6 Tytuł doktora habilitowanego jest przyznawany osobom, które już mają tytuł doktora, po przedstawieniu
pracy habilitacyjnej i zdaniu kolokwium. Praca habilitacyjna ma wnosić duży wkład do rozwoju danej
dziedziny lub kierunku i musi zostać opublikowana w całości lub w większej części. W systemach szkolnictwa
wyższego opartych na wzorze niemieckim na profesora można mianować tylko doktora habilitowanego.

grywała kluczową rolę w procesie rozwoju sektora szkolnictwa wyższego w Pol-
sce, gdyż właśnie Rada określała, które kierunki kształcenia na stopnie naukowe
miałyby być oferowane oraz określała minima programowe dla tych kierunków.
Na podstawie tych wymagań Rada oceniała wnioski założycielskie nowych in-
stytucji szkolnictwa wyższego dla Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Sytu-
acja Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego zmieniła się w roku 2001, w momen-
cie stworzenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W chwili obecnej Rada peł-
ni przede wszystkim funkcję doradczą, wspierając Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu oraz Ministra Nauki i Informatyzacji. Rada doradza w sprawach doty-
czących polityki edukacyjnej, w kwestiach regulacji instytucji szkolnictwa wyż-
szego oraz w kwestiach związanych z Nową Maturą, która ma być jednocześnie
egzaminem wstępnym. Ponadto Rada w dalszym ciągu doradza w kwestiach mi-
nimum programowego dla poszczególnych kursów oraz w kwestiach nowych
kierunków studiów.

9. Głównym zadaniem Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym było
zapewnienie porównywalnych, akademickich kryteriów przyznawania stopni i tytułów
naukowych, po wielu latach podporządkowania ich polityce. Centralna Komisja ds. Ty-
tułu Naukowego i Stopni Naukowych, której członkowie są wybierani przez społecz-
ność akademicką, stoi na straży jakości i uczciwości decyzji. Komisja udziela poszcze-
gólnym wydziałom i instytutom badawczym prawa do nadawania tytułów doktora
i doktora habilitowanego6. Ponadto Komisja rekomenduje Prezydentowi Rzeczypospo-
litej Polskiej kandydatów do tytułu profesora zwyczajnego na podstawie procedury
nadania tytułu realizowanej w uprawnionej jednostce uniwersyteckiej lub badawczej. 

10. Utworzenie Komitetu Badań Naukowych (KBN – obecnie Ministerstwa Na-
uki i Informatyzacji MNiI) zrewolucjonizowało finansowanie nauki polskiej. Znacze-
nie mają następujące cechy systemu:

(a) Instytucje ze wszystkich trzech sektorów nauki: szkolnictwa wyższego, Polskiej
Akademii Nauk i instytutów naukowych funkcjonują w ramach jednego systemu
finansowania;

(b) Znaczna część funduszy zostaje przyznana na zasadzie konkursów, w formie
grantów badawczych;

(c) Finansowanie statutowe instytucji opiera się na ocenie wszystkich instytucji ba-
dawczych uprawnionych do otrzymania finansowania z KBN (obecnie MNiI). In-
stytucje te są przedmiotem regularnej oceny, a poziom finansowania zależy od ka-
tegorii oceny;

(d) Dla instytucji szkolnictwa wyższego system oznacza także zróżnicowanie źródeł
finansowania, gdyż pieniądze pochodzą zarówno z budżetu MENiS – na działal-
ność edukacyjną, jak i z KBN – na działalność naukowo-badawczą. 



11. Wprowadzenie w roku 1997 Ustawy o wyższych szkołach zawodowych za-
kończyło wstępny etap reform. Zadaniem ustawy jest wypełnienie luki w systemie
szkolnictwa wyższego poprzez ustanowienie instytucji funkcjonujących na poziomie
regionalnym, pod wspólnym nadzorem i kierownictwem MENiS, władz regionalnych
oraz innych zainteresowanych podmiotów (tzn. stowarzyszeń zawodowych, organizacji
pracodawców) oraz uniwersytetów, z którymi organizacje te zawrą umowy. Takie
wspólne kierownictwo ma zapewnić zarówno jakość nauczania, jak i kadrę akademicką
dla nowych szkół (uniwersytetów) oraz uwzględnić potrzeby regionu i rynku pracy.

12. Cztery wymienione powyżej akty prawne uległy zmianom w związku z nowy-
mi wydarzeniami w sektorze. Nowa Ustawa o stopniach naukowych i tytule nauko-
wym została przyjęta w roku 2003. Ustawa o szkolnictwie wyższym była nowelizowa-
na wielokrotnie, przy czym stworzenie w 2001 roku Państwowej Komisji Akredytacyj-
nej stanowiło najpoważniejszą zmianę. W lipcu 2004, gdy pisano niniejszy raport, po
wielu konsultacjach w środowisku akademickim, przedstawiono w Sejmie dwa projek-
ty ustawy o szkolnictwie wyższym. Nowa ustawa ma zajmować się kluczowymi spra-
wami reformy szkolnictwa wyższego. Ponadto, ramy prawne, regulujące działalność
badawczo-rozwojową i jej finansowanie, również znalazły się w fazie zmian. W roku
2003 nastąpiła bowiem reorganizacja KBN i utworzono Ministerstwo Nauki i Informa-
tyzacji, które przedłożyło Sejmowi projekt ustawy o finansowaniu badań naukowych.

G∏ówne osiàgni´cia reformy

13. Od początku lat dziewięćdziesiątych utworzono szereg nowych kierunków
i programów oraz zmieniono polski system, aby zbliżyć go do anglo-europejskiej
struktury stopni naukowych w szkolnictwie wyższym, obecnie wprowadzanej w ra-
mach procesu bolońskiego. Struktura ta przewiduje trzy stopnie naukowe: licencjata
(Bachelor), magistra (Master) i doktora (Ph.D.) – w przeciwieństwie do struktury dwu-
stopniowej (magister i doktor), istniejącej wcześniej. Proces wprowadzania nowej
struktury postępuje powoli, lecz systematycznie i coraz więcej wydziałów przyjmuje tę
strukturę. Proces wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Państwowa
Komisja Akredytacyjna, definiując wymagania dla poszczególnych stopni naukowych.
Niemniej jednak debata na temat konsekwencji podziału pięcioletnich programów stu-
diów na poszczególne fazy jeszcze się w środowisku akademickim nie odbyła. Ponadto
nie wszędzie jeszcze ustalono konkretne oczekiwania co do tytułu licencjata, w przeci-
wieństwie do jasno określonych wymagań dotyczących tytułu magistra. 

14. Studia doktoranckie istnieją w Polsce od wielu dziesięcioleci. Priorytetem dla
MENiS i KBN jest zwiększenie liczby doktorantów. Liczba studentów studiów dokto-
ranckich wzrosła z 4 427 osób w roku 1993 do 31 072 w roku 2002. Studenci studiów
doktoranckich mają dostęp do stypendiów badawczych finansowanych w formie spe-
cjalnych grantów przez KBN. Zmianom ulega również forma i treść studiów dokto-
ranckich. Tradycyjnie studia doktoranckie były długotrwałym okresem studiów indy-
widualnych i pisania pracy doktorskiej pod opieką profesora. Tak, jak w wielu krajach
europejskich, tak obecnie w Polsce wprowadzony jest model amerykański studiów
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doktoranckich, który obejmuje kursy kończące się egzaminami oraz pisanie pracy dok-
torskiej. Ponieważ nie zostały wypracowane dotąd jasne reguły, a instytucje znajdują
się na różnych etapach wdrażania tego modelu, pojawiają się różnice programowe
i wymagania dotyczące ukończenia studiów doktoranckich. Szereg nowych przepisów,
regulujących kwestie studiów doktoranckich, wprowadziła Ustawa o stopniach nauko-
wych i tytule naukowym (z 14 marca 2003 roku). Oczekuje się, że nowa ustawa
o szkolnictwie wyższym będzie zawierała definicje uściślające wymagania programo-
we oraz wiążące się z funkcjonowaniem studiów doktoranckich. 

15. Licencjat i wyższe szkolnictwo zawodowe. Wprowadzenie stopnia licencjata
– w ramach integracji z dominującym w Europie modelem szkolnictwa wyższego –
ułatwiło rozwój szkolnictwa zawodowego. Proces przyspieszono w roku 1997 Ustawą
o wyższych szkołach zawodowych. Nowe szkoły, utworzone z inicjatywy MENiS lub
też z inicjatywy sejmików wojewódzkich, mają kształcić absolwentów na potrzeby
rynku pracy. Jednak ani tytuł licencjata, ani wyższe szkoły zawodowe nie zostały w za-
sadzie zaakceptowane przez polskie środowisko akademickie i, szerzej, przez praco-
dawców oraz społeczeństwo – jako równorzędne studiom akademickim. Wyższe szko-
ły zawodowe uważane są przez ich organizatorów, kadrę i przez samych studentów za
wstęp do edukacji uniwersyteckiej drugiego stopnia – studiów magisterskich. Widać to
w sposobie, w jakim szkoły takie się reklamują, podkreślając, że ich dyplom otwiera
drogę do kontynuowania nauki na studiach magisterskich. Także badania wykazują, że
większość studentów planuje dalszą naukę7. Lektura ogłoszeń o pracy w prasie co-
dziennej również świadczy, że pracodawcy poszukują magistrów i nie uważają tytułu
licencjata za pełnoprawny dyplom wyższej uczelni.

16. W szkołach wyższych studia na poziomie licencjatu wprowadzono najpierw na
płatnych studiach wieczorowych i zaocznych. Zainteresowanie licencjatem na studiach
dziennych było znacznie mniejsze. Studenci, którzy nie płacą za naukę, mogą przywią-
zywać mniejszą wagę do czasu trwania nauki koniecznej do uzyskania dyplomu. Na
niektórych kierunkach niechętnie odnoszono się do studiów licencjackich, gdyż nie
uznają dyplomu zawodowego w swojej dziedzinie. Na wyższych uczelniach – na wy-
działach, w katedrach i instytutach – wprowadzeniu licencjatu nie towarzyszyła
wszechstronna debata, w której zdefiniowano by wymagania dla obu stopni wykształ-
cenia – dla licencjatów i magistrów. Uniwersytety chętnie przyjmują absolwentów
wyższych szkół zawodowych na płatne studia magisterskie, gdyż jest to dla nich dodat-
kowe źródło wpływów. 

17. Od początku lat dziewięćdziesiątych dzięki aktywnemu uczestnictwu uniwer-
sytetów, wydziałów, instytutów (katedr), naukowców i studentów nawiązywano kon-
takty międzynarodowe, zarówno na poziomie instytucjonalnym jak i indywidualnym,
w różnych unijnych programach wymiany. To raczej Polacy jeździli do krajów Pięt-
nastki. Więzy akademickie łączące Polskę z UE oraz ze Stanami Zjednoczonymi dy-
namicznie się rozwijają. Europejski System Transferu Punktów (ECTS), ułatwiający

7 Wójcicka Maria, NiSW 2/18/2001.
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porównywanie dyplomów i zwiększający mobilność polskich studentów w UE, został
wprowadzony w połowie lat dziewięćdziesiątych i od tego czasu dynamicznie się roz-
wija. W roku 2000 rozpoczął się proces wdrażania suplementu do dyplomu, mającego
ułatwić międzynarodowe uznawanie wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych
i akademickich, aby stworzyć zachętę do podejmowania studiów w Polsce przez stu-
dentów zagranicznych. W rezultacie do końca roku akademickiego 2001/02 wydano
prawie 4000 suplementów do dyplomu. Wdrażanie obu procesów, w świetle obecnie
obowiązującego prawa, nie jest obowiązkowe, aczkolwiek nowy projekt ustawy
o szkolnictwie wyższym proponuje ustanowić taki wymóg. 

18. Ważnym pozytywnym wynikiem dekady reform w szkolnictwie wyższym
jest zróżnicowanie programów i kursów oferowanych przez publiczne szkoły wyższe.
Ponadto zapewniono studentom możliwość wyboru pomiędzy różnymi rodzajami stu-
diów, tzn. studia dzienne oraz wieczorowe i zaoczne. Dwa wykresy zawarte na rys. 5,
prócz informacji o coraz większej liczbie studentów, studiujących na coraz bardziej
różnorodnych kierunkach, pokazują także zmiany instytucjonalne sektora szkolnictwa
wyższego w Polsce. Nie dziwi, iż miał miejsce, łatwy do przewidzenia, znaczny roz-
wój kierunków biznesowych i społecznych, przy czym wiele z nich powstało w szko-
łach niepaństwowych. W sektorze niepaństwowym zaobserwowano również wzrost
zainteresowania matematyką i informatyką. Zauważyć jednak należy, iż szkolnictwo
niepaństwowe nie prowadzi wielu kierunków inżynierskich, technicznych i w zakresie
nauk przyrodniczych. Tak więc odnotowany jest wzrost kierunków, które można
szybko zorganizować przy stosunkowo niskich nakładach finansowych, a więc które
nie wymagają inwestycji na laboratoria ani skomplikowany sprzęt. Dominacja „ta-
nich” kierunków na uczelniach niepaństwowych ma znaczenie dla sprawiedliwego
systemu finansowania edukacji i szkoleń, gdyż studenci, którzy nie są w stanie dostać
się do szkół państwowych, mają, de facto, ograniczony wybór zawodu.

19. Od początku lat dziewięćdziesiątych wiele osiągnięto, na drodze zorientowa-
nia polskiego szkolnictwa wyższego na spełnianie potrzeb konkurencyjnej gospodarki
rynkowej w zakresie kapitału ludzkiego. W trakcie procesu transformacji stopniowo
następowała zmiana priorytetów działań reformatorskich. Na początku głównym ce-
lem legislatury i wszystkich zainteresowanych stron było skoncentrowanie uwagi na
zwiększenie autonomii szkolnictwa wyższego – po dekadach rządów centralistycz-
nych – oraz na zwiększenie liczby kształcących się w szkolnictwie wyższym. Do koń-
ca lat dziewięćdziesiątych wzrost liczby instytucji szkolnictwa wyższego doprowadził
do zwrócenia szczególnej uwagi, przez rząd i społeczeństwo, na jakość kształcenia
i równość dostępu do wykształcenia. Te kwestie zostaną omówione w drugiej części
niniejszego raportu.
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Rys. 5. Bezwzględny wzrost liczby studentów i różnice grup kierunków 
studiów w szkołach państwowych i niepaństwowych 
w roku 1995 i 2002

Źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2002 r.
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Źródło: GUS. Prognoza ludności Polski 1999.

21. Koszt jednostkowy, skorygowany parytetem wartości nabywczej, w dziedzinie
szkolnictwa podstawowego i średniego pozostaje znacznie poniżej średniej dla krajów

G∏ówne problemy dnia dzisiejszego

Wyzwania demograficzne

20. Struktura demograficzna ludności Polski w wieku szkolnym ulega gwałtownym
zmianom. Obecny poziom współczynnika płodności nie gwarantuje prostej zastępowal-
ności pokoleń i obniżył się ze średnio 2 urodzeń na kobietę w roku 1990 do 1,3 – w roku
2000. W rezultacie od roku 1990 spada liczba osób w wieku szkolnym (2-24 lat). Biorąc
pod uwagę sytuację w roku 2000, szacuje się, iż do 2010 roku liczba ta spadnie o dalsze
22% dla wszystkich poziomów nauczania. W 2020 roku spadek ten ma osiągnąć 28%.
Rysunek 6 ukazuje, jak roczniki wyżowe i niżowe będą się przesuwały przez kolejne
poziomy kształcenia w różnych punktach przewidywanego cyklu.

Rys. 6. Przewidywane trendy demograficzne w podziale na poszczególne
grupy wiekowe, Polska 2002 – 2020

przedszkole, 3-5 rok ˝ycia
podstawowe, 7-13 rok ˝ycia
liceum, 17-19 rok ˝ycia
OGÓ¸EM 3-24 rok ˝ycia

zerówka, 6 rok ˝ycia
gimnazjum, 14-16 rok ˝ycia
wy˝sze, 20-24 rok ˝ycia
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członkowskich OECD8. Jednocześnie istnieją znaczące zapóźnienia w inwestycjach
w szkolnictwie, a płace nauczycieli są, w porównaniu ze standardami międzynarodowy-
mi, niskie. Wskaźniki jakości edukacji sygnalizują, że, być może, trzeba będzie zwięk-
szyć wydatki na zapewnienie jej wysokiego poziomu. Zmiany demograficzne, o których
mowa powyżej, mogą przyczynić się do znacznych oszczędności, jeżeli rząd będzie
miał możliwość dostosowania nakładów tak, aby wykorzystać oszczędności związane
z mniejszymi kohortami. Na przykład, koszt jednostkowy kształcenia ucznia w szkole
podstawowej w roku 1998 wyniósł 1496 USD9. Gdyby wszyscy w wieku 7 – 14 lat
w roku 1998 rozpoczęli naukę, koszt łączny liczby 4,9 mln uczniów wyniósłby 7,4 mld
USD. W roku 2010 kohorta w wieku 7 – 14 lat zmniejszy się do poziomu 3,1 mln. Sto-
sując koszt jednostkowy roku 1998 mniejsza kohorta oznacza, iż nakłady mogą się
zmniejszyć o 2,7 mld USD. Zmiany w strukturze wiekowej będą więc wymuszały zna-
czące zmiany w zakresie organizacji i liczby szkół. Nastąpi także wzmożony popyt na
nauczycieli przedszkoli w różnych profilach nauczania. Chociaż prawdopodobnie nie
uda się wykorzystać całkowicie tej teoretycznie założonej kwoty oferowanej przez sytu-
ację demograficzną, wiele jednak można osiągnąć poprzez ostrożne planowanie.

Zmieniajàcy si´ rynek pracy

22. Od początku lat dziewięćdziesiątych zmiany w popycie na wykwalifikowaną siłę robo-
czą w Polsce mają istotny wpływ na kierunki polityki w zakresie systemów kształcenia, do-
kształcania i doskonalenia. Rysunek 7 pokazuje, iż nawet w czasach dużego bezrobocia absol-
wenci szkół średnich lub wyższych radzą sobie na rynku pracy lepiej niż absolwenci szkół pod-
stawowych oraz osoby, które nie mają pełnego wykształcenia. Prawdopodobieństwo pozosta-
wania bezrobotnym jest wyższe w przypadku osób o niskim statusie wykształcenia. Najniższy
wskaźnik osób zatrudnionych odnotowano w przypadku absolwentów zasadniczych szkół za-
wodowych. Oczywiście, pracodawcy nie tylko uważają wykształcenie za jedno z kryteriów
wyboru przyszłych pracowników, lecz także to, że osoby lepiej wykształcone dysponują warto-
ściowymi umiejętnościami, włącznie z tym, iż szybciej uczą się oraz łatwiej przystosowują do
zmian. Biorąc pod uwagę to, że prawdopodobnie liczba miejsc pracy w Polsce wymagających
specjalistycznej wiedzy wzrośnie, jak w innych krajach rozwiniętych, odsetek miejsc pracy dla
słabo wykwalifikowanych robotników i osób opuszczających szkoły bez konkretnych kwalifi-
kacji jeszcze spadnie. Jest to ważna kwestia do rozważenia przez decydentów politycznych tak-
że dlatego, że stopa bezrobocia już jest wysoka, a wykorzystanie siły roboczej – niskie.

23. Na rys. 7 pokazano stopę bezrobocia w latach 1993-2002 wśród osób, które skoń-
czyły szkoły w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem badania, a które nie podjęły dal-
szej nauki. Odsetek bezrobotnych wśród absolwentów szkół wykazuje od roku 1997 lub
1998 tendencję wzrostową, jednak jest istotna różnica między absolwentami szkół ogólno-
kształcących a absolwentami średnich szkół zawodowych.

8 Wskaźnik parytetu wartości nabywczej stosuje się celem przeprowadzenia porównań międzynaro
dowych, aby ograniczyć zniekształcenia związane z różnicami w strukturach cen, zmianami kursów wy-
miany oraz w związku z istnieniem innych czynników, które powodują zróżnicowanie poziomów cen
denominowanych w USD.
9 Szacunki kosztów zostały obliczone na podstawie informacji pozyskanych z bazy danych OECD.
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Rys. 7. Stopa bezrobocia wśród absolwentów szkół w Polsce (1993-2003)

Źródło: GUS, Badanie aktywności ekonomicznej ludności.

24. Rysunek 8 ilustruje wzrost znaczenia kwalifikacji zawodowych i związanych
z nimi umiejętności na polskim rynku pracy w ostatnich latach. Dane świadczą, że mię-
dzy rokiem 1996 a 2001 znacznie wzrosła względna różnica między zarobkami osób
słabo i dobrze wykształconych. W tym samym okresie zarobki osób dobrze wykształco-
nych nieznacznie wzrosły.

Rys. 8. Zarobki wg wykształcenia w porównaniu ze średnią 
w Polsce 1996 i 2002

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników Badania aktywności ekonomicznej ludności GUS. 

25. Wartości szacunkowe podane w tabeli 2 wskazują, iż w latach 1996-2001 zarob-
ki znacznie wzrosły, zwłaszcza pracowników wysoko wykwalifikowanych i osób zaj-
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mujących stanowiska kierownicze. Wydaje się interesujące, iż w badanym okresie na
stałym poziomie utrzymywały się zarobki urzędników i pracowników umysłowych, zaś
znacznie obniżyły się zarobki robotników. Wzrost różnicy w dochodach może wynikać
z wielu czynników, także ze zmian w popycie i podaży pracy, jednak wcześniejsze ba-
dania i analizy wyraźnie wykazują, iż głównym czynnikiem jest wzrost zapotrzebowa-
nia na wysokie kwalifikacje10.

26. Badania międzynarodowego rynku pracy świadczą, iż w przypadku nowocze-
snych rynków pracy pracownicy nie mogą liczyć na zatrudnienie w tej samej firmie lub
u tego samego pracodawcy z sektora publicznego w ciągu całego życia zawodowego.
Muszą się spodziewać konieczności regularnego i częstego zmieniania pracy oraz naby-
wania nowych umiejętności11. Także w poszczególnych firmach charakterystyki pracy
na poszczególnych stanowiskach szybko się zmieniają, a dużą wagę przywiązuje się do
elastyczności pracowników oraz ich chęci do podejmowania nowych obowiązków
i uczenia się w czasie wykonywania pracy. „Firmy odnoszące sukcesy szukają pracow-
ników, którzy są w stanie dostosować się do zmieniających się potrzeb, brać odpowie-
dzialność za wiele rzeczy oraz rutynowo samodzielnie podejmować decyzje”12. Oprócz
wiedzy ogólnej oraz umiejętności technicznych i związanych z przedsiębiorczością, sys-
tem kształcenia i szkoleń powinien zapewniać absolwentom uzyskanie ogólnych i prak-
tycznych umiejętności, jak umiejętność rozwiązywania problemów, pracy w zespole,
komunikowania się, a także znajomość nowoczesnych technologii, umiejętności bizne-
sowe oraz zdolność do podejmowania ryzyka, konieczne do prowadzenia interesów13.

Tabela 2. Zarobki jako procent średniej płacy wg wybranych 
grup zawodowych, Polska 1996, 2002

Wybrane grupy zawodowe 1996 2002

Wyżsi urzędnicy i kierownicy 182 233

Specjaliści 118 133

Technicy i inny średni personel 102 102

Pracownicy biurowi 91 89

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 70 60

Rolnicy i ogrodnicy 78 67

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 96 84

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 98 89

Pracownicy przy pracach prostych 68 59

Źródło: GUS, Badanie wynagrodzeń 1996 (marzec) i 2002 (październik)

10 De la Fuente, A. 2003. i Patrinos, H. and Psacharopoulos, G., 2002. 
11 OECD. 1994.
12 Partnership for 21st Century Skills. www.21stcenturyskills.org
13 Rychen D.S. & Salganik L.H. (Eds.) 2003.
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Polska w porównaniu z innymi krajami

27. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Polska, ze swoimi silnymi tradycja-
mi akademickimi i intelektualnymi14, jest w stanie stworzyć gospodarkę wykorzystującą
umiejętności, wiedzę i technologie dzięki inwestowaniu w zasoby ludzkie. Jednak ostat-
nie międzynarodowe badania osiągnięć uczniów i różne dane na temat szkolnictwa do-
starczają danych, które kwestionują gotowość polskiego systemu szkolnictwa na
wszystkich poziomach do przygotowania społeczeństwa do zmieniających się wymagań
gospodarki opartej na wiedzy oraz do pełnego wykorzystania możliwości wynikających
z członkostwa Polski w UE.

(a) Dane z Międzynarodowego Badania Analfabetyzmu Funkcjonalnego (International
Adult Literacy Survey – IALS) przeprowadzonego przez OECD i Statistics Canada
w połowie lat dziewięćdziesiątych wykazują, że 75% Polaków między 16 a 65 ro-
kiem życia osiąga wyniki poniżej poziomu uznawanego za wymagany przez spe-
cjalistów do spraw rynku pracy i pracodawców, do skutecznego funkcjonowania
w miejscu pracy, które wymaga odpowiednich zasobów wiedzy i informacji15.

(b) Dane zebrane na potrzeby IALS wykazały, iż w Polsce w ciągu roku poprzedzają-
cego badanie zarówno ogół populacji, jak i zatrudnieni rzadziej niż przedstawiciele
większości narodów europejskich, głównie z krajów Europy Północnej, korzystali
ze zorganizowanych form kształcenia dorosłych i programów szkoleniowych16.
Potwierdzają to ostatnie dane zebrane w 2002 roku w ramach badania europejskie-
go rynku pracy. Jedynie 0,33% dorosłych w grupie wiekowej 35 – 54, którzy nie
ukończyli szkół średnich i uczestniczyli w jakiejkolwiek formie kształcenia doro-
słych lub w szkoleniach w okresie czterech tygodni przed przeprowadzeniem bada-
nia. Dla porównania, dla krajów Piętnastki wielkość tę szacowano na 2,28%17.

(c) W pochodzącym z 2000 roku i opracowanym przez OECD Programie Międzyna-
rodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Program for International Student Asses-
sment – PISA) Polska zajęła 24 miejsce na 31 badanych krajów, jeśli chodzi
o umiejętności czytania i matematyczno-logiczne oraz 21 – jeśli chodzi o zdolno-
ści naukowe (OECD, 2003). Rysunek 9 przedstawia układ krajów według skali
umiejętności czytania i pisania PISA w odniesieniu do PKB18. Pochodzący z 2003
roku raport Literacy Skills for the World of Tomorrow – Further results form PISA
2000 wykazuje znaczne różnice w poziomach wiedzy i umiejętności uczniów róż-
nych szkół z różnych krajów. Szczegółowa analiza wyników wykazuje, iż w Pol-
sce istnieje duża różnica między poziomem uczniów kończących szkoły zawodo-
we a uczniami ze szkół przygotowujących do studiów wyższych.

14 Elitarny charakter polskiego systemu edukacji wykazało badanie PISA, które zwróciło uwagę na różnicę
w osiągnięciach uczniów szkół ogólnokształcących, przygotowujących do studiów wyższych, i uczniów
szkół zawodowych.
15 OECD and Statistics Canada. 1995. 
16 OECD and Statistics Canada. 2000. 
17 Commission of the European Communities. 2004. 
18 W ramach badań PISA mierzono zdolności czytania, matematyczno-logiczne, jak i ogólne naukowe
piętnastolatków i polegało to na sprawdzeniu ich zdolności do wykorzystania wiedzy i umiejętności w
rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, a nie ich znajomości programów szkolnych. Patrz: OECD 2003c. 
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Rys. 9. Osiągnięcia uczniów w zakresie umiejętności czytania a PKB na głowę
mieszkańca, skorygowane wg parytetu wartości nabywczej: PISA 2000 

Źródło: OECD 2001a i OECD 2001b.

(d) Światowy Raport na temat konkurencji z roku 2003, który opisuje jakość umiejęt-
ności związanych z technologią oraz kreatywność w gospodarce (między innymi
znajomość nowych technologii i stopień znajomości angielskiego), zawiera ran-
king krajów kandydujących do UE. Przedstawiono go w tabeli 3.

Tabela 3. Ranking krajów wg poziomu konkurencyjności

Kraje kandydujące do UE (2003)

Estonia 22 Słowacja 43

Słowenia 31 Polska 45

Węgry 33 Bułgaria 64

Łotwa 37 Turcja 65

Republika Czeska 39 Rumunia 75

Litwa 40

Źródło: Global Competitiveness Report 2003, www.weforum.org

Wydatki na szkolnictwo wy˝sze

28. Biorąc za podstawę porównawcze dane OECD, poziom wydatków na edukację
wszystkich poziomów wyrażony jako procent PKB szacuje się na 4-6%. Wydatki na
szkolnictwo wyższe na 15-20% całości publicznych wydatków na edukację19.

19 Bank Światowy 2002.
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29. Obecne polskie wydatki na szkolnictwo na poszczególnych poziomach naucza-
nia są porównywalne z wydatkami krajów OECD (zob. tabela 4). W roku 2000 Polska
wydała 10% na edukację przedszkolną, 72% na szkoły podstawowe i średnie oraz 18%
na szkolnictwo wyższe. 

Tabela 4. Struktura wydatków publicznych na edukację (w podziale 
na poziomy i rodzaje szkół)

Poziom kształcenia Udział w całkowitych wydatkach na edukację 1998 Porównanie
wg poziomu kształcenia

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Polskab OECDb

Przedszkolny 10.8 10.3 9.9 10.0 10.1 10.1 10.0 9.6

Podstawowy 51.2 50.1 50.5 50.5 47.0 41.1

Gimnazjalnyc NA NA NA NA 1.9 8.4

Średni 21.2 21.7 21.7 21.8 21.5 22.9 72.3 69.3
W tym:

ogólnokształcący 5.3 5.6 5.8 6.1 6.2 7.0

zawodowy 15.9 16.1 15.9 15.7 15.2 15.8

Wyższy 16.8 17.9 17.9 17.7 19.6 17.6 17.7 21.2

a Wydatki nie obejmują wydatków, które nie są przypisane poziomom wykształcenia, np. zajęcia pozalek-
cyjne, szkolenia nauczycieli, koszty administracyjne MENiS, wydatki na bursy i akademiki oraz zakłady
poprawcze. W 2000 roku szkolenie nauczycieli wyniosło 0.4% całkowitych wydatków na edukację; pozo-
stałe wydatki niezwiązane z poziomami kształcenia wyniosły 10,3%.
b Szacunki obejmują publiczne wydatki na edukację bez wydatków na badania i rozwój dla szkolnictwa
wyższego
c W 1999 roku, 8-klasowa szkoła podstawowa została podzielona na 6-klasową szkołę podstawową oraz
3-letnie gimnazjum.

Źródło: Bank Światowy 2003b str. 66.

30. Podkreślić należy, że nakłady na studenta w zakresie wydatków na szkolnic-
two wyższe w Polsce są najniższe spośród wszystkich krajów OECD, z których do-
stępne są dane. Uwzględniając różnice w poziomie PKB, wydatki na jednego studen-
ta w szkolnictwie wyższym nie osiągają połowy średniego poziomu dla krajów
OECD i są znacznie niższe niż wydatki ponoszone na Węgrzech czy w Republice
Czeskiej20. 

20 Jednym z powodów relatywnie niskiego poziomu wydatków na szkolnictwo wyższe w Polsce są, bez
wątpienia, niskie płace nauczycieli. Niemniej jednak trudno jest jednoznacznie określić powód i znaczenie
tych wyników. Czy wskaźnik liczby studentów na jednego nauczyciela jest niski? Czy większość polskich
studentów uczy się na tańszych kierunkach w szkołach, które nie posiadają dobrze wyposażonych
laboratoriów i pracowni? Bez dokładniejszej analizy porównawczej danych z Republiki Czeskiej i Węgier
oraz Polski trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy niski poziom budżetu w Polsce ma zdecydowanie
negatywny wpływ na ogólną jakość szkolnictwa wyższego.
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Tabela 5. Wydatki na szkolnictwo wyższe*

Wybrane kraje, 2000

Kraj Roczne wydatki Kraj Roczne wydatki 
na studenta w USD na studenta USD

Republika Korei 6118 Irlandia 11083

Finlandia 8244 Węgry** 7024

Hiszpania 6666 Republika Czeska 5431

Polska** 3222 OECD średnia 9571

* Roczne wydatki budżetowe na szkolnictwo na głowę ucznia/studenta w równowartości USD skorygowa-
nej na podstawie parytetu wartości nabywczej, zakładając kształcenie w pełnym wymiarze godzin.
** Jedynie instytucje szkolnictwa publicznego

Źródło: OECD. 2003a

31. Ponadto, uwzględniając wzrost liczby studentów, poziom wydatków publicz-
nych na szkolnictwo wyższe obniżył się licząc wg poziomu wydatków na jednego stu-
denta lub wg kosztów jednostkowych. Należy jednak pamiętać, że w znacznej części na-
stąpił wzrost liczby studentów szkół wyższych w szkołach niepaństwowych i na płat-
nych formach kształcenia oferowanych przez państwowe szkoły wyższe.

Mechanizmy alokacji Êrodków

32. Środki publiczne na finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce pochodzą
z dwóch głównych źródeł: (I) większość pochodzi z MENiS i jest przeznaczona na pod-
stawową działalność instytucji szkolnictwa wyższego, włącznie z płacami personelu
i inwestycjami na infrastrukturę; zaś (II) mniejsza część pochodzi z Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji i przeznaczona jest na badania. Wyższe szkoły w Polsce cieszą się dużą
niezależnością (w porównaniu z sytuacją, na przykład, na Węgrzech czy na Słowacji),
zasada zamienności budżetu jest przestrzegana, a wydatki są zatwierdzane przez rektora
i organy zarządzające.

33. MENiS nie ma przejrzystej metodologii, którą mogłoby stosować przy ustalaniu
priorytetów w zakresie inwestycji w szkolnictwie wyższym. Być może, powojenna
praktyka realizacji inwestycji finansowanych z budżetu centralnego w szkolnictwie
wyższym oraz ostatnie doświadczenia ograniczeń budżetowych tak dużych, że szkoły
praktycznie nie posiadały żadnych środków na finansowanie inwestycji powoduje, że
nawet najszacowniejsze uczelnie w kraju nie są w stanie opracować i realizować wielo-
letnich planów inwestycyjnych. W konsekwencji programy inwestycyjne w państwo-
wym szkolnictwie wyższym nie są zaplanowane w sposób wystarczający i brakuje im
przejrzystości.

34. W latach 1992 – 2000 fundusze na nauczanie były przyznawane na podstawie
algorytmu. Raport OECD opisywał ten system następująco:
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„Począwszy od roku 1992 fundusze na nauczanie przeznaczone dla szkół wyż-
szych są przyznawane, w części proporcjonalnie do wydatków z poprzedniego
roku, a częściowo – na podstawie algorytmu uwzględniającego liczbę studentów
(poszczególne kierunki mają różną wagę, studenci zaoczni połowę wagi dla stu-
dentów dziennych) i stosunek studentów do wysoko wykwalifikowanego perso-
nelu dydaktycznego zatrudnianego przez daną instytucję (także tu stosowany jest
system ważony, przyznawane wartości zależą od poziomu naukowego persone-
lu). Gdy w roku 1992 zastosowano algorytm po raz pierwszy, na jego podstawie
przyznano mniej niż 30% budżetu na szkolnictwo wyższe, a około 70% przyzna-
no według wydatków z poprzedniego roku. Stosunek ten w roku 1994 wyniósł
odpowiednio 60% i 40%. Wprowadzenie nowego systemu finansowania miało na
celu zwiększenie liczby studentów i podniesienie kwalifikacji personelu”21. 

35. Nowy sposób finansowania doprowadził do pozytywnych zmian w strukturze
nauczycieli akademickich, zwiększając liczbę doktorów habilitowanych, czyli osób, któ-
re mogą być mianowane na stanowiska profesorskie; niemniej jednak system ten znie-
chęca do optymalizacji zatrudnienia wśród pracowników naukowych. Nowy system
uwzględnia wzrost liczby studentów studiów doktoranckich, ujętych w algorytmie, za-
miast asystentów zatrudnionych na umowę o pracę, których algorytm nie uwzględnia.
System jednak nie motywuje do poprawy wewnętrznej wydajności i sprawności ani do
opracowania długoterminowych planów reform. Ponieważ nie zanotowano wzrostu do-
stępnych środków finansowych22, nie zachęca do wprowadzania bardziej fundamental-
nych zmian, a szkoły wyższe, po prostu, dostosowały świadczone przez siebie usługi do
istniejących struktur i liczby pracowników, zamiast poszukiwać dróg spełniania wyma-
gań przyszłych studentów, rodziców i pracodawców.

36. Po roku 2000 zrezygnowano formalnie ze stosowania algorytmu przyznawania
funduszy, opracowanego na początku lat dziewięćdziesiątych w celu zwiększenia liczby
studentów i motywowania instytucji szkolnictwa wyższego do zatrudnienia większej
liczby profesorów i doktorów. Obecnie ministerstwo dzieli środki proporcjonalnie do
wydatków poniesionych w roku poprzednim. Takie podejście grozi petryfikacją obec-
nych struktur i sposobów działania oraz jednocześnie odchodzi od stosowania dobrych
praktyk międzynarodowych. System finansowania instytucji szkolnictwa wyższego mo-
że opierać się na uzgodnionych wskaźnikach lub planach rozwojowych lub też może
być realizowany na podstawie kontraktów zawieranych z instytucją zapewniającą fun-
dusze; każdy z tych instrumentów służy realizacji konkretnej polityki. 

37. Jak stwierdzono w paragrafie 10, fundusze na badania, których źródłem jest
KBN, przeznaczane są zarówno na pokrycie kosztów ogólnych (zwane „finansowaniem
statutowym”), jak i na finansowanie projektów, które zespoły badawcze zgłaszają do
konkursów na granty. Finansowanie statutowe udzielane jest zgodnie z procedurą oceny
instytucji. W przypadku szkół wyższych ocenia się i finansuje poszczególne kierunki,
a nie instytucję jako całość. Budżety przyznane poszczególnym wydziałom są następnie

21 OECD. 1996a. Str. 112. 
22 Dąbrowa-Szefler, M., NiSW 2/20/2002.
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przydzielane przez dziekana dyscyplinom, kierunkom i zespołom badawczym, choć czę-
sto senat uczelni opracowuje ogólne wytyczne dla wydziałów. Finanse przyznawane na
konkretne projekty badawcze są przekazywane bezpośrednio występującym o nie zespo-
łom. Tylko niewielka część środków pochodzących z KBN w formie środków na badania
własne (zazwyczaj mniej niż 20%) przechodzi przez MENiS i trafia do władz uczelni,
które je rozdzielają. Procedura przekazywania funduszy na badania bezpośrednio wy-
działom ma zapewnić, że ograniczone środki trafią do zespołów, które zostały ocenione
pozytywnie. Ten sposób finansowania silnie wpływa na funkcjonowanie wydziałów nauk
ścisłych, przyrodniczych i stosowanych, które zorientowane są na badania i przyjmują
stosunkowo niewielu studentów, a prawie nie mają studentów płacących za naukę. Wy-
działy zarządzania, ekonomii i prawa finansowane są przede wszystkim z funduszy ME-
NiS oraz z czesnego.

38. Pozytywną cechą takiego systemu finansowania jest to, iż zachęca wydziały do
opracowywania własnych strategii, opartych bądź na nauczaniu, bądź na działalności
badawczej (a czasami na obu segmentach jednocześnie). Niemniej metoda finansowania
instytucji szkolnictwa wyższego stosowana przez MENiS i KBN też ma wady. Podsta-
wową wadą systemu jest to, iż ogranicza on możliwości władz uczelni do przygotowa-
nia i wdrożenia reformy całej instytucji lub opracowania programów rozwoju, gdyż do
ich dyspozycji pozostaje niewiele pieniędzy. Jeśli wymaga się od stojących na czele
szkół wyższych opracowania strategii rozwoju swoich instytucji, to muszą mieć oni na
to odpowiednie fundusze. Inną wadą jest zaś to, że wydziały stają się do pewnego stop-
nia niezależne, co może zagrażać współpracy międzywydziałowej oraz funkcjonowaniu
szkoły jako całości. 

Finansowanie szkolnictwa wy˝szego

39. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje bezpłatną edukację w instytu-
cjach sektora państwowego. Konstytucja stwierdza jednak, że ustawowo można wprowa-
dzić opłaty za niektóre usługi edukacyjne świadczone przez państwowe szkoły wyższe.

40. Odpowiedzią na wzrost popytu na usługi szkolnictwa wyższego było utworzenie
odpłatnych form kształcenia na uczelniach państwowych oraz w szkołach niepaństwo-
wych. Ponieważ finansowanie instytucji szkolnictwa wyższego z budżetu państwa nie
wzrosło proporcjonalnie do liczby studentów, uważa się powszechnie, iż koszty jednost-
kowe obniżyły się i że studenci oraz ich rodzice pokrywają więcej kosztów pośrednich
(to ta grupa finansowała wzrost płacąc czesne). Sądzi się także, iż poczyniono pewne
oszczędności na kosztach utrzymania personelu instytucji szkolnictwa wyższego (więk-
sza liczba studentów na pracownika akademickiego, więcej godzin dydaktycznych)23.
W szkołach niepublicznych często nie ma odpowiedniej infrastruktury czy bibliotek.
Studenci tych szkół korzystają z zasobów państwowych szkół wyższych bez żadnych
formalnych uzgodnień z tymi instytucjami i bez rekompensaty finansowej. Koszty tego
pośredniego wsparcia ze strony państwa dla studentów szkół niepaństwowych obciążają
budżety państwowych szkół wyższych.

23 Dąbrowa-Szefler, M., NiSW 2/20/2002, str. 130-137.
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Źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2002 r.

Paƒstwowe bezp∏atne

Niepaƒstwowe szko∏y wy˝sze

Paƒstwowe szko∏y wy˝sze

Subwencja na dydaktyk´ Czesne Badania Naukowe Inne

Paƒstwowe p∏atne

Niepaƒstwowe

Źródło: GUS, obliczenia własne na podstawie danych z opracowania Szkoły wyższe i ich finanse
w 2002 r. oraz danych MENiS.

41. Odpowiedzią na rosnący popyt był wzrost zarówno miejsc, jak i liczby płatnych
form kształcenia na uczelniach państwowych. Szkoły państwowe mają obecnie cztery
różne źródła finansowania, z których najważniejsze są wpływy z budżetu państwa
i źródeł prywatnych. Inaczej wygląda to w przypadku szkół niepaństwowych, których
finanse prawie w całości zależą od wpływów z czesnego. Wzrost liczby miejsc oraz
płatnych form kształcenia w uczelniach ma znaczący wpływ na sytuację ich budżetów.
Na rys. 11 przedstawiono poziom uzależnienia niepaństwowych szkół wyższych od
wpływów z czesnego.

Rys. 11. Dochody instytucji szkolnictwa wyższego według źródeł 1995 i 2002

Rys. 10. Udział studentów studiów płatnych i bezpłatnych w instytucjach
szkolnictwa wyższego, 1990-2002
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42. Studia płatne tworzone są przede wszystkim w przedmiotach i dziedzinach popular-
nych i niewymagających szczególnych nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę i sprzęt:
zarządzanie, ekonomia i finanse, prawo, nauki społeczne, nauki humanistyczne, kierunki na-
uczycielskie. Popularność tych przedmiotów jest konsekwencją faktu, że niektóre tradycyjne
dyscypliny (na przykład, inżynieria i kierunki rolnicze) tracą studentów. Poszukując studen-
tów, instytucje szkolnictwa wyższego opracowują nowe, „modne” programy nauczania. Na
przykład, w latach dziewięćdziesiątych, prawie wszystkie uczelnie techniczne i wiele uczel-
ni rolniczych stworzyło u siebie szkoły zarządzania. Nie jest to zjawiskiem negatywnym,
jednak ich użyteczność zależy od sytuacji na rynku pracy i od tego, czy absolwenci znajdą
zatrudnienie, które będzie wykorzystywało wiedzę zdobytą w procesie edukacji. Wskaźniki
takie, jak czas studiowania, odsetek bezrobotnych wśród młodych ludzi z różnymi kwalifi-
kacjami oraz wzrost płac różnych kategorii zawodowych wykazują, iż w Polsce mamy do
czynienia z nadwyżką absolwentów szkół wyższych w porównaniu z obecną strukturą rynku
pracy i zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną siłę roboczą. Ponadto, nie zawsze przestrze-
gane są ostre kryteria jakościowe dotyczące kwalifikacji wykładowców.

Programy wsparcia dla studentów

43. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa studenci studiów dzien-
nych szkół publicznych, a także od 2001 roku niepublicznych, mają prawo do uczestni-
czenia w programach wsparcia finansowego. Programy te obejmują stypendia socjalne,
stypendia specjalne dla studentów niepełnosprawnych, stypendia udzielane w nagrodę za
dobre wyniki w nauce, zapomogi oraz dotacje na opłacenie akademików i posiłków. De-
cyzje o przyznaniu zapomóg i dotacji podejmuje rektor szkoły wyższej i samorząd. Nowa
ustawa o szkolnictwie wyższym przewiduje możliwość uczestnictwa w tych programach
studentów niezależnie od tego, czy studiują na studiach płatnych czy też bezpłatnych.

Rys. 12. Odsetek studentów szkół wyższych otrzymujących stypendium 
socjalne, 1998 – 2003

Uwaga: dane dotyczące niepublicznych szkół wyższych mogą być niekompletne

Źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2002 r.

Szko∏y paƒstwowe
Szko∏y niepaƒstwowe
% studentów otrzymujàcych stypendia socjalne
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44. W sierpniu 1998 roku został uruchomiony program preferencyjnych kredytów
dla studentów, umożliwiający studiującym pochodzącym z rodzin o niskich dochodach
uzyskanie od banków komercyjnych pożyczki dotowanej środkami budżetowymi. Po-
życzkę tę należy rozpocząć spłacać rok po ukończeniu studiów. Nowa ustawa o szkol-
nictwie wyższym proponuje rozszerzenie zakresu programu studenckich kredytów pre-
ferencyjnych poprzez włączenie studentów studiów doktoranckich i studentów cywil-
nych z wyższych szkół wojskowych. Ponadto nowa ustawa przewiduje wydłużenie
okresu karencji spłaty kredytu do końca drugiego roku po ukończeniu studiów. Studen-
ci, Polacy lub obywatele UE, kształcący się w państwowych lub niepaństwowych uczel-
niach, mogą uzyskać 450 PLN (112.5 USD) pożyczki miesięcznie przez dziesięć mie-
sięcy (od października do lipca), w trakcie trwania studiów, na okres nieprzekraczający
sześciu lat. Odsetki okresu obejmującego pożyczkę spłacane są przez państwo, a studen-
ci, pochodzący z rodzin najuboższych, muszą posiadać zabezpieczenie24. Fundusz Kre-
dytów i Pożyczek Studenckich został ulokowany w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dochody Funduszu to: dotacje z budżetu, odsetki z tytułu depozytów, przychody z in-
westycji w papiery skarbowe, spłaty kapitału kredytu i inne źródła, spadki, darowizny
itp.25 Podczas gdy sam program wydaje się satysfakcjonujący, zastanawiające jest, że
w roku 1998 cieszył się on bardzo małym zainteresowaniem wśród studentów i że popyt
na ten kredyt spadł jeszcze bardziej w roku 2003 (zobacz rysunek 13). 

Rys. 13. Kredyty udzielone w latach 1998-2003 (jako % liczby studentów
szkół wyższych)

24 Wymagane zabezpieczenie kredytu może między innymi przyjąć formę weksla in blanco, poręczenia
cywilnego lub hipoteki. Istnieje możliwość poręczenia dla najbiedniejszych studentów przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. 
25 Ustawa z dnia 17 lipca 1998 roku o kredytach i pożyczkach studenckich. Tekst na dzień 1 października
2002 roku, Artykuł 3.

Szko∏y niepaƒstwoweSzko∏y paƒstwowe

Źródło: MENiS. Kredyty Studenckie w latach 1998-2003. Raport wewnętrzny.

45. Wydaje się, że program kredytów i pożyczek studenckich nie został opracowa-
ny w sposób, który mógłby przyciągnąć znaczne kwoty finansowania ze strony sektora
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prywatnego do szkolnictwa wyższego. Ponieważ liczba studentów, uzyskujących te kre-
dyty i pożyczki, jest niska, w dalszym ciągu studenci i ich rodziny wydatkują znaczne
kwoty na pokrycie kosztów życia i studiowania. Konieczne będzie przeprowadzenie do-
głębnych analiz programów wsparcia dla studentów, zanim określi się charakterystykę
biorców tych środków i zaplanuje długoterminowe wyniki programów.

Równy dost´p do szkolnictwa wy˝szego

46. Na niektóre uczelnie państwowe i na wybrane kierunki studiów jest (i zawsze
było) więcej kandydatów niż miejsc, toteż od dziesiątków lat polskie uczelnie państwo-
we przyjmowały studentów, przeprowadzając bardzo trudne egzaminy wstępne. W re-
zultacie abiturient wpierw zdaje egzaminy maturalne, a w ciągu następnych dwóch mie-
sięcy egzaminy wstępne26. Ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na kształcenie
w szkołach wyższych i niemożność sfinansowania nauki w szkołach wyższych przez
państwo tym wszystkim, którzy by chcieli i mogli studiować, konkurencja o miejsca na
studiach dziennych finansowanych przez państwo (bezpłatnych) stała się zacięta. I tak na
przykład, w roku 2003 Uniwersytet Warszawski mógł przyjąć tylko jednego studenta
spośród dziesięciu kandydatów ubiegających się o miejsce na studiach27. Dużym zainte-
resowaniem cieszą się zwłaszcza takie dziedziny, jak ekonomia, zarządzanie, prawo, jak
również nauki społeczne, biotechnologia i informatyka. Z drugiej zaś strony są też i ta-
kie kierunki, zatrudniające niekiedy najlepszą kadrę wykładowców (fizyka, chemia), na
które nie ma wystarczającej liczby kandydatów i studenci przyjmowani są tam na pod-
stawie świadectwa dojrzałości i rozmowy kwalifikacyjnej. Na tych wydziałach proces
selekcji następuje później.

47. Ze względu na rosnące zainteresowanie i współzawodnictwo każdy kandydat
może składać papiery i zdawać egzaminy na kilka wydziałów jednocześnie. Zwyciężają
kandydaci, którzy są najlepiej przygotowani i wspierani przez rodziców oraz szkoły
średnie. Wsparcie ze strony rodziców i nauczycieli może dotyczyć wyboru odpowied-
niego kierunku studiów (bardziej ambitnego dla zdolniejszych kandydatów lub takiego,
który cieszy się mniejszym zainteresowaniem dla gorzej przygotowanych kandydatów),
specjalnych kursów przygotowawczych oraz dodatkowych lekcji języków obcych28.
Nawet fakt mieszkania w mieście, w którym znajduje się szkoła wyższa, ułatwia podej-
ście do egzaminów na kilka kierunków studiów. 

26 W roku 2005 MENiS wprowadzi Nową Maturę. Oczekuję się, iż zdanie tego egzaminu będzie uznawane
za spełnienie wymogów dostępu do kształcenia na poziomie wyższym.
27 I tak na przykład, w 2003 roku wśród zdających na arabistykę na Uniwersytet Warszawski było 20
kandydatów na jedno miejsce; w tym samym czasie w Warszawie było 27,8 kandydatów na nowy kierunek
studiów “turystyka i rekreacja” w SGGW; 24,13 kandydatów na psychologię na Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego (dane z “Gazety Wyborczej”). Na niektórych wydziałach sytuacja jest trudniejsza ze
względu na laureatów i finalistów tzw. olimpiad szkolnych. Uczniowie szkół średnich tradycyjnie biorą
udział w konkursach z danego przedmiotu nauczania (matematyka, informatyka, fizyka, jak również
historia, filozofia itp.) i najlepsi z nich są zwolnieni z egzaminów wstępnych na wybrane kierunki studiów.
Pozostawia to mniej (czasami nawet znacznie mniej) miejsc dla innych kandydatów.
28 Przykładowo, przeprowadzone niedawno badanie pilotażowe na Uniwersytecie Warszawskim wykazało,
że 63% studentów uczęszczało na płatne kursy lub korepetycje, zanim zostali przyjęci na studia.
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48. Zwycięzcami w konkursie na miejsca w uczelniach są głównie młodzi ludzie po-
chodzący z warstw społecznych, charakteryzujących się wszystkimi lub niektórymi z po-
niższych czynników: pochodzenie z rodzin wielkomiejskich, z rodzin zamożnych i z ro-
dzin, które podtrzymują tradycję nauki w wyższej uczelni. Najbardziej oczywistymi przy-
czynami takiej sytuacji są: (I) niższy poziom w szkołach podstawowych i, co ważniejsze,
w szkołach średnich, poza dużymi ośrodkami, zwłaszcza w małych miastach i obszarach
wiejskich; oraz (II) stosunkowo wysokie opłaty za mieszkanie i studiowanie w dużym
mieście, jakie ponoszą studenci przybywający na studia z innych ośrodków. Ponieważ wy-
niki są ściśle powiązane z pochodzeniem socjo-ekonomicznym, zatem studenci z najbo-
gatszych rodzin (posiadających najwyższe wykształcenie) mają wyraźnie łatwiejszy do-
stęp do uniwersytetów publicznych. Ponadto uwzględniając fakt, że szkoły niepubliczne
korzystają z usług profesorów zatrudnionych w publicznych szkołach, można zakładać, że
mniej zasobni studenci, kształcący się w szkołach niepublicznych, pośrednio dotują zasob-
niejszych studentów, którzy studiują bezpłatnie w publicznych szkołach wyższych. 

49. Brakuje danych, które mogłyby przedstawić bardziej szczegółowy obraz zmian
tych tendencji w czasie. Niemniej jednak, uwzględniając dostępne wyniki badań i rapor-
ty, należy stwierdzić, że dostęp do studiów dla studentów z rodzin o niższym poziomie
wykształcenia jest bardziej ograniczony niż w przypadku studentów pochodzących z ro-
dzin z tradycjami wyższego wykształcenia. Stąd można wyciągnąć wniosek, że dostęp
do studiów na poziomie uniwersyteckim jest, w pewnym sensie, dziedziczny29.

50. Niniejszy problem był przedmiotem badań przeprowadzonych przez Ewę
Świerzbowską-Kowalik z Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie MENiS30. W 1999
roku badaniem objęto ogólnokrajową próbę studentów drugiego roku uniwersytetu. Wy-
niki badania wykazują, że studenci pochodzący z rodzin o wyższym wykształceniu mają
lepszy dostęp do magisterskich studiów dziennych (bezpłatnych) w tradycyjnych ośrod-
kach akademickich niż studenci z rodzin o niższym poziomie wykształcenia. Ponadto,
średnio 64% wszystkich studentów opłaca czesne, ale wskaźnik ten rośnie do poziomu
78% dla tych studentów, których ojcowie posiadali jedynie wykształcenie podstawowe
i spada do poziomu 49% dla tych studentów, których ojcowie uzyskali wykształcenie
wyższe. Autorzy badań stwierdzili, że wraz ze wzrostem liczby studentów studiów wyż-
szych w Polsce udział studentów z upośledzonych grup społecznych rósł szybciej niż
udział studentów z rodzin, które tradycyjnie wysyłały swoje dzieci do szkół wyższych.
Jednak bariery i nierówności w systemie dalej istnieją.

Zarzàdzanie kszta∏ceniem na poziomie wy˝szym

51. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w większości krajów członkowskich OECD
szkolnictwo wyższe dostosowywało się do wymagań coraz bardziej skomplikowanego
środowiska. Poza tym, zmienia się rola rządów, a także zainteresowani, tzn. studenci, ich
rodziny oraz społeczność akademicka i biznesowa, pragną brać udział w decyzjach doty-

29 Domański, H., NiSzW, 2/16/2000. str. 97-108.
30 Świerzbowska-Kowalik, E., Gulczyńska,. H., 2000. 



27

czących organizacji uniwersytetów oraz zaspokajania potrzeb zmieniającej się klienteli.
Ogólnie w Polsce brakuje koncepcji uczestnictwa zainteresowanych stron, tj. uczelni, spo-
łeczności lokalnych oraz środowiska biznesu, w zarządzaniu instytucjami szkolnictwa
wyższego. Także nowa, projektowana ustawa o szkolnictwie wyższym nie przewiduje
włączenia innych środowisk, poza akademickimi, do współdecydowania o działalności
uczelni. Jednym z efektów zamkniętego systemu zarządzania jest to, że proces kształcenia
realizowany przez szkoły wyższe nie jest zorientowany na spełnianie potrzeb rynku pracy.
Ponadto zainteresowane strony mają niewielki wpływ na treści przedmiotów oferowanych
przez szkoły wyższe, a także na zarządzanie publicznymi szkołami wyższymi. Jedynie
w przypadku wyższych szkół zawodowych samorząd lokalny oraz pracodawcy i organiza-
cje zawodowe są reprezentowane w ciałach zarządzających (Konwentach). Brakuje jednak
badań wpływu tego systemu na funkcjonowanie instytucji szkolnictwa wyższego.

52. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego wnosi swój wkład w ustalanie standar-
dów kształcenia na poziomie wyższym, aczkolwiek wpływ ten obejmuje jedynie 50%
zajęć. Instytucje szkolnictwa wyższego posiadają autonomię, w ramach której mogą
ustalać 50% swoich programów. Programy studiów opracowywane są na podstawie
osiągnięć poszczególnych dyscyplin naukowych. 

Tabela 6. Poziom autonomii uniwersytetów w 12 krajach OECD

Kraj Własne Zaciąga- Wydatkowanie Ustalanie Zatrud- Określanie Ustalanie
budynki nie budżetu struktur nianie poziomów liczby
i sprzęt pożyczek na rzecz i pro- i zwalnianie płac przyjmo-

osiągania gramów pracow- wanych
celów ników studentów

Australia Y Y Y Y Y

Austria Y Y Y Y

Dania Y Y Y Y

Finlandia Y Y Y

Irlandia Y Y Y Y Y

Meksyk Y Y Y Y Y

Holandia Y Y Y Y Y Y

Norwegia Y Y Y Y

Polska Y Y Y Y Y Y

Szwecja Y Y Y Y

Wlk. Brytania Y Y Y Y Y

Y = Tak, oznacza, że szkoła wyższa ma w danym zakresie uprawnienia.
Uwaga: Odpowiedzi uzyskane w ramach badania przeprowadzonego w 2003 roku od członków
Programu OECD dotyczącego Zarządzania Instytucjonalnego w Szkolnictwie Wyższym31

31 Fielden et al., 2004. str. 31.
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53. Z danych przedstawionych w tabeli 6 wynika, że polskie szkoły wyższe cieszą
się znacznie większą autonomią niż szkoły wyższe w pozostałych 11 krajach człon-
kowskich OECD w zakresie działalności akademickiej i w zakresie finansowym,
w tym dystrybucji środków finansowych, rekrutacji pracowników i studentów. Ten
wysoki poziom autonomii wymaga od instytucji szkolnictwa wyższego zbilansowania
ich niezależności oraz rzeczywistej i uzasadnionej konieczności podporządkowania się
władzom rządowym i własnym klientom w zakresie jakości i efektywności działania.
Aby przetrwać na tym zmieniającym się rynku, szkoły wyższe powinny zabiegać
o efektywne zarządzanie, zapewniające osiągnięcie założonych celów uczelni jako no-
woczesnej instytucji. OECD określa to wyzwanie w następujący sposób: „zarządzanie
szkolnictwem wyższym w XXI wieku wymaga połączenia misji akademickiej ze zdol-
nością zarządzania, a nie zastępowania jednego elementu drugim”32.

EfektywnoÊç wewn´trzna instytucji

54. Odczuwa się wyraźny brak danych i analiz, na podstawie których można by prze-
prowadzić ogólną ocenę wewnętrznej efektywności polskiego szkolnictwa wyższego. Po-
nadto nie ma mechanizmów umożliwiających monitorowanie i ocenę efektywności całe-
go systemu oraz poszczególnych instytucji. Metody nauczania pozostają tradycyjne,
a programy poszczególnych przedmiotów rzadko ulegają zmianom w celu dostosowania
ich do potrzeb studentów, pracodawców i społeczeństwa.

55. W roku 2001 Polska (6,4) i Francja (6,8) były krajami o najwyższym wskaźniku
długości studiowania w szkołach wyższych przez osoby niezatrudnione33. Powyższy
wskaźnik znacznie przekracza poziom średni dla OECD (4,6), co wymaga zastanowienia
na temat skuteczności i efektywności. Jeżeli na rynku pracy brakuje miejsca dla wszyst-
kich absolwentów szkół wyższych, to studenci chętniej pozostają na uczelniach, opóźnia-
ją zakończenie nauki, by uniknąć bezrobocia. Zachowanie to jest racjonalne, aczkolwiek
nie jest to dowód na najbardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych i prywat-
nych. Fakt, że studenci pozostają dłużej w systemie szkolnictwa, ma również konsekwen-
cje korzystne, gdyż Polska (oraz Japonia i Turcja) charakteryzują się najwyższymi
wskaźnikami ukończenia szkół wyższych spośród wszystkich krajów OECD. Ponad 80%
studentów, którzy rozpoczęli naukę na studiach wyższych w kraju, kończy te studia, acz-
kolwiek proces, dla całej grupy, trwa dłużej niż w wielu innych krajach. 

56. Raport OECD34 podkreśla, iż fragmentacja systemu szkolnictwa wyższego (uni-
wersytety, politechniki, akademie medyczne, akademie rolnicze, szkoły pedagogiczne
itd.) powoduje, iż jest on mniej skuteczny, albowiem specjaliści z tej samej lub podob-
nej dziedziny muszą być zatrudniani przez wiele instytucji. W raporcie podano również,
iż w jednym mieście lub regionie funkcjonuje często kilka instytucji prowadzących po-
dobną lub nawet pokrywającą się działalność dydaktyczną lub naukową. Brakuje zachęt
finansowych lub dotyczących zatrudnienia, które powodowałyby poprawę wewnętrznej

32 OECD. 2003b. str. 75. 
33 OECD. 2003a. 
34 OECD. 1996a. 
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skuteczności działania, np. poprzez wymianę personelu lub innych zasobów. Wpraw-
dzie raport nie wypowiada się przeciwko zróżnicowaniu w ramach poszczególnych
instytucji lub pomiędzy instytucjami, jednak autorzy są zdania, iż wprowadzenie
czynników motywujących wydziały i instytucje do podejmowania współpracy i łącze-
nia zasobów mogłoby znacznie poprawić ogólną skuteczność działania.

57. Zarządzanie w sektorze szkolnictwa wyższego jest raczej przestarzałe i świadczy,
iż brak jest uznania dla wagi ustalania celów, wybierania priorytetów, tworzenia zachęt lub
weryfikacji realizacji ustalonych celów. Najwyższe stanowiska na uczelniach (rektorzy,
prorektorzy, dziekani) obejmowane są przez osoby z największym dorobkiem naukowym
lub obsadzane przez grupy interesów. Nie jest zaś brane pod uwagę doświadczenia organi-
zacyjne ani umiejętności z zakresu zarządzania. Osoby na najwyższe stanowiska wybierane
są na stosunkowo krótkie kadencje (i mogą pełnić funkcję najwyżej dwie kadencje), co nie
pomaga im w uzyskiwaniu odpowiedniego doświadczenia i umiejętności w zakresie zarzą-
dzania. Ustawa o szkolnictwie wyższym określa minimalne wymagania akademickie sta-
wiane kandydatom na takie stanowiska, ale nie określa wymagań związanych z umiejętno-
ścią zarządzania. Rektorzy i dziekani są wybierani przez duże liczebnie organy, złożone
z przedstawicieli pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych oraz studen-
tów. Jak już podkreślono, zainteresowani partnerzy zewnętrzni, tacy jak pracodawcy lub
samorządy lokalne, nie są reprezentowani w organach zarządzających uczelnią, z wyjąt-
kiem wyższych szkół zawodowych. Senaty uczelni i rady wydziałów, podejmujące więk-
szość decyzji, często nie mają ani doświadczenia, ani odpowiedniego przygotowania do
zajmowania się kwestiami zarządzania czy finansowania. Brak jest specjalistycznych stu-
diów na poziomie wyższym, przygotowujących do tego zawodu, a, co ciekawe, uczelnie
nie oferują stałych programów szkolenia dla pracowników administracyjnych uczelni. Mi-
mo iż niektóre z polskich szkół wyższych rozpoczęły ostatnio szkolenia z dziedziny plano-
wania strategicznego i zarządzania, to takie praktyki są wciąż działaniami ad hoc i nie wy-
starczają oraz nie są dostatecznie przejrzyste z uwagi na brak odpowiednich danych. Od tej
ogólnej tendencji istnieją wyjątki: niektóre uczelnie, głównie niepubliczne z dziedziny za-
rządzania, wprowadzają nowatorskie rozwiązania w dydaktyce i zarządzaniu uczelnią.
Także kilka lat temu Uniwersytet Warszawski zaoferował studia interdyscyplinarne w dzie-
dzinie nauk humanistycznych i przyrodniczych, a oferta ta przerodziła się w inicjatywę
ogólnokrajową. Jest także wiele przykładów programów studiów, odpowiadających potrze-
bom rynku pracy, np. wspólny program matematyczno-ekonomiczny lub chemii i prawa. 

Zagadnienia dotyczàce jakoÊci

58. Tak jak inne kraje, które doświadczyły szybkiego wzrostu i w których zwiększyła
się liczba studentów, tak Polska ucierpiała z powodu niekorzystnych, lecz nie aż tak zaska-
kujących problemów; chodzi zwłaszcza o obniżenie jakości nauczania. Istnieje ogólny po-
gląd, że przeludnienie, pogarszający się stan infrastruktury oraz brak inwestycji w sprzęt
i laboratoria mają negatywny wpływ na poziom świadczenia usług edukacyjnych przez
uczelnie publiczne. Sytuacja w niepublicznych uczelniach jest jednak często znacznie gor-
sza. Obok uczelni niepaństwowych, oferujących nowatorskie programy na wysokim po-
ziomie, istnieje także wiele prywatnych uczelni, w których szybka reakcja na potrzeby
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rynku nastąpiła kosztem obniżenia standardów nauczania. Wzbudziło to ostatnio falę kry-
tyki na temat prywatnych uczelni. Zastanawiano się bowiem dlaczego uczelnie prywatne,
zamiast tworzyć zdrową konkurencję, stają się często źródłem problemów etycznych i ja-
kościowych. Jedna z hipotez mówi, że prywatne uczelnie, z nielicznymi wyjątkami, nie
zostały utworzone na innowacyjnych koncepcjach z zakresu nauczania i zarządzania, lecz
zorganizowano je na zasadach starego systemu szkolnictwa wyższego głównie z powo-
dów finansowych jako „spółdzielnie nauczycieli akademickich”. Większość niepaństwo-
wych uczelni nie zostało utworzonych jako niezależne jednostki, posiadające własną ka-
drę, kapitał inwestycyjny, misję akademicką i strategię rozwoju. Ponadto, wykorzystują
nauczycieli akademickich, którzy jednocześnie zatrudnieni są w publicznych szkołach
wyższych, a często nauczają w więcej niż jednej uczelni prywatnej. Oznacza to, że korzy-
stają z tych samych materiałów i programów nauczania, nie mówiąc już o wykorzystaniu
swojego czasu. Jeżeli nauczyciele ci zajmują stanowiska administracyjne na uczelniach
niepublicznych, pojawia się kwestia ich lojalności, a sytuacja ta uniemożliwia uczciwą
konkurencję pomiędzy uczelniami publicznymi i prywatnymi. Obecny proces w sektorze
szkolnictwa wyższego w Polsce można określić mianem niekontrolowanej prywatyzacji
szkolnictwa wyższego. 

59. Omówiona powyżej sytuacja ma istotny wpływ na równość możliwości i dostę-
pu. Gdy pracownicy akademiccy, podejmują dodatkową pracę na wielu uczelniach nie-
publicznych, nie mogą poświęcić dostatecznie wiele czasu studiującym tam studentom,
którzy w rezultacie płacą za zajęcia w wyraźnie gorszych warunkach. Ponadto, zwykle
nauczyciele priorytetowo traktują studentów bezpłatnych studiów dziennych, gdyż są
to studenci najlepsi, wybrani w konkurencyjnym procesie egzaminów wstępnych. Stu-
denci płacący za studia są z zasady słabsi naukowo. Podejmują kształcenie na studiach
płatnych, ponieważ nie są w stanie dostać się na studia bezpłatne. Chociaż zwykle na-
uczyciele akademiccy poświęcają więcej czasu i uwagi studentom studiów dziennych,
to dyplomy wydawane przez uczelnie traktowane są jednakowo.

Akty lojalności na uczelniach?
Stawka za chałturzenie wynosi od 150 zł do 300 za godzinę. Ucząc w kilku miej-
scach, profesor ekonomii może zarobić miesięcznie nawet do 25 tys. zł.

Ekonomię, finanse i bankowość oraz zarządzanie i marketing można studiować
w 169 jednostkach edukacyjnych, w tym 130 szkołach niepaństwowych. Studen-
tów kierunków ekonomicznych w roku akademickim 2001/02 było 508 635
(GUS). Wszystkich profesorów w tej dziedzinie (tytularnych i mianowanych, łącz-
nie z emerytami) było łącznie 1530. A zatem na jednego profesora przypadało 332
studentów kierunków ekonomicznych. 

Reakcją na tę sytuację w 2003 roku jest żądanie podpisania oświadczenia, że uczelnia
X jest pierwszym miejscem pracy profesora i że nie będzie on/ona firmować swoim
nazwiskiem minimum kadrowego w innej szkole.... Może się okazać, że część kierun-
ków lub szkół nie będzie mogła wylegitymować się minimum kadrowym.

„Polityka” z 19 lipca 2003, Wynagrodzenie z tytułu
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60. Od kilku lat szereg czasopism i dzienników opracowuje rankingi szkół wyższych.
Tygodnik „Wprost” już od 11 lat przedstawia ranking szkół wyższych. Ranking jest przy-
gotowywany na podstawie odpowiedzi na pytania kwestionariusza przedstawiane przez
uczelnie, a następnie informacje te są weryfikowane przy wykorzystaniu najnowszych da-
nych z MENiS, GUS i KBN. „Wprost” ocenia wszystkie uczelnie, które już mają swoich
absolwentów (poza uczelniami wojskowymi i teologicznymi) w dwóch oddzielnych gru-
pach – uczelnie publiczne i niepubliczne według dziedzin kształcenia. Ranking został
opracowany z myślą o absolwentach szkół średnich oraz o absolwentach uczelni pragną-
cych kontynuować nauczanie na studiach MBA. Chociaż ranking ten daje potencjalnym,
przyszłym studentom możliwość oceny jakości uczelni, to nie jest to jednak proces formal-
ny, pojawiają się więc różne opinie na temat użyteczności takich list rankingowych. 

Zapewnienie jakoÊci

61. Przeprowadzono ocenę większości kierunków prowadzonych przez uczelnie pu-
bliczne, nawet w ramach studiów zaocznych oraz wieczorowych, i uznano, że spełniają
one co najmniej minimum standardów jakościowych. Niemniej szybki proces powsta-
wania nowych, niepublicznych uczelni zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia proce-
su zatwierdzania, który to proces umożliwiłby rejestrację nowych uczelni i oferowanie
nowych kierunków. Dawniej za ocenę wniosków z propozycjami kierunków studiów
zgłaszanych przez nowe uczelnie prywatne odpowiedzialna była Rada Główna Szkol-
nictwa Wyższego.

62. By rozwiązać coraz większy problem jakości nauczania, w ostatnich trzech la-
tach pojawiły się w Polsce dwie oddzielne inicjatywy dotyczące akredytacji uczelni.
Obie inicjatywy są, w ogólnym zarysie, zgodne z projektami europejskimi. 

Akredytacja w kontekście UE

W 1998 roku w wyniku Deklaracji Bolońskiej, grupa robocza, na czele której
stoi Europejskie Stowarzyszenie Uczelniane (EUA), przygotowała raport nt. akre-
dytacji, zaczynający się od następującej definicji:

„Akredytacja jest formalnym, opublikowanym oświadczeniem dotyczącym ja-
kości uczelni lub kierunku studiów, będącym wynikiem cyklicznej oceny opartej
na uzgodnionych standardach”.

W tym kontekście grupa EUA rozróżnia dwie możliwe funkcje akredytacji: 

� Podstawowa kontrola gwarantująca, że uczelnia spełnia podstawowe wymaga-
nia jakości i posiada gotowe do wdrożenia procedury monitorowania jakości.

� Zapewnienie jakości, prowadzące do analizy i zaleceń dotyczących tej jako-
ści, łącznie z konkretną strategią zapewnienia jakości. 

Evaluation of European Higher Education, Raport opracowany przez Komisję Europejską
DG XXII przez Centrum Zapewnienia Jakości i Oceny Szkolnictwa Wyższego, Dania we
współpracy z Comité National d’Evaluation, Francja. Wrzesień 1998. 
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63. W 1994 roku dwanaście szkół biznesu i zarządzania utworzyło Porozumienie
Szkół Biznesu w sprawie Jakości Kształcenia (Forum SEM), które przyczyniło się do
powstania profesjonalnego systemu akredytacyjnego w Polsce. Pod koniec roku 1997,
w momencie, gdy wydawało się, że gwałtowny wzrost liczby uczelni następuje bez
żadnej formalnej kontroli jakości, oficjalne konsorcjum polskich uniwersytetów (pań-
stwowe, tradycyjne szkoły wyższe obejmujące nauki przyrodnicze, nauki ścisłe i nauki
humanistyczne, w tym prawo i zarządzanie) podjęło kroki, w celu zapewnienia wyso-
kiej jakości, ustanawiając niezależną Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA).
Do 2003 roku powstały niezależne komisje akredytacyjne dla wszystkich rodzajów
szkół: politechnik, akademii medycznych, rolniczych i pedagogicznych, szkół zarzą-
dzania i uczelni ekonomicznych, uczelni artystycznych i innych. Powołano Komisję
Akredytacyjną KRASP, mającą na celu zapewnienie koordynacji procedur i procesów.
Niektóre kierunki studiów były oceniane wspólnie przez różne komisje, np. informaty-
ka przez UKA i KAUT (Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych).

64. Tak jak w innych krajach przechodzących transformację, stojących przed wy-
zwaniem szybkiej ekspansji w szkolnictwie wyższym, rząd polski podjął decyzję
o utworzeniu Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA), ciała w pełni niezależnego,
które przejęło kompetencje akredytacyjne od Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
w roku 2002. Od tej chwili ciało to jest statutowo odpowiedzialne za zapewnienie ja-
kości nauczania w szkołach wyższych. PKA pełni także oficjalnie rolę doradczą dla
ministra w zakresie rozpatrywania wszelkich wniosków o zakładanie nowych uczelni.
Ponadto systematycznie ocenia i weryfikuje zgodność z wymogami określonymi dla
kierunków studiów oraz zatwierdza nowe programy. W ten sposób akredytacja w Polsce
stała się praktycznie elementem obowiązkowym, gdyż uczelnia, która zostaje wybrana
do przeprowadzenia oceny przez PKA, nie ma prawa odmówić poddania się procedurze
tej oceny.
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Państwowa Komisja Akredytacyjna

Do końca 2002 roku wpłynęło około 1000 wniosków, z czego zostało rozpatrzo-
nych 685; oczekuje się, że w ciągu czterech czy pięciu lat zostaną ocenione
wszystkie kierunki studiów we wszystkich szkołach. Skoro jedna szkoła prowadzi
średnio 4-5 kierunków, a szkół jest 380, to mamy do sprawdzenia około dwóch
tysięcy jednostek uczelnianych, prowadzących różne rodzaje kształcenia. W ubie-
głym roku przeprowadziliśmy ponad 150 takich wizytacji, myślę, że w bieżącym
roku uda się przeprowadzić około 400. PKA ma do dyspozycji czterostopniową
skalę ocen: wyróżniająca, pozytywna, warunkowa i negatywna. Na pierwszą nie
zasłużył jeszcze nikt. Ocenę pozytywną przyznaliśmy już prawie stu jednostkom
edukacyjnym. W 40 przypadkach wydaliśmy opinie warunkowe. Negatywną
otrzymało 12, ale na razie utrzymaliśmy w mocy 7. Pozostałe jeszcze się bronią.
Jeżeli uczelnia otrzyma ocenę negatywną, minister edukacji może rozwiązać nie-
satysfakcjonujący kierunek studiów, przenieść studentów do innej uczelni lub za-
kazać dalszej rekrutacji na ten kierunek. Informacje na temat poszczególnych kie-
runków i uczelni będą dostępne na stronie internetowej ministerstwa.

O zamiarze przeprowadzenia kontroli uczelni prowadzącej dane kierunki, uczel-
nia ta informowana jest wcześniej i prosi się ją również o przygotowanie raportu-
samooceny, nie dłuższego niż 30 stron. Zespół merytoryczny PKA stara się roz-
mawiać z jak największą liczbą osób, pracowników i studentów. Wyniki kontroli
w pierwszej wersji są udostępniane szkole, która może odnieść się do stawianych
zarzutów. Odpowiedź szkoły trafia do jednego z zespołów PKA, który ją rozpa-
truje i opiniuje. Dopiero po zapoznaniu się z całością materiałów w prezydium
PKA odbywa się głosowanie nad oceną.

Ocena PKA jest bardzo ważnym instrumentem, gdyż zostanie wykorzystana
w przyszłości przy podziale dotacji”35.

65. Wypadałoby na zakończenie powiedzieć, że Polska podjęła już ważne kroki
w celu utworzenia ogólnego systemu zapewnienia jakości. Oba rodzaje organów
akredytacyjnych: niezależne komisje akredytacyjne zorganizowane w KA KRASP
i Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) uzupełniają się wzajemnie, gdyż PKA
odpowiada za ustalanie oraz kontrole minimalnych wymagań, a niezależne komisje
akredytacyjne skupiają się na możliwościach poprawy jakości. 

Wspó∏praca z otoczeniem

66. W Polsce połączenie tradycji akademickich z niezależną strukturą prawno-fi-
nansową sprzyja tworzeniu zamkniętej i niezależnej kultury akademickiej. Szkoły
wyższe koncentrują się na edukacji akademickiej i podstawowych badaniach, w ma-
łym stopniu uwzględniając potrzeby rynku pracy. 

35 „Polityka” z 24 maja 2003 r. – Wyższa szkoła tarota
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Ró˝norodnoÊç treÊci i form studiów dyplomowych

67. Podobnie jak w innych państwach na świecie, także i w Polsce trwa dyskusja na
temat zawartości i różnorodności programów nauczania proponowanych w polskich
szkołach wyższych, publicznych i niepublicznych, zwłaszcza w obliczu szybko rosnącej
liczby studentów ekonomii i innych nauk społecznych.

68. W czasie, gdy ma miejsce istotna debata publiczna poświęcona obniżeniu poziomu
nauczania i uczenia się, „nie ma dowodu na to, że ‘gospodarka oparta na wiedzy’ w szcze-
gólny sposób wpłynęła na zwiększenie zapotrzebowania na naukowców i inżynierów (...).
Nastąpił raczej wzrost popytu na ogólne umiejętności rozwiązywania problemów, jak
również takie cechy trudniejsze do zmierzenia, jak elastyczność, umiejętność dostosowa-
nia się i ‘umiejętność współpracy z klientem’”36. W latach 1990 – 2000 w rosnącej liczbie
studentów, nieznacznie spadł udział procentowy studentów nauk przyrodniczych i tech-
nicznych. W roku 2001 liczba studentów tych kierunków była niższa od poziomu średnie-
go dla krajów OECD. Sytuacja ta nie jest wynikiem spadku liczby studentów, ale wyjątko-
wo gwałtownym wzrostem liczby studentów innych kierunków. Niemniej obserwowany
trend daje podstawy do obaw, że umiejętności przyszłych absolwentów studiów przyrod-
niczych i technicznych nie będą spełniać wymagań gospodarki opartej na wiedzy.

Powiàzania gospodarki z badaniami, rozwojem nauki i innowacjami

69. Mówi się, że współpraca pomiędzy badaniami naukowymi a przemysłem jest
słabo rozwinięta i w związku z tym uczelnie oraz jednostki badawczo-rozwojowe nie
w pełni wykorzystują swój potencjał jako źródło innowacyjnego i komercyjnie rozwija-
nego postępu technologicznego. W większości uczelnie polskie nie koncentrują uwagi
na potrzebach przedsiębiorstw stosujących zaawansowane technologie ani też na potrze-
bach społeczeństwa. Brakuje również powiązań (np. kontraktów lub wspólnych badań,
wymiany personelu, wymiany patentów, udzielania licencji na technologie, zaku-
pu/współużytkowania sprzętu) między uczelniami a środowiskiem biznesowym oraz
sektorami przemysłu. Pod tym względem szkolnictwo wyższe nie różni się od dwóch
innych sektorów nauki polskiej: instytutów Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Jednostek
Badawczo-Rozwojowych (JBR). Wszystkim polskim instytutom naukowym brakuje
wsparcia, które ma związek z rozwojem i nauką finansowaną celowo i przez biznes.
Może to wynikać ze spuścizny czasów komunistycznych, kiedy to nauki podstawowe,
a nie stosowane uważane były za enklawę wolną od ideologii, a także z faktu, że w Pol-
sce małe jest zapotrzebowanie ze strony przemysłu/przedsiębiorstw, co utrudnia promo-
cję projektów nauk stosowanych.

70. Polskie badania charakteryzuje przewaga nauk podstawowych. Zarówno w kon-
cepcji i w strukturze KBN, jak i w jego praktyce finansowania, nauki podstawowe mają
dużo silniejszą pozycję, a kryteria stosowane do oceny propozycji projektu, a następnie
jego wyników lepiej się sprawdzają w zakresie nauk podstawowych. W ocenie instytucji

36 Bank Światowy. 2003a. str. 99. 
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i ofert projektów badawczych bierze się pod uwagę tradycyjne wskaźniki wydajności ba-
dań akademickich, zwłaszcza publikacji w renomowanych czasopismach akademickich,
a niewielką wagę przywiązuje się do działań związanych z problemami przemysłowymi
lub społecznymi. Na poziomie instytucjonalnym badania podstawowe i stosowane oce-
niane są w podobny sposób, bez uwzględniania specyfiki każdej z metod. 

71. Niechęć do zmiany obecnej orientacji w szkolnictwie wyższym wynika także ze
ścieżki kariery polskiego pracownika naukowego, opartej na publikacjach w czasopi-
smach międzynarodowych adresowanych do specjalistów w tej samej dziedzinie. Paten-
ty czy innowacyjność przemysłowa liczą się znacznie mniej. Nie ma ściśle określonych,
stałych zasad oceny patentów i innowacyjności jako elementów pracy badawczej. Po-
szczególne zespoły KBN, zajmujące się daną dyscypliną naukową, ustaliły własne
kryteria i wartości, jakie należy przyznać patentom – w porównaniu z publikacjami
naukowymi oraz innymi działaniami.

72. W związku tym, że proponowana Ustawa o szkolnictwie wyższym nie zezwala
wykładowcom na zatrudnienie w kilku miejscach jednocześnie, może być postrzegana
jako istotny element poprawy jakości nauczania i prac badawczych. Jednak istnieje nie-
bezpieczeństwo, że ten sam przepis zahamuje zdrowe kontakty z przemysłem. W pro-
jekcie ustawy zakaz dotyczy różnych zajęć w konkurencyjnych szkołach, przeważnie
prywatnych. Jeżeli rzeczywiście ten zapis w projekcie ustawy miałby zostać wprowa-
dzony, to pracownik uczelni, który chciałby podejmować pracę poza macierzystą uczel-
nią, musiałby wpierw uzyskać zgodę rektora. Jest prawdopodobne, że zatrudnienie
w przedsiębiorstwach uznane zostanie za możliwe do zaakceptowania, aczkolwiek pro-
cedura stworzy barierę w podejmowaniu pracy, jeśli badaczowi brakuje motywacji czy
też zwyczaju podejmowania prac, wzbogacających jego karierę zawodową, np. pracę
w biznesie.

73. Ponadto brak jest innych czynników, które zachęciłyby wykładowców do współ-
pracy z przedsiębiorcami. Nie została rozwiązana kwestia własności intelektualnej.
Ustawa o własności przemysłowej stanowi, że badania innowacyjne prowadzone
w miejscu pracy są na ogół własnością pracodawcy. Chociaż ustawa zezwala na uregu-
lowanie tej kwestii w odrębnej umowie, pozostaje to sprawą dobrej woli. Aby stworzyć
przykład do naśladowania i stymulować innowacyjność, kontrakty KBN dotyczące
grantów badawczych regulują kwestię podziału zysków pomiędzy badaczem a instytu-
cją go zatrudniającą.

74. Wyżej wymieniony brak bodźców tłumaczy też, dlaczego próby stworzenia
w Polsce inkubatorów technologicznych, ośrodków transferu technologii i „parków na-
uki” nie powiodły się. Utworzono kilka parków technologicznych i inkubatorów, głów-
nie przy wsparciu zagranicznych programów pomocowych, ale niewiele z nich osiągnę-
ło sukces. Dzięki tym doświadczeniom powstała niewielka grupa ludzi z rzeczywistym
doświadczeniem w zakresie technologii i jej komercyjnych aspektów, a także uświado-
miono sobie istnienie elementów czasu, wysiłku i dodatkowych instrumentów koniecz-
nych do osiągnięcia sukcesu. Wiele spośród tych osób odwiedziło skutecznie działające
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ośrodki w Europie i w USA, co oznacza, że osoby te zetknęły się z dobrymi praktykami
stosowanymi w innych krajach. Powszechne jest twierdzenie, że prawie we wszystkich
przypadkach sukcesu ośrodki te korzystały ze średnio i długoterminowego finansowania
ze środków publicznych, a tego elementu w obecnym polskim systemie brakuje, co jest
poważnym utrudnieniem w przeniesieniu międzynarodowych doświadczeń na grunt
polski.

75. Aby stymulować działania szkół wyższych w zakresie transferu wiedzy i tech-
nologii, konieczne jest stworzenie zestawu czynników motywacyjnych, łączących
w sobie elementy prawne i finansowe. Czynniki te nie zostały nigdy w szerszej skali
wdrożone w Polsce, aczkolwiek wielokrotnie były przedmiotem debaty. Obecnie inten-
cją Ministerstwa Nauki i Informatyzacji jest przeorientowanie działalności badawczej
w Polsce na większe skoncentrowanie się na praktyczne zastosowania wyników badań.
Przeorientowanie to ma nastąpić dzięki trwającym reformom w zakresie organizacji
i finansowania nauki oraz dzięki stworzeniu czynników motywujących i instrumentów
wspierających prowadzenie badań stosowanych w ramach ustawy o finansowaniu na-
uki przedłożonej Sejmowi w 2004 roku.

76. Dary od korporacji dla uczelni i instytutów badawczych są teoretycznie możli-
we. Także utworzenie fundacji lub wydziałów finansowanych przez przedsiębiorstwa do
celów specjalnych badań naukowych. Teoretycznie przedsiębiorstwo lub osoba prywat-
na może wspierać programy akademickie i uzyskać 15% odliczenie od podatku.

77. Ostatni gwałtowny wzrost liczby biur doradztwa zawodowego w Polsce jest, wy-
daje się, obiecującym łącznikiem z rynkiem pracy i pracodawcami. Pierwsze takie biuro
zostało założone w roku 1993 przy Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
przy wsparciu ze strony brytyjskiego funduszu Know-How. Pomysł ten rozpowszechnio-
no następnie na innych uczelniach i do roku 2003 powstało, na uczelniach publicznych
i niepublicznych, 140 biur doradztwa zawodowego. Działalność tych biur była wspierana
środkami funduszu pomocowego PHARE, co umożliwiło zakup sprzętu, oprogramowa-
nia i książek oraz przeszkolenie pracowników, a także nawiązanie kontaktów międzyna-
rodowych. W roku 2002 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na
grant na dalszy rozwój już istniejących i tworzenie nowych biur na wyższych uczelniach.
W roku 1998 biura doradztwa zawodowego w Polsce zawiązały Krajową Sieć Biur Do-
radztwa Zawodowego, w której to organizacji działa obecnie 50 członków. Czołowe biu-
ra uczestniczą również w europejskim ruchu biur doradztwa zawodowego. Bardzo często
dobrze rozwinięte systemy współpracy tych biur z lokalnymi pracodawcami i środowi-
skiem biznesu mogłyby stać się zaczynem do dalszej współpracy. 

Ukierunkowanie szkolnictwa wy˝szego na kszta∏cenie si´ przez ca∏e ˝ycie 

78. Uczenie się postrzegane jest na świecie jako „fundamentalny element tworzenia
bogactwa i konkurencyjności w dobie obecnej, globalnej gospodarki informacyjnej”37.

37 OECD. 1998. i De Ferranti, D., Perry, G.E., Lederman, D., and Maloney, W.F. 2002. 
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W społeczeństwach opartych na wiedzy poszczególne jednostki zdobywają umiejętności
i wiedzę w ramach różnorodnych systemów dokształcania i doskonalenia, a nie tylko
w wyniku uczestnictwa w formalnym procesie kształcenia i szkolenia (tzn. w szkołach
różnego stopnia, kolegiach, szkołach wyższych i w instytucjach szkoleniowych), ale
również poprzez nieformalne formy uczenia się w miejscu pracy i w życiu codziennym.
Kraje o wysoko rozwiniętym kapitale ludzkim uznają, że aby zapewnić równy dostęp do
kształcenia, możliwości zdobywania wiedzy muszą być dostępne przez całe życie jed-
nostki i w wielu miejscach. Jednak ostatni raport wykazuje, że Polska nie zapewnia od-
powiednich możliwości kształcenia ustawicznego, zgodnych z definicją OECD38. Nic
więc dziwnego, że poziom uczestnictwa w procesie uczenia się przez całe życie jest
w Polsce niższy niż w większości krajów członkowskich OECD.

79. W 2003 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, świadome potrzeby
zajęcia się kwestią kształcenia ustawicznego, nadzorowało rozwój strategii kształcenia
ustawicznego dla Polski i wraz z kluczowymi ministerstwami (pracy i gospodarki, na-
uki, łączności), przygotowało strategię przyjętą przez rząd w lipcu 2003. Strategia szere-
guje pod względem ważności następujące główne czynniki struktury kształcenia usta-
wicznego:

(a) zwiększenie dostępu w celu uwzględnienia indywidualnych potrzeb wszystkich
obywateli; 

(b) polepszenie jakości nauczania, obejmujące: doskonalenie umiejętności nauczania;
uaktualnienie treści; wykorzystanie nowoczesnej technologii informacyjnej w celu
szkolenia i dostarczenia pomocy naukowych; nowe sposoby oceniania, świadec-
twa i programy nauczania; nowe systemy akredytacji uczelni; 

(c) lepsza współpraca partnerska między dostawcami usług oświatowych, pracodaw-
cami, związkami zawodowymi; 

(d) zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie, obejmujące zwiększenie skuteczności
istniejących inwestycji; motywowanie zwłaszcza najuboższych na obszarach
wiejskich i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; zachęcanie pracodaw-
ców do przejęcia odpowiedzialności za szkolenie pracowników; 

(e) rozwój nowoczesnych usług doradczych, dostępnych przez całe życie, z których
można skorzystać za pośrednictwem Internetu. 

80. Strategia kształcenia ustawicznego stanowi doskonały pierwszy krok w procesie
tworzenia programu działań, jednak tworzenie planu niezbędnego do wdrożenia tego am-
bitnego programu stanowi nie lada wyzwanie dla polskich decydentów39. Program ope-
racyjny na lata 2004 – 2006, uwzględniający konkretne działania i terminy ich realizacji,
został już uzgodniony z Komisją Europejską oraz przyjęty przez rząd. Konieczne będzie
dalsze wzmocnienie instytucjonalne, aby zagwarantować realizację tego programu.

38 Tuijnman, A., 2002.
39 Uzgodnienie planu wdrażania strategii kształcenia ustawicznego oczekuje na przyjęcie ustawy o
szkolnictwie wyższym.
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Droga rozwoju: Obiecujàce scenariusze
rozwoju szkolnictwa wy˝szego

81. System szkolnictwa wyższego w Polsce znacznie by skorzystał, gdyby rząd miał
jasną strategię i spójną wizję tego sektora, gdyby stworzył warunki zachęcające uczelnie
do większej innowacyjności i wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom konkurencyjnej
gospodarki opartej na wiedzy i zmieniającym się wymaganiom rynku pracy dla osób
najlepiej wykształconych.

82. W tym aspekcie rola decyzyjna MENiS powinna ulec wzmocnieniu, aby mini-
sterstwo mogło prowadzić debatę nad reformą systemu edukacji w ogóle oraz nad roz-
wojem szkolnictwa wyższego w szczególności. Można rozważyć możliwość stworzenia
„Forum Szkolnictwa Wyższego”, w ramach którego poszczególne zainteresowane stro-
ny mogłyby współpracować nad tworzeniem wspólnej wizji przyszłego systemu szkol-
nictwa wyższego w Polsce. W pracach Forum wytyczne MENiS oraz Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego będą pełniły szczególnie istotną rolę w formułowaniu wizji sek-
tora oraz w przekazaniu obowiązków Konferencji Rektorów. Forum może również za-
proponować mechanizmy włączenia do prac czołowych instytutów badawczych, przed-
stawicieli biznesu, a także związków i stowarzyszeń studenckich. Dzięki temu będą
mieli możliwość wypowiedzi różni uczestnicy procesu tworzenia polityki edukacyjnej,
korzystający z najlepszych praktyk międzynarodowych. Poza zapewnieniem jakości, na-
leży rozważyć możliwość stworzenia organów „buforowych” tzn. organizacji publicz-
nych w pełni kontrolowanych przez państwo, które jednak nie będą formalnymi jednost-
kami ministerstwa. W innych krajach tego typu agendy pełnią ważne funkcje, np. aloka-
cji funduszy czy realizacji procedur przyjmowania na studia. Agendy „buforowe” zwy-
kle mają własne zarządy podlegające bezpośrednio ministerstwu.

83. Aby wykorzystać efekty dotychczasowego postępu oraz realizacji programów
w celu stworzenia systemu szkolnictwa wyższego na światowym poziomie, poniższa
część opracowania proponuje trzy zestawy rozwiązań pod następującymi tytułami: (I)
przejrzyste i sprawiedliwe finansowanie rozwijającego się powszechnego systemu
szkolnictwa wyższego; (II) poprawa jakości usług edukacyjnych oraz (III) poprawa chę-
ci współpracy i powiązań systemu zarówno z rynkiem pracy, jak i w zakresie spełniania
innowacyjności oraz nowoczesnych technologii gospodarki opartej na wiedzy. Podczas
debaty nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym kwestie, o których mowa poniżej, po-
winny być wzięte pod uwagę.

Finansowanie reform

84. Wybrane kwestie wewnętrznej efektywności polskiego szkolnictwa wyższego
zostały omówione w paragrafach 54-57. Kwestie te jednak nie zostały dogłębnie prze-
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analizowane, gdyż dostępne dane o kosztach jednostkowych są ogólne i nie zapewniają
podziału kosztów według specjalizacji. Zanim część wydatków publicznych przezna-
czona na finansowanie szkolnictwa wyższego zostanie zwiększona, należy dokładnie
sprawdzić, ile rzeczywiście kosztuje funkcjonowanie obecnego systemu. Taka analiza
pozwoli ustalić, w jaki sposób zwiększone środki można wykorzystać najbardziej efek-
tywnie. Analiza powinna uwzględniać koszt prowadzenia podstawowych studiów dy-
plomowych w uczelniach publicznych i niepublicznych, wówczas będzie można zasto-
sować formułę omówioną w paragrafie 89b.

85. Problemy społeczno-polityczne, wynikające z odpowiedzi na pytanie, w jaki
sposób należy finansować powszechne szkolnictwo wyższe, nie dotyczą wyłącznie Pol-
ski. W coraz większej liczbie krajów szkolnictwo wyższe w znacznej części dotowane
jest z funduszy publicznych, ale również środki finansowe uzupełniane są ze źródeł pry-
watnych. Analiza mechanizmów, które mogłyby być wprowadzone w celu przyciągnię-
cia funduszy prywatnych do szkolnictwa wyższego, jest dla Polski istotnym zadaniem.
Sposoby współdziałania różnych komponentów finansowania, takich jak czesne, finan-
sowanie działalności dydaktycznej i badawczej oraz programy wsparcia dla studentów,
muszą być przejrzyste i w pełni wyjaśnione. 

86. Ponieważ osoby starające się dostać na studia zwykle pochodzą z rodzin o do-
chodach wyższych niż przeciętne czesne, finansowanie szkolnictwa wyższego poprzez
instrumenty podatkowe powoduje, że biedniejsi członkowie społeczeństwa finansują
edukację jego bogatszej części. W konsekwencji coraz częściej wykorzystuje się czesne
oraz inne systemy związane z odliczeniami podatkowymi do podniesienia prywatnego
wkładu finansowego. Na świecie dyplom ukończenia szkoły wyższej uważany jest za
ogromną wartość samą w sobie, jednak niedostępną dla większości podatników. Dlatego
zasada równości nakazuje, aby każda osoba kształcąca się na uczelni, niezależnie od for-
my nauki, miała swój udział w kosztach proporcjonalnie do oczekiwanych korzyści spo-
łecznych i prywatnych. 

87. W celu wprowadzenia czesnego, które nie byłoby krzywdzące dla mniej zamoż-
nych studentów, istotne jest, by program wysokich opłat wprowadzany był etapami do-
piero po wdrożeniu dobrego programu stypendiów zależnych od wysokości dochodów
oraz programów wsparcia skierowanych do studentów w niekorzystnej sytuacji finanso-
wej40. Należy przeanalizować obecny system kredytów i pożyczek studenckich, aby
zrozumieć, dlaczego cieszy się on tak małą popularnością wśród studentów, i ustalić, za
pomocą jakich mechanizmów powinno się przyciągnąć do szkolnictwa wyższego na
dłuższy okres więcej prywatnych inwestorów. Aby wzmocnić rolę decyzyjną MENiS
oraz możliwości ministerstwa w zakresie wdrażania sprawiedliwej polityki dotyczącej
czesnego, należy opracować i wdrożyć system informatyczny, który monitorowałby sy-
tuację społeczno-gospodarczą studentów.

40 Według Świerzbowska-Kowalik, E., Gulczyńska. H., 2000 – 64% populacji studentów wszystkich
uczelni w 1999 roku płaciło czesne, a według danych MENiS, czesne opłacało – 46,3% studentów uczelni
publicznych.
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88. Implikacje polityczne wprowadzenia czesnego dla wszystkich studentów są bar-
dzo trudne do przyjęcia, czego doświadczyło ostatnio kilka krajów europejskich41.
Trwająca obecnie debata na temat czesnego w niektórych państwach europejskich do-
kładnie ilustruje problemy związane z koncepcją opłat za naukę na wyższych uczelniach
w krajach, w których bezpłatna edukacja oczekiwana jest przez społeczeństwo. Jednak
przejrzyste i nowoczesne systemy podatkowe, stworzone w niektórych krajach sąsiadu-
jących z Polską (Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia), mogą posłużyć jako model do
wykorzystania przez Polskę. Doświadczenia kilku innych państw europejskich, zwłasz-
cza Austrii, Węgier, Holandii, Wielkiej Brytanii i Irlandii mogą być dla Polski pożytecz-
ne, gdyż kraje te w ostatniej dekadzie z różnym skutkiem próbowały stosować u siebie
różne systemy czesnego i pożyczek. Zaleca się rozważne tworzenie kilku strategii finan-
sowych, albowiem jedna strategia jest niewystarczająca. Powinny być zaproponowane
różne programy. Udostępnić je można dopiero po dyskusjach z zainteresowanymi i na-
braniu pewności, że podstawowe zagadnienia zostały dobrze rozumiane. Jakikolwiek
sposób rozszerzenia systemu czesnego wymaga podjęcia poważnych wysiłków propa-
gandowych. Należy bowiem wyjaśnić zainteresowanym, że zreformowanie finansowa-
nia, jeżeli zostanie wdrożone prawidłowo, umożliwi utalentowanym młodym Polakom
dostęp do uczelni najwyższej światowej klasy oraz że ta możliwość nie będzie mniejsza,
gdy student pochodzi z rodziny biedniejszej lub gorzej wykształconej.

89. Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia, niniejszy raport zaleca, by rząd polski
rozpatrzył poniższą propozycję strategii finansowania szkolnictwa wyższego i, co za
tym idzie, kształcenia ustawicznego zarówno w uczelniach państwowych, jak i niepań-
stwowych. Proponuje się więc: 

(a) zażądać, aby wszystkie uczelnie państwowe przedstawiły wieloletnie strategie
rozwoju oraz programy inwestycji kapitałowych i finansować koszty inwestycyjne
tylko tych instytucji, które zgłaszają wnioski uzasadnione na podstawie wy-
raźnych kryteriów doboru;

(b) przeznaczyć środki publiczne na pokrycie wydatków państwowych uczelni stosu-
jąc formułę opartą na uzgodnionym zestawie kryteriów efektywności działania
i poprawy jakości. Formuła ta powinna alokować środki publiczne na szkolnictwo
wyższe w ramach procesu konsultacji pomiędzy MENiS a uczelniami;

(c) poprzez silne motywacje finansowe zachęcić uczelnie do skutecznej działalności
i czynienia znacznych oszczędności, np. prowadząc zajęcia wspólne dla różnych
kierunków, współużytkowując z innymi wydziałami pomoce naukowe oraz roz-
wijając działalność przysparzającą oszczędności i przynoszącą dochód;

(d) stworzyć, dzięki systemowi finansowania, presję konkurencyjności, poprawić po-
ziom innowacyjności oraz wzmocnić powiązania sektora nauki i badań ze świa-

41 Węgry miały system opłat za studia (czesne) w połowie lat dziewięćdziesiątych, lecz został on zniesiony
w 1998 roku. Irlandia usiłowała ponownie wprowadzić czesne w roku 2003, ale zrezygnowała pod
wpływem publicznych protestów. Wielka Brytania wprowadziła czesne kilka lat temu wspólnie z pro-
pozycją programu pożyczek studenckich jako próbę rozwiązania problemu finansowania szerokiej
partycypacji w szkolnictwie wyższym w tym kraju. Proces ten jest bardzo trudny i towarzyszy mu ciągła
polemika w mediach.
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tem pracy. W tym aspekcie środki uzyskane z działalności doradczej byłyby dzie-
lone pomiędzy profesorów, ich wydziały oraz uniwersytet jako całość. Kontrakty
na wykonanie badań mogłyby stać się dodatkowym mechanizmem promocji kon-
kurencji i innowacji;

(e) wprowadzić udoskonalony system pożyczek studenckich i grantów, uwarunko-
wanych akredytacją instytucji prywatnych i państwowych, ze specjalnymi pro-
gramami, które adresowane są, dzięki kredytom, grantom czy innym systemom
stypendialnym, do studentów znajdujących się w potrzebie lub niekorzystnej
sytuacji finansowej;

(f) przyciągać dodatkowe środki w formie czesnego, prywatnych środków i darowizn
od społeczności biznesowej.

JakoÊç

90. Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne dla Polski, które zostały omówio-
ne powyżej w paragrafach 21-22, jest rzeczą nieuniknioną, że do roku 200542 zapo-
trzebowanie na szkolnictwo wyższe zacznie maleć. Mniejsza liczba studentów będzie
zagrożeniem dla niektórych instytucji, lecz pojawi się także możliwość poprawy jako-
ści i łatwiejszy dostęp. Zagrożenie wynikać będzie z kurczących się dochodów uczelni
z czesnego. Nie jest jasne, jaki będzie skutek takiego spadku zainteresowania uczelnia-
mi prywatnymi, które zostały utworzone, aby sprostać pilnemu zapotrzebowaniu na
większą liczbę miejsc. Według jednego scenariusza, zwycięży jakość i słabe wyższe
szkoły niepubliczne po prostu znikną z rynku. Według innego scenariusza, jakościowo
słabe niepubliczne uczelnie przetrwają, gdyż funkcjonują taniej, natomiast niepublicz-
ne szkoły wysokiej jakości wykorzystają wszystkie dostępne środki i będą musiały za-
mknąć swoje podwoje. 

Istnieje pilna potrzeba podniesienia poziomu nauczania we wszystkich prywatnych
i państwowych uczelniach poprzez dalszy rozwój i wzmocnienie systemu zapewnienia
jakości. Taka sytuacja zapewni prawidłową konkurencję i przetrwanie najlepszych in-
stytucji. Polityka, polegająca na skoncentrowaniu ograniczonych zasobów finansowych
na kilku wybranych uniwersytetach w celu stworzenia światowej klasy centrów dosko-
nałości, może przynieść pozytywne efekty w dziedzinie jakości i wspierania innowacyj-
ności studiowania. 

91. Podkreśla się również problem zatrudniania kadry wykładowców w różnych
miejscach jednocześnie jako niemożliwy do zaakceptowania z powodu ubogiego
w środki finansowe systemu akademickiego oraz biorąc pod uwagę istotne zagadnienie
poziomu nauczania we wszystkich uczelniach. Zostało ogólnie przyjęte, że zmiany
czynników motywacyjnych są konieczne, aby móc połączyć pracę w biznesie z karierą
naukową. Obecne inicjatywy, zmierzające do wyłącznego zatrudniania w jednej tylko

42 Do 2005 roku zacznie maleć populacja z przedziału wiekowego 19-24 lat, a do 2010 roku liczba osób
w tym przedziale wiekowym zmniejszy się o 17,5% w porównaniu z rokiem 2005 – spadek o ponad 0,5
mln osób.
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uczelni, idą w dobrym kierunku, pod warunkiem że nie będą sięgać za daleko i nie ograni-
czą elastyczności działań. W innych krajach najczęstszą praktyką jest ograniczenie czasu
pracy (zamiast próby ograniczenia dochodów), jaki można poświęcić dodatkowej działal-
ności, ograniczając, w wielu przypadkach, do jednego dnia w tygodniu. Elastyczność moż-
na uzyskać powierzając wydziałowi zarządzanie czasem wykładowców akademickich. Na
przykład, w konkretnym zespole badawczym może rozwinąć się praktyka wymiany, pole-
gająca na tym, że dziekan organizuje realizację podstawowych zadań naukowo-dydaktycz-
nych tak, by umożliwić równocześnie realizację kontraktów badawczych.

Zachęty do lojalności wobec wydziału
W odpowiedzi na zjawisko wieloetatowości nauczycieli akademickich i wynika-
jących z niego zagrożeń, zarówno dla badań naukowych jak i nauczania, władze
Uniwersytetu Warszawskiego ufundowały w roku 2000 stypendia dla kadry dy-
daktyczno-naukowej, aby nagrodzić najlepszych i najbardziej oddanych pracow-
ników.

Kandydaci do tych stypendiów wybierani są w drodze procedury konkursowej
przez dziekanów wydziałów, a listy rankingowe składane są u rektora. Ostateczne-
go wyboru stypendystów dokonuje Komitet ds. Stypendiów Akademickich powoła-
ny przez rektora. Głównymi kryteriami wyboru zarówno na szczeblu wydziału, jak
i na szczeblu centralnym uczelni są jakość nauczania i praca badawcza oraz inna
działalność uczelniana. „Regulamin przyznawania stypendiów akademickich UW”
preferuje nauczycieli akademickich zatrudnionych jedynie na UW, a w szczególno-
ści tych, którzy nie wykładają na konkurencyjnych uczelniach.

W ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania systemu stypendialnego, przyzna-
no 1637 stypendiów, z czego 804 doktorom habilitowanym i 833 pracownikom
z tytułem doktora. W pierwszym roku było ich w sumie 672, w drugim 483,
a w trzecim 482, czyli między 32% a 21% pracowników, spośród których można
było wybierać kandydatów do stypendium. Przyznane kwoty były różne dla dok-
torów i doktorów habilitowanych, ale obliczono je w taki sposób, że były znaczą-
ce w stosunku do wynagrodzenia. 

Co roku następujące trzy wydziały znajdowały się wśród najlepszych, z najwyż-
szym odsetkiem nauczycieli akademickich nagrodzonych w swojej kategorii: Wy-
dział Chemii (co roku najwyższy odsetek), Wydział Matematyki, Informatyki
i Mechaniki oraz Wydział Fizyki. Wydziały Prawa, Ekonomii i Wydział Neofilo-
logii oraz Orientalistyka przynajmniej raz dołączyły do tej grupy.

92. Aby zapewnić rozwój własnych możliwości efektywnego zarządzania, uczelnie
powinny koncentrować uwagę na szkoleniu w takich dziedzinach, jak planowanie, za-
rządzanie finansami, systemy informatyczne oraz zarządzanie nowym rodzajem insty-
tucji, w których transfer punktów oraz reforma programowa stanowią stały element
działalności szkolnictwa wyższego. Od kierownictwa uczelni wymagać się będzie
opracowania odpowiednich kierunków polityki, umożliwiających prawidłowe prowa-
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dzenie studiów wieczorowych i zaocznych dla tych studentów, którzy wykorzystują
metody kształcenia na odległość.

93. Szkoły muszą stworzyć administracyjne systemy zbierania danych, analiz i ba-
dań, tworzących podstawę określenia ich misji i strategii, a następnie planów wdrażania
tych strategii. Tworząc strategię powinny uwzględnić złożone czynniki, takie jak trendy
w szkolnictwie wyższym i na rynku pracy, potrzeby społeczeństwa i politykę państwa
oraz dostępne środki. Wymagać to będzie zatrudnienia profesjonalnie przygotowanej
kadry dydaktycznej lub wyszkolenia już zatrudnionych pracowników.

94. Współpracując z uczelniami i środowiskiem naukowym oraz biznesowym,
MENiS odgrywa znaczącą rolę jako instytucja tworząca strategię szkolnictwa wyższe-
go – a także instytucja, w której poszczególne uczelnie załatwiają sprawy związane
z bieżącą działalnością. MENiS powinno również zainicjować proces zbierania danych
statystycznych oraz wyników prac analitycznych, wspierających rozwój instytucji
szkolnictwa wyższego.

Zapewnienie jakoÊci – instrument poprawy sytuacji

95. Ideałem byłoby, gdyby jakość w szkolnictwie oparta była na przejrzystych me-
chanizmach, zapewniała użytkownikom i rządowi oferowane zajęcia na najwyższym
poziomie, a więc towar wart swej ceny. Zapewnienie jakości jest także istotne w kontek-
ście międzynarodowym, np. jako narzędzie służące do porównania i ruchliwości zawo-
dowej. Jednym z celów Deklaracji Bolońskiej jest promowanie europejskiej współpracy
w zakresie zapewnienia jakości przy uwzględnieniu opracowania porównywalnych kry-
teriów i metod. Ponieważ ministrowie zamierzają wprowadzić bardziej ujednolicone
systemy stopni naukowych, sytuacja ta wymaga stworzenia porównywalnych standar-
dów jakościowych.

96. Różne państwa zastosowały rozmaite metody zapewniające utrzymanie jakości
kształcenia, obejmujące procesy monitorowania skuteczności nauczania (Szkocja i An-
glia), wysokiej jakości procesy zarządzania (Chiny, Hong Kong); systemy służące do
przyznawania licencji nowym instytucjom i zatwierdzające kwalifikacje naukowe (Chi-
le) i nagradzające wydajność działalności badawczej, tak w poszczególnych szkołach
(jak np. w Meksyku), jak całych wydziałów akademickich (np. w Wielkiej Brytanii)43.
Do innych systemów zapewnienia jakości należą Rady Akredytacyjne, egzaminy
państwowe, rankingi w porównaniu do krajowych i międzynarodowych poziomów
referencyjnych oraz publikowanie informacji. Holandia i Niemcy wprowadziły usta-
wową akredytację.

97. Jak stwierdzono w paragrafach 61-65, proces tworzenia systemu zapewnienia ja-
kości szkolnictwa wyższego rozpoczął się w Polsce podobnie jak w większości państw
Europy Zachodniej. Z jednej strony, patrz tabela 6, obserwuje się zwiększenie autonomii

43 Bank Światowy. 2002.
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uczelni w zakresie podejmowania decyzji, czego będą uczyć i jakie prowadzić badania
w ramach swoich budżetów, nad którymi przejęły przeważnie całkowitą kontrolę. Nie-
mniej, zgodnie z systemem wprowadzonym w większości krajów OECD44, autonomia
ta musi być zrównoważona przez potrzebę ze strony rządu określenia „towaru wartego
swej ceny”. Nie musi to koniecznie prowadzić do większej liczby przepisów; można
motywować zapewnieniem, że uczelnia będzie dobrowolnie odpowiedzialna za finanso-
wanie przed rządem, a także dokona samokontroli w celu poprawy jakości.

98. W tym kontekście idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby same uczelnie dalej
opracowywały systemy zapewniające wewnętrzne zarządzanie jakością, przy stosowa-
niu zewnętrznej oceny odpowiednich parametrów jakościowych, takich jak np.:

� zgodność celów i zadań każdego programu studiów z oczekiwaniami studentów,
którzy będą żyli i pracowali w dynamicznie rozwijającym się i wymagającym
społeczeństwie opartym na wiedzy;

� wyniki kształcenia w szkolnictwie wyższym przejawiające się standardami wie-
dzy absolwentów, ich umiejętnościami i postawami;

� odpowiedni poziom urządzeń i infrastruktury uczelni oraz wewnętrzna organiza-
cja programów kształcenia.

99. Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) ma potencjał dalszego rozwoju jako
instytucja wspierająca uczelnie w rozbudowie mechanizmów służących zapewnieniu ja-
kości. Dobrze byłoby, gdyby w procesie akredytacji PKA dalej kładła większy nacisk na
znaczenie początkowej, wewnętrznej samooceny przeprowadzanej przez wydział i daną
uczelnię w celu uzupełnienia oceny zewnętrznej dokonywanej przez wizytatorów. Przy-
czyniłoby się to w większym stopniu do stworzenia atmosfery sprzyjającej najwyższej
jakości nauczania w szkołach wyższych w Polsce, włączając w to środki promowania
kultury jakości w drodze debaty publicznej, umowę w sprawie jasno sprecyzowanych
standardów i oczekiwań, przejrzyste zasady i ulepszone systemy informacji.

100. W tym kontekście warto przeanalizować doświadczenia Węgierskiej Komisji
Akredytacyjnej (HAC), której raport z kontroli zewnętrznej stwierdza: „biorąc pod uwa-
gę gwałtowne zmiany, zachodzące w węgierskim systemie szkolnictwa wyższego, HAC
pełniła rolę stabilizującą i wniosła swój wkład w rozwój systemu. Komisja skutecznie
działała utrzymując standardy minimalne, co było ważne wobec gwałtownego wzrostu
instytucji niepublicznych. Niemniej jednak w raporcie stwierdza się, że kryteria były
wąskie i utylitarne, a nacisk na spełnianie kryteriów minimalnych doprowadził do
powstania kultury zgodności z tymi standardami”. Raport zaleca: „zmianę prioryte-
tów strategicznych, w oparciu o zaufanie oraz wspierającą rolę systemów zapew-
nienia jakości (np. audyty wewnętrznych procedur zapewnienia jakości)”45.

101. Z raportu wynika, że poziom zapewniania jakości w Polsce może wyjść poza
dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie. Systemy akredytacyjne powinny pełnić

44 OECD. 2003b.
45 Hungarian Accreditation Committee, External Evaluation Report (2000).
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nie tylko rolę instytucji oceniającej, ale i stać się ośrodkiem poprawy sytuacji. Nie
proponuje się wprowadzenia nowego systemu zapewnienia jakości; przewiduje się
jednak, że obecnie istniejący system będzie się nadal rozwijał oraz że działania PKA,
UKA i różnych komisji uczelnianych będą w dalszym ciągu wspierane i wzmacniane. 

Reakcja na innowacje

102. Sektor szkolnictwa wyższego stoi przed szczególnym wyzwaniem, jakim jest
promowanie innowacyjności niezbędnej do tego, aby Polska mogła prosperować go-
spodarczo na skalę europejską i światową. Niniejsza część zawiera propozycje dla
decydentów, które mogą przyczynić się do poprawy stosunków między uczelniami
i środowiskami naukowymi a biznesem. Rozwiązania takie pomogły w udanym
transferze technologii w innych krajach.

103. Jedną z opcji do rozważenia jest znalezienie miejsca w strukturach władz
uczelni dla zewnętrznych udziałowców: Obecność w strukturach władz uczelni
osób niebędących pracownikami naukowo-dydaktycznymi stanowiłaby znaczący
krok naprzód w reformowaniu skuteczności i znaczenia tych uczelni. Jednak w pro-
jekcie ustawy o szkolnictwie wyższym nie ma przepisu, zezwalającego kwalifikującym
się przedstawicielom zainteresowanych stron na zasiadanie w radach nadzorczych
władz uczelni państwowych i niepaństwowych. Zaleca się zmianę ustawy w tym
kontekście.

104. Inną możliwością jest identyfikacja motywacji możliwych do urzeczywistnie-
nia na gruncie polskiej gospodarki i przyczyniających się do przeobrażenia się istnieją-
cych uczelni. Podkreśliłoby to współdziałanie trzech podstawowych zadań: nauczania,
prowadzenia badań i tworzenia infrastruktury. Własność intelektualną należy traktować
równie poważnie, jak publikacje naukowe; jest ona bowiem potencjalnym źródłem do-
chodów. Możliwość wykorzystania własności intelektualnej przez pojedyncze osoby, co
powinno być jasno określone od początku pracy badawczej, jest jednym z głównych za-
łożeń polityki naukowej. 

105. Kolejną opcją może być wzmocnienie lub utworzenie jednostek badaw-
czo-przemysłowych – w podstawowym zarządzaniu uczelniami lub JBR, które służą
radą i czynną pomocą pracownikom dydaktyczno-naukowym, aby pozyskać środki na
badania z innych źródeł niż zwyczajowe, zarządzać prawami własności intelektualnej
i zająć się komercjalizacją w imieniu pracowników naukowych i uczelni. MENiS (być
może przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji) powinno zachęcić
uczelnie do realizacji polityki „wyboru zwycięzców” lub dokonywać przeglądów
projektów badawczych celem określenia, „co będzie funkcjonować w praktyce”
i rozpowszechniania dobrych praktyk. Należy zachęcać do tworzenia powiązań z biz-
nesem, tworząc w ramach programu studiów możliwości dla studentów odbywania
praktyk w spółkach. Biura doradztwa zawodowego mogą pomóc w inicjowaniu róż-
nych form współpracy ze środowiskiem biznesowym, gdyż biura te już cieszą się za-
ufaniem tego środowiska. 
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Uczelnie jako element struktury uczenia si´ przez ca∏e ˝ycie

106. Planowanie usług szkolnictwa wyższego w ramach kształcenia ustawicznego
powinno zawierać następujące elementy (lecz nie ograniczać się do nich): 

(a) Większą elastyczność instytucjonalną, jako że nadal są zatory między formal-
nym i nieformalnym systemem nauczania w Polsce, które przeszkadzają w mobil-
ności i ograniczają możliwości kształcenia się jednostek. Na przykład, projekt
Ustawy o szkolnictwie wyższym przyznaje prawo do prowadzenia studiów pody-
plomowych (studia podyplomowe, studia magisterskie dla inżynierów) wyłącznie
tym jednostkom uczelnianym, które mają prawo nadawania tytułu magistra. Alter-
natywne drogi i nowe obowiązki instytucjonalne oraz procedury powinny być for-
mułowane tak, by można było uznać różne programy i kierunki w podobnych
uczelniach;

(b) Różne programy nauczania z naciskiem raczej na elastyczne podejście oparte
na pracy w zespole, tak by studenci mogli sprostać nowej i niepewnej przyszło-
ści, niż na wiedzę akademicką ustalonego zespołu faktów, odnoszących się do
analizowanego przedmiotu. Sprawą kluczową jest wprowadzenie jasno sprecy-
zowanych modułów przedsiębiorczości na wielu kierunkach studiów, zarówno
licencjackich jak i podyplomowych; 

(c) Środowisko akademickie odpowiednie dla różnych grup studentów: w celu
poszerzenia kategorii wiekowych, obejmujących również dorosłych studentów
rozpoczynających naukę w szkole wyższej po raz pierwszy. Przekwalifikowanie
starszych absolwentów na nowe technologie i podejścia może zaowocować bar-
dziej zróżnicowanym modelem uczestnictwa z istotną liczbą studentów zaocz-
nych, studiujących na kierunkach modułowych, oraz z formalnym uznaniem
wcześniejszego wykształcenia zdobytego w drodze doświadczenia; 

(d) Wykorzystanie rosnącego potencjału nowoczesnej technologii informacyjnej
do wprowadzenia różnych metod nauczania, takich jak rozbudowane usługi
zindywidualizowane (e-nauczanie i kształcenie na odległość) wraz z rosnącym
udziałem praktycznych, życiowych doświadczeń wbudowanych w kształcenie
w formie metod interaktywnych, grupowego rozwiązywania problemów i podej-
ścia nastawionego na realizację projektów;

(e) Opracowanie programów służących zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych jed-
nostek niezależnie od miejsca zamieszkania. Poważnym wyzwaniem będzie po-
wiązanie programów z bazami danych kształcenia ustawicznego na unijną skalę tak
szybko i skutecznie, jak to tylko możliwe. Przykładem może być PLOTEUS46 –
portal europejski dotyczący możliwości kształcenia; będzie on częścią wspólnego
serwisu informacyjnego, wspierającego mobilność na terenie całej Europy, który już
zapewnia uporządkowany dostęp do informacji na temat edukacji i szkolenia na
wszystkich poziomach i zwiększa przejrzystość oferty edukacyjnej dla wszystkich
obywateli; 

46 www.ploteus.net
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(f) Zagwarantowanie, żeby organy certyfikujące uznały umiejętności i wiedzę
zdobyte zarówno formalnymi, jak i nieformalnymi metodami kształcenia.
Przyznawanie dyplomów powinno zależeć w dużo większej mierze od umiejętno-
ści niż od odbytych kursów. Należy przedsięwziąć kroki w celu uznania wcześniej
zdobytego wykształcenia.

Pos∏owie

107. Zgodnie z konkluzjami raportu modernizacja i reforma sektora szkolnictwa
wyższego jest procesem skomplikowanym i musi zapewnić równość dostępu oraz od-
powiednio skuteczne reagowanie sektora na zmieniające się zapotrzebowanie tak ze
strony społeczeństwa, jak i gospodarki. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, jej Parlament,
środowisko akademickie oraz społeczeństwo stają przed istotnymi wyzwaniami, próbu-
jąc zrównoważyć często sprzeczne ze sobą cele. Na przykład, mimo iż konieczne jest
zachowanie autonomii i integralności uczelni, autorzy raportu podkreślają potrzebę
rozwiązania problemu sztywności struktur instytucji oraz motywowanie do poprawy
elastyczności działania, aby instytucje szkolnictwa wyższego odpowiadały za swoją
działalność w większym stopniu zarówno przed rządem, jak i przed zainteresowanymi
ze świata pracy. Inną trudną i ciągle nierozwiązaną kwestią jest stopień, w jakim nastę-
puje alokacja środków budżetowych do poszczególnych uczelni zgodnie ze standardo-
wym algorytmem finansowym, w przeciwieństwie do wdrożenia systemu, w którym
„pieniądze idą za studentem” lub opartego na voucherach. Trzecim trudnym do osią-
gnięcia kompromisem, który musi zostać zawarty przez polskich decydentów politycz-
nych, jest kwestia orientacji i wdrożenia procedur akredytacji, które mają doprowadzić
do delikatnej równowagi pomiędzy licencjonowaniem instytucji, z jednej strony,
a mierzeniem i oceną standardów jakościowych, z drugiej. W efekcie, chociaż sektor
szkolnictwa wyższego w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat rozwijał się gwałtownie, od-
notowując wyjątkowe wskaźniki wzrostu i zachodzące zmiany, droga do pełnego za-
kończenia reform pozostaje ciągle daleka.
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ANEKS I: Polski system edukacji 
po reformie roku 1999

1. Od 1999 roku program reformy edukacji spowodował zmiany w strukturze sys-
temu, zwłaszcza w związku z ofertą bardziej elastycznego, modułowego i mającego
związek z rynkiem pracy programu nauczania w liceach „profilowanych”.

2. Nowa struktura systemu edukacji obejmuje przedszkole; 6 lat szkoły podstawowej;
3 lata nauki w gimnazjum, od 2 do 4 lat nauki w liceum, w zależności od programu na-
uczania; modułowe programy kształcenia zawodowego/technicznego w szkołach pomatu-
ralnych i policealnych, trwające od 6 miesięcy do dwóch lat; oraz dwa typy szkolnictwa
wyższego: uczelnie wyższe oraz szkoły wyższe zawodowe. Istotny podział na programy
nauczania ma miejsce na poziomie szkoły średniej. Istnieją następujące możliwości nauki:
trzyletnie liceum (“ogólnokształcące”); co najmniej 14 trzyletnich programów nauczania
w technikum/szkole zawodowej (“liceum profilowane”), przy czym to władze lokalne,
nauczyciele, uczniowie i rodzice w danym powiecie wybierają, jaki zestaw programów
zostanie zaproponowany w średnich szkołach; czteroletnie technika; dwu- lub trzyletnie
programy nauczania w zasadniczych szkołach zawodowych (zob. schemat struktury
przedstawiony poniżej). Absolwenci wszystkich szkół, oprócz zasadniczych szkół zawo-
dowych, otrzymują miano absolwentów szkół średnich, a absolwenci techników otrzymu-
ją także dyplom technika. Absolwenci szkół średnich mogą przystąpić, jeśli sobie tego ży-
czą, do egzaminu maturalnego, wymaganego przez wyższe uczelnie. Niezależnie od tego,
czy uzyskają świadectwo dojrzałości, mogą oni uczęszczać następnie do szkoły policeal-
nej. Absolwenci „zawodówki” mogą uczyć się dalej w szkole policealnej lub przystąpić
do egzaminu maturalnego tylko wtedy, gdy ukończą dwuletnie technikum uzupełniające
„drugiej szansy” lub liceum.

3. Wprowadzenie nowej struktury i strategii miało na celu rozszerzenie zakresu
usług oświatowych, oferując różnorodne programy i formy nauczania oraz zapewniając
uczniom łagodniejsze przejście przez różne etapy szkolne, lepszy dostęp do kwalifikacji
zawodowych i większą otwartość na rynek pracy. Oferta edukacji zawodowej zmierza do
zaproponowania krótszych cyklów nauki, dobrego wykształcenia ogólnego, różnorodnych
„profilowanych” zawodowych programów nauczania i porównywalności kwalifikacji.
Przewiduje się, że wiedza zdobyta na pierwszym szczeblu szkół zawodowych, kierowana
przede wszystkim do uczniów, którzy chcą się usamodzielnić i jak najszybciej podjąć
pracę, pozwoli uczniom pragnącym kontynuować naukę na zdobycie kwalifikacji zawo-
dowych w krótszych cyklach w szkołach pomaturalnych, zaocznie lub w trakcie pracy
zawodowej, jak również w czasie dalszej nauki na wyższych uczelniach. 

4. Oczekuje się zatem, że te nowe struktury, które kładą nacisk na integrację programu
kształcenia ogólnego i zawodowego oraz przygotowanie młodzieży do ciągłego zdobywania
nowej wiedzy oraz nowych umiejętności, sprostają potrzebom kształcenia ustawicznego. 
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