DYDAKTYKA I NAUKA

Law of Desruption a Ustawa 2.0
OÞcyna Wydawnicza SGH opublikowaáa w 2017 r. ksiąĪkĊ, w której znajduje siĊ tekst pt. Perspektywy rozwoju
uniwersytetu ekonomicznego1, napisany przeze mnie we wrzeĞniu ubiegáego
roku. Wówczas nie byáo jeszcze wyników pracy trzech zespoáów, które na
zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
WyĪszego przygotowaáy alternatywne projekty zaáoĪeĔ do ustawy Prawo
o szkolnictwie wyĪszym, zwanej Ustawą
2.02.
Wypada siĊ zastanowiü teraz, na ile
moje poglądy sprzed 8 miesiĊcy „wpisują siĊ” w nurt dyskusji nad przedstawionymi propozycjami i na ile przebieg
tej dyskusji moĪe doprowadziü do stworzenia lepszych warunków dla funkcjonowania uniwersytetów i wszystkich
innych szkóá wyĪszych w Polsce.
W XXI wieku rozwój nauki i technologii odbywa siĊ w sposób, który opisuje
Law of Disruption. Cechy tego prawa
opisanego w 2011 r. przez L. Downesa są
zilustrowane na rysunku. Tak jak przewidywaá to Bill Gates juĪ pod koniec
ubiegáego wieku, w kolejnej dekadzie
zmiany w funkcjonowaniu systemu spoáeczno-gospodarczego zachodzą w tak
duĪym zakresie i tempie, jakie byáy obserwowane w ciągu piĊciu poprzedzających dziesiĊcioleci3. Okazuje siĊ, Īe
tempo rozwoju technologii drastycznie
wyprzedza tempo implementacji nowych
rozwiązaĔ. WystĊpujące zróĪnicowanie
przebiegu tych procesów wynika z oporu
spoáecznego, z konserwatywnej postawy
wiĊkszoĞci inwestorów i menedĪerów,
wreszcie z ostroĪnoĞci polityków.
JeĞli uwzglĊdnimy skalĊ zasobów
kapitaáowych najwiĊkszych organizacji
gospodarczych dziaáających globalnie
w drugiej dekadzie XXI wieku, to moĪemy stwierdziü, Īe fundusze na dziaáalnoĞü R&D znajdujące siĊ w dyspozycji
prywatnych inwestorów od kilku dekad
są zasadniczo wiĊksze niĪ fundusze publiczne skierowane na realizacjĊ paĔstwowych (lub teĪ nazywanych jako
narodowych) programów rozwoju nauki
i techniki. Na caáym Ğwiecie ostatnim
duĪym programem paĔstwowym byá
program podboju kosmosu realizowany przez NASA w latach 70. i 80. poprzedniego stulecia przy wykorzystaniu
federalnych funduszy USA. W epoce
gospodarki cyfrowej duĪe projekty rozwojowe są realizowane przez liderów:
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Google, Apple, Intel i Facebook. a nie
przez agendy paĔstwowe. Wymienione
korporacje w 2016 r. áącznie przejĊáy
25 startupów, które pracowaáy nad rozwojem sztucznej inteligencji i wydaáy
gáówną czĊĞü z kwoty 5 mld dolarów
zainwestowanych przez prywatnych
inwestorów w rozwój technologii cyfrowych 4, co stanowi spektakularny
przykáad, jak duĪe fundusze i na jakie
cele są wspóáczeĞnie wydawane w USA
w ciągu jednego roku. Wiodące prace
badawczo-rozwojowe realizowane są
w Silicon Valley, w której obok liderów gospodarki funkcjonuje uniwersytet
Stanford. To prywatna uczelnia, która od
studentów pobiera czesne w wysokoĞci
do 60 tys. dolarów, a przez fundacje
zasilane przez wielkie koncerny co rok
gromadzi miliardowe fundusze na realizacjĊ zamówionych projektów5. Im
bardziej pogáĊbia siĊ rozwój technologii
cyfrowych i wydaje siĊ, Īe w niedalekiej
przyszáoĞci „inteligentna maszyna zdobĊdzie przewagĊ nad czáowiekiem”, tym
wiĊcej na tym uniwersytecie zatrudnia
siĊ humanistów. Ich zadaniem jest m.in.
znalezienie pomysáu, jak uchroniü studiujących, którzy obecnie reprezentują
generacjĊ Y, ale juĪ za kilka lat bĊdą reprezentowaü generacjĊ Z, przed pozostaniem przez caáe Īycie w stanie permanentnej infantylnoĞci. Wyzwaniem jest
nauczyü máode pokolenia umiejĊtnoĞci
korzystania z nieprzebranych i ciągle
siĊ zwiĊkszających zasobów informacji, które są dostĊpne w internecie, przy
jednoczesnym rozbudowywaniu kompetencji do wartoĞciowania dziaáania
swojego oraz partnerów z Īycia osobi-

stego i zawodowego w zmieniającym siĊ
otoczeniu6.
W Polsce, podobnie jak w caáej
Europie, patrzymy z podziwem na
wprowadzane w Ameryce Póánocnej
disruptive innovations, czyli wywrotowe innowacje. Musimy pamiĊtaü, Īe za
Atlantykiem od ponad stu lat pracują nad
projektami najlepsi naukowcy, gáównie
imigranci z róĪnych regionów Ğwiata.
To ich prace stanowią fundament najnowszych osiągniĊü w nauce i technice.
Nie twórzmy záudzeĔ, Īe jeĞli nasz parlament przyjmie UstawĊ 2.0, to nastąpi
„wielki skok”. Procesy tworzenia (m.in.
w procesach badawczych) oparte są na
stabilnoĞci i kontynuacji, a emanacją
sukcesów naukowych jest budowanie
przez dziesiĊciolecia szkóá poszczególnych, wybitnych profesorów.
Szkoáy wyĪsze w Polsce, podobnie
jak uczelnie na caáym Ğwiecie, stoją
przed ogromnymi wyzwaniami. Oczekiwanie, Īe krajowe paĔstwowe uniwersytety znad Wisáy zadziwią Ğwiat, bĊdzie
tylko wówczas do zaspokojenia, jeĞli
wyznaczymy kilka obszarów, w ramach
których skupiony zostanie ogromny wysiáek prowadzący do sukcesu. Wybór
strategii selektywnego rozwoju w nauce
potwierdza projekt szwajcarski z 2015
roku, w ramach którego planuje siĊ, Īe
Ğrodowisko akademickie we wspóápracy
z rodzimym przemysáem skoncentruje
siĊ tylko na jednym obszarze i wtedy
stanie przed szansą osiągniĊcia poziomu
Ğwiatowego lidera. Tym obszarem jest
„nowoczesny szpital uniwersytecki”7.
Pozostaje do dyskusji, jakie obszary
w Polsce mogą byü wybrane i kto ze
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Ğrodowiska akademickiego oraz gospodarczego moĪe stworzyü zespoáy
i programy, których realizacja powinna
doprowadziü do oczekiwanego sukcesu
na skalĊ Ğwiatową.
To, Īe realizacja programów badawczych na poziomie excellence moĪe
objąü tylko ograniczoną grupĊ badaczy
zatrudnionych w kilku, raczej trzech-czterech niĪ szeĞciu-siedmiu, polskich uczelniach, jest chyba oczywiste.
A skoro tak, to dyskusja o przyszáoĞci
szkolnictwa wyĪszego nie powinna siĊ
ograniczaü do opisu warunków, jakie
mają zostaü stworzone dla tej elity, natomiast powinna przede wszystkim przynieĞü propozycje, w jaki sposób mają siĊ
rozwijaü wszystkie uczelnie w Polsce,
a w tej grupie takĪe SGH.
Za podstawowe punkty odniesienia,
które są do uwzglĊdnienia w kolejnym
etapie dyskusji o Ustawie 2.0, przyjmujĊ
dwie kwestie:
– na ile Ğrodowiska akademickie mogą
i powinny odgrywaü znaczącą rolĊ
w kreowaniu postĊpu,
– jakie czynniki powodują, Īe kadra
akademicka wypeánia skutecznie
i efektywnie swoje dwa podstawowe
obowiązki: ksztaácenia (na trzech poziomach studiów okreĞlonych w modelu boloĔskim) i prowadzenia badaĔ
naukowych.
NajwaĪniejszym zadaniem jest wyksztaácenie zdolnoĞci kadry wszystkich
uczelni do absorbowania nowej wiedzy
i jej adaptowania do zastosowania w lokalnych warunkach. Rozwój wiedzy
jest dopiero kolejnym etapem. Zadanie
absorbowania wiedzy i jej adaptacji
tak dáugo nie wydaje siĊ ambitne, jak
dáugo nie zrozumie siĊ nastĊpstw dziaáania Law of Disruption. Ze wzglĊdu
na brak warunków do pracy, a takĪe
odpowiedniej motywacji, wĞród kadry
szkóá wyĪszych zbyt maáo wysiáku poĞwiĊcone jest na permanentne rozszerzanie wiedzy. Kto z nas uczestniczy
w krajowych i miĊdzynarodowych
konferencjach, nazywanych w wielu
przypadkach tylko zwyczajowo „naukowymi”, ten wie, Īe aktywna jest jedynie mniejszoĞciowa grupa pracowników
naukowo-dydaktycznych. WĞród nich
nieliczni próbują i uzyskują uznanie na
forach miĊdzynarodowych. Zbyt czĊsto
widzimy jednak sytuacjĊ, Īe pracownik
uczelni (bez wzglĊdu na stopieĔ i tytuá)
posáuguje siĊ slajdami przygotowanymi
przy wykorzystaniu wiedzy dostĊpnej
wiele lat wczeĞniej, czyli bardzo, bardzo
dawno temu.
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W ocenie Johna Hattiego o efektach
Ğwiadczenia decyduje postawa nauczyciela, a nie instytucjonalne rozwiązania
w systemie edukacji8. Czyli o funkcjonowaniu szkóá wyĪszych w Polsce
w nastĊpnych latach bĊdzie decydowaü
przede wszystkim postawa kadry, a nie
przyjĊte rozwiązania instytucjonalne.
W tym Ğwietle moĪna spojrzeü na przedáoĪone propozycje Ustawy 2.0.
Mam wraĪenie, Īe wszystkie opracowania sugerują, aby do uniwersytetów
napáynĊáa máoda kadra, która szybko
uzyska samodzielnoĞü prowadzenia badaĔ i ksztaátowania programów dydaktycznych. A przecieĪ kadry akademickie
w Polsce są bardzo liczne. Są uniwersytety, w tym SGH, gdzie liczba samodzielnych pracowników nauki wskazuje
na peáne nasycenie kadrą o najwyĪszych
kwaliÞkacjach. WĞród tej kadry jednak
istotna czĊĞü – z róĪnych powodów – nie
angaĪuje siĊ w peáni w realizacje swoich zadaĔ. Uáatwianie awansu máodym
naukowcom jest poĪądane, ale jedynie
wtedy bĊdzie skuteczne, jeĞli Ğrodowisko akademickie bĊdzie potraÞáo ich
zintegrowaü w ramach istniejących
struktur. JeĞli oczekuje siĊ od pracowników uczelni, Īe bĊdą pracowaü z peáną
pasją, zarówno na polu badawczym, jak
i w sferze dydaktyki oraz upowszechniania wiedzy (w ramach tzw. trzech misji
uniwersytetu), to trzeba daü im szansĊ.
MoĪna przyjąü koncepcjĊ, Īe w okresie najbliĪszych piĊciu lat nastąpi weryÞkacja przydatnoĞci wszystkich pracowników do kreowania i realizacji
wytyczonych zadaĔ. Ale bĊdzie to fair,
jeĞli tym pracownikom zapewni siĊ odpowiednie warunki do pracy. O to mieliby zadbaü albo prezydent uniwersytetu
(propozycja zespoáu R. Radwana) lub
wzmocniony o dodatkowe kompetencje
kanclerz (propozycja zespoáu H. Izdebskiego). Zadania powinny byü wyznaczone z udziaáem interesariuszy Īycia
akademickiego. We wszystkich projektach Ustawy 2.0 znalazáy siĊ zapisy
o powoáaniu Rady Powierniczej.
Ewidentną wadą wszystkich propozycji jest brak scenariusza dla tych, którzy mieliby ze szkóá wyĪszych odejĞü,
jeĞli nie speánią oczekiwaĔ. We wspomnianym juĪ tekĞcie mojego autorstwa
podejmowaáem ten wątek, porównując
naukowców, którzy tracą pasjĊ i przestają
byü tak twórczy jak byli w okresie swej
najlepszej formy intelektualnej, do profesjonalnych sportowców, którzy wraz
ze spadkiem formy traÞają z najwyĪszej
ligi do zespoáów niĪej sklasyÞkowanych.

Czy mniej aktywni profesorzy mają zostaü zwolnieni z pracy i przejĞü w stan
spoczynku? A moĪe mają byü oddelegowani do innych instytucji, jeĞli tak, to
do jakich i co mieliby tam robiü? JeĞli
chcemy dyskutowaü serio o zmianach,
to szukajmy rozwiązaĔ o caáoĞciowym
charakterze. W przeciwnym razie w naszych Ğrodowiskach wzbudzimy emocje,
czĊsto nieuzasadnione, ale szkodzące
efektywnej codziennej pracy badawczej i dydaktycznej oraz wspóápracy
z otoczeniem uniwersytetów, dziaáających zarówno w gáównych oĞrodkach
akademickich kraju, jak i w stolicach
poszczególnych regionów.
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