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W pracy przedstawiono i opisano najwaŜniejsze trendy rozwojowe i zagroŜenia współczesnego 

systemu kształcenia w wymiarze globalnym. Scharakteryzowano wyzwania stojące przed 

szkolnictwem wyŜszym, wynikające z procesu globalizacji oraz wpływ, jaki na uniwersytety 

wywierają nowe technologie związane z teleinformatyką i Internetem. Opisano zjawiska tworzenia i 

wzrostu uniwersytetów otwartych i wirtualnych. Przedstawiono dane o niespotykanym wzroście 

liczby studentów i ich ruchliwości, oraz o próbach pokonania dystansu między biedą i bogactwem. 

 

 

1. WPROWADZENIE 
 
Wiek XIX nadał systemom edukacyjnym ich obecny kształt. Proces kształcenia podzielono na trzy 

etapy: kształcenie na poziomie podstawowym – pierwszym, na poziomie średnim – drugim (czasami 

dwustopniowym), i na poziomie wyŜszym – trzecim, zwanym teŜ uniwersyteckim. Powstały systemy 

kształcenia, twory bardzo rozbudowane organizacyjnie, rozległe i kosztowne, wyposaŜone w złoŜone 

uregulowania prawne, mechanizmy kształcenia i awansowania kadry na własne potrzeby, dysponujące 

wielkim majątkiem i ogromnym (jednakŜe zawsze zbyt małym) budŜetem. Tylko dwa inne systemy 

utworzone przez społeczeństwa mogą się z nim równać wagą, złoŜonością i kosztownością: system 

ochrony zdrowia i armia. Jednak najwaŜniejszym z nich jest system edukacyjny, gdyŜ bez niego lekarz 

byłby tylko zaklinaczem chorób, a Ŝołnierz biegałby z dzidą (a moŜe w tym przypadku tak byłoby 

najlepiej?). 

System kształcenia spełnia wiele zadań w państwie, ale jego najwaŜniejszą funkcją jest gromadzenie 

wiedzy, jej wzbogacanie i przekazywanie jej w moŜliwie najlepszy i efektywny sposób kolejnym młodym 

generacjom. Dzięki niemu w kilkanaście lat przekazujemy młodym ludziom wiedzę, nad której 

pozyskaniem trudziły się setki pokoleń. Jesteśmy jedynym Ŝyjącym gatunkiem, które tą umiejętność 
opanowało i rozwinęło. 

Dobrze realizowany, tradycyjny model procesu kształcenia, wykorzystujący 15…18 lat Ŝycia 

młodego człowieka na doprowadzenie go do stopnia naukowego dobrego uniwersytetu, daje doskonałe 

wyniki. Powstał on w wyniku trwających wiele dekad prób i błędów. Dobrze przygotowani nauczyciele, 

w dobrze zaprojektowanych i wyposaŜonych szkołach i uczelniach, przygotowują do Ŝycia doskonale 

wykształconych specjalistów. Wielu z nich w krótkim czasie jest w stanie wnieść swój widoczny wkład w 

rozwój nauki podnosząc zastany poziom wiedzy. Inni są w stanie poprowadzić waŜne przedsięwzięcia 

organizacyjne, inwestycyjne, handlowe. Jeszcze inni tworzą jako pisarze, malarze, aktorzy dzieła 

wzbogacające sztukę i kulturę. Wystarczy więc rozwinąć ten model, aby objąć procesem kształcenia jak 

największą część kaŜdego społeczeństwa. Dlaczego więc co dziesięć lat wznawiamy dyskusję, 
przechodzącą często w zaŜarte spory, nad koniecznymi zmianami i reformami systemów edukacyjnych? 

Czy będzie to trwało przez kolejne dziesięciolecia, czy ukryliśmy gdzieś mechanizm, który wytwarza w 

nas niezadowolenie, choć rzeczywistość, którą usiłujemy zreformować i przekształcić jest na tyle dobra, 

Ŝe wystarczy wprowadzić do niej niewielkie korekty? Do czego w końcu zmierzamy? Spróbujmy podjąć 
próbę sformułowania odpowiedzi na te pytania, choć złoŜoność materii bardzo takie zadanie utrudnia.  

Systemy edukacyjne zmieniają się, transformują, poszukują i wprowadzają nowe formy kształcenia, 

aby przystosować się do szybko zmieniającego się społecznego otoczenia, lawinowo wprowadzanych 

nowych technologii, efektów burzliwej i niekontrolowanej globalizacji, zmieniających się uwarunkowań 
ekonomicznych. Obserwujemy ogromny wzrost produktywności (automatyzacja) połączony ze znacznym 

obniŜeniem kosztów produkcji i eliminacją pracy uciąŜliwej. Z drugiej strony całe gałęzie przemysłu i 

                                                           
1 Artykuł powstał w ramach prac prowadzonych przez Komitet Prognoz PAN. 
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zawody zanikają, co połączone jest z pojawieniem się masowego bezrobocia i marginalizacją duŜych 

grup społeczeństwa (stoczniowcy). Obserwujemy teŜ znaczny wzrost stanu wykształcenia społeczeństw, 

a jednocześnie widzimy, Ŝe często kwalifikacje ukoronowane dyplomem po 7 latach stają się 
bezuŜyteczne. Te wszystkie zmiany, które dla jednych wydają się fantastyczne i zapierające dech w 

piersi, u innych budzą poczucie niepewności, poczucie braku stabilizacji i obawę o jutro. Społeczeństwa 

rozumieją, Ŝe edukacja jest lekarstwem na wiele z wymienionych wyŜej problemów. Stąd ciągle nowe 

zadania stawiane nauczycielom. 

 

 

2. UNIWERSYTETY I ICH ROLA W SPOŁECZEŃSTWIE 
 

Za pierwszy europejski uniwersytet uznaje się powstały w 425 roku uniwersytet w 

Konstantynopolu, a po nim w IX wieku uniwersytet w Salerno. Chińczycy uznają uniwersytet w Pekinie, 

utworzony w 258 roku przed Chrystusem za pierwszy w świecie, choć Indie i Iran przekonują, Ŝe ich 

szkoły poziomu uniwersyteckiego utworzono jeszcze wcześniej. JednakŜe Europa przyjęła utworzenie 

uniwersytetu w Bolonii w roku 1088 za narodziny systemu edukacji uniwersyteckiej, najwyŜszego 

poziomu kształcenia. Od tego momentu zaczęto tworzyć uniwersytety w kolejnych krajach Europy. 

Proces ten był przez pierwsze kilka stuleci bardzo powolny, nasz Uniwersytet Jagielloński utworzył 

Kazimierz Wielki dopiero w 1364 roku, a w Rosji pierwszy uniwersytet utworzono z inicjatywy Michaiła 

Łomonosowa w 1755 roku.  

Wynalazek druku (Johannes Gutenberg, 1455) dał początek wielkiemu przełomowi w rozwoju 

uniwersytetów, które uzyskały dzięki niemu narzędzie rozwoju wielkiej wagi. Szybko rosła liczba 

pisanych dzieł i ksiąŜek naukowych, a drukowane ksiąŜki docierały do kaŜdego miejsca w Europie. Tą 
drogą rozprzestrzeniały się nowe myśli i idee, teorie matematyczne i społeczne, wynalazki i technologie. 

Rosły zasoby bibliotek uniwersyteckich, a wkrótce państwowych i miejskich, rosła teŜ liczba 

uniwersytetów i studentów. 

Jednocześnie trwał proces rozbudowy szkolnictwa przed-uniwersyteckiego, które dziś nazywamy 

podstawowym i średnim. Systemy edukacyjne w krajach europejskich, a w XIX wieku takŜe na innych 

kontynentach, powstawały w wielkim trudzie, ogromnym wysiłkiem społeczeństw.  

Mając w pamięci długą historię uniwersytetów naleŜy przypomnieć sobie jakie role odgrywały one i 

odgrywają nadal we współczesnym świecie. PomoŜe to zauwaŜyć, czy zachodzące i przyszłe zmiany 

zagroŜą realizacji tych funkcji. MoŜna w rozwaŜaniach tych oprzeć się na argumentacji Manuela 

Castells’a [20]. Uniwersytety pełnią róŜne funkcje i najczęściej wykonują rozmaite zadania będące 

kombinacją tych funkcji. ZaleŜy to od historii ich rozwoju, aktualnej pozycji, potencjału kadry 

dydaktycznej i badawczej, roli, jaką zlecono im pełnić przez instytucje finansujące ich działalność. 
Uniwersytety – róŜniąc się między sobą i pełniąc róŜne role – razem tworzą system uniwersytecki, 

Ŝyciodajną tkankę kaŜdego społeczeństwa i państwa. 

Pierwsze uniwersytety były szkołami teologii. Wkrótce wprowadzono naukę prawa i wiedzy 

medycznej. Jedną z pierwszych ról uniwersytetów było kształcenie absolwentów, którzy otrzymywali 

określone uprawnienia w strukturach Kościoła, prawo sądzenia w sądach, prawo leczenia, a potem prawo 

budowy domów i mostów. Prawo do nadawania uprawnień, legitymizacji, uniwersytety posiadają 
nadal, choć z biegiem lat wprowadzono dodatkowe warunki i wymagania. Do grupy uprawnień naleŜy 

takŜe prawo nadawania stopni i tytułów naukowych. Prawo to jest zabezpieczeniem warunków 

odtwarzania kadry akademickiej i rozwoju całego systemu edukacyjnego. 

Kolejna funkcja to kształcenie elit, przygotowanie wykształconych ludzi, którzy podejmą trud 

prowadzenia kraju, zarządzania administracją państwa, jego strukturami prawa, dyplomacją, gospodarką, 
biznesem. Jest oczywistością, Ŝe ludzie kierujący państwem legitymują się uniwersyteckim 

wykształceniem (najczęściej), ale absolwenci niektórych uniwersytetów są liczniej reprezentowani wśród 

elity, niŜ innych. W Stanach Zjednoczonych wyróŜniającą się w tym względzie jest grupa 8 

uniwersytetów tworząca tzw. Ivy League2, w Wielkiej Brytanii są nimi uniwersytety Oxford i 

Cambridge, a w Polsce Uniwersytety Jagielloński i Warszawski. Kształcenie elit jest zadaniem wielkiej 

wagi z punktu widzenia sprawności funkcjonowania kaŜdego państwa. 

Kolejnym zadaniem uniwersytetów, to kształcenie specjalistów dla wszystkich gałęzi gospodarki, a 

więc lekarzy, prawników, inŜynierów, nauczycieli. Funkcję tą pełnią w zasadzie wszystkie uniwersytety, 

ale szczególną rolę grają uczelnie techniczne, politechniki, we Francji uczelnie z grupy „grand ecoles”. 

                                                           
2
 Grupę Ivy League tworzą: Harvard University, Yale University, University of Pennsylvania, Princeton University, 

Columbia University, Brown University, Dartmouth College, Cornell University 
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Poza nimi wydziały medyczne uniwersytetów, wydziały prawa. Absolwenci – specjaliści zapewniają 
właściwe funkcjonowanie instytucji i urządzeń społeczeństwa, przemysłu, słuŜby zdrowia, systemu 

szkolnictwa podstawowego i średniego, poczty i transportu. 

Uniwersytety są producentami wiedzy i technologii. Jest to funkcja wielkiej wagi i w roli tej Ŝadna 

inna instytucja państwa nie moŜe uniwersytetów zastąpić. W XIX wieku Humboldt pierwszy 

zaproponował, by takie właśnie zadanie powierzyć uniwersytetom. Uniwersytety gromadzą wielki 

potencjał doskonale wykształconych badaczy. Odpowiednio wyposaŜone w aparaturę i oprzyrządowanie 

badawcze, z legionem młodych umysłów – doktorantów potrafią sprostać i wykonać prawie kaŜde 

zadanie badawcze. Oczywiście wielkie laboratoria korporacji przemysłowych oraz państwowe instytucje 

naukowe prowadzą badania na ogromną skalę, często są liderami nowych technologii i fabryką 
wynalazków. JednakŜe to uniwersytety z charakterystyczną im swobodą prowadzenia badań, z wielkim 

potencjałem umysłów młodych doktorantów stały się wylęgarnią nowych pomysłów, nowych idei i teorii, 

wybiegających śmiałością i oryginalnością przed oficjalny front badań. 
Uniwersytety i szkoły wyŜsze poza tym kształcą i przygotowują do pracy wielką rzeszę 

wykwalifikowanych młodych absolwentów. Początek naszego XXI wieku charakteryzuje się 
ugruntowaniem przekonania o konieczności masowego kształcenia na poziomie wyŜszym kolejnych 

młodych roczników. Wymaga to zróŜnicowania szkół wyŜszych ze względu na tempo i intensywność 
kształcenia. Rolę szkół wyŜszych zapewniających masowe, praktyczne kształcenie pełniły w Wielkiej 

Brytanii do 1992 roku Politechnics, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Grecji pełnią ją Fachhochshule, a 

w Polsce WyŜsze Szkoły Zawodowe. Oczywiście cały system kształcenia na poziomie trzecim powinien 

być otwarty i dostępny wszystkim, którzy są w stanie sprostać wymaganiom programów studiów. 

Powinien takŜe być droŜny dla ruchów z poziomu na poziom, w obie strony. 

Wszystkie wymienione funkcje pełnią uniwersytety w róŜnym stopniu, z przewagą niektórych z 

nich. Większość uczelni na świecie powstała w ostatnich 50 latach. W zasadzie przygotowują one 

absolwentów do wymagań rynku pracy dobrze wykonując swoje zadanie. Z racji krótkiego czasu 

istnienia i niedoinwestowania nie mogą sprostać zadaniom kształcenia elit, czy specjalistów na 

najwyŜszym poziomie, ani teŜ utworzyć ośrodków badawczych o istotnym znaczeniu. Jednak dobrze 

spełniają swoja rolę w świecie, w którym liczba studentów rośnie trzy razy szybciej, niŜ wytwarzany 

dochód. 

Jedna z ról uniwersytetów wychodzi swym znaczeniem poza wymienioną wyŜej grupę, mianowicie 

uniwersytety są bardzo waŜnym elementem społecznego systemu wyrównywania szans. Mechanizm 

rozwarstwiania i społecznego wykluczenia jest znany i opisany. Z wielu powodów społeczeństwa podjęły 

działania usuwania skutków rozwarstwiania (często z mizernymi rezultatami) i stworzenia mechanizmów 

awansu społecznego. Wykształcenie uniwersyteckie otwiera absolwentowi praktycznie drogę do kaŜdego 

stanowiska w państwie, do poprawy statusu materialnego i zabezpieczenia bytu rodziny. Istniejące 

róŜnice w poziomach dochodu narodowego krajów rozwiniętych i rozwijających się przybierają – w 

niektórych przypadkach – dramatyczne rozmiary. Droga do wyrównania poziomów prowadzi przez 

rozbudowę – z międzynarodową pomocą – w krajach rozwijających się systemów kształcenia ze 

szczególnym uwzględnieniem uniwersytetów. 

O jeszcze jednej roli uniwersytetów naleŜy w tym miejscu powiedzieć. Uniwersytety są 
straŜnikiem określonych wartości wielkiej wagi, takich jak etyka i moralność, uczciwość i szacunek dla 

prawdy, idea wolności, poszanowanie prawa i szacunek dla kaŜdej jednostki, tolerancja i szacunek dla 

innych poglądów. Instytucje związane z religią przypisują sobie takŜe obowiązki strzeŜenia 

wymienionych wartości. To dobrze, jeśli straŜników jest więcej. Odpowiedzialność uniwersytetów za tą 
sferę nie jest zapisana w prawie, jednakŜe istnieje w powszechnym przekonaniu profesorów tworzących 

rdzeń kadry akademickiej. To ludzie uniwersytetów wypowiadają się na temat zmian konstytucji i prawa, 

na temat realności zagroŜeń klimatycznych, ochrony zdrowia publicznego, sposobu usprawnienia 

systemu edukacji, czy teŜ dopuszczenia modyfikacji genetycznych. Aby uniwersytety zachowały tą 
funkcję „punktu odniesienia” muszą zachować autonomię, muszą być wolne od presji politycznych, 

ekonomicznych i personalnych. Pięknie mówił o tym prof. Kazimierz Twardowski w wykładzie 

odbierając w 1930 roku doktorat z filozofii h.c. na Uniwersytecie w Poznaniu: 

CiąŜy na Uniwersytecie obowiązek odkrywania coraz to nowych prawd i prawdopodobieństw 

naukowych oraz doskonalenie i szerzenie sposobów, które je odkrywać pozwalają. Z tych wysiłków 

wyrasta gmach wiedzy naukowej, wiedzy obiektywnej, która domaga się uznania wyłącznie na tej 

podstawie, Ŝe jest według praw logiki uzasadniona, i która narzuca umysłowi ludzkiemu jedynie, ale i 

nieprzeparcie siła argumentów. W tem właśnie uwydatnia się charakter obiektywny badania naukowego, 

Ŝe nie przyjmuje ono rozkazów od Ŝadnych czynników zewnętrznych i Ŝe nie chce słuŜyć Ŝadnym 

względom ubocznym, lecz Ŝe za panów swoich uznaje jedynie doświadczenie i rozumowanie i Ŝe jedno 
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tylko ma zadanie: dochodzenie naleŜycie uzasadnionych sądów prawdziwych albo przynajmniej jak 

najbardziej prawdopodobnych. 

MoŜemy teraz podjąć próbę napisania krótkiej konkluzji tego punktu.  

System edukacji, którego zwieńczeniem są uniwersytety i szkolnictwo wyŜsze jest najwaŜniejszą 
strukturą państwa, jego stan i jakość są miarą międzynarodowej pozycji kraju, i tak teŜ powinien być 
widziany i traktowany przez państwo i społeczeństwo. Tylko niebezpieczeństwo wojny i utraty 

niepodległości, klęski głodu, wielkie epidemie, kataklizmy i trzęsienia ziemi mogą problemy edukacji 

społeczeństwa przesunąć na krótko na dalszy plan. System kształcenia i dokształcania społeczeństwa jest 

fundamentem jego pomyślności i bezpieczeństwa. Tylko wykształceni ludzie mogą stworzyć sprawnie 

działająca administrację, słuŜbę zdrowia, policję, sądownictwo i pocztę, a takŜe firmy, które będą znane 

na rynkach światowych. Dlatego system kształcenia dzieci i młodzieŜy powinien być powierzony 

najlepszym, starannie wybranym ludziom, dobrze wyposaŜonym w potrzebne narzędzia, wolnym od 

troski o budŜet następnego roku. 
 
 

3. WYZWANIA XXI WIEKU 
 
Szybko zmieniająca się rzeczywistość naszych czasów postawiła przed uniwersytetami zadania 

nowe i trudne. W punkcie tym wymienimy je z krótkim omówieniem, by w kolejnych punktach 

scharakteryzować je bardziej szczegółowo. 

� W latach 70. ubiegłego wieku poczyniono obserwację, Ŝe szybki rozwój nauki, techniki i technologii 

dezaktualizuje w ciągu kilku lat wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie studiów (sytuacja typowa dla 

inŜynierii i medycyny). Przed uniwersytetami postawiono zadanie wyszukania środków zaradczych, 

aby nie dopuścić do utraty kwalifikacji i degradacji zawodowej rzeszy specjalistów. Wtedy to 

rozpowszechniono terminy: "kształcenie ustawiczne" (ang. continuing education) i „kształcenie 
przez całe Ŝycie”, (ang. life-long learning, LLL). Ludzie uniwersytetów i specjaliści od spraw 

organizacji edukacji podjęli myśl stworzenia systemu kształcenia obejmującego całe nasze aktywne 

Ŝycie, od 5 lat do 85. Koniecznym było znalezienie sposobów na zachowanie wysokiego poziomu 

fachowości mimo szybkiego rozwoju nauki i technologii [1,2,3]. Trudno zaprojektować strukturę i 
funkcjonowanie takiego systemu, jeszcze trudniejszym zadaniem jest jego budowa i utrzymanie 

(koszty). JednakŜe przystąpiono do jego realizacji etapami i budowa jego elementów trwa, choć w 

międzyczasie pojawiły się nowe wyzwania. 

� Spontaniczną i jednoznaczną odpowiedzią wielu społeczeństw na wejście w trudny dla wszystkich 

okres przechodzenia do „społeczeństwa postindustrialnego”, albo do „społeczeństwa wiedzy” jest 

Ŝądanie istotnego wzrostu wydajności systemu edukacyjnego, aby umoŜliwił on masowe kształcenie 
uniwersyteckie. Kraje rozwinięte zbliŜyły w ostatnich 15 latach swój wskaźnik skolaryzacji do ¾, a 

cały świat do ¼. Proces umasowienia wykształcenia na poziomie uniwersyteckim nie straci w 

najbliŜszych 20 latach swej dynamiki i będzie z całą determinacją kontynuowany. 

� System uniwersytecki musi zreformować tak swoją strukturę i wprowadzić elektronizację i 
wirtualizację metod kształcenia i pozyskiwania wiedzy, aby wchłonąć i wykorzystać wszystkie 

moŜliwości, jakie stworzyła nieustannie rozwijająca się teleinformatyka, Internet ze wszystkim 

swoimi moŜliwościami i „internetowymi bytami”, mieszczącymi się w nowym pojęciu Web 2.0. 

Fragmentem tej transformacji jest proces tworzenia uniwersytetów wirtualnych prowadzący do 

tworzenia elementów „wirtualnego uniwersytetu globalnego”. Mając na uwadze tradycjonalizm 

kadry akademickiej proces elektronizacji i wirtualizacji kształcenia zajmie nam najbliŜsze dwie 

dekady. 

� Trwa proces uruchamiania programów wymiany studentów, którzy podejmują studia, w mniejszym 

lub większym wymiarze, poza granicami swego kraju. Wymiana studentów jest ze wszech miar 

korzystna. Jej rezultatem jest wzajemne poznanie się, propagacja dobrych wzorców i rozwiązań, 
wyrównanie róŜnic programowych i podniesienie poziomu kształcenia w skali globu. Studia poza 

granicami kraju są waŜnym elementem procesu globalizacji, słuŜą wzajemnemu poznaniu i 

zrozumieniu, pomogą teŜ w przyszłości zbudować wzajemne zaufanie i skonstruować paradygmat 

ładu światowego.  

� Uniwersytety muszą wnieść swój wkład w rozwiązanie szeregu wielkich – w wymiarze globalnym – 

problemów i wyzwań, które stoją przed ludzkością, a przed którymi stają bezradnie politycy. MoŜna 

wymienić kilka z nich, które wydają się być najwaŜniejszymi: 

o Musimy uporać się z wielkim, globalnym problemem nierówności między krajami 

rozwiniętymi i rozwijającymi się, nawet w wymiarze kontynentalnym.  
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o Musimy znaleźć sposoby zachowania stanu środowiska naturalnego, jego ochrony przed 

dewastacją i wyniszczeniem, ochrony klimatu. 

o Musimy rozwiązać problem zaopatrzenia świata w energię, usunąć strach przed 

wyczerpaniem naturalnych zasobów energetycznych.  

o Musimy rozwiązać problem zagroŜenia wojną i samozagładą ludzkości przez wprowadzenie 

politycznego ładu światowego. 

o Musimy do globalnej gospodarki wprowadzić zasady normujące i regulujące, które zapobiegną 
wyniszczającym kryzysom ekonomicznym i finansowym. 

o Musimy rozwiązać problem zaopatrzenia świata w Ŝywność i definitywnie zlikwidować 
problem niedoŜywienia i głodu. 

W kolejnych punktach wymienione tutaj wyzwania zostaną szczegółowo omówione i przedyskutowane. 

 

4. UWAGI O SZKOLNICTWIE PODSTAWOWYM I ŚREDNIM 
Fundamentem kaŜdego systemu edukacyjnego jest szkolnictwo pierwszego i drugiego 

poziomu/stopnia, zwane w naszym kraju podstawowym i średnim. Jakkolwiek niniejsza praca 

poświęcona jest głównie szkolnictwu trzeciego poziomu (uniwersyteckiego), to nie oznacza to nadawania 

temu poziomowi kształcenia większej wagi. Autor nie jest kompetentny na tyle, by o szkolnictwie 

podstawowym i średnim napisać coś więcej, niŜ „uwagi”. 

Społeczeństwo kaŜdego kraju winno edukacji dzieci w wieku 5-19 lat poświęcać wielką wagę, 
powierzając je ludziom wybranym, bardzo dobrze do tego celu wykształconym i przygotowanym, a takŜe 

utalentowanym. Nie brak takich specjalistów i w naszym kraju. JednakŜe bardzo wielu z nich nie 

decyduje się obrać zawodu nauczyciela jako drogę swojego Ŝycia ze względu na bardzo niskie 

uposaŜenia. Mizeria, jaką doznaje system kształcenia w Polsce zaczyna się od szkoły podstawowej i 

średniej. 

Dobra edukacja poziomu pierwszego i drugiego umoŜliwia skonstruowanie ambitnych programów 

uniwersyteckich, które dla źle przygotowanych maturzystów będą zaporą nie do przebycia. Poziom 

matury wyznacza poziomy edukacji uniwersyteckiej. 

UNESCO (http://www.uis.unesco.org/i_pages/indspec/tecspe_sle.htm) zdefiniowało prosty 

wskaźnik, nazwany “School Life Expectancy” SLE, oznaczający przewidywaną liczbę lat, spędzonych w 

przyszłości w szkołach 3 poziomów, przez dziecko w określonym wieku, zwykle 5 lat. Wartość tego 

wskaźnika jest miarą rozwoju i dojrzałości systemu kształcenia danego państwa. W oparciu o dane 

UNESCO wybrano grupę krajów, dla której przedstawiono na rys. 1 wartość tego wskaźnika w ostatnich 

8 latach. Wykres pokazuje przede wszystkim wielką rozpiętość wartości SLE dla krajów rozwiniętych i 

rozwijających się. ZbliŜenie się do granicy 13-14 lat jest procesem długim i trudnym, naleŜy teŜ 
oczekiwać, Ŝe połączone jest z wielkim nakładem kosztów. Na tle innych krajów widać sytuację Polski i 

dystans, którego odrobienie jest ciągle przed nami (ostatnie lata oznaczają stagnację). 
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Rys.1. Przewidywany czas nauki dziecka pięcioletniego dla wybranych krajów. 

(ang. School life expectancy ISCED 1-3) 

Opracowano na podstawie [UIS Data Centre, http://data.un.org/Default.aspx] 

 



GGAALLWWAASS  BB..::  EEDDUUKKAACCJJAA  WW  PPRRZZYYSSZZŁŁOOŚŚCCII  II  PPRRZZYYSSZZŁŁOOŚŚĆĆ  EEDDUUKKAACCJJII 

 

14 

Zadania jakie stoją w erze Internetu i cyfryzacji przed współczesnym szkolnictwem podstawowym i 

ponadpodstawowym kaŜdego kraju, wynikają z faktu, Ŝe dzieci i młodzieŜ współczesnych społeczeństw 

dorastają w świecie, w którym technologie cyfrowe są wszechobecne. Młodzi ludzie w ich codziennym 

Ŝyciu, dla przyjemności, rozrywki i kontaktów koleŜeńskich, szeroko i z wielką wprawą wykorzystują 
technologie teleinformatyczne, rozmaite serwisy on-line, uruchamiają własne blogi. Do szkoły juŜ teraz 

przychodzi nowe pokolenie uczniów, nazywane czasami „uczniami nowego tysiąclecia”. Niesie to za 

sobą szereg konieczności i wymagań, które powinny choć w pewnej części być spełnione.  

Po pierwsze młodzi ludzie pragną zastać w szkole przestrzeń wypełnioną podobnymi narzędziami i 

technologiami, co z wielu powodów jest niełatwe do spełnienia. Szkoła nie moŜe dla nich pozostać 
skansenem dawnych narzędzi z czarną tablicą i białą kredą. Spełnienie tego warunku jest bardzo trudne 

ze względu na koszty wyposaŜenia w coraz to nowe generacje sprzętu, a takŜe ze względu na konieczność 
ciągłego szkolenia wykładowców, którzy na przykład z racji wieku nie absorbują z równą łatwością 
nowych narzędzi i technik. Nauczyciele muszą próbować znaleźć złoty środek między koniecznością a 

moŜliwościami.  

Po drugie całe otoczenie podręczników i materiałów dydaktycznych musi zostać w bardzo krótkim 

czasie „elektronizowane” i poddane cyfryzacji. Jest to ogromna praca konieczna do wykonania. Uczeń 
będzie w szkole i w domu korzystał z płaskiego komputera z ekranem formatu duŜej ksiąŜki, na którym 

to ekranie przeczyta tekst o historii powstania piramid, obejrzy sobie ich zdjęcia i film o staroŜytnym 

Egipcie z wyjaśnieniami fachowego przewodnika. Czy ulegnie zmianie, czy tylko modyfikacji metodyka 

kształcenia w tym nowym otoczeniu podręczników elektronicznych i otwarcia internetowego? W nowym 

krajobrazie edukacji i dla nowego pokolenia uczniów muszą zostać zaproponowane i wypróbowane 

„nowe sposoby uczenia się”, wykorzystujące nowe serie narzędzi opartych na technologiach 

informacyjno-komunikacyjnych, społeczne aplikacje komputerowe wykorzystujące moŜliwości Web 2.0, 

a takŜe moŜliwości kształcenia mobilnego i opartego m.in. na grach. MoŜemy oczekiwać, Ŝe instrukcyjny 

paradygmat kształcenia, podstawowy model społeczeństw przemysłowych XX wieku, postrzegający 

uczniów jako pasywnych odbiorców, ulegnie zmianie, stanie się bardziej otwarty i pobudzi ich 

aktywność.  
Po trzecie uczeń oczekuje, Ŝe szkoła pomoŜe mu opanować i przyswoić sobie nowe narzędzia i 

technologie. JuŜ od 10 lat narzędzia te przestały słuŜyć tylko grom komputerowym, a stały się oknem na 

współczesny świat, kluczem do tajemnic wiedzy, narzędziem pozyskiwania najświeŜszych informacji. 

Programy szkolne zostaną zmodyfikowane i być moŜe pojawią się w nich nowe przedmioty, które w 

sposób uporządkowany ułatwią uczniom zapoznanie się z ciągle rozwijającym się światem technologii 

teleinformatycznych.  

Wreszcie po czwarte przemyślane na nowo i zmodyfikowane zostaną cele kształcenia. Wyzwania 

widoczne juŜ dzisiaj, to między innymi nauka uczenia się, rozbudzenie kreatywności i innowacyjności, 

opanowanie umiejętności współpracy i pracy grupowej. Poza tym umysł ucznia powinien być otwarty na 

otaczający go świat, na jego róŜnorodność i rozmaitość, gotowy zrozumieć i uszanować inne poglądy i 

zachowania. Postępująca nieuchronnie globalizacja wymaga od nowych generacji zrozumienia 

konieczności kompromisu, opanowania umiejętności dochodzenia do niego i uszanowania jego 

warunków. 

 

 

5. LUKA EDUKACYJNA I KSZTAŁCENIE PRZEZ CAŁE śYCIE 
 
Ostatnie dekady XX wieku są okresem, w którym rozwój nauki i technologii nabrał ogromnego 

tempa. Gwałtownie rosła liczba publikacji, najnowsze technologie wprowadzono w miejsce technologii, 

które jeszcze wczoraj były nowe. Proces ten trwa nieprzerwanie i nic nie wskazuje, by miał ustać. Jednym 

z ujemnych skutków tak gwałtownego rozwoju nauki jest dająca się łatwo zaobserwować deprecjacja i 

dezaktualizacja wiedzy absolwentów, którą zdobyli w czasie studiów [1,3]. Proces ten moŜna wyjaśnić na 

podstawie ilustracji na rysunku 2. 
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Rys.2. Mechanizm tworzenia się „luki edukacyjnej”. 

 

Poziom wiedzy w dziedzinie, w której dyplomował się absolwent, oznaczony początkowo jako 1, 

wzrasta w czasie, podwajając się w przybliŜeniu co 6 lat. Poziom wiedzy absolwenta studiów 

uniwersyteckich jest stosunkowo wysoki. Nie jest on oczywiście równy poziomowi wiedzy w dziedzinie 

specjalizacji dyplomowej, ale teŜ nie odbiega od niego, (szczególnie w przypadku uŜycia skali 

logarytmicznej), w sposób znaczący. Poziom ten obniŜa się do połowy mniej więcej co 10 lat, jako 

rezultat naturalnego procesu zapominania. Coś, co w chwili dyplomowania jest szczeliną, staje się z 

biegiem lat luką edukacyjną. Absolwent, który nie podjął pracy zaraz po studiach traci z kaŜdym rokiem 

kontakt z czołówką specjalistów w swojej dziedzinie. JeŜeli przerwa w aktywności zawodowej wydłuŜy 

się do 10 lat, to odzyskanie pozycji w zawodzie staje się bardzo trudne lub po prostu niemoŜliwe. Po 

przerwie 20 lat zdobyta na studiach wiedza staje się praktycznie bezuŜyteczna.  

Uniwersytety poproszone o radę zaproponowały dwa rozwiązania. Pierwsze z nich zaleca 

modyfikować programy studiów w ten sposób, aby wiedza zdobyta przez studiującego była bardziej 

podstawowa i uniwersalna, a on sam posiadł umiejętność uczenia się i samokształcenia. W oparciu o taką 
wiedzę absolwent jest w stanie zmieniać specjalność kilkakrotnie w czasie swojej aktywności zawodowej, 

zwykle z niewielką pomocą uniwersytetu. Ten rodzaj kształcenia wydłuŜa czas adaptacji do stanowiska 

pracy, ale istotnie zwiększa elastyczność i moŜliwość przystosowania do nowych warunków. 

Drugie rozwiązanie wskazuje na konieczność stworzenia systemu (LLL) kształcenia i dokształcania 

dorosłych członków społeczeństwa, który powinien funkcjonować równolegle do systemu kształcenia 

dzieci i młodzieŜy. Struktura systemu LLL nie jest do końca znana, choć powstały juŜ jego elementy: 

uniwersytety otwarte, sieć studiów podyplomowych, systemy dokształcania firm i korporacji. Nie będzie 

to oczywiście kopia systemu studiów stacjonarnych, choć uniwersytety musza wnieść do tego systemu 

swój wkład, by zaoferować swoim absolwentom, choćby w postaci studiów podyplomowych, moŜliwość 
aktualizacji i poszerzenia zdobytej wiedzy [1,2,3]. 

Wiedza zdobyta w czasie studiów i w okresie aktywności zawodowej podlega naturalnemu, 

ciągłemu procesowi deprecjacji, co moŜe doprowadzić do utraty umiejętności zawodowych i 

konieczności zmiany zawodu. Receptą na naturalny, rzec by moŜna biologiczny, postępujący proces 

uboŜenia i dezaktualizacji umiejętności zawodowych jest ustawiczne dokształcenie, któremu naleŜy 

poddawać wszystkich członków społeczności od początku aktywności zawodowej aŜ do jej końca. 

System „kształcenia przez całe Ŝycie” powinien być na tyle wydajny, by kaŜdemu dorosłemu członkowi 

społeczeństwa pozwolił aktualizować wiedzę i umiejętności, zmienić specjalność, czy uzupełnić 
wykształcenie. 

Trzeba w tym miejscu odnotować, Ŝe wielkie korporacje (IBM, Intel, Siemens, Volkswagen, Nokia, 

Alcatel, Sony, Ericsson i inni) wcześnie stworzyły wewnętrzne, kosztowne systemy dokształcania 

pracowników, uzyskując doskonałe rezultaty. Działanie systemu szkoleń powoduje, Ŝe pracownicy są 
bardziej przedsiębiorczy, podatni na innowacje, ich praca jest w istotny sposób wydajniejsza; 
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niebagatelne są takŜe motywacje psychologiczne i społeczne. Korporacyjne systemy szkoleń są 
oczywiście częścią systemu LLL. 

Wywody tego punktu moŜna zakończyć cytatem z publikacji prof. J.P. Klus’a. 

"Kształcenie ustawiczne jest prostą i efektywną drogą połączenia doświadczenia wielu w jeden 

skondensowany program, który pozwala jednostce nauczyć się w tydzień tego, na co tych wielu 

poświęcić mogło wiele lat. W dodatku jest to sposób przemiany wyników badań, które kosztowały wiele 

milionów dolarów w prosty dwugodzinny wykład o ich wynikach. Jest niemoŜliwym, aby społeczeństwo 

lub przemysł mogły być konkurencyjne w skali międzynarodowej bez wykorzystania kształcenia 

ustawicznego w moŜliwie najwyŜszym stopniu. Międzynarodowa konkurencyjność narodu jest 

dyktowana nie tylko przez konkurencyjność indywidualnych firm, ale takŜe przez istniejącą infrastrukturę 
i społeczne programy kształcenia.” [3] 

Pojawienie się Internetu wraz z wszystkimi moŜliwościami jego uŜycia w procesach kształcenia (e-

edukacja) otworzyło dla kształcenia ustawicznego nowe horyzonty i perspektywy. Wrócimy do tego 

tematu w jednym z kolejnych punktów. 

 

 

6. UNIWERSYTETY OTWARTE 
 
W latach 60. ubiegłego stulecia zaobserwowano, Ŝe tradycyjna struktura systemu edukacji, oparta o 

szkolnictwo podstawowe, średnie i wyŜsze, oferująca stacjonarne kształcenie ludziom młodym w grupie 

wieku 7-24 lata, zawiera istotną lukę, gdyŜ nie oferuje wykształcenia ogromnej grupie obywateli w wieku 

25-75 lat. Model edukacji stacjonarnej jest praktycznie bezuŜyteczny dla ludzi pracujących, obarczonych 

rodzinami i rozmaitymi obowiązkami. Powstał więc projekt utworzenia Uniwersytetu Otwartego, który 

by zapełnił tą lukę, stał się elementem systemu kształcenia ustawicznego, a w dalszej perspektywie 

elementem systemu kształcenia przez całe Ŝycie. Tak zarysowane cele miał spełnić powołany w 1969 

roku w Wielkiej Brytanii The Open University OU, wykorzystujący model „kształcenia na odległość”, 

uznawany za pierwszy duŜego formatu Uniwersytet Otwarty na świecie. Pojęcie „otwarty” rozumiano 

wtedy, jako otwarty na ludzi, na miejsca, z których pochodzą, na metody kształcenia i na idee. 

Po 40 latach działalności OU naleŜy stwierdzić, Ŝe prowadzi on studia na wszystkich trzech 

poziomach, z doktorskim włącznie. Studiowało na nim prawie 2,5 miliona ludzi, liczba studiujących 

aktualnie przekracza 150 tysięcy, a ich średni wiek wynosił 32 lata. Wśród studiujących przewaŜają 
kobiety, a ponad 10 tysięcy studiujących to niepełnosprawni. Idea otwartego uniwersytetu i jego rola w 

społeczeństwie została w krajach Europy Zachodniej powszechnie zaakceptowana. W krótkim czasie 

powstała sieć europejskich uniwersytetów otwartych w prawie kaŜdym kraju3 [16,17,18,27]. 

Niewątpliwy sukces brytyjskiego OU został szybko zauwaŜony przez cały świat. Kraje europejskie, 

takie jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy posiadają budowane od pokoleń rozwinięte i 

wydajne systemy uniwersyteckie. Obsługują one w całej pełni kolejne roczniki maturzystów. 

Uniwersytety otwarte w krajach tych zapewniają kształcenie ludzi dorosłych, pracujących, uzupełniając w 

ten sposób systemy edukacji stacjonarnej. Inną rolę pełnią uniwersytety otwarte w krajach rozwijających 

się, jak Pakistan, Turcja, Indie, czy Chiny. W krajach tych uniwersytety otwarte są wydajnym narzędziem 

usuwania opóźnień w rozwoju edukacji, uzupełniają system edukacji stacjonarnej takŜe dla ludzi młodych 

w przedziale wieku 18-24 lata. Uniwersytet otwarty otwiera dostęp do wiedzy ludziom niezamoŜnym, 

mieszkającym daleko od ośrodków uniwersyteckich, pracującym. 

Niektóre uniwersytety otwarte Azji rekrutują wielkie liczby studentów, dlatego nazywane są mega-

uniwersytetami – Tabela 1. Z pewnością zarządzanie otwartym uniwersytetem, na którym studiuje milion 

studentów obsługiwanych przez 50 tysięcy wykładowców (z czego 3/4 na częściach etatu) nie jest sprawą 
prostą. MoŜna mieć takŜe obawy, czy zdobyta w takim uniwersytecie wiedza jest solidna i ugruntowana. 

JednakŜe w czasach masowego kształcenia na poziomie wyŜszym mega-uniwersytet otwarty pełni swoją 
rolę podnoszenia kwalifikacji milionów ludzi i przysposabia ich do pracy na stanowiskach, które są 
niedostępne dla ludzi wyposaŜonych tylko w maturę. 

Uniwersytety otwarte z największą uwagą śledzą kaŜde postępy teleinformatyki pod kątem jej 

wykorzystania w procesach kształcenia. Są więc prekursorami nowych technologii edukacyjnych i 

przecierają szlaki innym uczelniom. W latach siedemdziesiątych XX wieku w kształceniu na odległość 
wykorzystywano model korespondencyjny. Podręczniki i materiały dydaktyczne dostarczane były pocztą. 
W krótkim czasie wprowadzono modele teleedukacyjne, z synchroniczną transmisją wykładów przez 

radio i telewizję. Ostatnia dekada, to powszechne wprowadzenie modeli wirtualnych, elektronicznych, 

                                                           
3
 W Polsce inicjatywa tworzenia uniwersytetu otwartego nie została podjęta przez rząd.  
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opartych o transmisję asynchroniczną przez Internet. Powstała cała rodzina narzędzi informatycznych 

ułatwiających przygotowanie materiałów dydaktycznych, nagrywanie wykładów, prowadzenie 

eksperymentów laboratoryjnych na odległość, interaktywny kontakt ze studentami, prowadzenie testów i 

egzaminów. Przygotowano profesjonalne oprogramowanie edukacyjnych portali internetowych 

obsługujących proces dydaktyczny.  

 
Tabela 1. Zestawienie największych mega-uniwersytetów otwartych świata. Liczba studentów przybliŜona, 

zmieniająca się z roku na rok. 

 

Uniwersytet Kraj Rok powstania Studenci 

Allama Iqbal Open University Pakistan 1974 1.050.000 

Anadolu University Turcja 1982 1.200.000 

Beijing Radio and TV University Chiny 1979 3.090.000 

Shanghai Television University Chiny 1960 80.000 

Indira Gandhi National Open 
Univ. 

Indie 1985 1.015.000 

Yashwantrao Chavan 
Maharashtra Open University 

Indie 1989 400.000 

Korea National Open University Korea 1972 200.000 

The Open University  Wlk. Brytania 1969 170.000 

Sukhothai Thammathirat Open 
Univ. 

Tajlandia 1978 180.000 

Universitas Terbuka Indonezja 1984 350.000 

Bangladesh Open University  Bangladesz 1992 450.000 

University of South Africa South Africa 1873 200.000 

Opracowano na podstawie [16,17] i Wikipedii. 

 

Czy pojawienie się uniwersytetów otwartych wpłynęło na modele i techniki kształcenia 

uniwersytetów tradycyjnych? Zdecydowanie tak! Uniwersytety tradycyjne próbują konsekwentnie 

wprowadzać wszystkie nowe technologie, chociaŜ nie zawsze w dostatecznym tempie. Większość 
wykładowców przygotowała i wykorzystuje prezentacje z uŜyciem komputerów i projektorów, umieściła 

materiały dydaktyczne w witrynach Internetu. Mamy więc z jednej strony tradycyjną lekcję w klasie, a z 

drugiej technologie on-line na odległość. Proces transformacji technik kształcenia uniwersytetów 

tradycyjnych nazywany jest hybrydyzacją. Oczywiście proces ten przebiega w róŜnych uczelniach z 

rozmaitą szybkością. 
W rozwoju kultury i cywilizacji światowej uniwersytety otwarte odegrały i odgrywają wielka rolę. 

Są waŜnym uzupełnieniem systemu uniwersytetów tradycyjnych, oferują wiedzę i kształcenie ludziom w 

kaŜdym wieku, dając im moŜliwość zdobycia wykształcenia, uzupełnienia i odświeŜenia wiedzy, czy teŜ 
zmiany specjalności. Uniwersytety Otwarte wpisały się trwale w globalny krajobraz uniwersytecki. 

Szacuje się, Ŝe studiuje na nich około 25 milionów studentów, co stanowi szóstą część całej populacji 

studenckiej. NaleŜy oczekiwać, Ŝe liczba studentów tych uniwersytetów będzie w przyszłości dalej rosła. 

Uniwersytety otwarte zdobyły waŜną pozycję w tworzącym się systemie kształcenia przez całe Ŝycie. 

 
 



GGAALLWWAASS  BB..::  EEDDUUKKAACCJJAA  WW  PPRRZZYYSSZZŁŁOOŚŚCCII  II  PPRRZZYYSSZZŁŁOOŚŚĆĆ  EEDDUUKKAACCJJII 

 

18 

7. UNIWERSYTETY WIRTUALNE 
 
Termin Uniwersytet Wirtualny (ang. Virtual University – VU) ma kilka znaczeń, nie do końca 

sprecyzowanych. Jednostki organizacyjne tego typu pojawiły się niespełna 10 lat temu i znaczenie tej 

nazwy jeszcze się nie ugruntowało. Powszechnie przyjmuje się, Ŝe Uniwersytet Wirtualny istnieje 

jedynie wirtualnie, bez fizycznych budynków, gabinetów i sal wykładowych. Jest więc raczej tworem 

organizacyjnym. Uniwersytet Wirtualny oferuje zwykle studiującym kursy w formie e-kształcenia (ang. 

e-learning), z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość [1,5,9]. 

Istnieje kilka modeli organizacyjnych VU. W Raporcie UNESCO [27] pod nazwą Uniwersytet 

Wirtualny umieszczono cała grupę uniwersytetów otwartych, które posługują się Internetem do 

utworzenia interaktywnych portali edukacyjnych wspomagających proces kształcenia. W niektórych 

publikacjach nazwą taką określa się uniwersytet posiadający portal Internetowy wykorzystywany do 

prowadzenia kursów internetowych. Na rys. 3 pokazano mapę Europy z zaznaczeniem 23 uniwersytetów 

wirtualnych. Sieć tych uniwersytetów rośnie z roku na rok. To samo źródło [27] podaje listę 29 

wirtualnych uniwersytetów w USA i 5 w Brazylii. Uniwersytety te, podobnie jak „otwarte” juŜ teraz 

pełnią waŜną rolę w globalnym systemie edukacyjnym i naleŜy oczekiwać, Ŝe rola ta będzie szybko 

wzrastała. Warto więc przyjrzeć się tym nowym strukturom edukacyjnym bliŜej. 

W najczęściej spotykanym modelu, VU jest konsorcjum uniwersytetów oferujących wspólny koszyk 

kursów, wykorzystujących zwykle Internet jako medium transmisyjne. Konsorcja oferują kursy 

internetowe indywidualnie, bądź zbiorowo, tworząc wspólne programy studiów. Tak więc zasoby UV, 

zarówno informatyczne, jak i wykładowcy, są rozproszone w sensie terytorialnym, a skupione w sensie 

programowym.  
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Rys.3. Wybrane europejskie uniwersytety wirtualne wg [27]. 1 – Clyde Virtual University (CVU),  

2 – Liverpool University Online, 3 – Hibernia College, 4 – University of Ulster Campus One,  

5 – L'Université Virtuelle en Pays de la Loir (UVPL), 6 – L'Université Virtuelle Francophone,  

7 – Università Telematica "Guglielmo Marconi", 8 – NETTUNO, 9 – Universidade Aberta,  

10 – Swiss Virtual Campus, 11 – Greek University Network, 12 – Bulgarian Virtual University,  

13 – Virtuelle Hochschule Bayern, 14 – Virtual Global University, 15 – Oncampus, 16 – Denmark Virtual University, 

17 – Networked University, 18 – NKI Internet College, 19 – Swedish Net University Agency, 20 – Lund 

NetUniversity, 21 – Virtual Polytechnic of Finland, 22 – Finnish Virtual University, 23 – Estonian Virtual University. 

Źródło [27] 

Uniwersytety tradycyjne, absorbując wzorce VU tworzą obok realnych kampusów fizycznych 

kampusy wirtualne, poszerzając w ten sposób ofertę edukacyjną. Rozpoczęła się wymiana kursów 

internetowych pomiędzy uczelniami europejskimi i amerykańskimi. Na bazie tej wymiany powstają 
struktury całych uniwersytetów wirtualnych. PoniŜej 4 przykłady: 

� VHB – Virtuelle Hochshule Bayern jest konsorcjum wszystkich uniwersytetów w Bawarii, 

oferujących kursy wszystkim studiującym jako uzupełnienie programów studiów stacjonarnych. 

� UKHEP – Healthcare Education Partnership – konsorcjum organizacji Royal College of Nursing i 

trzech uniwersytetów. 
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� The Worldwide Universities Network (WUN), międzykontynentalna grupa  

13 uniwersytetów: 6 z UK, 5 z USA, 2 z Chin.  

� Inicjatywa Finlandii: MENU – Model for a European Networked University,  

11 partnerów z 7 krajów Europy.  

Coraz to nowe dydaktyczne i organizacyjne modele Uniwersytetów Wirtualnych są tworzone, 

doskonalone i szeroko wprowadzane do praktyki uniwersyteckiej Europy i świata. Łączna liczba tak 

powstałych struktur znacznie przekroczyła 100 instytucji [27]. 

Uniwersytety Wirtualne są realnie pracującymi strukturami systemów edukacyjnych na poziomie 

wyŜszym, uzyskującymi przez połączenie potencjałów wielu partnerów dodatkowe moŜliwości 

kształcenia, wzbogacenia programów studiów, tworzenia nowych kierunków i specjalności. VU tworzą 
proste mechanizmy wymiany doświadczeń, pomysłów i idei, otwierają studentom drogę do najlepszych 

specjalistów. VU pozwalają słabszym partnerom na wprowadzenie istotnych ulepszeń organizacyjnych i 

programowych. Konsorcja Uniwersytetów Wirtualnych są pierwszymi składnikami globalnego systemu 

kształcenia i widocznego na horyzoncie Uniwersytetu Globalnego.  

Największą konkurencją dla tradycyjnych uniwersytetów moŜe stać się koncepcja wirtualnej, 

rozproszonej przestrzeni kształcenia. Jest to najbardziej prawdopodobny kierunek rozwoju szkolnictwa 

wyŜszego w najbliŜszej przyszłości. Przestrzeń taka jest obecnie postrzegana następująco.  

Wyobraźmy sobie, Ŝe mamy sieć jednostek uniwersyteckich, szkół wyŜszych, które przygotowały i 

oferują duŜe zestawy przedmiotów (kursów) prowadzonych przez Internet, z odpowiednio 

przygotowanymi podręcznikami i opieką dydaktyczną. Taki zestaw przedmiotów uzupełniony jest 

laboratoriami prowadzonymi na odległość (choć moŜliwe i poŜądane są laboratoria stacjonarne), siecią 
rozproszonych elektronicznych bibliotek i repozytoriów, prowadzonych seminariów, zespołami 

egzaminacyjnymi, wreszcie uprawnionymi i akredytowanymi opiekunami prac dyplomowych, gotowych 

poprowadzić proces przygotowania pracy dyplomowej, zakończyć go egzaminem i przyznaniem 

odpowiedniego dyplomu. Sieć uzupełniają punkty konsultacyjne i poradnie programowe. 

Na wejściu do tej przestrzeni pojawia się student, który chce zdobyć odpowiednią wiedzę 
potwierdzoną dyplomem. Odpowiedni punkt konsultacyjny doradza mu i planuje drogę kształcenia, 

zestaw przedmiotów, projektów i laboratoriów do zaliczenia, wyznacza opiekuna oraz jednostkę 
dyplomującą na końcu tej drogi. Student pokonuje tą drogę, kompletuje zaliczenia, konsultuje się z 

opiekunem, wreszcie zdobywszy odpowiednią wiedzę siada do przygotowania pracy dyplomowej i broni 

ją przed właściwą komisją egzaminacyjną.  
Uniwersytety Wirtualne torują drogę do tworzenia wirtualnej, rozproszonej przestrzeni 

kształcenia. Uniwersytety z jednej strony wypełnią tę przestrzeń składnikami, z drugiej będą 
kontrolowały ruch i proces dyplomowania. MoŜliwości takiej przestrzeni mogą być wykorzystywane 

tylko przez studentów samodzielnych, umiejących sprecyzować swoje cele i samoorganizować proces 

kształcenia. Cechą charakterystyczną takiej wirtualnej przestrzeni kształcenia jest to, Ŝe będziemy 

pokonywali tę przestrzeń i korzystali z niej wielokrotnie w naszym Ŝyciu. Wymiar drogi moŜe być bardzo 

róŜny, od pojedynczego kursu wspartego projektem, aŜ do pracy doktorskiej powstałej w wyniku 

samodzielnych badań. Tak więc wirtualna, rozproszona przestrzeń kształcenia, otwarta dla studenta w 

kaŜdym punkcie globu, stanie się najwaŜniejszą strukturą edukacyjną dla kształcenia przez całe Ŝycie. 

Obecna i kolejne dekady będą czasem tworzenia tej przestrzeni.  

 
 

8. UNIWERSYTETY A GLOBALIZACJA 
 
Globalizacja jest dobrze widocznym, wielowymiarowym procesem, łączonym zwykle z integracją 

światowej ekonomii i rynku, swobodnym przepływem kapitału, powszechnym – w wymiarze globu – 

dostępem do informacji i moŜliwością natychmiastowego transferu danych dzięki strukturze sieci 

telekomunikacyjnej. MoŜna znaleźć teŜ kilka bardziej subtelnych wymiarów globalizacji, wiele 

problemów nabrało wymiaru globalnego: ocieplenie klimatu, wyczerpywanie zasobów energetycznych i 

wodnych, kryzys Ŝywnościowy, zanieczyszczenie środowiska i inne. Dodajmy do tego, Ŝe obserwujemy 

budzenie się świadomości globalnej, przez co rozumiemy myślenie kategoriami całej Ziemi, branie pod 

uwagę interesów ludzkości, a nie tylko swego kraju, czy teŜ regionu. W ramach tak definiowanej 

świadomości pojawia się zrozumienie, Ŝe rozwiązania problemów stojących przed ludzkością muszą mieć 
rozmiar globalny i być poprzedzone globalnymi uzgodnieniami [7,10,13,18]. 

Dodatkowym elementem globalizacji jest powszechna znajomość języka angielskiego, gdyŜ 
znajomość tego języka otwiera drogę do studiów na całym świecie, do uczestnictwa w konferencjach 

naukowych, a takŜe drogę do zasobów wiedzy drukowanej i otwartej dla wszystkich w repozytoriach i 
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bibliotekach elektronicznych Internetu. W pewnym sensie powtarza się sytuacja średniowiecznej Europy, 

w której znajomość łaciny otwierała drogę do kaŜdego uniwersytetu. 

Udział uniwersytetów w procesie globalizacji ma wielkie znaczenie. Na pierwszym miejscu naleŜy 

postawić programy wymiany studentów. Liczba studentów studiujących poza rodzinnym krajem rośnie z 

roku na rok, w roku 2007 osiągnęła 3 miliony i rośnie nadal – rys.4. Przewidywana liczba 7 milionów w 

roku 2020 moŜe być osiągnięta znacznie wcześniej.  

 

0,6 0,8 0,9 1,2 1,3
1,8

2,7
3

7

0

1

2

3

4

5

6

7

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
07

20
20

St
ud

en
ci

 z
ar

ej
es

tr
ow

an
i p

oz
a 

kr
aj

em
 

ur
od

ze
ni

a 
[m

ln
.] 

w
 la

ta
ch

 1
97

5 
– 

20
20

 [m
ili

on
y]

 

 
 

Rys.4. Studenci studiujący poza granicami macierzystego kraju na przestrzeni ostatnich 30 lat. 

 

Prekursorem wielkich programów wymiany studentów była Unia Europejska, która od przeszło 20 

lat finansuje rozmaite programy wymiany studenckiej między krajami członkowskimi. WaŜnym 

kamieniem milowym wspólnych europejskich działań jest przyjęta w Bolonii Deklaracja, która 

zapoczątkowała proces zwany bolońskim, ujednolicenia długości studiów, aby ułatwić wymianę 
studentów. TakŜe wielkie europejskie programy badawcze wspomagają proces tworzenia europejskiej 

społeczności naukowców. 

Ostatnie lata charakteryzuje wzrost mobilności studentów z Azji, którzy w poszukiwaniu wiedzy 

trafiają do Ameryki Północnej, Europy i Australii. Wymiana studentów jest drogą do budowania 

świadomości globalnej, wzajemnego poznania i zrozumienia, najlepszym sposobem propagacji dobrych 

wzorców organizacji i standardów kształcenia.  

Powstało setki porozumień między-uniwersyteckich o charakterze konsorcjów, przy czym partnerzy 

pochodzą z kilku kontynentów. Głównym celem takich porozumień jest organizacja wymiany studentów, 

współpraca przy realizacji programów studiów, wzajemna wymiana wykładowców i przedmiotów z 

Internetem jako medium. Powstają zaląŜki struktur, które wkrótce utworzą coś, co moŜna będzie nazwać 
globalną przestrzenią uniwersytecką. 

Uniwersytety utworzyły teŜ dziesiątki stowarzyszeń o zasięgu kontynentalnym i takŜe globalnym, 

skupiającym partnerów wokół pewnej dyscypliny wiedzy, wokół wspólnego celu kształcenia, itp.. 

Stowarzyszenia te organizują wspólne konferencje naukowe, wydają wspólne raporty i opracowania na 

tematy ich interesujące, wspólnie publikują, podejmują realizację wspólnych programów. Coraz częściej 

teŜ zabierają głos w sprawach i problemach naszego globu. Tworzy się globalne, akademickie środowisko 

opiniotwórcze, ciągle słabo słyszane w harmidrze czynionym przez polityków, a wzmacnianym przez 

usłuŜne media. 

Ludzie uniwersytetów z łatwością znajdują wspólny język, nawet wtedy, gdy politycy nie potrafią 
go znaleźć. 

Uniwersytety zmodyfikowały programy studiów biorąc pod uwagę konieczność przystosowania 

absolwentów do pracy w warunkach globalnej ekonomii i rynku. Absolwenci powinni posiadać 
znajomość języków, historii wszystkich kontynentów, nabyć umiejętności dobrego komunikowania się i 
współpracy z ludźmi z rozmaitych kręgów kulturowych, takŜe stosując narzędzia współczesnej 

informatyki, jednocześnie zachowując zdolność do samodzielnej analizy i osądów. Są to trudne ale 

moŜliwe do osiągnięcia cele. 
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9. W STRONĘ MASOWEGO SZKOLNICTWA WYśSZEGO 

 

Ostatnie 40 lat historii szkolnictwa wyŜszego zapisuje się wielkim wysiłkiem większości 

społeczeństw, aby zwiększyć potencjał uniwersytetów i istotnie powiększyć liczbę studentów. Rządy i 

społeczeństwa zdają sobie sprawę, Ŝe przechodzenie z okresu ekonomii przemysłowej do ekonomii 

wiedzy wymaga istotnego podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa. Powszechna matura juŜ 
nie wystarczy, konieczne jest zwiększenie potencjału szkół wyŜszych i stworzenie warunków dla 

masowego kształcenia na poziomie trzecim dla 3/5 a w perspektywie dla 3/4 absolwentów szkół średnich. 

Na rys.5 pokazano historię wzrostu liczby studentów na przestrzeni ostatnich 40 lat, dla całego 

świata i dla regionów. Od 1088 roku, to jest od utworzenia Uniwersytetu w Bolonii, do roku 1970 liczba 

rejestrowanych studentów rosła powoli osiągając poziom 28,6 miliona. Od tego czasu do roku 2007 

liczba studentów wzrosła ponad 5 razy, o 122 miliony. Tylko w ciągu ostatnich 10 lat liczba studentów 

powiększyła się o 65 milionów, osiągając w 2007 roku poziom 150,5 miliona studentów. Jest to wzrost 

imponujący, bez precedensu w historii ludzkości, wskazujący na wielkość procesów i zmian, którym 

podlega ludzkość.  
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Rys.5. Liczby studentów na świecie z podziałem na regiony w ostatnich dekadach XX wieku  

i w XXI wieku. Opracowanie własne na podstawie [11,12,14,15] 

 

Jak widać z rys.5 region euro-atlantycki zwiększał potencjał uniwersytetów szybko, z planowaną 
prędkością. Kraje Azji wniosły do całego wzrostu największy wkład, przy czym największe przyrosty 

odnotowały Chiny i Indie. Ameryka południowa odnotowuje takŜe regularny wzrost, najtrudniejszą 
sytuację znajdujemy w Afryce sub-saharyjskiej. Do problemu tego jeszcze wrócimy. 
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Rys.6. Wskaźnik skolaryzacji na przestrzeni ostatnich 40 lat, dla świata i dla wybranych regionów. 

Opracowanie własne na podstawie [11,12,14,15] 

 

Stany Zjednoczone w 1960 jako pierwsze osiągnęły wskaźnik skolaryzacji na poziomie 40%. Nie 

widać tego na wykresie z rys.6. Dla regionu euro-atlantyckiego wskaźnik skolaryzacji rośnie regularnie, 

przekroczył poziom 71% i prawdopodobnie zbliŜa się do stanu ustabilizowanego, być moŜe na poziomie 

80%. Bardzo dobrze wypada Europa Środkowa i Wschodnia, liczona razem z Rosją. Dla regionu 

Wschodniej Azji i strefy Pacyfiku wskaźnik skolaryzacji wrósł w ciągu ostatnich 7 lat o 10%, dochodząc 

do wartości 26% średniej dla całego świata. To duŜe osiągnięcie, choć z pewnością daleko do stanu 

stabilizacji. 

Jak moŜemy oceniać sytuację tak radykalnego wzrostu liczby studentów w ciągu ostatniego 

ćwierćwiecza? Tylko wysoce pozytywnie! 

 Nigdy jeszcze ludzkość nie była tak dobrze wykształcona jak obecnie, a w najbliŜszej przyszłości 

stan wykształcenia dalej będzie poprawiał się. MoŜemy oczekiwać, Ŝe wykształceni ludzie lepiej 

zrozumieją globalne problemy i wyzwania współczesnego świata, lepiej zrozumieją swoje racje i 

przekonania, łatwiej teŜ i skuteczniej będą dochodzili do porozumienia. Powinniśmy teŜ być bardziej 

odporni na radykalizm ideologiczny i wszelkie skrajności w myśleniu, ocenach i postępowaniu. 

Czy budowana w takim wręcz „przemysłowym tempie” struktura uniwersytecka zapewnia dobrą 
jakość kształcenia? W pierwszy dekadach z pewnością nie. Kadrę akademicką trzeba przygotować z 

wielką starannością, a to wymaga czasu, pieniędzy i starannego doboru ludzi (celowo unikam słowa 

selekcja). Bardzo pomocne są programy wymiany studentów. MoŜna oczekiwać, Ŝe po otrzymaniu 

wykształcenia na dobrych uniwersytetach, doktoraty winny być w szczególnej cenie, absolwenci zasilą 
kadrę akademicka macierzystych krajów. 

W kilku publikacjach moŜna znaleźć sygnały niepokoju, iŜ zagroŜeniem rozwoju krajów 

rozwiniętych moŜe stać się zablokowanie wzrostu liczby ludzi z wykształceniem uniwersyteckim na 

skutek czynników demograficznych, poniewaŜ grupa młodzieŜy w wieku 18-24 zaczyna maleć. 
Przeciwnie w krajach rozwijających się liczebność tej grupy rośnie, co powoduje istotną asymetrię. 
Wymiana studentów moŜe być jednym z rozwiązań, jeŜeli kończy się emigracją absolwenta. JednakŜe 

rozwiązanie to jest coraz mniej pewne, gdyŜ Chiny stwarzają swoim uniwersytetom bardzo dobre 

warunki, istotnie redukujące prawdopodobieństwo emigracji. 

Jak długo liczba studentów będzie wzrastała? Silny wzrost powinien być notowany przez najbliŜsze 

30 lat, a liczba studentów z pewnością podwoi się. Chyba Ŝe świat zafunduje sobie wielki kryzys, lub, nie 

daj BoŜe, wojnę!  
 

 

10. UNIWERSYTETY WOBEC TECHNOLOGII INFORMATYCZNO-
TELEKOMUNIKACYJNYCH 
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Przeszło 40 lat temu w roku 1968 J.C.R. Licklider i R.Taylor w publikacji “The Computer as a 

Communication Device" zapisali jednym zdaniem ciekawą ideę, którą przytoczę w języku angielskim: 

„The collection of people, hardware, and software – the multiaccess computer together with its local 

community of users – will become a node in a geographically distributed computer network. Let us 

assume for a moment that such a network has been formed”. Podanie przez nich takiej właśnie idei 

uwaŜane jest za początek Internetu.  

Trzy wielkie technologie pozwoliły stworzyć Internet w jego obecnej postaci: osobisty komputer z 

moŜliwością gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych, telekomunikacja światłowodowa, 

umoŜliwiająca transmisję ogromnych strumieni danych oraz technika cyfryzacji sygnałów, umoŜliwiająca 

przetworzenie praktycznie kaŜdego rodzaju informacji do uniwersalnej postaci cyfrowej, jej transmisję, 
rejestrację i przechowanie. KaŜde z tych narzędzi powstało by samodzielnie spełniać określone funkcje, 

jednak razem stworzyły całkiem nowe moŜliwości. Wykorzystanie protokołu internetowego IP 

umoŜliwiło powstanie jednorodnej sieci adresowej, by stać się wkrótce ogólnoświatową siecią 
komputerową, Internetem. Utworzono sieć WWW (World Wide Web) jako system informacyjny, 

funkcjonujący jako zbiór dokumentów i zasobów połączonych hiperłączami, dostępnych przez Internet. 

Dostęp do tego systemu otworzyła uniwersalna przeglądarka internetowa. 

Powstanie Internetu i ciągłe powiększanie jego moŜliwości transmisyjnych zmieniło cały, 

otaczającym nas Świat. Ogromną liczbę funkcji powierzył Internetowi biznes. Wymienić tu moŜna 

reklamę, informację, zakupy i sprzedaŜ, rezerwacje i sprzedaŜ biletów, transakcje finansowe itp. 

Administracja uŜywa Internetu m.in. do rejestracji, płacenia podatków. Kultura otwiera szeroko swoje 

zasoby udostępniając: ksiąŜki, kopie obrazów, zdjęcia pałaców i kościołów, filmy, nagrania koncertów. 

Cywilizacja nasza została poddana szybkiej transformacji, która jeszcze trwa i trudno wyobrazić sobie, 

jak po tym będzie wyglądał nasz Świat [18,25,26]. 

O skali zmian decyduje powszechność Internetu. Zgodnie ze statystyką – Tabela 2 - na Ziemi Ŝyje 

6,768 mld. ludzi, liczba uŜytkowników Internetu osiągnęła 1,734 mld. i nadal szybko rośnie (dla 

porównania w roku 2000 liczba uŜytkowników wynosiła 361 mln.). W Tabeli 2 pokazano jaki jest 

rozkład uŜytkowników Internetu między kontynentami. MoŜna przewidzieć, Ŝe o szybkości przyrostu 

liczby uŜytkowników będą w najbliŜszej dekadzie decydowały kraje Azji. 

 
Tabela 2. UŜytkownicy Internetu na róŜnych kontynentach. Opracowanie własne na podstawie 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

 

Region  
Liczba ludności 

mln. (2009) 
UŜytkownicy  

Internetu  
mln. (12.2000) 

UŜytkownicy  
Internetu  

mln. (12.2009) 

% Populacji  
z dostępem do 

Internetu 

Afryka 991 4,5 67,4 6,8% 

Azja 3.808 114,3 738,3 19,4% 

Europa 804 105,1 418,0 52,0% 

Środkowy Wschód 203 3,3 57,4 28,3% 

Ameryka Północna 341 108,1 252,9 74,2% 

Ameryka 
Południowa 

587 18,1 179,0 30,5% 

Region Pacyfiku 34,7 7,6 21,0 60,4% 

Świat 6,768 361 1,734,0 25,6% 

 

Jest oczywistością, Ŝe Internet wraz z innymi technikami teleinformatyki wprowadził wielkie 

zmiany do narzędzi i metodyki kształcenia. Uniwersytety w duŜym, choć zróŜnicowanym tempie 

absorbują nowe narzędzia, tworzą platformy i portale edukacyjne przygotowują i udostępniają kolejne 

generacje podręczników elektronicznych, tworzą nowe modele i formy kształcenia, wprowadzają i 

modernizują kształcenie przez Internet.  

Jeszcze 10 lat temu uwaŜano, Ŝe Internet i narzędzia teleinformatyki zostaną wykorzystane przede 

wszystkim przez uniwersytety otwarte w procesach kształcenia na odległość, wypierając tradycyjny 
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model korespondencyjny. Istotnie uniwersytety otwarte były pierwszymi beneficjentami nowych technik. 

JednakŜe pierwsza dekada tego wieku wykazała, Ŝe tradycyjny model kształcenia stacjonarnego moŜe być 
takŜe istotnie wzbogacony. Uniwersytety, niektóre pospiesznie, inne ociągając się, opracowały i 

uruchomiły programy elektronizacji i informatyzacji dydaktyki.  

Zwykle pierwszym obszarem działań i widocznym elementem wpływu Internetu na proces 

kształcenia jest platforma edukacyjna, profesjonalne oprogramowanie obsługujące portal edukacyjny. 

Platforma edukacyjna otwiera nową, wirtualną przestrzeń kontaktów wykładowca student. W modelu 

tradycyjnym wszystkie kontakty wykładowca – student mają miejsce w budynku uczelni. Internet i 

platforma edukacyjna stwarzają nowe moŜliwości wsparcia studenta zmagającego się wieczorami i w 

weekendy z materią przedmiotu. Tak więc znacząca część procesu kształcenia moŜe być z powodzeniem 

do tej wirtualnej przestrzeni przeniesiona. Przodujące uniwersytety juŜ przed laty uruchomiły swoje 

portale, stale wzbogacając ich funkcjonalność i zawartość, inne szybko pójdą za nimi. 

Kolejnym obszarem jest elektronizacja podręczników akademickich. Tradycyjne, drukowane 

podręczniki zastępowane są przez podręczniki elektroniczne, w których do tekstu dodane są symulacje 

komputerowe, specjalnie przygotowane oprogramowanie pozwalające ilustrować opisywane procesy, 

testy komputerowe sprawdzające i egzaminujące, dołączone do podręczników kopie artykułów, raportów, 

zestawy ilustracji, itp. Pomysłowość autorów podręczników ma tutaj wielkie pole działania. Podręczniki 

tego typu znacznie ułatwiają studiującym zrozumienie prezentowanego materiału. Tworzone są 
repozytoria materiałów dydaktycznych, wielkie biblioteki elektroniczne, często otwarte dla kaŜdego. W 

ostatnich latach poczyniono znaczne postępy w udostępnianiu przez Internet eksperymentów 

laboratoryjnych, zarówno symulowanych, jak z rzeczywistym dostępem do aparatury. 

Kolejnym krokiem jest oferta przedmiotów do studiowania w Internecie wraz z opieką 
wykładowców. Uniwersytety USA takŜe w tym obszarze przodują. W roku 2007 ponad 3,9 mln. 

studentów studiowało i zaliczyło co najmniej jeden przedmiot przez Internet [21], co stanowi wzrost o 12 

procent. Coraz powszechniej wprowadzają uniwersytety studia mieszane (ang. blended learning), w 

których przedmioty studiowane w tradycyjnym modzie „face-to-face” (F2F) wymieszane są z 

przedmiotami studiowanymi przez Internet (proporcje od 1/4 do 3/4). Przedmioty prowadzone przez 

Internet są szczególnie uŜyteczne, gdy oferuje się je studentom z innych uniwersytetów, czasami bardzo 

odległych.  

Na gruncie Internetu wyrastają jednak coraz to nowe twory i inicjatywy, którym naleŜy się przyjrzeć 
i wykorzystać.  

Czołowa uczelnia techniczna świata MIT (Massachusetts Institute of Technology) podjęła w 2000 

roku inicjatywę uruchomienia programu OpenCourseWare. MIT postanowiła uruchomić program 

przygotowania i umieszczenia w Internecie materiałów dydaktycznych wielkiej liczby przedmiotów 

prowadzonych przez Uniwersytet. W roku 2003 na witrynie MIT pojawiło się pierwszych 300 materiałów 

dydaktycznych, a obecnie ich liczba sięgnęła 2.000. Inicjatywa została dostrzeŜona i wkrótce 

udostępnione materiały stały się znane i cenione. Odnotowuje się obecnie 2 mln. wejść miesięcznie, 

materiały przegląda cały świat.  

Setki uniwersytetów podchwyciło inicjatywę MIT. Dała ona początek powstania i realizacji wielkiej 

idei utworzenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych (Open Educational Resources) [19,24]. Wszystkie 

czołowe uniwersytety świata biorą udział w realizacji swoich programów, tworzą konsorcja do realizacji 

programów wspólnych. Obecnie na całym świecie liczba udostępnionych materiałów do przedmiotów 

przekroczyła 8.000. Kolejne uniwersytety otwierają swoje zasoby edukacyjne w języku francuskim, 

hiszpańskim, niemieckim dla wszystkich, którzy chcą się uczyć.  
Utworzono spontanicznie wielką, o zasięgu światowym, bibliotekę profesjonalnie przygotowanych 

podręczników elektronicznych, nagrań wykładów, publikacji, materiałów pomocniczych i 

oprogramowania słuŜącego do przygotowania tych materiałów. Wszystko to ma ogromną wartość dla 

wykładowców i studentów na całym świecie.  

Kontynuacją działań było przyjęcie 15 września 2007 w Kapsztadzie Deklaracji Otwartej Edukacji 

„Ku otwartym zasobom edukacyjnym”, która głosi m.in.: „Znajdujemy się u progu światowej 

rewolucji w nauczaniu i uczeniu się. Nauczyciele z całego świata tworzą w Internecie niezliczone 

materiały edukacyjne, dostępne do otwartego i wolnego uŜytku. Nauczyciele ci współtworzą świat, w 

którym kaŜda osoba na ziemi moŜe nie tylko korzystać z sumy ludzkiej wiedzy, ale takŜe przyczyniać się 
do jej wzbogacania….”. Powstaje ruch tworzenia otwartych repozytoriów „Open Access Repositories” 

Inicjatywa MIT nabrała wymiaru światowego!  

Idea utworzenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych poprzedziła kolejną ideę „Otwartego Dostępu” 

(Open Access), rozumianą jako udostępnienie w formie elektronicznej publikacji naukowych wszystkim 

zainteresowanym. W Internecie kolejno pojawiają się wielkie czasopisma, doliczono się ponad 2000 
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takich czasopism, oferujące zarówno miejsce dla publikacji jak i wysokiej jakości artykuły naukowe 

(recenzja peer-to-peer). Cały szereg internetowych magazynów publikuje tysiące artykułów prawie z 

kaŜdej dyscypliny wiedzy.  

W Internecie czekają na studenta biblioteki dobrze przygotowanych podręczników, prezentacje 

wykładów na portalach edukacyjnych uczelni, biblioteki symulacji, liczne czasopisma naukowe z 

publikacjami, dostęp do eksperymentów laboratoryjnych, dostęp do profesjonalnych programów. 

Wirtualna przestrzeń kształcenia nabiera wymiarów globalnych. Zmienia się model kształcenia, przed 

słowem edukacja pojawia się litera e-edukacja. 

Wirtualna przestrzeń kształcenia nie słuŜy jedynie aktualnie studiującym studentom. Sięgają do niej 

wykładowcy róŜnych uczelni, aby zaczerpnąć z najlepszych wzorców. Sięgają do niej dyplomowani 

absolwenci aby odświeŜyć swoją wiedzę, posłuchać wykładu bardzo dobrego specjalisty, zapoznać się ze 

szczegółami najnowszej technologii. Odnotowujemy ogromne zapotrzebowanie społeczne na dostęp do 

wiedzy. Będzie to zapotrzebowanie rosło wraz z upowszechnianiem wykształcenia. Ten rodzaj 

nieformalnego kształcenia, oparty na samokształceniu ma wielką wagę w społeczeństwie ludzi 

kształcących się przez całe Ŝycie. 

 Trudno w tym momencie właściwie ocenić znaczenie, jakie internetowy świat otwartej edukacji ma 

i będzie miał w przyszłości dla systemów kształcenia na całym świecie. Wykładowcy zyskali nowe, 

wysoce efektywne i uŜyteczne narzędzia kształcenia. Studenci otrzymują dostęp do starannie 

przygotowanych podręczników i wykładów najlepszych specjalistów. Systemy edukacyjne, modele 

kształcenia weszły w fazę powaŜnych transformacji bez wiedzy o tym, jak będzie wyglądał system 

docelowy. Niemniej nie ma odwrotu na tej drodze. Uniwersytety z pewnością nauczą się wykorzystywać 
wszystkie moŜliwości i narzędzia stworzone przez teleinformatykę. W świecie, w którym wkrótce liczba 

studiujących moŜe dojść do 300 milionów kaŜde z nowych narzędzi zostanie z pewnością wykorzystane. 

 
 

11. „BOGACI” I „BIEDNI”, CZY MOśLIWA JEST POGOŃ? 
 

Rozwarstwienie i ogromne zróŜnicowanie poziomów dochodów i Ŝycia, stanu wykształcenia i szans 

rozwojowych ludzi Ŝyjących w jednym kraju, a takŜe między krajami, a nawet między kontynentami, jest 

faktem, dramatem naszych czasów. Być moŜe było tak zawsze, być moŜe teraz wiemy o tym więcej, być 
moŜe teraz jesteśmy bardziej wraŜliwi, niŜ kiedyś. Prawdą jest teŜ, Ŝe nierówności te w wielu 

przypadkach rosną i utrwalają się tworząc trwałe rozwarstwienie wewnątrz społeczeństw.  

W nagłówku tego punktu uŜyto słów „bogaci” i „biedni”, to znaczy kraje „bogate” i kraje „biedne”, 

zamiast terminologii ONZ: kraje rozwinięte i kraje rozwijające się. Taką terminologią posłuŜył się Jozef 

Ritzen, Prezydent of Maastricht University na Konferencji w Tokio [25]; oddaje ona lepiej 

rzeczywistość4.  

Nie jest celem tej pracy zgłębiać źródła tych nierówności, ani teŜ analizować ich obecne i przyszłe 

skutki. Problem jest dobrze rozpoznany i znany. Chcemy jedynie spojrzeć na nie jednostronnie, od strony 

edukacji.  

W kolejnych punktach tej publikacji opisywano przyspieszony, gwałtowny rozwój szkolnictwa 

wyŜszego. Ten rozwój jest rzeczywistością tych czasów. JednakŜe obok krajów wkładających wielkie 

wysiłki w rozwój szkolnictwa wyŜszego znajdujemy kraje, które usiłują zwalczyć analfabetyzm – Tabela 

3. 

Tabela pokazuje wybranych liderów kontynentów i kraje z przeciwnego bieguna. Jedne kraje 

wielkim nakładem kosztów rozwijają system kształcenia na poziomie uniwersyteckim, inne nie mogą 
własnymi siłami uporać się ze zlikwidowaniem analfabetyzmu. Sytuacja krajów wkraczających w XXI 

wiek bez powszechnego, obowiązkowego szkolnictwa podstawowego moŜe być uznana za dramatyczną. 
Wiele krajów Afryki znalazło się w takim połoŜeniu. Mohamed Hassan, Prezydent African Academy of 

Sciences, Nairobi, Kenya na wspomnianej Konferencji w Tokio [25] opisuje rzeczywistość Afryki
5
. 

Połowa populacji Ŝyje za mniej niŜ 1 dolara dziennie, 166 mln Ŝyje w slumsach, 42% nie ma 

bezpiecznego dostępu do czystej wody a 73% nie ma dostępu do elektryczności. Malaria zabija 900 tys. 

ludzi kaŜdego roku, a 25 mln. jest zaraŜona HIV. Jak w takich warunkach o własnych siłach rozwijać 
szkolnictwo i powoływać do Ŝycia nowe uniwersytety?  

Oczywista droga rozumowania prowadzi do pytania, czy kraje „ubogie” mają niewydajny system 

edukacyjny, bo są „biedne”, czy są „biedne”, bo ich system edukacyjny jest niewydolny? MoŜna wysnuć 

                                                           
4
 Tytuł referatu J. Ritzena: “Higher Education’s Perfect Storm”. 

5 Tytuł referaty M. Hassana: “Strengthening African Universities for Science-Based Sustainable Development” 
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wniosek, Ŝe kraje te wpadły w pułapkę niedorozwoju, z której bardzo trudno wyjść. Czy w ogóle jest 

jakieś wyjście z tej pułapki? 

 
Tabela 3: Ludność w wieku 15-24 lat umiejąca czytać i pisać w wybranych krajach Afryki, Ameryki Pd. i Azji, w 

latach 1990 i 2002, oddzielnie męŜczyźni (M) i kobiety (K). 

W latach  1990 2002 

 Kraje  M K M K 

Rep. Pd. Afryki 89 88 92 92 

Maroko 68 42 77 61 

Etiopia 52 34 63 52 

Niger 25 9 34 15 

Brazylia 91 93 93 96 

Gwatemala 80 66 86 74 

Haiti 56 54 66 67 

Chiny 97 93 99 99 

Indie 73 54 80 65 

Nepal 67 27 78 46 

Opracowanie własne na podstawie [23]. 

 

Przestrzeń między biedą a dobrobytem nie jest pusta. Wiele krajów porusza się w tej przestrzeni na 

drodze do dobrobytu zwiększając mozolnie swój dochód narodowy. Parametry ekonomiczne kaŜą 
wymienić w tej grupie między innymi Chiny, Brazylię, Rosję, Meksyk, Turcję i Indie, a takŜe Polskę. W 

ostatnich latach świat przygląda się Chinom (jedni z obawą, inni z nadzieją), które na drodze do 

dobrobytu poczyniły największe postępy.  

Na rys.7 pokazano przewidywany w 2030 roku udział wybranych krajów w wytwarzaniu 

światowego produktu i porównanie z sytuacją z roku 1978. 
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Rys.7. Procentowy udział w wytwarzaniu światowego produktu przez wybrane państwa; historia i prognoza 

(naleŜy mieć na uwadze, Ŝe powierzchnia prawego koła powinna być około 4 razy większa, niŜ lewego). 

Opracowanie własne na podstawie [7]. 

 

Przewiduje się, Ŝe w 2030 roku Chiny będą wytwarzały prawie ¼ produktu światowego. Nie jest to 

prosta ekstrapolacja obecnego tempa wzrostu. Podstawę do tej prognozy daje rozwój ich systemu 

edukacji. Chiny w latach 1998-2005 zwiększyły liczbę studentów 4,4 razy, wskaźnik skolaryzacji wzrósł 

w tym czasie do 20%. Wzrostowi liczby szkół wyŜszych i studentów towarzyszy znaczny wzrost 

nakładów na badania. W latach 1996-2005 nakłady na R&D wzrosły w Chinach z 0,57% do 1,35% 

produktu rocznego, rosnąc co roku prawie o 18-20% i powodując, Ŝe Chiny są drugim na świecie 

inwestorem w badania naukowe, wydając na ten cel w 2006 roku 136 mld. USD (liczba publikacji 

naukowych wzrosła w tym czasie z 9.061 do 41.596) [7]. Wykres na rys.8 ilustruje tą strategię. Zwróćmy 
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uwagę na wysokie pozycje zajmowane przez Finlandię i Koreę Płd., które pomyślnie zakończyły pogoń 

wchodząc do grupy państw rozwiniętych. 
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Rys.8. Roczny przyrost wydatków na badania naukowe w wybranych krajach 

 w dekadzie 1995-2005 (Chiny 2000-2005). Opracowanie własne na podstawie [5,7]. 

 

Bardzo wielu ludzi jest przekonanych, Ŝe wysiłek Chin skończy się sukcesem. Chiny wykaŜą 
wszystkim, Ŝe droga do grona państw rozwiniętych prowadzi przez rozwój systemu edukacji, przez 

wzrost wskaźnika skolaryzacji i nakładów na badania naukowe. Jest to bardzo budujący przykład dla 

wszystkich krajów, które z rozmaitych powodów lokują się bliŜej bieguna biedy, niŜ dobrobytu. JednakŜe 

naleŜy przypuszczać, Ŝe w wielu przypadkach powtórzenie drogi odbytej przez Koreę Płd., Singapur, czy 

Chiny nie będzie moŜliwe. 

Globalizacja jest procesem rozpuszczającym granice między krajami, wprowadzającym nas na 

drogę prowadzącą do tworzenia globalnego społeczeństwa i światowego ładu gospodarczego 

zapewniającego w przyszłości trwały i zrównowaŜony rozwój. Społeczeństwo o wymiarze globalnym 

musi być solidarne w stosunku do jego członków. Zasada solidarności, oczywista wewnątrz 

współczesnych państw i ich społeczeństw, musi nabrać wymiarów globalnych i międzykontynentalnych. 

Przyjmując tą zasadę kraje rozwinięte powinny zapewnić odpowiednie środki i zorganizować pomoc 

krajom biednym, które teraz usiłują z wielkim trudem zlikwidować analfabetyzm. Pomoc ta powinna być 
w istotnym stopniu skierowana na rozbudowę systemu kształcenia, w szczególności na rozwój systemu 

szkolnictwa wyŜszego. NaleŜy zbudować lub rozbudować istniejącą sieć uniwersytetów, wyposaŜyć 
laboratoria w nowoczesny sprzęt, wykształcić kadrę wykładowców akademickich i zapewnić im 

odpowiednie wynagrodzenia, aby nie musieli szukać pracy na uniwersytetach USA i Europy.  

Dostawy Ŝywności w ramach programów pomocy, wszelkie programy pomocy dla ofiar klęsk 

Ŝywiołowych odgrywają wielką rolę i ich mechanizm powinien zostać zachowany. JednakŜe 

wyprowadzenie wielu krajów ze strefy chronicznej biedy moŜe być zrealizowane tylko przez wieloletnią 
pomoc w rozbudowie i utrzymaniu systemu szkolnictwa wyŜszego. 

Druga połowa minionego XX wieku przyniosła setkom milionów mieszkańców naszego globu 

ogromny wzrost zamoŜności i poziomu Ŝycia o niespotykanych w historii rozmiarach. Dostęp do bieŜącej 

wody, wygodne zelektryfikowane i klimatyzowane mieszkania, dostatek Ŝywności, opieka zdrowotna, 

istotne przedłuŜenie Ŝycia, dostęp do edukacji i zabezpieczenie przyszłości to kilka składników 

wypracowanego dostatku. Obok regionów dostatniego Ŝycie istnieją dzielnice, regiony i całe kraje 

chronicznej biedy, niedoŜywienia, analfabetyzmu, chorób i niedostatku leków. Nierówności w poziomie 

Ŝycia przybrały zastraszające rozmiary. Ogromny, lawinowy wręcz rozwój technologii stał się z jednej 

strony podstawą i napędem wzrostu dochodu narodowego i produktywności społeczeństw, a z drugiej 

poszerzył szczelinę między biedą a bogactwem do rozmiarów przepaści. Dodajmy do tego uwagę, Ŝe 

wzrostowi potencjału wiedzy i technologii ułatwiających kontrolę nad zjawiskami przyrody towarzyszą 
procesy dewastacji środowiska, w którym Ŝyjemy i które ma słuŜyć następnym pokoleniom. 

W tym miejscu moŜna sformułować kilka podsumowujących konkluzji: 
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• Drastyczne nierówności istniejące wewnątrz społeczeństw i między krajami i kontynentami mogą 
łatwo stać się źródłem niestabilności, terroryzmu, buntu i wręcz rewolucji. 

• W interesie ładu globalnego (argumenty etyki maja teŜ wielką wartość) koniecznym jest 

wielotorowe przeciwdziałanie procesom rozwarstwianie społecznego i likwidacja obszarów 

chronicznego niedostatku wynikającego z niedorozwoju. 

• Nie sposób nadrobić opóźnienia i zbudować podstawę trwałego wzrostu bez budowy systemu 

edukacji, który otworzy dostęp do wiedzy i umiejętności wszystkim bez wyjątku członkom 

społeczeństwa. 

Ostatni wniosek jest znany i akceptowany prawie powszechnie. Dowodzą tego liczne opracowania, 

raporty, publikacje i konferencje na temat kształcenia i edukacji. Niniejsza praca jest jednym z głosów w 

globalnej debacie nad wymienionymi wyŜej problemami. 

 

 

12. KILKA SŁÓW O FINANSACH 
 

Organizacja i utrzymanie systemu edukacji wymaga bardzo powaŜnych środków finansowych. 

Istotna część produktu narodowego kraju zostaje skierowaną na kształcenie na wszystkich trzech 

poziomach. Fundusze te kierowane są w duŜej części przez budŜet państwa zasilany z podatków 

społeczeństwa, w pewnej części pochodzą takŜe ze źródeł prywatnych. W krajach Unii Europejskiej 

dominującą rolę w finansowaniu szkolnictwa wszystkich poziomów odgrywają fundusze państwowe; 

tyczy to w szczególności krajów skandynawskich. Zwykle szkolnictwo podstawowe i średnie 

finansowane są ze źródeł publicznych, a w systemie szkolnictwa wyŜszego pojawiają się uczelnie 

niepubliczne. Proporcje między środkami publicznymi i prywatnymi zaleŜą od społeczeństwa, które w 

demokratycznych wyborach wybiera m.in. program finansowania szkolnictwa. Wszędzie jednak rola 

państwa jako źródła finansowania i motoru zmian jest dominująca. 

Krótka analiza danych z rys.9 wskazuje na to, Ŝe roczny koszt utrzymania studenta mieści się w 

granicach od 30% do 100% dochodu narodowego na mieszkańca. Kraje o dochodzie narodowym 

większym płacą proporcjonalnie więcej, a o dochodzie mniejszym płacą na edukację proporcjonalnie 

mniej (wyjątkiem jest Brazylia). Powstają warunki typowe dla dodatniego sprzęŜenia zwrotnego – lepiej 

wykształcony pracuje wydajniej.  
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Rys.9. Roczne wydatki na studenta (szkolnictwo wyŜsze) w roku 2006, w stosunku do dochodu narodowego w 

USD na osobę. (Opracowano na podstawie Education at a Glance, 2009, [..]) 

 

W Stanach Zjednoczonych wydatki na studenta są rekordowo wysokie, w liczbach bezwzględnych 

ponad dwa razy większe, niŜ średnio w Unii Europejskiej. Tłumaczy to wysokie pozycje uniwersytetów 

amerykańskich na listach rankingowych i wysoki poziom technologii produktów amerykańskich 
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korporacji. Kraje w pogoni za czołówką: Brazylia, Meksyk, Chiny poświęcają proporcjonalnie więcej na 

kształcenia studenta, niŜ kraje dawnego bloku wschodniego, wśród których jest Polska. 

Pozycje krajów na wykresie rys.9 zmieniają się co kilka lat. Dane z wykresu na rys.10 pokazują, Ŝe 

róŜne kraje w bardzo róŜny sposób traktują oczywistą – tak by się wydawało – konieczność poprawy 

poziomu i jakości wykształcenia studentów, konieczność mierzoną poziomem wydatków na ten cel 

przeznaczonych. 
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Rys.10. Zmiany poziomu dofinansowania szkolnictwa wyŜszego w wybranych krajach OECD, w 

dziesięcioleciu 1995-2004. Opracowanie własne na podstawie [5,7]. 

 

Tabela 4. Wysokość funduszy (ang. financial endowment6) na 1 studenta w wybranych uniwersytetach wraz z 

pozycją na liście rankingowej Uniwersytetu w Szanghaju (2009). 

 

Pozycja uniwersytetu  

 Uniwersytety  

Ranking 
ARWU 

2009 

 

Kraj 
Liczba 

studentów 

BudŜet 
/donacja 

[mln. USD] 

Harvard University  1 USA ~20.230 26.000 

Stanford University 2 USA ~15.000 12.000 

University of Cambridge 4 UK ~18.500 6.560 

Massachusetts Inst. of 
Technology 

5 USA ~10.400 8.000 

Columbia University 6 USA ~26.400 5.700 

Princeton University 7 USA ~7.300 12.600 

University of Oxford 10 UK ~20.000 ~5.760 

University College London 21 UK ~21.600 ~168 

Kyoto University 24 Japonia ~22.700 ~2.200 

The Imperial College 26 UK ~13.400 ~418 

University of Copenhagen  43 Dania  ~38.000 ~1.250 

                                                           
6 A financial endowment is a transfer of money or property donated to an institution, usually with the stipulation 

that it be invested, and the principal remain intact in perpetuity or for a defined time period. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_endowment 
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University of Birmingham 94 UK ~26.150 ~136 

National University of Singapore 101-151 Singapore ~31.300 ~1.030 

Opracowane na podstawie danych Wikipedii  

 

Skorelujmy dane z rys.9 i rys.10 z pozycjami wybranych uniwersytetów na liście rankingowej 

Uniwersytetu w Szanghaju, powszechnie uwaŜanej za najlepszą. Dominacja uniwersytetów 

amerykańskich jest bardzo wyraźna.  

Dane zgromadzone na rys.9 dotyczą tylko studentów poziomu trzeciego. Dodajmy do tego koszty 

finansowania szkolnictwa podstawowego i średniego, dodajmy koszty kształcenia w trakcie aktywności 

zawodowej przez wiele dekad. W sumie społeczeństwo wydaje bardzo powaŜne środki na kształcenie 

siebie i swoich dzieci, a wszystko wskazuje, Ŝe w przyszłości koszty te będą jeszcze większe. Podnoszą 
się głosy, Ŝe obciąŜenie jest zbyt duŜe, Ŝe nas na to nie stać! Opinie tego rodzaju naleŜy kwitować 
wzruszeniem ramion. MoŜna w tym miejscu przypomnieć za J. Delors’em cztery filary edukacji, które są 
pięknie przedstawione przez I. Wojnar [4]: „uczymy się, aby wiedzieć”, „uczymy się, aby działać”, 

„uczymy się, aby działać wspólnie” i „uczymy się, aby być”. Osiągnięcie tak określonych celów procesu 

kształcenia i nauki naleŜy uznać za podstawowy warunek pomyślnego Ŝycia człowieka, za zaspokojenie 

jednej, z jego podstawowych potrzeb i trzeba na to wydać, tyle ile trzeba. 

Autor zdaje sobie sprawę z tego, ze dane przedstawione w tym punkcie są wysoce niekompletne i 

cząstkowe. Nie mogą one stanowić podstawy do wysnuwania głębszych wniosków o moŜliwościach np. 

racjonalizacji nakładów. Oczywisty związek między nakładami i rezultatami w systemach edukacyjnych 

nie jest w zasadzie przez nikogo kwestionowany. JednakŜe nie w kaŜdym kraju towarzyszy temu 

zrozumienie samej wagi problemu kształcenia, zarówno przez rządy, jak i przez społeczeństwo. 

 
 
13. CZY POWSTANIE GLOBALNY UNIWERSYTET? 

 
Globalizacja systemów edukacyjnych jest rzeczywistością, podobnie jak informatyzacja i 

elektronizacja narzędzi kształcenia. Nie naleŜy jednakŜe oczekiwać, Ŝe powstanie Globalny Uniwersytet, 

jako globalna struktura organizacyjna, finansowana na przykład przez ONZ, która wchłonie wszystkie 

uniwersytety.  

W punkcie 2 omówiono rozmaite role, jakie mogą pełnić uniwersytety. Z opisu tego wynika, Ŝe 

najlepiej zrobią to jednostki o umiarkowanych rozmiarach, organizacyjnie samodzielne, coś w rodzaju 

wspólnoty profesorów i studentów. Na tyle duŜe, aby samodzielnie przygotowywać kolejne generacje 

następców, zagospodarowywać nowe obszary badań i tworzyć nowe kierunki studiów. Jednak nie za 

duŜe, aby bezwładność maszynerii administracyjnej nie zabiła samodzielności uczonych kierując ich 

działania w głębokie koleiny regulaminów, które Ŝycie urzędników czynią łatwiejszym, a Ŝycie 

profesorów nieznośnym. 

Globalny wymiar systemu edukacyjnego wyrazi się łatwością wymiany idei i poglądów, łatwością 
dotarcia do publikacji, raportów i wyników badań, łatwością wymiany studentów i wykładowców, 

podejmowania wspólnych przedsięwzięć badawczych i edukacyjnych. Powstanie globalna w swym 

zasięgu i z otwartym dostępem elektroniczna biblioteka publikacji duŜych i małych, biblioteka 

gromadząca wiedzę ludzkości, ale z rozproszonymi zbiorami, tworzonymi indywidualnie przez uczonych, 

przez grupy skupione wokół laboratoriów i zespołów, przez wydziały i uczelnie. Dobrze zorganizowany 

katalog będzie przewodnikiem dla poszukujących wiedzy. 

Globalny wymiar, to takŜe moŜliwość studiowania wybranych przedmiotów w róŜnych 

uniwersytetach, komponowania programu studiów, programu studiów podyplomowych, jednakŜe zawsze 

pod okiem opiekuna, który czuwa nad celowością i spójnością takiej kompozycji, by doprowadzić nas do 

pracy końcowej i egzaminu dyplomującego. MoŜna przypuszczać, Ŝe rolę przewodnika, doradcy i 

opiekuna mogą pełnić wykładowcy uniwersytetów otwartych, doskonale zaznajomieni z funkcjami 

portali edukacyjnych. 

Globalna biblioteka elektroniczna umoŜliwi studia tematyczne takŜe tym, którzy nie poszukują 
certyfikatu ale wiedzy na określony temat. Takich „studentów jednego tematu”, którzy posiądą 
umiejętności samokształcenia będzie coraz więcej. W tym ogromie tematów potrzebne będą punkty 

konsultacyjne, w których specjaliści pomogą nam dobrać materiały z róŜnych źródeł dopasowane do 

naszego poziomu wiedzy.  
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Nim to się stanie, nim uporządkujemy bazy danych z wykładami i repozytoria podręczników i 

publikacji naukowych, musimy przejść przez stadium chaosu i rozgardiaszu, w którym juŜ teraz moŜemy 

znaleźć prawdziwe perełki wiedzy i kunsztu pedagogicznego. 

 

14. PRÓBA PODSUMOWANIA 
 

Pisząc kolejne strony tej publikacji starałem się nie porównywać wszystkiego ze stanem szkolnictwa 

w Polsce. Postrzegam stan polskiego szkolnictwa wyŜszego jako daleki od dobrego, a stan świadomości 

ludzi, którzy decydują o naszych środkach i budŜetach jako opłakany. Starałem się przekonać Czytelnika, 

Ŝe stan uniwersytetów jest sprawą najwyŜszej wagi, decydującym o naszym poziomie cywilizacyjnym i 

perspektywach rozwoju. Tylko tyle i aŜ tyle! 

Analizując cząstkowe wnioski kolejnych punktów moŜna przyjąć, Ŝe w najbliŜszym ćwierćwieczu 

światowy uniwersytecki system kształcenia będzie ewoluował w trzech kierunkach, w których rozwój 

widoczny jest juŜ teraz. Będą to: 

1. Rozwój potencjału uniwersytetów pozwoli na stały wzrost liczby studentów o około 5 milionów 

rocznie. Średni dla całego świata wskaźnik skolaryzacji będzie piął się w górę w tempie około 1% 

rocznie, by za 25 lat zbliŜyć się do 50%. Największy udział w tym wzroście będą miały kraje Azji. 

Azja południowo-wschodnia (Chiny, Japonia, Indie, Korea Płd., Tajwan) stanie się wielkim, trzecim 

po USA i Unii Europejskiej centrum badań, innowacji i nowych technologii. Sprawi to 

determinacja, z jaką kraje te inwestują w system uniwersytecki i badania naukowe. 

2. Uniwersytety będą nieustannie absorbowały nowe teleinformatyczne technologie w ramach procesu 

wirtualizacji, aby doskonalić narzędzia i metody kształcenia. Struktura i zadania uniwersytetów nie 

zmienią się w sposób zasadniczy, jednakŜe metodyka kształcenia, formy prowadzenia zajęć, 
sprawdzania postępów zostaną przystosowane do nowych narzędzi. Wielką rolę wezmą na siebie 

uniwersytety otwarte porządkując zasoby dydaktyczne w Internecie, wspomagając i biorąc pod 

opiekę kształcenie i dokształcanie dorosłych, takŜe kształcenie nieformalne, wszystko w ramach 

rozwijanego systemu kształcenia przez całe Ŝycie. 

3. Będzie postępował proces globalizacji systemu uniwersyteckiego. Będzie rozbudowywana sieć 
powiązań i kontaktów między uniwersytetami, realizacja wspólnych przedsięwzięć takich jak 

uruchamianie i prowadzenie wspólnych kierunków studiów, studiów doktoranckich, uruchamianie 

wspólnych laboratoriów i prowadzenie wspólnych projektów badawczych, wymiana studentów, 

wykładowców, a takŜe całych kursów z uŜyciem technik Internetu, itp., itd.. Proces ten będzie 

istotnie wspomagał tworzenie się globalnej świadomości i globalnego ładu. 

Końcowy wydźwięk tej publikacji jest, zgodnie z zamierzeniem, wysoce pozytywny. Doceniając 

ogrom piętrzących się przed ludzkością i narastających problemów i zagroŜeń zasadnym jest mieć 
przekonanie, Ŝe stan naszej wiedzy, poziom technologii, wielkość zasobów mogą zapobiec katastrofom i 

nieszczęściom. Mogą, jeśli potrafimy wspólnie podjąć wyzwania, jeśli stać nas będzie na solidarne 

działania połączonymi siłami. Ostatnia konferencja w Kopenhadze w sprawie zmian klimatu (grudzień 
2009) nie napawa nas optymizmem. Stan umysłów ludzkości, poziom globalnej świadomości jeszcze nie 

pozwolił na podjęcie działań w wymiarze globalnym i w globalnej skali. Nadzieja w edukacji. Wielkie 

programy rozwoju potencjału uniwersytetów o dziesiątki milionów miejsc studiowania, miliony 

wędrujących między kontynentami od uczelni do uczelni studentów stworzą dobry fundament pod 

wzajemne zrozumienie i wspólne, we wspólnie pojętym interesie, decyzje. Krótko mówiąc jeszcze 

jesteśmy zbyt głupi i krótkowzroczni, by sprostać zagroŜeniom w wymiarze globalnym. Miejmy nadzieję, 
Ŝe zmądrzejemy na tyle wcześnie, by zdąŜyć! 
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EDUCATION IN THE FUTURE AND THE FUTURE OF EDUCATION  
 

The paper presents and describes the main trends of development and risks of modern education 

system at the global scale. The paper characterizes the challenges higher education is facing, resulting 

from the globalization, and the impact of new educational technologies related with ICT and the Internet 

on universities. Phenomenon of the creation and growth of open and virtual universities is described. Data 

are presented about unprecedented growth of student numbers and their global mobility, as well as the 

attempts to overcome the gap between poverty and wealth. 

 


