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Streszczenie
Głównym celem niniejszego raportu, jest analiza polityki finansowania edukacji wyższej krajów
europejskich. Niniejszy raport koncentruje się na najważniejszych zmianach zachodzących w
finansowaniu uczelni, w zakresie poziomu, struktury i mechanizmów alokacji środków pomiędzy
uczelnie. Analiza uwzględnia również regulacje prawne związane z poziomem autonomii w osiąganiu
celów w kształceniu i badaniach naukowych, które mają wpływ na funkcjonowanie i zachowanie
instytucji. Analizie poddana została również zależność między poziomem i strukturą finansowania a
osiąganymi efektami w edukacji wyższej.
Raport składa się z dwóch niezależnych części: pierwsza część raportu dotyczy analizy polityki
1
finansowania krajów europejskich w okresie 2001-2013. W części drugiej przedstawiona zostanie
analiza porównawcza trzech krajów: Francji, Finlandii i Czech wraz z analizami umieszczonymi w
aneksie, która umożliwi bliższe przyjrzenie się systemom
finansowania i wielu kluczowym
wskaźnikom w wybranych obszarach edukacji wyższej.
W części 1. raportu kluczowym pytaniem jest: jaki jest poziom nakładów poświęcanych na edukację
wyższą w poszczególnych krajach europejskich? Jaką część stanowią środki publiczne? Które kraje
obecnie wydają najwięcej i które zwiększyły poziom wydatków w ciągu ostatniej dekady w
największym stopniu? W kolejnym rozdziale przedstawione zostaną mechanizmy finansowania
instytucji szkolnictwa wyższego ze środków publicznych w Europie. Przeanalizowano w nim, w jakim
zakresie mechanizmy te opierają się na efektywności oraz w jaki sposób wpływają na konkurencję
pomiędzy uczelniami, i zachęcają uczelnie do realizacji priorytetów w obszarze edukacji wyższej.
Reformom polityki finansowania edukacji wyższej towarzyszyły zmiany dotyczące zarządzania
uczelniami. Wprawdzie władze publiczne nadal odgrywają centralną rolę w regulowaniu i koordynacji
rozwiązań w szkolnictwie wyższym w całej Europie (wyjątek stanowi Wielka Brytania), w ostatnich
latach stopniowo odchodzi się od szczegółowej kontroli państwa do ukierunkowywania działań
uczelni przez instytucje publiczne. W samych uczelniach zaczęto z kolei odchodzić od
tradycyjnego zarządzania na zasadach samorządności akademickiej w kierunku nowych modeli
samorządności menedżerskiej. Uzupełnieniem analiz dotyczących polityki finansowania edukacji
będą procedury rozliczania uczelni ze środków publicznych i wybrane aspekty autonomii uczelni
w zakresie zarządzania środkami publicznymi. W rozdziale przeanalizowano zakres regulacji
zwłaszcza w obszarze finansowania uczelni i zasady samorządności menedżerskiej i akademickiej
w uczelniach europejskich. Wybrano zagadnienie autonomii, ponieważ stanowi ono zasadniczy
elementy w programach reform szkolnictwa wyższego i jest bezpośrednio związany z efektywnym
wykorzystywaniem środków. W ostatnim rozdziale analizowany będzie wpływ finansowania z punktu
widzenia osiągania zamierzonych rezultatów przez systemy edukacji wyższej, gdzie nakłady będą
traktowane jako jeden z instrumentów wpływający na główne cele edukacji wyższej czyli dostęp do
edukacji i jakość kształcenia i badań.
Na część 2. raportu składają się charakterystyki (ilościowe i jakościowe) trzech wybranych do
analizy systemów edukacji wyższej i jej finansowania. W charakterystykach ilościowych umieszczono
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Analiza obejmuje 25 krajów europejskich (w tym należące do UE oraz kraje kandydujące do UE lub
stowarzyszone z Europejskim Obszarem Gospodarczym. W niektórych analizach uwzględniona została mniejsza
liczba krajów ze względu na niedostępność danych. Dane ilościowe oparto na bazie Eurostat.
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także odniesienia do Polski (ale nie mają one charakteru porównawczego). Opracowanie rozpoczyna
analiza danych zastanych z zakresu demografii, liczby uczelni wyższych i studentów do nich
uczęszczających. Dalej następuje opis ewolucji systemów finansowania szkół wyższych. Procesy te
zostały zobrazowane na schemacie i opatrzone odpowiednim komentarzem. Kolejny podrozdział
skupia się na prezentacji celów stawianych przed sektorem edukacji wyższej w każdym z państw doprowadza do to identyfikacji ich wspólnych płaszczyzn. Nie mogło w tej części zabraknąć również
analizy głównych dochodów uczelni oraz identyfikacji obecnie stosowanych mechanizmów dystrybucji
środków publicznych i sposobów ich alokacji. Dalsza część analizy ogniskuje się na zagadnieniach
związanych z programami wsparcia studentów i ich rodzin oraz opłat za studia. Na zakończenie
przedstawiono obszary działalności uczelni, które podlegają ocenie przez powołane do tego specjalne
agencje rządowe.
W podsumowaniu zebrano główne wnioski płynące z przeprowadzonych analiz.
Dołożono wszelkiej staranności, aby zrozumieć założenia oraz zasady funkcjonowania i finansowania
poszczególnych systemów, ale z pewnością mogły się tu zdarzyć błędy interpretacyjne.
Do niniejszego opracowania dołączony został Aneks, w którym Czytelnik odnajdzie 3 dokumenty;
każdy z nich skupia się na jednym z wybranych do analizy systemów (czeskim, fińskim i francuskim).
Zostały one wykonane przez: Marka Kwieka, Kazimierza Musiała oraz Pawła Modrzyńskiego
zajmujących się w swojej pracy naukowo-badawczej zagadnieniami organizacji i finansowania sektora
uczelni wyższych w tych krajach.
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Część 1. Publiczne finansowanie szkolnictwa
wyższego w Europie. Związek między
finansowaniem a rezultatami
1.1. Wprowadzenie
Reformy finansowania edukacji wyższej były i są obecnie gorącym tematem politycznym w wielu
krajach europejskich. W przypadku edukacji wyższej w Europie nie ma konsensusu co do sposobu
finansowania, a więc także charakteru dobra jakim jest edukacja wyższa. Kluczowym wyzwaniem dla
wielu rządów stało się zaprojektowanie i wdrożenie zasad finansowania szkolnictwa wyższego w celu
zwiększenia dostępności edukacji wyższej, podniesienia jakości kształcenia, produktywności
badawczej i pozycji uczelni w międzynarodowych rankingach (Estermann et al. 2013). W tym samym
czasie, wzrosły również oczekiwania co do bezpośrednich korzyści z edukacji dla społeczeństwa
poprzez powiązanie badań i kształcenia z potrzebami gospodarczymi i społecznymi (EC 2006).
Większość autorów uznaje, iż wdrażanie reform w finansowaniu edukacji wyższej jest konsekwencją
kilku zjawisk, które możemy obserwować w Europie od lat 80, min. wzrostu znaczenia wiedzy jako
czynnika produkcji. W oczach polityków i administracji państwowej uczelnie stały się bardzo istotnymi
podmiotami, mającymi znaczenie dla innowacyjności i konkurencyjności gospodarek narodowych
2
(Etzkowitz & Leydesdorff 2000). Drugim czynnikiem były reformy zachodzące w sektorze publicznym
wywołane rozwojem New Public Management (Bleiklie et al. 2011) 3. Upowszechnianie się idei NPM
podkreślającej znaczenie efektywności kosztowej i konkurencji zarządzania instytucjami publicznymi w
podobny sposób jak w sektorze prywatnym, sprzyjało wprowadzaniu zmian pod hasłem
''urynkowienia'', począwszy od częściowego odwrotu państwa jako podmiotu finansującego, poprzez
przeniesienie strategicznych decyzji na poziom uniwersytetów oraz większą koncentrację na
ekonomicznych korzyściach z edukacji (Neave 2003).
Znaczenia nabrała rozliczalność uczelni (accountability), jedna z kluczowych zasad NPM, związana z
kontrolą wydatków publicznych, transparentnością, racjonalnością i efektywnością działania instytucji
edukacji wyższych. Rozliczalność wiązała się ze stworzeniem obiektywnych kryteriów realizacji zadań
publicznych umożliwiających ocenę skuteczności i efektywności działań instytucji edukacji wyższej i w
efekcie prowadzi do zwiększonego oparcia polityki finansowania na wskaźnikach ilościowych i
jakościowych obrazujących realizację zadań przez uczelnie (Braun 2001).4 Choć uzasadnienie dla

2

Potwierdzenie wpływu edukacji wyższej na wzrost gospodarczy i innowacyjność gospodarek znajduje
potwierdzenie w wielu badaniach empirycznych (szerzej w: Acemoglu et al. 2006; Vandenbussche et al. 2008)
3
Inspiracją dla NPM były ekonomiczne teorie wyboru publicznego, teorie kosztów transakcyjnych i teorii
agencji, które stworzyły koncepcje reform administracji państwowej opierając się na konkurencyjności,
transparentności i motywowaniu pracowników poprzez system bodźców. Idea NPM czerpała również z
menadżeryzmu opartego na biznesowych technikach zarządzania, eksperckiej wiedzy menadżerów nadrzędnej
wobec biurokracji.
4
Analiza reform w edukacji wyższej może być również przeprowadzana przy użyciu network governance - idei
polegającej na włączaniu wielu podmiotów w procesy podejmowania decyzji dotyczące uczelni (Ball 2009).
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reform odwołuje się do tych samych idei w wielu krajach, to procesy wdrażania reform wykazują na
znaczne zróżnicowanie w Europie 5.
Zarysowane powyżej zmiany sprzyjały stopniowemu wprowadzaniu kwestii związanych z
problematyką edukacji wyższej do debaty publicznej zarówno na poziomie krajowym i regionalnym,
ale również na poziomie struktur europejskich od połowy lat 90. W Europie Proces Boloński i
inicjatywy Komisji Europejskiej odegrały kluczową rolę w kształtowaniu krajowych reform finansowania
6
edukacji wyższej. Procesom tym towarzyszyły cięcia budżetowe, które skłoniły rządy wielu krajów do
zmiany polityki finansowania w obszarze edukacji wyższej (Johnstone & Marcucci, 2011).
Proces Boloński odegrał ważną rolę w przyspieszaniu krajowych reform systemów edukacji wyższej i
zmian zachodzących w strukturach zarządzania. Stanowił on wsparcie dla krajowych aktorów w
zakresie np. czesnego, prywatyzacji (Dobbins i Knill 2009). W tym samym czasie Komisja Europejska
przedstawiła jasną wizję zarządzania europejskimi uczelniami, która zawierała min. dywersyfikację
źródeł finansowania, intensywniejsze powiązanie uczelni i przemysłu, a także podaży kierunków
oferowanych przez uczelnie i popytu na kwalifikacje na rynku pracy (European Commission 2003,
2006). Pod wpływem międzynarodowych instytucji krajowe systemy zarządzania w mniejszym lub
większym stopniu uległy transformacji i w wielu przypadkach urynkowieniu. Zmiany dotknęły roli
państwa i wpłynęły na nowe formy relacji między uczelniami i przemysłem 7. Mimo istnienie trendów w
polityce finansowania edukacji wyższej w Europie, w wielu opracowaniach podkreśla się, że każdy
krajowy system edukacji wyższej jest specyficzny ze względu na czynniki społeczne, polityczne i
historyczne (OECD 2008, CHEPS 2008). Kraje europejskie różnią się istotnie pod względem
głębokości i szybkości reform wprowadzanych w edukacji wyższej, w tym również w zakresie
finansowania. Poszczególne krajowe systemy edukacji są wciąż zakorzenione w systemach regulacji
i koordynacji specyficznych dla poszczególnych krajów, które w dużej mierze są wynikiem

5

Klasyczny model Clarka stał się podstawą analiz systemów edukacji wyższe min. Braun (2001) dzieląc modele
ze względu na występujący w systemie ład korporacyjny. Wyznacznikiem tego podziału stała się
przedsiębiorczość uniwersytetu. Braun wyróżnił model korporacyjny z silnym udziałem organów kolegialnych i
model przedsiębiorczy, w którym decyzje podejmowane są przez władze wykonawcze (szerzej na temat modeli
zarządzania i finansowania w: Dobbins et al. 2011).
6
Czynnikiem decydującym o kierunku reform finansowania jest proces, który rozpoczął się wraz z Deklaracją
Bolońską w 1999 roku, podpisaną przez ministrów krajów europejskich w celu ujednolicenia systemów edukacji
wyższej i stworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Te inicjatywy są często postrzegane jako
główne filary integracji europejskiej w szkolnictwie wyższym, które przyczyniły się do stworzenia ponadnarodowej
platformy pozwalającej kształtować wspólną politykę edukacyjną na poziomie europejskim i na dokonywanie
głębszej integracji i współpracy wraz z ustanowieniem wspólnego Europejskiego Obszar Szkolnictwa Wyższego
(EHEA). W ramach europejskiej polityki dokonywane są uzgodnienia z ministerstwami poszczególnych krajów,
które miały miejsce w ostatnim okresie min. w Leuven w 2009 r., Bukareszcie w 2012 r i w Erewaniu w 2015,
których efektem jest wypracowanie wspólnej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego. Należy jednak zauważyć, w
UE nie ma uprawnień do realizowania polityki edukacyjnej w krajach członkowskich i jej oddziaływanie ma
charakter pośredni.
7
Proces reform jest przykładem konwergencji politycznej i instytucjonalnej w polityce europejskiej (Heinze i Knill
2008; Batory i Lindstrom, 2011). Batory i Lindstrom (2011) pokazują, jak Komisja Europejska wprowadza zmiany
polityki uzależniając finansowanie projektów od spełnienia określonych warunków. Komisja tworzy w ten sposób
zachęty dla podmiotów krajowych, w tym przypadku instytucji szkolnictwa wyższego, włączając uniwersytety w
proces kształtowania polityki i lobbowania, na rzecz ustawodawstwa, które pozwoli im spełnić wymogi stawiane
przez KE. Po drugie, uczelnie starają się spełniać wymogi Komisji, nawet w przypadku braku kompatybilnych
prawnych systemów krajowych, a tym samym wyprzedzając decyzje polityczne na szczeblu krajowym, co można
określić jako "miękki" mechanizm osiągnięcia konwergencji. Sprzyjają temu programy European Research
Council i European Science Foundation dokonujące alokacji środków w ramach konkursów na badania (Young
2012). Batory i Lindstrom (2011) analizując studium przypadku Erasmus Mundus, finansowanego przez UE
programu szkolnictwa wyższego, podkreślają, że mamy do czynienia z niedoszacowaniem rzeczywistego wpływu
KE. Siły napędowe reform w wielu krajach związane były z presją ze strony organizacji międzynarodowych i
ponadnarodowych w ramach różnych programów rozwojowych takich jak te opracowane i finansowane przez
Bank Światowy (Rumunia, Węgry i Słowacja) (Ciucanu 2013).
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historycznego i instytucjonalnego rozwoju (Valimaa 2011, Neave 2003). Wśród czynników, które
mogą wpływać na odmienność trajektorii rozwoju finansowania i zarządzania uczelniami mogą być
aspekty polityczne, min. zróżnicowanie relacji między aktorami publicznymi i politycznymi, na co
wskazuje Bleikle (2014) i Kauko (2013). Decydujący wpływ na charakter i głębokość reform ma
również oddziaływanie otoczenia (wielkość populacji, położenie geograficzne i język; szerzej w:
Valimaa 2011). Bliskie temu podejściu będą teorie path dependency (ciągłości historycznej), w tym
także związane z modelami welfare state Espinga-Andersena (1990).

1.1.1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie przestawia nakłady na edukację wyższą i jej rezultaty dla lat 2001-2013 i
obejmuje 25 krajów europejskich (w tym należące do UE oraz kraje kandydujące do UE lub
stowarzyszone z Europejskim Obszarem Gospodarczym). Analizy danych empirycznych oparte są na
bazie Eurostat i ze względu na dostępność danych dotyczących finansowania ograniczają się do lat
2001-2011. W przypadku niektórych danych (np. danych o liczbie studiujących) statystyki sięgają roku
2013. Wydłużenie okresu analizy do połowy lat 90. choć możliwe, zmniejszyłoby istotnie liczbę
analizowanych krajów. Wskaźniki jakościowe dotyczące finansowania, które zostały wybrane do
analizy pochodzą z raportów EUA (European University Association) umożliwiających przedstawienie
informacji dla większości krajów europejskich. Zakres analizy ogranicza się przede wszystkim do sfery
finansowania szkół wyższych ze źródeł publicznych. To skłania do przyjrzenia się efektywności
wykorzystania środków publicznych. Dużym jednak ograniczeniem danych jakościowych jest
ograniczona możliwość wnikliwej oceny zmian w czasie. Raport przedstawia dane na poziomie
makroekonomicznym i nie odnosi się szczegółowo do rozwiązań przyjętych w poszczególnych krajach
i zróżnicowania wewnątrz systemów edukacji wyższej.

1.1.2. Struktura opracowania
W rozdziale 1 przedstawiono analizę wydatków na edukację wyższą. Zawarto statystyki dotyczące
poziomu nakładów, struktury i zmian w okresie 2001-2011. W dalszej części raport koncentruje się
na mechanizmach finansowania uczelni ze środków publicznych. Uwzględnione zostały podstawowe
sposoby finansowania: subwencje, kontrakty, programy doskonałości (excellence). W tym rozdziale
nakreślono także wybrane aspekty rozliczalności i autonomii uczelni w zakresie zarządzania
środkami publicznymi.
W rozdziale 2 zostały omówione zależności między poziomem finansowania, strukturą wydatków
publicznych i poziomem autonomii a rezultatami edukacji wyższej. Na podstawie analizy prostych
korelacji i przeglądu literatury podjęta zostanie próba określenia na ile wybrane wskaźniki nakładów są
powiązane z rezultatami działań systemów edukacji wyższej w Europie.
Tekst nie stanowi całościowej diagnozy związanej z finansowaniem edukacji wyższej w Europie. Jest
wiele opracowań wybitnych autorów w tym zakresie (de Boer 2015, Jongbloed 2010). Pierwsza część
raportu koncentruje się na zagadnieniach związanych z finansowaniem edukacji wyższej ze środków
publicznych, jednak nawet w tym zakresie nie przedstawia całego obrazu. Cel jest skromniejszy:
wskazanie charakterystycznych elementów finansowania edukacji wyższej w Europie i zmian jakie
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Jak podkreśla Neave (2003) po pierwsze związki edukacji i państwa były w Europie najdłuższe w porównaniu z
innymi kontynentami, a po drugie rozwój uniwersytetu jako organizacji i uniwersytetu badawczego rozwijał się
zawsze w formie usług dla państwa. Umasowienie edukacji wyższej trwającej od lat 60 zacieśniło więzi między
państwem i uniwersytetami zwłaszcza poprzez finansowanie.
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nastąpiły w ostatniej dekadzie. Przedstawiając własne wyliczenia i korzystając z opracowań innych
autorów celem jest przedstawienie jak finansowanie edukacji wyższej jest zróżnicowane w skali
europejskiego kontynentu i jak powiązane jest z rezultatami systemów edukacji wyższych.

1.2. Poziom i struktura nakładów na edukację wyższą
Literatura z zakresu ekonomii edukacji wskazuje na istnienie korzyści zarówno prywatnych jak i
społecznych wynikających z inwestowania w edukację. W przypadku jednostki osiągnięcie wyższego
poziomu edukacji jest istotnym czynnikiem wpływającym na poziom wynagrodzenia i ma istotny wpływ
na sytuację na rynku pracy (de la Fuente, 2003). Według Beckera (1975) indywidualne inwestowanie
w kapitał ludzki podwyższa krańcową produktywność i tym samym płacę. Nakłady na edukację
przynoszą również niepieniężne korzyści związane z oczekiwaną długością życia, większym udziałem
w życiu społecznym, mniejszą przestępczością czy większymi możliwościami adaptowania
zaawansowanych technologii (Aghion 2009, Woessmann, 2006). Wysoka społeczna stopa zwrotu z
edukacji stanowi uzasadnienie dla publicznego inwestowania w edukację.9
Na podstawie założeń teorii kapitału ludzkiego w ekonomii rozwinęły się endogeniczne teorie wzrostu
(w przeciwieństwie do neoklasycznych i egzogenicznych modeli) zakładające, że technologiczne
zmiany są podstawą gospodarczego wzrostu i są wynikiem działań podjętych przez ludzi, którzy
odpowiadając na bodźce rynkowe przetwarzają nową wiedzę w dobra i usługi. Dlatego długookresowy
wzrost gospodarczy nie jest rezultatem czynników egzogenicznych, ale zależy od własnych zdolności
gospodarki. Zatem przyspieszony wzrost osiągnąć można dzięki odpowiedniej polityce gospodarczej,
której głównym celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i doświadczeń, czyli akumulacja kapitału
ludzkiego (Lucas 1988; Romer 1990, 1994). W modelach endogenicznych zakłada się, że pracownicy
mają niską skłonność do inwestowania w edukację, co przyczynia się do niższego wzrostu
gospodarczego. Rustichini i Schitz (1991) argumentują, że mino, iż jednostki mają świadomość, że
wiedza podnosi wydajność pracy, mają tendencję do nieoptymalnego inwestowania w edukację
wyższą. To skłoniło Temple (2000) i Kopfa (2007) do twierdzenia, że rządy powinny subsydiować nie
tylko badania i rozwój, ale również kształcenie na poziomie wyższym by przyspieszyć technologiczne
zmiany w gospodarce.
Mając na uwadze powyższe wnioski zakładamy, że publiczne finansowanie edukacji wyższej jest
częścią systemu zarządzania, który decyduje o realizacji celów stojących przed edukacją wyższą
(dostęp do edukacji, jakość kształcenia i badań, efektywność kosztowa)10. Instrumenty finansowe
tworzą zachęty dla określonych zachowań podmiotów (uczelnie, naukowcy), co sprzyja osiąganiu
konkretnych celów (Jongbloed 2010).
Identyfikacja wskaźników charakteryzujących inwestowanie w edukację wyższą jest kluczowa z
punktu widzenia dalszych analiz. Do wyboru mamy wskaźniki (tabela 1.1) odnoszące się do źródeł
finansowania (publiczne lub prywatne), przeznaczenia (instytucje lub studenci), a także celu jakiemu
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Poza teorią kapitału ludzkiego również teoria signalingu wskazuje, że inwestowanie w edukację wyższą jest
sygnałem dla pracodawcy o przyszłej produktywności kandydata w pracy na podstawie dyplomu ukończonej
uczelni (Spence 1973).
10
W niniejszym opracowaniu uwypuklone są podstawowe cele, które stoją przed systemami edukacji wyższej:
dostęp do nauki, równość w dostępie, jakość dydaktyki i badań. Warto mieć na uwadze również inne priorytety
min. transfer wiedzy, umiędzynarodowienie uczelni, komercjalizację badań.
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służą wydatki (kształcenie, B&R, wsparcie finansowe studenta) . Przedstawienie zestawu
wskaźników pozwala na całościowe porównanie systemów i daje szerszy obraz podobieństw i różnic
występujących pomiędzy krajami.

Tabela 1.1 Wydatki na edukację wyższą - klasyfikacja Eurostatu
Środki alokowane są:
Rodzaje finansowanych dóbr i usług

W instytucjach edukacji
wyższej

Poza instytucjami

Publiczne
Edukacyjne dobra i usługi (podstawowe)

Prywatne netto12
(czesne)

Pozostałe usługi
edukacyjne

Publiczne
R&D

Prywatne netto
(książki materiały,
ekstra opłaty)

Prywatne
Publiczne

Inne

usługi pomocnicze
(transport, wyżywienie,
kampus)
Prywatne netto

Prywatne netto
(koszty utrzymania,
transportu)

(opłaty za usługi)
Źródło: Klasyfikacja UOE (Unesco-UIS/OECD/Eurostat) - UOE data collection on education systems.
Manual Concepts, definitions and classifications, Luxemburg (2013)
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Dobra i usługi związane z edukacją wyższą mogą być nabywane w ramach instytucji edukacyjnych lub na
zewnątrz. Podstawowe wydatki na dobra i usługi (educational core goods and services) obejmują wszystkie
nakłady, które są bezpośrednio związane z kształceniem (wydatki na wynagrodzenie nauczycieli, utrzymanie
budynków szkolnych, materiały dydaktyczne, książki, nauka poza szkołami i wydatki związane z administracją
szkół). W przypadku wydatków na badania i rozwój (B & R) uwzględniane są wyłącznie nakłady ponoszone w
ramach instytucji edukacyjnych. Wydatki nie związane bezpośrednio z kształceniem (non-instruction) obejmują
wszystkie wydatki związane z kosztami utrzymania w trakcie trwania studiów.
12
Wydatki prywatne netto - nie obejmują dotacji publicznej.
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Analizę rozpoczniemy od przyjrzenia się wydatkom publicznym na edukację wyższą w relacji do
PKB.13 Przedstawienie rocznych nakładów finansowych przeznaczanych na edukację wyższą w relacji
do PKB ze środków publicznych mówi o zróżnicowaniu wysiłku finansowego poszczególnych krajów i
stopniu w jakim inwestycje w edukację wyższą stanowią priorytet danego kraju w zakresie ogólnej
alokacji zasobów publicznych. Wskaźnik ten oznacza jaka część bogactwa generowanego w
gospodarce, jest przeznaczona na szkolnictwo wyższe i wynika z wyborów dokonywanych przez rząd.
Nakłady publiczne dotyczą zarówno bezpośrednich wydatków na kształcenie i badania jak i
pośrednich w postaci transferów do studentów i ich rodzin. Związane są również finansowaniem
podmiotów administrujących systemem edukacji, wykonujących badania edukacyjne, opracowujących
programy nauczania i analizujące politykę edukacyjną.
Wyznaczanie wartości wskaźników dotyczących nakładów opiera się na nakładach bieżących (z roku
2011) oraz względnej zmiany w okresie 2001-2011 (mierzonej indeksem, gdzie wartość z 2011
podzielona została przez wartość z 2001), co pozwala przedstawić sytuację obecną i odnieść ją do
roku 2001 dla wszystkich analizowanych krajów. Poziom wydatków w relacji do PKB dla roku 2011
jest mierzony na osi pionowej, a zmiana wydatków (stosunek wydatków w 2011 do wydatków z roku
2001) dla okresu 2001-2011 na osi poziomej. Na wykresie ćwiartki wyznaczone zostały przy
zastosowaniu mediany jako punktu odcięcia (czerwone linie).
Na podstawie wskaźników dla 2001 i 2011 roku możemy zakwalifikować systemy finansowania
poszczególnych krajów do czterech grup (schemat także do kolejnych wykresów w tym opracowaniu):
(1) kraje z wysokim poziomem wskaźnika w 2011 i w których nastąpił największy wzrost w okresie
2001-2011 (ćwiartka górna prawa),
(2) kraje z wysokim poziomem wskaźnika w 2011 r. a w okresie 2001-2011 wzrost był niższy w
porównaniu do średniej analizowanych krajów (ćwiartka górna lewa)
(3) kraje z poziomem wskaźnika w 2011 poniżej średniej ale w okresie 2001-2011 wzrost wyższy w
porównaniu do średniej analizowanych krajów (ćwiartka dolna prawa)
(4) kraje które osiągnęły wskaźnik w 2011 poniżej średniej a w okresie 2001-2011 wzrost był niższy
w porównaniu do średniej analizowanych krajów (ćwiartka dolna lewa)
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W całkowitych wydatkach publicznych na szkolnictwo wyższe zawarte są bezpośrednie wydatki przeznaczone
na działalność badawczą. Wydatki na badania i rozwój mogą stanowić prawie połowę całkowitych wydatków na
szkolnictwo wyższe, jak ma to miejsce w Szwajcarii (49%), w Portugalii (47%) i Wielkiej Brytanii (46%). Istnieją
argumenty by oddzielić wydatki na działalność dydaktyczną od nakładów na badania, gdyż te dwa elementy
mogą być związane z odmiennymi rezultatami uczelni. Według Acemoglu (2006) wydatki na B+R są w większym
stopniu związane z innowacjami, a w mniejszym z ukończeniem studiów i wejściem na rynek pracy absolwentów.
Jednak możemy założyć, że kształcenie i badania stanowią integralną część szkolnictwa wyższego, co skłania do
uwzględniania tego elementu we wskaźniku nakładów na edukację wyższą.
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Wykres 1.1 Udział całkowitych wydatków publicznych na edukację wyższą w PKB w 2011 r.
14
versus zmiana tego udziału w stosunku do 2001 r.

Źródło: Eurostat15
Jak przedstawia wykres 1.1, w połowie krajów wydatki na edukację wyższą w 2011 roku wynoszą
powyżej 1,3 % PKB. Do krajów, które ponoszą najwyższe wydatki na edukację wyższą w 2011 roku w
stosunku do średniej (mediana 1.32) należą kraje skandynawskie (Szwecja 2%, Norwegia 2.1%,
Finlandia 2.2%, Dania 2.4%) i Cypr przeznaczający na edukację 2.1%. W największym stopniu
zwiększyły nakłady w analizowanym okresie 2001-2011: Cypr, Wielka Brytania, Czechy, Holandia. W
tej grupie mamy kraje, które charakteryzują się wysokim poziomem nakładów, które nadal dokonują
dużych inwestycji i kraje, które miały wydatki poniżej średniej europejskiej i dokonują w tym obszarze
silnego skoku. W badanym okresie wysiłek finansowy był mniejszy w porównaniu ze średnią w:
Bułgarii i na Łotwie.
Wydatki publiczne na szkolnictwo wyższe możemy również odnieść do ogółu wydatków publicznych.
Wykres 1.2 przedstawia roczne wydatki publiczne przeznaczone na szkolnictwo wyższe jako procent
wydatków publicznych. W okresie racjonalizacji budżetu publicznego i ograniczeń finansowych, udział
rocznych wydatków publicznych na szkolnictwo wyższe w relacji do sumy wydatków publicznych
wskazuje relatywną wagę przypisywaną edukacji wyższej w porównaniu do innych zadań sektora
publicznego.
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Przedstawione w opracowaniu dane odnoszą do dwóch poziomów edukacji wyższej: studiów magisterskich i
doktorskich (ISCED 5-6), statystyki uwzględniają wyłącznie studentów studiów stacjonarnych (FTE). Schemat
wykresów jest stały w całym opracowaniu: linie czerwone wyznaczają medianę analizowanej zmiennej i jej
zmiany w danym okresie. Zmiana wydatków jest przestawiona jako indeks czyli wartość z 2011 została
podzielona przez wartość z 2001 roku.
15
W analizach uwzględniono następująće kraje: Austria (AT), Belgia (BE), Bułgaria (BG), Cypr (CY), Czechy
(CZ), Chorwacja (HR), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Niemcy (DE), Włochy (IT), Islandia
(IS), Irlandia (IE), Łotwa (LV), Litwa (LT), Malta (MT), Holandia (NL), Norwegia (NO), Polska (PL), Portugalia (PT),
Rumunia (RO), Słowacja (SK) Hiszpania (ES), Szwecja (SE), Wielka Brytania (UK), Grecja (GR), Luksemburg
(LU).
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Wykres 1.2 Udział wydatków publicznych na edukację wyższą w relacji do wydatków publicznych
ogółem w 2011 r. versus zmiana tego udziału w stosunku do 2005 r.

Źródło: European Commision (2015)
Kraje europejskie w 2011 r. przeciętnie przeznaczały na szkolnictwo wyższe 2,7% budżetu państwa.
Powyższy wykres potwierdza silne zróżnicowanie pomiędzy krajami. Jednak ponownie zauważamy,
że kraje skandynawskie prezentują wyższy poziom wydatków. Do krajów o najwyższym udziale
wydatków na szkolnictwo wyższe w budżecie należą: Norwegia (4,8 %) Dania (4,23 %) oraz Cypr
(4,56 %) i Szwajcaria (4,08 %). Niższy udział w budżecie charakteryzował kraje Europy Południowej i
Środkowo-wschodniej, w tym najniższe wydatki obserwujemy: w Bułgarii (1,8%), Chorwacji (1,9%) i
we Włoszech (1,6 %).
Na zmiany udziału wydatków na edukację wyższą w wydatkach publicznych wpływają zarówno
zmiany wydatków na edukację, jak i zmiany poziomu wydatków publicznych. Stały stosunek w czasie
wskazuje, że zarówno wydatki publiczne na szkolnictwo wyższe i całkowite wydatki publiczne wzrosły
lub zmniejszyły się w tym samym tempie. To sugeruje, że priorytety w obszarze szkolnictwa wyższego
nie uległy zmianie w czasie. Wskaźnik w czasie rośnie, gdy wydatki publiczne na edukację rosną
szybciej niż całkowite wydatki publiczne, wówczas możemy wnioskować, iż inwestowanie w
kształcenie na poziomie wyższym jest priorytetem w stosunku do innych wydatków publicznych lub
zostało mniej dotknięte przez cięcia budżetowe w porównaniu z innymi dziedzinami wydatków
publicznych w ramach konsolidacji finansów publicznych.
Wzrost w stosunku do średniej wśród krajów o największym udziale wydatków w budżecie w
porównaniu z rokiem 2005 miał miejsce w krajach transformujących się (Czechy, Litwa, Estonia) i
wysoko rozwiniętych (Niemcy, Szwecja, Holandia). W tych krajach publiczne wydatki roczne na
edukację wyższą rosły szybciej w budżecie (lub spadały wolniej niż całkowite wydatki budżetowe). W
drugiej grupie krajów, do której należały Szwajcaria, Hiszpania, Słowenia i Finlandia, wydatki
publiczne pozostały na niezmienionym poziomie w roku 2011 w porównaniu do 2011. W tych krajach
udział wydatków publicznych przeznaczanych na edukację wyższą zmieniał się maksymalnie o 0.1%
w analizowanym okresie. W trzeciej grupie krajów udział wydatków publicznych w 2011 jest niższy w
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porównaniu z 2005, gdzie wydatki na edukację wyższą rosły wolniej niż wydatki publiczne ogółem (lub
spadały szybciej niż wydatki publiczne). Do grupy tej należy: Bułgaria, Rumunia, Wielka Brytania,
Irlandia i Islandia.
Nakłady prywatne, których źródłem są gospodarstwa domowe (studenci i ich rodziny) oraz prywatne
podmioty (przedsiębiorstwa, organizacje non-profit) obejmują zarówno płatności studentów trafiające
do instytucji w postaci czesnego, opłat administracyjnych i innych usług świadczonych przez uczelnie,
a także wydatki związane z usługami edukacyjnymi poza instytucjami edukacji wyższej. Z kolei
przedsiębiorstwa i fundacje mogą zasilać system edukacji wyższej oferując granty badawcze lub
fundując stypendia naukowe. W 2011 r. wydatki prywatne i publiczne przypadające średnio na
studenta wyniosły według parytetu siły nabywczej 7 730 euro.16 Wśród europejskich krajów występuje
duża rozpiętość wydatków. Najwyższy poziom wydatków ma miejsce w krajach skandynawskich
(Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia) gdzie wydatki przekroczyły 13.5 tysięcy euro na studenta.
Większość krajów wydaje poniżej 10 tysięcy. Z kolei niski poziom na poziomie 5-6 tysięcy
obserwowany jest w krajach transformacji (Czechy, Litwa, Polska, Słowacja, Estonia), a najniższe
wydatki na studenta występują w Rumunii i Bułgarii (poniżej 4 tys.).
Poniżej przedstawione zostały wydatki na studenta w relacji do poziomu PKB per capita, które
pozwalają brać pod uwagę bogactwo kraju. W tym przypadku poziom PKB per capita oznacza
zdolność do ponoszenia kosztów edukacji wyższej przez społeczeństwo.
Wykres 1.3 Roczne wydatki na edukację wyższą przypadające na studenta w relacji do PKB per
capita w 2011 r. versus zmiana wydatków w stosunku do 2001 r.

Źródło: Eurostat, wydatki według parytetu siły nabywczej, wydatki obejmują nakłady na publiczne i
prywatne instytucje edukacji wyższej

16

Wskaźnik ten kalkulowany jest na podstawie wydatków szacowanych według parytetu siły nabywczej
przypadających na studenta studiów stacjonarnych.
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Na wykresie 1.3 widzimy potwierdzenie uzyskanych wcześniej wniosków. Najwyższe wydatki na
studenta w stosunku do PKB per capita charakteryzują kraje skandynawskie. Wysoko uplasowały się
również Francja, Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania. Wśród krajów, które charakteryzują się
wysokimi nakładami w 2011 roku i w badanym okresie najsilniej je zwiększyły znalazły się: Finlandia,
Hiszpania i Francja. Spadek wydatków i ich niski poziom obserwujemy w Bułgarii, Słowacji, Litwie.
Tendencje w ciągu całej dekady były bardzo zróżnicowane ze względu na kryzys gospodarczy i
17
zmiany wielkości populacji studentów w poszczególnych krajach .
Jedną z podstawowych przyczyn leżącą u podstaw utrzymującego się zróżnicowania wydatków jest
poziom dochodów poszczególnych krajów. Zestawienie danych o wydatkach z bogactwem kraju
(mierzonym poziomem PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej) wskazuje na pozytywne
związek.
Wykres 1.4 Wydatki roczne na publiczne i prywatne instytucje edukacji wyższej na studenta i poziom
PKB per capita w 2011 r.

Źródło: Eurostat, zmienne wyrażone w euro wg parytetu siły nabywczej
Nakłady prywatne stanowią w wielu systemach edukacji wyższej waźne źródło dochodów uczelni.
Zwłaszcza w kontekście spowolnienia gospodarczego, wprowadzenie opłat za studia i zacieśnienie
współpracy z przedsiębiorstwami pojawiło się w centrum debaty politycznej wokół modeli finansowania
edukacji. Jednakże nie obserwujemy określonego trendu w czasie w zakresie struktury finansowania.
Analizując strukturę wydatków na szkolnictwo wyższe w Europie, możemy zaobserwować, że średnio
udział środków prywatnych wynosił w 2011 r. około 17% ogółu wydatków (wykres 1.5). Udział ten jest
silnie zróżnicowany w Europie.
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Populacja studentów w wielu krajach zmniejsza się na skutek zmian demograficznych. Czynnikami, które mogą
również kształtować jej poziom są aspiracje młodzieży, kryteria przyjęć na studia i sytuacja na rynku pracy, koszty
kształcenia i potencjalne korzyści z edukacji, długość trwania studiów (szerzej na ten temat w: Vincent-Lancrin,
2008).
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Wykres 1.5. Udział nakładów prywatnych (gospodarstw domowych) w całkowitych nakładach na
instytucje edukacji wyższej w 2005 i 2011 r.
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Źródło: European Commision (2015)
Wykres 1.5 pokazuje, że udział nakładów ponoszonych przez studentów i ich rodziny jest najwyższy
w Wielkiej Brytanii (powyżej 60%), na Cyprze i Bułgarii (powyżej 45%), na Łotwie (34%).
Gospodarstwa partycypują na poziomie 5% w Danii, Belgii, Norwegii, Austrii i Szwecji. Największy
wzrost finansowania ze źródeł prywatnych nastąpił w Wielkiej Brytanii, gdzie od 2005 r. uległ
podwojeniu. Wzrost obserwujemy również na Słowacji, w Bułgarii i we Włoszech, co wynikało głównie
ze spadku nakładów publicznych. Z kolei największy spadek nakładów prywatnych miał miejsce w
Austrii, Słowenii, Estonii, Chorwacji.
Temat prywatnych nakładów na szkolnictwo wyższe ponoszonych przez gospodarstwa domowe
dominuje w dyskusjach politycznych (Doyle 2012). Często są one jednak bardziej ideologiczne niż
pragmatyczne (Bjorn i Potrafke 2013). W niektórych krajach w ostatnim okresie zrezygnowano z
czesnego (Estonia, Niemcy i Turcja), ale w innych wkład studentów zwiększył się (Irlandia). W Wielkiej
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Brytanii rozpoczęła się debata dotycząca kosztów programu subsydiowania kredytów studenckich,
która miała miejsce po wysokim wzroście czesnego. W Finlandii, po okresie próbnym umożliwiającym
uczelniom pobieranie czesnego od zagranicznych studentów, rozwiązanie to zostało odrzucone ze
względu min. na koszty administracyjne i dążenie do przyciągnięcia studentów z zagranicy. W Irlandii
zrezygnowano z pobierania opłat na I poziomie studiów, a z kolei Austria, Estonia i kraje niemieckie
18
podjęły decyzję o zniesieniu opłat za studia. Finansowanie edukacji przez studenta i jego rodzinę
nadal jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii w sferze finansowania szkolnictwa wyższego w
Europie.
Wykres 1.6. Wydatki na wsparcie studentów jako % wydatków publicznych na edukację wyższą
versus zmiana wydatków w okresie 2001-2011

Źródło: Eurostat
Kolejny wskaźnik związany z finansowaniem edukacji wyższej, to kwota transferowana w formie
pomocy finansowej dla studentów, jako procent całkowitych wydatków publicznych na szkolnictwo
wyższe, przedstawiony został na wykresie 1.6. Wskaźnik ten jest istotny z punktu widzenia
kształtowania równego dostępu do szkolnictwa wyższego. Dofinansowanie publiczne studiowania w
formie pożyczek i stypendiów wykazuje duże zróżnicowanie w Europie, od 1.5 % wydatków
publicznych na szkolnictwo wyższe w Czechach do 50% na Cyprze. Mediana wskaźnika obrazującego
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Analiza faktycznego obciążenia studentów i gospodarstw domowych kosztami studiowania wybiega poza ramy
tego opracowania. Ze względu na zawiłości związane z czesnym oraz wsparciem studentów, analizy wymagają
bardziej kompleksowego i wielowymiarowego podejścia. Czesne jest odmiennie definiowane w różnych krajach.
Najczęściej dotyczy opłat za naukę, ale może obejmować wyłącznie niskie opłaty administracyjne (rejestracja,
wydanie certyfikatu lub dyplomu). Kraje zróżnicowane są pod względem zasięgu pobieranych opłat. O ile w
krajach skandynawskich nie pobierane są opłaty lub od niewielkiej liczby studentów (w Danii 10%), to w Włoszech
i Chorwacji 90% studentów płaci. Istnieje wiele czynników wpływających na poziom obciążeń. Z perspektywy
studenta czynnikami istotnymi jest: wysokość czesnego i innych opłat w relacji do dochodów, termin opłat (po
przyjęciu na studia, po zakończeniu).
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pomoc publiczną dla studentów wyniosła blisko 15% wydatków publicznych na edukację wyższą. Do
krajów, które oferują wysoki poziom wsparcia w 2011 roku i uległ poprawie w analizowanym okresie w
porównaniu do średniej europejskiej należą: Norwegia, Holandia, Włochy, Niemcy, Bułgaria, Słowacja,
Portugalia, Islandia, Polska, Wielka Brytania. Niski poziom wsparcia i spadek w stosunku do roku
2001 widoczny jest w następujących krajach: Litwa, Łotwa, Węgry, Czechy, Finlandia, Austria, Belgia,
Irlandia. Wydatki na wsparcie studentów w Wielkiej Brytanii wyniosły w 2011 40% i zmiana była 8
krotna, w przypadku Polski odnotowano wzrost z poziomu 0,4 do 12,7%.
W tej części analizy przedstawione zostały wskaźniki obrazujące poziom i strukturę nakładów na
edukację wyższą, wskazujące na silne zróżnicowanie wysiłku finansowego poszczególnych krajów i
zróżnicowanie priorytetów w strukturze wydatków. Z jednej strony badania przeprowadzone wśród 15
krajów UE wskazują na proces konwergencji po roku 2001 (Agasisti 2012), następującej na skutek
implementacji Deklaracji Bolońskiej i Strategii Lizbońskiej, co jak zauważa autor wynika w większym
stopniu z dopływu środków ze źródeł prywatnych niż publicznych. Czynnikiem najsilniej wpływającym
na poziom wydatków poszczególnych krajów jest bogactwo mierzone PKB per capita. Z kolei Pechar i
Andres (2008) udowadniają istnienie nadal silnych różnic w wydatkach publicznych na edukację
wyższą między różnymi typami welfare state (socjaldemokratyczne, liberalne i konserwatywne
państwo dobrobytu), co ma silne uwarunkowania historyczne.
W kolejnej części przyjrzymy się mechanizmom alokacji środków finansowych - na ile alokacja jest
wynikiem corocznych uzgodnień władz państwa z uczelniami, a na ile opiera się na transparentnych
algorytmach.

1.3. Mechanizmy alokacji środków publicznych
Z punktu widzenia efektów oddziaływania narzędzi finansowych istotny jest nie tylko poziom
finansowania, ale równie ważne są odpowiedzi na pytania: w jaki sposób fundusze są udostępniane
ze źródeł publicznych, co jest finansowane przez rząd, w jaki sposób alokowane są środki pomiędzy
uczelnie oraz kto o tym decyduje? Istotnym zagadnieniem jest kwestia na ile fundusze powiązane są z
wynikami i nakładami? Pytania te są zasadne z uwagi na zależność między zasadami podziału
środków finansowych między uczelnie a sposobem realizacji określonych zadań dydaktycznych i
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Większość krajów stosuje kombinację kredytów i stypendiów, tak jak np. Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania.
System, w którym występuje wyłącznie wsparcie w postaci pożyczek to: Islandia. Kraje, które oferują kredyty
studenckie to są również najczęściej te, w których występuje wysokie wsparcie publiczne dla gospodarstw
domowych w relacji do wydatków publicznych na szkolnictwo wyższe. Wsparcie finansowe studentów łączyć
różne rodzaje stypendiów (uniwersalne, merytokratyczne, oparte na potrzebach) i pożyczki (komercyjne lub
oparte na hipotece, dochodach przyszłych). Według przeglądu Eurydice (2011), programy wsparcia rzadko są
uniwersalne i dotyczą wszystkich studiujących (wyjątek stanowi Dania i Szwecja). W większości przypadków
systemy opierają się na potrzebach lub osiągnięciach naukowych, jak również mogą być kombinacją obu. W 20
na 39 europejskich systemów szkolnictwa wyższego, obowiązują programy oparte na osiągnięciach naukowych.
Stypendia mogą służyć jako skuteczny instrument polityki w celu promowania równego dostępu do edukacji, jeśli
ułatwiają dostęp do edukacji osobom o niższych dochodach. W krajach, gdzie stypendia przyznawane są prawie
wyłącznie na podstawie osiągnięć (np, kraje Europy Środkowo-Wschodniej) system stypendialny spełnia
ograniczoną rolę wyrównawczą. Kombinacja systemów wsparcia opartych na wynikach w nauce i poziomie
dochodu gospodarstwa domowego jest obecna w Belgii, Grecji i Włoszech. Kraje, które zapewniają studentom
najwyższe kwoty dotacji o maksymalnej kwocie przekraczającej 5000 euro w roku akademickim na studenta to
Belgia, Dania, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Austria, Portugalia, Finlandia, Wielka Brytania (Walia), oraz
Szwajcaria. W Niemczech, Liechtensteinie i Norwegii występuje mieszany system dotacji i pożyczek: część kwoty
jest formą stypendium, a część jest oferowana w formie pożyczki (Eurydice, 2013, s. 5).

18

badawczych oraz racjonalnym wykorzystaniem środków (Aghion 2009, szerzej na ten temat w
następnym rozdziale). Władze centralne wielu krajów europejskich są w coraz większym stopniu
zainteresowane powiązaniem zainwestowanych środków w szkolnictwo wyższe, a całościowymi
efektami działalności tego sektora. W tej części opracowania spróbujemy przyjrzeć się wprowadzanym
zmianom w mechanizmach finansowania w Europie.
Mówiąc o zasadach publicznego finansowania uczelni wskazuje się na dualny charakter finansowania,
wyróżniając dwa podstawowe strumienie/kanały finansowania. Pierwszy strumień (core funding)
stanowi finansowanie instytucjonalne, uzyskiwane przez uczelnię na swą działalność dydaktyczną i
badawczą od ministerstwa ds. szkolnictwa wyższego lub agencji ds. finansowania edukacji wyższej w
postaci dotacji blokowej jest przyznawany uczelni jako całości. Środki, które uczelnie otrzymują na
pokrycie kosztów operacyjnych zarówno bezpośrednich jak i pośrednich określane są na podstawie
negocjacji, algorytmu lub kontraktu (porozumienia wykonawczego) (tabela 1.1). Poziom kwoty
przyznanej może opierać się na negocjacjach pomiędzy uniwersytetami a agencją finansującą w
sprawie ilości przyznawanych funduszy w danym roku w stosunku do roku poprzedniego. Budżet
historyczny oparty na wydatkach z ostatniego roku był najczęściej stosowaną formułą finansowania do
początku lat 80. (Geuna, 2001). Drugim instrumentem wykorzystywanym jest algorytm, który może
być oparty na komponentach nakładu (input components) i/lub wskaźnikach efektywności/jakości
kształcenia i badań (performance indicators). Algorytm może zawierać element („stała przeniesienia”),
który sprawia, że wysokość dotacji jest w mniejszym stopniu zależna od zmiennych parametrów
algorytmu (liczba studentów, doktorantów, etatów nauczycieli akademickich i pozostałych danych
wejściowych, które przyjmowane są do obliczeń udziału dotacji wybranej uczelni w całkowitej
dotacji).20 W wielu krajach zawierany jest również kontrakt między uczelnią i ministerstwem właściwym
ds. edukacji wyższej określający poziomu środków na realizację zadań. Kontrakty zawarte z
instytucjami państwowymi na poziomie centralnym lub lokalnym określają wysokość i warunki
finansowania zadań w danej instytucji edukacyjnej w perspektywie kilku lat. W porównaniu do budżetu
historycznego finansowanie to wiąże się zwykle ze spełnianiem warunków i kryteriów właściwych dla
innych rodzajów finansowania np. algorytmu (krótka charakterystyka kontraktów znajduje się w dalszej
części). Drugi strumień to finansowanie zewnętrzne, uzyskiwane (często) na zasadzie konkurencyjnej
od agencji finansujących edukację wyższą. Należą do niego projekty badawcze, finansowanie celowe i
programy doskonałości (opisane w dalszej części opracowania). Granty na projekty badawcze
przydzielane są bezpośrednio do grupy badawczej lub osoby przez agencję finansującą (Lepori 2007).
Finansowanie celowe może być realizowane zarówno w drodze bezpośredniego przydziału środków
finansowych uczelni (przykładem są zamawiane kierunki kształcenia na wybranych uczelniach,
programy związane z modernizacją systemu edukacji wyższej (np. Strategic Innovation Funding w
Irlandii, Higher Innovation Funding w Wielkiej Brytanii) lub poprzez przyznawanie grantu na zasadach
konkurencyjnych. Finansowanie instytucjonalne oparte jest na następujących mechanizmach, które
szerzej zostały przedstawione w kolejnych podrozdziałach21:

20
21

Szerzej na ten temat w: Miłosz (2009)
Systematyka przedstawiona w tabeli dla celów porównawczych została przedstawiona w dużym uproszczeniu.
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Tabela 1.2. Instrumenty finansowania edukacji wyższej

Dotacja ogólna (block grant)

Kontrakty

Algorytmy

Negocjacje

(porozumienia
wykonawcze)
Oparte na wynikach

Oparte na nakładach

Oparte na budżecie
historycznym

Finansowanie projektów
Finansowanie programów doskonałości (excellence)
Celowe finansowanie bezpośrednie
Źródło: Estermann 2015; mechanizmy finansowania dotyczą kształcenie i badań
Z badań EUA wynika, że w większości krajów finansowanie oparte jest na kombinacji opisanych
wcześniej instrumentów. W tabeli 1.3 kraje zostały pogrupowane według udziału określonego
mechanizmu w całkowitej dotacji. Najczęściej występującym mechanizmem alokacji środków
publicznych w krajach europejskich jest dotacja blokowa oparta na algorytmie, podczas gdy budżet
historyczny pozostaje ważnym mechanizmem w wielu systemach, w tym min. we Francji, Włoszech i
Polsce (w przypadku dwóch ostatnich krajów alokacja dotyczy dydaktyki) (Estermann et al. 2015).
Tabela 1.3 Instrumenty finansowania edukacji wyższej w Europie
Algorytm

Kontrakt
(wpływ
finansowanie )

Negocjacje
na

(historyczny budżet)

Podstawowy
mechanizm

BE CZ ES DK* FI
HU IE IS LT LV* NL
PT RO* SE* UK DE

AT

BE CH DK* EE FR
IT* PL* NO SE+

Dodatkowy
mechanizm

CH DK EE FR IT*
NO PL*+ SE+

FI FR IE IT LV+ NL
UK

ES HU NL

Źródło Estermann et al. (2015), wyróżnione mechanizmy + dla badań * dla dydaktyki - w systemach w
których funkcjonują odrębne mechanizmy finansowania dla kształcenia i badań.
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Na początku lat 90. algorytm wprowadziła Dania, Włochy, Portugalia i Szwecja. W 2008 r. już 20 z 34
europejskich systemów szkolnictwa wyższego, stosowało algorytmy (Jongbloed 2010). Z tabeli 1.3
wynika, że obecnie algorytm jest stosowany w 24 krajach, w tym w 16 krajach jest to podstawowy
mechanizm a w pozostałych ośmiu odgrywa mniejszą rolę. Wyjątkiem jest Austria, która w 2013 r.
zrezygnowała z algorytmu i obecnie przekazuje środki finansowe uczelniom w całości na podstawie
postanowień porozumień wykonawczych. W ostatnim okresie Hiszpania i Portugalia w wyniku kryzysu
gospodarczego zrezygnowały z algorytmu na rzecz budżetu negocjowanego opartego na nakładach z
poprzedniego roku (Estermann et al., 2015).

1.3.1. Algorytm
Algorytm jest matematyczną formułą opartą na wybranych wskaźnikach pozwalającą skalkulować
wysokość dotacji publicznych dla instytucji szkolnictwa wyższego na dydaktykę i bieżącą działalność,
a w niektórych przypadkach oddzielnie na badania. Głównymi czynnikami sprzyjającymi
wprowadzaniu algorytmów była potrzeba ograniczania rosnących wydatków na edukację wyższą.
Właściwie skonstruowana formuła pozwalała także zredukować konieczność monitorowania działań
uczelni przez rząd i tym samym ograniczyć koszty, a także poprawić zarządzania uczelniami (szerzej
Wilkin 2015). Algorytmy finansowania uznaje się za rozwiązanie zwiększające przejrzystość
finansowania ze środków publicznych dzięki temu, że dostępne środki rozdziela się między
uczelnie w sposób obiektywny, oraz pozwalający uniknąć nacisków politycznych. Jak zostało już
wcześniej wspomniane algorytmy zawierają komponenty oparte na nakładach (input components) i
efektach (output, performance indicators). W przypadku algorytmów finansowania opartych na
kryteriach dotyczących nakładów, wskaźniki odnoszą się do skali działalności uczelni, którą można
szacować na podstawie wielkości zasobów (liczby pracowników, wynagrodzeń pracowników, liczby
22
zarejestrowanych studentów, budynków itp.), jakimi dysponuje uczelnia.
Najpowszechniej
stosowanym kryterium jest liczba studentów zarejestrowanych w poprzednim lub bieżącym roku,
z uwzględnieniem specyfiki kierunków studiów. W niektórych krajach liczba studentów w każdej
uczelni uprawnionej do korzystania ze środków publicznych jest ustalana w porozumieniu z władzami
krajowymi (Bułgaria, Litwa, Węgry, Rumunia i Liechtenstein) lub liczbie dostępnych miejsc na studiach
bądź studentów, których uczelnia ma przyjąć zgodnie z liczbą absolwentów określoną w umowie
pomiędzy uczelnią a władzami publicznymi (Estonia, Łotwa i Finlandia) (szerzej w Eurydice 2009). W
ostatnim okresie rośnie znaczenie wskaźników wynikowych. W porównaniu do 1995 r. gdy tylko 6
systemów było opartych na efektach (odgrywały znaczenie), w 2008 r. było już takich systemów 24.
Stosowane kryteria związane z wynikami (output) zawierały elementy dotyczące nauczania i
działalności badawczej: przyznane stopnie naukowe, wydane dyplomy, zdobyte punkty ECTS
(Jongbloed et al., 2010, Estermann et al., 2015).

22

Podział środków uwzględniający liczbę studentów może być dokonany za pomocą modelu dystrybucyjnego lub
cenowego. W modelu cenowym, budżet jest obliczany przez pomnożenie kosztu przez liczbę studentów. Z kolei
w modelu dystrybucji budżet jest dany a ceny są obliczone przez podzielenie budżetu przez liczbę studentów. W
przypadku, gdy liczba studentów wzrasta, model cenowy proporcjonalnie zwiększa środki na finansowanie, a to
sprawia, że planowanie budżetu staje się trudne dla rządu, stąd są często połączone ze zdefiniowaną ex-ante
liczbą studentów; rząd może redukować wówczas kwotę w kolejnym roku. Innym sposobem wpływania na liczbę
studiujących są priorytety dotyczące liczby studentów na określonych kierunkach istotnych z punktu widzenia
rynku pracy. Prawie wszystkie modele zawierają pewne elementy stabilizujące w celu ochrony instytucji przed
krótkoterminowych wahaniami (np. składnik podstawowy w Norwegii) (Cantillon et al. 2011).
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Tabela 1.4 Wskaźniki zawarte w mechanizmach finansowania uczelni (dane dla lat 2014-2015)
Wskaźniki
Liczba studentów

BE CH CZ DE DK ES FI FR HU IE IS IT LT LV NL NO
PL SE TR UK
Liczba stopni doktorskich
BE DE FI FR IE NL NO PL PT RO SK TR
Wartość środków z UE
CH CZ HU IT RO SK ES FI PL PT SE NO
Wartość finansowania zewnętrznego
CH CZ HU IT RO SK ES FI PL PT SE DE IE TR
Liczba magistrów
BE CZ DE DK ES FI FR IS IT NL PT RO SK TR
Liczba punktów ECTS
BE DK ES FI IT NO PT RO SE UK
Liczba doktorantów
BE (FR) CZ ES HU IE IT LV PL PT SK TR
Wartość kontraktów badawczych
CZ ES FR IE IT PL PT RO TR
Liczba pracowników
ES FI FR IE IT LT PL PT RO TR
Liczba studentów międzynarodowych
CZ DE DK ES HU IT NO P; PT RO SK TR
Poziom aktywności naukowej
CZ FR IT PL PT RO TR
Poziom dywersyfikacji uczelni
DE ES PT TR
Liczba patentów (przyjęte)
PL RO TR
Powierzchnia budynków
ES HU LT RO TR
Poziom zatrudnienia absolwentów
CZ FI HU IT PT RO SK
Wielkość kadry zagranicznej
CZ DE FI PL PT NO TR
Miejsce w rankingu międzynarodowym FR HU RO
Miejsce w rankingu krajowym
FR HU RO
Inicjatywy społeczne
DK HU RO TR
Źródło: Estermann et al., (2015), pogrubioną czcionką wyróżnione zostały wskaźniki oparte na
wynikach uczelni.
Głównym celem finansowania opartego na wynikach jest stworzenie zachęt finansowych dla uczelni
do osiągania określonych rezultatów w wybranych obszarach. W tabeli 1.4. przedstawione zostały
wybrane wskaźniki dominujące w mechanizmach finansowania uczelni. Większość formuł zawiera
kombinację wskaźników opartych na nakładach i wynikach. Gdy w systemie finansowania wyróżnione
są oddzielne formuły finansujące kształcenie i badania, wówczas te przeznaczone na dydaktykę są
częściej oparte na nakładach (Irlandia, Polska, Rumunia, Szwecja), podczas gdy fundusze na badania
są w większym stopniu oparte na rezultatach (Irlandia, Polska). W systemach, które łącznie obejmują
badania i kształcenie przeważają wskaźniki związane z nakładami. Wyjątkiem jest duński system
finansowania kształcenia oparty wyłącznie na rezultatach. Analiza systemów finansowania wskazuje,
że większość krajów europejskich alokuje część środków na postawie osiąganych wyników.
Szczególny wzrost znaczenia wskaźników opartych na wynikach w algorytmie zaobserwowano w
Czechach, Danii i we Włoszech. Udział środków opartych na rezultatach jest silnie zróżnicowany w
poszczególnych krajach, ale w większości systemów stanowi niewielką część całkowitych dochodów
uczelni (Estermann et al. 2015). Charakterystyki systemu edukacji wyższej związane np. z kosztem
wynajmu (Finlandia), powierzchnią budynków (Francja), liczbą pracowników (Grecja, Francja, Polska,
Portugalia) pozwalają zapewnić stabilność finansowania systemu. Zauważalny jest również trend, aby
włączać do formuł finansowania wskaźniki, które należą do priorytetów politycznych w sferze
kształcenia wyższego i badań. Obejmują one zwłaszcza wskaźniki dotyczące finansowania uczelni ze
źródeł międzynarodowych, liczby studentów i pracowników zagranicznych. Nacisk na
internacjonalizację jest szczególnie widoczny w krajach skandynawskich. Znaczenie poszczególnych
komponentów zarówno opartych na nakładach jak również wynikach zależy w dużej mierze od wagi
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przypisanej w algorytmie. Pewnym przybliżeniem (w bardzo dużym uproszczeniu) udziału
poszczególnych komponentów w systemach europejskich obrazuje tabela 1.5:
Tabela 1.5 Znaczenie wskaźników w krajach europejskich wykorzystujących algorytm jako główny
mechanizm finansowania

Algorytm

Oparty na nakładach

Oparty na wynikach

Podstawowy
mechanizm**

BE(FR)+ CZ DE (BE HE) ES HU
IE* IS LT LV* NL PT RO*

BE (FL) DK* FI IE UK

Dodatkowy
mechanizm

CH PL*

DE (NRW) DK+ EE FR IT
NO PL+ SE+
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Źródło: Estermann et al., 2015 , SE została zaliczona do grupy gdzie zarówno mechanizm oparty na
nakładach jak i wynikach w obszarze kształcenia został uznany za podstawowy. + dla badań * dla
dydaktyki w systemach w których funkcjonują mechanizmy oddzielne dla kształcenia i badań
** dane pochodzą z ankiety i konsultacji przeprowadzanych w ramach projektu DEFINE w latach
2012-2014 i odnoszą się do okresu po 2008 r.

Na tle Europy wyróżnia się: Finlandia, Belgia, Dania, Irlandia i Wielka Brytania, które wykorzystują w
algorytmie wskaźniki oparte w dużym stopniu na wynikach. Spoglądając na mechanizmy finansowania
systemów edukacji wyższej warto uwzględnić jeszcze jeden wymiar, który wpływa na zachowania
instytucji i może być silnym bodźcem projakościowym, a mianowicie finansowanie konkurencyjne,
polegające na dystrybucji określonej puli funduszy między konkurujące ze sobą szkoły wyższe, które
dotyczy głównie finansowania projektów badawczych. Z badań Dominicis (2011) opartego na próbie
200 uczelni z 33 europejskich krajów wynika, że podstawowe finansowanie (core funding) stanowi
około 80% w stosunku do całkowitej sumy środków dla większości wybranych uniwersytetów w
Europie, podczas gdy fundusze konkurencyjne (do których zaliczane są dotacje i granty na projekty
badawcze przyznawane na zasadach konkurencyjnych) stanowią około 20%.
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Występuje duża rozbieżność między oszacowaniami de Boer et al., (2015) i Estermanna et al., (2015).
Pierwszy z autorów analizując 15 wybranych krajów (2015) szacuje, że w Finlandii udział środków uzyskiwanych
przez uczelnie na podstawie porozumień kształtował się na poziomie 75-100%, w Danii 60%, w Holandii 27-32%
dochodów.
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Wykres 1.7. Udział środków konkurencyjnych w budżetach uczelni pochodzących ze źródeł
publicznych 2009/20010 r.
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Źródło: Dominics (2011), badanie dotyczyło 200 uczelni z 33 krajów europejskich

Jak wynika z wykresu 1.10 uniwersytety Włoch, Cypru i Islandii mają budżety z wyraźnie wyższym
udziałem finansowania podstawowego, podczas gdy uniwersytety w, Wielkiej Brytanii Szwecji, Irlandii,
Finlandii mają wyższy poziom środków uzyskanych na zasadach konkurencyjnych. Poziom środków
opartych na zasadach konkurencyjnych koresponduje z wagą wskaźników opartych na wynikach
zawartych w algorytmach, za pomocą których finansowane są uczelnie w Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Finlandii (tabela 1.4).

1.3.2. Kontrakty (porozumienia wykonawcze)
Obecnie sposobem realizacji celów politycznych w dziedzinie edukacji wyższej i wpływania na
zachowania instytucji, który nabiera coraz większego znaczenia, są porozumienia wykonawcze
określane mianem kontraktów rozwojowych. W umowach określone cele są uzgadniane między
władzami publicznymi (ministerstwami właściwe ds. edukacji wyższej) i uczelniami. W Europie
występują różne typy porozumień w 14 krajach europejskich, które w różnym stopniu mogą być
związane z finansowanim uczelni. W większości systemów kontrakty były postrzegane jako sposób
zarządzania, a nie jako instrument finansowania (CHEPS 2010). Kontrakt (porozumienie wykonawcze)
w przeciwieństwie do algorytmu, który jest oparty na ocenie działań bieżących lub ex post uczelni, z
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założenia zawiera wskaźniki odnoszące się do realizacji celów w przyszłości. Cele określane w
porozumieniach wykonawczych odnoszą się do ogólnych celów polityki wobec edukacji wyższej
wyznaczanej przez władze publiczne. Mogą być sformułowane bardzo ogólnie np. poprawa równego
dostępu mężczyzn i kobiet do kierowniczych stanowisk lub wyrażone ilościowo np. wzrost liczby
profesorów do określonego poziomu. Jak pokazuje tabela 1.6 porozumienie wykonawcze może mieć
bezpośredni związek z finansowaniem (spełnienie warunków porozumienia przez uczelnie wiąże się z
dotacją). Jednak nie wszystkie elementy porozumienia muszą być powiązane z przepływem środków.
W większości krajów (poza Austrią), w których istnieje związek z finansowaniem znaczenie kontraktu
nie jest duże. W krajach, dla których były dostępne dane (informacje zawarte w tabeli 1.6) poziom
dochodów uczelni z tytułu podpisanego kontraktu waha się od mniej niż 1% do 7% kwoty dotacji.
Jedynie we Włoszech porozumienie wykonawcze jest źródłem dodatkowego dochodu na poziomie
2.5% dotacji.
Tabela 1.6. Systemy oparte na porozumieniach wykonawczych
Kontrakty (porozumienie wykonawcze)
Bezpośredni związek z finansowaniem

Brak
bezpośredniego
związku z finansowaniem

AT DE(BB HE) FI FR IE LV NL IT UK
Podstawowe finansowanie

Dodatkowe finansowanie

AT (100%) DE (BB 2% HE
5%) FI FR IE LV (<1%) NL
(7%) IE (1%)

IT (2.5%)

CH DE(NRW) DK EE

Źródło: Estermann et al., (2015), DE (BB -Brandenburgia, HE Hesja, NRW Nadrenia-Westfalia); dla
wybranych krajów w nawiasach podany jest udział porozumienia w dotacji przekazywanej uczelniom.

1.3.3. Programy doskonałości (excellence)
Wraz ze wzrostem konkurencji między gospodarkami tworzenie światowej klasy uniwersytetów
badawczych zostaje wpisane w ramy krajowych programów rozwoju wielu krajów rozwiniętych i
rozwijających się. W rezultacie tworzenie flagowych uniwersytetów badawczych staje się priorytetem
politycznym, który w efekcie ma umożliwić krajom uzyskanie gospodarczej pozycji konkurencyjnej.
Działania te mogą być wspierane poprzez programy celowe i programy doskonałości (research
excellence initiatives, excellence funding i centres of excellence) sprzyjające koncentracji środków w
wybranych instytucjach, co wiąże się z powstawaniem nowych uczelni lub zmianą struktur rynku
uczelni wyższych niezależnie od pierwotnych celów politycznych (Laredo 2008; Whitley, 2003) 24.
Celem większości programów jest wyłonienie światowej klasy uniwersytetów (word class university,
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W niektórych krajach następuje konsolidacja rynku uczelni. Systemowy charakter restrukturyzacji obecny był w
Belgii (Flandria), Danii, Finlandii, Francji, na Węgrzech i Łotwie, Litwie, Norwegii, Szwecji, gdzie przede
wszystkim chodziło o przezwyciężenie rozdrobnienia na rynku uczelni, osiągnięcie masy krytycznej, ograniczenia
powielania programów, a także było reakcją na niż demograficzny. procesie fuzji i koncentracji, który występuje
od 2000 r. w wielu systemach w Europie. (szerzej: w: Estermann et al., 2015)
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flagship university), co wiąże się ze zdobyciem przewagi konkurencyjnej na arenie międzynarodowej
poprzez kreowanie wiedzy, innowacji i prestiżu (Salmi 2009).
Programy doskonałości (excellence) adresowane są do wybranych instytucji, w przeciwieństwie do
projektów opartych na finansowaniu konkurencyjnym, które mogą być kierowane zarówno do
indywidualnych naukowców, zespołów badawczych lub sieci naukowców czy instytucji. System ten
wprowadza selekcję na poziomie instytucji, co stanowi zmianę w stosunku do paradygmatu równości
panującego w wielu systemów szkolnictwa wyższego w Europie. Zakłada bowiem uprzywilejowanie
pozycji kilku instytucji, uwzględniając prestiż, osiągnięcia i przyszłe perspektywy. W trakcie minionej
dekady wiele rządów europejskich zaczęło w coraz większym stopniu finansować i promować
doskonałość (excellence) w dziedzinie kształcenia i badań naukowych. Termin "excellence initiative”
zyskał popularność dzięki niemieckiemu programowi promującemu najlepsze badawcze uniwersytety,
który rozpoczął się w 2006 roku (Salmi, 2009).25 Podjęte inicjatywy doskonałości prowadzą do
zwiększenia zróżnicowania między uczelniami. Jak wskazuje raport OECD (2014) programy oferują
odmienny poziom środków i charakteryzują się zróżnicowanym poziomem selekcji.
Finansowanie programów doskonałości ma na celu przede wszystkim poprawę konkurencyjności
systemu edukacji wyższej w kontekście międzynarodowym, poprawienie pozycji uczelni w
międzynarodowych rankingach (international visibility), umiędzynarodowienie uczelni, restrukturyzację
rynku uczelni, wsparcie współpracy instytucji badawczych. Podniesienie jakości zarówno w
działalności badawczej i dydaktycznej jest również częstym argumentem w debacie publicznej. Wzrost
jakości wynikać może w tym przypadku z występowania efektu skali - wzrostu potencjału uczelni
zarówno w obszarze kadr jak również zasobów finansowych i infrastruktury. Zwiększanie jakości może
obejmować działania w kierunku rozszerzania badań interdyscyplinarnych i rezygnacji z programów
niskiej jakości.
Inicjatywy te oparte są na mechanizmach finansowych, które mają charakter selektywny - z funduszy
korzystają wybrane uczelnie wyższe, odmiennie niż w przypadku podstawowych sposobów
finansowania. Mechanizmy te różnią się również od zwykłego finansowania konkurencyjnego,
ponieważ są wprowadzane w postaci dodatkowej dużej puli środków budżetowych i są ograniczone w
czasie, z możliwością przedłużenia inicjatywy. Programy doskonałości są finansowane za pomocą
różnych mechanizmów:
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German Excellence Initiative (GEI) rozpoczął się w 2006 roku (trwał do 2011) i dotyczył 37 uniwersytetów które
uzyskują dofinansowanie w trzech kategoriach - w sumie 1,9 mld euro. W kolejnym programie na lata 2012-2017
dopłyną środki na poziomie 2,4 mld euro. Tylko dziewięć uniwersytetów z najwyższą lokatą w trzech kategoriach
("Zukunftskonzepte" maksymalnie do 76 milionów euro z jednej kategorii) jest określanych mianem elitarnych
uniwersytetów. Projekt skierowany jest do uniwersytetu jako całości, a nie poszczególnych szkół lub wydziałów.
Program wspiera współpracę uczelni z instytutami badawczymi (Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer czy LeibnizGemeinschaft) oferuje elastyczność i lepsze możliwości finansowania dla wielu uczelni (Gaehtgens C., 2014).
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Tabela 1.7. Mechanizmy finansowania programów doskonałości
Schemat finansowania
ponaduczelniany

dodatkowy

-

poziom

DE FI FR NO PL

Schemat finansowania dodatkowy - poziom uczelni

DE ES FR RO DK*
NL*

Schemat
uczelni

UK

finansowania

podstawowy

-

poziom

Schemat finansowania dodatkowy - poziom uczelni
(dotyczy nowych instytucji)

AT FI

Źródło: Estermann et all.,(2014), * część kwoty wynikającej z kontraktu ma charakter finansowania
opartego na zasadach konkurencyjnych

Programy doskonałości jak zostało wcześniej podkreślone służą min. powstawaniu flagowych
uniwersytetów. W skali europejskiej możemy wyróżnić co najmniej trzy ścieżki ich powstawania
(Salami 2009). Pierwsza ścieżka polega na promowaniu i selekcjonowaniu uczelni najlepszych, czyli
dofinansowaniu i wsparciu przez państwo uczelni, które wykazują potencjał do konkurowania w skali
międzynarodowej. Zasoby skoncentrowane są w małej liczbie uczelni. W ramach przyjętych rozwiązań
jest stosowana również formuła hybrydowa, która polega na łączeniu istniejących uczelni wyższych w
nowy uniwersytet, który swoje przewagi czerpie z efektu synergii jaki zachodzi w wyniku
interdyscyplinarności. Model ten może być oparty na wspieraniu klastrów (łączenie uczelni i instytutów
badawczych), wówczas nacisk położony jest na wspieranie specjalizacji, która pozwala konkurować
na arenie międzynarodowej. Ostatni model wiąże się z powstaniem nowej instytucji. Biorąc pod
uwagę, iż większość inicjatyw doskonałości miała miejsce w ciągu ostatnich 5 lat, efekty
podejmowanych działań mogą być obserwowalne dopiero w dłuższej perspektywie.26
Najczęściej programy te tworzone są w zakresie badań. Niemniej jednak, w niektórych krajach
stworzono programy skupiające się na doskonałości w nauczaniu. Przykładem jest program francuski
"IDEFI", za pomocą którego finansowane jest innowacyjne nauczanie, lub "Pakt na rzecz jakości
nauczania" w Niemczech, który ma na celu poprawę warunków pracy i jakość nauczania. Programy
związane z doskonaleniem dydaktyki obecne są również we wszystkich krajach skandynawskich
(Musiał 2014).
Opisane w tej części mechanizmy finansowania edukacji wyższej dotyczą głównie środków ze źródeł
publicznych. Istotnym czynnikiem wpływającym na zachowania uczelni i osiąganie wyznaczonych
celów jest udział wskaźników związanych z efektami działań uczelni w mechanizmach finansowania i
zakres swobody w zakresie strategii i doborze metod i środków do realizacji celów. W przypadku
środków publicznych, którymi dysponują uczelnie w Europie występuje silne zróżnicowanie poziomu
autonomii. Temu problemowi poświęcona zostanie dalsza część.
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Stopień oddziaływania inicjatyw zależy od wielu czynników, min. na ile silna jest konkurencja między uczelniami
o środki, w jaki sposób budżet programów doskonałości jest powiązany z budżetem nauki (szerzej w: OECD
2014)
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1.4. Autonomia uczelni
Zasoby są warunkiem koniecznym do osiągnięcia lepszych wyników w szkolnictwie wyższym, ale nie
są one wystarczające. Istotnym czynnikiem z punktu widzenia efektywnego wykorzystania zasobów
na co wskazuje wielu autorów jest również system zarządzania (Altbach i Salmi 2011). Do istotnych
narzędzi polityki należą: regulacje dotyczące dysponowania środkami budżetowymi oraz przepisy
prawne dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników. Nie bez znaczenia jest sposób
zarządzania uczelnią i jej struktura organizacyjna. Wiele prac wskazuje na silną zależność między
autonomią w wymienionych obszarach a wynikami systemów edukacyjnych.
Uniwersytecka autonomia jest postrzegana jako czynnik warunkujący zwiększenie konkurencyjności
uczelni (EC, 2005). Istnieje bogata literatura przedstawiająca różne koncepcje autonomii
uniwersytetów (Clark 1998, Salmi 2007, Enders et al. 2013). Dobbins (2011) wskazuje, że autonomia
uniwersytetu to swoboda w wyznaczaniu zadań i celów w zakresie badań naukowych, edukacji oraz w
definiowaniu długookresowej strategii i doborze metod oraz środków do realizacji zamierzeń. Chodzi
tu nie tylko o zarządzanie środkami finansowymi, ale także o procedury zarządzania uczelnią, o
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sposób tworzenia programów
edukacyjnych, a także modele rozwoju kadry akademickiej .
Autonomia finansowa oznacza możliwość generowania funduszy zewnętrznych pochodzących od
przedsiębiorstw
i
czesnego
studentów.
Uczelnie
autonomiczne
mogą
generować
zasoby koncentrując się na konkretnych badaniach lub dokonując przesunięć pomiędzy zadaniami np.
edukacją i badaniami.
W tym opracowaniu przyjmuje się definicję (instytucjonalnej) autonomii Estermanna (2013), która
odnosi się do relacji między państwem lub innym regulatorem (zwłaszcza chodzi tu o instytucje
finansujące, szerzej w: Kohtamäki 2009), a instytucjami szkolnictwa wyższego oraz stopnień kontroli
wywieranej przez państwo. Pełna autonomia w tym przypadku oznacza, że uczelnia podejmuje
decyzje w granicach prawa bez udziału zewnętrznych instytucji. Znaczenie reformy w obszarze
autonomii podkreślane jest min. w raporcie Trends 2010 autorstwa Sursock i Smidt (2010), gdzie
43% decydentów instytucji szkolnictwa wyższego w Europie uznaje ją za najważniejszą zmianę
instytucjonalną w ostatniej dekadzie.
Na podstawie Deklaracji Lizbońskiej możemy wyróżnić 4 podstawowe wymiary autonomii, a wśród
nich organizacyjną, finansową, dotyczącą polityki kadrowej i autonomię akademicką w obszarze
prowadzonych badań i programów nauczania (EUA, 2007). Autonomia organizacyjna wiąże się w
szczególności ze zdolnością do tworzenia struktur i organów zarządzających, wyboru kierownictwa
uczelni. Autonomia finansowa odzwierciedla stopień zależności uniwersytetów od finansowania
publicznego i alternatywnych źródeł dochodu i wyraża w jakim stopniu uczelnie mogą gromadzić
środki finansowe i zatrzymać wygenerowane przychody, nabywać budynki i urządzenia, dokonywać
zmian poziomu czesnego, dokonywać inwestycji finansowych. Z kolei autonomia akademicka
odzwierciedla swobodę uczelni w zakresie definiowania swojego profilu akademickiego,
wprowadzenia nowych programów studiów (czasu trwania i języka w jakim prowadzone są zajęcia),
określenie treści programów studiów, wybór wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia
oraz sprawowania kontroli nad limitem przyjęć na studia. Autonomia w obszarze polityki personalnej
oznacza możliwość ustalania warunków zatrudnienia (rekrutacja, zwolnienie, awans) i wynagrodzenia
(Estermann et al. 2011).
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W analizach dotyczących autonomii uczelni podkreślany jest wpływ uwarunkowań historycznych i politycznych
(szerzej w: Felt i Glanz 2002; Ordorika 2003)
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Dostępne dane dotyczące autonomii zawarte w tabeli 1.8 dla krajów europejskich pochodzą z projektu
Autonomy Scorecard przeprowadzonego przez EUA (European University Association, w: Estermann
et al 2011) w 26 krajach, gdzie systemy zostały zakwalifikowane do jednej z czterech grup w
zależności od poziomu autonomii: wysoki, średnio wysoki, średnio niski i niski. Wyniki dotyczące
poziomu autonomii wskazują na duże zróżnicowanie wśród krajów w przypadku różnych wymiarów. W
tabeli wyróżnione zostały kraje w zależności od stopnia autonomii, od najwyższego poziomu
autonomii, gdzie decyzje podejmowane są w największym stopniu przez uczelnie (wartość wskaźnika
81-100) poprzez poziom średni wysoki (61- 80), średni niski (41-60), do systemów, w których uczelnie
podlegają silnym regulacjom (0-40). Jak wynika z powyższej tabeli krajowe systemy edukacji wyższej
charakteryzują się różnym stopniem swobody w poszczególnych wymiarach. Mimo przeprowadzanych
badań przez CHEPS (2010) dla wcześniejszego okresu dane nie są w pełni porównywalne i nie
pozwalają na ocenę wszystkich wymiarów w czasie.
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Tabela 1.8. Poziom autonomii w Europie (dla 2011 roku)28
autonomia
autonomia
autonomia
w polityce
autonomia
autonomia
organizacji
finansowa
personalnej
akademicka
ogółem
UK
100
LU
91
EE
100
IE
100
UK
95
DK
94
EE
90
UK
96
NO
97
EE
92
FI
93
UK
89
CZ
95
UK
94
FI
83
EE
87
LV
80
SE
95
EE
92
IE
82
NRW
84
NL
77
CH
95
FI
90
DK
76
IE
81
HU
71
FI
92
IS
89
NO
73
PT
80
IT
70
LU
87
CY
77
CH
72
AT
78
PT
70
DK
86
LU
74
LU
71
NO
78
SK
70
LT
83
AT
72
AT
71
HE
78
DK
69
IE
82
CH
72
LV
69
LT
75
IE
66
LV
80
NRW
69
SE
68
NL
69
CH
65
PL
80
HE
69
NRW
68
PL
67
AT
59
AT
73
BB
67
NL
67
LV
61
NRW
58
NL
73
SE
66
PT
67
BB
60
FI
56
IS
68
PL
63
PL
66
FR
59
SE
56
NO
67
IT
57
LT
63
HU
59
ES
55
HU
66
ES
57
IS
62
IT
56
PL
54
PT
62
DK
56
CZ
62
CH
55
LT
51
NRW
61
SK
56
HU
61
ES
55
NO
48
HE
61
LV
55
HE
61
SE
55
CZ
46
BB
55
PT
54
IT
58
CZ
54
FR
45
SL
54
CZ
52
BB
57
CY
50
BB
44
IT
49
NL
48
SK
56
IS
49
IS
43
CY
48
HU
47
ES
54
SK
45
GR
36
ES
48
LT
42
CY
53
GR
43
CY
35
FR
43
GR
40
FR
46
LU
31
HE
35
GR
14
FR
37
GR
33
Źródło: Estermann et al. (2011) (BB -Brandenburgia, HE Hesja, NRW Nadrenia-Westfalia)

Najwyższe wskaźniki w obszarze autonomii organizacyjnej osiąga Wielka Brytania (100%), gdzie
instytucje szkolnictwa wyższego mogą zdecydować, bez ingerencji państwa o wszystkich aspektach
związanych z ustalaniem struktury organizacyjnej, statutu uczelni, czy wyborem władz. Wysoko w
rankingu znajdują się: Dania, Estonia, Finlandia, Irlandia. Autonomia finansowa obejmująca min.
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Miary autonomii powstały w wyniku agregacji wskaźników cząstkowych, które dotyczyły wybranych ograniczeń
decyzyjności władz uczelni. Przykładowo przyjęcie określonej liczby studentów może być niezależną decyzją
uczelni lub wynikającą z negocjacji z ministerstwem, bądź podjętą wyłącznie przez ministerstwo. Każdemu
rozwiązaniu przypisana została odpowiednia liczba punktów (od 0 do 10, gdzie 10 było wartością maksymalną
oznaczającą całkowity brak możliwości podjęcia decyzji przez uczelnię). Ostateczna wartość wskaźnika
autonomii była odwróceniem uzyskanego wyniku np. wynik 5%, wskazuje na wysoki poziom autonomii 95% (tj
100-5% = 95%) (szerzej o budowie i ważeniu wskaźników autonomii w: Estermann 2011).
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alokację funduszy, decyzje o wysokości czesnego - regulacje, które silnie wpływają na kształtowanie
źródeł finansowania, jest bardzo wysoka w Luksemburgu, Estonii, Wielkiej Brytanii i na Łotwie. Z kolei
kształtowanie systemu wynagrodzeń i polityki zatrudnienia jest najbardziej niezależne od władz
publicznych w Estonii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Szwecji, Szwajcarii i Finlandii. Niezależność
tworzenia programu nauczania i programu badawczego pozostaje w gestii władz uczelni w Irlandii,
Norwegii, Wielkiej Brytanii, Estonii, Finlandii. Średnio we wszystkich obszarach autonomii najbardziej
niezależne systemy występują w Wielkiej Brytanii, Estonia, Irlandii, Finlandii. W czołówce znalazła się
również Norwegia, Dania, Szwajcaria, Austria. Najniżej w rankingu znalazły się kraje Europy
Południowej (Grecja, Francja, Cypr, Hiszpania, Włochy) i Słowacja charakteryzujące się najniższym
stopniem deregulacji w czterech opisanych wymiarach autonomii.
Jednym z wymiarów autonomii finansowej jest poziom ograniczeń w wydatkowaniu środków
publicznych z budżetów uczelni. W większości krajów dotacja blokowa będąca głównym źródłem
dochodów uczelni (poza Wielką Brytanią), może być transferem o charakterze bezwarunkowym (lump
sum) pokrywającym różne kategorie wydatków. Decyzje o tym, jak dysponować środkami należą
wówczas do uczelni.
Tabela 1.9. Autonomia budżetowa w zakresie wydatkowania dotacji blokowej

2014

Ścisłe
regulacje
wydatkowania

Szerokie kategorie budżetowe z
ograniczeniami
w
alokacji
wewnętrznej

Brak ograniczeń

GR TR BG CY

IS SE LT LV FR SK HU

FI NO EE UK NL DE
BE CH IT ES

IE PL CZ AT
2008

GR TR BG CY SK

LVLT PL SE

AT BE CZ EE FI DE
IS IE IT NL NO PT
RO CH UK

1995

AT HR CY FI FR DE
GR RO SK CH TR

BG LT NO PL SE

BE CZ DK EE IS IE
IT LV NL PT UK

Źródło: Estermann (2015), CHEPS (2010)

Z tabeli 1.9 wynika, że istotnie wzrosła liczba krajów, w których swoboda wydatkowania środków
zwiększyła się. W połowie krajów występuje całkowita swoboda w korzystaniu z dotacji, w przypadku
11 subwencja jest podzielona na szerokie kategorie i uniwersytety nie mają możliwości lub są one
ograniczone by przesuwać fundusze między kategoriami. Skrajnym przypadkiem może być sytuacja w
której pozycje w budżecie są ściśle powiązane z wydatkami (line item budget), Budżet ma wówczas
charakter sztywny, gdzie wydatki nie mogą być przesuwane między pozycjami budżetu, ani między
latami. Jest to rodzaj finansowania o cechach biurokratycznych, gdzie ograniczona jest w dużym
stopniu autonomia uczelni i możliwość elastycznego dostosowywania do zmieniających się warunków
działania. Obecna jest w Grecji, Turcji, Bułgarii i na Cyprze.
Autonomia jak się okazuje jest powiązana ze poziomem środków uzyskiwanych na zasadach
konkurencyjnych. Na poniższym wykresie kraje pogrupowane zostały ze względu na poziom
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autonomii (ogółem) i udział środków zdobytych na zasadach konkurencyjnych. Z zestawienia wynika,
że w krajach, w których uczelnie silniej konkurują o środki mają zapewniony wyższy poziom autonomii.
Wykres 1.8. Korelacja udziału środków pozyskiwanych na zasadach konkurencyjnych w dochodach
uczelni (oś pionowa) i poziomu jej autonomii (oś pozioma)
25
20
15
10
5
0
całkowita
autonomia

ograniczona
autonomia

niski poziom
autonomii

Źródło: oszacowania na podstawie Estermann et al., (2011), Dominicis et al., (2011), na wykresie
poziom autonomii odnosi się do danych z tabeli 1.8, gdzie wysoki poziom autonomii przyjmuje
wartość 81-100, średni 41-80 i niski poziom autonomii oznacza wartości w przedziale 0-40.

Obraz przedstawiający autonomię proceduralną może w znaczącym stopniu odbiegać od
rzeczywistych praktyk, na które składają się także nieformalne narzędzia sterowania instytucjami
edukacji wyższej. Przedstawione powyżej wskaźniki nie zawierają elementów pośredniego
oddziaływani np. negocjacji w trakcie tworzenia kontraktów, które mogą odzwierciedlać rzeczywite
możliwości manewru, które mają uczelnie (Estermann et al., 2011). O ile z wielu opracowań wynika
wniosek o wzroście autonomii instytucjonalnej zarówno w sferze finansowania jak i zarządzania, to
towarzyszy temu w wielu krajach wprowadzanie surowszych mechanizmów rozliczania wyników
uczelni (performance based funding). Uwagę na to zjawisko zwraca Enders i współautorzy (2013),
podkreślając, że przy przejściu od bezpośredniej kontroli państwa do pośredniego oddziaływania,
władze publiczne nadal zachowują dominującą rolę w obszarze regulacji systemu szkolnictwa
wyższego poprzez zwiększanie systemów nadzoru i kontroli. Decentralizacja nie musi oznaczać
zwiększenia samorządności uczelni. Ograniczenie autonomii dokonuje się w sposób pośredni, nie
przez przepisy czy nakazy i limity i ograniczenia, ale przez system ewaluacji i bodźce finansowe.
Władze zamiast kontrolować cele instytucjonalne, kierunki studiów, programy uczenia, politykę
zatrudnienia, sposób rozdziału środków wewnątrz uczelni ocenia koszty, efektywność i poziom
kształcenia. To skłoniło Oliviera Martinsa (2007) do uwzględnienia poza wskaźnikami autonomii, które
odnoszą się do wewnętrznych działań uczelni, wskaźników rozliczalności (accountability) wiążących
kryteria realizacji zadań publicznych z finansowaniem.
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1.5. Wybrane związki między nakładami i rezultatami edukacji
wyższej
W ciągu ostatnich dekad następowała ekspansja edukacji wyższej od elitarnej (zgodnie z podziałem
Throwa (2007) poniżej 15% osób w danej grupie wiekowej uczestniczy w edukacji wyższej do
masowej (powyżej 50%). Ekspansja edukacji wyższej wiąże się z problemem finansowania rosnącego
dostępu w okresie ograniczonych środków publicznych. Kluczowym wyzwaniem dla wielu rządów
stało się zaprojektowanie i wdrożenie zasad finansowania szkolnictwa wyższego w celu zwiększenia
dostępności edukacji wyższej, podniesienia jakości kształcenia, produktywności badawczej i pozycji
uczelni w międzynarodowych rankingach i powiązania badań i kształcenia z potrzebami
gospodarczymi i społecznymi. Istniejące badania sugerują, że znaczenie ma sposób finansowania
edukacji wyższej, jednak nadal niewiele wiadomo, jakie dokładnie rozwiązania sprzyjają poprawie
efektywności. Na podstawie analizy korelacji i przeglądu literatury podjęta zostanie próba określenia
na ile wybrane wskaźniki nakładów są powiązane z rezultatami działań systemów edukacji wyższej w
Europie.
Pomiar osiągnięć systemów edukacji wyższej jest skomplikowany, nie tylko ze względu na
różnorodność „produktów”, ale również ze względu na potrzebę uwzględnienia zarówno wymiaru
ilościowego, jak i jakościowego charakteru wyników działań. Do analizy wybrane zostały podstawowe
miary związane z dostępnością studiów, jakością dydaktyki i badań. Zgodnie z rekomendacjami
Komisji Europejskiej (EC 2006) najczęściej wykorzystywanymi miarami obrazującymi rezultaty
kształcenia jest:
- udział studiujących w grupie wiekowej 18-29 w relacji do całej kohorty
- udział wykształconych w grupie wiekowej 30-34
- liczba absolwentów w relacji do liczby studiujących
Poszczególne wskaźniki nie są doskonałe i mają określone ograniczenia. Udział studiujących
(enrolment rate) obejmuje wszystkie osoby podejmujące kształcenie, co nie musi prowadzi do
terminowego uzyskania dyplomu, w przypadku zmiany kierunków lub rezygnacji. W przypadku liczby
absolwentów lub wykształconych w danej populacji, wadą tak zdefiniowanego wyniku dydaktyki jest to,
że nie uwzględnia on jakości absolwentów i stopnia w jakim dane wykształcenie jest potrzebne w
gospodarce. Można zatem wykorzystać wskaźniki charakteryzujące jakość kształcenia, w tym:
odsetek bezrobotnych wśród absolwentów, dochody absolwentów, kompetencje absolwentów (np.
PIAAC) czy zgodność wykształcenia z potrzebami rynku pracy. Jednak w tym przypadku wskaźniki
mogą być ściśle związane z charakterystyką rynku pracy i sytuacją gospodarczą (np. niskim wzrostem
gospodarczym w okresie badania), a nie bezpośrednim efektem działania instytucji edukacji wyższej.
Przy ocenie produktywności29 badawczej systemów edukacji wyższej coraz częściej
wykorzystywanymi miarami są wskaźniki dotyczące liczby publikacji, a także cytowań, premiujące
wymiar jakościowy30. Uznaje się, że wskaźniki niosą ze sobą informacje o jakości powstającej wiedzy

29

Pojęcie produktywności jednostek jest ściśle związane z efektywnością. Efektywność jest indeksem, który
szereguje jednostki pod względem ich produktywności, gdzie produktywność jest mierzona stosunkiem nakładów
do wyników. Produktywność zatem pokazuje, jak nakłady przekształcane są w wyniki, a efektywność pozwala
ustalić hierarchię jednostek na postawie poziomu produktywności.
30
Takie podejście ma liczne ograniczenia i nie wyczerpuje wszystkich możliwych aspektów produktywności, a w
szczególności nie uwzględnia monografii, rozdziałów w książkach, raportów i ekspertyz oraz patentów, nie bierze
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oraz o sile oddziaływania. Pewnym przybliżeniem jakości uczelni w kraju jest uwzględnienie liczby
szkół wyższych w światowych rankingach.
Określenie poziomu dostępu i jakości edukacji wyższej często sprowadza się do sformułowania i
empirycznej weryfikacji tak zwanej edukacyjnej funkcji produkcji. Konstrukcja ta polega na
przedstawieniu zestawu czynników, które mogą decydować o osiąganym wykształceniu w wymiarze
ilościowym i jakościowym. Następnie funkcja ta zostaje poddana badaniu ekonometrycznemu w
celu oszacowania znaczenia poszczególnych zmiennych. W obrębie determinant związanych z
systemem edukacji najczęściej rozważana jest wielkość środków przeznaczana przez władze na
tą sferę działalności. Przedstawiać ją można w sposób bezpośredni, w postaci wydatków
przypadających na jednego studenta, lub pośredni – wówczas analizowane są takie cechy szkół, na
które istotny wpływ ma ilość dostępnych środków pieniężnych: wielkość grup, poziom
wykształcenia i doświadczenie zatrudnionej kadry oraz wielkość infrastruktury. Badanie związku
miedzy nakładami i efektami w ekonomicznych analizach polega na wykorzystaniu metod
nieparametrycznych (np. DEA), które pozwalają ustalić hierarchię jednostek na postawie poziomu
produktywności (mierzącej relację nakładów do wyników) (przegląd badań i metod badania
efektywności w: Aubyn 2009 ).31 Poniższe opracowanie ma dużo skromniejsze zadanie. Celem jest
przedstawienie korelacji między wybranymi nakładami i wynikami przy wykorzystaniu danych
międzynarodowych. Należy jednak pamiętać, że korelacje nie uwzględniają wielu czynników
mogących mieć wpływ na badane zjawisko, a liczba obserwacji nie pozwala na dokonywanie
generalizacji. Co do zasady, nie należy interpretować tej zależności jak relacji przyczynowoskutkowych. Należy również pamiętać o występujących problemach endogeniczności związanych z
tym, że władze w danym kraju reagują na przeszłe wartości wyników systemów edukacji wyższej,
kształtując politykę finansową.
Większość badań potwierdza, że sukcesy krajów w kształceniu i badaniach zależą od poziomu i
struktury nakładów finansowych, a także od przyjętych sposobów alokacji środków. Mechanizmy
finansowania nie będą oddziaływały motywująco, gdy poziom finansowania będzie niższy od
wymaganego minimum. Niedostateczne środki na kształcenie i badania mogą zmniejszać motywację
do poprawy jakości. Poniżej przedstawione zostały wybrane zależności między wydatkami na
edukację wyższą i rezultatami w obszarze kształcenia i badań.

1.5.1. Wydatki na edukację wyższą i kształcenie a poziom wykształcenia
ludności
Na poniższym wykresie zobrazowana została zależność między publicznymi wydatkami na edukację
wyższą w relacji do PKB per capita w okresie 2001-2011 i udziałem osób z wykształceniem wyższym
w grupie wiekowej 30-34. Niskiemu poziomowi wydatków, który obserwujemy w wielu krajach Europy
Środkowo-Wschodniej towarzyszy niski udział osób z wykształceniem wyższym. Z kolei kraje

ono także pod uwagę, często towarzyszących pracy badawczej, osiągnięć popularyzatorskich. Z kolei wskaźniki
obrazujące liczbę publikacji naukowych i cytowań posiadają wiele wad opisanych w literaturze (szerzej w:
Bukowska, Łopaciuk 2014).
31
Efektywność w edukacji mierzy w jaki sposób zasoby alokowane w systemie (fundusze, zasoby ludzkie)
przekładają się na osiągnięcia studentów, zatrudnienie, wynagrodzenie. Efektywność wewnętrzna odnosi się do
systemu edukacji, podczas gdy zewnętrzna do wyników gospodarki (wydajność, zatrudnienie, wzrost
gospodarczy) lub efektów społecznych (partycypacja w wyborach). W odniesieniu do edukacji możemy określić
uczelnie jako efektywne, gdy uzyskują lepsze wyniki przy tych samych nakładach, lub te same wyniki przy
niższych nakładach.
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skandynawskie osiągnęły poziom wykształcenia charakteryzujący kraje o niższym poziomie
wydatków.

Wykres 1.9. Udział wydatków publicznych na edukację wyższą w relacji do PKB i udział osób z
wykształceniem wyższym w grupie wiekowej 30-34

Źródło: Eurostat

System zakładający finansowanie edukacji wyższej za pomocą dotacji oznacza, że koszty są
ponoszone przez państwo, a nie korzystających. Acemoglu (2003) wskazuje na to, iż system dotacji
jest kosztowny i nieefektywny ze względu na to że system finansuje nie tylko tych, którzy nie podjęliby
edukacji w przypadku braku dofinansowania, ale także tych którzy bez względu na to, uczyliby się. Jak
pokazują badania Dura i Teulingsa (2004) z subsydiowanej przez państwo edukacji korzystają
najbardziej osoby z rodzin z wyższymi dochodami. To niektórych autorów doprowadziło do wniosku, iż
ogólna subwencja sprzyja zwiększaniu nierówności dochodowych między najwyżej i najniżej
zarabiającymi (Vawda 2003). W systemie, w którym największe korzyści z edukacji odnoszą osoby,
które pochodzą ze środowisk ze średnimi i wyższymi dochodami, następuje redukcja progresywnego
charakteru systemu podatkowo-transferowego (Garcia-Penalosa, Walde, 2000). Rubinstein (2002)
rozwija teorię, w której udowadnia iż zamiast ogólnej subwencji bardziej efektywnym sposobem
finansowania jest wspieranie grup, dla których dostęp do edukacji wyższej jest utrudniony. Podejście
to kładzie nacisk na równy dostęp jako bardziej efektywne, niż gdy środki są rozdysponowywane
między wszystkich studiujących.
Większość badań dotyczących wpływu finansowania na uczestnictwo w edukacji wyższej dotyczy
Stanów Zjednoczonych. Wśród nielicznych prac dotyczących systemów europejskich na uwagę
zasługują prace Dearden i Wyness (2014). Autorki badały zmiany zachowań brytyjskich studentów,
gdy wprowadzono w 2004 stypendia dla studentów o niskich dochodach. Wyniki pokazały ich
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pozytywne oddziaływanie - wzrost stypendium o 1000 euro zwiększył partycypację o 3,95 punktów
procentowych.

Wykres 1.10. Udział wydatków na pomoc dla studentów w relacji do całkowitych wydatków na
edukację wyższą i udział osób z wykształceniem wyższym w grupie wiekowej 30-34

Źródło: Eurostat

Istnieje niewiele badań dotyczących efektywności edukacji wyższej na poziomie międzynarodowym,
które ze względu na ograniczoną liczbę krajów i zmiennych pozwalają tylko na wyciągniecie bardzo
ograniczonych wniosków dotyczących zależności pomiędzy różnymi systemami finansowania edukacji
wyższej, a efektywnością uczelni. Wiele z nich poprzestaje na określeniu poziomu efektywności w
badanych krajach. Przykładem jest badanie Joumady i Ris (2005), którzy porównują uniwersytety w 8
krajach (Włochy, Hiszpania, Francja, Austria, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Finlandia),
wykorzystując badanie ankietowe absolwentów z 1998 r. dotyczące umiejętności absolwentów w
relacji do wymagań rynku pracy. Główne badanie dotyczyło dydaktyki i efektywność była zdefiniowana
jako zdolność do tworzenia kompetencji przez systemy edukacyjne w odniesieniu do rynku pracy.
Nakładami były kwalifikacje studentów i ocena przed rekrutacją na studia, warunki studiowania, jakość
edukacji i intensywność poszukiwania pracy. Autorzy wyróżnili trzy grupy krajów. Do pierwszej, która
osiągnęła dobre wyniki należała Wielka Brytania, Holandia, Austria, średnie wyniki uzyskała Francja i
Niemcy, natomiast Hiszpania, Finlandia i Włochy najgorsze. Agasisti (2008) był również autorem
artykułu, w którym za pomocą DEA porównywał wybrane kraje dla okresu 2000-2003, uwzględniając
wyłączenie dydaktykę. Autor użył w modelu jako zmiennej wynikowej udziału populacji z
wykształceniem wyższym, zatrudnialność absolwentów i procent studiujących obcokrajowców.
Nakładami była liczba studiujących w relacji do liczby nauczycieli, wydatki na instytucje edukacji
wyższej i stopa nowo zarejestrowanych studentów w relacji do studiujących. Autor sformułował
wniosek, że Wielka Brytania osiągnęła najlepsze wyniki głównie dzięki wysokiemu udziałowi
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absolwentów i studentów zagranicznych w stosunku do liczby studentów ogółem. Francja, Niemcy,
Irlandia także osiągnęły dobre wyniki. Kraje skandynawskie charakteryzowały się niskimi wynikami ze
względu na wysokie wydatki, podczas gdy kraje Europy Środkowo-Wschodniej miały niski poziom
wydatków i niskie rezultaty poza Słowacją, która wyróżniła się wysoką efektywnością.
Wykres 1.11. Poziom kompetencji matematycznych (PIAAC) i średnie wydatki na studenta w latach
2001-2011

Źródło: Education at Glance (OECD 2014), PIAAC (umiejętność liczenia umiejętność użycia,
interpretacji i przekazywania informacji matematycznych w celu rozwiązywania problemów
matematycznych w sytuacje w życiu dorosłym - średni wynik dla populacji w wieku 30-34 z
wykształceniem wyższym); Eurostat
Badaniem, które pozwala na ocenę kompetencji osób dorosłych jest międzynarodowy test PIAAC.
Badanie dla osób z wyższym wykształceniem w wieku 30-34 lata wskazuje na większość zdolność do
budowania kompetencji przez systemy edukacyjne w odniesieniu do rynku pracy. Nakładami w
powyższym zestawieniu są średnie wydatki na studenta dla lat 2001-2011. Wyższe kompetencje w
zakresie liczenia osiągają kraje Europy Północnej i kontynentalnej, natomiast gorzej wypadają kraje
Europy Środkowo-wschodniej i południe Europy (Włochy, Hiszpania).

1.5.2. Wydatki na edukację wyższą i produkcja naukowa krajów
Mierząc publikowalność w wartościach absolutnych okazuje się, że największe osiągnięcia mają
rozwinięte gospodarczo kraje, do których zaliczymy Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Włochy.
Podobnie do udziału poszczególnych krajów w produkcji naukowej Europy, rozkłada się liczba
cytatów. Tego typu analizy pokazują potencjał dużych i rozwiniętych systemów naukowych, co silnie
wiąże się z poziomem PKB i wielkością populacji (Salmi 2014). Z kolei analizując wskaźniki
obrazujące liczbę publikacji w odniesieniu do PKB lub populacji wskazuje się na czynniki związane z
poziomem kapitału ludzkiego mierzonego odsetkiem ludności z wykształceniem wyższym i stopniem
znajomości języka angielskiego (Wang i Huang 2007) lub różnicami strukturalnymi w systemach nauki
(Leydesdorff i Wagner 2009). Liczba publikacji znormalizowana wielkością populacji powoduje, że
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niektóre mniejsze kraje uzyskują lepszą pozycję. Liderami w obszarze produktywności publikacyjnej
jest: Szwajcaria, Szwecja, Finlandia, Holandia. Potwierdza się teza również o konwergencji, czyli
doganianiu krajów osiągających najlepsze wyniki przez słabiej rozwinięte gospodarki. Wyniki
najbardziej poprawiły kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Południowej. Do takich wniosków
dochodzi Chen (2013) wskazując, że kraje rozwinięte po osiągnięciu określonego poziomu mogą mieć
trudności w zwiększaniu efektywność, w przeciwieństwie do krajów rozwijających się.
Wykres 1.12. Udział wydatków na edukację wyższą w PKB i liczba artykułów przypadających na 1000
mieszkańców

Źródło: Eurostat, Science and Engineering Indicators (2014)
Z wykresu 1.12 wynika, że poziom nakładów na edukację przypadający na studenta jest skorelowany
z liczbą artykułów przypadającą na 1000 mieszkańców. Kraje skandynawskie i Europy kontynentalnej
osiągają wyższe wyniki publikacyjne przy tym samym poziomie wydatków w porównaniu z krajami
Europy Środkowo-Wschodniej.
Ciekawym aspektem jest również dekompozycja produktywności publikacyjnej pozwalającej przyjrzeć
się bardziej szczegółowo rezultatom poszczególnych systemów nauki.
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Tabela 1.10. Dekompozycja produktywności publikacyjnej (2011 r.)

Liczba publikacji
przypadających na
1000 mieszkańców

Liczba publikacji
przypadająca na
nauczyciela
akademickiego

Liczba nauczycieli
przypadająca na
1000
mieszkańców

Rumunia

0,08

0,25

0,32

Bułgaria

0,09

0,14

0,61

Łotwa

0,1

0,08

1,31

Malta

0,11

0,21

0,53

Litwa

0,15

0,08

1,85

Polska

0,2

0,19

1,04

Słowacja

0,2

0,11

1,92

Węgry

0,23

0,38

0,6

Cypr

0,25

0,38

0,67

Chorwacja

0,3

0,36

0,83

Czechy

0,39

0,4

0,98

Estonia

0,39

0,21

1,8

Luksemburg

0,4

0,26

1,52

Grecja

0,41

0,28

1,44

Portugalia

0,44

0,19

2,25

Włochy

0,45
0,45

0,6

0,74

0,38

1,33

0,45
0,37
0,49
0,51
0,42
0,41
0,57
0,31
0,35
0,41
0,74
0,49
0,55
0,44
0,53

1,1
1,33
1,15
1,19
1,46
1,66
1,23
2,39
2,3
2,23
1,26
1,98
1,82
2,5
2,38

mediana

Francja
0,49
Hiszpania
0,49
Niemcy
0,57
Słowenia
0,6
Austria
0,61
Belgia
0,68
Irlandia
0,7
W Brytania
0,73
Islandia
0,81
Finlandia
0,91
Holandia
0,93
Norwegia
0,97
Szwecja
1,01
Dania
1,09
Szwajcaria
1,27
Źródło: Eurostat, Scopus

Liczba artykułów przypadająca na mieszkańca to iloczyn produktywności w relacji do liczby
pracowników naukowych i wielkości kadry akademickiej w relacji do całej populacji. Jak pokazuje
tabela 1.10 dekompozycja pozwala na głębszą analizę różnic między krajami.

39

Najwyższa produktywność badawcza per capita ma miejsce w Finlandii, Szwecji, Szwajcarii, Danii,
Norwegii, gdzie udział kadry w całej populacji jest powyżej mediany. W tych krajach produktywność
kadry akademickiej jest również powyżej średniej. Do krajów, które mają osiągnięcia publikacyjne
przypadające na jednego mieszkańca powyżej średniej należą również Holandia, Niemcy, Irlandia ze
względu na wysoką produktywność kadry, ale wykazują się mniejszą od przeciętnej populacją
naukowców. W grupie krajów, która zatrudnia ponadprzeciętną liczbę kadry akademickiej i w których
produktywność utrzymuje się poniżej, przeciętnej znalazły się kraje Europy Środkowo-Wschodniej i
Południowej Europy.

Wykres 1.13. Liczba uniwersytetów w rankingu TOP 200 WEB w relacji do wydatków publicznych na
edukację wyższą jako % PKB

Źródło:Eurostat, Ranking WEB of Universities 32
Liczba uczelni w rankingu - średnia z okresu 2009-2013 w przeliczeniu na liczbę studentów

Uczelnie dywersyfikując dochody zmieniają preferencje dotyczące działalności. Według Tammiego
(2009) gdy duża część budżetu uczelni pochodzi z przemysłu, współpraca z firmami prowadzi do
tworzenia praktycznych rozwiązań, patentów, ale jednostka osiąga niski poziom produktywności
mierzonej publikacjami naukowymi, co z kolei prowadzi do wypierania badań podstawowych przez
badania wdrożeniowe. Wzmagająca się konkurencja o środki zewnętrzne skłania do finansowania
krótkoterminowych projektów, co wynika z natury komercyjnego i przemysłowego finansowania
uczelni. Dla firm projekty długookresowe mogą być obarczone zbyt dużym ryzykiem. Oczekuje się, że

Ranking Webometrics jest alternatywą dla rankingów QS i ARWU ze względu na odmienne kryteria. Jednak jak
podkreśla Milton (2012) jest miarą dającą podobne wyniki jak wymienione rankingi co skłania do uwzględnienia w
analizie. Ranking ten pozwala uwzględnić wszystkie kraje europejskie.
32
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środki zainwestowane w badania naukowe powinny dać szybko efekty. Teza o tym, że
krótkookresowe cele wypierają długookresowe nie znalazła jednak jednoznacznego potwierdzenia.
Looy (2004) analizując uniwersytet w Leuven (Belgia), zaobserwował że najlepsi naukowcy, którzy są
zdolni do zdobycia środków na badania stosowane i wdrożeniowe, są także w stanie konkurować o
środki na badania podstawowe. To może oznaczać, że prywatne i publiczne środki są w określonych
warunkach komplementarne.
Jeśli jednak alokacja środków na dydaktykę będzie istotnie wyższa od alokacji na badania, uczelnia
będzie miała bodźce do uczenia większej liczby studentów, co może doprowadzić do obniżenia
jakości prac naukowych. Ujemna zależność pomiędzy dydaktyką a badaniami naukowymi jest
logiczna, z punktu widzenia ograniczeń czasu pracowników dydaktyczno-naukowych. Potwierdzają to
analizy dotyczące europejskich i amerykańskich uczelni wskazując na wzrost intensywności badań w
stosunku do kształcenia i bardziej indywidualistyczne zachowanie części zatrudnionych naukowców
wiążące się z ograniczaniem swojej roli w dydaktyce (Harley 2002, Wolszczak-Parteka 2010). Z kolei
analiza uniwersytetów brytyjskich dokonana przez Rolfe’a (2003) wskazuje, że wzrost konkurencji o
fundusze na badania, wynikający z zależności między miejscem w rankingu uczelni i poziomem
środków na badania, kreuje silne bodźce dla wszystkich pracowników do wzrostu aktywności
badawczej przy ograniczeniu działań w kierunku podnoszenia jakości dydaktyki. Konflikt występujący
pomiędzy badaniami a nauczaniem pokazuje również praca Fox (2005), która wskazuje, że na wzrost
liczby publikacji pozytywny wpływ ma skoncentrowanie się naukowców na badaniach kosztem
nauczania, zarówno w zakresie czasu poświęconego na te dwie konkurencyjne czynności, jak i w
formie przekładania badań ponad nauczanie w sferze percepcji priorytetów zawodowych. Podobnie
Porter & Umbach (2001) potwierdzają, że liczbę publikacji i wielkość funduszy uzyskanych na badania
ogranicza obciążenie dydaktyką (szczególnie w przypadku kursów na niższych poziomach studiów),
ale jednocześnie ten wpływ nauczania jest różny w przypadku różnych dyscyplin nauki. Idąc krok dalej
należy zauważyć, że w niektórych opracowaniach podkreśla się efekt synergii badań i działalności
dydaktycznej. Aktywna działalność badawcza będzie pozytywnie wpływała na jakość zajęć, ale także
praca ze studentami może wnieść do badania nowe idee i rozwiązania, które sprawią że powstaną
publikacje wyższej jakości.

1.5.3. Algorytmy alokacji środków publicznych a rezultaty edukacji wyższej
Wykorzystanie wskaźników opartych na rezultatach (performance based funding) według Kettla (2000)
pozwala osiągnąć większą produktywność, wprowadzić rynkowe bodźce, poprawić monitoring i proces
ewaluacji, poprawić dialog między uczelniami i władzami centralnymi oraz racjonalizować wydatki.
Kivistö (2005) wskazuje, że implementacja PBF będzie sprzyjała powiązaniu celów szkół wyższych z
celami polityki edukacyjnej państwa. System ten również przyczyni się do bliższych relacji między
rządem i uczelniami. Badania empiryczne nie dają jednoznacznych wyników.
Jak wskazuje Agasisti i Haelermans (2014) istnieje związek między tym jakie działania podejmuje
aktualnie uczelnia w zakresie realizacji swoich zadań związanych z kształceniem i prowadzeniem
badań, a sposobem w jaki są finansowane. Autorzy porównując efektywność uniwersytetów włoskich i
holenderskich udowodnili, że efektywność uczelni różni się pomiędzy krajami, w wyniku odmiennej
konstrukcji algorytmów finansowania. We Włoszech system finansowania opiera się głównie na
kryteriach historycznych, natomiast w Holandii bazuje na ilościowych kryteriach, związanych z liczbą
studentów oraz z liczbą przyznanych dyplomów. To spowodowało, że gdy wyniki pracy uczelni
zdefiniuje się jako liczba absolwentów, to uczelnie holenderskie okazują się bardziej efektywne.
Aubyn (2009) analizuje efektywność uczelni wyższych na poziomie poszczególnych krajów różnymi
metodami ekonometrycznymi, gdzie jako wynik działalności uczelni traktują oni aktywność badawczą,
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mierzoną ilością publikacji i ich cytowaniami, oraz wyniki dydaktyczne – zatrudnialność absolwentów.
Estymacja efektywności wskazuje na nieefektywność krajów Europy Środkowo-wschodniej i Europie
Południowej. Spośród krajów UE zwraca uwagę nieefektywność dużych krajów: Francji, Niemiec i
Włoch. Najbardziej efektywna okazała się Wielka Brytania, Holandia, Irlandia i Szwecja. Istotne dla
efektywności okazały się reguły rządzące przyznawaniem funduszy poszczególnym uczelniom. Na
wzrost efektywności wpłynęła alokacja oparta na rezultatach. Auranen i Nieminen (2010) badając
zależność między finansowaniem i produktywnością publikacyjną, wykazali silne zróżnicowanie
miedzy krajami, a wzrost konkurencyjności, nie przekłada się na większą produktywność na poziomie
kraju. Wielka Brytania i Finlandia z wysoce konkurencyjnym finansowaniem okazały się efektywne, a
Szwecja, Dania i Holandia osiągały również wysokie wyniki przy mniej konkurencyjnym systemie.
Hicks (2012) dokonując przeglądu 14 systemów finansowania badań opartych na PBF (performance
based funding) odkryła jednak, że najważniejszym efektem było stworzenie silnych bodźców
konkurencyjnych o prestiż uczelni, a nie o bieżącą alokację środków. Uwaga w artykule skupiona jest
również na innych wartościach - równości i dywersyfikacji uczelni, które mogą być realizowane w
mniejszym stopniu, gdyż prestiż wiąże się silnie z produktywnością badawczą i pozycją w rankingach.
W tym duchu, Cantillon (2011) uważa, że finansowanie oparte na elementach wyjściowych może
sprzyjać obniżaniu standardów edukacyjnych, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma standardów jakości
nauczania na poziomie edukacji wyższej. Jednak jak wskazuje Eckert (2012) kraje wykorzystujące
formuły oparte na wyjściowych elementach (Holandia, Finlandia i Szwecja) nie doświadczyły
negatywnego wpływu na jakość dydaktyki, co można wytłumaczyć silnymi zachętami do utrzymywania
wysokiego poziomu kształcenia i dbania o reputację uczelni.

1.5.4. Autonomia uczelni i konkurencja a rezultaty edukacji wyższej
Osiągnięcia uczelni wyższej w zakresie badań i dydaktyki będą zależeć od sposobu zarządzania,
struktur organizacyjnych i poziomu oraz źródeł finansowania. Siła oddziaływania tych czynników może
ściśle wiązać się z poziomem jej autonomii. Istnieje wiele argumentów, które przemawiają za
przyjęciem tego założenia. Istnienie związku między autonomią akademicką (programy kształcenia i
badań) i jakością badań i kształcenia wiąże się z założeniem, że jakość uniwersytetu wymaga
określonego instytucjonalnego profilu. Stworzenie specjalizacji wymaga zatem niezależności instytucji
w kształtowaniu badań i oferty dydaktycznej. Ograniczenie swobody w zakresie programowej
zmniejsza innowacyjność w metodach nauczania. Salmi i Altbach (2011) zaobserwowali, że
najefektywniejsze systemy to te, w których rządy ustalają szerokie parametry, i pozwalają instytucjom
niezależnie funkcjonować bez bezpośredniej ingerencji. Jednak czynnikiem niezbędnym jest
monitorowanie działań instytucji.
Do podobnych wniosków dochodzi Aghion i współautorzy, którzy przeprowadzili szereg badań na
temat relacji między organizacyjną autonomią i wynikami uniwersytetów amerykańskich i europejskich
(Aghion et al. 2007, 2008, 2009). Ich wyniki wskazują, że wyniki badań uniwersyteckich są dodatnio
skorelowane z autonomią uczelni. Autorzy zauważają, że czynnikiem determinującym jakość nie jest
wyłącznie sama autonomia, gdyż przy braku konkurencyjnego otoczenia nie będzie ona elementem
sprzyjającym efektywności lub podniesieniu jakości. Analizowane wymiary autonomii dotyczyły
akceptacji budżetu uczelni, selekcji studentów, elastycznych wynagrodzeń kadry, posiadania własnej
infrastruktury, udziału grantów pochodzących z konkursów. Regresja wskazywała na silną korelację
autonomii i indeksu konkurencji zarówno w Europie jak również w USA. Krytycznym elementem
jakości uczelni wyższych był: sposób rekrutacji kadry i jej rozwój, a także zarządzanie jakością, na co
składały się: ewaluacja uczelni oraz system nagród i kar. Aghion wraz ze współautorami (2009)
analizując instytucjonalne czynniki sukcesu uniwersytetów dostrzegli silny wpływ polityki wynagrodzeń
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premiującej produktywność. W tym przypadku występowanie autonomii w zakresie polityki personalnej
i konkurencja wewnątrz uczelni będzie sprzyjać jakości uczelni. Nadmierna regulacja warunków pracy
naukowców według Salmiego i Altbacha (2011) może ograniczać ich wkład w naukę i dydaktykę i
zmniejszać zdolność uczelni do przyciągnięcia talentów.
Potwierdza to również Aubyn (2009) wraz ze współautorami dowodząc, że na produktywność
definiowaną jako stosunek nakładów publicznych na edukację wyższą mierzonych poziomem
wydatków publicznych i poziomem zatrudnienia w sektorze edukacji wyższej do wyników systemów
edukacyjnych (liczba absolwentów, zatrudnialność absolwentów, publikowalność, cytowalność)
dodatni wpływ ma swoboda uczelni w zakresie polityki personalnej: zatrudniania oraz ustalania
wysokości płac. Gdy finansowanie instytucji w większym stopniu zależy od wyników, a w mniejszym
od historycznych uwarunkowań efektywność rośnie. Ujemny natomiast wpływ ma - autonomia
dotycząca oferowanych programów. Efektywność rośnie w krajach, w których instytucje ewaluacyjne
są agencjami niezależnymi.
Struktura zarządzania systemem edukacji wyższej ma wpływ na ważne decyzje w zakresie alokacji
zasobów i źródeł dochodów. Może ona mieć również pośredni wpływ na sposób w jaki kierownictwo
podejmuje decyzje: w strukturach silnie regulowanych więcej uwagi poświęca się kwestiom które są
priorytetami politycznymi (np. wysokość czesnego), a w mniejszym efektywności systemu. Knott i
Payne (2004) zauważają że uczelnie w systemach, w których występuje niski poziom regulacji
zachowują się jak prywatne uczelnie. Kierownictwo koncentruje się na przychodach i czynnikach,
które je generują (np. liczba studentów, produktywność badań naukowych).

1.5.5. Finansowanie edukacji wyższej a nierówność w dostępie do edukacji
wyższej
Edukacja może zmniejszyć nierówności w społeczeństwie, ale również może je reprodukować. Istnieje
bardzo wiele form nierówności w dostępie do edukacji wyższej np. ze względu na płeć, dochód i
wykształcenie rodziców, przynależność do grup etnicznych i religijnych, między imigrantami a
pozostałą częścią populacji oraz między zamieszkującymi wieś i miasto. Nierówności mogą tkwić w
dostępie do szkolnictwa wyższego, lub w dostępie do niektórych jego usług (instytucje elitarne), czy
niektórych dyscyplin lub poziomów studiów. Stąd niektóre rodzaje nierówności mogą się zmniejszyć,
podczas gdy inne zwiększą się w tym czasie (Dias 2015). 33 Należy pamiętać, że dostęp do
wykształcenia wyższego jest nierówny wśród ludzi o różnym statusie społeczno-ekonomicznym, co

33

Dwie różne koncepcje równości leżą u podstaw polityki szkolnictwa wyższego w Europie. Pierwsza koncepcja
wiąże się z równością szans koncentrującą się na równych warunkach studiowania, kiedy wszyscy są traktowani
jednakowo, niezależnie od ich np. ekonomicznej sytuacji. W tym kontekście głównym sposobem wdrażania
równości jest ograniczanie praktyk dyskryminacyjnych jako najlepszy sposób na zwiększenie uczestnictwa w
kształceniu na poziomie wyższym. To podejście, jednak może ignorować dysproporcje w udziale grup, które
wynikają z nierówności społecznych i edukacyjnych powstających na wcześniejszych etapach edukacji. Druga
koncepcja koncentruje się na równości rezultatów. Zwolennicy tego podejścia twierdzą, że w przypadku
dyskryminacji polityka publiczna powinna korygować nierówności społeczne poprzez wsparcie
defaworyzowanych członków społeczeństwa. Wskazują oni, że opieranie się przede wszystkim na selekcji
kandydatów na studia na podstawie zdolności jest w rzeczywistości formą dyskryminacji pośredniej na rzecz tych,
których doświadczenie życiowe zapewnia przewagę społeczną i kulturową. Systemy selekcji ograniczają i
wykluczają pewne grupy uwzględniając wcześniejsze wyniki lub wprowadzając testy przed przyjęciem na studia
(Astin, Oseguera 2004). Łagodzenie niektórych nierówności wynikające z sytuacji społeczno-ekonomicznej
opierać się może na określonych kryteriach przyjęć grup niedostatecznie reprezentowanych lub mechanizmach
finansowania zachęcających uczelnie do rekrutacji tych grup. Nieco innych rozwiązań wymaga niższy poziom
kończenia studiów przez grupy studentów z niższym SES. Studenci z tej grupy często napotykając bariery w
trakcie edukacji nie kończą studiów, co wymaga działań wspierających na poziomie uczelni.
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wynika z nierówności powstających na wcześniejszych etapach edukacji, a także różnic w motywacji
do zdobywania wykształcenia.
Wyniki badań empirycznych dotyczące zmian w nierówności w dostępie do edukacji są bardzo
zróżnicowane. Clancy (2010) podkreśla istnienie różnic w dostępie, uczestnictwie i ukończeniu
studiów w większości krajów europejskich. Brennan, Naidoo i Patel (2009) udowadniają, że
nierówności w okresie ekspansji edukacji wyższej częściej utrzymują się niż zmniejszają. W
niedawnym badaniu Lindleya i Machin (2012) znajdujemy dowody dla Wielkiej Brytanii pogorszenia się
równości szans w ciągu ostatnich 40 lat. Kouckyi et al. (2011) pokazują, że w okresie umasowienia
szkolnictwa wyższego między 1950 a 2007 równość szans zmniejszyła się w 6 z 22 krajów
europejskich tj. w Czechach, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Estonii, Słowacji i na Węgrzech.
Oceny nierówności można dokonać na podstawie miary względnej mobilności, która szacowana jest
na podstawie „ilorazu szans” (odds ratio) uczestnictwa w szkolnictwie wyższym w zależności od
poziomu wykształcenia osiągniętego przez rodziców. Iloraz szans odzwierciedla względne
prawdopodobieństwo uczestnictwa w szkolnictwie wyższym osób, których rodzice mają wykształcenie
wyższe w porównaniu ze studentami, których rodzice mają wykształcenie poniżej poziomu średniego
(grupa kontrolna). W Wielkiej Brytanii, osoba, której rodzice mają wykształcenie wyższe, ma
sześciokrotnie większe szanse (6,3), że będzie studiowała w porównaniu do osoby, której rodzina ma
niższy poziom wykształcenia. W porównaniach międzynarodowych, poziom wykształcenia rodziców
studentów jest często postrzegany jako wskaźnik wpływu czynników społeczno-kulturowych i
ekonomicznych na dostęp do szkolnictwa wyższego. Jak wynika z tabeli 1.11. kraje skandynawskie
(Finlandia, Norwegia, Szwecja, Dania) mają dużo korzystniejsze wskaźniki w porównaniu z pozostałą
częścią Europy.
Tabela 1.11. Iloraz szans udziału w edukacji wyższej ze względu na edukację rodziców (2012 r.)
„Iloraz szans” w
przypadku studentów,
których rodzice
uzyskali
wykształcenie wyższe
UK *
6,3
AT
5,1
DK
3
EE
4,7
FI
1,4
BE (FL)
5,7
FR
6
ES
3,9
NL
2,8
IE
3,3
DE
5,1
NO
2
PL
9,5
SE
2,3
IT
9,5
Źródło: Education at glance OECD (2014), na podstawie badania PIAAC, * dotyczy Anglii
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Natomiast Polska, Włochy, Wielka Brytania i Niemcy charakteryzują się najniższą mobilnością.
Pojawia się pytanie, na ile silny jest związek finansowania szkolnictwa wyższego z poziomem
nierówności. Łatwo spostrzec, że kraje o najmniejszych nierównościach należą do krajów o
najwyższych publicznych wydatkach na edukację.
Sposobem na poprawę dostępu jest inwestowanie w pomoc finansową: stypendia, systemy pożyczek,
które zostały wdrożone we wszystkich krajach europejskich. Istnieją liczne argumenty związane z
wpływem pożyczek na zachowania i wybory studentów - ryzyko nieukończenia studiów lub
niezdolność do spłaty kredytów (Sanyal, et al., 2011). Niektórzy badacze twierdzą, że stypendia mają
przewagę nad pożyczkami dla studentów z rodzin o niższych dochodach uzasadniając, że niechęć do
zadłużenia skorelowana jest z pochodzeniem społecznym, choć z drugiej strony wprowadzenie
kredytu studenckiego według Babb (2004) nie wpływa negatywnie na liczbę aplikujących na studia ze
34
środowisk o niższych dochodach.
Problem nierówności w dostępie do edukacji wyższej wskazuje także na wpływ wydatków publicznych
i przyjętych rozwiązań wspierających większą równość w szkolnictwie wyższym. Braga i współautorzy
(2013) badali wpływ reform edukacyjnych na poziom wykształcenia społeczeństw w 24 krajach
europejskich w okresie1929-2000. Autorzy uwzględniają poziom nierówności edukacyjnej mierzonej
min. wskaźnik Giniego35 i trwałość tego zjawiska w poszczególnych krajach (międzypokoleniowa
nierówność w edukacji). Wszystkie kraje wyraźnie wykazały wzrost poziomu wykształcenia, który w
większości towarzyszy zmniejszeniu nierówności edukacyjnych. Są jednak pewne wyjątki od tej reguły
(zwłaszcza Wielka Brytania), gdzie nierówności wzrosły. W badanym okresie nastąpił spadek
nierówności wewnątrz krajów (obniżenie trwałości nierówności międzypokoleniowej) oraz wzrost
między krajami. Autorzy zaobserwowali, że wpływ reform zwiększających autonomię36 uczelni
zwiększył poziom nierówności. Uczelnie o większej autonomii dążąc do poprawy konkurencyjności na
rynku szkolnictwa wyższego, niekoniecznie będą dążyły do bardziej sprawiedliwej struktury studentów
ze względu na czynniki społeczno-ekonomiczne. Osoby o niższych osiągnięciach mogą mieć
utrudniony dostęp do bardziej autonomicznych uczelni, podczas gdy potencjalnie lepsi studenci
uzyskują korzyści z istnienia wyboru i uniwersyteckiej autonomii.

34

Na dostępność do edukacji wyższej wpływają także inne zmienne, takie jak dostępność miejsc finansowanych
przez państwo. Przykładowo, zmniejszenie liczby finansowanych przez państwo miejsc na Węgrzech w latach
2000 i 2012 z około 60.000 do 35.000 (plus 15.000 miejsc z 50% finansowaniem) mogło mieć znaczny wpływ na
strukturę populacji studentów w zależności od sytuacji społeczno-ekonomicznej i duże są szanse, że nierówności
będą wzrastać (Hoareau, 2012).
35
Współczynnik Giniego, przedstawia stopień koncentracji określonych dóbr (dochodów, majątku, zdrowia,
edukacji itd.) w społeczeństwie. Współczynnik Giniego przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 1. Im niższa
wartość wskaźnika, tym bardziej równomierna dystrybucja dóbr. Gdy osiąga on wartość 0, mamy do czynienia z
maksymalną równością, tzn. wszyscy członkowie danej zbiorowości osiągają jednakowe dochody lub mają taki
sam dostęp do edukacji. Jeśli jedna osoba posiada wszelkie zasoby, a pozostali członkowie zbiorowości nie mają
nic – współczynnik Giniego równy jest 1.
36
Autonomia ogółem dotyczyła niezależności decyzji na poziomie uczelni od podmiotów zewnętrznych .
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1.6. Wpływ mechanizmów finansowania na rezultaty edukacji
wyższej – podsumowanie
Uzupełnieniem powyższej analizy jest ocena publicznej polityki finansowej i rezultatów osiąganych
przez systemy edukacyjne w poszczególnych krajach. W tabeli 1.12 kraje zostały pogrupowane
według średniego poziomu publicznych wydatków przypadających na studenta w okresie 2001-2011.
Wartość średnich wydatków dla poszczególnych krajów została zestandaryzowana 37 i należy
poszczególne wartości interpretować jako odchylenie standardowe od średniej dla krajów europejskich
(gdzie średnia dla Europy wynosi 0). Identyczna procedura standaryzacji została zastosowana w
przypadku pozostałych zmiennych wykorzystanych do oceny efektów kształcenia i badań (objaśnienie
zmiennych znajduje się poniżej). W tabeli wyróżnione zostały arbitralnie cztery grupy krajów
europejskich ze względu na wysokość wydatków publicznych.38 W czołówce pod względem
publicznych nakładów znajdują się kraje Europy Północnej i kontynentalnej wydające więcej w
stosunku do średniego poziomu wydatków. Do grupy trzeciej zaliczone zostały kraje Europy
Południowej z niższym poziomem wydatków w stosunku do średniej unijnej i na końcu są kraje Europy
Środkowo-Wschodniej, których wydatki są najniższe w całym okresie 2001-2011.
Zmienne dotyczące efektów uwzględnione w analizie dotyczą następujących obszarów:


Studenci - liczby studentów (ISCED 5-6) jako % populacji 2008-2012



Absolwenci - liczba absolwentów (ISCED 5 -6) w relacji do studentów 2008-2012



Wykształcenie - udział osób, które osiągnęły wykształcenie wyższe w wieku 30-34 w relacji do
całej populacji w tej grupie wiekowej 2008-2013



Zatrudnienie - stopa zatrudnienia osób w wieku 25-34, które posiadają wykształcenie wyższe
w stosunku do osób z wykształceniem średnim 2005-2013



Kompetencje num / liter - kompetencje PIAAC39 (numeracy mean/ literacy mean) - wyniki
międzynarodowych testów badających umiejętność liczenia i pisania, umiejętność użycia,
interpretacji i przekazywania informacji w celu rozwiązywania problemów w sytuacje w życiu
dorosłym, dla osób w wieku 30-34 (OECD 2014)



Publikacje - liczba artykułów przypadająca na 1000 mieszkańców w latach 2008-201140



Publikacje 10% - publikacje znajdujące się wśród 10% najczęściej cytowanych (Scopus)



Uczelnie TOP 500 - liczba uczelni w rankingu Top 500 WEB Ranking przypadająca na 1000
osób studiujących - (Webometrics 2014)

37

Standaryzacja polegała na odjęciu od wskaźnika średniej dla krajów europejskich i podzieleniu przez
odchylenie standardowe.
38
Podobny podział został zaproponowany przez EC (2015)
39
OECD (2014) na podstawie badania PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult
Competencies).
40
Science and Engineering Indicators 2014. Statystyki dotyczące artykułów pochodzą ze zbiorów czasopism
objętych Science Citation Index (SCI) oraz Social Sciences Citation Index (SSCI). Artykuły są klasyfikowane
według ich roku publikacji i są przypisane do kraju na podstawie adresu wymienionego w artykule. Do sumy
artykułów zaliczane są udziały w zależności od liczby autorów publikujących dany artykuł.
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Tabela 1.12. Publiczne nakłady na edukację i rezultaty edukacji wyższej
nakłady

kraj

efekty w obszarze kształcenia

wydatki
publiczne studenci

absolwenci

wykształcenie

zatrudnienie

efekty w obszarze nauki
kompetencje
(num)

kompetencje
(liter)

publikacje

publikacje
10%

0,8

1

1,9

1,1

0,9

1,6

0,8

0,3

uczelnie
top 500

I
SE

1,6

0,6

-1,6

1,2

-1,4

NO

1,6

0,5

-1,1

1,4

-0,5

DK

1,3

0,3

0

0,7

-1,1

0,1

-0,6

1,9

1,7

0,7

NL

1,2

-0,1

-1

0,7

-0,7

1,4

2,1

1,6

1,9

0,5

FI

0,7

1,8

-1,3

1,2

-0,7

1,6

2,6

1,6

0,8

0,2

DE

0,7

-1,4

-0,6

-0,4

0,3

0,5

0,3

0,2

0,8

0,5

BE

0,6

-0,2

0,2

0,9

0,2

1,4

1,1

0,6

1,4

0,1

II

IE

0,5

-0,1

1,8

1,6

1,3

-1,4

-0,9

0,5

0,7

0,9

AT

0,5

-0,3

-1

-1,1

-0,9

0,9

0,5

0,3

0,7

0,1

FR

0,4

-1

1,7

0,9

0

0,1

0,1

0

0,4

-1,5

ES

0,1

-0,3

-0,6

0,7

0,5

-1,9

-1,9

-0,1

0,3

-0,2

MT

-0,2

-2

1,4

-1,2

0,5

-1,5

-0,8

PT

-0,5

-0,8

0

-1

-1,3

-0,4

0,2

0,3

IT

-0,5

-1,1

-1,1

-1,5

-1,2

-0,2

0,3

-1

SI

-0,5

1,5

-0,7

0,1

-0,7

0,4

-0,6

-0,8

III

-1,2

-1,5

IV
CZ

-0,6

-0,2

0,4

-1,4

-2

1,5

0,8

-0,4

-1,1

-0,6

HU

-0,7

-0,4

-0,9

-0,8

-1

PL

-1

1,6

1,8

0,1

3,1

-1

-1,2

-1

-0,9

-0,4

-1,2

-1,7

-1,7

HR

-1

-1

0,5

-1,2

-0,8

-1,8

EE

-1

1,1

-1,1

0,5

-1,5

-0,1

0

-0,4

-0,4

0

SK

-1,1

0

2,3

-1,4

0,3

0,4

LT

-1,3

2,5

0,3

1,1

2,2

-0,4

-1,2

-1,7

-1,8

-1,4

-0,9

BG

-1,4

-0,6

0

-0,7

0,8

-1,5

-1,7

RO

-1,6

0,5

1,6

LV

-1,6

1,4

0,2

-1,6

2,7

-1,6

-1,6

-0,1

1,2

-1,6

-1,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze źródeł opisanych poniżej, kolor szary - wartości
powyżej średniej dla krajów europejskich, puste miejsca oznaczają brak danych
Tabela 1.12. pozwala na ocenę efektów osiąganych przez systemy edukacji wyższej poszczególnych
krajów /grup krajów uwzględniając poziom wydatków publicznych przypadający na studenta.
Spoglądając na wskaźniki dotyczące kształcenia i badań najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce w
dwóch pierwszych grupach krajów - krajach skandynawskich i Europie Zachodniej. Uwagę zwracają
przede wszystkim wysoki poziom osiągnięć w zakresie badań. Umiejętności i wiedza są jednym z
głównych czynników wzrostu gospodarczego i rynek pracy wynagradza wysoko wykwalifikowanych
pracowników. I tak dane dotyczące zatrudnienia i bezrobocia stanowią podstawę do oceny
długoterminowych trendów w zakresie ryzyka na rynku pracy przy różnym poziomie wykształcenia. W
ciągu ostatnich 15 lat, stopa zatrudnienia w krajach UE była zdecydowanie wyższa dla osób z
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wykształceniem wyższym, niż w przypadku osób wykształconych na niższym poziomie. Odwrotnie
kształtowała się sytuacja w przypadku stopy bezrobocia.41
W przypadku wskaźników dotyczących kształcenia - Europa kontynentalna (i Irlandia) ma niższą
liczbę studentów, a kraje skandynawskie i Holandia charakteryzują się niższą liczbą absolwentów i
gorszą pozycją osób z wykształceniem wyższym na rynku pracy. W Europie kontynentalnej wzrost
udziału liczby absolwentów w populacji uczącej się przekłada się na zatrudnienie. Wysokim szansom
na pracę świeżo upieczonych absolwentów towarzyszy niska liczba studiujących.
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej osiągają wysoki udział osób studiujących i osób, które uzyskały
dyplom ukończenia studiów w stosunku do osób studiujących. Absolwenci są bezpośrednią miarą
kształcenia systemu edukacji wyższej. Należy jednak przyznać, że dane o przyznanych dyplomach nic
nie mówią o jakości wyników nauczania absolwentów: poziomie wiedzy, umiejętności i doświadczeniu
nabytym w trakcie studiów. Gdy spojrzymy na uśrednione miary kompetencji, to w tej grupie krajów
poza Czechami uzyskiwane są istotnie niższe wyniki testów PIAAC. Zdecydowanie słabsza pozycja tej
części Europy widoczna jest w dziedzinie nauki, w powyższym zestawieniu zobrazowana liczbą
publikacji i liczbą uniwersytetów w rankingu.
Kraje Europy Południowej przy niższym poziomie wydatków publicznych i niskim poziomie autonomii
osiągają niski udział osób studiujących w populacji i niski udział osób, które uzyskały dyplom
ukończenia studiów w stosunku do osób studiujących. Gdy spojrzymy na uśrednione miary
kompetencji, to mamy wyłącznie dane dla Włoch i Hiszpanii i wyniki są dużo niższe w porównaniu z
pozostałą częścią Europy. Słabsza pozycja południowej części kontynentu widoczna jest także w
obszarze badań.

1.7. Zakończenie
Strategia Lizbońska i Europa 2020 odegrały kluczową rolę w kształtowaniu krajowych reform
finansowania edukacji wyższej w Unii Europejskiej. Wiele analiz wykazuje, że procesy inspirowane
przez instytucje europejskie wpłynęły zarówno na poziom finansowania, dywersyfikację źródeł jak
również wprowadzanie mechanizmów sprzyjających wzrostowi efektywności wydatków. Najwyższy
poziom wydatków na edukację wyższą zarówno w odniesieniu do PKB jak również przypadających na
studenta ma miejsce w krajach wysoko rozwiniętych Europy Północnej i kontynentalnej. Niższy
poziom obserwujemy w Europie Południowej i w krajach postsocjalistycznych. Poziom wydatków jest
silnie skorelowany z bogactwem krajów mierzonym PKB per capita. Z drugiej strony wydatki publiczne
idą również w parze z poziomem PKB (poza krajami anglosaskimi). Wyniki analiz traktować należy z
dużą ostrożności, ze względu na to iż opierają się na prostych korelacjach i nie uwzględniają wielu
zmiennych kontrolnych, które kształtują rezultaty systemów edukacji wyższej.
Zawarty w rozdziale przegląd mechanizmów finansowania szkolnictwa wyższego w Europie wskazuje
na pewne wyraźne tendencje:

41

Wskaźnik zaproponowany w unijnej Strategii 2020 dotyczy zatrudnienia absolwentów w wieku 20-34 ze
średnim i wyższym wykształceniem, którzy ukończyli edukację w ciągu ostatnich 3 lat, według KE powinien
wynieść co najmniej 82%.
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dotacje blokowe pozostają podstawową formą finansowania uczelni wyższych, a zdecydowana
większość państw korzysta z finansowania opartego na algorytmie



w systemach opartych na algorytmach dominują komponenty oparte na nakładach, w ciągu
ostatniej dekady rośnie znaczenie wskaźników wynikowych, są jednak używane rzadziej i mają
relatywnie mniejszą wagę



rośnie wykorzystanie porozumień między ministerstwami i poszczególnymi uczelniami, choć od
strony finansowej budżet uczelni jest w niewielkiej części powiązany z realizacją kontraktu



systemy gdzie jest większe oparcie na rezultatach mają większa autonomię po stronie wydatków



obecny jest stały proces wprowadzania rozwiązań sprzyjających konkurencji między uczelniami,
zwłaszcza w zakresie badań, występujący poza wskaźnikami opartymi na rezultatach
wbudowanymi w algorytm finansowania badań i dydaktyki, w postaci mechanizmów finansowania
celowego, finansowania projektów i finansowania programów doskonałości.



kraje europejskie różnią się tempem zmian; algorytmy wprowadzane są w Europie od lat 90. i w
pierwszej fazie dotyczyły krajów wysoko rozwiniętych, po roku 2000 zmiany zaczęły wprowadzać
kraje Europy Środkowo-Wschodniej

Choć obserwowany jest trend wzrostu autonomii i rozliczalności w polityce wobec uczelni nadal
widzimy silne różnice między poszczególnymi systemami. Kraje europejskie różnią się znacznie pod
względem głębokości i szybkości reform wprowadzanych w edukacji wyższej, w tym również w
zakresie finansowania. Poszczególne krajowe systemy edukacji są wciąż zakorzenione w systemach
regulacji i koordynacji specyficznych dla poszczególnych krajów, które w dużej mierze są wynikiem
historycznego i instytucjonalnego rozwoju. W ciągu ostatniej dekady wiele europejskich krajów
wprowadziło lub wzmocniło element konkurencji i oparcia polityki finansowej na rezultatach. System
dotacji instytucjonalnych, w której dystrybucja funduszy odbywa się na podstawie budżetu
historycznego lub nakładów został zastąpiony przez model mieszany oparty na wynikach. Proces ten
najsilniej widoczny jest w krajach skandynawskich i anglosaskich.
W krajach, w których poziom PKB per capita jest niższy zwiększenie poziomu skolaryzacji musi się
odbyć wzrostem wydatków prywatnych. Kraje, które charakteryzują się wysokim poziomem wydatków
publicznych przypadających na studenta wydają więcej na pomoc studentom. Zarówno rezultaty w
obszarze kształcenia jak również badań są ściśle związane z poziomem rozwoju gospodarczego
krajów europejskich. W krajach tych obserwujemy wyższy poziom autonomii i udział środków
konkurencyjnych. Wysokie wskaźniki publikowalności, cytowalności i liczba liczących się
uniwersytetów w rankingach światowych dotyczą krajów skandynawskich i Europy kontynentalnej.
Wybrane wskaźniki dotyczące rezultatów edukacji wyższej są ze sobą skorelowane. Kraje, które
osiągają dobre wyniki w badaniach, kształcą absolwentów z wyższymi kompetencjami.
Podobieństwa w ramach grup systemów edukacji wyższej częściowo tłumaczy poziom dochodu.
Geograficzne wyróżnienie krajów Europy Północnej, Europy Zachodniej, Południowej i ŚrodkowoWschodniej wskazuje na wpływ uwarunkowań historycznych i politycznych różnych modeli edukacji
wyższej, które rozwijały się w sąsiadujących ze sobą krajach i decydowały o strukturze systemów
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edukacji wyższej42. Jednak w przypadku wybranych rezultatów niektóre kraje wyłamują się z tej
klasyfikacji.

42

Punktem wyjścia do rozważań o modelach edukacji wyższej jest opracowanie Clarka(1983), który wyróżniał
państwowy, humboldtowski i model zorientowany rynkowo (szerzej w: Neave 2003).
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Część 2. Finansowanie szkolnictwa wyższego
w Republice Czeskiej, Finlandii i Francji
2.1. Wprowadzenie
„(…) najbiedniejsi doganiają najbogatszych, w miarę
jak udaje im się osiągnąć ten sam poziom wiedzy
technologicznej, kwalifikacji, wykształcenia (…)” 43
Thomas Piketty

Uczelnie wyższe są obecnie jedną z sił kreujących rozwój ekonomiczny i zwiększającą
konkurencyjność gospodarki - jest to ich nowa rola (Kwiek 2010). Badacze tego zjawiska mówią
nawet o „rewolucji akademickiej” (academic revolution). Co więcej, jak wskazuje Philip G. Altbach,
owa rewolucja ma bezprecedensowy charakter, bo pociąga za sobą rozległe, globalne zmiany
(Altbach, Reisberg, Rumbley 2009). Obecnie jesteśmy świadkami dyskusji nad dalszym kierunkiem
tych zmian (Denek 2011, Denek 2012). Z jednej strony debatuje się o roli środowiska akademickiego
(w tym uniwersytetów w rozumieniu instytucji) jako o miejscu postępu w nauce i technologii oraz
rozwoju intelektualnym społeczeństwa, a z drugiej – wskazuje się na jego słabości, m.in. wybory
pomiędzy jakością kształcenia a ilością absolwentów, „zawody” w produktywności środowiska
akademickiego, rankingi, instrumentalizacja dyplomów wyższych uczelni itp. (Dziedziczak-Fołtyn
2014). Na podstawie tych dyskusji mamy obecnie do czynienia z redefinicją zadań stawianych przed
uczelniami i roli samego wyższego wykształcenia. W elitarnym rozumieniu – uczelnie kształciły w
obszarach nauk teoretycznych, oderwanych od praktyki, przemysłu i gospodarki. Dyplom był
przepustką do uczestnictwa w życiu intelektualnym i naukowym. W egalitarnym rozumieniu,
prezentowanym m.in. przez M. Trow, mamy do czynienia z umasowieniem wyższego wykształcenia,
gdyż ponad 15% osób urodzonych w danych roku podejmuje kształcenie na poziomie wyższym (Trow
1973). Z danych Eurostat wynika, że wśród mieszkańców Czech, Francji i Finlandii będących w wieku
20-24 lata już od roku 1998 został przekroczony poziom 15% osób, którzy podejmują studia (obecnie
jest to ponad 30%).
Czy zatem możliwe jest znalezienie wspólnej płaszczyzny dla tych dwóch funkcjonujących stanów
faktycznych edukacji wyższej? Czy dostęp do niej może być tylko elitarny lub tylko egalitarny? Czy
egalitarność stoi w sprzeczności z jakością kształcenia na poziomie wyższym, a elitarność kłóci się z
koncepcją dobra publicznego? Przedstawione poniżej analizy pokazują, że edukacja wyższa nie
powinna być postrzegana jako dobro publiczne w czystej postaci, choćby dlatego, że staje się ono
dobrem prywatnym, zakupionym przez odbiorców prywatnych, a więc rysuje się tutaj dwoistość tego
dobra. Bez wątpienia niesie ono za sobą pozytywne efekty zewnętrzne, a jego rozwój jest społecznie
akceptowany i pożądany – bez względu na wielkość popytu. W odniesieniu do dóbr i usług
powstających w obszarze edukacji (nie tylko wyższej) mechanizm rynkowy staje się zawodny, co
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uzasadnia interwencję państwa. Widać to na przykładzie wybranych do analizy systemów
finansowania edukacji wyższej.
Szczegółowej analizie stosowanych systemów finansowania szkolnictwa wyższego w niniejszej części
opracowania, poddane zostały 3 kraje: Republika Czeska (w opracowaniu stosowana jest wymiennie
nazwa Czechy), Finlandia oraz Francja. Wybrane kraje są odmienne pod względem stopnia
zróżnicowania instytucji edukacji wyższej, liczebności mieszkańców i studentów, sytuacji gospodarczej
i systemów finansowania. Owe różnice powodują, że każde z wybranych do analizy państw jest
interesujące z perspektywy przyszłych reform naszego sektora edukacji wyższej i badań.
Wszelkie reformy w czeskim szkolnictwie wyższym można zrozumieć tylko w kontekście zmian
zapoczątkowanych Aksamitną Rewolucją. Transformacja społeczno-ekonomiczna jaka nastąpiła po
1990 r. przywróciła uczelniom z jednej strony autonomię instytucjonalną i wolność akademicką a z
drugiej – wymusiła modernizację programów nauczania, stawienie czoła wymaganiom zmieniających
się gospodarki i społeczeństwa oraz zmierzenie się z konkurencją w postaci uczelni niepublicznych.
Jest to droga zupełnie nieporównywalna do fińskiej czy francuskiej, ale zbieżna z tą, jaką przeszedł
nasz kraj i nasze środowisko akademickie.
Finlandia jest interesującym przykładem, gdyż jest to typowe państwo opiekuńcze, gdzie realizowana
jest polityka wyrównywania szans rozumiana jako zapewnienie przez państwo dostępności do
edukacji (na każdym poziomie) niezależnie od pochodzenia i statusu materialnego studenta.
Dodatkowo, jest to kraj gdzie uczelnie współpracują z szeroko pojmowanym otoczeniem
(przedsiębiorstwa, władza lokalna), co pozwala na lepsze wykorzystanie ich potencjału z korzyścią dla
całego społeczeństwa i gospodarki. Na przestrzeni lat ewolucji uległa także relacja uczelnia –
państwo. Władze uczelni negocjują kontrakty ze stroną rządową. Uczelnie dostają środki finansowe,
ale w zamian muszą wypełnić szereg zobowiązań na rzecz państwa. Kontrakty zawierane są na
realizację usług zarówno edukacyjnych jak i badawczych. Z jednej strony mechanizm ten podnosi
efektywność a z drugiej wymaga odpowiedniego planowania zadań i sposobów ich realizacji. Stąd
wprowadzono tutaj nowy system zarządzania, tj. zarządzanie przez cele lub zadaniowe.
Współczesny obraz francuskiego systemu edukacji wyższej został ukształtowany przez falę reform
zapoczątkowanych w latach osiemdziesiątych XX w. Proces ten jeszcze się nie zakończył i zmierza
ku utrzymaniu co najmniej na obecnym poziomie autonomii uczelni, uelastycznieniu systemów
awansów naukowych, włączeniu biznesu do finansowania badań naukowych. Wszystko po to, by
środowisko naukowo-akademickie miało realny wpływ na rozwój kraju, gospodarki i społeczeństwa.
Jednocześnie jest to kraj, w którym studiuje 11,3% ogólnej liczby studentów kształcących się w całej
Unii Europejskiej. Pod względem liczby studentów Francję wyprzedzają w Europie tylko Niemcy
(14,5%) oraz Wielka Brytania (12,3%). Uczelnie francuskie zawierają z rządem kontrakty a ich
sednem jest połączenie założeń zarówno narodowego jak i lokalnych oraz regionalnych planów
rozwoju, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb szkół wyższych w zakresie nauczania,
działalności badawczej oraz zarządzania i współpracy międzynarodowej zgłaszanych przez
studentów, pracowników naukowych i badawczych, personel administracyjny i pomocniczy oraz
instytucje zewnętrzne. Widać więc jak wielu interesariuszy musi dany kontrakt uwzględnić. Pokazuje
to, że jest możliwym pogodzenie interesu państwa, uczelni (w tym studentów i pracowników) i ich
otoczenia.
Należy w tym miejscu ponownie zaznaczyć, że poniższe opracowanie ma na celu nie tyle ocenę
poszczególnych mechanizmów finansowania i systemów edukacji wyższej, co ich scharakteryzowanie
i wskazanie zarówno na wspólne cechy, jak i specyfikę stosowanych rozwiązań. Realizacji tego
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zadania posłużyły analizy danych zastanych oraz przeprowadzone konsultacje z zagranicznymi
ekspertami, będącymi jednocześnie uczestnikami systemów edukacji wyższej w swoich krajach.
Informacje uzyskane w toku odbytych konsultacji zostały wykorzystane w opracowaniu. Rozmowy z
ekspertami zostały przeprowadzone przez autorki tego raportu w Finlandii i Czechach na przełomie
lutego i marca 2015 r. W Finlandii w konsultacjach przeprowadzonych przez Grażynę Bukowską brali
udział:


prof. Timo Aarrevaara, dyrektor Masters Program in Higher Education and
Management, University of Helsinki, Department of Political and Economic Studies,



dr Vuokko Kohtamäki należąca do Higher Education Group (HEG) instytucji prowadzącej
badania w obszarze edukacji wyższej, School of Management University of Tampere,



dr Elias Pekkola, należący do Higher Education Group (HEG), School of Management,
University of Tampere,



prof. Keijon Räsänen prowadzący badania w obszarze pracy naukowej, Aalto University
School of Business, Department of Management Studies,



prof. Seppon Ikäheimo, prodziekan Aalto University School of Business w Helsinkach.

Część dotyczącą czeskiego systemu swoim doświadczeniem i wiedzą niniejszy raport wzbogacili
(konsultacje przeprowadziła Jolanta Buczek):


prof. Petr Matĕjů - dziekan w Univesity of Finanance and Administration w Pradze,



Simona Weidnerowa – University of Finance and Administration w Pradze,



dr Daniel Münichem – University of Finance and Administration w Pradze,



dr Karel Šima - Centre for Higher Education Studies w Pradze,



prof. Ivan Wilhelm – rektor Uniwersytetu Karola w Pradze (2000-2006), obecnie
pełnomocnik Rządu Czeskiej Republiki w Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Sportu.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim rozmówcom za poświęcony czas i cenne informacje.

2.2. Rynek edukacji wyższej w Czechach, Finlandii i Francji
– charakterystyka ilościowa
Celem tego rozdziału jest prezentacja najważniejszych informacji o analizowanych w raporcie
systemach edukacji wyższej oraz ich zmianach w ostatnich kilkunastu latach. W kolejnych
zestawieniach będziemy pokazywać dane również dla Polski, co pozwoli uzyskać „polski kontekst”
badanych systemów.
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Rysunek 2.1: Liczba studentów w latach 1998-2012

Źródło: Eurostat

Jak pokazuje rysunek 2.1 w latach 1998-2012 we wszystkich krajach przybyło studentów. Największy
wzrost nastąpił w Czechach - o 105% (w 2012 r. Czechach studiowało 440 230 osób).
W tym czasie liczba studentów w Polsce zwiększyła się o 69% (w 2012 r.- 2 007 212 studentów), w
Finlandii o 24% (w 2012 r.- 308 924 studentów) a we Francji o 13% (w 2012 r.- 2 296 306 studentów).
Do roku 2005 liczba studentów we wszystkich analizowanych systemach rosła, dopiero po tym czasie
następuje zahamowanie, a nawet niewielkie odwrócenie tego trendu. Jeśli porównać zmianę liczby
studentów w roku 2012 w porównaniu do roku 2011, to w Polsce nastąpił spadek o 4%, a w Czechach
o 1%. Liczba studentów w tym okresie w zasadzie nie zmieniła się w Finlandii, a we Francji wzrosła o
4%.
Różnice w wielkości populacji studiujących są związane przede wszystkim z różnicami w liczbie
ludności analizowanych krajów. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że w roku 2014 Francja pod
względem liczby mieszkańców była 12 razy większa od Finlandii, 6 razy od Czech oraz niecałe 2 razy
od Polski. Jednak oprócz wielkości kraju wpływ na liczebność studiujących będzie miał stopień
umasowienia edukacji wyższej. Poniżej będziemy odnosić się do tego problemu.
Tradycyjnie najwięcej studentów można znaleźć w grupie wiekowej 20-24 lata, a mniej w grupie 25-30.
Jednak widać różnice w wieku rozpoczynania studiów w analizowanych krajach. W Czechach i Francji
wśród studentów przeważają młodzi ludzie zaraz po maturze (20-24 lata) - stanowili oni w 2012 r.
około 56% populacji studiującej. Nieco starszych (25-29 lat) było mniej - odpowiednio około 16% w
Czechach i 11% we Francji. Tymczasem w Finlandii młodzież coraz częściej odracza moment
rozpoczęcia studiów – grupa wiekowa 20-24 lata to około 45% ogółu studiujących, zaś 20-25-latkowie
to ¼ studentów. Ta różnica widoczna jest również na poniższych rysunkach zestawiających
studiujących z całą populacją w danej grupie wiekowej.
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Rysunek 2.2. Udział studentów w wieku 20-24
w całej populacji obywateli w tym wieku
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Rysunek 2.3. Udział studentów w wieku 25-29
w całej populacji obywateli w tym wieku
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat

Największy udział studiujących w całej populacji młodych ludzi w analizowanym okresie widzimy w
Finlandii, jest to jak - pokazano w pierwszej części opracowania – kraj, gdzie wskaźnik skolaryzacji
młodych dorosłych należy do najwyższych w Europie. Jednocześnie powyższe rysunki pokazują
wyraźnie wspomniany trend odraczania terminu rozpoczęcia studiów wyższych. W latach 1998- 2007
udział studiujących Finów w populacji 20-24 lata rósł, by w następnym okresie spaść do poziomu z
początku naszej analizy. Z kolei wśród ludności w wieku 25-29 studiujących przybywało i w roku 2012
ich udział w populacji był większy niż w 1998 (odpowiednio 18% i 22%)
W analizowanym okresie w Czechach podobnie jak w Polsce nastąpił znaczny wzrost zainteresowania
studiami wyższymi wśród młodzieży bezpośrednio po maturze. Jednocześnie nasi południowi sąsiedzi
później niż Polacy rozpoczęli umasowienie edukacji wyższej, dlatego też w 1998 studiowało tam
proporcjonalnie mniej młodych ludzi niż w Polsce. Jednak w kolejnych latach różnica szybko malała.
W Czechach udział studiujących wśród młodzieży 20-24 lata w 1998 roku wynosił 14%, w 2002 r.
przekroczył 20%, by w 2012 r. osiągnąć wartość 37%. Jednak w przeciwieństwie do Polski u naszych
południowych sąsiadów wzrost populacji studiujących widoczny jest również w kohorcie wiekowej 2529 lat. Udział studentów w ogólnej liczbie obywateli czeskich w wieku 25-29 lat w 1998 r. wynosił
4,5%, ale w 2005 roku przekroczył poziom 7%, a w 2012 r. – 10%.
Na tym tle stabilnie wygląda sytuacja we Francji, gdzie nie zanotowano w analizowanym okresie
istotnych zmian udziału studiujących w populacji ludzi młodych. Warto przypomnieć, że w porównaniu
z innymi krajami europejskimi udział studiujących w Francji jest stosunkowo niski.
Z samej różnicy w liczbie studiujących wynikać będzie również liczba i zróżnicowanie uczelni. Stąd
zdecydowanie najwięcej jest tych instytucji we Francji. Francuski system jest też najbardziej złożony i
istnieje w nim wiele instytucji specyficznych, które nie występują w innych krajach. Podobnie jak
pokażemy dalej, specyficzne rozwiązania kolejnych krajów utrudniają nieco porównywanie tych
systemów, nawet w tak prostym podziale jak na uczelnie publiczne i niepubliczne. Dlatego też
poniższe zestawienia należy traktować z pewną ostrożnością, a zrozumienie tego, co kryje się za tymi
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liczbami, wymaga szczegółowej analizy poszczególnych systemów, czemu m.in. poświęcone są
załączone do tego opracowania Aneksy oraz szczegółowe opisy w dalszej części tego rozdziału.

Tabela 2.1. Uczelnie wyższe w podziale na publiczne i niepubliczne (w 2013 r.)
Kraj
Czechy
Finlandia**
Polska
Francja

Liczba uczelni publicznych
28*
39
132
307

Liczba uczelni niepublicznych
45
0
306
1237 ***

Źródło: opracowanie własne
* w tym 2 - państwowe
** w Finlandii dwa uniwersytety działają jako fundacje – Aalto University Foundation jako Aalto University oraz TTY Foundation,
jako Tampere University of Technology, przy czym są one finansowane ze środków publicznych

*** uczelnie niepubliczne we Francji nie mają w większości prawa wydawania dyplomów państwowych ukończenia studiów
wyższych.

Zob.:

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49085/les-etablissements-d-enseignement-superieur-

prives.html

Do roku 1998 w Czechach funkcjonowały jedynie publiczne uczelnie (finansowane z budżetu
państwa). Uczelnie niepubliczne mogą być formalnie powoływane dopiero od 15 lat (pierwsze
powstały w 2000 r.), czyli o 10 lat później niż w Polsce 44. Wśród czeskich uczelni wyższych wyróżnia
się 3 grupy instytucji: publiczne, prywatne i państwowe (te ostatnie w tabeli nr 2.1 zostały
potraktowane razem z uczelniami publicznymi, gdyż kategoria uczelni państwowych jest bardzo wąska
- mieści się w nich szkolnictwo resortowe podlegające ministerstwu obrony bądź spraw
wewnętrznych). W roku 2002 funkcjonowało w Czechach w sumie 55 uczelni, z czego 24 publiczne,
27 prywatne i 4 państwowe. Przez następne 10 lat liczba uczelni wzrosła, ale nie w tak spektakularny
sposób, jak wystąpiło to miejsce w tym czasie w Polsce. W 2013 r. w Czechach działały 73 uczelnie
(26 publicznych, 45 prywatnych i 2 państwowe). Jak w większości krajów, tak i w Czechach rynek
edukacji wyższej tworzą uczelnie różnej wielkości. Spośród kilkudziesięciu uczelni za najbardziej
ważne pod względem pozycji w akademickim świecie i liczby studentów uchodzi kilka z nich publicznych. Na pierwszym miejscu jest najstarszy w tej części kontynentu - praski Uniwersytet
Karola. Następnie należy wymienić Uniwersytet Masaryka w Brnie oraz Uniwersytet Technologiczny w
Pradze.
W Czechach w przeważającej części studenci kształcą się w uczelniach publicznych. Przed rokiem
2000 uczęszczało do nich 96% wszystkich studentów. Niestety dane Eurostatu nie pozwalają udzielić
odpowiedzi, gdzie kształciło się pozostałe 4% studentów. Można jedynie przypuszczać, że w statystce
międzynarodowej nie zostali wyodrębnieni studenci uczelni państwowych. Po roku 2006 udział
studentów uczelni publicznych w ogólnej liczbie studentów spadł poniżej 90% i wyniósł w 2007 r –
88%. Wskaźnik studentów uczelni niepublicznych systematycznie rósł, ale w 2012 r. spadł do 14% (z
15,3% w 2011 r.).
Fiński rynek edukacji wyższej tworzą dwa typy uczelni publicznych – uniwersytety i politechniki. Model
fińskich uniwersytetów oparty jest, podobnie jak i czeskich, na tradycji humboldtowskiej. W 2013 r.

44

W Polsce przełomem w tym zakresie było uchwalenie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
65, poz. 385 ze zm.), w której niezwykle istotnym rozstrzygnięciem prawnym było zezwolenie na tworzenie niepublicznych
uczelni wyższych.
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działało w Finlandii 14 uniwersytetów i 25 politechnik (universities of applied sciences)45. Uniwersytety
mają w większości charakter wielodyscyplinarny i tylko 5 z nich działa w wąskich specjalizacjach, tj.
technologie (2), ekonomia (1), sztuka (1) i wojskowość (1). Największym i najstarszym jest
Uniwersytet w Helsinkach (w 2013 r. wstąpiło nań 21% wszystkich nowo przyjętych studentów).
Ważny dla fińskich uniwersytetów jest rok 2009, kiedy wprowadzono ustawodawstwo dające im z
jednej strony szeroką autonomię, a z drugiej – wpłynęło na sposób zarządzania (nakazano by w
radach nadzorczych zasiadało 40% zewnętrznych członków). Zarządy uczyniono odpowiedzialnymi za
politykę budżetową, zarządzanie finansami oraz rachunkowość i kontrolę (za te dwa ostatnie zadania
członkowie zarządu ponoszą osobistą odpowiedzialność).
Politechniki do systemu szkolnictwa wyższego zostały włączone na początku lat 90. XX w. Dziś
oferują edukację na I i II poziomie kształcenia (bez studiów doktoranckich), powiązaną ściśle z
rynkiem pracy. Zwierzchnictwo nad politechnikami oprócz państwa sprawują władze samorządowe
(gminne), regionalne oraz prywatni interesariusze (de Boer H., Jongbloed B. (et. al.), 2014).
Obecnie uniwersytety są obecnie niezależnymi podmiotami prawnymi, a dwa z nich działają jako
fundacje. Podobna sytuacja formalnoprawna jest w odniesieniu do politechnik. Licencję na ich
działalność Rada Państwa może przyznać samorządom lokalnym, federacjom samorządów lub gmin
bądź fundacjom (Musiał 2014). Zarówno uniwersytety jak i politechniki mają dużą autonomię w
zarządzaniu swoim majątkiem.
We Francji na rynek edukacji wyższej składają się cztery grupy uczelni publicznych: uniwersytety,
Grandes ѐcoles, techniczne instytuty oraz szkoły specjalistyczne. Głównym zadaniem uniwersytetów
jest prowadzenie ogólnie dostępnej edukacji na poziomie wyższym. Obecnie we Francji funkcjonują
73 uniwersytety o charakterze wielodyscyplinarnym, prowadzące jednocześnie badania naukowe i
kształcenie, które jest ukierunkowane na potrzeby rynku pracy. Natomiast bardzo selektywny i elitarny
charakter mają Grandes ѐcoles (w liczbie 35), które kształcą elity francuskiego społeczeństwa i są
ściśle sprofilowane.
Poza publicznymi uczelniami we Francji działają także uczelnie niepubliczne, które mogą wydawać
dyplomy ukończenia studiów wyższych jedynie w dwóch przypadkach: po uzyskaniu akredytacji
ministerstwa (tj. Biuro Uznawalności Wykształcenia) bądź w wyniku zawarcia umowy z uczelnią, która
ma takie prawo. Rynek uczelni niepublicznych tworzy 13 uczelni wyższych (w tym 5 instytutów
katolickich), 50 uczelni inżynieryjnych i technicznych, 60 szkół handlowych, 942 uczelni zawodowych
(Sections de Technicien Supérieur) i 172 szkół przygotowujących do nauki w Grandes ѐcoles (Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles)46.
Pomimo znacznej liczebnej przewagi uczelni niepublicznych to jednak w uczelniach publicznych
kształci się większość studentów. W roku 1998 w uczelniach publicznych kształciło się 87%
wszystkich studentów. Od roku 2011 wskaźnik ten spadł poniżej 80%. Konsekwencją tej tendencji jest
wzrost odsetka studentów uczelni niepublicznych, jednakże w okresie od 1998 r. do 2012 r. nigdy nie
przekroczył on poziomu 21%.

45

Obecnie (2015 r.) w Finlandii działają 24 politechniki, gdyż w 2014 r. nastąpiła konsolidacja politechnik Kemi-Tornio oraz
Rovaniemi, w wyniku której powstał Lapland University of Applied Sciences (zob.:
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yliopistokoulutus/yliopistot/?lang=en and polytechnics
oraz http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulut/?lang=en )
46
Informacje na podstawie danych pobranych z: http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-denseignement-superieur-et-de-recherche.html

67

We wszystkich analizowanych systemach przeważa odsetek studentów studiów stacjonarnych.
Najbardziej jest to widoczne w Czechach – od 1998 r. wskaźnik ten przekracza 90%, a w 2012 r.
wyniósł 97%.

2.3. Ewolucja systemów finansowania szkół wyższych
w wybranych krajach
Przez ostatnie 3 dekady mechanizmy finansowania edukacji wyższej w analizowanych krajach były
poddawane licznym reformom i przeobrażeniom. Obecnie mechanizmy te ewoluują w kierunku
budowy wyraźnego związku pomiędzy finansowaniem uczelni a efektami ich działalności (systemy
projakościowe). Przebieg tych procesów został zilustrowany na osi czasu na rysunku 2.4.

Rysunek 2.4. Ewolucja systemów finansowania edukacji wyższej w wybranych krajach europejskich

Algorytm***
System przyrostowy**

Algorytm***
System
przyrostowy**

Algorytm***
System przyrostowy**
Negocjacje*
Kontrakty*

FINLANDIA
System przyrostowy***

Algorytm*

Negocjacje*

Kontrakty *

Kontrakty*** Algorytm*** Negocjacje** System przyrostowy*

FRANCJA
Algorytm***

Algorytm*** Kontrakty**
Negocjacje *

Kontrakty*

……1990 r.

2000 r.

2010 r……

Źródło: opracowanie własne
Gwiazdki umieszczone przy mechanizmach finansowania pokazują znaczenie danego mechanizmu w całym
systemie: *** bardzo ważny, **ważny, * mało ważny.
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Kontrakty ****
Negocjacje **
Algorytm – uwzględniający czynniki ilościowe i jakościowe **

CZECHY

Element konkurencji na rynku edukacji wyższej jest widoczny zwłaszcza w tych krajach, gdzie
funkcjonują obok siebie uczelnie publiczne i niepubliczne. Uczelnie konkurują nie tylko o studentów,
ale także o środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, co wprowadza do gry element
niepewności finansowej (wyjątkiem jest Finlandia, gdzie wszystkie uczelnie są finansowane z
publicznych środków). Państwo, z jednej strony minimalizuje swoją ingerencję w instytucje edukacji
wyższej, a z drugiej - właściwi ministrowie i organy przez nich powołane odgrywają kluczową rolę w
procesach alokacji środków budżetowych. Zanim zostanie przedstawiona charakterystyka
poszczególnych systemów, należy zaznaczyć, że wszystkie one zmierzają wyraźnie do nadania
większego znaczenia wskaźnikom opisującym jakość kształcenia i badań (Rysunek 2.4). Uczelnie,
konkurując między sobą o pieniądze publiczne, negocjują warunki, na jakich będą im one
przydzielone, a następnie zawierają kontrakty ze stroną rządową, gdzie nierzadko ściśle określona
jest liczba i struktura absolwentów czy obszary prowadzonych badań.
Ewolucję czeskiego systemu finansowania szkół wyższych można podzielić na trzy etapy, a
zastosowane w nich rozwiązania w jakimś stopniu funkcjonują do chwili obecnej – z jedną istotną
uwagą – większe znaczenie nadano efektywności uczelni wyższych mierzonej jakością prowadzonych
badań naukowych, liczbą studentów i wynikami cyklicznej ewaluacji (Rysunek 2.4).
Model funkcjonujący tuż po okresie komunistycznym, oparty na kilkuletnich przedziałach czasu, bez
powiązania z jakością prowadzonych badań naukowych czy zmieniającą się liczbą studentów
(incremental funding), charakteryzował się znacznym bezpieczeństwem finansowym i stabilnością
uczelni. Otrzymywały one przeważnie środki na poziomie roku poprzedniego bez względu na ich
realne wykorzystanie i potrzeby, zatem nie było mowy o reakcji władz uczelni bądź państwa na zmiany
zachodzące w gospodarce czy społeczeństwie (Kwiek, 2014).
Od modelu incremental funding konstruktorzy systemu finansowania edukacji wyższej przeszli w 1991
r. do modelu, w którego centrum znalazł się statystyczny student (per capita funding). Budżet został
podzielony na trzy części, tj. normatywną (ogólne koszty kształcenia, wynagrodzenia dla pracowników,
koszty ponoszone na infrastrukturę), ponadnormatywną (dodatkowe koszty, np. badania naukowe) i
rezerwy. System finansowania szkolnictwa wyższego został także powiązany z osiągnięciami
naukowymi uczelni (w 2004 r.).
Po roku 2004 coraz silniejsze przy rozdzielaniu budżetów było znaczenie dorobku badawczego
czeskich uczelni. Stopniowo, od 2008 r. rozpoczął się proces przechodzenia do modelu opartego na
wynikach uczelni (performance-based research funding system). Wprowadzono metodologię ewaluacji
(The Evaluation Methodology) - cały czas reformowaną i udoskonalaną (Málek, Hudečková, Matějka,
2014). Obecnie trwają prace nad jej nową postacią, która ma zostać upubliczniona latem bieżącego
roku. Jednak już w swej obecnej postaci ma opinię najbardziej radykalnego w Europie narzędzia
oceny jakości prowadzonej działalności naukowo-badawczej uczelni wyższych. W zamierzeniu system
ten ma wspierać i premiować uczelnie wyróżniające się na polu naukowo-badawczym.
Obecnie w systemie finansowania czeskich uczelni współegzustują wszystkie powyżej opisane
modele. Jednakże traci na znaczeniu model mający swoje źródła w czasach sprzed Aksamitnej
Rewolucji na rzecz dwóch ostatnich, z coraz mocniejszym akcentem położonym na jakość badań
naukowych. Zastosowano tu trzy kategorie podlegające ocenie: wyniki badawcze, jakość kształcenia i
zatrudnienia absolwentów oraz umiędzynarodowienie i mobilność (Kwiek, 2014). Uczelnie czeskie są
dziś w drodze do rozwiązań opartych na kontraktach i negocjacjach ze stroną rządową przy podziale
środków publicznych. Wyodrębniają się tutaj następujące tendencje w finansowaniu edukacji wyższej:
zmniejszenie wagi czynnika opartego na liczbie studentów, wzrost znaczenia osiągnięć naukowych
oraz umiędzynarodowienia studiów i zatrudnialności absolwentów po opuszczeniu murów uczelni.
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Gospodarkę Finlandii na początku lat 90. XX w. dotknął kryzys wywołany upadkiem Związku
Radzieckiego, co negatywnie wpłynęło na poszczególne sektory gospodarki, która dotąd prowadziła
wymianę ze swoim sąsiadem. Wprowadzono wówczas na szeroką skalę model zarządzania przez
cele wraz z budżetami zadaniowymi, co znalazło też odbicie w systemie finansowania edukacji
wyższej (Rysunek 2.4). Wszelkie kontrakty przyjęły postać porozumień wykonawczych (performance
agreement), tj. formalny, ale partnerski kontrakt – umowa prawno-finansowa między ministerstwem a
uczelniami (Musiał, 2014). Kontrakty były zawierane co 3 lata i w ich wyniku uczelnie zyskały sporą
autonomię w dysponowaniu otrzymanymi dotacjami. Ramami autonomii finansowej były zapisy
kontraktów i cele kształcenia, jakie uczelnie zobowiązały się osiągnąć. Kontrakty zapewniały
ministerstwu stały monitoring uczelni i ich ewaluację. Celem ówczesnego ustawodawstwa było
zagwarantowanie stałego i przewidywalnego poziomu nakładów na szkolnictwo wyższe, zwłaszcza w
sytuacji, gdy uczelnie finansowane były (co nie uległo zmianie do dziś) głównie ze środków
publicznych. W Finlandii zauważalna jest tendencja zwiększania nakładów na uniwersyteckie badania
naukowe i rozwój. Jedną z przesłanek takiej zmiany jest powiększenie środków finansowania, tj.
dopływ środków pochodzących z grantów Akademii Finlandii oraz Fińskiej Agencji Finansowania
Innowacji – Tekes. Środki te uznawane są za zewnętrzne, choć de facto pochodzą z budżetu
państwa, ale uczelnie muszą się o nie ubiegać na zasadach konkurencyjnych. W Finlandii (najsilniej
spośród opisywanych systemów) sposób alokacji środków między uczelnie oparty jest na
negocjacjach i kontraktach zawieranych z rządem. Stąd obie negocjujące ze sobą strony muszą
opierać się na trwałym i kompetentnym zasobie pracowników.
Podłożem przeprowadzonych reform było przede wszystkim zrozumienie, że uczelnie są ważnym
instrumentem rozwoju społecznego kraju i mogą być skutecznym narzędziem w poprawie pozycji
konkurencyjnej fińskiej gospodarki na globalnym rynku.
We Francji, począwszy od pierwszej dekady XXI w., również zostało wzmocnione powiązanie między
finansowaniem instytucji szkolnictwa wyższego a wynikami ich działalności w zakresie edukacji i
badań (Rysunek 2.4). Ewolucja systemu finansowania uczelni wyższych we Francji w efekcie zmieniła
ten system z modelu, gdzie był on instrumentem ścisłej kontroli państwa na model kontraktowy (z
włączeniem do obiegu zewnętrznych interesariuszy, tj. administracji miejskich, lokalnych i
regionalnych). Stosowany tu od 1989 r. system, zmieniał się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wpierw oparty był głównie na liczbie studentów, kosztochłonności kierunków studiów oraz poziomie i
trybie studiów. W 1994 r. wprowadzono model San Remo, w którym obok liczby studentów brano pod
uwagę liczebność kadry naukowo-dydaktycznej oraz wielkość powierzchni nieruchomości uczelni. Od
2009 r. implementowano system NICE, który do kryteriów czysto ilościowych dopisuje jakościowe
(produktywność, wskaźnik cytowań, kontynuacja przez absolwentów nauki na dalszych poziomach w
tej samej uczelni) (Modrzyński, Kwiek, 2014). Uczelnie są zobowiązane do wcześniejszego
przedstawienia swojego projektu budżetu przed władzami centralnymi celem jego akceptacji (bądź
modyfikacji) (EURYDICE, 2008).
Wprowadzone zmiany doprowadziły do silnej konkurencji między uczelniami i polaryzacji instytucji na
elitarne i masowe. Jeśli wskazać na trzy główne zmiany, jakie dokonały się we Francji w obszarze
finansowania szkolnictwa wyższego, to są to: 1) wprowadzenie systemu kontraktowego, 2)
zacieśnienie związków uczelni z otoczeniem lokalnym i regionalnym, 3) zapewnienie uczelniom
zewnętrznej autonomii.
Podsumowując proces przemian systemowych w finansowaniu edukacji na poziomie wyższym w
analizowanych krajach, należy wskazać na trzy zbieżne punkty: zachowano mechanizm oparty na
algorytmie finansowania, wprowadzono umowy pomiędzy uczelniami a stroną rządową, których
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warunki korelują z zapisami strategii państwowej, a środki na badania alokowane są na podstawie
procedur konkursowych (Rysunek 2.4). Wśród wskaźników efektywności zazwyczaj stosuje się wyniki
studentów w nauce oraz liczbę wypromowanych magistrów i doktorów, liczbę publikacji naukowych
pracowników, umiędzynarodowienie uczelni oraz rozwój własnej kadry naukowej.
Cechą wspólną obecnych reform mechanizmów finansowania edukacji wyższej jest dążenie do
nadania jednoczesnego znaczenia czynnikom ilościowym i jakościowym przy alokacji środków. Mają
temu służyć kilkuletnie kontrakty między uczelniami a stroną rządową zawierane w drodze negocjacji.

2.4. Cele stawiane przed sektorem edukacji wyższej
Wskazane powyżej zmiany w systemach organizacji i finansowania szkolnictwa wyższego związane
są - jak pokazano - z poszukiwaniem poprawy efektywności wydatkowania środków publicznych,
rozumianej jako osiągnięcie założonych celów przy najmniejszych możliwych kosztach. Poniżej
przyjrzymy się, jak cele te są definiowane i jak mierzone jest ich osiągnięcie w analizowanych krajach.
W Czechach głównym celem stawianym przed szkolnictwem wyższym, który pojawia się zarówno w
dokumentach jak i w naszych dyskusjach z ekspertami, jest uczynienie uczelni nowoczesnymi i
konkurencyjnymi na europejskim rynku. Ważnym celem jest również zwiększenie liczby studiujących,
ale jednocześnie wskazuje się na konieczność dostosowania liczby i struktury absolwentów do
potrzeb gospodarki oraz włączenia do programów studiów praktyki zawodowej. W tym celu uczelnie
powinny skupić się na swoich specjalizacjach, tj. dydaktyce bądź badaniach naukowych. Problemem
występującym dosyć powszechnie na uczelniach jest wieloetatowość kadry naukowej, której nie wolno
mylić z mobilnością nauczycieli akademickich. Wypada zatem, zdaniem czeskich ekspertów,
zbudować odpowiedni system motywacyjny i płacowy, aby zachęcić pracowników naukowych do
mobilności przestrzennej, gdyż jest to wyjście do wymiany doświadczeń badawczych i budowy
potencjału naukowego. System ten powinien także sprzyjać awansom zawodowym, gdyż czeska
kadra naukowa starzeje się, nie wychowawszy swoich następców.
W opublikowanej w 2009 r. Białej Księdze Petr Matĕjů (Matĕjů, 2009) wskazał cały katalog działań,
których podjęcie w opinii autorów księgi odgrywa pierwszoplanową rolę w budowie konkurencyjności
rynku edukacji wyższej – oto kilka z nich.:
1) skuteczna implementacja Strategii Bolońskiej,
2) wyraźny wzrost wydatków na szkolnictwo wyższe,
3) wzrost liczby wstępujących na studia,
4) wzrost aktywności naukowo-badawczej,
5) stworzenie przestrzenni dla uczelni niepublicznych (tylko dwie spośród uczelni niepublicznych
mają status uniwersytetów),
6) rozszerzenie autonomii uczelni także na obszary związane z organizacją, zarządzaniem
kadrami, doborem formy prowadzonych zajęć i usankcjonowanie tego odpowiednimi
przepisami prawa,
7) włączenie studentów do procesu oceny jakości kształcenia na danej uczelni,
8) utworzenie systemu informacji publicznej o uczelniach, badaniach i projektach finansowanych
w ramach unijnego programu Operational Programme Educational for Competitiveness,
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9) zmiana modelu kariery akademickiej, tj. potraktowanie tej kwestii jako wewnętrznej sprawy
każdej uczelni (dotyczy także tytułów profesorskich),
10) podstawowe źródła finansowania uczelni to: środki publiczne pochodzące z budżetu państwa i
alokowane przy pomocy algorytmu, opłaty pochodzące od studentów, środki pochodzące z
sektora przedsiębiorstw,
11) wprowadzenie powszechnego czesnego, któremu powinno towarzyszyć zapewnienie
studentom dostępu do specjalnych grantów (basic study grant – przysługujący każdemu
studentowi tylko jeden raz) oraz kredytów 47.
Założenia Białej Księgi nie zostały jednak zastosowane w praktyce. Według opinii ekspertów, z
którymi rozmawialiśmy, stało się tak głównie z powodów politycznych oraz ostrych protestów
społeczności akademickiej przeciwko wprowadzeniu czesnego za studia oraz nowatorskim planom
zreformowania sposobów nadawania tytułów i stopni naukowych. Niemniej stała się ta Księga
punktem wyjścia do opracowania nowych planów reformowania sektora edukacji wyższej w
Czechach. W 2011 r. Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu sporządziło Strategię na lata 2011 2015, której hasło przewodnie brzmi „from quantity to quality”, a priorytety czeskich uczelni wyższych
zogniskowano w trzech, opisanych poniżej segmentach: jakość, otwartość, efektywność finansowania
(Ministry of Education, Youth and Sports, 2011). Postulaty tu zapisane w dużym stopniu są zbieżne z
przedłożonymi w Białej Księdze. Wyraźną różnicą jest to, że w Strategii na lata 2011-2015 nie ma
bezpośrednich odniesień do polepszenia sytuacji uczelni niepublicznych, tak aby mogły konkurować z
państwowymi uniwersytetami, postulatów reformy procedury nadawania tytułów i stopni naukowych
oraz wprowadzenia opłat za studia.
Priorytety czeskiej Strategii na lata 2011-2015:
1. Jakość
Dla osiągnięcia pożądanego poziomu jakości kształcenia i badań należy utrzymać liczbę absolwentów
adekwatną do zmian demograficznych i potrzeb gospodarki. Z danej kohorty wiekowej ⅔ osób
powinno podjąć studia wyższe. Natomiast spośród absolwentów studiów I stopnia 50% powinno
kontynuować kształcenie na II stopniu. Rozważa się zmianę algorytmu finansowania uczelni przez
zmniejszenie znaczenia parametru wejściowego, tj. liczby studentów na korzyść parametrów
projakościowych. Stopniowo na wadze zyskać powinny umowy zawierane z ministerstwem edukacji w
celu efektywniejszego wykorzystania środków budżetowych. W celu uzyskania odpowiedniej do
potrzeb czeskiej gospodarki i nauki liczby uczelni powinno zaostrzyć się procedury uruchamiania
nowych uczelni, a wesprzeć już istniejące. Ministerstwo będzie wspierać dywersyfikację działalności
uczelni w obszarze badań naukowych, kształcenia, współpracy międzynarodowej i osadzenia w
regionie. Należy umocnić pozycję Komisji Akredytacyjnej, która obecnie pełni funkcję ciała doradczego
ministerstwa i nie wydaje samodzielnych decyzji. Proponuje się wprowadzenie złożonych kryteriów
oceny jakości działalności uczelni (systemy wewnętrznego i zewnętrznego zapewniania jakości).
Uczelnie powinny opracować nowoczesne metody edukacyjne oraz zróżnicować tryby studiowania
(wsparcie studiów niestacjonarnych przy zrównaniu ich jakości ze studiami stacjonarnymi) oraz muszą
czuć się współodpowiedzialne za zatrudnienie absolwentów, stąd propozycja, alby do algorytmu
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Biała Księga jest kompleksowym programem reformy szkolnictwa wyższego w Czechach. Postulaty czeskich reformatorów nie
zostały jednak wdrożone do stosowania w praktyce, gdyż reforma sytemu spotkała się z silnym oporem całego środowiska
akademickiego. Stąd zostały one tutaj jedynie przywołane, a nie gruntownie omówione.

72

wprowadzić wskaźnik zatrudnialności absolwentów. Kontrola państwa powinna być rozciągnięta także
nad poziomem wynagrodzenia osób z tytułem licencjata zatrudnionych w publicznych placówkach,
zapewniając im minimalną płacę.
2. Otwartość
Otwartość uczelni rozumiana jest w Strategii jako współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany
studentów, pracowników oraz badań naukowych. Ten ostatni wymiar otwartości uczelni miałby się
przejawiać w przekazywaniu dodatkowych środków dla uczelni, które pozyskają międzynarodowy
grant badawczy. Otwartość to także współpraca z biznesem i urynkowienie wyników badań
naukowych. Ponadto, uczelnie powinny otworzyć się na studentów ze środowisk o niskim statusie
ekonomicznym, miałby w tym pomóc system stypendiów oraz kursów przygotowawczych do studiów,
a także współpraca uczelni ze szkołami niższego szczebla (rola informacyjna uczelni).
3. Efektywność finansowania
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na finansowanie szkolnictwa wyższego jest m.in. zwiększenie
poziomu wydatków na jednego studenta w odniesieniu do PKB. Pod presją innych segmentów
gospodarki i postulatów dotyczących racjonalizacji wydatków publicznych, zmian demograficznych w
społeczeństwie oraz wydłużenia cyklu studiów (duża część absolwentów studiów licencjackich
kontynuuje naukę) odsetek wydatków utrzymywał się do niedawna na niekorzystnym, niskim
poziomie.
Ponadto, należy opracować nowy model zarządzania na poziomie instytucjonalnym, który
unowocześni uczelnie poprzez m.in. maksymalizację wykorzystania środków unijnych, modernizację
budynków, bibliotek i akademików. W Strategii znalazło się także miejsce dla programu wsparcia
badań i innowacji przez uwzględnienie w poziomie finansowania uczelni ich wyników w zakresie
działalności B+R oraz liczby absolwentów.
Fińskie reformy sektora edukacji wyższej wśród celów wprowadzanych zmian wskazują ponownie
wzrost konkurencyjności międzynarodowej uczelni oraz zwiększenie liczby studiujących.
Na liście bardziej szczegółowych celów fińskiego sektora edukacji wyższej do osiągnięcia w
najbliższym czasie powinno się znaleźć:
1) umiędzynarodowienie studiów i badań naukowych,
2) wkład uczelni w rozwój społeczny m.in. przez współpracę z otoczeniem oraz stworzenie
nowoczesnej infrastruktury badawczej,
3) poprawa dostępności do kształcenia w dziedzinie nauk inżynieryjnych i technicznych,
4) podniesienie poziomu innowacyjności,
5) zmniejszenie liczby uczelni celem wzmocnienia ich potencjału,
6) większe sprofilowanie ośrodków akademickich (wyspecjalizowanie),
7) jasne kryteria awansu społecznego kadry naukowej,
8) stworzenie programów kształcenia opartych na badaniach,
9) wyjście na przeciw oczekiwaniom studentów,
10) spopularyzowanie kształcenia przez całe życie,
11) realizacja tzw. trzeciej misji (tj. budowanie relacji z otoczeniem) .
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W dłuższej perspektywie czasu (do 2020 r.) założeniem polityki edukacyjnej fińskiego rządu jest
upowszechnienie wyższego wykształcenia do poziomu 30% wśród osób w wieku 25-64 lata oraz 42%
wśród samych tylko 30-latków. Cel ten jest ściśle powiązany z założeniem stworzenia równych szans
w dostępie do wyższych uczelni dla wszystkich kandydatów bez względu na ich rasę, płeć,
pochodzenie, status materialny oraz z dążeniem do skrócenia czasu nauki (na wszystkich poziomach
kształcenia) i ze zminimalizowaniem dublowania się treści kształcenia ze zdobytym już wcześniej lub z
posiadanymi kwalifikacjami (poprawa uznawalności wcześniejszych osiągnięć edukacyjnych i
kwalifikacji).
Istotnym narzędziem poprawy konkurencyjności, a również jakości pracy uczelni jest zwiększenie ich
finansowej i organizacyjnej autonomii uczelni. Reformy w pierwszej kolejności objęły uniwersytety.
Uczelnie te dziś nie tylko decydują samodzielnie o strukturze zatrudnionej kadry, ale także o
programach kształcenia. Zawierane trzyletnie porozumienia wykonawcze z jednej strony określają
oczekiwania władzy centralnej względem uczelni, ale z drugiej zwalniają uczelnię z corocznego,
drobiazgowego raportowania ze swojej działalności Jak pokazuje tabela 2, ogólne cele stawiane przed
szkolnictwem wyższym są w tych kontraktach operacjonalizowane i przyjmują postać dość
konkretnych oczekiwań państwa wobec uczelni.
Po reformie uniwersytetów planuje się poddać procesowi rekonstrukcji także politechniki. Głównym
zamiarem przyświecającym temu procesowi jest przejęcie w całości finansowania politechnik przez
rząd – politechniki w tym względzie zostały zrównane z uniwersytetami (de Boer, Jongbloed, et.al.,
2014).

Tabela 2.2. Kontrakty wykonawcze (performance agreements) – założenia na lata 2013-2016
Politechniki
Uniwersytety
Cele
 nadanie 21 907 tytułów zawodowych inżyniera
 nadanie 14 200 tytułów licencjata
 przyznanie 1600 stopni nauczycielom kształcenia
 nadanie 15 023 tytułów magistra
zawodowego
 nadanie 1 635 stopni doktora
 wypromowanie 2018 magistrów
 wypromowanie 8 950 absolwentów cudzoziemców
 przyjęcie 7 475 studentów cudzoziemców
 wysłanie za granicę 11 950 fińskich studentów
 wysłanie za granicę 8 830 studentów fińskich
(wymiany muszą trwać dłużej niż 3 miesiące)
(wymiany muszą trwać dłużej niż 3 miesiące)
Kryteria oceny uczelni
Kształcenie:
 liczba nadanych tytułów magistra w
Kształcenie:
odniesieniu do kadry akademickiej
 liczba nadanych tytułów
zawodowych
w
 liczba nadanych stopni doktora w
odniesieniu do kadry akademickiej
odniesieniu do kadry profesorskiej
 studenci, którzy kończąc studia uzyskali ponad 55
 studentów,
którzy
kończąc
studia
punktów ECTS w ciągu roku akademickiego
uzyskali ponad 55 punktów ECTS w
Badania:
ciągu roku akademickiego
 otrzymane granty na realizację projektów B+R
Badania:
 realizacja trzeciej misji
 publikacje naukowe w stosunku do
 płatne usługi świadczone przez politechniki w
personelu akademickiego
odniesieniu do całkowitego budżetu
 fundusze
pozyskane
w
drodze
Internacjonalizacja:
konkursów na badania w odniesieniu do
 umiędzynarodowienie (mobilność pracowników i
całkowitego budżetu uczelni
studentów)
Internacjonalizacja:
 umiędzynarodowienie
(mobilność
pracowników i studentów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie de Boer, Jongbloed, et.al., 2014.
Zadania do wykonania i cele do osiągnięcia stawiane przed francuskimi uczelniami zostały wyłożone
w dwóch dokumentach-strategiach: Stratégie nationale de recherche (Ministère chargé de
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l'Enseignement Supérieur et de la Recherche - SNR, 2013a) oraz w Stratégie nationale de
l’enseignement superieur – StraNES (Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche, 2013b). Obydwa dokumenty wdrożono w życie w lipcu 2013 r. Pierwszy z tych
dokumentów dotyczy prowadzenia badań, drugi działalności dydaktycznej. Pierwsza ze strategii
wyraźnie wskazuje, że miejscem prowadzenia badań są uniwersytety. Strategia ta definiuje w sposób
ramowy programy badawcze uczelni wyższych. Dokument został opracowany na 5 kolejnych lat i jego
realizacja przebiega w drodze zawieranych umów strony państwowej z uczelniami wyższymi. Celem
strategicznym założonym w drugim dokumencie jest realizacja potrzeb społeczeństwa i gospodarki w
krótkiej i dłuższej (10-letniej) perspektywie, a które mają być zaspokojone przez uniwersytety. W
StraNES wskazano następujące główne cele do realizacji przez uczelnie wyższe:
1) otwarcie się na większą liczbę studentów oraz przygotowanie absolwentów do życia
społecznego i zawodowego w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości,
2) wymiana międzynarodowa studentów,
3) realizacja zaawansowanych projektów badawczych,
4) wprowadzenie

do

programów

kształcenia

elementów

związanych

z

organizacją

i

przeprowadzaniem procesu badawczego,
5) prowadzenie szkoleń dla nauczycieli,
6) upowszechnienie studiów III stopnia.

Ponadto, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych stawia przed
edukacją wyższą zadanie zreformowania studiów I stopnia, tak by nadać im wymiar innowacyjny.
Zaleca się wykorzystywanie w procesie kształcenia nowoczesnych (cyfrowych) technologii zwłaszcza
w nauce języków obcych. Poprawa jakości życia studenckiego ma być środkiem do zwiększenia
mobilności wertykalnej społeczeństwa francuskiego. Zmiana ta ma się dokonać przez pakiet
programów pomocy socjalnej adresowanej do studentów pochodzących z ubogich rodzin.
Wyzwania stojące przed systemem czeskim, fińskim i francuskim mają kilka wspólnych punktów, które
- najogólniej mówiąc - sprowadzają się do następujących obszarów:
1) upowszechnienie wyższego wykształcenia,
2) umiędzynarodowienie uczelni (zarówno w aspekcie wymiany studentów, jak i współpracy przy
realizacji projektów badawczych),
3) szeroko rozumiana współpraca uczelni z otoczeniem,
4) poprawienie pozycji absolwentów na rynku pracy,
5) wysoka jakość kształcenia i prowadzonych badań naukowych.
Wymienione powyżej obszary pokazują najważniejsze zmiany zachodzące w finansowaniu uczelni
wyższych, które zmierzają do wyraźnego powiązania poziomu i struktury finansowania z realnymi
rezultatami osiąganymi przez instytucje edukacji wyższej. Są zbieżne z zaleceniami Komisji
Europejskiej, upublicznionymi w dokumencie pt.: „Europe 2020 target: tertiary education attainment”
(European Commission 2012).
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2.5. Mechanizmy finansowania uczelni wyższych
W niniejszej części opracowania uwaga zostanie skoncentrowana na przeanalizowaniu głównych
źródeł dochodów uczelni oraz sposoby ich alokacji między poszczególne instytucje . Jedną z wielkości
niezbędnych do monitorowania wyników i tendencji w inwestowaniu w edukację (na każdym poziomie)
jest wskaźnik wydatków publicznych na ten cel jako udział w PKB. Oprócz tego poniżej zostanie
zaprezentowany zbiór danych pokazujących inwestycje w edukację wyższą w ostatnich kilkunastu
latach. Jest to ważny zabieg dla uzyskania informacji, ile poszczególne budżety centralne wydają
środków publicznych na edukację wyższą, także w przeliczeniu na jednego studenta. Do analizy
posłużono się przede wszystkim zbiorami udostępnianymi przez Eurostat. Pierwotnym założeniem
było wykorzystanie danych retrospektywnych od początku lat 90. Niestety w zasobach Eurostatu
występują luki w danych historycznych, stąd koniecznością było ograniczenie ich prezentacji do lat, w
których są one kompletne dla wszystkich analizowanych krajów jednocześnie. Z uwagi na to, że
adresatem niniejszego opracowania jest polski czytelnik, dodatkowo przy danych ilościowych (tak jak
to czyniono wcześniej) pokazano odpowiednie dane dla Polski.

2.5.1. Wydatki na edukację wyższą
W podrozdziale 2.2. została zarysowana struktura uczelni wyższych i liczebność studentów w
analizowanych państwach, poniżej – skoncentrowano się na wydatkach na te instytucje. Wielkość
nakładów na edukację może mieć związek z sytuacją gospodarczą i rozwojem kraju. Wybrano do tego
zadania wskaźniki pozwalające na dokonywanie porównań wysiłku finansowego różnych krajów, tj.
udział danych wydatków jako procent PKB oraz według standardu siły nabywczej (PPS) 48. Dane te
zostały przedstawione na tle struktury ilościowej studentów uczelni wyższych.
W latach 2002-2011 w skali 28 krajów Unii Europejskiej wydatki publiczne na szkolnictwo wyższe jako
udział w PKB wynosiły od 1,1% do 1,2%, tak więc w końcowym efekcie (pomimo kryzysu
gospodarczego) wartość tego wskaźnika nie tylko nie podlegała wahaniom, ale nawet nieznacznie
wzrosła. Wśród analizowanych w tym opracowaniu państw wyróżnia się Finlandia, gdzie całkowite
wydatki na edukację wyższą, jako procent PKB, oscylowały między 2% a 2,1%. Wyraźny spadek tego
wskaźnika występował w latach 2007-2008, a więc u zarania kryzysu gospodarczego. Krajami o
najniższym udziale wydatków publicznych na szkolnictwo wyższe w PKB są: Polska (między 1,04% a
1,13%) i Czechy (między 0,76% a 1,16%). Francja w analizowanym okresie znajdowała się na
poziomie wydatków z 28 krajów UE (1,21% - 1,29%).
Podobnie jak w przypadku nakładów publicznych poziom wskaźnika rocznych wydatków na uczelnie
publiczne i niepubliczne jako odsetek PKB najwyższy jest w Finlandii i od 2009 r. wynosi 1,9%. W
dalszej kolejności wysokości wydatków jest Francja ze wskaźnikiem w roku 2011 - 1,5%. W Czechach
z kolei poziom analizowanego wskaźnika od 1999 r. wzrósł z 0,8% do 1,2% w 2011 r. Zarówno w

Standard siły nabywczej (PPS) jest sztuczną jednostka walutową. Teoretycznie za jeden PPS można kupić tę samą ilość dóbr
i usług w danym kraju. Jednakże różnice cen pomiędzy państwami oznaczają, że różne ilości krajowych jednostek walutowych
są potrzebne do zakupu tych samych towarów i usług w zależności od kraju. PPS uzyskiwane jest przez podzielenie
każdego agregatu gospodarczego kraju w walucie krajowej przez jego odpowiednik w parytetach siły nabywczej.
PPS jest terminem technicznym używanym przez Eurostat dla wspólnej waluty, w której agregaty rachunków narodowych
wyrażone są po korekcie różnic w poziomie cen z wykorzystaniem PPPs. Zatem, PPPs mogą być interpretowane jako kurs
wymiany PPS w stosunku do euro.
(pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Purchasing_power_standard_%28PPS%29/pl).
48
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Czechach, jak i w Polsce zmiany wartości wskaźnika rocznych wydatków na uczelnie wyższe jako
procent PKB są najbardziej widoczne.
Analizując roczne wydatki na publiczne i prywatne uczelnie w przeliczeniu na jednego studenta w
porównaniu do PKB per capita, wskaźnik ten najwyższą wartość w 2011 r. miał w Finlandii (46,6%
PKB) i Francji (42,2% PKB), a więc w krajach o najniższej i najwyższej liczbie studentów. W
przypadku Czech nastąpił znaczny wzrost tego wskaźnika między 2001 r. a 2006 r. (z 35,2% PKB do
40,7% PKB).

Rysunek 2.5. Roczne wydatki na publiczne uczelnie przypadające na jednego studenta w porównaniu
do PKB (per capita) na poziomie ISCED 5-6 w odniesieniu do studentów stacjonarnych (%)
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Udział rocznych wydatków na jednego studenta studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych w
PKB per capita jest najwyższy w Finlandii – w okresie ostatnich kilkunastu lat wzrosły z 36% do 55%
(Rysunek 2.5). Nie jest to zaskakujące, w zestawieniu z informacją, że w tym kraju są tylko uczelnie
publiczne. Najniższy poziom tych wydatków obecnie jest w Czechach – nie przekracza 40%. Uwagę
zwraca to, że w Polsce po spadku w 2005 r. (z 48% do 34% w 2007) wskaźnik ten rośnie i obecnie
jest na poziomie Francji (nieco ponad 44%).Jednocześnie, w okresie od 2001 r. do 2011 r. największy
wzrost liczby studentów studiów stacjonarnych nastąpiła w Czechach (78%) i Francji (13%). W
Finlandii nastąpił spadek liczby studentów kształcących się w trybie studiów stacjonarnych o 38%.
Źródeł tej zmiany należy upatrywać w rozwiązaniach prawnych. W Czechach i Francji studia na
uczelniach publicznych są niepłatne. Natomiast w Finlandii zasada niepłacenia za studia jest
rozciągnięta także na tryb niestacjonarny i dodatkowo nie ma tu oznaczonej granicy wieku, do którego
można korzystać z tego przywileju.
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Rysunek 2.6. Wydatki na edukację wyższą według PPS w przeliczeniu na jednego studenta studiów
stacjonarnych
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Patrząc na dane przedstawione pokazujące wydatki na edukację wyższą według PPS w przeliczeniu
na jednego studenta studiów stacjonarnych można zauważyć, że średnią z 28 krajów Unii Europejskiej
przekracza Finlandia i Francja (Rysunek 2.6). Jednakże, jeśli przyjrzeć się zmianie w okresie lat 20002011, to pierwsze miejsce zajmuje Polska ze 132% wzrostem, w dalszej kolejności są: Finlandia wzrost o 90%, Czechy - o 50% oraz Francja – o 38%. Takie spojrzenie na dane prezentowane
powyżej pokazuje nam tylko, że kraje, takie jak Polska czy Czechy, które przeszły transformację
gospodarczą wykorzystują nadarzająca się możliwość, aby nadrobić czas niższych inwestycji w
uczelnie wyższe w poprzednich latach.

2.5.2. Obecnie stosowane mechanizmy alokacji środków publicznych
W Europie szeroko rozpowszechnioną metodą, ale nie jedyną, obliczania wysokości środków
publicznych przyznawanych uczelniom jest algorytm. W ciągu ostatnich kilkunastu lat oprócz
algorytmów stosowane są także inne metody mające na celu premiowanie jakości i efektywności
prowadzonej przez uczelnie działalności, co zostało zilustrowane na schemacie 2.1. W chwili obecnej
mechanizmy dystrybucji środków publicznych między uczelnie opierają się także na systemach
kontraktowych i negocjacjach, zaś same algorytmy uwzględniają oprócz czynników ilościowych, także
– jakościowe. W budżetach uczelni czeskich, fińskich i francuskich największą częścią są środki z
budżetu centralnego (między 87% a 65%) (Rysunek 2.7).
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Rysunek 2.7. Źródła dochodów uczelni z tytułu działalności dydaktycznej i badawczej (2012 r.)
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Źródło: na podstawie: Kwiek 2014, Musiał 2014, Modrzyński i Kwiek 2015, GUS 2013

Jak już wspomniano w niniejszym opracowaniu, czeski system finansowania szkolnictwa wyższego
obecnie znajduje się fazie reorganizacji, która zmierza do nadania większego znaczenia (przy alokacji
środków publicznych) ocenie osiągnięć uczelni na polu badań naukowych i wskaźników
bibliometrycznych (performance-based system).
Uczelnie publiczne dysponują środkami, których źródłem na pierwszym miejscu jest budżet państwa,
na drugim środki unijne, a na ostatnim – prywatne, które pochodzą w zasadzie wyłącznie od
podmiotów gospodarczych, gdyż studenci nie płacą czesnego.
Alokacja środków pomiędzy kierunkami kształcenia odbywa się według formuły:
liczba studentów (absolwentów) x współczynnik kosztów kształcenia w danej dziedzinie studiów
przypadający na jednego studenta (Kwiek, 2014: 14).
Jednakże w sytuacji zmniejszającej się liczebności populacji osób w młodym wieku przewiduje się, że
taka konstrukcja formuły przyniesie w dłuższej perspektywie zmniejszenie budżetów uczelni. Stąd
alternatywą dla zmian demograficznych jest nadanie większego znaczenia w alokacji środków
funduszom na finansowanie badań naukowych. Dlatego też od 2011 r. obserwowany jest spadek wagi
podstawowego współczynnika kosztów kształcenia (Kwiek, 2014). Jest to droga do podniesienia
znaczenia osiągnięć naukowych wśród uczelni, ich wydziałów i zespołów badawczych. Wydatki
publiczne na badania naukowe i rozwój sklasyfikowane są według dziedzin nauki oraz celów
społeczno-ekonomicznych.
Wraz z pierwszą implementacją Metodologii ewaluacji (2009 r.) następuje w Czechach wzrost
znaczenia czynnika zależnego od efektów pracy naukowej a maleje znaczenie liczby studentów.
Narzędzie to jest powszechnie krytykowane w Czechach, jednak nie zmienia ono drastycznie sposobu
podziału środków między obszary badań. Zmienia natomiast sposób ich redystrybucji, opierając go na
pomiarze produktywności naukowej (Kwiek, 2014). Można wręcz powiedzieć, że każdy punkt
pozyskany w procesie ewaluacji przekłada się na konkretne środki finansowe. Jak już zostało to
opisane w części pt. „Ewolucja systemów finansowania szkół wyższych w wybranych krajach”, przy
podziale środków między uczelnie zastosowano trzy kategorie podlegające ocenie: wyniki badawcze
rozumiane jako liczba publikacji, patentów i wyników badań stosowanych zarejestrowanych w
krajowym rejestrze (39%), jakość kształcenia i zatrudnienia absolwentów (34%) oraz
umiędzynarodowienie i mobilność (27%).
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Natomiast mechanizm finansowania badań naukowych ewoluował w Czechach ku powiązaniu
nakładów z osiągnięciami naukowymi. Gdyby pokusić się o ocenę zastosowanych rozwiązań, to z całą
pewnością model czeski skoncentrowany jest na osiągnięciach związanych z badaniami naukowymi, a
mniej na jakości kształcenia. Mechanizm jest tak zaprojektowany, że na uprzywilejowanej pozycji
stawiane są instytucje publiczne. Uczelnie te mają sporą autonomię przy wewnętrznej alokacji
środków między wydziały. Stąd widać silną zależność między alokacją środków a produktywnością
wydziału. Ta zależność widoczna jest także na poziomie instytucjonalnym, gdzie wyraźnie wybijają się
ponad poziom innych uczelni uczelnie flagowe (np. Uniwersytet Karola czy Uniwersytet Masaryka).
Uczelnie niepubliczne natomiast nie dostają wsparcia publicznego i działają głównie opierając się na
zasobach pochodzących z opłat pobieranych za naukę. W sposób znikomy mają dostęp do środków
unijnych – ze względu na silną konkurencyjną pozycję sektora publicznego. Przy systemie opartym na
retrospektywnej ocenie dorobku naukowo-badawczego, który staje się ważnym czynnikiem przy
alokacji środków finansowych, uczelnie niepubliczne nie mają możliwości ubiegania się o takie środki.
Udział środków pochodzących z budżetu centralnego Finlandii w budżetach uczelni jest na poziomie
65% (Rysunek 2.7). Nie istnieje w zasadzie finansowanie uczelni ze środków prywatnych (poza
opłatami za niektóre krótkoterminowe kursy organizowane w ramach kształcenia ustawicznego)
(Musiał, 2014). Uwagę zwraca duży udział środków z innych źródeł - w przypadku Finlandii w dużej
mierze są to dwie agencje badawcze: Tekes oraz Akademia Finlandii, które swoje środki czerpią z
budżetu państwa. W Finlandii jako forma finansowania obowiązują budżety kontraktowe (performance
agreement), który jest doskonalony od 1994 r. i w coraz większym stopniu koncentruje się na
osiągnięciach uczelni (zarówno politechnik jak i uniwersytetów). Zawierane umowy (porozumienia
wykonawcze) są odnawiane w kilkuletnich cyklach (obecny cykl zaczął się w 2013 r. i zakończy się
wraz z 2016 r.). Zanim rozpoczną się negocjacje budżetowe, parlament fiński przyjmuje sześcioletnie
strategie rządowe realizowane w ciągu trzyletnich planów uczelni. Najważniejsze zadania stojące
przed edukacją wyższą to wykształcenie odpowiedniej liczby absolwentów we wskazanym profilu i
specjalności potrzebnej na rynku pracy. Budżety uniwersytetów są określane na podstawie
następujących wskaźników: kształcenie (41%), badania (34%) i realizacja krajowych celów edukacji
wyższej (25%) (de Boer, Jongbloed, et.al., 2015). Z budżetu uczelni środki są przydzielane wydziałom.
Te z kolei rozdzielają je na instytuty, a instytuty - na swoje jednostki organizacyjne.
Alokacja środków politechnik oparta jest o czteroletnie strategie rządu, które są realizowane przez
trzyletnie porozumienia wykonawcze. Podział środków uwzględnia kierunek studiów. Według danych
za 2014 r. budżety politechnik mają następującą strukturę: 85% z przeznaczeniem na działalność
edukacyjną i 15% - na badania. Politechniki otrzymują też pieniądze od samorządów lokalnych (de
Boer, Jongbloed, et al., 2015).
Procedura ustalania
zapisów porozumień wykonawczych jest procesem interaktywnym, tj.
polegającym na stałej komunikacji i dyskusji pomiędzy stronami. Ministerstwo wpierw ustala
harmonogram i wytyczne wskazujące cele rządu stawiane przed sektorem uczelni wyższych.
Następnie uczelnie zajmują stanowisko wobec propozycji rządu. Dyskusje na poziomie uczelni mogą
trwać nawet rok i mają charakter oddolny (tzn. poszczególne jednostki organizacyjne uczelni muszą
zająć w sprawie stanowisko). Trzecim etapem jest wypracowanie wspólnego stanowiska (rządu i
uczelni) z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Kiedy już zostają ustalone cele i zadania,
zawierane jest umowa/porozumienie wykonawcze, które zwykle liczy ok. 8 stron. Umowy te dają
możliwość stronie rządowej monitorowania ich wykonania oraz porównywania instytucji między sobą.
W tym celu uczelnie zobowiązane są do składania sprawozdań za pośrednictwem bazy KOTA. Baza
KOTA jest wykorzystywana przez ministerstwo do sporządzania corocznej informacji zwrotnej dla
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uczelni o stanie realizacji umowy/porozumienia. Pomimo tego, że zawierane umowy mają charakter
prawny, to jednak jeszcze nie zdarzyło się, aby ministerstwo pozwało uczelnię do sądu za
niewywiązanie się z kontraktu, gdyż w Finlandii przyjmuje się zasadę, że wszystkie nieścisłości można
wyjaśnić w drodze dialogu (de Boer, Jongbloed, et al., 2014).
Lista wskaźników służących do oceny realizacji porozumień wykonawczych jest stale modyfikowana i
zakłada się, że po 2016 będzie miała jeszcze nieco zmienioną postać. Zmiany mają na celu
zwiększenie znaczenia wskaźników projakościowych. Jakość kształcenia ma być mierzona przez
badanie opinii studentów (od opinii studentów zebranych przy użyciu formularza ewaluacyjnego ma
być uzależnione 3% budżetu uczelni). Proponuje się zwiększenie znaczenia wskaźnika studentów,
którzy zdobyli 55 punktów ECTS do 12% i zmniejszenie wagi liczbie wypromowanych magistrów do
14% i licencjatów (inżynierów) do 6%. Opracowuje się też nowe zasady oceny dorobku pracowników
naukowych (system oceny publikacji) (de Boer, Jongbloed, et al., 2014).
Chcąc wyróżnić wspólne czynniki decydujące o wysokości przyznawanych środków dla uniwersytetów
i politechnik, należy wskazać, że konstrukcja ich budżetów osadzona jest na 4 elementach:
1) dbałość o jakość, rozwój strukturalny, konkurencyjność, efektywność, internacjonalizacja,
2) realizacja misji uczelni,
3) realizacja kluczowych działań rozwojowych uczelni – 1-5 projektów realizowanych przez
uczelnię, ściśle powiązanych ze strategią rozwoju uczelni,
4) stosowane mechanizmy finansowania: finansowanie bazowe i finansowanie projektów
(core and project funding) oraz monitoring i ocena realizacji działań uczelni (de Boer,
Jongbloed, et al., 2014).
W literaturze przedmiotu można odnaleźć potencjalne słabości modelu budżetów kontraktowych.
Wskazuje się przede wszystkim na to, że kilkuletni horyzont czasowy uniemożliwia jakąkolwiek
elastyczność w realizacji zapisów kontaktowych. Zwłaszcza jest to uciążliwe dla uczelni o wąskich
specjalizacjach. Do tego wskazuje się także na zbyt mocny nacisk kładziony na realizację celów
krajowych, co może przynieść niebezpieczeństwo oddalenia się uczelni od realizacji celów regionu, na
którego terenie dana uczelnia funkcjonuje (de Boer, Jongbloed, et al., 2015).
We francuskim systemie edukacji wyższej obowiązują dwie zasady: bezpłatny dostęp do studiów
oraz finansowa odpowiedzialność rodziców za studenta (rodzice są zobowiązani utrzymywać swoje
dziecko w czasie studiów, jeśli ich na to nie stać, to jest możliwość skorzystania z systemu
stypendiów). Uczelnie publiczne finansowanie swojej działalności opierają na środkach płynących z
budżetu państwowego – 87% (Rysunek 2.7). Mechanizm finansowania uczelni wyższych opiera się o
tzw. politykę kontraktową. Kontrakty są opracowywane co 4 lata. Głównymi interesariuszami są:
strona państwowa oraz same uczelnie. Kontrakty powstają na podstawie narodowych założeń
rozwoju sektora edukacji wyższej, badań oraz lokalnych i regionalnych planów rozwoju. Środki z
budżetu państwa płyną do uczelni w postaci dotacji państwowej, której wysokość jest zależna od
liczby studentów, kosztochłonności kierunku, trybu i poziomu studiów oraz kosztów pracowników i
infrastruktury uczelni. Dotacje pomniejsza się o ewentualne opłaty rejestracyjne (wynoszące ok. 10%
budżetów uczelni). Dotacja przysługuje też niepublicznym uczelniom, jeśli są akredytowane przez
państwo.
Od 2009 przy alokacji środków między uczelnie obowiązuje we Francji model NICE, uchodzący za
wysoce projakościowy, gdyż brana jest w nim pod uwagę liczba studentów, wartość dodana za
kontynuację studiów na tej samej uczelni, liczba publikacji wydziału, wskaźnik cytowań oraz
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zarządzanie majątkiem i życie studenckie. Z budżetu państwa są finansowane także takie wydatki, jak:
wyżywienie, zakwaterowanie, opieka medyczna i dopłaty do komunikacji miejskiej.
Główną wagę w systemie NICE przywiązuje się w tym systemie do kryteriów jakościowych odchodząc
od systemów opartych na wskaźnikach historycznych. Metoda ta proponuje dysponowanie środkami w
uzależnieniu od aktywności i wydajności uczelni. Jest narzędziem służącym lepszej ocenie zdolności
instytucji do wykonywania swojej misji oraz jej postępu w obszarze działalności naukowo-badawczej.
Celem systemu NICE jest stworzenie z jednej strony większej przejrzystości dystrybucji środków
między uczelniami, a z drugiej - motywacja do efektywnego wykorzystania uczelnianych zasobów.
Przy użyciu dwóch kryteriów: „działalność” i „wydajność” oceniane są trzy obszary aktywności uczelni:
1) kształcenie, 2) badania oraz 3) zarządzanie, infrastruktura, życie studenckie (Tabela 2.3).
Największa waga przy podziale środków jest przyznana kryterium, które odnosi się do liczby
studentów przystępujących do egzaminów (60%) oraz produktywności uczelni (jednostki
organizacyjnej), wyrażona w liczbie publikacji (20%) oraz liczbie cytowań publikacji pracowników
wydziału (15%). Rozwiązania zastosowane w systemie NICE mają przede wszystkich zachęcać
władze uczelni do wprowadzenia wewnętrznych projakościowych zmian przynoszących w efekcie
racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.
Opracowanie budżetu w uczelni wyższej jest realizowane w kilku etapach w ciągu całego roku
kalendarzowego i powinno być sfinalizowane w grudniu, tak aby móc rozpocząć prace nad następnym
dokumentem. Zazwyczaj pierwszy projekt budżetu jest publikowany w czerwcu i rozpoczyna w uczelni
serię debat budżetowych (jest to procedura podobna do stosowanej w fińskich uczelniach). W grudniu
następuje głosowanie nad budżetem.

Tabela 2.3. System NICE - kryteria alokacji środków z budżetu państwa przeznaczonych na
finansowanie szkolnictwa wyższego wraz z ich wagą
Kształcenie

Badania

Zarządzanie,
infrastruktura,
życie studenckie
kryterium

kryterium
waga kryterium
waga
liczba studentów
liczba
Działalność przystępujących do
60% publikacji
20%
egzaminów
wydziału
kontynuacja studiów na
wskaźnik
ewaluacja
kolejnych poziomach:
cytowań
nieruchomości
licencjat / magisterium
publikacji
rekrutacja
Wydajność
5%
15%
/ studia doktoranckie
naukowych
zewnętrzna
wskaźnik zatrudnienia
danej
biblioteki
absolwentów
jednostki
uniwersyteckie
Razem
65%
35%
Źródło: oprac. własne na podstawie:
http://www.wikifage.org/index.php/Financement_et_budget_des_universit%C3%A9s

Razem

80%

20%

100%

Z przedstawionego powyżej opisu wynika, że najbardziej interaktywnymi i konkurencyjnymi systemami
są fiński i francuski. Wieloletnie strategie polityki edukacyjnej ustalane przez rządy są potem
realizowane przez uczelnie wyższe, będące skrupulatnie rozliczane ze swoich osiągnięć w tym
zakresie. System czeski jest w trakcie konstytuowania się nowego mechanizmu alokacji środków
budżetowych, ale już na obecnym etapie kładzie on nacisk na osiągnięcia uczelni na polu dbałości o
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jakość prowadzonej działalności, zmierzając ku rozwiązaniom stosowanym w Europie Zachodniej.
Cytując M. Kwieka: „Zmiany w szkolnictwie wyższym są zatem długotrwałe i odbywają się w cieniu
przeszłości, od której procesom reform nie udaje się abstrahować” (Kwiek, 2015: 193).

2.6. Opłaty za studia oraz systemy finansowego wsparcia
studentów
Większość europejskich systemów edukacji wyższej zmaga się z tym samym problemem, tj. jak nie
tracąc na jakości edukacji i badań przy rosnącej liczbie studentów, jednocześnie niwelować
nierówności w dostępie do wyższych uczelni? Trzeba tutaj dodać, że uczelnie działają obecnie w
warunkach kurczących się środków w budżetach centralnych. W większości krajów obserwuje się
więc tendencję do zwiększania udziału środków prywatnych w wydatkach na edukację wyższą
ogółem. Taka sytuacja niesie za sobą co najmniej dwa zagrożenia, tj. negatywny wpływ na popyt na
wyższe wykształcenie oraz nieracjonalność wyborów kandydatów na studia.
Stąd ważnym
elementem badania systemów edukacji wyższej w analizowanych krajach jest przyjrzenie się
zasadom odpłatności za studia oraz wsparcia finansowego dla studentów i ich rodzin, co jest celem
niniejszego podrozdziału. Jedną z przesłanek przeciwko wprowadzaniu współpłatności za studia jest
to, że opłaty będą zniechęcać potencjalnych kandydatów do wstępowania na uczelnie. Wprowadzenie
opłat może budzić u kandydatów na studentów obawy utraty płynności finansowej i nieukończenia
nauki. Większość tych obaw ma wspólne źródło, tj. przeciętny konsument nie dostrzega korzyści z
inwestycji, które odroczone są w czasie. Poza tym oprócz kosztów czesnego należy wkalkulować w
całość wydatków także wydatki związane z utrzymaniem się w czasie studiów (koszty utrzymania są
ponoszone przez studentów także w systemach, gdzie studia są całkowicie bezpłatne, np. w
Finlandii).
W dyskusjach nad wprowadzeniem współpłatności za studia wyższe nie brakuje argumentów „za” i
„przeciw” temu rozwiązaniu. Wskazuje się przede wszystkim, że wprowadzenie czesnego nie może
być utożsamione z wycofaniem się państwa z funkcji regulacyjnych i przesunięciem ciężaru
finansowania edukacji wyższej na gospodarstwa domowe (Ratajczak, 1999). Współpłatność może
przyczynić się do podniesienia motywacji wśród studentów do osiągania lepszych wyników w nauce i
ukończenia studiów w terminie. Również same uczelnie mogą wykazywać się większą elastycznością
w odpowiedzi na popyt ze strony studentów i kandydatów na studentów. Nie mówiąc już o źródle
dodatkowego dochodu, który może być przeznaczony na rozwój infrastruktury uczelni, nowe projekty
badawcze czy stypendia i granty. Powszechnie wskazywaną konsekwencją wprowadzenia czesnego
jest stworzenie bariery w dostępie do wyższych uczelni dla osób zdolnych, ale pochodzących z
niezamożnych środowisk. Problemowi temu można zaradzić przez programy stypendialne czy
udzielanie kredytów studenckich.
Polska debata na temat wprowadzenia opłat za studia koncentruje się głównie na studiach
prowadzonych przez uczelnie publiczne w trybie stacjonarnym, gdyż pozostałe tryby wymagają
wniesienia czesnego (niezależnie od typu uczelni).
Poniżej przedstawione zostały za EURIDYCE wysokości opłat za studia (jeśli występują) oraz systemy
wsparcia finansowego49 dla studentów w roku akademickim 2014/2015. W zbiorach EURIDYCE

49

Powszechnie stosowanymi instrumentami wsparcia finansowego studentów są: zapomogi (przewidziane dla studentów
przejściowo znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, np. z powodu choroby, wypadku, czy śmierci członka rodziny);
stypendia socjalne (jest to wsparcie dla studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, np. wywodzącego się z
rodziny o niskim dochodzie); granty (umożliwiają studentowi rozwój kariery naukowej, są wsparciem prowadzonych przez
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dostępne są dane od roku 2012/2013, stąd niemożliwe jest dokonanie przekrojowej analizy wysokości
opłat za studia i systemów wsparcia od lat 90. XX w. Informacje pochodzące z EURIDYCE
uzupełniono o dane Eurostatu opisujące udział wydatków na pomoc finansową studentów w całości
wydatków na edukację wyższą.
W Czechach, mimo niekorzystnych zmian demograficznych i rosnącego niedofinansowania z budżetu
centralnego szkolnictwa wyższego, studia I stopnia w uczelniach publicznych i państwowych są nadal
niepłatne. Według opinii czeskiego eksperta (prof. Ivana Wilhelma), z którym przeprowadzono
konsultacje, wprowadzenie czesnego mogłoby przyczynić się do podejmowania przez kandydatów na
studia bardziej racjonalnych decyzji o ich wyborze. Jednakże, jak zaznaczył ekspert, wprowadzenie
czesnego w praktyce zwykle służy zasileniu finansów uczelni.
W Czechach (na uczelniach publicznych i państwowych) wymagana jest opłata rejestracyjna. Później,
jeśli student ukończy naukę w regulaminowym czasie (plus jeden rok), to nie płaci czesnego. W
przeciwnym razie, tj. przy przedłużeniu nauki powyżej jednego roku, opłata wynosi min. 8457 CZK
(307 EUR) na rok akademicki. Zwolnieniu z wszelkich opłat podlegają studenci, którzy w czasie
studiów zostali rodzicami.
W Czechach odpłatne są studia II stopnia bądź studia na drugim kierunku (min. 2819 CZK , tj. 102,43
EUR za rok akademicki). Czesne należy płacić w przypadku studiów w obcym języku (opłaty ponoszą
Czesi oraz cudzoziemcy). Decyzję o wysokości opłat podejmuje każda uczelnia osobno.
U naszych południowych sąsiadów funkcjonuje system wsparcia dla studentów obejmujący stypendia,
dopłaty do kosztów utrzymania i zasiłki. Nie ma systemu pożyczek i kredytów. Na pomoc finansową
wydaje się z roku na rok coraz niższe kwoty ze środków publicznych – w 1999 r. było to 7,6%, a w
2011 r. już tylko 1,5%. Student może otrzymać dopłatę do kosztów zakwaterowania w wysokości 5400
CZK na rok (196,20 EUR). Stypendia dla studentów znajdujących w trudnej sytuacji finansowej
kształtują się na poziomie 16200 CZK rocznie (588,61 EUR). Dla rodziny studenta (do 26 r. ż.)
znajdującego się w trudnej sytuacji osobistej przewidziano zasiłek (700 CZK miesięcznie (25,43 EUR))
a także ulgi podatkowe w wysokości 13404 CZK rocznie (487,02 EUR), a dla rodziny
niepełnosprawnego studenta - 26808 CZK rocznie (974,04 EUR).Wybitni studenci są premiowani
stypendiami za dobre wyniki w nauce, badaniach i sztuce (Eurydice, 2015).
W Finlandii opłaty za studia początkowo obowiązywały tylko osoby pochodzące spoza Unii
Europejskiej i spoza krajów nordyckich. Ale w tych przypadkach czesne było rekompensowane przez
systemy wsparcia stypendialnego. Pod wpływem protestów w grudniu 2014 r. podjęto decyzję o
niepobieraniu żadnych opłat za studia, niezależnie od kraju pochodzenia studenta. Wyjątkiem
pozostają studia w języku obcym (głównie w języku angielskim). Wsparcie przyznawane jest także
studentom, którzy zdecydują się na studia poza Finlandią. Należy spełnić wtedy jeden warunek –
studia za granicą muszą mieć równoważny do fińskiego program (tj. odpowiadający fińskim
standardom kształcenia).
Fiński system wsparcia finansowego dla studentów charakteryzuje się tym, że prawie zrezygnowano z
pożyczek studenckich na rzecz systemu stypendiów. Stypendium przysługuje każdemu studentowi,
który nie przedłuża okresu studiowania. Kwoty stypendium wahają się od 55,72 EUR do 335,32 EUR

studenta badań naukowych, służą sfinansowaniu zespołu badawczego); kredyty studenckie (udzielane przez banki
komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału często z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa, są elementem rozszerzenia
dostępu do szkolnictwa wyższego).
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miesięcznie – w zależności od tego, czy student mieszka sam czy przy rodzinie. W zależności od jego
sytuacji lokalowej może otrzymać także dodatek mieszkaniowy, pokrywający 80% czynszu
(maksymalnie 201,60 EUR przy dochodzie studenta nie przekraczającym 11 850 EUR rocznie).
Studenci, chcąc zasilić swój budżet domowy mogą podjąć pracę zarobkową, ale w ograniczonym
wymiarze, tj. nie większym niż 25 godzin tygodniowo w czasie roku akademickiego (ograniczenie to
jest zniesione w okresie wakacji). Stąd stypendia najczęściej wypłacane są przez 9 miesięcy, by przez
pozostałe 3 miesiące student mógł pracować w pełnym wymiarze godzin.
Dla osób, które chcą wziąć kredyt, przygotowano ofertę w postaci 400 euro miesięcznie przy gwarancji
rządowej. Stąd banki nie żądają od kredytobiorców (studentów) dodatkowych zabezpieczeń (Eurydice,
2014). Do tego, z tytułu zaciągniętego zadłużenia, studenci są objęci systemem ulg podatkowych.
Zazwyczaj okres kredytowania wynosi 2-krotność cyklu studiów. Jeśli student uzyska dyplom w
„regulaminowym” 5-letnim terminie, to może liczyć na redukcję kredytu (Maj-Solorz, 2010).
Rodzice studentów nie mają żadnych ulg podatkowych z tytułu posłania potomstwa na uczelnie
wyższą, gdyż każdy student jest traktowany jako samodzielne gospodarstwo domowe (Eurydice,
2015). Finlandia jest krajem, gdzie jest największy udział wydatków na pomoc finansową dla
studentów wśród wydatków publicznych. W 1999 r. odsetek ten wyniósł 16%, w 2001 r. 18,2% (i był
najwyższy dla tego kraju). Natomiast w 2011 r. spadł do poziomu 13,7% - ciągle będąc najwyższym
spośród analizowanych państw.
System wsparcia finansowego dla studentów we Francji przechodzi od 2013 r. gruntowną reformę –
pierwsza fala reform nastąpiła jesienią 2013 r., a druga – toczy się od września 2014 r.
Ministerstwo szacuje, że ok. 52 600 studentów zostanie po raz pierwszy objętych pomocą finansową
w wysokości 1000 EUR rocznie (tzw. poziom „0 bis”). Na rzecz 32 000 najuboższych rodzin utworzono
specjalną pulę stypendiów – poziom 7 (do 5 500 EUR, co stanowi wzrost o 803 EUR w stosunku do
poprzednich zasad). Przewidziano także pomoc finansową w postaci dodatkowych zasiłków
indywidualnych dla studentów (4 000-5 500 EUR rocznie), którzy nie kwalifikują się do zwykłych
stypendiów, a znaleźli się w wyjątkowej sytuacji rodzinnej (Ministry of Education, Youth and Sports,
2014). Dla studentów w trudnej sytuacji materialnej będących w wieku poniżej 28 lat dostępne są
granty. Wysokość grantów jest uzależniona od sytuacji studenta. W najbliższej perspektywie
zaplanowano rewaloryzację wszystkich stypendiów o 0,8% wskaźnika inflacji.
Pożyczki są udzielane na preferencyjnych zasadach (0,1% oprocentowania) w maksymalnej kwocie
15 000 EUR – dla studentów poniżej 28 r. ż.
Zapomoga rodzinna jest wypłacana, gdy w rodzinie studenta są niepełnosprawne dzieci do 20 r. ż.
(min. 139,35 EUR/mies.). Dodatkowo wypłacana jest zapomoga w wysokości 64,67 EUR miesięcznie
na każde dziecko pomiędzy 16 a 20 r. ż.
We Francji w uczelniach publicznych nie ma czesnego. Natomiast studenci wnoszą opłaty
rejestracyjne i ich wysokość jest ustalana corocznie centralnie. Na studiach licencjackich w roku
akademickim 2014/2015 opłaty kształtowały się na poziomie 89,10 EUR rocznie, a na magisterskich
261,10 EUR. Dodatkowo studenci w wieku 20-28 lat ponoszą dodatkowe opłaty związane z systemem
zabezpieczenia społecznego. Uczelnie mogą też pobierać pieniądze za wykonywanie niektórych
czynności administracyjnych (np. wydawanie dyplomu). W sumie roczne opłaty nie mogą przekroczyć
wartości 2000 EUR. Wysokość opłat w Grand Ecoles i enginneering schools jest zróżnicowana, ale
średnio wynosi 600 EUR na rok. W zależności od dochodu rodziny studenta opłaty w niektórych
uczelniach tego typu mogą sięgać nawet 10 000 EURO rocznie. Istnieje też możliwość, że to student
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otrzymuje pieniądze od państwa za to, że studiuje. Dzieje się tak w przypadku studentów –
urzędników zatrudnionych w ramach służby cywilnej. Z opłat zwolnieni są studenci, którzy otrzymali
granty na badania (w roku akademickim 2012/13 było to 34,7% studentów) (Eurydice, 2015).
We Francji udział wydatków na pomoc finansową dla studentów w wydatkach publicznych na
szkolnictwo wyższe wzrósł z 7% w 1999 r. do 8% w 2011 r.
W Polsce czesnego nie płacą tylko studenci studiów stacjonarnych uczący się na uczelniach
publicznych. Ponoszą oni (tak jak reszta studentów) jedynie opłaty administracyjne oraz opłaty za
powtarzanie roku. Opłaty administracyjne mogą wynosić w całym cyklu studiów ok. 170 PLN (41,50
EUR) (Eurydice, 2015).
Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne.
Dochód na jednego członka rodziny, uprawniający do otrzymania takiego stypendium, nie może
przekroczyć kwoty 592,8 PLN miesięcznie netto (144,58 EUR). Jednakże o ostatecznym progu
uprawniającym do otrzymania stypendium socjalnego oraz sposobie udokumentowania sytuacji
materialnej studenta decyduje rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu
studenckiego. Środki na ten cel uczelnie otrzymują z budżetu państwa. Dla wyrównania szans w
zdobywaniu wykształcenia przewidziano także wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Wysokość tego
wsparcia uzależniona jest od sytuacji materialnej studenta oraz od stopnia jego niepełnosprawności.
Jeżeli z przyczyn losowych student znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o
przyznanie doraźnej pomocy w postaci zapomogi, której wysokość ustala uczelnia.
Dla uzdolnionych maturzystów pochodzących ze wsi bądź małych miejscowości (do 20 tys.
mieszkańców) uruchomione zostały stypendia pomostowe. Przyznawane są w wysokości 5000 PLN
rocznie (1219,51 EUR) studentom uczelni publicznych kształcących się na pierwszym roku studiów
stacjonarnych.
Studenci mogą liczyć także na ofertę kredytów studenckich, których udzielają banki mające umowę z
Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kredyt studencki ma umożliwić sfinansowanie wydatków
związanych z kształceniem i wynosi do 600 PLN miesięcznie (146,34 EUR) i w zależności od czasu
trwania studiów transze są wypłacane przez maksymalnie 6 lat (MNiSW, 2013).
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2.7. Osiąganie celów stawianych przed systemami edukacji wyższej
w Czechach, Finlandii i Francji
W Europie od kilkunastu lat maleje uzależnienie finansowania uczelni od jej faktycznych wydatków, a
wzrasta – od osiągniętych przez nią wyników. Wraz z tą tendencją pojawiły się procedury
monitorowania i rozliczania uczelni z efektów działalności (Tabela 2.4). Wszystkie analizowane
narodowe systemy uwzględniają takie wskaźniki efektywności, jak: mobilność studentów i kadry,
poziom wykształcenia osób w wieku 25-34 lata oraz zatrudnialność absolwentów.
Tabela 2.4. Poprawa efektywności systemu edukacji wyższej – obszary podlegające ocenie przez
powołane do tego agencje państwowe
Kraj, w którym dany obszar jest
oceniamy

Obszary podlegające ocenie
Czechy

Finlandia

Nadane stopnie naukowe doktora

X

Nadane tytuły zawodowe

X

Francja

Mobilność studentów

X

X

X

Studenci-cudzoziemcy

X

X

X

Kadra akademicka

X

X

Wielkość rekrutacji na I rok studiów *

X

X

Poziom wykształcenia osób w wieku 25-34 lata

X

X

X

Zatrudnialność absolwentów

X

X

X

Źródło: opracowanie własne na podstawie de Boer H., Jongbloed B.(2010)
*niestety dane publikowane przez Eurostat dotyczące liczby przyjęć na I rok studiów nie są kompletne
dla poszczególnych państw, stąd analiza stopnia realizacji tego obszaru była niemożliwa.

2.7.1. Studenci

Rysunek 2.8. Odsetek studentów studiujących w innym kraju UE-27 lub kraju kandydującym do UE
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Rysunek 2.9. Odsetek studentów pochodzących z innych krajów UE-27 lub krajów kandydujących
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Jednym z wyzwań stojących przed uczelniami wyższymi jest wskaźnik umiędzynarodowienia studiów
(Rysunki 2.8-2.9). Dotyczy to zarówno studentów wyjeżdżających na studia za granicę, jaki i
studentów napływających z innych krajów. Wagę uczestnictwa uczelni w umiędzynarodowieniu w
obszarze edukacji najlepiej opisują Knight i deWit, pisząc, że jest ono nieuniknione, ponieważ postęp
wiedzy i nauki są procesami nie znającymi granic (Knight, deWit, 1995).
Największy odsetek osób wyjeżdżających za granicę obserwujemy w Czechach i Finlandii. Ale
największy wzrost mobilności daje się zaobserwować wśród polskich studentów - w 2003 r. za granicę
wyjechało 1,1% ogólnej liczby studentów, w 2012 r. wskaźnik tez wzrósł do 2,1%. Z kolei, gdy
przyjrzeć się wskaźnikom oddającym poziom studentów napływających do danego kraju, to najwięcej
osób decyduje się na studiach w Czechach (w 2003 r. było to 2,8%, w 2012 r. już 6,6% ogólnej liczby
studentów danego kraju). Dla Francji wskaźnik ten wynosił odpowiednio 2,4% i 2,2%. Najniższy
odsetek obcokrajowców przybywa na studia do Polski. W Finlandii w 2012 r. udział studentów
napływających z innych państw wynosił 1,4%.
Z przedstawionych danych widać, że największą mobilnością charakteryzuje się system czeski –
najwięcej Czechów wyjeżdża za granicę uczyć się i najwięcej obcokrajowców tu przyjeżdża.
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2.7.2. Kadra akademicka
Rysunek 2.10. Liczba nauczycieli akademickich - ogółem (ISCED 5-6)
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Źródło: Eurostat (w bazie Eurostat brak danych dotyczących Polski za lata 1998, 1999, 2002, 2004
oraz Czech za rok 2004)

Tabela 2.5. Liczba
akademickiego

studentów

(ogółem)

przypadających

na

jednego

nauczyciela

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Czech Republic

14

15

23

25

25

26

25

25

France

16

20

20

20

20

20

20

20

Poland

22

22

22

22

21

21

20

20

Finland

16

22

23

22

20

20

19

19

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Kadra akademicka jest najliczniejsza we Francji i w Polsce (Rysunek 2.10 i Tabela 2.5). Może to
prowadzić do błędnego wniosku o nadreprezentacji tej grupy zawodowej we Francji i w Polsce.
Dopiero po przeliczeniu liczby studentów przypadających na jednego pracownika akademickiego
widzimy, że we wszystkich krajach proporcje te oscylują między 1:14 a 1:26. We Francji widać nawet,
że pomimo dużej grupy nauczycieli akademickich przypada tam 20 studentów na jednego akademika
(podobnie w Polsce). Najbardziej „obciążeni” studentami są czescy nauczyciele akademiccy – w 2005
r. było to 1:14, a w 2012 r. już 1:25. W Finlandii i Polsce od 2-3 lat nieznacznie spada liczba studentów
przypadająca na jednego nauczyciela. Przyczyny zapewne należy upatrywać w zmianach w strukturze
wiekowej populacji osób będących w wieku studenckim.

89

2.7.3. Osoby z wyższym wykształceniem na rynku pracy
Porównując osoby w wieku 25-34 lata oraz 30-34 lata, możemy zauważyć, że im starsza grupa
wiekowa, tym wyższy jest odsetek osób legitymujących się wyższym wykształceniem. Zwłaszcza jest
to widoczne na przykładzie Finlandii. Koresponduje to z analizowanymi wcześniej danymi, które
wskazywały, że w tym kraju inaczej niż w pozostałych, przeważa grupa starszych studentów. Strategia
rozwoju szkolnictwa wyższego zakłada, że do 2020 r. w Finlandii w grupie 30-latków osiągnięty
zostanie odsetek 42% osób z wyższym wykształceniem. Z danych Eurostatu wynika, że już w roku
minionym fiński system zbliżył się do osiągnięcia tego celu strategicznego (wśród Finów między 25-34
rokiem życia 40,3% osób miało wyższe wykształcenie, a wśród 30-34-latków - 41,7%).
W Czechach wyraźnie widać, że osoby z wyższym wykształceniem są rzadziej reprezentowane wśród
osób w wieku 25-34 niż 30-34 lata. Może to świadczyć o występowaniu zjawiska wypadania z
systemu. Studenci z jakiś powodów nie kończą studiów - być może podejmują zatrudnienie.
We wszystkich analizowanych krajach (według danych Eurostat) największy odsetek wśród osób
zatrudnionych (w wieku 25-29 lat) stanowiły te, które legitymują się wyższym wykształceniem. Na
czeskim rynku pracy w sytuacji porównywalnej do osób z wyższym wykształceniem znajdują się
pracownicy ze średnim wykształceniem – w 2012 r. odsetek osób zatrudnionych wyniósł odpowiednio:
75,7% oraz 77,6%. Najwyższy odsetek osób pracujących wśród tych, którzy mają wyższe
wykształcenie, jest we Francji (w 2013 r. – 83,9%), w Finlandii (82,7%) oraz w Polsce (80,2%).
Wśród osób zatrudnionych w grupie wiekowej 30-34 lata również, jak powyżej, zbliżone są odsetki
osób ze średnim i wyższym wykształceniem. Najbardziej widoczne jest to w Czechach, gdzie w 2013
r. pracujących ze średnim wykształceniem było 78,3%, a z wyższym – 78,4%. Jednakże biorąc pod
uwagę wskaźniki zatrudnienia za okres 1998-2013, widać, że sytuacja osób słabiej wykształconych
uległa pogorszeniu. Jedną z możliwych przyczyn tej zmiany może być to, że wraz z początkiem XXI w.
zaczął wzrastać odsetek osób z wyższym wykształceniem w kohorcie wiekowej 30-34 lata.
W kohorcie wiekowej 25-29 lat w analizowanych krajach najniższy odsetek osób bezrobotnych,
zarówno wśród mających średnie jak i wyższe wykształcenie jest w Czechach. W latach 1998-2013
najniższy odsetek bezrobotnych w tej grupie wiekowej wśród osób ze średnim wykształceniem
obserwujemy w 2008 r. (Czechy 3,4%, Francja 9,7%, Finlandia 7,8% oraz Polska 8,4%). Najwyższe
wartości wskaźnik bezrobotnych przyjmował w różnych latach dla poszczególnych państw: Czechy w
2010 r. – 9%, Francja w 2013 r. – 15,9%, Finlandia w 2007 r. – 8,1%, Polska w 2004 r. – 23,6%.
Wśród absolwentów wyższych uczelni odsetek osób bezrobotnych zwiększa się we wszystkich
państwach (w latach 1998-2013) poza Czechami, gdzie ostatnio spada (z 6,4% w 2012 r. do 5,1% w
2013 r.).
W grupie wiekowej 30-34 lata najniższy odsetek osób bezrobotnych w latach 1998-2013 podobnie jak
w wśród młodszych absolwentów szkół dających wykształcenie średnie był w 2008 r. Spadek odsetka
bezrobotnych obserwuje się tylko w Finlandii (z 8,6% w 1998 do 6,9% w 2013 r.). Natomiast wśród
osób z wyższym wykształceniem wskaźnik bezrobotnych najniższy jest w Czechach (2013 r. – 2%).
Od 1998 r. tylko raz przekroczył 4% w 2000 r. We Francji odsetek ten jest najwyższy spośród
analizowanych krajów - w roku 2004 przekroczył 8%, następnie spadł do poziomu 6% w 2013 r. W
analizowanym przedziale czasu najbardziej sytuacja na rynku pracy absolwentów wyższych uczelni
poprawiła się w Finlandii (wskaźnik bezrobocia wynosił w 1998 r. 6,3%, a w 2013 r. – 4,5%). W obu
kohortach wiekowych obecnie najniższy poziom bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni jest
w Czechach. Natomiast, jeśli porównamy obie grupy wiekowe, mniejszy odsetek bezrobotnych jest
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wśród starszych absolwentów. Należy przypuszczać, że istotnym atutem tych osób na rynku pracy jest
zdobyte doświadczenie zawodowe.

2.8. Podsumowanie
Powyższe opisy mają na celu nie tyle ocenę poszczególnych (tj. czeskiego, fińskiego i francuskiego)
mechanizmów finansowania i systemów edukacji wyższej, co ich scharakteryzowanie i wskazanie
zarówno na cechy wspólne, jak i specyfikę stosowanych rozwiązań. Pozwalają one na wysnucie kilku
ogólnych wniosków, tj.:
1. Kierunek zmian w stosowanych mechanizmach finansowania edukacji wyższej i nauki wydaje
się zbieżny we wszystkich analizowanych krajach, tj. następuje sukcesywne przejście do
mechanizmów

konkurencyjnego

podziału

środków

publicznych,

promującego

jakość

prowadzonej działalności i osiągnięcia uczelni w powiązaniu z celami strategicznymi państwa
w tym zakresie. Odchodzi się od formuły finansowania za pomocą algorytmu lub przynajmniej
zmniejsza się jego znaczenie.
2. Najmniejsza liczba mieszkańców i jednocześnie najwyższe wydatki publiczne na edukację
wyższą występują

w Finlandii, a nie w największej pod względem liczebności obywateli

Francji.
3. Zmiany demograficzne wymagają rozważenia możliwości pozyskania innych

źródeł

finansowania uczelni wyższych, a także ich konsolidację (np. w Finlandii).
4. W Finlandii, gdzie studenci nie płacą czesnego, przeważa grupa starszych studentów – w
wieku 25-29 lat. Stąd też jest tu najwyższy odsetek osób będących w wieku 30-34 lata i
mających dyplom wyższej uczelni. W Czechach studiować można bezpłatnie na publicznych i
państwowych uczelniach (okres studiów można przesunąć o jeden rok dłużej, niż przewiduje
to tok studiów), stąd wśród studentów przeważają osoby w wieku 20-24 lata. Podobna
sytuacja jest we Francji – tu rodzice studenta do 25 r. ż. korzystają z ulg podatkowych. Można
więc przypuszczać, że silnym czynnikiem motywującym do podjęcia studiów bezpośrednio po
maturze i ukończeniu ich w terminie jest uzależnienie od tych okoliczności opłat za studia.
5. Najbardziej mobilnymi systemami są czeski i fiński. Z jedną uwagą - Czesi zarówno przyjmują
dużo obcokrajowców do swych uczelni, jak i sami chętnie wyjeżdżają za granicę. W Finlandii
migracja związana z nauką ma jeden kierunek – tj. Finowie wyjeżdżają za granicę. Istotną
zmianą dla studentów może być to, że ich opinia na temat uczelni od bieżącego roku będzie
miała wpływ na 3% budżetu fińskich uczelni. Zaproponowane rozwiązanie może z jednej
strony jeszcze bardziej zachęcić Finów do edukacji w kraju, ale z drugiej strony może także
przyciągnąć cudzoziemców.
6. Zwracając uwagę na sytuację absolwentów na rynku pracy, zauważyć daje się specyfika
Czech, gdyż tutaj pozycja osób ze średnim i wyższym wykształceniem była do tej pory
porównywalna – dopiero ostatnio uległo to zmianie na korzyść tych drugich. Najlepiej adaptują
się na rynku pracy czescy absolwenci studiów wyższych, a najgorzej – francuscy. Natomiast
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w

Finlandii

najwyraźniej

spadła

wartość

odsetka

osób

bezrobotnych

z

wyższym

wykształceniem.
7. Pomimo upowszechnienia wyższego wykształcenia we wszystkich analizowanych krajach
(czyli dobro, jakim jest dyplom ukończenia wyższej uczelni, stało się bardziej powszechne) to
sytuacja absolwentów uczelni na trudnym obecnie rynku pracy jest lepsza niż słabiej
wykształconych obywateli.

Wyższe wykształcenie kojarzone jest z prestiżem często traktowanym jako dobro wymienialne, np. na
władzę czy zasobność majątkową, do którego posiadania większość ludzi dąży. Dobra te są w
społeczeństwie dzielone nierówno. A wszystko, do czego jest ograniczony dostęp, jest postrzegane
jako wyjątkowe – elitarne (Sztompka, 2004). Wykształcenie może być więc instrumentem
zwiększającym prawdopodobieństwo powodzenia w życiu zarówno osobistym, jak i zawodowym.
Niezwykle rzadko zdarza się, aby ujawnione talenty samoistnie się rozwijały. Zwykle niezbędne jest
spędzenie długich lat na nauce, pokonując kolejne szczeble edukacji. Z czego zatem wynika ta
ograniczoność w dostępie do wykształcenia? Odpowiedzią, która niejako samoistnie się nasuwa, jest
dostępność do uniwersytetów oraz, a może przede wszystkim, indywidualne zdolności, predyspozycje
i chęci jednostki. Indywidualne możliwości pozwalają lub nie przyswoić i zrozumieć zasób wiedzy z
danego obszaru nauki.
Parafrazując noblistę Amartaya Sena, można powiedzieć, że wybór między elitaryzmem i
egalitaryzmem we współczesnych systemach edukacji wyższej
wymaga przede wszystkim
zrozumienia różnicy między formalnymi szansami, jakie państwo powinno stwarzać społeczeństwu do
osiągania najwyższego poziomu wykształcenia oraz uczelniom dla prowadzenia działalności
naukowo-edukacyjnej, a realnymi możliwościami, które powinny być spełniane zarówno przez
instytucje szkolnictwa wyższego, jak i samych studentów (Sen, 2002). Stąd elitarność wyższych
uczelni nie musi być a priori utożsamiana z ograniczaniem liczby osób legitymujących się wyższym
wykształceniem. Niezbędne są mechanizmy ułatwiające młodym ludziom odnalezienie swojej ścieżki
edukacyjnej, która nie zawsze musi wieść do uniwersytetu czy politechniki.
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3. Wprowadzenie do aneksu
Integralną częścią niniejszego opracowania są załączone 3 dokumenty – każdy opracowany przez
eksperta (ekspertów) specjalizującego się w analizie poszczególnych mechanizmów finansowania i
zarządzania edukacją wyższą i badań naukowych. Załączone dokumenty identyfikują rzeczywiste
nakłady na szkolnictwo wyższe oraz określają poziom i strumienie wydatków na ten cel. Ponadto
dostarczają informacji o miernikach efektywności systemu kształcenia, przedstawiają syntetyczną
diagnozę obecnego stanu, jak również określają wyzwania stojące przed władzami centralnymi i
lokalnymi w obszarze planowania i realizacji polityki edukacyjnej. Analizom tym towarzyszą dane
dotyczące wielkości i struktury rynku edukacji wyższej w każdym z krajów.
Struktura załączonych w aneksie dokumentów jest podobna, gdyż główną ideą ich powstania było
m.in. zapewnienie analizy tych samych zagadnień z jednoczesną dbałością o podkreślenie
wyjątkowości każdego z systemów. W częściach przedstawiających procesy reform systemów
finansowania edukacji wyższej, Czytelnik zapozna się z czeskim modelem historycznym,
charakteryzującym się dużym poziomem stabilizacji finansowej dla uczelni wyższych. Model ten
ewoluował potem ku powiązaniu wysokości budżetów uczelni z liczbą studentów, by następnie
osiągnąć stan obecny, tj. powiązania środków finansowych z wynikami osiąganymi przez uczelnię. W
przypadku Finlandii mechanizm finansowania uczelni wyższych zawsze w mniejszym lub większym
stopniu uzależniony był od efektu negocjacji między stroną rządową a uczelnią. Uczelnie zawierają
kilkuletnie kontrakty wykonawcze, których warunki ściśle są powiązane z efektami, jakich osiągnięcia
strona rządowa oczekuje od instytucji edukacji wyższej. Uczelnie fińskie gospodarują przydzielonymi
budżetami w warunkach dużej autonomii finansowej. Z kolei system francuski od lat 90. XX. w. był
poddawany z pozoru niewielkim reformom, które w konsekwencji doprowadziły do sporych zmian
instytucjonalnych. Nastąpiła m.in. decentralizacja władzy w obszarze uczelni – oprócz państwa ważny
udział w pracy uniwersytetów mają regiony i miasta. Zmiany w sposobie finansowania i zarządzania
uczelniami doprowadziły także do pobudzenia konkurencji między uczelniami oraz pogłębienia się
podziału na silnie selektywny i elitarny sektor Grandes Écoles oraz masowy - sektor uniwersytecki.
Zmianom w systemach finansowania uczelni wyższych towarzyszyły reformy w zakresie rozwiązań
organizacyjno-prawnych. Model czeski, na przykład, ewoluował od modelu centralnie sterowanego w
czasach ustroju komunistycznego, przez pełne uniezależnienie uczelni od władzy centralnej i
przekazanie dominującej roli senatowi uczelni do modelu menadżerskiego, który obecnie powoli jest
wprowadzany w życie. W Finlandii ostatnie reformy również zmierzają do menadżerskiego stylu
zarządzania uczelniami. Uczelnie bardziej otworzyły się na współpracę ze swym otoczeniem, m.in.
przez obowiązkowe włączanie do zarządów interesariuszy zewnętrznych. We Francji jednoosobowym
organem ustawowo powołanym do kierowania uczelnią jest prezydent, który jest wspierany przez radę
dyrektorów, radę naukową oraz radę edukacji i spraw uczelnianych. Wzrosła tu ostatnio rola
prezydentów uniwersytetów i kierowanych przez nich zespołów zarządzania. Jednocześnie zmalała
rola reprezentantów kadry akademickiej. Zmieniła się także koncepcja autonomii uczelni – uczelnie
reprezentowane przez swoich prezydentów zdobyły więcej autonomii w zewnętrznych relacjach z
państwem.
Każdy z analizowanych systemów ma do zrealizowania kilka celów określonych przez politykę
edukacyjną. Cele te mają swe źródło z jednej strony w zaleceniach Komisji Europejskiej, a z drugiej –
w potrzebach rodzimych gospodarek i społeczeństw. We wszystkich państwach przewijają się takie
cele, jak: umiędzynarodowienie uczelni i studiów, współpraca uczelni z otoczeniem, dopasowanie
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liczby absolwentów do potrzeb rynku pracy przy jednoczesnym podniesieniu wskaźników skolaryzacji.
Dodatkowo, czeska strategia rozwoju szkolnictwa wyższego wskazuje na potrzebę poprawy pozycji
uczelni w międzynarodowych rankingach. Władze fińskie natomiast akcentują potrzebę działania
ośrodków akademickich na rzecz rozwoju społecznego i podniesienia innowacyjności fińskiej
gospodarki. Oprócz procesów konsolidacji uczelni zaleca się sprofilowanie (wyspecjalizowanie)
ośrodków akademickich, np. w obszarze badań czy kształcenia. We Francji uczelnie, według
rządowych zaleceń powinny skupić się na podniesieniu poziomu kształcenia i zatrudnialności
nauczycieli akademickich. W sferze zarządzania oczekuje się zwiększenia w uczelniach roli
menadżerów.
W dołączonych w Aneksie dokumentach znajdują się także części, w których Autorzy zidentyfikowali
źródła dochodów uczelni. Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, że w Czechach w
budżetach uczelni istotne miejsce zajmują środki z budżetu centralnego, dalej są fundusze unijne, a
na końcu – środki prywatne. W Finlandii natomiast źródła dochodu uczelni uzależnione są od tego,
czy mamy do czynienia z uniwersytetem czy z politechniką, niemniej - głównym źródłem finansowania
pozostaje budżet centralny. Jednak politechniki otrzymują mniejszą dotację bazową od uniwersytetów.
We Francji od 2009 r. obowiązuje system NICE, który uchodzi za wysoce projakościowe narzędzie
alokacji środków z budżetu państwa. System ten uwzględnia obok liczby studentów także
kontynuację studiów na dalszych poziomach w tej samej uczelni przez jej absolwentów. Do tego duża
waga przypisana jest tzw. produktywności kadry naukowej.
Identyfikacja źródeł dochodu uczelni jest uzupełniona o analizę czynników ilościowych i jakościowych
wykorzystywanych w algorytmach finansowania uczelni. W Czechach duże znaczenie nadaje się
liczbie studentów, wskaźnikom kosztochłonności na poszczególnych kierunkach studiów przy
jednoczesnym wzroście wagi finansowania konkurencyjnego – opartego o wyniki. Fińskie rozwiązania
wydają się tutaj wyróżniać choćby przez dodanie oprócz czynników ilościowych - czynników
jakościowych, takich jak ocena studentów czy długość trwania procesu kształcenia (preferowanie
skracania cyklu kształcenia, ale nie kosztem jakości). We Francji natomiast zwiększono udział
środków finansowych przekazywanych uczelniom z tytułu osiąganych wyników w obszarze
działalności naukowo-dydaktycznej, wprowadzono także nowe kryteria oceny badawczej i zatrudnienia
pracowników uczelni. Pewną curiositas jest to, że wysokość dotacji jest uzależniona jest nie od liczby
studentów w ogóle, ale od liczby studentów przystępujących do egzaminów.
W załączonych dokumentach przedstawione zostało także zagadnienie opłat za studia. W Czechach
studenci uczelni państwowych i publicznych nie płacą za naukę pod warunkiem, że ukończą studia w
wyznaczonym okresie. Próby wprowadzenia czesnego spotkały się z silnymi protestami całej
społeczności akademickiej i zarzucono ten projekt reformy. Płatne pozostają studia w uczelniach
niepublicznych. Natomiast w Finlandii nie istnieją opłaty za studia w postaci czesnego na żadnej
uczelni. Do tego studenci mogą liczyć na bogaty program wsparcia finansowego w postaci
stypendiów, zapomóg czy kredytów studenckich. We Francji pomimo licznych reform sektora edukacji
wyższej niezmienna pozostała zasada bezpłatnej edukacji i gwarancji dostępu do niej wszystkim
młodym ludziom, którzy spełniają wymogi formalne. Pomimo jednak braku opłat w formie typowego
czesnego obowiązują opłaty rejestracyjne, których poziom w ostatniej dekadzie istotnie wzrósł.
Z opracowanych przez ekspertów dokumentów opisujących systemy funkcjonowania i finansowania
edukacji wyższej w trzech krajach wyłaniają się wspólne ich problemy, tj.: nastąpiła polaryzacja
ośrodków akademickich na wysoce selektywne (elitarne) i masowe (egalitarne), wszędzie negatywnie
odczuwane są zmiany w strukturze demograficznej poszczególnych społeczeństw, uczelnie zawierają
bliską współpracę z zewnętrznymi interesariuszami, poziom przyznawanych środków z budżetu
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państwa silnie powiązany jest z efektami osiąganymi przez uczelnie (liczba absolwentów,
produktywność kadry naukowej, stopa bezrobocia wśród absolwentów).
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1.

System finansowania szkół wyższych
i jego ewolucja od lat 90. XX wieku

Ewolucję systemu finansowania w Republice Czeskiej (ujmowanej jako „Czechy” w dalszej części
raportu) przedstawiamy w odniesieniu do dwóch oddzielnych strumieni finansowania: kształcenia
studentów i badań naukowych, oraz dwóch głównych sektorów: dominującego sektora publicznego i
stosunkowo niewielkiego sektora prywatnego (bardzo mały sektor państwowy różni się od sektora
publicznego tym, że tworzą go uczelnie finansowane przez ministerstwa obrony i spraw
wewnętrznych: czeska statystyka dotycząca szkolnictwa wyższego posługuje się zatem trzema
kategoriami: instytucje publiczne, prywatne i państwowe).
Najważniejsze etapy i trzy główne modele finansowania szkolnictwa wyższego i badań naukowych po
1989 roku (które do pewnego stopnia koegzystują nadal w czeskim szkolnictwie wyższym, chociaż w
zmieniających się proporcjach: maleje rola finansowania historycznego, stałą rolę odgrywa
finansowanie oparte na liczbie studentów i rośnie rola finansowania opartego na wynikach) to:
(1) Model odziedziczony po okresie komunistycznym (finansowanie historyczne: gwarantowane w
długich, kilkuletnich okresach czasu, stosunkowo stabilne, niepowiązane z wynikami prowadzonych
badań oraz niezwiązane z liczbą studentów, pozostającą przez wiele lat na tym samym poziomie,
powiększane o corocznie negocjowany bonus, czyli incremental funding), funkcjonujący w ramach
zamkniętego systemu szkolnictwa wyższego o ograniczonym dostępie młodych ludzi do wykształcenia
na wyższym poziomie (systemu „elitarnego” w sensie Martina Trowa, czyli przyjmującego na studia
wyższe nie więcej niż 15% kohorty wiekowej) (lata 1990–1991). Model ten wywarł i nadal wywiera
duży wpływ na pojmowanie roli szkolnictwa wyższego w społeczeństwie oraz jego finansowanie w
późniejszym okresie. Funkcjonowanie tego modelu przez kilkadziesiąt lat wiązało się z dominacją
Humboldtowskiej, elitarnej wizji społecznej roli uniwersytetów. Wizję tę dodatkowo wzmacniało
postrzeganie uniwersytetu jako „wieży z kości słoniowej”, podzielane przez większość czeskiej kadry
akademickiej. Obraz uniwersytetu jako oderwanej od potrzeb gospodarki i społeczeństwa „republiki
uczonych” jest bardzo silnie zakorzeniony w dzisiejszym myśleniu o czeskich instytucjach
uniwersytetu i ostro krytykowany zarówno w międzynarodowych analizach czeskiego szkolnictwa
wyższego (m.in. przez dwa wpływowe raporty OECD z 1992 i 2009 roku oraz przez międzynarodowy
audyt czeskiego systemu szkolnictwa wyższego, przeprowadzony przez firmę doradczokonsultingową Technopolis w latach 2011–2012), jak i w krajowych badaniach szkolnictwa wyższego i
polityki edukacyjnej. Trwałość tej wizji – analizowanej w kategoriach zarządzania i organizacji
szkolnictwa wyższego jako dominacja „oligarchii akademickiej” – może prowadzić do niższego niż
oczekiwane powiązania kształcenia i badań naukowych z gospodarką z jednej strony oraz z rynkiem
pracy ze strony drugiej.
(2) Model finansowania powiązany ściśle z liczbą studentów (na jednego studenta, czyli per capita
funding), wprowadzony w 1991 roku i wpływający bezpośrednio na budżety uczelni od stycznia 1992
roku. Model ten należy rozpatrywać równolegle z decyzją polityczną o braku zgody na powstanie
sektora prywatnego w szkolnictwie wyższym i tym samym braku szerszego dofinansowania systemu
jako całości ze środków prywatnych na kształcenie. Nie ma też dodatkowego dofinansowania systemu
przez środki prywatne pochodzące od studentów w sektorze publicznym, np. znanego z wielu krajów
postkomunistycznych systemu dual track studies (studia płatne powyżej ustalonego przez państwo
limitu liczby studentów i bezpłatne w ramach tego limitu, oferowane przez uczelnie w tym samym
miejscu i czasie) czy też systemu prowadzonych oddzielnie, obok studiów dziennych, studiów
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zaocznych (bezpłatne stacjonarne studia typu full-time i płatne zaoczne studia typu part-time). Ustawa
o szkolnictwie wyższym z 1998 roku otworzyła możliwość zakładania uczelni prywatnych (i
wprowadziła ograniczone czesne w sektorze publicznym dla pewnej kategorii studentów w
wyjątkowych, ściśle zdefiniowanych sytuacjach) oraz funkcjonowania tego sektora w oparciu o pełne
czesne pokrywające koszty kształcenia. Wdrożenie „metodologii ewaluacji” stanowiło systemowy
punkt wyjścia do wiązania modelu finansowania z mierzalnymi wynikami badań naukowych. Po raz
pierwszy ten nowy sposób oceny wyników badań naukowych został przyjęty w 2004 roku przez Radę
Badań Naukowych i Rozwoju, kolejne wersje mają charakter dokumentów rządowych (zob. pierwszy z
nich: R&D Council 2004, i najnowszy, dotyczący wyników z lat 2013–2015: R&D Council 2012). W
początkowym okresie funkcjonowania metodologia pozostawała bez związku z poziomem
finansowania i ze sposobami alokacji środków finansowych, ale mogła wywierać pośredni wpływ na
poziom i typ powstającej produkcji naukowej (od książek i artykułów po zgłoszenia patentowe).
(3) Model finansowania badań naukowych oparty na wynikach (performance-based research funding
system), wdrażany stopniowo od 2009 roku i coraz silniej wykorzystujący metodologię ewaluacji, która
od tej pory była ciągle udoskonalana (zob. Young 2014: 22–28). Metodologia ewaluacji stanowi
najsilniejszy składnik wprowadzanych obecnie w Czechach zmian w finansowaniu: w proponowanej
pierwotnie postaci i w aktualnie realizowanych formach to model najbardziej radykalny w Europie,
kontrowersyjny i krytykowany w kraju i za granicą. Jednocześnie Narodowy Program Reform Republiki
Czeskiej z 2014 roku zapowiada pilotażowe wprowadzenie nowej metodologii oceny wszystkich
organizacji zaangażowanych w badania naukowe w 2015 roku oraz rozpoczęcie w tym samym roku
prac nad nową metodologią oceny projektów badawczych (zawierającą elementy ex-ante, ex-post
oraz ocenę podejmowaną w trakcie trwania projektów, zob. NRP 2014: 21–22).

1.1. Poziom nakładów i udział wydatków na szkolnictwo wyższe
w PKB
W okresie komunistycznym finansowanie szkolnictwa wyższego opierało się na metodzie historycznej
(incremental funding): w danym roku budżet instytucji szkolnictwa wyższego wynosił tyle samo, co w
roku poprzednim, oraz obejmował pewien dodatek związany z jednej strony z potrzebami, a z drugiej
ze środkami, jakimi dysponowało państwo. Budżet w danym roku był efektem negocjacji
poszczególnych instytucji z administracją państwową. Badania naukowe prowadziły przede wszystkim
instytuty Akademii Nauk, a rolą instytucji szkolnictwa wyższego do 1990 roku było głównie kształcenie
studentów (Pabian, Melichar, Šebková 2006: 3). W latach 80. XX wieku w Czechosłowacji
funkcjonowały tylko trzy instytucje o statusie uniwersytetów (spośród 28), zlokalizowane w
tradycyjnych ośrodkach miejskich: w Pradze, Brnie i Ołomuńcu (Pabian, Šima, Kynčilová 2011: 96).
Najważniejsze problemy związane z finansowaniem historycznym (przyrostowym) można pogrupować
w trzy kategorie (McMullen 2000: 4): nieefektywność (przygotowywane do negocjacji budżety były
maksymalne i niekoniecznie związane z realnymi potrzebami, nie było możliwości przenoszenia
wydatków na kolejny rok; negocjacje na temat przyrostu nakładów dla poszczególnych instytucji miały
charakter polityczny i osobisty: nie istniała możliwość systematycznego nagradzania za dobre wyniki),
brak przejrzystości (w zasadzie nie istniały ścisłe reguły finansowania instytucji szkolnictwa wyższego:
budżety instytucji były wynikiem prywatnych negocjacji, przez co decyzje finansowe były w dużej
mierze subiektywne) oraz brak elastyczności (ponieważ budżet był oparty na nakładach ponoszonych
w poprzednim roku, nie był w stanie szybko odpowiadać na zmiany zachodzące w instytucjach i w
otaczającym je świecie, m.in. na zmieniające się potrzeby rynku pracy czy potrzeby gospodarki).
Centralnie sterowana gospodarka dysponowała centralnie sterowanym szkolnictwem wyższym, które
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było ponadto niezwykle upolitycznione i permanentnie poddawane presjom ideologicznym. Tak jak w
innych krajach naszego regionu, szkolnictwo wyższe było ideologicznie ważną częścią aparatu
państwa (Matějů, Simonová 2003; Szczepański 1974, 1978).
W 1990 roku nakłady na szkolnictwo wyższe wynosiły 17% całkowitych nakładów na edukację i 0,8%
ówczesnego PKB (z tego 40% obejmowało koszty personelu, 30% koszty infrastruktury, 11% koszty
badań naukowych i 19% koszty stypendiów i pomocy dla studentów; McMullen 2000: 6). W 1991 roku
budżet szkolnictwa wyższego był taki sam, ale władze chciały, aby 10% środków rozdzielić według
nowej zasady, opartej na liczbie studentów i jednostkowych kosztach kształcenia ustalanych dla
zróżnicowanych grup dyscyplin. Metoda ta została wprowadzona w życie w 1992 roku. Budżet został
podzielony na trzy części: normatywną (ogólne koszty kształcenia, wynagrodzenia pracowników,
koszty utrzymania budynków itp.), ponadnormatywną (dodatkowe koszty, takie jak koszty
prowadzenia badań naukowych i koszty projektów) i rezerwy. Po raz pierwszy budżety instytucji
zostały ściśle powiązane z liczbą studentów i jednostkowymi kosztami kształcenia wyznaczonymi dla
poszczególnych grup dyscyplin. Zastosowanie tej metody doprowadziło do dużego zróżnicowania w
budżetach instytucji: potężnych cięć budżetowych w niektórych, zwłaszcza mniejszych instytucjach,
oraz wzrostu nakładów na inne instytucje. Ministerstwo zostało zmuszone do awaryjnego
wprowadzenia czynnika korygującego, zgodnie z którym wzrost czy spadek nakładów w ciągu roku
nie mógł być większy niż 10% budżetu z roku poprzedniego (McMullen 2000: 7). Szerszą ideą, choć
niepodzielaną przez kadrę akademicką, która przyświecała tym zmianom sposobu finansowania, była
próba ściślejszego powiązania popytu z podażą oraz stopniowe zwiększanie liczby studentów
(współczynnik skolaryzacji brutto w 1991 roku był niższy niż w 1990 roku i wynosił odpowiednio 14% i
15%). Rozpad Czechosłowacji w 1993 roku był dodatkowym impulsem, aby przygotować nową
ustawę o czeskim szkolnictwie wyższym, uchwaloną ostatecznie w 1998 roku (Simonová, Antonowicz
2006; Mitter 2003).
Poziom finansowania szkolnictwa wyższego z perspektywy wydatków ponoszonych na jednego
studenta pod koniec pierwszej dekady transformacji (lata 1997–2000) niemal systematycznie malał. W
roku 1997 wynosił on 48 030 koron czeskich (CZK), a w 2001 roku 46 221 CZK: chociaż fundusze
publiczne zwiększyły się nominalnie o 15%, to przy uwzględnieniu inflacji faktycznie zmniejszyły się o
12%. W tym samym czasie liczba studentów wzrosła o 19% (z 162 400 do 207 700), co w praktyce
oznacza spadek realny wydatków ponoszonych na jednego studenta o ponad jedną czwartą (26%).
Jednakże od roku 2000 wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego studenta systematycznie rosły. I
tak w latach 2000–2005 finansowanie szkolnictwa wyższego zwiększyło się o niemal 90% (z 9 do 16,8
mld CZK), co oznaczało realny wzrost nakładów, po uwzględnieniu inflacji, o 60%. Ponieważ w tym
samym czasie liczba studentów wzrosła o 45%, realne wydatki na jednego studenta wzrosły o 11%
(File, Weko, Hauptman, Kristensen, Herlitschka 2009: 38–39). W kolejnych latach nakłady publiczne
nadal rosły i w 2011 roku (najświeższe dane porównawcze dla obszaru OECD, zob. OECD 2014: 257)
w relacji do PKB osiągnęły poziom nieznacznie wyższy od poziomu polskiego: 1,2% (Polska: 1,1%),
przy czym pozostają one nadal poniżej zarówno średniej dla obszaru OECD, jak i dla obszaru EU 21
(1,4% w obydwu przypadkach, w Europie najwyższy poziom nakładów występuje w krajach
skandynawskich: Norwegii 2,6%, Danii 2,4%, Finlandii 2,2% i Szwecji 2,0%). Prywatne nakłady na
szkolnictwo wyższe pozostają w Czechach na poziomie 0,3% PKB. W związku z tym całkowite
(publiczne i prywatne) nakłady na szkolnictwo wyższe wynoszą w Czechach 1,4% PKB (w Polsce
1,3% PKB, OECD 2014: 232) i są niższe zarówno od średniej dla obszaru OECD, jak i dla obszaru EU
21 (odpowiednio 1,6% i 1,5%). Dynamika wzrostu całkowitych nakładów na szkolnictwo wyższe jest o
wiele bardziej pozytywna w przypadku Czech w latach 2000–2011, kiedy to nakłady wzrosły z
najniższego (wraz z Grecją i Słowacją) poziomu w Europie (0,8% PKB) do poziomu 1,4%. W latach
2000–2011 nakłady na badania i rozwój (GERD) wzrosły, przy czym najwyższy wzrost nastąpił w roku
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2011 (według Eurostatu GERD wynosił odpowiednio: 1,17% w 2000, 1,35% w 2005, 1,49% w 2006,
1,48% w 2007, 1,41% w 2008, 1,47% w 2009, 1,56% w 2010 i 1,86% w 2011 roku, co pokazuje
wykres 1 poniżej).
Wykres 1. Całkowite nakłady na badania i rozwój (GERD) w latach 1995–2013, w % PKB (źródło:
Eurostat, grudzień 2014)

Nakłady na jednego studenta (poziom ISCED 5,6, studenci przeliczeniowi) w publicznych instytucjach
szkolnictwa, wyrażane według parytetu siły nabywczej, wynosiły w ujęciu historycznym około 4 800–
6 000 CZK w latach 1999–2005: 4 812 CZK (1999), 4 842 CZK (2000), 5 266 CZK (2001), 5 456 CZK
(2002), 5 815 CZK (2003), 5 794 CZK (2004), 5 930 CZK (2005), a od roku 2006 wzrosły do około
7 000–8 000 CZK (8 338 CZK w 2006, 7 400 CZK w 2007, 6 867 CZK w 2008, 7 006 CZK w 2009,
6 671 CZK w 2010 i 7 941 CZK w 2011 roku; dane Eurostat, grudzień 2014). Przewidywany spadek
liczby studentów w najbliższych latach (po raz pierwszy zanotowany w 2012 roku) może prowadzić do
zmniejszenia nakładów na kształcenie.
Całkowite publiczne nakłady na szkolnictwo wyższe wyrażone w milionach CZK według parytetu siły
nabywczej (w cenach bieżących, nieuwzględniających inflacji) w latach 2000–2005 wzrosły o ponad
połowę (z 1 mld CZK do 1,56 mld CZK). Największy wzrost nakładów rok do roku nastąpił w roku
2006 (z 1,56 mld CZK do 2,29 mld CZK, czyli o prawie połowę, 46,8%), po czym przez lata 2007–
2010 nakłady te utrzymywały się na zbliżonym poziomie (1,96 mld CZK w 2010 roku) i wzrosły w roku
2011 do 2,46 mld CZK, czyli o jedną czwartą. W odniesieniu do PKB całkowite publiczne i prywatne
nakłady na szkolnictwo wyższe w latach 1999–2005 wahały się w zakresie 0,8–1,0% PKB, a w latach
2006–2011 w zakresie 1,1–1,4% PKB (przy czym nie można wskazać na stałą tendencję rosnącą:
1,3% PKB w 2006, 1,2% PKB w 2007, 1,1% PKB w 2008, 1,2% PKB w 2009 i 2010 oraz 1,4% PKB w
2011 roku; dane Eurostat, grudzień 2014).
Nakłady na badania prowadzone w sektorze szkolnictwa wyższego jako sektorze wykonawczym w
ujęciu bezwzględnym wyrażane w EUR i CZK wykazują stałą tendencję wzrostową w ostatnich dwóch
dekadach, przy czym nakłady te najbardziej wzrosły w ciągu ostatnich siedmiu lat. Nie można jednak
wskazać bezpośredniego związku między reformami w finansowaniu badań naukowych a poziomem
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finansowania. W latach 1993–1997 nakłady te mieściły się w przedziale 10–50 mln EUR (0,39–1,78
mld CZK), następnie w roku 2000 po raz pierwszy przekroczyły 100 mln EUR (3,76 mld CZK), w
latach 2002–2003 były na poziomie 150 mln EUR (4,62–4,92 mld CZK), aby w 2005 roku osiągnąć
poziom 232 mln EUR (6,91 mld CZK). Największy wzrost nastąpił w latach 2010–2013, a zatem po
wprowadzeniu ostatniej reformy: w 2010 roku nakłady wyniosły 420 mln EUR (10,60 mld CZK), w
2011 – 622 mln EUR (15,29 mld CZK), w 2012 – 790 mln EUR (19,88 mld CZK) i w 2013 roku 816
mln EUR (21,20 mld CZK). W sumie w latach 2010–2013 nakłady te wzrosły niemal dwukrotnie.
Jednocześnie w podobnym tempie rosły nakłady na badania we wszystkich sektorach wykonawczych:
w 1997 roku przekroczyły pół miliarda euro (542 mln EUR, 19,48 mld CZK), w 2003 miliard euro
(1,013 mld EUR, 32,25 mld CZK), w latach 2008–2010 osiągały poziom 2 mld EUR (49,87–52,97 mld
CZK), a w ostatnich latach wzrosły o połowę: 2,55 mld EUR (62,75 mld CZK) w 2011, 2,88 mld EUR
(72,36 mld CZK) w 2012 i 3 mld EUR (77,85 mld CZK) w 2013 roku (dane Eurostat, grudzień 2014).
Wyrażając wzrost nakładów na badania przez GERD (krajowe nakłady na badania i prace rozwojowe
ogółem, wszystkie sektory wykonawcze) jako procent PKB i HERD (krajowe nakłady na badania i
prace rozwojowe w sektorze szkolnictwa wyższego) jak procent PKB: GERD w latach 1995–1996
wynosił 0,88–0,9% PKB, w latach 1997–2004 wahał się w zakresie 1,0–1,15% PKB, w latach 2005–
2009 w zakresie 1,17–1,30% PKB, a w kolejnych latach stale rósł: 1,34% PKB w 2010, 1,56% PKB w
2011, 1,79% PKB w 2012 i 1,91% PKB w 2013 roku. Natomiast HERD w latach 1995–2004
pozostawał na poziomie niższym niż 0,2% PKB, w latach 2005–2010 był na poziomie 0,21–0,27%
PKB, po czym w okresie 2010–2013 wzrósł niemal dwukrotnie (0,27% PKB w 2010, 0,38% PKB w
2011, 0,49% PKB w 2012 i 0,52% PKB w 2013 roku), co pokazuje wykres 2 poniżej.
Wykres 2. Nakłady na badania i rozwój w sektorze szkolnictwa wyższego (HERD) w latach 1995–
2013, w % PKB (źródło: Eurostat, grudzień 2014)

Potężny wzrost nakładów na badania i prace rozwojowe prowadzone w szkolnictwie wyższym w
ostatnich latach obrazuje jeszcze jeden wskaźnik: nakłady ponoszone w tym sektorze w euro (jedyna
miara używana przez Eurostat) w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2009–2013
wzrosły ponad dwukrotnie, z 36,4 EUR do 77,6 EUR, jak pokazuje wykres 3 poniżej. W tym samym
czasie równie silnie rosły całkowite nakłady na badania i prace rozwojowe (zob. wykres 4 w
Załącznikach; wykresy 5 i 6 w Załącznikach pokazują wzrost nakładów w CZK w latach 1991–2013).
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Wykres 3. Nakłady na badania i rozwój w sektorze szkolnictwa wyższego w przeliczeniu na jednego
mieszkańca w latach 1993–2013, w euro (źródło: Eurostat, grudzień 2014)

Z perspektywy dekady (2000–2011), w której Czechy doświadczają od 2008 roku społecznych i
finansowych skutków kryzysu ekonomicznego w o wiele większym stopniu niż Polska, trajektorie
zmian poziomu finansowania szkolnictwa wyższego, liczby studentów oraz finansowania
przypadającego na jednego studenta wyglądają następująco. Jeśli rok 2005 uznać za punkt
odniesienia (2005 = 100%), to w latach 2000–2011 wydatki wzrosły z 65% do 167%, a więc o ponad
100 punktów procentowych, liczba studentów wzrosła o ponad 60 punktów procentowych (z 72% do
133%), a wydatki na jednego studenta o ponad jedną trzecią (z 90% do 125%; dla porównania w
Polsce w tym samym okresie wydatki wzrosły niemal dwukrotnie, liczba studentów wzrosła o połowę,
a finansowanie na jednego studenta wzrosło o około jedną czwartą, z 96% do 116%, czyli o 20
punktów procentowych). W porównaniu z Polską wskaźniki finansowe dla okresu 2000–2011 są
bardziej pozytywne i w obydwu przypadkach lepsze niż średnie wartości dla obszaru OECD i obszaru
UE 21 (OECD 2014: 220). Poziom całkowitych publicznych nakładów na szkolnictwo wyższe w latach
1999–2011 pokazuje wykres 7 poniżej.

9

Wykres 7. Publiczne nakłady na szkolnictwo wyższe w latach 1999–2011, w mln CZK PPS (według
parytetu siły nabywczej) (źródło: Eurostat, grudzień 2014)

W związku z powyższym, w zmieniającym się kontekście demograficznym (malejąca liczba studentów
w systemach o powszechnej dostępności do studiów) argumentacja na rzecz wprowadzenia
powszechnych opłat za czesne z powodu rosnącego niedofinansowania szkolnictwa wyższego, a
zwłaszcza niemożności wyrównania luki powstającej między rosnącą liczbą studentów i rosnącymi
kosztami jednostkowymi przypadającymi na jednego studenta, prezentowana w tym samym czasie
przez OECD, wymaga dodatkowych analiz i silniejszego wsparcia empirycznego. Nie wydaje się w
tym sensie poprawna analiza polityki edukacyjnej Czech jako radykalnej wersji „nowego zarządzania
publicznego” (zob. Young 2014), chociaż istnienie pewnych elementów jest niezaprzeczalne.
Zwłaszcza wprowadzanie konkurencji instytucjonalnej i jednostkowej, stopniowe wycofywanie się z
dotacji statutowej i koncentracja na nowych systemach finansowania badań naukowych coraz silniej
opierających się na wynikach (performance-based systems) oraz pomysły wspierające powstawanie
konkurencyjnych w skali Europy instytucji flagowych i łączenie konkurencyjności krajowych
gospodarek z konkurencyjnością krajowych systemów szkolnictwa wyższego są ideami
wypracowywanymi od dwóch dekad w ramach nowego sposobu myślenia o sektorze publicznym i
jego usługach.
Systemy finansowania szkolnictwa wyższego i badań naukowych można również oceniać z
perspektywy autonomii finansowej uczelni. Zakres tej autonomii zdefiniował niedawno Ben Jongbloed
(2010: 12) i warto w tym kontekście porównać autonomię czeskich i polskich uczelni. Pod kątem typu
budżetu (line-item czy block-grant) Czechy i Polska znajdują się w tej samej, dominującej w Europie
grupie państw korzystających z finansowania blokowego. W obu krajach uniwersytety mogą
zatrzymywać na kolejny rok nadwyżki budżetowe i nie muszą ich zwracać do budżetu państwa. W
Polsce uczelnie same ustalają poziom opłat za czesne dla studentów niestacjonarnych (w Czechach
opłat tych nie wprowadzono, z drobnymi wyjątkami określonymi ustawą z 1998 roku). W obu krajach
uniwersytety dysponują zdolnością prawną do zaciągania pożyczek bankowych, ponadto w Czechach
możliwy jest też dostęp do funduszy pochodzących z rynku kapitałowego (w Polsce dostęp ten jest
zabroniony). Również w obydwu krajach (inaczej niż we Francji i w Niemczech oraz w większości
krajów skandynawskich) budynki należą do uniwersytetów i w Czechach uniwersytety mogą swoje
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budynki sprzedawać, podczas gdy w Polsce (podobnie jak w większości krajów europejskich)
sprzedaż taka wymaga każdorazowo zgody władz państwowych. Przy tak skonstruowanych
wskaźnikach autonomii finansowej, po ostatniej fali reform w obydwu krajach, uniwersytety czeskie
dysponują nieznacznie większą autonomią w porównaniu z uczelniami polskimi.

1.2. Dywersyfikacja źródeł dochodu (udział władz centralnych,
regionalnych, podmiotów prywatnych)
Krótka analiza nakładów na badania i rozwój według sektorów wykonawczych oraz dynamiki zmian w
latach 2005–2012, ze szczególnym uwzględnieniem sektora szkolnictwa wyższego, wygląda
następująco (dane sumaryczne znajdują się w tabeli 1 w Załącznikach): w analizowanych latach w
całości nakładów zmalał udział sektora przedsiębiorstw (z 59,2% do 53,6%) i sektora rządowego (z
22,1% do 18,4%), za to radykalnie wzrósł udział sektora szkolnictwa wyższego (z 18,1% do 27,4%, a
więc o połowę). Udział sektora prywatnych instytucji niekomercyjnych jest bardzo niski i pozostaje na
niezmienionym poziomie (około 0,5%). Nakłady w sektorze szkolnictwa wyższego wzrosły najbardziej
– o niemal 90% (87,8%), mniej w sektorze przedsiębiorstw (71,6%) i najmniej w sektorze rządowym
(57,8%). W sektorze przedsiębiorstw największy procentowo był wzrost finansowania z zagranicznych
środków publicznych (z 0,65% do 2,73% ogółu środków w tym sektorze wykonawczym lub
ośmiokrotnie w ujęciu kwotowym). W sektorze rządowym wyraźnie spadło finansowanie przez
przedsiębiorstwa i radykalnie wzrosło finansowanie ze środków zagranicznych (przede wszystkim
unijnych, ponad pięciokrotnie w ujęciu kwotowym).
Najważniejsze z perspektywy prezentowanego raportu są jednak zmiany i ich dynamika w sektorze
szkolnictwa wyższego. W ujęciu procentowym w latach 2005–2012 przedsiębiorstwa jako źródło
finansowania pozostały na tym samym, niskim poziomie (około 0,8%), natomiast radykalnie wzrósł
udział finansowania zagranicznego (ze środków unijnych): z 2,6% do 37,4%, czyli czternastokrotnie.
W latach 2005–2012 nastąpiła gruntowna zmiana ze względu na źródła finansowania: o ile w 2005
roku środki rządowe stanowiły ponad 90% (91,8%) wszystkich środków dostępnych na badania w
szkolnictwie wyższym, o tyle w roku 2012 było to już tylko około 60% (58,6%). Zagraniczne środki
publiczne, czyli przede wszystkim środki unijne (oraz środki uruchamiane w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego), w 2005 roku miały śladowy udział, natomiast w roku 2012 wyniosły
kwotowo 7,4 mld CZK. W tym samym czasie ponad dwukrotnie kwotowo wzrosły środki pochodzące z
przedsiębiorstw (z 58 do 158 mln CZK). Z powyższych analiz wynika, że państwowe nakłady na
badania prowadzone w szkolnictwie wyższym wzrosły w analizowanym okresie o ponad 5 mld CZK,
ale środki unijne wzrosły o ponad 7 mld CZK. Zatem dużemu wzrostowi nakładów państwowych
towarzyszył jeszcze większy wzrost nakładów unijnych.
Badania naukowe prowadzone w czeskim szkolnictwie wyższym w latach 1990–2004 były
finansowane niemal wyłącznie z krajowych źródeł publicznych (pochodzących od władz centralnych).
Rola środków prywatnych, w tym przede wszystkim rola środków na badania pochodzących z
przedsiębiorstw (krajowych i zagranicznych), była marginalna. Podobnie marginalna w całym
badanym okresie 1990–2012 była rola opłat pobieranych za czesne w „wyjątkowych przypadkach”
(karne czesne za przedłużony okres studiowania). Statystyka edukacyjna zagregowana na poziomie
krajowym takiego źródła dochodów uczelni nie ujmuje (można takie dane uzyskać, jedynie badając
doroczne sprawozdania finansowe poszczególnych uczelni). Środki prywatne na badania naukowe
pochodzące od przedsiębiorstw wynosiły 58 mln CZK w 2005 roku i stopniowo rosły, osiągając 106
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mln CZK w 2009 i 158 mln CZK w 2012 roku (SYCR 2013: 605), natomiast środki pochodzące z
przedsiębiorstw zagranicznych zmalały z 9 mln CZK w 2005 do 3 mln CZK w 2012 roku.
Od 2005 roku środki unijne w szkolnictwie wyższym zaczęły odgrywać coraz większą rolę: ich
wielkość kwotowa rosła w każdym kolejnym roku, najsilniej w latach 2011–2012. O ile w 2005 roku
nakłady na badania ze środków unijnych wynosiły 182 mln CZK, o tyle w 2010 roku osiągnęły poziom
881 mln CZK, w 2011 – 3,64 mld CZK, a w roku 2012 ponad dwa razy więcej, 7,44 mld CZK (SYCR
2013: 605). Ewolucji poziomu nakładów na badania nie da się powiązać z podejmowanymi reformami:
zdecydowanie najważniejszy wzrost w ostatnich dziewięciu latach to wzrost nakładów ze środków
unijnych.
Obok podziału na władze centralne i regionalne, najważniejsze z perspektywy podejmowanych reform
są dochody ze źródeł prywatnych. Poziom dochodów pochodzących od studentów (czesne w
minimalnym wymiarze, pobierane w szczególnych przypadkach od 1998 roku w sektorze publicznym,
oraz w pełni pokrywające koszty kształcenia w sektorze prywatnym) oraz dochodów z gospodarki
(poprzez różnego typu university-business links) jest bardzo niski. Statystyka czeska nie podaje
poziomu prywatnych nakładów na prywatne szkolnictwo wyższe, podobnie jak nie podaje danych
dotyczących kadry pracującej w tym sektorze. Natomiast nakłady na badania i prace rozwojowe w
szkolnictwie wyższym (w tym w jego dominującej publicznej części) są niewielkie: w 2012 roku
osiągnęły poziom 158 mln CZK (w ramach 19,879 mld CZK wydanych w tym sektorze), czyli 0,79%.
Nakłady te wzrosły w latach 2009–2012 o 49% (z poziomu 106 mln CZK w roku 2009). Niski poziom
dochodów pochodzących z gospodarki wynika z szerszego problemu zarządzania uniwersytetami w
Czechach: poziom dochodów miałby się zwiększać wraz z wprowadzaniem nowego modelu
uniwersytetu (bardziej menadżerskiego) w miejsce tradycyjnego modelu Humboldtowskiego, który
zajął miejsce modelu centralnie sterowanego obowiązującego do 1989 roku. Poziom ten łączy się z
powszechnie krytykowanym „skierowaniem do wewnątrz” uniwersytetów czeskich – zamiast
„skierowania na zewnątrz”, w stronę społeczeństwa, gospodarki i rynku pracy (krytyka OECD silnie
promującej nowy model menadżerski).
Dochody pochodzące z czesnego w sektorze publicznym są problemem politycznym, ściśle
związanym z rekomendacjami OECD z raportów z 1992 i 2009 roku, promowanymi przez dokumenty
międzynarodowe oraz wcześniejsze, nierealizowane dzisiaj strategie rozwoju szkolnictwa wyższego,
jak White Paper on Tertiary Education z 2009 roku (Matějů 2009).
Krótka analiza struktury wydatków z podziałem na budżet państwa i budżety samorządowe w 2012
roku pokazuje (zob. tabela 2 w Załącznikach), że wydatki na instytucje szkolnictwa wyższego
ponoszone przez budżet państwa wynoszą 34,4 mld CZK, natomiast wydatki ponoszone przez
samorządy wynoszą jedynie 17 mln CZK.

1.3. Mechanizmy alokacji środków między uczelniami ze względu
na typ uczelni (prywatne/publiczne,
uniwersyteckie/zawodowe) i kierunki kształcenia
Poziom nakładów na badania naukowe i kształcenie dla uczelni publicznych w ujęciu historycznym
(1990–2013), a zwłaszcza w latach 2001–2008 (przed reformą) i 2009–2013 (okres wdrażania
reformy), został zaprezentowany powyżej. Uczelnie prywatne nie dostają wsparcia publicznego,
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utrzymując się wyłącznie z opłat za czesne. Ponadto uczelnie prywatne z powodu dużej
konkurencyjności funduszy na badania w praktyce nie mają do nich dostępu. Jest to rezultat polityki
alokacji środków prowadzonej przez Krajową Komisję ds. Grantów oraz metodologii ewaluacji
stosowanej corocznie do rosnącej części środków przeznaczonych na badania.
Model promowany przez OECD dla czeskiego szkolnictwa wyższego w 2009 roku zakładał m.in.
równy dostęp do finansowania publicznego dla obydwu sektorów. W praktyce zasada
konkurencyjności opartej na wynikach badań naukowych (de facto na retrospektywnej
bibliometrycznej analizie publikacji) uniemożliwia sektorowi prywatnemu dostęp do krajowych (ale już
nie międzynarodowych czy unijnych) funduszy na badania. Nie jest to jednak problem polityczny czy
społeczny. Sektor prywatny w założeniu spełnia inną rolę – jest bliski lokalnemu i regionalnemu
rynkowi pracy, nastawiony jest niemal wyłącznie na kształcenie studentów i nie posiada infrastruktury
umożliwiającej prowadzenie badań naukowych.
Od początku lat 90. XX wieku (a konkretnie od 1992 roku) alokacją środków między kierunkami
kształcenia kierują proste formuły: współczynniki kosztów kształcenia, czyli tzw. normatywy
(odpowiadające polskim jednostkowym kosztom kształcenia). Pozostają one w zasadzie niezmienne.
Finansowanie instytucji szkolnictwa wyższego opiera się na formule: liczba studentów (absolwentów)
x współczynnik kosztów kształcenia w dziedzinie studiów na jednego studenta (i absolwenta).
Szczegółowe dane dotyczące siedmiu głównych dziedzin studiów oraz wysokości współczynnika
kosztów kształcenia w latach 2005 i 2011 pokazuje tabela 3 poniżej. Najniższy współczynnik kosztów
kształcenia charakteryzuje studia w obszarze „humanistyka, ekonomia” i jest on punktem odniesienia
dla pozostałych sześciu obszarów (czyli 1,00). Współczynnik dla obszaru „filozofia, pedagogika”
wynosi 1,20, „technika” – 1,65, „rolnictwo, leśnictwo” – 2,25, „chemia, medycyna” – 2,80, „medycyna
weterynaryjna, stomatologia” – 3,50 oraz 5,90 dla obszaru „sztuka”. Jednocześnie tabela 3 pokazuje
zmiany zachodzące w strukturze studentów według kosztochłonności studiów w latach 2005–2011:
zmiany te są nieznaczne, ponieważ mniej więcej połowa studentów (47,9% w 2005 i 49,4% w 2011
roku) podejmuje studia o najniższym współczynniku kosztów kształcenia (czyli studia humanistyczne,
ekonomiczne, filozoficzne i pedagogiczne), około 30% (30,9% w 2005 i 28,8% w 2011 roku) wybiera
studia techniczne, około 7–9% studia chemiczne i medyczne. Studia najbardziej kosztochłonne
podejmuje mała, lecz rosnąca grupa studentów w przypadku medycyny weterynaryjnej i stomatologii
(odpowiednio 1,5% i 1,9%, wzrost liczbowy o 65% w analizowanym okresie, z około 3800 do 6300
studentów) i mała grupa studentów obszarów związanych ze sztuką (odpowiednio 0,9% i 0,8%).
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Tabela 3. Współczynnik kosztów kształcenia według kierunku studiów i struktura populacji studentów
według kierunku studiów w latach 2005 i 2011 (źródło: Tichy 2013: 245)
Kierunek
studiów

Współczynnik
kosztów
kształcenia

Liczba studentów

Humanistyka,
ekonomia

1,00

86 184

33,0%

113 904

34,3%

Filozofia,
pedagogika

1,20

38 942

14,9%

50 221

15,1%

Technika

1,65

80 687

30,9%

95 595

28,8%

Rolnictwo,
leśnictwo

2,25

26 083

10,0%

37 818

11,4%

Chemia,
medycyna

2,80

23 314

8,9%

25 906

7,8%

Medycyna
weterynaryjna,
stomatologia

3,50

3 827

1,5%

6 318

1,9%

Sztuka

5,90

2 329

0,9%

2 660

0,8%

261 365

100%

332 420

100%

Razem

2005

2011

Zmiany wartości podstawowego współczynnika kosztów kształcenia w latach 2006–2011 pokazuje
tabela 4 poniżej: w latach 2007, 2008 i 2009 pozostawał on na niezmienionym poziomie (34 325
CZK), natomiast w kolejnych latach malał (o 13,9% w 2010 i o kolejnych 10,58% w 2011 roku,
nominalnie do 29 554 CZK w 2010 i 26 428 CZK w 2011 roku). W analizowanym okresie jego wartość
spadła o niemal jedną czwartą. Współczynniki kosztów kształcenia dla siedmiu obszarów kształcenia
pozostają stałe (od 1 do 5,90), natomiast maleje wartość podstawowego współczynnika kosztów
kształcenia wyrażanego w CZK (czyli dla obszaru nauk humanistycznych i ekonomicznych). W
sytuacji pogarszającej się demografii, czyli stopniowo od 2012 roku malejącej liczby studentów (gdyby
ten trend miał się utrzymać), część budżetów uczelni liczona według współczynników kosztów
kształcenia będzie się zmniejszać. Alternatywę finansową dla uczelni stanowi silniejsza koncentracja
na finansowaniu badań naukowych. Jak się wydaje, polityka stopniowego obniżania wartości tego
wskaźnika w momencie wprowadzania reformy finansowania badań naukowych nie jest przypadkowa
i ma prowadzić do wzrostu zainteresowania uczelni, ich jednostek podstawowych i zespołów
naukowców, badaniami naukowymi i związanym z nimi strumieniem finansowania.
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Tabela 4. Wartość podstawowego współczynnika kosztów kształcenia a liczba studentów w latach
2006–2011 (źródło: Tichy 2013: 244)

Liczba
studentów
Studia w pełnym
wymiarze

2006/
2007

2007/
2008

241 151

250 269

3,78%

264 304

5,61%

277 184

4,87%

283 486

2,27%

85 966
815
326

97 552
283
347

13,36%
6,30%

109
373 209
513

12,26%
7,47%

116
393 396
580

6,58%
5,37%

117
400 097
583

0,60%
1,78%

2007

2008

Zmiana
roczna

2009

Zmiana
roczna

2010

Zmiana
roczna

2011

Zmiana
roczna

34 325

34 325

0,00%

34 325

0,00%

29 554

-13,90%

26 428

-10,58%

Zmiana
roczna

2008/
2009

Zmiana
roczna

2009/
2010

Zmiana
roczna

2010/
2011

Zmiana
roczna

Inne formy
studiów
Razem
Podstawowy
współczynnik
kosztów
kształcenia (CZK)

Podział wydatków publicznych na badania i rozwój ze względu na cele społeczno-ekonomiczne
(pojęcie szersze niż dziedziny nauki w czeskiej nomenklaturze statystycznej) w ostatnich ośmiu latach
przedstawia tabela 5 w Załącznikach (w ramach tej tabeli pokazane dane nie są spójne ze względu na
podwójne odniesienie: do dziedzin nauki i do celów społeczno-ekonomicznych; istotna jest dynamika
rosnących nakładów całkowitych, rosnących nakładów na badania finansowane z ogólnych środków
uniwersyteckich oraz na badania nienastawione na cele społeczno-ekonomiczne). Poziom tych
wydatków rósł najszybciej w latach 2005–2009 (wzrost wyniósł 39,9%, z 16,4 mld CZK do 23 mld
CZK), a więc przed wprowadzeniem systemu finansowania badań opartego na wynikach. W kolejnych
latach wzrost był wyraźnie mniejszy (w sumie w latach 2009–2012 wzrost wyniósł 15,7%), a w latach
2011–2012 wydatki pozostawały na poziomie 25,5–26,5 mld CZK.
Rok 2012 (ostatni, dla którego dostępne są pełne dane statystyczne) wymaga oddzielnej analizy pod
względem struktury nakładów między dziedzinami nauki (połączonymi z celami społecznoekonomicznymi) oraz międzydziedzinowej dynamiki zmian w latach 2009–2012. Nieco ponad połowę
budżetowych nakładów na badania (54,6%) stanowią nakłady finansowane poprzez ogólne fundusze
uniwersyteckie (7,5 mld CZK, czyli 28,3%) i poprzez badania nienastawione na cele społecznoekonomiczne (7 mld CZK, czyli 26,3%). Statystyka czeska wyróżnia dziesięć szerokich dziedzin nauki
i każda z nich korzysta z funduszy z pierwszego i drugiego źródła. W analizowanym okresie fundusze
z pierwszego źródła wzrosły z 5,8 do 7,5 mld CZK (o 30,7%), a z drugiego z 6,8 do 7 mld CZK (czyli
dziesięciokrotnie mniej, jedynie o 2,9%). Dynamikę zmian w ramach obydwu źródeł można wiązać
przede wszystkim z wprowadzeniem nowego systemu finansowania, w którym są wyraźni zwycięzcy i
wyraźni przegrani. Chociaż najbardziej przeciwko nowemu systemowi występowali publicznie
przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych, to oba te obszary badań nie należą do
najbardziej poszkodowanych: w ramach obydwu źródeł finansowania nakłady na oba obszary
wyraźnie wzrosły (np. na nauki społeczne z funduszy ogólnych uniwersytetów wzrosły o 49%, a z
funduszy badań nienastawionych na cele społeczno-ekonomiczne wzrosły w tym samym czasie o
15,8%; dla nauk humanistycznych wskaźniki te wynoszą mniej, odpowiednio 13,3% i 18,5%). W
ramach pierwszego źródła oba obszary razem otrzymują 15% dostępnych funduszy, a w ramach
drugiego – 15,9%. Udział procentowy obu dziedzin w 2012 roku jest porównywalny z udziałem w 2009
roku.
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Największe spadki nakładów z ogólnych funduszy uniwersyteckich wykazują w analizowanym okresie
nauki rolne (o 25,5%) oraz nauki o Ziemi i ochrona środowiska (o 3,5%), a spadków tych nie
wyrównały nakłady pochodzące z drugiego źródła. W pozostałych dziedzinach nakłady z pierwszego
źródła wzrosły, najbardziej w takich obszarach jak nauki chemiczne (o 122%), matematyka i
informatyka oraz nauki fizyczne (49%). W ramach nakładów z drugiego źródła najbardziej wzrosły
fundusze dla nauk humanistycznych i społecznych oraz dla nauk fizycznych (12,6%), z kolei dla
połowy obszarów nakłady nieznacznie spadły.

1.4. Ilościowe i jakościowe elementy w algorytmach finansowania
uczelni oraz finansowanie kształcenia
Zmiana struktury wydatków w okresie wprowadzania ostatniej reformy finansowania badań
naukowych mogłaby prowadzić do wniosku, że spojrzenie retrospektywne w ramach metodologii
ewaluacji jest ważniejsze niż spojrzenie prospektywne. Historyczna, bibliometryczna miara
pięcioletniego dorobku naukowego w danej dziedzinie okazuje się przynajmniej tak samo ważna w
porównaniu z wagą tej dyscypliny dla aktualnych celów gospodarczych czy społecznych. Nowa
metoda koncentruje się na przeszłości i na jej podstawie ustala przyszły poziom finansowania
poszczególnych jednostek naukowych – ale nie poszczególnych obszarów badań. Widać to wyraźnie
po dynamice wzrostu nakładów według dziesięciu najważniejszych obszarów badań, na przykład pula
środków przeznaczona na nauki humanistyczne i społeczne w 2012 roku jest co prawda wyraźnie
większa niż w roku 2009, ale ich procentowy udział w całości dostępnych środków pozostaje na
zbliżonym poziomie. Metodologia ewaluacji, pomimo krytyki krajowej i zagranicznej, nie narusza w
istotny sposób pierwotnego podziału środków między obszary badań, a jedynie radykalnie zmienia
sposób ich redystrybucji (na podstawie retrospektywnego pomiaru produktywności naukowej).
System finansowania badań naukowych oparty na (historycznych) wynikach został wprowadzony w
życie w 2009 roku. W roku 2010 jedna trzecia środków instytucjonalnych była rozdzielana według
nowej formuły (a dwie trzecie środków pozostało na tym samym poziomie). W 2011 roku poziom
środków rozdzielanych wedle nowej formuły podniesiono do dwóch trzecich, a plany na 2012 rok
zakładały jego podniesienie do 90% wsparcia instytucjonalnego. W wypadku sektora szkolnictwa
wyższego poziom finansowania opartego na wynikach jako odsetek środków przeznaczonych na
badania w szkolnictwie wyższym (HERD) wyniósł 26%, a w 2013 roku miał być podniesiony do 35%.
Proces ten został jednak spowolniony i ostatecznie odroczony w czasie z powodu rosnącej nieufności
kadry akademickiej oraz protestów konferencji rektorów.
W ramach metodologii ewaluacji przypisującej różnym efektom pracy naukowej różną liczbę punktów
(funkcja ewaluacyjna), od reformy w 2009 roku każdy punkt oznacza określoną liczbę koron (funkcja
alokacji środków). Tym samym mechanizm ten – w sposób nieznany w tak szerokim wymiarze w
Europie – łączy obie funkcje, tworząc system finansowania oparty na wynikach, w którym dostępne
środki stają się konkurencyjne, podobnie jak środki przeznaczane na badania w formule
konkurencyjnego systemu grantów. W sensie historycznym mechanizm ten oznacza odchodzenie od
systemu finansowania instytucjonalnego na rzecz systemu łączącego finansowanie instytucjonalne,
finansowanie przez projekty i konkurencyjnie zdobywane granty, aż wreszcie do systemu, w którym
samo finansowanie instytucjonalne staje się konkurencyjne, czyli oparte na wynikach (Arnold, Good,
Ohler, Tiefenthaler, Vermeulen 2011; Jongbloed 2010).
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Elementy ilościowe dominują w algorytmach finansowania uczelni: nie istnieje rozbudowany system
oceny jakości uczelni, który byłby przenoszony na poziom finansowy. O finansowaniu kształcenia
decyduje liczba studentów, liczba absolwentów (czyli pośrednio pomiar długości czasu studiowania,
czyli pośrednio efektywność instytucji) i przeliczniki kosztochłonności według grup obszarów studiów.
Elementy ilościowe niemal całkowicie decydują też o wysokości konkurencyjnego finansowania badań
naukowych. Obecnie stosunek finansowania instytucjonalnego do finansowania konkurencyjnego
(czyli w nomenklaturze czeskiej „celowego”) wynosi 60% do 40% i z porównawczej perspektywy
międzynarodowej może być uważany za zbyt wysoki. Docelowe plany, w ramach których niemal
100% funduszy na badania miałoby być przydzielanych na zasadach konkurencyjnych, są bardzo
surowo oceniane przez ekspertów międzynarodowych. Ich wprowadzenie w życie może doprowadzić
do destabilizacji systemu szkolnictwa wyższego. Analizę kierunku ewolucji wskaźników ilościowych w
finansowaniu w latach 2009–2012 jako najważniejszego elementu reformy można pokazać, za Janem
Kouckým (2013), porównując finansowanie w latach 2009 i 2012.
W roku 2009 finansowanie publicznych instytucji szkolnictwa wyższego składało się z dwóch
elementów: 91% budżetu stanowiło tradycyjne (od 1992 roku) finansowanie wedle formuły kosztów
przeliczeniowych jednego studenta (i absolwenta), natomiast finansowanie oparte na wynikach
(performance-based) odpowiadało za pozostałe 9% budżetu. Składniki finansowania opartego na
wynikach odnosiły się do badań naukowych, dochodów własnych uczelni, liczby profesorów oraz
mobilności studentów. Wagi poszczególnych składników kształtowały się w następujący sposób:
wyniki badawcze (punkty przydzielane na podstawie krajowego rejestru wyników badań naukowych R
IV) – 50%, dochody własne instytucji – 15%, liczba profesorów i profesorów uczelnianych – 10% oraz
mobilność studentów (wyjeżdżających i przyjeżdżających) – 25%.
W kolejnych latach następował wzrost udziału środków przydzielanych na zasadach powiązanych z
wynikami oraz spadek udziału środków powiązanych bezpośrednio z liczbą studentów. W 2012 roku
stosunek tych dwóch typów środków wynosił odpowiednio 20% i 80%. Zmieniły się również wagi
stosowane w ramach komponentu środków finansowych opartych na wynikach. Zastosowano trzy
główne kategorie: wyniki badawcze (39% – liczba artykułów, innych publikacji, patentów i wyników
badań stosowanych zarejestrowanych w krajowym rejestrze R IV), jakość kształcenia i zatrudnienie
absolwentów (34% – jakość kadry mierzona jej strukturą z powodu braku innych wskaźników, liczba
bezrobotnych absolwentów pozostających bez pracy w okresie 6–12 miesięcy po skończeniu studiów)
oraz internacjonalizacja i mobilność (27% – współpraca z instytucjami zagranicznymi, liczba
studentów zagranicznych, liczba studentów opłacających koszty kształcenia oraz mobilność
studentów – przyjeżdżających i wyjeżdżających).
Mechanizmy finansowania kształcenia są raczej czytelne i zmieniają się powoli. Historyczna część
finansowania związana z liczbą studentów i absolwentów pozostaje nadal duża, co przyczynia się do
stabilności systemu. Z kolei mechanizmy finansowania badań naukowych stają się stopniowo coraz
mniej czytelne, a proponowane rozwiązania z europejskiej perspektywy porównawczej są radykalne.
W żadnym kraju europejskim jednocześnie w obu obszarach (kształcenie i badania) nie wprowadza
się w tak dużym zakresie elementów performance-based funding systems. Mechanizmy te są
niezwykle konkurencyjne i mogą prowadzić do utraty stabilności wybranych instytucji, zwłaszcza jeżeli
cechuje je niska produktywność badawcza i niska jakość kształcenia. Gdyby procesy te nie uległy
spowolnieniu (co od dwóch lat dokonuje się pod wpływem publicznych dyskusji i krytyki środowiska
akademickiego, przede wszystkim rektorów najlepszych uniwersytetów), mogłyby to doprowadzić do
polaryzacji systemu na zasobne i rosnące w siłę uniwersytety zlokalizowane w tradycyjnych miastach
akademickich oraz ubogie i słabnące uniwersytety regionalne. Odpowiedzią na takie wyzwanie
powinna być dywersyfikacja szkolnictwa wyższego według misji: globalnej, krajowej, regionalnej,
lokalnej, zarówno w badaniach naukowych, jak i w kształceniu. Ponadto powinny pojawić się
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regionalne instytucje o misji typowo kształceniowej (tak jak ma to miejsce w sektorze prywatnym).
Pewne zagrożenia finansowania uczelni w sytuacji potencjalnie malejących dochodów z kształcenia,
spowodowanych obniżaniem podstawowego współczynnika kosztów kształcenia, rodzi brak
dochodów z powszechnych opłat za czesne. Jednakże wybór finansowanego z podatków szkolnictwa
wyższego jest wyborem politycznym, popularnym zarówno w regionie, jak i w całej Europie
kontynentalnej.
Chociaż analizowany okres jest zbyt krótki, aby pokazać stały trend, można wskazać na ogólny
kierunek zmian, który pozostaje w zgodzie z założeniami reformy z 2009 roku. Po pierwsze, maleje
rola finansowania historycznego, związanego z liczbą studentów i absolwentów (dodatkowo w tym
samym czasie maleje dofinansowanie na jednego studenta). Po drugie, rośnie rola elementu
powiązanego z wynikami kształcenia i badania. W jego ramach maleje nieznacznie rola składników
związanych z badaniami naukowymi, a wyraźnie rośnie rola składników związanych z kształceniem i
studentami, w tym z ich zatrudnialnością i umiędzynarodowieniem. Ponieważ jednocześnie radykalnie
w całości systemu rośnie rola finansowania badań naukowych opartych na wynikach, więc uczelnie
funkcjonują w obrębie systemu coraz silniej odwołującego się do wskaźników. W obu segmentach
finansowania – kształcenie i badania – osiągane i mierzalne wyniki odgrywają coraz większą rolę:
20% w segmencie pierwszym i 60% w segmencie drugim w 2012 roku.

1.5. Mechanizmy finansowania badań naukowych
W całości systemu maleje rola tradycyjnego finansowania gwarantowanego (czyli instytucjonalnego) i
rośnie rola finansowania konkurencyjnego. W finansowaniu kształcenia rola komponentu opartego na
wynikach rośnie (do 20% w 2012 roku), a rola finansowania gwarantowanego maleje (do 80% w 2012
roku). W finansowaniu badań naukowych odsetek finansowania gwarantowanego maleje jeszcze
bardziej i spada poniżej połowy (do 40% w 2012 roku). Procesy te mogą rodzić potężne negatywne
konsekwencje: mogą prowadzić do indywidualnej i instytucjonalnej „gry pod wskaźniki” (przede
wszystkim w wypadku badań naukowych, zwłaszcza że metodologia pomiaru wyników badań
zmieniała się jak dotąd zbyt często), do rozproszenia badań i ich krótkiego horyzontu czasowego
(badania – publikacja – punkty – środki finansowe w cyklu rocznym), do permanentnego oszukiwania
reguł ewoluującego systemu oceny, wreszcie do koncentracji na punktach, zamiast koncentracji na
badaniach (i problemach).
Przeprowadzane przez różnych badaczy analizy bibliometryczne wybranych okresów (1995–2010,
1994–2005, 2000–2011) pokazują brak bezpośredniego związku między zmianą sposobu
finansowania nauki a produktywnością badawczą oraz jej silny związek z poziomem finansowania.
Produktywność badawcza czeskiej kadry, analizowana na podstawie publikacji indeksowanych w
bazie Web of Science, najsilniej rosła wtedy, gdy rosły nakłady na badania – w okresie
poprzedzającym wprowadzenie bezpośredniego związku między pomiarem indywidualnej produkcji
naukowej w ramach metodologii ewaluacji. Tak więc liczba indeksowanych publikacji rosła silniej w
latach 2005–2009, kiedy metodologia się pojawiła, wraz z wyższym poziomem finansowania badań, a
nie wtedy, kiedy metodologia stała się najważniejszym czynnikiem alokacji środków finansowych (a
więc po roku 2009). Sam ilościowy, jednostkowy pomiar wyników pracy badawczej mógł mieć większy
wpływ na produktywność kadry, niż wprowadzone po pięciu latach powiązanie wyników pomiaru z
alokacją środków na badania. Tak więc metodologia ewaluacji oraz narastające wokół niej
kontrowersje krajowe i międzynarodowe wymagają analizy z punktu widzenia ekonomii politycznej
skutecznych reform edukacyjnych.
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Najbardziej radykalne zmiany w finansowaniu w ostatnich pięciu latach dotyczyły prób powiązania
nakładów na badania naukowe (i szerzej, nakładów na szkolnictwo wyższe) ze ściśle bibliometrycznie
mierzalnymi wynikami badań naukowych (chociaż nie z wynikami kształcenia, które tradycyjnie nie
stanowią w Czechach szerszego obiektu namysłu ani wspólnoty reformatorów, ani wspólnoty
akademickiej, ani wreszcie wspólnoty badaczy szkolnictwa wyższego).
Wyjście poza pomiar produktywności (polskie mechanizmy parametryzacyjne) w stronę wykorzystania
pomiaru do bezpośredniego ustalania poziomu nakładów to projekt radykalny w skali europejskiej.
Bezprecedensowa jest skala zastosowanego mechanizmu: dotyczy on nie drobnej części nakładów
(jak w Norwegii czy Finlandii, przedział 5–10%), ale jej dużej i dodatkowo rosnącej z każdym kolejnym
rokiem części. Docelowy poziom w pierwotnych założeniach reformy to niemal 100% nakładów na
badania, przy czym w 2013 roku poziom ten osiągnął 26%. Mechanizm ten powstał w odpowiedzi na
diagnozę polityków, popartą analizami bibliometrycznymi, o niskiej produktywności naukowej czeskiej
kadry. Jego ścisłe – i rosnące z każdym rokiem – bezpośrednie powiązanie z finansowaniem wymaga
oddzielnego omówienia. Problemem czeskim nie jest sam mechanizm, ale jego wyjątkowa rola w
finansowaniu (przy małym znaczeniu innych komponentów efektów pracy badawczej i pracy z młodą
kadrą): jak pokazują analizy międzynarodowe (zob. Arnold 2011) oraz dobre praktyki systemów
zachodnioeuropejskich, w żadnym innym kraju odsetek funduszy przyznawanych uczelniom w drodze
tak jednoznacznie ilościowego mechanizmu nie jest aż tak wysoki.
Europejskie trendy w zakresie finansowania kształcenia i badań naukowych nie odgrywają w
Czechach poważniejszej roli: najnowsze modele finansowania i ostatnia fala reform są w dużej mierze
oderwane od praktyk wprowadzanych w krajach Europy Zachodniej (oraz dobrych praktyk
promowanych przez Komisję Europejską i OECD). Obecna postać modelu finansowania (performacebased research funding system) może prowadzić do skrajnie negatywnych konsekwencji w
perspektywie średnio- i długookresowej. Wiadomo z analiz bibliometrycznych, że nie poprawia on
widzialności międzynarodowej czeskiej produkcji naukowej, natomiast szczegółowej analizy wymagają
jego negatywne skutki (również w oparciu o doświadczenia innych krajów). Omówienia wymaga też
stosunek do niego z jednej strony ekspertów zagranicznych, a z drugiej czeskiej kadry akademickiej.
Ekonomia polityczna reform edukacyjnych przeprowadzanych w ostatnich dekadach w obszarze
OECD pokazuje, że nie istnieje możliwość wprowadzania reform szkolnictwa wyższego, w tym przede
wszystkim reform sposobów jego finansowania, wbrew dominującym poglądom kadry akademickiej,
zarówno tej najmłodszej, jak i najstarszej. Każdy nowy mechanizm finansowy musi odwoływać się do
grupy jego beneficjentów (ponieważ grupa tracących na jego wprowadzeniu będzie zawsze liczna).
Jak się wydaje, aktualny mechanizm nie był w stanie wykreować silnych indywidualnych czy
instytucjonalnych obrońców. Efektem tego typu polityki oderwanej od sektora, do którego ma być
stosowana, jest coroczna renegocjacja zasad metod ewaluacji, stopniowe (zwłaszcza w ostatnich
dwóch latach) wycofywanie się z pierwotnych założeń i harmonogramu wprowadzania zmian oraz
potężny konflikt między kadrą akademicką i „akademicką oligarchią” (w tym rektorami i dziekanami
najważniejszych uczelni) a środowiskiem reformatorów i polityków (CHEPS 2010b: 180–194).
Renegocjacje służą osłabianiu wpływu ewaluacji na decyzje o alokacji środków finansowych w ramach
obowiązującej od 2009 roku ustawy. Prace nad nową ustawą trwają.
Reformy finansowania szkolnictwa wyższego w Czechach koncentrują się na mechanizmach
związanych z badaniami naukowymi w o wiele większym stopniu niż na mechanizmach związanych z
kształceniem. Za najważniejszy problem uznaje się jakość badań naukowych (i pozycję nauki czeskiej
w Europie i na świecie, w tym w rankingach międzynarodowych), a nie jakość kształcenia (i miejsce
czeskich absolwentów na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, które zgodnie ze statystyką
rynku pracy uważa się powszechnie za dobre lub bardzo dobre, zob. Zelenka, Koucký, Kovarovic
2011).
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Finansowanie uczelni, jej jednostek podstawowych oraz pracowników naukowych, coraz szerzej
opiera się na regułach metodologii promującej działalność publikacyjną. Alokacje środków wewnątrz
uczelni są w pełni uzależnione od poziomu zewnętrznego finansowania: państwowego (krajowego i
unijnego) lub pochodzącego z gospodarki. Autonomia instytucjonalna czeskich uczelni jest wysoka:
państwo nie ma bezpośredniego wpływu na mechanizmy wewnętrznej alokacji środków finansowych.
Środki przeznaczone na kształcenie są rozdzielane według czytelnej formuły: liczba studentów, liczba
absolwentów, przelicznik normatywny podstawowych kosztów kształcenia uzależniony od kierunku
kształcenia (i przypisany do siedmiu podstawowych obszarów kształcenia pod względem ich
kosztochłonności). Fundusze przyznawane wydziałom na kształcenie są zatem przewidywalne, a ich
podział nie budzi kontrowersji. Nieprzewidywalny element alokacji środków to zmieniający się
podstawowy współczynnik kosztów kształcenia (w ostatnich latach malejący: aby otrzymać ten sam
poziom finansowania kształcenia, poszczególne wydziały, a za nimi uczelnie, muszą przyjmować
rosnącą liczbę studentów).
Jednocześnie od 2009 roku, czyli od początku najnowszej reformy, fundusze „instytucjonalne” są
coraz silniej przeciwstawiane funduszom nazywanym w nomenklaturze czeskiej „celowymi” (a w
nomenklaturze międzynarodowej „konkurencyjnymi”, competitive). Rośnie rola funduszy
konkurencyjnych, a maleje rola funduszy instytucjonalnych. Dynamika zmian w ostatnich latach jest
jednak trudna do pokazania, ponieważ w tym okresie całkowite nakłady na badania wzrosły ponad
dwukrotnie (z 10,61 mld CZK w 2010 do 19,88 mld CZK w 2012 roku). W sytuacji tak wysokich
wzrostów nakładów tradycyjna dyskusja na temat zmieniającej się roli środków dostępnych na
zasadach w pełni konkurencyjnych, na zasadach częściowo konkurencyjnych i na niekonkurencyjnych
zasadach instytucjonalnych nie oddaje istoty zmian, gdyż analizowany okres funkcjonowania
szkolnictwa wyższego pozostaje bez precedensu pod względem finansowym. Ocena wpływu
mechanizmów konkurencyjnych na produktywność badawczą uczelni, wydziałów i poszczególnych
badaczy musi zostać odsunięta w czasie, zwłaszcza że wszystkie stosowane metody konkurencyjne
mają niemal w całości charakter retrospektywny. Analiza ostatnich lat obejmuje zatem radykalnie
silniej finansowany obszar badań naukowych, którego coraz silniej konkurencyjne mechanizmy biorą
pod uwagę produktywność naukową z okresu poprzedzającego największe wzrosty nakładów na
badania (okresy pięcioletnie).
Na poziomie systemu szkolnictwa wyższego następuje stopniowa koncentracja środków w
najlepszych ośrodkach, w tym przede wszystkim na Uniwersytecie Karola w Pradze, najlepszej
uczelni w Europie Środkowej w ostatnich latach według globalnych rankingów akademickich. Na
poziomie instytucjonalnym widać stopniową koncentrację środków na wydziałach bardziej
produktywnych naukowo (czyli wzmacnia się podział na wydziały mniej i bardziej zasobne), a na
poziomie jednostkowym coraz silniejszą rolę odgrywa komponent badawczy (poziom indywidualnych
wynagrodzeń pracowników naukowych coraz silniej i bezpośrednio, a nie tylko pośrednio, jest
uzależniony od wyników badań, czyli w uproszczonej wersji metodologii ewaluacji – od liczby
publikacji wycenianej rokrocznie w systemie punktowym; wysokość pensji jest określana i może być
zmieniana w indywidualnych umowach o pracę). System wynagradzania pracowników jest ściśle
powiązany z autonomią czeskich uczelni: indywidualne kontrakty oznaczają duże zróżnicowanie
poziomu wynagrodzeń na tych samych stanowiskach w tej samej instytucji (na przykład pensja
profesora może się różnić nawet o 50%). Alokacji środków finansowych w ramach uczelni nie
ograniczają sztywne, krajowe widełki płacowe.
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1.6. Współodpłatność za studia oraz systemy wsparcia
finansowego studentów
Współodpłatność za studia (cost-sharing) to jeden z najważniejszych punktów dyskusji publicznej i
politycznej na temat przyszłości szkolnictwa wyższego w ostatnich dziesięciu latach. Analiza ilościowa
fenomenu współodpłatności w sektorze publicznym nie jest możliwa na zagregowanym poziomie
krajowym. Nie istnieją również dane statystyczne dotyczące przychodów z czesnego w sektorze
prywatnym (od jego powstania do dzisiaj). Trudny do oszacowania jest udział opłat za czesne w
finansowaniu całości systemu, ponieważ Czechy w statystyce krajowej nie posługują się kategorią
prywatnych nakładów na kształcenie (w statystyce raportowanej do OECD nakłady publiczne i
prywatne w szkolnictwie wyższym w 2013 roku wynosiły 1,2% i 0,3% PKB; OECD 2014: 232).
Rekomendacje polityczne i międzynarodowe (zwłaszcza ze strony OECD) oraz silna presja
międzynarodowa nie doprowadziły do przyjęcia systemu współodpłatności za studia. I chociaż wnioski
raportu OECD z 2009 roku stały się osią ostatnich reform, one również nie objęły opłat za czesne.
Najważniejszym i najbardziej rozbudowanym merytorycznie i technicznie głosem w dyskusji na temat
współodpłatności był White Paper z 2009 roku (zob. Matějů 2009).
Problematyka cost-sharing w Czechach ma kilka kluczowych aspektów. W aspekcie finansowym do
niedawna malejące dochody uczelni i niski poziom finansowania (publicznego i prywatnego) na
jednego studenta z perspektywy porównawczej obszaru OECD wskazywały na potrzebę
wprowadzenia mechanizmów współodpłatności. Jednocześnie od 2010 roku radykalnie rosną środki
przeznaczane zarówno na szkolnictwo wyższe, jak i na badania naukowe prowadzone w sektorze
szkolnictwa wyższego. Argumentacja finansowa przedstawiana w okresie bezdyskusyjnych wzrostów
nakładów (kwotowo i w relacji do PKB, jak pokazywaliśmy we wcześniejszych częściach raportu) jest
z pewnością mniej przekonująca, niż ta sama argumentacja prezentowana w okresie stabilizacji czy
spadku nakładów. W aspekcie społecznym mamy do czynienia z niskim i dodatkowo malejącym
poziomem poparcia społecznego dla wprowadzenia systemu opłat za studia (spadek poparcia z 29%
do 19% w latach 2010–2013), co może być również pośrednim efektem kryzysu finansowego. W
aspekcie politycznym najważniejszy jest brak poparcia większości parlamentarnej, niezależnie od typu
koalicji rządzącej, dla wprowadzenia powszechnego czesnego. I wreszcie w aspekcie
demograficznym, chociaż być może wzrośnie jeszcze liczba studentów, to maleje liczba tradycyjnej
kohorty wiekowej 19–24 lata. Czeski system może dojść do naturalnej granicy nasycenia, ponieważ
poziom skolaryzacji brutto jest bardzo wysoki. Należy brać pod uwagę możliwość kurczenia się
systemu jako całości, a malejące koszty publiczne nie sprzyjają argumentacji na rzecz powszechnego
czesnego, używanej powszechnie w systemach rosnących ilościowo. Być może elementem
politycznym wspierającym wprowadzenie opłat za czesne byłoby stopniowe obniżanie poziomu
podstawowego współczynnika kosztów kształcenia (z czym Czechy miały do czynienia w latach 2008–
2011), jednak analiza przyczyn i skutków musiałaby obejmować dłuższy okres czasu.
Kolejne próby reform finansowania szkolnictwa wyższego i akademickich badań naukowych w
Czechach były ściśle związane ze zmianami politycznymi. Jak dotąd największym przegranym
projektem finansowania szkolnictwa wyższego jest właśnie projekt wprowadzenia współodpłatności za
studia: mechanizm cost-sharing dzieli scenę polityczną od ponad dekady i nadal jest uznawany za
temat niezwykle wrażliwy politycznie. Pomimo stałej promocji idei pełnego czesnego w różnych
wersjach przez OECD oraz przygotowania szczegółowego projektu wprowadzenia mechanizmów
współodpłatności za studia zaprezentowanego publicznie w 2009 roku (jako White Paper on Tertiary
Education, zob. Matějů 2009), szanse na realizację tego elementu reform finansowania nie wydają się
duże. Szczególną rolę odgrywa kontekst europejskiego kryzysu finansowego, który w Czechach jest o
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wiele ważniejszy dla przyszłości szkolnictwa wyższego niż w Polsce. Kwestia wprowadzenia
powszechnych opłat za czesne nie została rozwiązana przed wybuchem kryzysu ekonomicznego w
Europie – jak się wydaje, dzisiaj jest to jeszcze trudniejsze niż przed 2008 rokiem.
Trudno ocenić, czy w sytuacji stopniowego spadku liczby studentów w Czechach od 2010 roku (w
Polsce o wiele bardziej radykalnego spadku od 2006 roku) niezbędne jest uzupełnianie nakładów na
kształcenie o nakłady ze źródeł prywatnych. O ile argumentacja przedstawiana od wielu lat (ostatnio w
White Paper on Tertiary Education z 2009 roku, powstałej pod redakcją prof. Petra Matějů, oraz w
raporcie OECD z 2009 roku) ma niezmienny przekaz ideowy, o tyle problematyka współfinansowania
kosztów kształcenia wygląda inaczej w kurczących się systemach, w których spodziewany jest dalszy
spadek liczby studentów i w których tym samym koszty kształcenia w relacji do PKB mogą maleć (co
widać najlepiej na polskim przykładzie ostatnich kilku lat). Konsekwencje demograficzne jeszcze do
niedawna były najbardziej zaniedbanym obszarem badań finansowania szkolnictwa wyższego, lecz
dzisiaj w postkomunistycznych krajach europejskich o bardzo wysokim poziomie skolaryzacji brutto
kontekst ten staje się coraz bardziej aktualny. Dynamika prywatne/publiczne w finansowaniu
szkolnictwa wyższego jest inna w kurczących się, uniwersalnych systemach, niż w rosnących
systemach masowych, do których w przeważającej mierze stosują się recepty organizacji
ponadnarodowych i globalnych, przede wszystkim OECD i Banku Światowego (zob. Kwiek 2015b).
Nieprzypadkowo stanowisko Komisji Europejskiej w kwestii wprowadzania (lub podwyższania
poziomu) opłat za czesne jest o wiele bardziej stonowane, chociaż w ostatniej dekadzie stało się też
otwarte na mechanizmy współodpłatności za studia.
Raport OECD z 2009 roku, który wywarł olbrzymi wpływ na kształt (wybranych aspektów) reform,
proponował szerokie wprowadzenie czesnego lub innej formy mechanizmów współodpłatności, które
zwiększałyby udział środków prywatnych w nakładach na szkolnictwo wyższe. Rekomendacja ta nie
została jak dotąd zrealizowana, a prace nad mechanizmami współodpłatności za studia nie są
obecnie prowadzone. Powszechne czesne w krajach postkomunistycznych, w których konstytucje
gwarantują powszechny, bezpłatny dostęp do szkolnictwa wyższego, jest niezwykle trudne do
przeforsowania, ponieważ oprócz silnego oporu społecznego, napotyka ono również opór środowiska
akademickiego. W krajach, w których sektor prywatny funkcjonuje w większej skali (Czechy – 13%
studentów w 2012 roku, Polska – 28%, choć jeszcze kilka lat temu było 33%), poziom społecznego
poparcia dla tego mechanizmu jest nieznacznie wyższy (Eurobarometer 2009).
Zarówno z europejskiej perspektywy porównawczej, jak i z perspektywy obszaru OECD (z wyjątkiem
kilku wybranych krajów, w których tradycyjnie i historycznie dużą rolę odgrywają prywatne nakłady na
szkolnictwo wyższe: od 1,7–1,9% PKB w Stanach Zjednoczonych, Korei i Chile po 0,9–1,2% PKB w
Australii, Kanadzie i Japonii w 2011 roku; OECD 2014: 232), niskie prywatne nakłady w Czechach i w
Polsce nie są niczym wyjątkowym. Pozostają one na tym samym poziomie co w ponad połowie
wszystkich krajów OECD i we wszystkich europejskich krajach OECD (z wyjątkiem Holandii, gdzie
poziom ten wynosi 0,5% PKB).
Wnioski płynące z doświadczeń w finansowaniu szkolnictwa wyższego od 2000 roku w Europie i w
pozaeuropejskim obszarze OECD są istotne dla kierunku dalszych reform w Czechach. Po pierwsze,
kluczową rolę odgrywa kontekst demograficzny i kontekst poziomu dostępu do wyższego
wykształcenia. Czechy to ustabilizowany lub powoli kurczący się system o powszechnym poziomie
dostępu do szkolnictwa wyższego (Polska to system kurczący się radykalnie), w odróżnieniu od
niemal wszystkich systemów w ujęciu globalnym (z wyjątkiem Korei i Japonii) oraz olbrzymiej
większości systemów Europy Zachodniej (z wyjątkiem Niemiec i Hiszpanii). Poziom połączonego
publicznego i prywatnego finansowania w przeliczeniu na jednego studenta systematycznie rośnie, a
poziom finansowania prywatnego pozostaje na przeciętnym, europejskim poziomie. Nakłady na
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szkolnictwo wyższe są poniżej średniej europejskiej, ale jest to różnica nieznaczna. W tej sytuacji
tradycyjna argumentacja finansowa na rzecz wprowadzenia systemu opłat za czesne (w kilku
wersjach proponowanych przez raport OECD z 2009 roku oraz w wersji income-contingent fees, czyli
o spłacie uzależnionej od poziomu dochodów po ukończeniu studiów, w wersji White Paper z tego
samego roku) jest mniej przekonująca niż jeszcze pięć lat temu.
Naszym zdaniem rekomendacje raportu OECD, wynikające z założenia o „przesadnym oparciu
systemu na finansowaniu publicznym”, wymagają dzisiaj poważnej, analitycznej korekty: „czeskie
szkolnictwo wyższe po prostu nie może sobie pozwolić na tak wysoki odsetek dochodów
pochodzących ze źródeł publicznych, jeśli ma być w stanie sprostać stawianym mu długoterminowym
celom” (File, Weko, Hauptman, Kristensen, Herlitschka 2009: 41, 46). Z perspektywy ostatnich lat, a
zwłaszcza w pomijanym kontekście demograficznym (podobnie jak w przypadku Polski), zmiana
architektury finansowania i wprowadzenie jej nowego filara w postaci czesnego staje się decyzją
polityczną i ideową. Istnieje wiele dobrych argumentów, aby system taki wprowadzić, ale w obydwu
krajach są to argumenty coraz mniej finansowe, a coraz bardziej ideowe. Dodatkowym wymiarem
finansowym, praktycznie pomijanym w raporcie OECD, za to szeroko rozwiniętym w White Paper pod
redakcją Petra Matějů, jest konieczność potężnego wzmocnienia systemu finansowego wsparcia
studentów za pomocą stypendiów, grantów i pożyczek. W dzisiejszym systemie nie ma czesnego, ale
równocześnie w praktyce nie funkcjonuje wsparcie państwa dla studentów. Poziom takiego wparcia w
Czechach jest najniższy w całym obszarze OECD i jest siedmiokrotnie niższy niż średnia dla tego
obszaru: finansowanie stypendiów i innych form wsparcia gospodarstw domowych w Czechach sięga
poziomu 1,5% publicznych nakładów na szkolnictwo wyższe (dla Polski wskaźnik ten jest wyższy od
średniej dla obszaru OECD i wynosi 12,2%, a średnia – 11,6%; OECD 2014: 276).
W związku z powyższym wniosek dotyczący tego mechanizmu finansowania w Czechach jest taki, że
wszelkie potencjalne zyski finansowe (mniejsze bezpośrednie nakłady na szkolnictwo wyższe)
musiałyby zostać przeznaczone na zwiększenie pomocy dla studentów, co oczywiście nie zmniejsza
wagi argumentów ideowych (takich jak na przykład: zwiększenie poziomu racjonalności zachowania
studentów i instytucji edukacyjnych, odpowiedzialność za podejmowane decyzje życiowe,
wzmocnienie relacji konsument–usługodawca czy też czytelny sygnał informacyjny dotyczący ceny
proponowanych usług edukacyjnych i czytelny sygnał dla rynku pracy dotyczący indywidualnych
nakładów poniesionych na kształcenie; a ponadto tradycyjne argumenty odnoszące się do elitarnych i
masowych, a nie powszechnych systemów szkolnictwa wyższego z rozbudowanym sektorem
prywatnym, wedle których rodziny uboższe finansują ze swoich podatków bezpłatne studia studentom
pochodzącym z klasy średniej, których byłoby stać na ponoszenie opłat za czesne).
Podsumowując: propozycje dotyczące wprowadzenia powszechnych opłat za czesne nie muszą
odpowiadać aktualnym potrzebom czeskiego systemu, podobnie jak nie muszą im odpowiadać
postulaty ścisłego powiązania kształcenia z potrzebami rynku pracy. Czeski przypadek jest jeszcze
bardziej instruktywny niż przypadek Polski: w okresie ostatnich dziesięciu lat mieliśmy bowiem do
czynienia z olbrzymimi zmianami w kierunkach niespodziewanych z perspektywy zmian globalnych.
Podobnie jak w Polsce, w zaskakujący sposób postępuje proces „deprywatyzacji” szkolnictwa
wyższego, po okresie jego długotrwałej „prywatyzacji”, we wszystkich najważniejszych parametrach
strukturalnych i finansowych: maleje liczba i odsetek studentów pokrywających koszty kształcenia,
maleje liczba instytucji prywatnych i liczba kształcących się w nich studentów, maleją przychody z
opłat za czesne w sektorze publicznym, rośnie odsetek finansowania publicznego w całości
finansowania szkolnictwa wyższego, a tendencje te mogą się w najbliższych latach umocnić ze
względu na procesy demograficzne (zob. Kwiek 2014a, 2015b).
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1.7. Ocena przyjętych rozwiązań w zakresie finansowania z punktu
widzenia realizacji celów edukacji wyższej (poziomu
kształcenia i badań) w krótkiej i w długiej perspektywie
czasowej
Oddzielnego badania wymaga ocena historycznie przyjętych rozwiązań (poprzednie fale reform) oraz
ocena skutków ostatniej reformy. Wcześniejsze reformy spełniły swoje skromne zadania: najpierw
wprowadziły wolność akademicką i autonomię instytucjonalną, a następnie – poprzez zmianę
mechanizmu finansowania szkolnictwa wyższego na finansowanie oparte na liczbie studentów (i
kosztochłonności różnych obszarów studiów) – doprowadziły do stopniowego zwiększania liczby
studentów, po początkowym ich spadku. Reformy doprowadziły tym samym do zerwania z elitarną
koncepcją uniwersytetu i skutecznie wprowadziły Czechy na drogę umasowienia szkolnictwa
wyższego (i wyższego wykształcenia). Efektywne okazało się wyjątkowe w Europie Środkowej
wstrzymywanie rozwoju prywatnego szkolnictwa wyższego (do ustawy z 1998 roku). Najważniejszym
celem reform z lat 90. XX wieku było wzmocnienie potencjału naukowego czeskich uczelni, wzrost
liczby międzynarodowych publikacji oraz stopniowe – a nie radykalne – zwiększanie liczby studentów
po to, aby liczba absolwentów odpowiadała potrzebom rynku pracy. Chociaż nie wywołało to dużych
publicznych dyskusji, efekt reform został osiągnięty: stopa bezrobocia osób z wyższym
wykształceniem była najniższa w regionie (średnio około 1%), a czeska produkcja naukowa rosła
szybciej niż w krajach sąsiednich, zwłaszcza w Polsce. Późne wejście instytucji prywatnych na rynek
edukacyjny spowodowało, iż ich udział w rynku studentów pozostaje do dzisiaj na średnim
europejskim poziomie (w tych krajach, w których sektor ten funkcjonuje). Ponadto nie zaistniał
problem „dryfu akademickiego”, w ramach którego uczelnie prywatne upodobniałyby się do uczelni
publicznych, masowo zatrudniały kadrę na drugim etacie i dążyły do kształcenia na poziomie
magisterskim.
Ocena porównawcza reform szkolnictwa wyższego w Czechach w ramach obszaru OECD (i
najważniejszych zmian w najbogatszych systemach europejskich) oraz w ramach grupy państw
postkomunistycznych wypada pozytywnie. Pełna ocena zmian historycznych (1990–2008) jest
pozytywna, natomiast ocena bieżącego stanu reformowania finansowania badań (2009–2013) jest
negatywna. Ocena pod względem celów reform jest negatywna zarówno w oparciu o dane ilościowe i
materiał jakościowy, jak i z punktu widzenia kadry akademickiej oraz międzynarodowej wspólnoty
eksperckiej. Wspólnota akademicka występuje przeciwko kierunkowi reform i ich aktualnemu
poziomowi zaawansowania. Reforma sprawia wrażenie chaotycznej i pod wpływem nacisków tempo
jej wdrażania jest spowolniane. Ocena efektów ostatniej reformy pod kątem jej siedmiu
najważniejszych celów wypada niezadowalająco: żaden z nich nie został w pełni zrealizowany, a
reforma jako całość jest bardzo krytycznie przyjmowana w środowisku międzynarodowym jako
przykład reformy radykalnej w założeniach, skrajnej w metodach realizacji i potencjalnie zagrażającej
stabilności systemu.
Z perspektywy niniejszego raportu najważniejszy jest okres ostatnich dziesięciu lat, a wcześniejsze
lata mają znaczenie wyłącznie historyczne. Ważne są one zwłaszcza w kwestii powiązania reform
szkolnictwa wyższego, w tym reformy jego finansowania, z efektami pracy naukowej (oddzielnie efekty
kształcenia i efekty badań naukowych). Po dokładnej analizie danych krajowych i międzynarodowych
okazuje się, że praktycznie niereformowany głębiej system szkolnictwa wyższego po roku 1992 –
system o tradycyjnie dużej autonomii akademickiej, który w niewielkim tylko stopniu podlega
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zinstytucjonalizowanym w Europie mechanizmom sprawozdawczości: systemom kontroli zewnętrznej
ze strony państwa i jego agend – odnosi duże sukcesy na polu powiązania wykształcenia z rynkiem
pracy, które łączylibyśmy raczej z menadżerskimi sposobami zarządzania systemem i instytucjami
szkolnictwa wyższego (zob. Matějů, Smith 2009; Matějů, Weidnerová, Vossensteyn, Konečný 2012).
Jednocześnie system ten staje się coraz bardziej konkurencyjny naukowo, chociaż jego
międzynarodowa widzialność publikacyjna rosła silniej w okresie poprzedzającym radykalne zmiany w
finansowaniu badań naukowych. Jak się wydaje, większą rolę w przyroście międzynarodowej
produkcji wiedzy miały rosnące nakłady na szkolnictwo wyższe i nakłady na badania naukowe w
okresie przed 2009 rokiem, niż radykalnie nowy i nieznany w tak skrajnej postaci system finansowania
badań oparty na wynikach.
Efekty kształcenia w przypadku Czech można badać jedynie pośrednio, poprzez dane z rynku pracy
(na przykład krajowe statystyki rynku pracy), ponieważ kraj ten nie uczestniczył w pilotażowym
projekcie OECD AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) ani w charakterze
uczestnika, ani obserwatora, podobnie jak Polska (i w przeciwieństwie do Słowacji, która badała
inżynierię, ekonomię i umiejętności generyczne). Brakuje również wyników badań ankietowych
zadowolenia absolwentów (graduate satisfaction surveys). Jak jednak wspomniano, pośrednią ocenę
efektów kształcenia można przeprowadzić, analizując stopę zatrudnialności absolwentów, poziom
bezrobocia absolwentów, ich strukturę zatrudnienia (a zwłaszcza niedopasowanie pionowe, czyli
zatrudnienie na stanowiskach wymagających niższego poziomu wykształcenia, i niedopasowanie
poziome, czyli zatrudnienie na stanowiskach wymagających tego samego poziomu wykształcenia, ale
w innej dziedzinie) oraz premię płacową za wyższe wykształcenie (poziom zarobków absolwentów).
Ich rezultaty natomiast najlepiej odnieść do międzynarodowych danych bibliometrycznych.
Czechy są modelowym przykładem kraju, w którym system szkolnictwa wyższego pozostawał w dużej
mierze niepowiązany bezpośrednio z potrzebami rynku pracy (programy studiów miały charakter
przede wszystkim teoretyczny), a jednocześnie jego absolwenci we wszystkich podstawowych
wymiarach radzą sobie nadspodziewanie dobrze na rynku pracy i są ponadprzeciętnie zadowoleni z
przydatności studiów do wykonywanej pracy. Potwierdza to tezę, że związek programów studiów nie
musi być koniecznie ściśle powiązany z potrzebami rynku pracy: powodzenie absolwentów na rynku
pracy zależy w dużej mierze od samego rynku pracy. W krajach, w których gospodarka w większej
mierze opiera się na produkcji wiedzy (a do takich w regionie Europy Środkowej należą Czechy),
absolwenci wyższych uczelni radzą sobie lepiej niż w krajach, w których dominuje gospodarka o
niższym poziomie. Absolwenci masowych systemów edukacyjnych radzą sobie dobrze w lepiej
rozwiniętych gospodarkach, natomiast w gospodarkach gorzej rozwiniętych szybciej dochodzi do
nasycenia rynku pracownikami o wysokich kwalifikacjach (różnice poziomu gospodarczego najlepiej
pokazują globalne indeksy konkurencyjności gospodarczej, zob. Kwiek 2012c).
Tradycyjny model zarządzania, dający bardzo dużą autonomię uczelniom, a w jej ramach senatom i
profesurze (a nie rektorom i radom nadzorczym, jak w modelu menadżerskim), jest nadspodziewanie
skuteczny w odpowiadaniu na potrzeby rynku pracy. Paradoks w ujęciu międzynarodowym polega na
tym, że teoretycznie zorientowane uniwersytety (pozornie oderwane od znajomości potrzeb rynku
pracy i rynku absolwentów) dostarczają absolwentów, którzy doskonale radzą sobie na rynku pracy:
mają potężną premię płacową za wykształcenie (ponad 170% średnich zarobków w ostatnich pięciu
latach), pracują przede wszystkim na stanowiskach kierowniczych, menadżerskich i profesjonalnych
(pierwsze trzy najwyższe kategorie zawodów), a nie na niższych stanowiskach biurowych, jak można
się spodziewać w okresie umasowienia szkolnictwa wyższego, a w ostatnich dziesięciu latach ich
stopa bezrobocia nie przekraczała nigdy 3% i w każdym roku była kilkakrotnie niższa od średniej
stopy bezrobocia. Według danych Eurostatu poziom bezrobocia osób z wyższym wykształceniem w
wieku 25–34 lata w Czechach w latach 1998–2013 wahał się w przedziale 0,8–2,6% i dopiero w 2010
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roku przekroczył 2% (1,9% w 2009, 2,1% w 2010 i 2011, 2,6% w 2012 i 2,3% w 2013 roku). Poziom
ten należy do najniższych w krajach unijnych i w obszarze krajów członkowskich OECD.
Jednocześnie stopa bezrobocia osób w tym samym wieku, ale bez wyższego wykształcenia, jest
radykalnie wyższa: w latach 1997–2004 (a więc przed przystąpieniem do Unii Europejskiej) wahała się
na poziomie 8,7–13,1%, a w późniejszych latach pozostawała na poziomie 10–11%. W ostatnich
pięciu latach wynosiła: 11,1% w 2009, 11,4% w 2010, 10,1% w 2011, 11,2% w 2012 i 11,6% w 2013
roku. W roku 2013 (ostatnim, dla którego Eurostat dysponuje pełnymi danymi), w przypadku młodych
ludzi w wieku 25–34 lata, stopa bezrobocia nieznacznie zmalała tak dla osób z wyższym
wykształceniem, jak i bez wyższego wykształcenia.

1.8. Ocena wpływu mechanizmów finansowania na rynek uczelni
Ocena wpływu mechanizmów finansowania na rynek uczelni wypada pozytywnie, aczkolwiek z długą
listą zastrzeżeń. Pod wpływem reform w Czechach następuje stopniowa koncentracja badań
naukowych w najlepszych ośrodkach i w ich najlepszych jednostkach podstawowych, o czym
świadczą przede wszystkim dane finansowe. Koncentracja badań niesie ze sobą coraz silniejszą
koncentrację środków uzyskiwanych w drodze konkurencji (czyli tzw. środków celowych). Można
powiedzieć, że w dłuższym horyzoncie czasowym, przy obecnym niezwykle wysokim poziomie
konkurencyjności środków na badania (60% konkurencyjnych, 40% instytucjonalnych), coraz
wyraźniej będzie oddziaływał opisany przez Roberta K. Mertona mechanizm kumulacji przewag, czyli
„efekt św. Mateusza”: upraszczając, bogaci (w zasoby przeznaczone na badania) będą jeszcze
bogatsi, a biedni (w te zasoby) będą jeszcze biedniejsi. Efektem mechanizmu konkurencji,
zaproponowanego w skrajnej wersji metodologii ewaluacji w 2009 roku, może być przyspieszona
dywersyfikacja systemu na instytucje nastawione na badania naukowe (na czele z Uniwersytetem
Karola w Pradze) z jednej strony i instytucje kształceniowe z drugiej strony. O ile całkowity potencjał
czeskiego szkolnictwa wyższego nie musi ulegać zmianie, o tyle rynek badań naukowych może coraz
bardziej koncentrować się w najsilniejszych ośrodkach, co z kolei może prowadzić do mobilności
naukowców w ramach systemu (kadra nastawiona badawczo stopniowo przenosi się na uczelnie z
dużym potencjałem badawczym, wypierając z nich kadrę nastawioną bardziej kształceniowo). Jak
wiadomo, o pozycji naukowej uczelni decyduje kombinacja trzech czynników: koncentracja środków
(która właśnie postępuje), koncentracja talentów (studenci, doktoranci, doktorzy i kadra naukowa) oraz
dobre zarządzanie. Nowy mechanizm finansowania badań, chociaż powszechnie krytykowany za swój
radykalizm, może doprowadzić do powstania nowego rynku badań naukowych i nowej mobilności
międzyinstytucjonalnej. Przy czym nie jesteśmy przekonani, że choroba czeskiego szkolnictwa
wyższego była na tyle poważna, iż wymagała tak silnego lekarstwa. Powody wprowadzanych reform
mogły być bardziej ideowe niż oparte na badaniach empirycznych (i nie są one przykładem evidencebased policy).
Pod wpływem ostatniej fali reform potencjał uczelni będzie się dywersyfikował. Najlepsze uczelnie pod
względem naukowym będą mogły osiągnąć jeszcze więcej, a najsłabsze przypuszczalnie będą się
musiały z badań wycofywać (polskie reformy z lat 2009–2011 prowadzą w sposób mniej widowiskowy
i bardziej stopniowy do dokładnie takich samych efektów: niektóre jednostki podstawowe, a z czasem
niektóre uczelnie, będą zmuszone niemal całkowicie wycofać się z prowadzenia badań naukowych, co
będzie potwierdzeniem dywersyfikacji uczelni i stratyfikacji pracującej na nich kadry akademickiej, i
przyspieszy nieuchronne procesy krajowej mobilności międzyinstytucjonalnej).
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Jednocześnie następuje stopniowa koncentracja studentów w najlepszych ośrodkach: procesy
demograficzne nie mają wpływu w równym stopniu na wszystkie uczelnie. Uczelnie najgorzej
finansowane z racji konkurencyjnego mechanizmu finansowania mogą się spodziewać większych
spadków liczby studentów i/lub konieczności przyjmowania mniej zdolnych studentów. Nie następuje
dywersyfikacja pod kątem źródeł finansowania (prywatne i publiczne), ponieważ nie rośnie udział
studentów z sektora prywatnego w całkowitej liczbie studentów. Dywersyfikacja nastąpiłaby, gdyby
wprowadzono system opłat za czesne. Chociaż takie rozwiązanie jest możliwe, to wydaje się, że jest
ono dzisiaj mało prawdopodobne. Sektor prywatny ogranicza się do wybranych kierunków kształcenia
i jest pod względem oferowanych kierunków studiów nadspodziewanie zdywersyfikowany, o czym
piszemy w dalszych częściach raportu.
Zatem podział uczelni na akademickie (bardziej badawcze) i nieakademickie (bardziej kształceniowe)
pogłębia się wskutek konkurencyjnych metod finansowania badań, ale na razie nie obserwuje się
mobilności
międzyinstytucjonalnej:
przenoszenia
kadry
według
jej
zainteresowań
(kształcenie/badania).
Ocenę efektów zmieniających się mechanizmów finansowania można powiązać z miejscem
Uniwersytetu Karola w Pradze w rankingach międzynarodowych, globalnych i europejskich, ogólnych i
wedle obszarów badawczych w ostatniej dekadzie (2004–2014). O ile trudno oczekiwać od ostatniej
reformy, aby radykalnie poprawiła miejsce tej uczelni w globalnych rankingach akademickich w ciągu
kilku lat, o tyle można by się obawiać, że przyczyni się ona do spadku jej miejsca (poprzez poczucie
braku stabilności systemu i stałości naukowych reguł gry). Tymczasem uczelnia ta znajduje się na co
najmniej tych samych pozycjach w rankingach, a w niektórych notuje znaczący wzrost. Z perspektywy
międzynarodowej Uniwersytet Karola jest zdecydowanie uczelnią dominującą i nie ma krajowej
konkurencji. (Interesującym punktem odniesienia byłby Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet
Jagielloński, dwaj najważniejsi konkurenci w regionie.) W rankingu szanghajskim w latach 2003–2014
uniwersytet ten przenosi się z czwartej do trzeciej setki i umacnia tam swoją pozycję. W rankingu NTU
(National Taiwan University) w latach 2007–2014 notuje potężny wzrost o ponad 120 pozycji (z
miejsca 314 w 2007 roku do miejsca 190 w 2014) i o prawie 170 pozycji w rankingu znormalizowanym
pod kątem liczby kadry (z miejsca 391 w 2008 roku do miejsca 219 w 2014, w tym samym czasie
regionalni konkurenci UW i UJ stoją w miejscu w rankingu, w czwartej i piątej setce w 2014 roku,
odpowiednio na 403 i 349 miejscu). Z kolei w rankingu lejdejskim (2011–2014) Uniwersytet Karola
zdecydowanie przewyższa UW i UJ w ilościowo rozumianej produkcji naukowej, choć pod względem
innych wskaźników wpływu czy współpracy międzynarodowej lokuje się na zbliżonych pozycjach.
Istotną różnicą (widoczną też w innych zestawieniach) jest wyraźnie większy poziom współpracy z
przemysłem (choć w skali globalnej stosunkowo niski). W rankingu SCIMAGO (2009–2013), który
obejmuje produkcję naukową widzialną w bazie SCOPUS za lata 2003–2011, Uniwersytet Karola
utrzymuje mocną pozycję poprzez zwiększanie ilościowe produkcji naukowej i ma pod tym kątem
znaczącą przewagę nad obydwiema polskimi instytucjami (UW i UJ notują w tym czasie wyraźne
spadki, gdyż pozostałe uczelnie zwiększają liczbę publikacji). Co ważne, poprawia on też istotnie
swoje wyniki w kategoriach związanych z doskonałością badań. Natomiast biorąc pod uwagę
wskaźniki jakościowe, uczelnia ta nie różni się wybitnie od UJ i UW, a w kilku kategoriach zostaje za
nimi w tyle. W ramach profilu instytucjonalnego U-Multirank 2014 Uniwersytet Karola jest znacznie
silniejszy pod kątem współpracy z przemysłem i w zakresie patentowania. Wyróżnia się również
wyższym poziomem liczby międzynarodowych doktoratów.
W krajowym ujęciu porównawczym: w rankingu szanghajskim w 2014 roku wśród 500 uczelni
funkcjonuje tylko jedna uczelnia czeska, Uniwersytet Karola, podobnie jest w rankingu National
Taiwan University. Natomiast w rankingu SCIMAGO obejmującym ponad 5100 instytucji i w rankingu
lejdejskim obejmującym 750 instytucji można porównywać tę uczelnię z innymi czeskimi uczelniami. W
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rankingu SCIMAGO w kategorii „produkcja naukowa” (output) Uniwersytet Karola plasuje się na 160
miejscu, natomiast w pierwszym tysiącu uczelni znajdują się jeszcze trzy uczelnie z Czech: Czeski
Uniwersytet Techniczny w Pradze (miejsce 606), Uniwersytet Masaryka w Brnie (689) oraz
Uniwersytet Techniczny w Brnie (889). W kategorii „zasoby talentów naukowych” (scientific talent
pool) Uniwersytet Karola zajmuje miejsce 171, a w pierwszym tysiącu uczelni znajdują się jeszcze
tylko dwie inne – ponownie Uniwersytet Masaryka w Brnie (miejsce 674) oraz Czeski Uniwersytet
Techniczny w Pradze (795), z kolei Uniwersytet Techniczny w Brnie znajduje się na 1015 miejscu.
Uniwersytety w Pardubicach, Ostrawie czy Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu plasują się na
dalekich (1000–2000) miejscach. Niespodziewanie słabo Uniwersytet Karola wypada w kategorii
„naukowej doskonałości” (excellence), w drugim tysiącu instytucji, za Uniwersytetem Palackiego i
Czeskim Uniwersytetem Technicznym w Pradze, oraz w kategorii „współpraca międzynarodowa”, w
którym zajął miejsce 1094, za Uniwersytetem Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach
(miejsce 803) i przed Uniwersytetem Palackiego (1149). W rankingu lejdejskim, biorącym pod uwagę
wyłącznie publikacje naukowe, liczą się z kolei tylko trzy uczelnie: zdecydowanie najwyżej notowany
jest Uniwersytet Karola, a daleko za nim Uniwersytet Masaryka w Brnie i Uniwersytet Palackiego w
Ołomuńcu (publikacji powstałych we współpracy międzynarodowej ma on średnio pięć razy więcej, a
publikacji w ogóle – cztery razy więcej, co wynika również częściowo z różnicy w liczbie kadry
zatrudnionej na tych trzech uczelniach).
Podsumowując, Uniwersytet Karola zajmuje dominującą pozycję w rankingach międzynarodowych.
Nie ma krajowych konkurentów, a lista najlepszych uczelni jest bardzo krótka i obejmuje wyłącznie
uczelnie techniczne z Pragi i Brna oraz Uniwersytet Masaryka w Brnie, które zajmują nieporównanie
niższe miejsca lub nie udaje im się znaleźć w najważniejszych rankingach. Wprowadzane zmiany w
finansowaniu badań naukowych w średnim i długim horyzoncie czasowym wzmocnią Uniwersytet
Karola, który może za kilka lat znaleźć się w drugiej setce uczelni światowych, o ile koncentracja
zasobów (i talentów) będzie jeszcze silniejsza. Tak proponują założenia nowej reformy i do niej mogą
prowadzić zastosowane mechanizmy finansowania badań naukowych.
W badaniach sukcesu absolwentów na rynku pracy przydatne są z jednej strony krajowe
zagregowane dane statystyczne, a z drugiej ankietowe – najlepiej międzynarodowe i porównawcze –
badania satysfakcji absolwentów przeprowadzane kilka lat po wejściu na rynek pracy. Skupimy się
tutaj na stopie bezrobocia w powiązaniu z poziomem wykształcenia, odsetku populacji posiadającej
wyższe wykształcenie w wybranych grupach zawodów (wedle kategoryzacji ISCO-08) oraz średnich
zarobkach w powiązaniu z poziomem wykształcenia (zob. Pabian, Šima, Kynčilová 2011).
Jednocześnie zestawimy te wyniki z analizami przeprowadzonymi dla 40 000 absolwentów z
dwunastu krajów europejskich w ramach projektu CHEERS (Schomburg, Teichler 2006), w tym około
3 000 absolwentów uczelni czeskich.
Stopa bezrobocia czeskich absolwentów w latach 1993–2009 w żadnym roku nie przekroczyła 3%, a
od kilkunastu lat utrzymuje się na średnim poziomie 1,6–2,8% i jest kilkakrotnie niższa niż w
przypadku osób z niższym poziomem wykształcenia. Absolwenci systematycznie zapełniali w tym
czasie miejsca pracy o wyższym statusie niż osoby z niższym wykształceniem. W latach 1993–2009
około 93% absolwentów było zatrudnionych jako kierownicy, profesjonaliści lub menadżerowie, czyli w
ramach trzech najwyższych kategorii zawodów w ramach Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji
Zawodów. Na niższych stanowiskach pracowało nie więcej niż 7,4% absolwentów (w latach 2008–
2009 oraz 5,6% w 2007 roku) oraz poniżej 5% we wszystkich pozostałych latach. Chociaż odsetek ten
rośnie, trudno mówić o „pionowym” niedopasowaniu absolwentów do rynku pracy (Schomburg,
Teichler 2006; Allen, van der Velden 2011). O ich „poziomym” niedopasowaniu świadczyłyby niskie
pensje: mimo iż pracowaliby w zawodach wymagających wyższego wykształcenia, to byłyby to
zawody niezwiązane z ukończonym kierunkiem studiów. Tak jednak nie jest, a dowodzi tego
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niezwykle wysoka (systematycznie jedna z najwyższych w Europie i w obszarze OECD) premia
płacowa za wyższe wykształcenie. Między 1988 i 2008 rokiem premia ta zwiększyła się ze 134% do
173% (Pabian, Šima, Kynčilová 2011: 113). Najnowsze dane OECD pokazują, że pozostaje ona na
niezmiennie wysokim poziomie (OECD 2014).
Jednocześnie z badań ankietowych prowadzonych w ramach projektu CHEERS wynika, że czescy
absolwenci deklarują najwyższy spośród dwunastu krajów poziom użyteczności studiów do zadań
wykonywanych w ramach swojej pracy (82%, przy średniej dla tych krajów wynoszącej 62%; mniej niż
50% deklarowali absolwenci w takich krajach jak Włochy, Francja, Niemcy i Wielka Brytania; zob.
Schomburg, Teichler 2006: 102). Zarazem w tym samym badaniu czescy absolwenci deklarują jeden
z najniższych poziomów niedopasowania obszaru studiów do wykonywanej pracy (na stwierdzenie, że
„moje studia wyższe nie są wcale związane z obszarem wykonywanej pracy”, tylko 4% absolwentów
odpowiada twierdząco, przy średniej dwukrotnie większej i wynoszącej 8% oraz przy 18% w Wielkiej
Brytanii, 15% we Francji, 11% w Austrii i 8% w Niemczech; Schomburg, Teichler 2006: 105).
Absolwenci deklarują również najwyższy w Europie poziom zgody między poziomem zdobytego
wykształcenia a wykonywaną pracą: ponad połowa czeskich absolwentów zgadza się w pełni z tym
twierdzeniem (56%), przy czym średnia dla badanych krajów wynosi jedną trzecią respondentów
(33%, w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Austrii i Holandii odsetek ten pozostaje na poziomie
20–30%; Schomburg, Teichler 2006: 108). Nieprzypadkowo w rankingu wszystkich dwunastu
badanych krajów Czechy zajmują bardzo wysoką, trzecią pozycję, ustępując tylko dwóm krajom
skandynawskim (Norwegii i Finlandii).
Jak się wydaje, rola założeń normatywnie przyjmowanych w procesie reformowania szkolnictwa
wyższego, a zwłaszcza jego finansowania, jest często silniejsza niż rola wyników krajowych i
międzynarodowych badań empirycznych. Czeska polityka reform, podobnie jak ogólne rekomendacje
proponowane przez OECD, mniejszą wagę przywiązują do danych, a większą do dominujących w
dyskursie politycznym haseł reformatorskich, często słusznych w sensie ogólnym, ale nie zawsze
pasujących do konkretnej sytuacji historycznej i gospodarczej danego kraju. Jak wiadomo z badań
organizacji, to nie tylko problemy poszukują rozwiązania, ale również, coraz częściej, to gotowe
rozwiązania poszukują problemów.
Podsumowanie relacji czeskich uczelni z otoczeniem wymaga analizy zmian na rynku pracy w
kontekście wykształcenia siły roboczej. Poniżej prezentujemy analizę czeskich danych z ostatnich
ośmiu lat (2005–2012) oraz porównawczych danych dzisiejszych państw unijnych od roku 2000 (zob.
tabele 6 i 7 w Załącznikach). W latach 2005–2012 liczba osób z wyższym wykształceniem wzrosła z
0,9 do 1,41 mln, czyli o ponad połowę (56,6%). Jak pokazuje tabela 6, liczba osób legitymująca się
wyższym wykształceniem magisterskim wzrosła w tym czasie z 773 900 do ponad miliona, natomiast
liczba osób z doktoratem pozostawała na tym samym poziomie. Pod względem wykształcenia według
kierunku studiów największy odsetek społeczeństwa posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk
społecznych, ekonomicznych i prawa (367 600) oraz inżynierii, produkcji i budownictwa (298 200), co
wynika ze struktury oferty edukacyjnej w okresie komunistycznym i w ostatnich dwóch dekadach.
Analiza statusu aktywności ekonomicznej z uwzględnieniem osób nieaktywnych ekonomicznie (czyli
nienależących ani do kategorii zatrudnionych, ani niezatrudnionych, a posiadających wyższe
wykształcenie) może wskazywać na to, że 25% osób wykształconych i pozostających nieaktywnych
zawodowo to w olbrzymiej większości emeryci i/lub renciści (w wieku 55–64 lat oraz powyżej 65 roku
życia). Z europejskiej perspektywy porównawczej Czechy jeszcze w 2000 roku były jednym z siedmiu
krajów, w których odsetek populacji z wyższym wykształceniem wynosił mniej niż 10%. W 2012 roku
krajów z odsetkiem osób z wyższym wykształceniem mniejszym niż 20% było również tylko siedem, a
jednym z nich były Czechy (17%; Polska 21,5%). Jest to z pewnością jedna z istotnych przyczyn

29

powodzenia osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy i niskiej stopy bezrobocia w tej grupie
społeczeństwa.
Uczelnie czeskie charakteryzuje dobre dopasowanie programów kształcenia. Wyniki badań
ankietowych studentów pokazują jeden z najwyższych poziomów zadowolenia ze studiów w Europie
(badania Eurostatu oraz badania absolwentów prowadzone w projekcie CHEERS). Problemem jest
finansowanie badań (oparte na metodologii czysto ilościowej i odwołującej się do wąskiej puli
produktów pracy akademickiej) w kontekście potrzeb gospodarki i społeczeństwa. Może się okazać,
że powszechny mechanizm przeliczania punktów za publikacje – coraz silniej wiązany przez system
dodatków motywacyjnych z wynagrodzeniami oraz determinujący w szerszej skali przychody uczelni –
nie bierze pod uwagę realnych potrzeb gospodarki i społeczeństwa (w 2012 roku pod względem
finansowania badania aplikacyjne stanowiły 80%, badania podstawowe 20%, natomiast metodologia
oceny wyników pracy akademickiej promuje de facto badania podstawowe). Może to prowadzić do
uprawnionego wniosku o niezgodności celów reformy finansowania i jej najważniejszego
mechanizmu.
Motorem reform finansowania w Czechach nie była przede wszystkim chęć uproszczenia systemu
finansowania i obniżenia jego kosztów funkcjonowania (jak w przypadku zmian w wielu innych
krajach), ale raczej chęć odpolitycznienia i odpersonalizowania dotychczasowego systemu alokacji
środków, który był powszechnie uważany za promujący nepotyzm, nieprzejrzysty i niesprawiedliwy.
Istnieją jednak obawy, że „wylano dziecko z kąpielą”, ponieważ nowy system budzi co najmniej takie
same opory kadry akademickiej jak system poprzedni.
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Rynek edukacji wyższej

2.

2.1. Instytucjonalny profil szkół wyższych (wielkość uczelni i rynku
edukacji wyższej, misja, instytucje o charakterze
badawczym/dydaktycznym, prywatne/publiczne)
Uczelnie czeskie w kategoriach statystycznych dzielą się na publiczne, prywatne (funkcjonujące od
2000 roku) oraz państwowe (kategoria marginesowa, dwie uczelnie finansowane przez ministerstwa
obrony i spraw wewnętrznych w 2012 roku). Skoncentrujemy się na najważniejszym podziale na
uczelnie publiczne i prywatne oraz na danych statystycznych z ostatniej dekady (2002–2012). W 2012
roku (ostatnim, dla którego dostępne są pełne dane) w czeskim szkolnictwie wyższym studiowało
381 397 studentów (w tym doktorantów), z czego 12,7% w sektorze prywatnym (48 404) i 87,3%
(333 618) w sektorze publicznym. W 2012 roku funkcjonowały 73 uczelnie publiczne (wzrost z 55 od
2002 roku) oraz 45 uczelni prywatnych (wzrost z 27 od 2002 roku). Dane sumaryczne przedstawia
tabela 8 poniżej.

Tabela 8. Szkolnictwo wyższe, studenci i doktoranci, 2002–2012 (źródło: SYCR 2013: 638)
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Razem
55
56
63
66
65
70
73
73
72
72
73

Uniwersytety
Publiczne Prywatne
24
27
24
28
25
36
25
39
25
38
26
42
26
45
26
45
26
44
26
44
26
45

Państwowe
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Studenci
Razem
Publiczne Prywatne Państwowe
220 185
211 870
8 434
4 991
243 721
230 979
12 948
4 498
264 808
246 990
18 047
4 114
289 477
265 371
24 370
b.d.
316 209
285 168
31 386
b.d.
343 990
303 165
41 311
b.d.
368 703
319 159
49 544
b.d.
389 066
333 148
56 608
b.d.
396 073
339 373
57 398
b.d.
392 429
339 295
53 796
b.d.
381 397
333 618
48 404
b.d.

Liczba studentów w sektorze prywatnym maleje od 2010 roku, a w sektorze publicznym od 2011 roku.
Maleje również odsetek studentów studiujących w sektorze prywatnym (w 2010 roku było to 14,49%).
Dynamikę zmian należy przypisywać procesom demograficznym oraz trudniejszej niż w poprzednich
latach sytuacji materialnej kandydatów na studia, związanej z konsekwencjami kryzysu finansowego w
Europie.
W czeskim systemie szkolnictwa wyższego jest tylko osiem dużych uczelni pod względem liczby
studentów. Największą uczelnią jest Uniwersytet Karola w Pradze (48 599 studentów i 9 060
absolwentów w 2012 roku). Drugą co do wielkości uczelnią jest Uniwersytet Masaryka w Brnie (39 011
studentów i 8 477 absolwentów). Ponadto Uniwersytety Techniczne w Pradze, Brnie i Ostrawie,
Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze oraz Czeski Uniwersytet
Przyrodniczy w Pradze mają mniej więcej 18 000–22 000 studentów (i około 5 000 absolwentów) w
2012 roku. Pozostałe uczelnie są wyraźnie mniejsze i tylko sześć z nich ma ponad 10 000 studentów.
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Liczbę nowo przyjętych studentów w 2012 roku pokazuje szczegółowo tabela 9 poniżej: Uniwersytet
Karola w Pradze i Uniwersytet Masaryka w Brnie przyjęły ponad 8 000 nowych studentów
(odpowiednio 8 504 i 8 259), trzeci pod względem liczby przyjęć na studia był Czeski Uniwersytet
Przyrodniczy w Pradze (6 905). Ponadto cztery uczelnie przyjęły ponad 5 000 nowych studentów, a w
sumie wszystkie uczelnie publiczne przyjęły 86 187 nowych studentów. Dane te wyraźnie pokazują,
że w związku z systemem czesnego wprowadzonym dla studentów przedłużających studia proporcje
liczby studentów i liczby absolwentów pozostają zachowane.

Tabela 9. Kandydaci na studia na uniwersytety publiczne w 2012 roku (źródło: SYCR 2013:
643)
Od 1 listopada 2011 do 31 października 2012 roku
Zgłoszenia Zarejestro
złożone
wani
(razem)
kandydaci

Przyjęcia

Wpisy
studia

295 170

131 825

123 889

86 187

Uniwersytety

44 532

25 199

12 019

8 504

Uniwersytet Karola w Pradze

11 193

7 901

6 548

3 881

Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich
Budziejowicach

8 889

6 555

4 720

3 387

Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkiniego w
Uście nad Łabą

49 240

26 776

14 961

8 259

Uniwersytet Masaryka w Brnie

24 997

16 478

7 371

5 152

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu

2 447

1 924

864

556

Uniwersytet Weterynarii i Farmacji w Brnie

13 424

9 838

3 539

3 039

Uniwersytet Ostrawski

11 855

8 697

4 321

2 955

Uniwersytet w Hradec Králové

5 483

4 681

3 223

2 544

Uniwersytet Śląski w Opawie

11 419

9 269

7 136

5 314

Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze

3 011

2 236

2 225

1 200

Instytut Technologii Chemicznych w Pradze

15 111

9 652

7 397

4 868

Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie

6 677

5 226

4 156

2 664

Uniwersytet Techniczny w Libercu

9 198

7 186

5 557

3 493

Uniwersytet w Pardubicach
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Uniwersytet

12 733

10 418

7 265

5 280

Uniwersytet Techniczny w Brnie

10 465

9 223

7 136

5 926

Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

8 812

7 296

4 090

3 288

Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie

12 148

8 654

3 968

3 195

Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze

15 754

12 191

9 631

6 905

Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze

8 827

6 758

3 709

2 798

Uniwersytet Mendla w Brnie

1 557

1 369

192

182

Akademia Sztuk Scenicznych w Pradze

545

343

53

51

Akademia Sztuk Pięknych w Pradze

734

733

64

62

Akademia Sztuki, Architektury i Wzornictwa
w Pradze

652

599

148

135

Akademia Sztuk Pięknych im. Janáčka w
Brnie

2 618

2 209

1 368

1 093

Wyższa Szkoła Politechniczna w Igławie

2 849

2 597

2 228

1 456

Uniwersytet
Techniczny
Budziejowicach

w

Czeskich

Pojawienie się sektora prywatnego w szkolnictwie wyższym w 2000 roku przyniosło efekty inne od
zamierzonych oraz na stałe wprowadziło kwestię opłat za czesne (cost-sharing) do czeskiej debaty
publicznej. Sektor prywatny jest skoncentrowany w obszarach kształcenia, w których podaż miejsc na
studiach nie pokrywała rosnącego popytu (m.in. studia w dziedzinach nauk społecznych i
humanistycznych), w segmencie studentów dorosłych (w ramach wypełniania misji kształcenia przez
całe życie) oraz na poziomie studiów licencjackich. Przeznaczenie finansowania publicznego na
kształcenie wyłącznie w sektorze publicznym wywiera po części dobry wpływ na produktywność
badawczą czeskiego szkolnictwa wyższego poprzez brak innych sposobów funkcjonowania
akademickiego (wieloetatowości i wielozatrudnialności znanych z takich krajów, jak Polska, Rumunia
czy Bułgaria). Czeska kadra akademicka w pierwszej dekadzie postkomunistycznej transformacji nie
stawała przed trudnym wyborem na przykład polskiej kadry, czy angażować się w płatne studia
zaoczne w swoich macierzystych jednostkach lub w powstającym i ekspansywnym sektorze
prywatnym, kosztem poziomu (lub nawet całkowitego zaniechania) prowadzonych badań naukowych.
Czeskie uniwersytety nie stały się areną procesów, które nazwaliśmy „dezinstytucjonalizacją misji
badawczej” w odniesieniu do uniwersytetów w Polsce, a które w ciągu piętnastu lat w tych dziedzinach
badań, w których koncentrowały się płatne studia prowadzone poza systemem obowiązkowego
pensum lub w sektorze prywatnym, doprowadziły do stopniowego zaniechania obecności w
międzynarodowym obiegu naukowym (porównaliśmy piętnaście lat tej obecności w czterech krajach
wyszehradzkich dla sześciu najbardziej i najmniej konkurencyjnych międzynarodowo obszarów
badań, zob. Kwiek 2012b).
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Sytuację sektora prywatnego w postkomunistycznych krajach Europy w momencie pojawienia się w
2000 roku tego sektora w Czechach pokazuje tabela 10 w Załącznikach. W sektorze prywatnym w
Czechach występuje duża koncentracja oferty edukacyjnej w wybranych dziedzinach, na poziomie
licencjackim. Na ponad 48 000 studentów w tym sektorze, na jednej uczelni studiuje ponad 8 000
studentów (Uniwersytet im. Jana Amosa Komeńskiego), tylko dwie uczelnie mają ponad 5 000
studentów (Wyższa Szkoła Finansów i Administracji oraz Uniwersytet Metropolitalny) i tylko kolejne
dwie mają ponad 3 000 studentów (Wyższa Szkoła Bankowa oraz Wyższa Szkoła Biznesu).
Wszystkie są zlokalizowane w Pradze. Tylko pięć innych uczelni prywatnych ma ponad 1 000
studentów, a cały sektor jest niezwykle skoncentrowany: do pięciu największych praskich uczelni
uczęszcza ponad połowa studentów tego sektora. Ponieważ liczba instytucji w 2012 roku wyniosła 44,
a w niemal połowie liczba studentów nie przekracza 500, należy oczekiwać w najbliższych latach
licznych przejęć, fuzji bądź likwidacji instytucji w tym sektorze, który najprawdopodobniej zostanie
jeszcze bardziej zdominowany przez największe instytucje. Na szczególną uwagę zasługują dwie
uczelnie: największy Uniwersytet im. Jana Amosa Komeńskiego z racji nastawienia na starszych
studentów i specyficzną historię instytucjonalną oraz Wyższa Szkoła Škoda Auto z ponad 1 000
studentów w 2012 roku z racji bliskich związków z przemysłem samochodowym. Rozkład regionalny
sektora prywatnego powoduje, że zaspokaja on potrzeby rynków lokalnych i pozostaje blisko rynku
pracy. Należy również podkreślić całkowity brak tzw. dryfu akademickiego – chęci zbliżania się w
misji, wizji i funkcjonowaniu do najlepszych uniwersytetów publicznych, z wyjątkiem największych
uczelni biznesowo-finansowych zlokalizowanych w Pradze, które starają się o dostęp do krajowych,
konkurencyjnych funduszy grantowych. Dziedziny reprezentowane przez uczelnie sektora prywatnego
to m.in. bankowość, hotelarstwo, humanistyka, ekonomia i zarządzanie, public relations, studia
europejskie i regionalne, film, sport i edukacja fizyczna, logistyka, pielęgniarstwo, biznes, anglistyka,
architektura i psychologia stosowana. Oferta edukacyjna sektora prywatnego jest bardzo
zróżnicowana, zwłaszcza w przypadku mniejszych instytucji. Jednakże ich funkcjonowanie oparte na
małej liczbie studentów i rosnącym czesnym stawia ich przyszłość pod znakiem zapytania (zob. tabele
11 i 12 w Załącznikach).

2.2. Liczba studentów (według typu uczelni i trybu studiów, grup
kierunków; demograficzna charakterystyka uczących się)
Najważniejsze podziały populacji studentów według czeskiej statystyki szkolnictwa wyższego to:
studenci sektora prywatnego i sektora publicznego, studenci studiujący w ramach programów studiów
pełnych i studiów podejmowanych na odległość (oba programy oferowane na poziomie licencjackim i
magisterskim), studenci według grup kierunków studiów oraz studenci według wieku. W latach 2002–
2012 liczba publicznych uczelni wzrosła o dwie (z 24 w 2002 do 26 w 2012 roku), a liczba wydziałów o
nieco ponad dwadzieścia (ze 117 do 141). W tym samym czasie liczba studentów uczelni publicznych
podwoiła się, rosnąc z 201 511 do 302 424. Dynamikę wzrostu z perspektywy europejskiej należy
uznać za umiarkowaną – średnioroczny wzrost wynosił około 10%.
Tabela 13 zamieszczona poniżej pokazuje dynamikę zmian populacji studentów w latach 2002–2012.
W tym okresie najważniejsze zmiany to: rosnąca liczba studentów studiów licencjackich (wzrost ponad
czterokrotny) oraz malejąca liczba studentów studiów magisterskich (spadek o niemal 30% i stała
liczba w latach 2006–2012). Zmiany w latach 2006–2012 pokazują stałość struktury szkolnictwa
wyższego, w ramach której około 60% stanowią studia na niższym poziomie, a około 40% studia na
wyższym poziomie (w 2012 roku studenci na poziomie licencjackim stanowili 62,10% wszystkich
studentów i doktorantów w obu sektorach). W Czechach stosunkowo wysoki odsetek studentów
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studiuje w trybie niepełnym (nazywanym w ujęciu statystycznym „studiami na odległość”), niemal
26,3% w 2012 roku (wzrost z 19,2% w 2002 i spadek od 2008 roku, kiedy to odsetek ten był
najwyższy i wynosił 29,3%), który większości największych systemów zachodnioeuropejskich jest
nieznany. Od 2008 roku odsetek ten stopniowo się zmniejsza, a od 2010 roku maleje również liczba
studentów studiujących w tym trybie. W analizowanym okresie większy był odsetek studentów
studiujących na poziomie licencjackim (60,22% w 2012 roku), a więc struktura studentów według
poziomu studiów była niemal taka sama jak w przypadku studiów w pełnym trybie. W analizowanym
okresie niemal czterokrotnie wzrosła liczba studentów zagranicznych (z 11 000 do niemal 40 000),
choć w olbrzymiej większości są to studenci słowaccy. W ścisłym sensie, poziom internacjonalizacji
studiów w Czechach wynosił 10,4% w 2012 roku, natomiast bez studentów ze Słowacji byłby
kilkakrotnie niższy.

36

Tabela 13. Liczba studentów uniwersytetów publicznych i prywatnych według obywatelstwa
oraz formy i typu programu studiów (źródło: SYCR 2013: 639)
Studia
Rok

Studenci i
doktoranci
razem

Obywatelstwo

Czeskie

Inne

Program
Studia
pełne

Program

Licencjacki Magisterski

Studia na
odległość

Licencjacki Magisterski

2002

220 185

209 131

11 064

179 372

41 823

132 334

42 354

19 173

12 879

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

243 721
264 808
289 477
316 209
343 990
368 703
389 066
396 073
392 429
381 397

230 668
247 738
268 608
292 331
316 911
337 937
354 604
358 505
353 510
341 714

13 069
17 091
20 890
23 895
27 098
30 161
34 495
37 588
38 942
39 706

195 588
208 014
223 159
238 201
251 950
263 921
277 125
283 644
284 558
282 153

64 470
89 865
112 839
132 794
149 173
161 188
170 955
176 412
176 632
175 231

124 876
110 701
102 695
97 903
95 292
94 929
97 254
97 206
97 495
96 255

49 928
58 849
68 683
80 777
95 344
107 918
116 281
116 712
112 004
102 844

25 985
33 876
41 943
50 132
60 121
69 423
74 367
73 507
69 349
61 939

13 186
13 829
14 718
17 500
21 427
24 817
28 310
30 061
30 013
28 955

Struktura populacji studentów przyjętych na studia według grup kierunków w 2012
roku (łącznie w sektorze publicznym i prywatnym) wyglądała następująco: spośród
92 428 nowo przyjętych studentów mniej więcej jedną czwartą stanowili studenci w
grupie „inżynieria, produkcja, budownictwo” (25,7%) oraz w grupie „nauki
ekonomiczne i administracja” (22,9%). Dużą grupę stanowili również studenci w
grupie „nauki społeczne i humanistyczne” (16,1%) oraz „pedagogika i praca socjalna”
(11,5%). Najmniejszą liczbę studentów przyjęto w grupach „prawo” (3%) i „sztuka”
(2,23%). W ramach trybu studiów w pełnym wymiarze zdecydowanie największy
odsetek nowo przyjętych studentów stanowili studenci w grupie „inżynieria,
produkcja, budownictwo” (27,2%), a w ramach studiów w niepełnym wymiarze (czyli
na odległość) – studenci w grupie „nauki ekonomiczne i administracja” (28,1%).
Pełne dane pokazuje tabela 14 w Załącznikach.
W dziedzinie nauk ścisłych i inżynieryjnych w latach 2005–2012 nastąpił wzrost
liczby studentów o 40,8% (z 35 394 do 49 824), a szczegóły dynamiki zmian w
podziale na programy licencjackie, magisterskie i doktorskie oraz dziedziny
kształcenia (nauki o życiu, nauki fizyczne, matematyka i statystyka oraz informatyka)
pokazuje tabela 15 w Załącznikach.
Jak pokazuje tabela 16 poniżej, w latach 2002–2012 nastąpił wzrost liczby doktorantów o 29,5% (z 16
715 do 21 643). Zważywszy na wielkość systemu szkolnictwa wyższego oraz liczbę kadry
akademickiej, studia doktoranckie w Czechach można uznać za bardzo rozbudowane (dla porównania
w Polsce w 2013 roku doktorantów było dwa razy więcej – 43 358 osób w obu sektorach – w systemie
czterokrotnie większym). Dokładnie połowa doktorantów studiuje w trybie pełnym i połowa w trybie
niepełnym (w ramach „innych form studiów”), jednak wśród nowo przyjętych doktorantów w 2012 roku
ich odsetek w trybie pełnym wzrósł do 75% (3 162 z ogólnej liczby 4 189 nowo przyjętych
doktorantów).
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Tabela 16. Doktoranci i absolwenci studiów doktoranckich na uniwersytetach publicznych
(posiadający czeskie obywatelstwo) w 2012 roku (źródło: SYCR 2013: 647)

Doktoranci
Rok
Razem
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

16 715
18 609
19 857
20 516
21 209
21 592
22 071
22 829
22 981
22 472
21 643

W tym
kobiety
6 036
6 644
7 260
7 765
8 250
8 521
9 020
9 584
9 826
9 631
9 463

Studia w
Inne
pełnym
formy
zakresie studiów
6 995
9 793
8 373 10 312
9 165 10 755
9 107 11 476
8 792 12 473
8 653 12 993
9 178 12 935
10 149 12 731
10 876 12 074
11 103 11 414
10 858 10 826

Nowo przyjęci doktoranci
Razem
4 157
4 926
4 862
4 200
4 439
4 564
4 623
4 962
4 889
4 258
4 189

Studia w
pełnym
zakresie
2 721
3 327
3 253
2 712
2 858
2 935
2 988
3 408
3 508
3 171
3 162

Inne
formy
studiów
1 437
1 601
1 609
1 491
1 581
1 631
1 637
1 557
1 352
1 087
1 027

Absolwenci studiów
doktoranckich
Studia w
Inne
Razem
pełnym
formy
zakresie studiów
1 257
246
1 011
1 421
269
1 158
1 613
331
1 300
1 812
445
1 379
1 912
419
1 513
2 128
454
1 674
2 136
429
1 707
2 116
463
1 654
1 969
412
1 551
2 133
435
1 698
2 337
564
1 773

2.3. Wielkość i struktura kadry: system zatrudniania
i wynagradzania pracowników (długość zatrudnienia,
mobilność, awans, system wynagradzania, kryteria oceny,
obciążenie dydaktyką)
Chociaż w latach 2002–2012 czeskie szkolnictwo wyższe w dominującym sektorze publicznym
zwiększyło liczbę studentów o połowę, z 201 511 do 302 424, to w tym samym czasie liczba kadry
profesorskiej i kadry pomocniczej pozostawała na zbliżonym poziomie, a od 2009 roku kadra
profesorska zaczęła się nieznacznie zmniejszać. W analizowanym okresie pracowało mniej więcej
4700–5400 profesorów, co oznacza, że stosunek liczby studentów przypadających na jednego
profesora zwiększył się niemal dwukrotnie (podobnie stało się w przypadku kadry pomocniczej, której
liczba pozostawała na poziomie 9500–11 700 osób). Zmiany liczby kadry i zmiany liczby studentów w
sektorze publicznym w latach 2002–2012 pokazuje tabela 17 poniżej.
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Tabela 17. Uniwersytety publiczne, kadra i studenci (tylko obywatele Czech) w latach
2002–2012 (źródło: SYCR 2013: 639)

Rok

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Studenci
UniwersyWydziały
tety
razem
24
24
25
25
25
26
26
26
26
26
26

117
117
117
120
125
131
135
139
140
140
141

201 511
219 372
232 480
248 208
265 936
281 961
296 249
307 987
311 655
309 754
302 424

W tym
kobiety
98 555
107 900
117 515
128 267
140 117
151 113
161 884
169 752
172 761
172 343
185 329

Nowo
przyjęci
41 890
48 019
51 991
55 229
58 557
60 776
62 952
63 280
62 993
59 585
57 254

W tym
Absolwenci
kobiety
21 596
24 954
27 303
29 728
32 075
33 427
35 037
35 401
35 007
33 175
32 066

30 196
31 509
35 590
39 648
46 157
53 680
60 183
65 676
68 309
71 483
71 432

Profesorowie
i
W tym
Inna kadra
wyższa
kobiety
kształcąca
kadra
akademicka
15 938
4 750
9 492
16 986
4 757
9 464
19 218
4 873
9 750
21 834
4 980
10 036
25 376
5 110
10 414
29 586
5 188
11 338
33 658
5 275
11 702
38 225
5 431
11 332
40 492
5 422
11 082
42 921
5 318
11 002
42 996
5 005
10 444

Czeskie instytucje szkolnictwa wyższego od 1990 roku mają prawo zatrudniać kadrę, określać liczbę
stanowisk akademickich oraz ustalać poziom wynagrodzeń zgodnie z wewnętrznymi
rozporządzeniami. Istnieje czytelny system (w pewnym stopniu zindywidualizowanych) umów o pracę,
w którym brak tradycyjnego tenure, czyli dożywotniego zatrudnienia znanego z uczelni
amerykańskich. Większość kadry jest zatrudniona na umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony.
Zatrudnienie to może zostać przerwane z powodów wyszczególnionych w kodeksie pracy. Pensje
profesorów odpowiadają pensjom najlepiej opłacanych specjalistów (Šebková 2012: 114), chociaż są
zróżnicowane w zależności od instytucji, kierunku studiów i obszaru badań oraz płci. Zatrudnienie
kontraktowe (na przykład na określony czas związany z prowadzeniem projektu badawczego)
pozostaje na bardzo niskim poziomie. Kadra akademicka nie należy do kategorii urzędników
państwowych (m.in. z tego powodu państwo nie określa liczby stanowisk w ramach uczelni).
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę zawartą na czas określony (trwający 2–5 lat) może być
dwukrotnie powtórzone: po upływie 4–10 lat pracownik naukowy otrzymuje umowę o pracę zawartą na
czas nieokreślony. Profesorowie są zatrudniani na podstawie indywidualnie negocjowanych umów o
pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę ma charakter indywidualnej umowy zawieranej między
pracodawcą a pracownikiem, która może znacznie różnić się między osobami zatrudnianymi na tym
samym stanowisku w tej samej uczelni. W związku z tym na uczelniach obciążenie dydaktyką jest
zróżnicowane, podobnie też indywidualnie negocjowane są takie aspekty pracy, jak dodatkowe
przywileje i korzyści, finansowe i niefinansowe, oraz zwolnienie z wykonywania niektórych
obowiązków. Od początku lat 90. XX wieku system zatrudniania kadry akademickiej nie uległ
poważniejszym zmianom (Šebková 2012: 114).
Stosunek godzin pracy poświęcanych na dydaktykę i badania naukowe nie jest określany w
dokumentach na poziomie krajowym czy instytucjonalnym, lecz ustalany w sposób indywidualny,
zwłaszcza w przypadku profesorów (inaczej jest w przypadku kadry na niższych stanowiskach
zatrudnianej na niepełny etat). Zakłada się, że wynosi on najczęściej 2:1, to znaczy, że czas
przeznaczony na kształcenie jest dwa razy dłuższy od czasu przeznaczonego na badania naukowe
(pozostaje jeszcze czas przeznaczony na zadania administracyjne, tradycyjnie rosnący wraz z
miejscem zajmowanym w hierarchii akademickiej). Obowiązkiem każdego pracownika naukowego jest
spełnianie obowiązków naukowych i dydaktycznych, zgodnie z wytycznymi ministerialnymi z 2005

39

roku, jednak nakłady czasu na badania różnią się między poszczególnymi instytucjami. Ponadto w
instytucjach uniwersyteckich kadra akademicka poświęca więcej czasu na badania niż w instytucjach
technicznych (Šebková 2012: 117).
W szerokim ujęciu, każda instytucja szkolnictwa wyższego określa poziom pensji swoich
pracowników, co umożliwia (w ramach dostępnego budżetu) oferowanie bardziej atrakcyjnego
wynagrodzenia wybranym pracownikom oraz proponowanie bardziej konkurencyjnego wynagrodzenia
u siebie niż w innych miejscach. W praktyce różnice w poziomie wynagrodzeń dotyczą niewielkiej
części kadry akademickiej, a problem wysokości pensji w szkolnictwie wyższym jest częstym
przedmiotem debaty publicznej (Melichar, Pabian 2007: 44).
Sektor prywatny nie jest zobowiązany do upubliczniania przeprowadzanych przez siebie konkursów i
otwierania ich dla wszystkich kandydatów spełniających wymagane kryteria (w odróżnieniu od sektora
publicznego, w którym jest to procedura obowiązkowa). Jednocześnie uczelnie prywatne nie mają
prawnego obowiązku upubliczniania danych statystycznych (oraz jakichkolwiek innych danych)
dotyczących zatrudnianej przez siebie kadry, z wyjątkiem ściśle określonych sytuacji (np. starania o
państwowe fundusze na badania naukowe lub o uzyskanie państwowej akredytacji). Ponieważ sektor
prywatny jest w praktyce odcięty od finansowania publicznego (zarówno w wersji dotacji
instytucjonalnej, jak i konkurencyjnego finansowania badań naukowych przez system grantów z
dwóch agencji finansujących badania, dla badań podstawowych i dla badań stosowanych), jego
zobowiązania informacyjne wobec państwa pozostają na niskim poziomie. Zakres informacji, do
których mają dostęp potencjalni studenci (przede wszystkim starsi), wynika wyłącznie z
instytucjonalnych strategii marketingowych. Poziom wynagrodzeń w sektorze prywatnym nie podlega
żadnym uregulowaniom prawnym, a jego szacunki pochodzą wyłącznie z badań socjologicznych.
Najważniejszym czynnikiem determinującym poziom wynagrodzeń w instytucjach publicznych jest
zajmowane stanowisko, choć indywidualne wynagrodzenia na tym samym stanowisku mogą się różnić
nawet o 50%. Międzynarodowe porównawcze badania kadry akademickiej pokazały (Šebková 2012:
118; Altbach, Reisberg, Yudkevich, Androushchak, Pacheco 2012), że średnia pensja profesora
wynosi 60 800 CZK, profesora uniwersyteckiego 45 902 CZK, a starszego asystenta 31 309 CZK,
czyli są to wynagrodzenia nieco wyższe niż w Polsce. Jakość działalności badawczej i publikacyjnej
oraz ocena działalności dydaktycznej mają wpływ na indywidualną wysokość wynagrodzeń. Podobnie
jak w Polsce, pracownikom naukowym przysługuje dodatek za doświadczenie, czyli automatycznie
przyznawany na polskich uczelniach dodatek za wysługę lat (nie jest on jednak ściśle określony).
Wynagrodzenia kobiet są niższe od wynagrodzeń mężczyzn zatrudnionych na tym samym
stanowisku, np. w przypadku stanowiska profesora różnica wynosi 12% na niekorzyść kobiet (raport
na temat Czech wyjaśnia, że różnica ta może wypływać z niższej produktywności naukowej kobiet
związanej z łączeniem obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi; zob. Šebková 2012:
118). Wynagrodzenia na najniższych stanowiskach akademickich są nieznacznie wyższe od średnich
wynagrodzeń w gospodarce. Profesorowie otrzymują wynagrodzenie, które pozwala na „dobry lub
bardzo dobry standard życia” (Šebková 2012: 119). Jednakże badania pokazują, że jedynie jedna
trzecia kadry jest zadowolona z poziomu swoich pensji, a największy odsetek niezadowolonych
dotyczy młodej kadry i kadry o dużych osiągnięciach naukowych (Melichar, Pabian 2007: 44). Wyniki
te pozostają w zgodzie w wynikami europejskich porównawczych badań kadry akademickiej, w tym
poziomu satysfakcji zawodowej (Kwiek, Antonowicz 2013).
Kadra akademicka publicznych uniwersytetów (przede wszystkim profesorowie i profesorowie
uniwersyteccy) często posiada dodatkowe zatrudnienie, najczęściej w niepełnym wymiarze w innej
instytucji. Jeżeli posiada ona dodatkowy etat w instytucji macierzystej, to jest on objęty dodatkową
umową o pracę (motywacja związana z dodatkowym zatrudnieniem to zwiększenie dochodów, wyższy
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prestiż lub praca w innym zespole badawczym; Šebková 2012: 120–121). Stosunkowo duży odsetek
kadry akademickiej pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy w sektorze prywatnym (od roku
akademickiego 2000/2001, a więc dopiero w drugiej dekadzie po upadku komunizmu). Nie istnieją
żadne prawne ograniczenia dotyczące dodatkowego zatrudnienia. Pracownicy nie mają obowiązku
informowania ani uzyskania zgody od swojego głównego pracodawcy (Šebková 2012: 121). Z tego
powodu trudno ustalić faktyczny odsetek osób pracujących w więcej niż jednej instytucji. Nowelizacja
ustawy o szkolnictwie wyższym z 2010 roku wprowadziła krajowy Rejestr Profesorów i Profesorów
Uniwersyteckich (doktorów habilitowanych) pod auspicjami ministerstwa. Rejestr ten może radykalnie
zmienić sytuację wielozatrudnionych, ale jego wpływ na strukturę zatrudnienia w instytucjach
szkolnictwa wyższego jest pośredni, poprzez wymagania kadrowe stawiane programom studiów
akredytowanych przez Komisję Akredytacyjną. Kierunki studiów i obszary badań najbardziej narażone
na wielozatrudnienie to (podobnie jak w innych krajach postkomunistycznych) prawo, biznes i
administracja oraz informatyka (w naukach ścisłych i inżynieryjnych łatwiej znaleźć dodatkowe
zatrudnienie poza sektorem uczelni, przede wszystkim w sektorze przedsiębiorstw, jednak skali tego
zjawiska nie można szczegółowo ustalić, ponieważ nie obejmują go dane z rejestru profesorów).
Rejestr ten zawiera dwie najważniejsze z punktu widzenia jakości pracy naukowej i dydaktycznej
informacje: dane osobowe i obciążenia dydaktyczne we wszystkich instytucjach. W powiązaniu z
maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem dydaktycznym ustalonym przez Komisję Akredytacyjną w
celu zapewnienia jakości kształcenia, rejestr ma za zadanie m.in. likwidację zjawiska „latających
profesorów” (Kohoutek 2013: 4). Stanowi on dopełnienie funkcjonującego od 1999 roku krajowego
Rejestru Studentów.
W Czechach nadal obowiązuje wymóg posiadania habilitacji w procedurach awansowych na
stanowiska profesorskie. Tytuł profesorski jest formalnie przyznawany przez prezydenta Republiki
Czeskiej (dożywotnio), a na stanowiska profesorów uczelnianych powołuje rektor uczelni. Niezbędnym
warunkiem obydwu awansów jest dorobek naukowy i habilitacja. Ponad 86% pełnych profesorów ma
ponad pięćdziesiąt lat, a za przyczynę tej sytuacji uznaje się skomplikowane procedury awansowe.
Kobiety są nadreprezentowane na niższych stanowiskach akademickich (55% wykładowców) i
niedoreprezentowane na wyższych stanowiskach (22% profesorów uniwersyteckich i 11% pełnych
profesorów) (Melichar, Pabian 2007: 42). W Czechach, podobnie jak w Polsce i innych krajach
naszego regionu, nadal jednak można otrzymać tytuł profesorski, pracując w niemal całkowitej izolacji
od nauki światowej, np. w dziedzinie ekonomii jeszcze dziesięć lat temu 85% profesorów tytularnych i
89% profesorów uniwersyteckich nie miało w swoim dorobku naukowym żadnej publikacji
zagranicznej (Melichar, Pabian 2007: 48). Internacjonalizacja badań naukowych pozostaje w
Czechach na stosunkowo niskim poziomie, zwłaszcza w porównaniu z internacjonalizacją w Polsce
(Kwiek 2012b, 2014c). W obydwu krajach najważniejszą rolę w stymulowaniu funkcjonowania w
międzynarodowym obiegu naukowym odgrywają radykalnie zmieniające się w ramach ostatniej fali
reform wymagania awansowe i grantowe (w Polsce zwłaszcza NCN oraz nowa procedura
uzyskiwania tytułu naukowego profesora i stopnia doktora habilitowanego) oraz metodologia
ewaluacji, która silnie promuje, poprzez system punktowy, publikacje w najbardziej prestiżowych
czasopismach międzynarodowych, przede wszystkim indeksowanych w Web of Science (i ERIH w
przypadku nauk humanistycznych).
System finansowania nauki sprzed wprowadzenia metodologii ewaluacji w żaden sposób nie
promował międzynarodowej aktywności naukowej i publikacyjnej czeskich naukowców. Ich poziom
uczestnictwa w programach ramowych Unii Europejskiej był niski, podobnie jak dostęp do
europejskich funduszy na badania naukowe (Vanecek, Fatun, Albrecht 2010). Jak pokazują analizy,
udział w finansowanych z funduszy europejskich badaniach naukowych poważnie zwiększył (w
przypadkach niektórych dziedzin kilkakrotnie) międzynarodową widzialność czeskich publikacji.
Doprowadził również do pojawienia się po raz pierwszy publikacji międzynarodowych w wybranych,
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wąskich obszarach badań. Wpływ finansowania europejskiego był wyraźny i niezwykle pozytywny
(Vanecek 2014).
Czeską kadrę akademicką charakteryzuje niski poziom mobilności krajowej (co jest zrozumiałe w
kontekście małego systemu i koncentracji najlepszych uczelni w stolicy kraju) i międzynarodowej (co
od kilkunastu lat podkreśla się w dokumentach uzasadniających reformy jako duży problem
strukturalny). Również mobilność międzysektorowa (zwłaszcza między sektorem szkolnictwa
wyższego a sektorem biznesu) pozostaje na niskim poziomie, co jest spowodowane małą
dostępnością finansowanych z funduszy publicznych – krajowych lub unijnych – programów
wspierających ten typ mobilności akademickiej. Międzynarodowy audyt czeskiego szkolnictwa
wyższego wskazuje na potrzebę zmian w systemach awansowych, zwłaszcza na poziomie habilitacji i
profesury. System ten jest uznawany za nadmiernie skomplikowany i oparty w zbyt dużej mierze na
osiągnięciach czysto akademickich, z pominięciem osiągnięć wdrożeniowych, patentowych i
powiązanych z gospodarką (Arnold, Mahieu, Horvath 2011). Trudno w tej chwili oceniać rolę
postępujących zmian w indywidualnym systemie wynagradzania pracowników (indywidualne
kontrakty), a zwłaszcza wpływ motywacyjnej roli zmiennych systemów dodatków w powiązaniu z
produktywnością naukową. Rosnąca rola zmiennego składnika wynagrodzenia związanego z
coroczną ilościową oceną dorobku naukowego może z jednej strony prowadzić do wyższej
produktywności naukowej, ale z drugiej może zwiększać nacisk na naukową „grę pod punkty” oraz
ograniczać horyzont czasowy prowadzonych badań. Badania, które nie prowadzą szybko do wysoko
punktowanych publikacji, mogą być coraz szerzej eliminowane jako nieracjonalne z punktu widzenia
dostępnych zasobów oraz poziomu wynagrodzeń.
System awansów, wynagrodzeń i obciążeń dydaktycznych w sektorze prywatnym pozostaje poza
oficjalną statystyką. Istotną rolę może odegrać powstający krajowy Rejestr Profesorów, ale dzisiaj
trudno ocenić jego realne oddziaływanie na zatrudnienie kontraktowe i wielozatrudnienie kadry w
sektorze prywatnym. Wpływ może mieć również wprowadzany system akredytacji programów
nauczania, który definiuje wymagania dotyczące zatrudnionej kadry akademickiej. Ponieważ jednak
skala funkcjonowania prywatnego szkolnictwa wyższego nie jest duża, także skala wielozatrudnienia
nie jest duża (w porównaniu z Polską, zwłaszcza w okresie sprzed obowiązywania przepisów
wprowadzonych w ramach ostatniej fali reform).
Kadra naukowa czeskich uczelni stanowi ważny element systemu badań i prac rozwojowych, który
obejmuje ponadto sektor przedsiębiorstw, sektor rządowy (m.in. instytuty Czeskiej Akademii Nauk)
oraz sektor prywatnych instytucji niekomercyjnych. Ogółem kadra naukowa w 2012 roku (ujmowana
jako „badacze” w tabeli 18 poniżej) stanowiła około jedną piątą (19%) wszystkich pełnozatrudnionych
pracowników naukowych pracujących w czterech sektorach wykonawczych i jej odsetek zmalał z
niemal 40% (38,7%) w 2005 roku. W analizowanym okresie najbardziej wzrósł udział naukowców
pracujących w sektorze przedsiębiorstw (z 23,4% w 2005 do 25,6% w 2012 roku).
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Tabela 18. Pracownicy naukowi według sektora wykonawczego w latach 2005–2012 (źródło: SYCR
2013: 604)
2005

2009

2010

2011

2012

Wskaźnik

65 379
43 370

75 788
50 961

77 903
52 234

82 283
55 697

86 896
60 223

Ogółem (i FTE)

27 278
21 782

33 480
25 884

35 629
26 998

38 415
29 509

42 443
32 224

12 022
10 143
11 047
8 717
4 209
2 922
13 880
10 584

15 050
12 657
13 069
9 838
5 362
3 388
14 776
11 180

15 184
12 661
14 010
10 299
6 435
4 038
14 058
10 926

16 698
13 958
14 837
11 021
6 879
4 531
14 335
11 133

18 326
15 444
16 097
11 676
8 020
5 103
14 484
11 345

8 639
6 323
3 109
2 488
2 133
1 773
23 998
10 776

8 412
6 270
4 015
3 006
2 349
1 905
27 215
13 648

8 016
6 244
3 579
2 666
2 463
2 016
27 844
14 056

8 220
6 235
3 430
2 569
2 685
2 328
29 149
14 724

7 985
6 066
3 564
2 749
2 935
2 530
29 669
16 335

16 781
7 575
5 391
2 477
1 825
723
223
229

19 419
9 664
6 126
3 105
1 670
878
317
249

19 977
10 115
6 002
2 947
1 865
994
372
310

20 732
10 289
6 678
3 428
1 739
1 006
384
332

20 840
11 450
6 900
3 890
1 929
995
300
319

100
127
105
91
18

211
168
75
55
30

241
208
76
58
55

251
199
82
91
51

206
208
40
56
54

11

25

43

42

55

43

Sektory wykonawcze:
Przedsiębiorstw
Według zawodów:
Badacze
Technicy
Inny personel
Rządowy
Według zawodów:
Badacze
Technicy
Inny personel
Szkolnictwo wyższe
Według zawodów:
Badacze
Technicy
Inny personel
Prywatnych instytucji niekomercyjnych
Według zawodów:
Badacze
Technicy
Inny personel

3.

Rozwiązania organizacyjne i prawne

3.1. Zarządzanie uczelnią (wybory władz, struktury zarządzania,
udział interesariuszy zewnętrznych, centralizacja/
decentralizacja); autonomia uczelni (w zakresie własności
infrastruktury, kształtowania programów, wydatkowania
środków, możliwości określania warunków zatrudnienia
pracowników i warunków rekrutacji)
Stopniowe odchodzenie od elitarnego systemu o utrudnionym dostępie do instytucji szkolnictwa
wyższego do systemu masowego, a następnie uniwersalnego, powodowało rosnące problemy
związane z finansowaniem oraz jakością kształcenia i badań naukowych. W ramach pierwszej fali
reform (ustawa z 1990 roku i zmiany w finansowaniu z 1991 roku) oraz drugiej, z końca ubiegłej
dekady (2009 rok), czeska wspólnota reformatorów uznała za bezdyskusyjne powiązanie sposobów i
poziomu finansowania z jakością kształcenia i badań: problemy z jakością, zwłaszcza badań
naukowych – jakością ujmowaną w skrócie jako międzynarodowa widzialność i cytowalność czeskich
publikacji naukowych – stały się najważniejszym motorem reform szkolnictwa wyższego, a w ramach
prowadzonych reform zmiany w finansowaniu stały się kluczowym mechanizmem wprowadzania
zmian. Czechy stanęły przed tradycyjnym wyborem wszystkich reformowanych systemów szkolnictwa
wyższego: czy reformy mają odnosić się przede wszystkim do zarządzania i organizacji (governance),
czy finansowania (funding), i wybrały finansowanie. System zarządzania i organizacji podlega
niewielkim korektom (w stosunku do potrzeb pokazywanych przez zewnętrzne, międzynarodowe
raporty) w ramach prowadzonych reform, natomiast system finansowania należy do najbardziej
skrajnych w Europie, w tym również w postkomunistycznych krajach przyjętych w ostatniej dekadzie
do Unii Europejskiej.
Najważniejsze zmiany w zarządzaniu uczelniami czeskimi w latach 1990–2013 można pokazać w
ramach trzech modeli zarządzania: punktem wyjścia na początku reform w latach 90. XX wieku był
model komunistyczny (państwowy, centralne sterowany, poddany ideologii komunistycznej zgodnie z
regułami obowiązującymi w europejskich krajach komunistycznych). Odpowiedzią na ten model po
1989 roku było wprowadzenie modelu „republiki uczonych”, czyli niemal pełne uniezależnienie się
uczelni od państwa we wszystkich kluczowych elementach funkcjonowania. Władza uczelniana
sprawowana była z początku przez kadrę i studentów (reforma z 1990 roku), a następnie przez kadrę
z coraz bardziej słabnącym udziałem studentów. W końcu uczelnie zaczęły być rządzone przez
profesurę – dominująca stała się rola senatu, a minimalna rola rektoratu. Zewnętrzni interesariusze
uczelni, w tym sektor biznesu, odgrywał rolę minimalną aż do roku 2008 (model „republiki uczonych” w
sensie zarządzania i niewielkiego wpływu zewnętrznych interesariuszy uczelni był bliski tradycyjnemu
modelowi Humboldtowskiemu z silną rolą profesury i dużą autonomią uczelni wobec państwa). W
ostatnich sześciu latach coraz silniejszy staje się model menadżerski, który pojawił się pod wpływem
raportu OECD i jest stopniowo wprowadzany w życie. W jego ramach rośnie rola rektoratu i maleje
senatu, rośnie rola sektora biznesowego (rady nadzorcze) i zarazem wzrasta rola państwa, które ma
wpływ na skład rad nadzorczych, programy nauczania i jakość kadry naukowej w sektorze publicznym
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dzięki nowej, silniejszej roli państwowej Komisji Akredytacyjnej. Autonomia uczelni dotycząca
własności infrastruktury, kształtowania programów nauczania, wydatkowania środków, możliwości
określania warunków zatrudnienia pracowników i warunków rekrutacji, która do 2008 roku była bardzo
wysoka, w ramach ostatniej fali reform podlega silnym presjom kontrolnym państwa, podobnie jak w
większości systemów europejskich. I tak na przykład uczelnie mają dowolność w kształtowaniu swoich
programów nauczania, ale jednocześnie państwo wzmacnia wymogi akredytacyjne. Uczelnie
dokonują rekrutacji nowej kadry w sposób autonomiczny, ale jednocześnie państwo dąży do obniżenia
wysokiego poziomu uczelnianego „chowu wsobnego” (dzisiaj 85% kadry przechodzi wszystkie
szczeble kariery akademickiej w tym samym ośrodku).

3.2. Systemy/strategie zapewniania jakości oraz kontroli poziomu
kształcenia i badań na poziomie wyższym (monitoring
dydaktyki i działalności badawczej)
Wyzwaniem, przed którym stoi czeskie szkolnictwo wyższe, jest jakość prowadzonych badań, ich
internacjonalizacja i funkcjonowanie czeskiej kadry akademickiej w międzynarodowym obiegu
publikacji oraz szerszy dostęp do konkurencyjnych, europejskich środków na badania naukowe (w tym
do środków European Research Council), niż jego niedofinansowanie ze źródeł prywatnych.
Czeska „oligarchia akademicka” uznaje potrzebę wprowadzania reform finansowania badań, choć nie
tak radykalnych jak pierwsza wersja systemu z 2009 roku (stąd skuteczne renegocjacje
najważniejszych parametrów tego systemu i opóźniane w czasie jego pełne wprowadzanie w życie).
Zarazem nie widzi potrzeby redefinicji programów kształcenia w stronę jednoznacznego,
bezpośredniego odpowiadania na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Zgodnie w wynikami badań
krajowego rynku pracy oraz wynikami dużych, międzynarodowych porównawczych badań
absolwentów w dziesięciu krajach Europy, czescy absolwenci radzą sobie na rynku pracy wyjątkowo
dobrze oraz najwyżej w Europie oceniają poziom otrzymanego wykształcenia w powiązaniu z
potrzebami rynku pracy. Brak pełnej, kompleksowej analizy efektów kształcenia na poziomie krajowym
oraz brak statystycznej analizy radzenia sobie absolwentów na rynku pracy według instytucji i
kierunków studiów – zgodnie ze słuszną konkluzją, że absolwenci radzą sobie bardzo dobrze.
Ocena wpływu nowego systemu finansowania opartego na wynikach na czeską naukę, a zwłaszcza
wzorce publikacyjne i międzynarodową widzialność czeskich naukowców, może być w tej chwili tylko
cząstkowa: okres jej wprowadzania w życie jest stosunkowo krótki, co uniemożliwia analizę dłuższych
trendów na podstawie podejścia bibliometrycznego (przy uwzględnieniu średniego cyklu
publikacyjnego w najlepszych czasopismach indeksowanych, czyli do dwóch lat od złożenia pierwszej
wersji publikacji). Mechanizm ten od samego początku podlegał silnym presjom zewnętrznym, a tym
samym negocjacjom: jego wskaźniki ilościowe zmieniały się w kolejnych latach, a tempo
wprowadzania w życie było spowalniane. Czeskim naukowcom trudno było ocenić poprzedni system
finansowania nauki: w 2006 roku prawie 40% badanej kadry nie było w stanie ocenić go w całości jako
rozwiązanie pozytywne bądź negatywne, chociaż połowa respondentów uznawała go za
nieprzejrzysty (50%) i niesprawiedliwy (54%), a dwie trzecie za skomplikowany (64%) i groźny dla
jakości prowadzonych badań (64%) (Pabian, Melichar, Šebková 2006: 13). Nie są dostępne wyniki
podobnych szeroko zakrojonych badań ankietowych kadry akademickiej dotyczących stosunku do
nowego systemu finansowania, ale z analizy publikacji i wypowiedzi prasowych przywoływanych w
literaturze można wnioskować, że stosunek do nowego systemu może być bardziej jednoznacznie
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negatywny, chociaż z innych powodów (np. jest on mniej skomplikowany i bardziej przejrzysty, ale
może być uznawany za mniej sprawiedliwy i jeszcze bardziej groźny dla jakości badań, ponieważ
szeroko komentowane są sposoby oszukiwania systemu bądź przynajmniej dopasowywania
indywidualnych strategii badawczych do wymagań punktowych). Trudno dziś przewidzieć, czy jego
pierwotnie zaproponowana, najbardziej radykalna forma zostanie utrzymana, zwłaszcza w obliczu
braku przekonania kadry akademickiej o jego skuteczności i przejrzystości z jednej strony, oraz krytyki
międzynarodowej ze strony drugiej.
Ocenę wpływu reform finansowania na wyniki naukowe można przeprowadzać na dwa sposoby.
Pierwszy to czysto ilościowa analiza bibliometryczna, a drugi to jakościowe badanie najbardziej
produktywnej kadry akademickiej, najlepszych zespołów badawczych i instytucji lub ich jednostek
podstawowych. Analiza bibliometryczna czeskiej produkcji badawczej z lat 1993–2009 (ponad 85 500
indeksowanych publikacji; zob. Arnold 2011; Arnold, Good, Ohler, Tiefenthaler, Vermeulen 2011; Van
Leeuwen, Comesana 2011) pokazuje wyraźne trendy: liczba artykułów publikowanych rocznie
zwiększyła się w tym okresie ponad dwukrotnie, a średni poziom cytowania czeskich publikacji
zwiększył się ośmiokrotnie. Czescy naukowcy w 2009 roku byli wedle wskaźników bibliometrycznych
o połowę bardziej produktywni niż w 1993 roku. Zarazem rośnie impact factor wybieranych przez nich
czasopism międzynarodowych. O ile na początku analizowanego okresu 70% czeskich publikacji nie
było nigdy cytowanych, o tyle w 2009 roku odsetek ten zmalał do 50%. Wspólnota badawcza
publikująca za granicą staje się coraz bardziej zinternacjonalizowana: rośnie liczba publikacji pisanych
w międzynarodowym współautorstwie. Najszybciej udział w międzynarodowej produkcji naukowej
rośnie w przypadku uniwersytetów, które badaniami w szerszym zakresie zajmują się dopiero od
początku lat 90. XX wieku; rola instytutów Akademii Nauk jest nadal znacząca. Najważniejsze obszary
w nauce to fizyka i nauki materiałowe (18% czeskiej produkcji naukowej w analizowanym okresie)
oraz chemia i inżynieria chemiczna (16%), a zatem profil badawczy czeskich uniwersytetów
przypomina profil badawczy znany z Niemiec, Francji czy Włoch. Rosnącą rolę odgrywają też
biomedycyna i nauki o zdrowiu. Zasada publish or perish coraz silniej obowiązuje na uniwersytetach
(CHEPS 2010b: 188).
Natomiast badania jakościowe przeprowadzone w ramach międzynarodowego audytu czeskiego
systemu szkolnictwa wyższego (wywiady z najbardziej produktywnymi zespołami badawczymi
wybranymi na podstawie analiz bibliometrycznych) pokazują listę najważniejszych problemów
związanych z zarządzaniem i polityką kadrową (Van Leeuwen, Comesana 2011): fragmentacja (czyli
małe grupy badawcze ulokowane w dużych instytucjach, wynikająca z wysokiego poziomu autonomii
profesury i braku zachęt do koncentracji sił w wybranych centrach badawczych); zakleszczenie
(trudności ze zmianą kierunku zainteresowań badawczych w stronę badań interdyscyplinarnych,
stosowanych czy z ustaleniem długoterminowych priorytetów badawczych i strategicznych partnerstw
w badaniach naukowych); niechęć do prowadzenia badań interdyscyplinarnych i stosowanych; małe
pole manewru (lub mała świadomość) w kwestiach zasobów ludzkich (np. uzależnienie grup
badawczych od jednego lidera, który jest coraz starszy, niska reprezentacja kobiet w grupach
badawczych, zwłaszcza wyżej w hierarchii, do tego chów wsobny w ramach grup badawczych – kadra
pracująca w tej samej grupie badawczej od studiów i doktoratu przez całą karierę naukową – oraz
mała liczebność grup badawczych oznaczająca również małą elastyczność niezbędną do
międzynarodowej mobilności akademickiej); polityka finansowa jako najważniejsze źródło podejścia
krótkoterminowego (Arnold, Good, Ohler, Tiefenthaler, Vermeulen 2011: 3).
Koncentrując się na analizie bibliometrycznej ograniczonej do lat 2000–2011, można wyróżnić
zarówno rezultaty reformy finansowania badań z 2009 roku (rosnąca liczba publikacji, rosnąca
widzialność międzynarodowa), jak i wcześniejsze efekty podnoszenia nakładów na badania naukowe
w instytucjonalnym otoczeniu, które jeszcze przed reformą zaczynało odczuwać presję mierzalności i
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oceny ilościowego wymiaru dorobku naukowego. Byłyby to zatem lata 2000–2004 (bez systemu
ewaluacji ilościowej), lata 2005–2009 (z systemem ewaluacji ilościowej, ale bez bezpośredniego
związku z finansowaniem) oraz rok 2009 i lata późniejsze, dla których dostępne są dane
bibliometryczne lub ich analizy porównawcze (zob. Vanecek 2008, 2014; Van Leeuwen, Comesana
2011). Porównanie okresu pięciu lat przed reformą (kiedy radykalnie rosło finansowanie badań) z
okresem 2010–2011, kiedy mechanizm metodologii ewaluacji został ściśle powiązany z
finansowaniem, pokazuje brak związku tego mechanizmu z tempem wzrostu liczby publikacji
międzynarodowych. Przed i po reformie finansowania tempo to pozostaje na tym samym, wysokim
poziomie.
Jak szczegółowo pokazuje Jirí Vanecek (2014), średni roczny wzrost zagregowanej liczby publikacji w
latach 2000–2011 (indeksowanych nie w bazie Thomson-Reuters, jak powyżej, ale w rejestrze RIV)
wynosił 5%, a całkowita liczba publikacji w tym okresie wzrosła o około 60% (szybciej rosła liczba
patentów, średnio o 19% rocznie i czterokrotnie w analizowanym okresie, ale tym wymiarem pomiaru
efektów badań naukowych się w niniejszym opracowaniu nie zajmujemy; więcej na ten temat zob. Van
Leeuwen, Comesana 2011). Liczba publikacji rosła w latach 2000–2004, zmalała w 2005 roku i znowu
rosła w latach 2006–2007, kiedy to osiągnęła najwyższy poziom. Paradoksalnie, w kolejnych czterech
latach średnia roczna produkcja naukowa pozostawała na tym samym poziomie lub się nieznacznie
obniżała. Natomiast liczba artykułów naukowych rosła stopniowo w latach 2000–2007, przez kolejne
dwa lata (2008–2009) pozostawała na tym samym poziomie, a w latach 2010–2011 znowu wyraźnie
rosła. Średni roczny wzrost liczby artykułów w latach 2000–2011 wyniósł 6%, a roczna produkcja
naukowa wyrażona liczbą artykułów wzrosła przez dwanaście lat dwukrotnie (Vanecek 2014: 662).
Z perspektywy założeń reformy finansowania nauki z 2009 roku (podobnie jak polskich reform z lat
2010–2012, zob. Kwiek 2014a, 2015b), istotna jest rosnąca liczba i rosnący odsetek prac naukowych
publikowanych w języku angielskim. O ile w roku 2000 liczba publikacji po czesku i po angielsku była
niemal równa (z lekką przewagą publikacji w rodzimym języku), o tyle w latach 2001–2007 publikacji w
obydwu językach przybywało w podobnym tempie. Jednakże od 2008 roku liczba rodzimych publikacji
pozostaje na zbliżonym poziomie, a liczba publikacji anglojęzycznych rośnie z każdym rokiem. Jeśli
przyjąć rok 2007 za punkt odniesienia (2007 = 100%), to w 2011 roku liczba publikacji po czesku
zmalała (2011 = 96,4%), a liczba publikacji anglojęzycznych zwiększyła się o niemal 30% (2011 =
128,6%) (Vanecek 2014: 663). Podsumowując, w całym analizowanym okresie średnioroczny wzrost
liczby publikacji pierwszego typu wyniósł 5%, a drugiego 8%.
Chociaż nie da się oddzielić analitycznie wpływu rosnących nakładów na badania od wpływu
zmieniającego się systemu finansowania (w kierunku radykalnie wiążącym wyniki ze środkami
finansowymi) na produktywność akademicką, to można stwierdzić, że obserwowany wzrost nie jest
spowodowany wprowadzeniem samego systemu. Jak pokazuje Vanecek (2014: 664), tempo wzrostu
liczby artykułów w latach poprzedzających reformę (2001–2007) jest wyższe niż w latach 2008–2011 i
wynosi około 8% w pierwszym i około 3% w drugim okresie. W latach 2004–2008, kiedy to ewaluacja
wyników badań naukowych nie była powiązana z finansowaniem (i środki na badania były rozdzielane
wedle historycznie ukształtowanych proporcji), tempo wzrostu liczby artykułów było wyraźnie wyższe
niż w późniejszych latach.
Czechy, decydując się na system oparty na wynikach, miały do wyboru albo wykorzystać mechanizmy
jakościowe typu peer-review (tak jak w brytyjskim systemie Research Assessment Exercise czy w
polskim systemie parametryzacji), albo mechanizmy oparte na wskaźnikach ilościowych, albo ich
połączenie. Zarówno polskie, jak i brytyjskie doświadczenia wskazują na doniosłą rolę systemów
opartych na zinstytucjonalizowanej ocenie przedstawicieli kadry akademickiej. Czechy w 2009 roku
wybrały mechanizm odwołujący się do wskaźników, ale były to wskaźniki niezwykle ubogie jak na
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potrzeby nowoczesnego systemu: liczba publikacji i patentów, z pominięciem takich aspektów jak
liczba doktoratów, habilitacji i profesur, a więc praca z młodą kadrą, współpraca zagraniczna i
wymiana międzynarodowa, odsetek środków na badania uzyskiwany w trybie konkurencyjnym
(krajowych i zagranicznych) itp. W innych państwach odsetek środków instytucjonalnych
wykorzystujących podobny mechanizm jest znacząco niższy (Arnold 2011). Ponadto ten sam system
finansowania jest stosowany do różnych typów organizacji, w tym wypadku do uniwersytetów i
instytutów badawczych Czeskiej Akademii Nauk, które mają różne misje i cele tradycyjnie stawiane w
polityce naukowej państwa.
Międzynarodowy audyt (zob. Arnold 2011) podsumowuje zagrożenia tego mechanizmu dla systemu
badań naukowych i innowacji w następujących punktach: oportunistyczne zachowania naukowców i
grup badawczych (zachęta do oszukiwania systemu punktowego, co prowadzi do niemożności
przeprowadzenia sensownego rozróżnienia na silne i słabe grupy badawcze); nieprzewidywalność i
niestabilność (finansowanie instytucjonalne staje się niestabilne, instytucjonalne planowanie trudne do
przeprowadzenia, na poziomie krajowej polityki naukowej mechanizm ten paraliżuje skoordynowany
wybór krajowych priorytetów badawczych); krótkowzroczność (nastawienie na szybkie wyniki, które
uniemożliwia osiąganie wyników naukowych na najwyższym poziomie); niski poziom identyfikacji
(niski poziom poparcia wśród kadry akademickiej może prowadzić do frustracji, a nawet do wyjazdu z
kraju lub porzucenia kariery naukowej). W związku z powyższymi zastrzeżeniami międzynarodowy
audyt rekomenduje natychmiastową rezygnację z tego mechanizmu i wypracowanie nowego systemu
finansowania opartego na konkurencyjnych grantach i kilkuletnich kontraktach zawieranych między
instytucjami i ministerstwem (performance contracts). Mechanizmy finansowania w Europie przyjmują
w ostatniej dekadzie cztery najważniejsze formy, przy czym w większości krajów w różnym zakresie
stosuje się większość z nich. Wspomniane mechanizmy finansowania to: finansowanie oparte na
formule (formula funding), na wynikach (performance-based funding), na projektach (project funding) i
na kontraktach (funding through contracts) (Jongbloed 2010: 20–23). Finansowanie oparte na formule
jest najprostsze i ma wiele zalet. Zmiany w finansowaniu czeskiego szkolnictwa wyższego w ostatnich
pięciu latach w powyższych czterech kategoriach można określić następująco: rośnie udział funduszy
uzyskiwanych w ramach finansowania opartego na wynikach oraz opartego na projektach, nadal
stosunkowo duży jest udział finansowania opartego na formule i niski (rekomendowany przez audyt
międzynarodowy) udział finansowania opartego na kontraktach.

3.3. Współpraca uczelni z otoczeniem
Niezwykle ważne są związki uczelni z sektorem przedsiębiorstw, analizowane w Europie pod hasłem
university-business links czy też university-business partnerships (zob. Kwiek 2012c, 2013b), które w
Czechach wymagają wzmocnienia. Relacje sektora uniwersyteckiego w czeskim szkolnictwie
wyższym z gospodarką pozostają na niezadowalającym poziomie: sektor ten jest „skierowany do
wewnątrz”, zamiast „skierowania na zewnątrz”, zwłaszcza w stronę społeczeństwa i gospodarki (File,
Weko, Hauptman, Kristensen, Herlitschka 2009: 67). Jedną z najważniejszych rekomendacji OECD z
2009 roku było rozwijanie i wzmacnianie (zwłaszcza tam, gdzie już się pojawiła, czyli w sektorze
technicznym) akademickiej kultury przedsiębiorczości, która ma za zadanie ściślejsze wiązanie
osiągnięć badawczych z transferem technologii do przemysłu oraz z krajowym i międzynarodowym
systemem patentowym (tamże: 80–81). Podobnie międzynarodowy audyt związków nauki z
przemysłem przeprowadzony w 2011 roku wskazywał na „stosunkowo niski poziom interakcji” między
obydwoma obszarami, wynikający m.in. z faktu, że badania naukowe są silnie scentralizowane
(Praga), natomiast sektor przemysłowy jest równomiernie rozlokowany w całym kraju. Poziom ten w
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porównaniu z krajami sąsiednimi jest jednak znaczący i pozostaje wyższy niż w przypadku Polski i
Węgier, z kolei jest niższy niż w Austrii czy Niemczech (Hofer, Meyer, Berger, Reiner 2011: 1–2).
Audyt ten podkreślił silną potrzebę zwiększenia mobilności między sektorem naukowym a sektorem
przedsiębiorstw oraz zwiększenia liczby szkoleń dla pracowników sektora przedsiębiorstw oraz staży
studenckich i doktorskich w tym sektorze. Poziom uczestnictwa przedsiębiorców w formułowaniu
programów kształcenia pozostaje niski, podobnie jak jakość uniwersyteckich biur transferu technologii.
Studenci, doktoranci i kadra akademicka nie jest w wystarczającym stopniu przygotowana do
prowadzenia działalności przedsiębiorczej oraz do zakładania i prowadzenia firm odpryskowych
(tamże: 119).
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5.

Załączniki

Wykres 4. Całkowite nakłady na badania i rozwój w przeliczeniu na jednego mieszkańca
w latach 1993–2013, w euro (źródło: Eurostat, grudzień 2014)
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Wykres 5. Całkowite nakłady na badania i rozwój w latach 1991–2013, w mln CZK
(źródło: Eurostat, grudzień 2014)
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Wykres 6. Nakłady na badania i rozwój w sektorze szkolnictwa wyższego w latach 1991–2013,
w mln CZK (źródło: Eurostat, grudzień 2014)
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Tabela 1. Nakłady na badania i rozwój według sektorów wykonawczych (w mln CZK) (źródło:
SYCR 2013: 605)
2005
38 146

2009
50 875

2010
52 974

2011
62 753

2012
72 360

Wskaźnik
Ogółem
Sektor wykonawczy:

22 604

28 743

30 564

34 717

38 790

17 529
16 965
563
3 840
1 214
965
249
21
8 441

19 604
19 026
578
4 911
4 181
3 740
441
46
11 836

20 882
20 201
681
4 712
4 939
4 063
877
30
11 469

22 972
22 321
651
5 451
6 277
4 971
1 306
18
12 403

25 513
24 875
638
5 328
7 933
5 954
1 979
16
13 322

Przedsiębiorstw
Według źródeł finansowania:
Przedsiębiorstwa:
Środki własne
Środki innych przedsiębiorstw
Rząd
Zagraniczne:
Zagraniczne przedsiębiorstwa
Fundusze publiczne
Inne środki krajowe
Rządowy

778
6 909
642
417
225
112
6 907

492
10 117
1 088
691
397
139
10 022

544
9 406
1 498
1 076
422
21
10 616

427
9 622
2 339
1 267
1 072
15
15 288

534
9 483
3 298
1 180
2 118
6
19 879

Według źródeł finansowania:
Przedsiębiorstwa
Rząd
Zagraniczne:
Zagraniczne przedsiębiorstwa
Fundusze publiczne
Inne środki krajowe
Szkolnictwa wyższego

58
6 341
191
9
182
318
194

106
9 076
426
1
425
415
274

113
9 216
886
6
881
400
324

156
10 947
3 641
5
3 636
545
345

158
11 640
7 446
3
7 443
634
369

Według źródeł finansowania:
Przedsiębiorstwa
Rząd
Zagraniczne:
Zagraniczne przedsiębiorstwa
Fundusze publiczne
Inne środki krajowe
Prywatnych instytucji niekomercyjnych

20
159
11
4

23
197
41
12

57
204
52
11

93
160
79
14

122
165
81
1

Według źródeł finansowania:
Przedsiębiorstwa
Rząd
Zagraniczne
Inne środki krajowe
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Tabela 2. Wydatki z budżetu państwa i budżetów lokalnych na szkolnictwo wyższe w 2012
roku (w mln CZK) (źródło: SYCR 2013: 652)

Wydatki bieżące
(nieinwestycyjne)

Wydatki
suma

Zakupy Transfery

Inne

Wydatki kapitałowe
Inwestycje

41 298
76
586
342
760
35
515
11
1 217
34 457

2 795
1
264
408
1 082

109 488

2 138

Budżet państwa
33 370
0
76
584
342
487
35
83
11
1 172
28 388
0
Budżety samorządowe
98 490
58

16 857
47 272
7 123
13 908
10 761
464
3 951
3
17

581
1 071
26
65
46
26
1

14 213
42 184
6 771
12 782
10 034
464
3 825
3
16
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2
26
4
6
10
3
-

Transfery
133
2
24
51
7 132
2 013
3 742
187
487
306
85
-

Inne

Wskaźnik

5 000
Wydatki na edukację, razem
Przedszkola
1
Szkoły podstawowe
- Szkoły podstawowe (grammar schools)
7
Techniczne szkoły średnie
- Szkoły zawodowe i średnie zawodowe
0
Wyższe szkoły zawodowe
Studia – specjalne
45
Szkoły – opieka instytucjonalna
4 936
Instytucje szkolnictwa wyższego
1 670

Wydatki na edukację, razem

48
Przedszkola
249
Szkoły podstawowe
135 Szkoły podstawowe (grammar schools)
568
Techniczne szkoły średnie
365 Szkoły zawodowe i średnie zawodowe
Wyższe szkoły zawodowe
12
Studia – specjalne
Szkoły – opieka instytucjonalna
Instytucje szkolnictwa wyższego

Tabela 5. Wydatki publiczne na badania naukowe i rozwój w latach 2005–2012 według dziedzin nauki
(oraz „celów społeczno-ekonomicznych” w nomenklaturze czeskiej) (w mld CZK) (źródło: SYCR 2013:
608)

2005

2009

2010

2011

2012

Wskaźnik (obszar)

16 441
378
681
483
1 119
393

23 005
429
747
553
1 648
744

22 602
392
539
534
1 261
781

25 778
481
820
509
1 583
831

26 620
347
1 095
502
1 648
890

825
1 957
463
126
4 175

1 128
2 951
359
142
5 768

1 027
3 018
322
138
5 942

1 033
3 818
401
131
7 828

1 015
4 138
453
137
7 539

343
310
252
319
234
1 220
701
246
300
250
4 487
417
767
741
906
138
318
460
9
195
538
937
417

543
447
340
485
304
1 590
894
331
518
316
6 801
553
1 182
1 012
1 478
243
530
845
12
284
661
1 226
509

600
485
361
517
294
1 557
928
255
602
343
6 887
494
1 173
1 035
1 517
233
564
902
10
275
684
1 253
508

841
691
784
759
304
2 024
992
259
802
372
6 607
459
1 292
1 002
1 352
218
470
827
10
302
673
1 305
430

810
666
755
732
293
1 948
955
250
772
358
6 996
455
1 331
1 071
1 399
233
520
863
11
329
783
1 412
447

Razem
Badanie i wykorzystanie Ziemi
Infrastruktura i ogólne planowanie wykorzystania Ziemi
Kontrola i ochrona środowiska
Ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego
Produkcja, dystrybucja i racjonalne wykorzystanie
energii
Produkcja i technologie rolne
Produkcja i technologie przemysłowe
Struktury i relacje społeczne
Badanie i wykorzystanie przestrzeni
Badania finansowane z ogólnych środków
uniwersyteckich
Matematyka i informatyka
Nauki fizyczne
Nauki chemiczne
Nauki biologiczne
Nauki o Ziemi i nauki o środowisku
Nauki inżynieryjne
Nauki medyczne
Nauki rolnicze
Nauki społeczne
Nauki humanistyczne
Badania nienastawione na cele społeczno-ekonomiczne
Matematyka i informatyka
Nauki fizyczne
Nauki chemiczne
Nauki biologiczne
Nauki o Ziemi i nauki o środowisku
Nauki inżynieryjne
Nauki medyczne
Nauki rolnicze
Nauki społeczne
Nauki humanistyczne
Inne badania cywilne
Obronność
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Tabela 6. Osoby z wyższym wykształceniem (w tysiącach) w latach 2005–2012 (źródło: SYCR 2013:
600)
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2005
907,1
510,8
396,2

2009
1 147,2
610,2
537,0

2010
1 236,3
649,6
586,7

2011
1 337,1
690,5
646,6

2012
1 411,9
712,6
699,3

27,3
244,5
193,4
189,0
145,3
107,6

48,3
346,1
225,8
216,3
159,9
150,9

53,0
376,9
255,5
218,7
171,9
160,3

54,8
407,3
290,0
233,1
181,0
170,9

64,0
430,7
308,8
237,3
186,7
184,3

45,0
46,8
773,9
41,3

70,8
103,1
933,3
40,0

80,2
158,8
961,2
36,1

85,2
206,7
1 007,2
38,0

98,9
235,7
1 037,0
40,3

164,6
63,9

190,5
83,1

198,7
95,8

218,3
110,5

237,2
114,8

189,0

282,0

317,8

346,9

367,6

71,7
234,3

99,4
270,0

100,3
291,2

114,2
293,4

132,6
298,2

58,0
87,3
37,5
0,5

64,5
107,9
49,7
0,1

66,6
116,0
49,8
0,0

61,7
132,3
59,5
0,0

65,1
136,5
58,8
0,0

694,6
16,6
195,8

845,2
20,9
281,2

899,8
25,6
310,9

971,5
27,9
337,7

1 023,9
30,2
357,8

Wskaźnik
Razem
Mężczyźni
Kobiety
Grupy wiekowe:
Do 25 roku życia
25–34 lat
35–44 lat
45–54 lat
55–64 lat
Powyżej 65 roku życia
Poziom wyższego
wykształcenia
Wyższe zawodowe
Licencjackie
Magisterskie
Doktorskie
Kierunki studiów
Pedagogika
Nauki humanistyczne i
sztuka
Nauki społeczne,
ekonomiczne i prawo
Nauki ścisłe
Inżynieria, produkcja i
budownictwo
Rolnictwo
Medycyna
Usługi
Inne
Status
aktywności ekonomicznej
Zatrudniony
Niezatrudniony
Ekonomicznie nieaktywny

Tabela 7. Odsetek populacji z wyższym wykształceniem (źródło: Tichy 2013: 252)

Kraj/rok

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

UE-27

17,1

17,1

17,4

18,1

19,1

19,6

20,0

20,6

21,2

22,0

22,7

23,7

24,5

Belgia

23,8

24,4

24,9

25,6

26,8

27,2

27,9

28,1

28,4

29,4

30,7

30,4

31,3

Bułgaria

15,1

17,7

17,5

17,7

17,9

17,8

18,2

18,5

18,9

19,2

19,4

20,1

20,7

9,5

9,7

9,9

10,0

10,4

11,0

11,4

11,6

12,4

13,4

14,5

15,9

17,0

Dania

22,0

24,1

25,1

27,2

27,9

28,5

29,3

26,0

26,3

26,9

27,5

27,9

28,6

Niemcy

21,4

20,0

18,9

20,3

21,1

20,6

20,1

20,4

21,4

22,3

22,6

24,2

24,1

Estonia

24,1

25,0

25,0

25,2

25,7

27,4

27,2

27,3

28,1

29,8

29,7

31,0

31,8

Irlandia

19,2

20,9

22,0

23,5

24,9

26,1

27,7

28,9

30,4

31,6

32,7

33,3

34,7

Grecja

14,1

14,4

15,2

15,7

17,6

17,7

18,7

19,2

19,8

20,0

21,0

22,3

23,0

Hiszpania

21,2

22,0

22,6

23,2

24,1

25,8

26,1

26,5

26,8

27,1

28,1

29,0

29,6

Francja

19,8

20,7

21,5

22,2

22,7

23,4

24,0

24,4

24,9

26,0

26,3

26,8

27,9

Republika Czeska

Włochy

8,1

8,3

8,6

9,1

10,0

10,7

11,4

12,0

12,7

12,8

13,0

13,1

13,8

Cypr

22,1

23,6

25,7

26,1

25,7

25,7

27,6

29,7

31,0

30,5

32,1

33,7

35,0

Łotwa

15,1

15,2

16,2

15,1

16,7

17,1

17,6

18,8

21,0

21,7

22,5

23,6

25,1

Litwa

35,3

19,2

19,0

19,8

21,2

22,0

22,4

24,1

25,4

25,5

27,0

27,9

28,8

Luksemburg

16,7

16,0

16,2

12,6

20,8

23,0

20,5

22,7

23,7

30,2

30,3

31,7

33,4

Węgry

11,7

11,7

12,1

13,1

14,2

14,5

15,0

15,4

16,4

16,9

17,2

18,1

19,0

Malta

4,9

8,5

8,2

8,5

10,2

10,2

11,1

11,7

11,8

12

13,4

14,3

14,8

Holandia

20,6

20,8

21,6

23,8

25,7

26,2

26,2

26,7

27,8

28,4

27,7

27,9

28,7

Austria

:

:

:

:

15,7

15,1

14,8

14,8

15,2

16,1

16,4

16,5

17,0

Polska

9,2

9,6

10,2

11,6

12,8

13,9

14,9

15,7

16,5

18,1

19,8

20,7

21,5

Portugalia

7,5

7,9

8,2

9,5

10,9

11,1

11,7

12,0

12,7

13,1

13,8

15,6

16,8

Rumunia

7,5

7,9

8,0

7,9

8,7

9,1

9,6

9,9

10,7

11,2

11,9

13,0

13,6

Słowenia

12,9

11,6

12,3

14,4

15,7

16,7

17,8

18,5

19,0

19,6

20,2

21,6

23,0

Słowacja

8,2

8,6

8,8

9,6

10,4

11,4

11,9

11,9

12,3

13,4

15,1

16,5

17,0

Finlandia

27,1

27,0

26,9

27,5

28,3

28,6

29,0

30,0

30,2

30,9

31,6

32,5

32,8

Szwecja

26,8

22,5

23,2

23,9

24,7

25,9

25,9

26,4

26,9

27,6

28,2

29,1

30,1

Wielka Brytania

25,7

25,9

26,7

25,5

26,3

26,7

27,6

28,6

28,7

30,0

31,5

33,3

34,7

Islandia

19,0

19,1

20,6

23,4

23,9

24,9

24,0

24,8

25,5

26,5

26,3

27,4

28,5

Norwegia

28,6

30,7

30,2

27,5

28,2

28,4

28,2

29,2

30,2

30,7

31,4

32,1

33,0
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Tabela 10. Liczba studentów i instytucji szkolnictwa wyższego w Europie Środkowej i Wschodniej w
roku akademickim 2000/2001 (źródło: UNESCO-CEPES 2001)

Kraj
Albania
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Republika
Czeska
Estonia
Węgry
Łotwa
Litwa
Macedonia
Mołdawia
Polska
Rumunia
Rosja
Słowacja
Słowenia
Ukraina

64

Instytucje
Publiczne
Prywatne
Liczba
%
Liczba
%
11 100,0
0
0,0
42
73,7
15
26,3
79
89,7
9
10,3
17
65,4
9
34,6
28
66,7
14
33,3
14
30
20
38
2
57
115
57
607
18
2
816

40,0
48,4
60,6
90,4
66,7
50,0
37,1
40,7
62,9
90,0
18,1
83,3

21
32
13
4
1
57
195
83
358
2
9
163

Studenci
Publiczne
Prywatne
Liczba
%
Liczba
%
23 704
100,0 0
0,0
241 100
87,0
35 900
13,0
215 676
88,5
27 916
11,5
117 205
98,6
1 646
1,4
213 207
99,0
2 000
1,0

60,0
38 511
51,6
255 943
39,4
78 156
9,6 b.d.
b.d.
33,3
39 978
50,0
79 713
62,9
1 106 798
59,3
322 129
37,1
4 270 800
10,0
125 054
81,9
64 989
16,4
b.d.

74,8
85,7
87,3
97,7
77,4
70,1
71,1
90,0
99,3
95,7
b.d.

12 963
42 561
11 353
b.d.
923
23 210
471 443
130 492
470 600
842
2 900
b.d.

25,2
14,3
12,7
b.d.
2,3
22,6
29,9
28,9
10,0
0,7
4,3
b.d.

Tabela 11. Studenci i absolwenci uniwersytetów publicznych (w tym doktoranci) w 2012 roku (źródło:
SYCR 2013: 645)
2012
Studenci

333 618
48 599
12 896

Posiadający czeskie
obywatelstwo
W tym
Studia w pełnym
kobiety wymiarze
W tym
Razem
kobiety
185 329 233 127 129 371
30 114 32 812
20 807
8 949
8 935
6 187

9 971

6 565

7 243

4 802

2 566

195

39 011
21 735

24 148
15 120

24 501
15 262

15 546
10 730

8 650
5 235

6 507
1 352

3 091

2 509

2 234

1 876

159

698

10 188
9 156
7 885
21 416

7 237
5 890
5 570
5 895

6 796
6 010
4 616
17 014

4 883
3 793
3 260
4 698

2 968
3 086
2 753
2 264

465
117
538
2 234

4 059

2 493

3 036

1 891

508

517

14 805

7 825

12 039

6 368

2 465

339

8 258

4 636

5 900

3 183

1 973

407

10 508
22 329

5 674
5 703

8 358
17 009

4 666
4 364

1 964
2 427

204
2 934

20 542

7 700

13 843

5 462

5 597

1 158

11 903

7 122

5 948

3 425

5 255

734

18 170

9 913

13 974

7 527

1 066

3 141

22 906

12 704

14 700

8 131

7 140

1 134

10 456
1 396

6 075
769

8 201
1 092

4 927
595

1 417
74

877
230

325

157

298

142

2

25

492

250

414

208

3

75

703

391

507

273

89

108

2 794

2 063

1 949

1 419

807

38

3 471

1 852

2 006

1 035

1 426

40

Razem
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Posiadający
Studia na
inne
odległość i
obywatelstwo
łączone

Absol
wenci

72 384
9 062
3 715

31 208
7 018
306

76 802 Uniwersytety publiczne, razem
9 060 Uniwersytet Karola w Pradze
3 066 Uniwersytet Południowoczeski
w Czeskich Budziejowicach
2 072 Uniwersytet Jana Ewangelisty
Purkiniego w Uście nad Łabą
8 477 Uniwersytet Masaryka w Brnie
4 972 Uniwersytet Palackiego w
Ołomuńcu
524
Uniwersytet Weterynarii i
Farmacji w Brnie
2 402 Uniwersytet Ostrawski
2 019 Uniwersytet w Hradec Králové
2 085 Uniwersytet Śląski w Opawie
4 773 Czeski Uniwersytet
Techniczny w Pradze
704
Instytut Technologii
Chemicznych w Pradze
3 719 Uniwersytet Zachodnioczeski
w Pilznie
1 979 Uniwersytet Techniczny w
Libercu
2 086 Uniwersytet w Pardubicach
5 379 Uniwersytet Techniczny w
Brnie
5 153 Uniwersytet Techniczny w
Ostrawie
3 597 Uniwersytet Tomasza Baty w
Zlinie
4 861 Uniwersytet Ekonomiczny w
Pradze
5 374 Czeski Uniwersytet
Przyrodniczy w Pradze
2 880 Uniwersytet Mendla w Brnie
363
Akademia Sztuk Scenicznych
w Pradze
62
Akademia Sztuk Pięknych w
Pradze
126
Akademia Sztuki, Architektury i
Wzornictwa w Pradze
200
Akademia Sztuk Pięknych im.
Janáčka w Brnie
719
Wyższa Szkoła Politechniczna
w Igławie
250
Uniwersytet Techniczny w
Czeskich Budziejowicach

Uniwersytety publiczne

Tabela 12. Studenci i absolwenci uniwersytetów prywatnych (w tym doktoranci) w 2012 roku
(źródło: SYCR 2013: 646) („-„ – brak danych).

Studenci
48 404
3 708
758
1 853
5 007
607
1 102
230
1 194
365
2 826
580
1 484

W tym kobiety
29 511
2 064
388
1 193
2 659
410
464
171
620
241
1 655
297
569

Absolwenci
17 079
1 563
274
611
1 537
259
128
50
1 240
216
92
234

1 165
28
277
448

722
6
141
244

360
2
61
244

50
353
203
352

26
187
60
135

151
191
59
88

339
832
481
413
341
3 260
1 135
5 710
8 043
678
519
334
455
660
666
682
365
435
31
347
70
86
41
20

147
340
367
209
212
2 455
689
3 594
6 045
397
289
278
270
493
380
380
53
300
11
262
63
77
17
11

48
327
199
52
27
140
1 096
425
1 575
4 466
235
104
70
220
179
166
127
24
110
13
107
10
-
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Uniwersytety prywatne
Uniwersytety prywatne, razem
Wyższa Szkoła Bankowa w Pradze
Europejski Instytut Politechniczny w Kunivicach
Wyższa Szkoła Hotelarstwa w Pradze
Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Pradze
Szkoła Wyższa w Karlowych Warach
Wyższa Szkoła Škoda Auto
Akademia im. Josefa Skvorecky’ego w Pradze
Wyższa Szkoła Biznesu w Ostrawie
Wyższa Szkoła Prawa w Pradze
Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Pradze
Uniwersytet Nowojorski w Pradze
Wyższa Szkoła Menadżerska Informatyki, Ekonomii i Prawa w
Czechach
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych w Pradze
Międzynarodowe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Pradze
Akademia Rerum Civilium w Kolinie
Wyższa Szkoła Studiów Europejskich i Regionalnych w Czeskich
Budziejowicach
Wyższa Szkoła im. Aloisa Rašína w Brnie
Wyższa Szkoła Rozwoju Regionalnego w Pradze
Szkoła Filmowa Miroslava Ondricka w Pisku
Wyższa Szkoła Sportu i Wychowania Fizycznego Palestra w
Pradze
Newton College. Wyższa Szkoła Zarządzania
Wyższa Szkoła Logistyki w Przerowie
Wyższa Szkoła Pielęgniarstwa w Pradze
Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Brnie
Wyższa Szkoła Turystyki w Pradze
Prywatna Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Znojmie
Wyższa Szkoła Biznesu w Pradze
Akademia STINGA w Brnie
Uniwersytet Metropolitalny w Pradze
Uniwersytet im. Jana Amosa Komeńskiego w Pradze
Szkoła Wyższa im. Karela Englisa w Liberecu
Anglo-Amerykański Uniwersytet w Pradze
Praska Szkoła Wyższa Nauk Psychospołecznych
Szkoła Wyższa w trebicu
Prywatny College Ekonomiczny w Znojmie
Szkoła Wyższa w Ołomuńcu
Szkoła Wyższa CEVRO Institut w Pradze
Unicorn College w Pradze
Wyższa Szkoła Biznesu i Hotelarstwa w Brnie
Wyższa Szkoła Nieruchomości, Institut im. Franka Dysona w Brnie
Szkoła Wyższa w Hawierzowie
Wyższa Szkoła Turystyki i Studiów Regionalnych w Pradze
AKCENT College w Pradze
Instytut Architektury w Pradze (ARCHIP)
Szkoła Wyższa Psychologii Stosowanej

Tabela 14. Kandydaci na studia na uniwersytety publiczne i prywatne według formy studiów i grupy
kierunków* (źródło: SYCR 2013: 641)
31 października 2012

Formy studiów
na Grupy kierunków

Zgłoszenia

Zgłoszenia

309 452

141 054

135 071

Wpisy
2),4)
studia
92 428

21 918

16 215

13 229

8 122

Nauki ścisłe

46 979

34 571

33 637

23 784

11 598

8 753

7 294

5 149

34 042

15 277

8 483

5 909

Inżynieria, produkcja,
budownictwo
Rolnictwo, leśnictwo,
weterynaria
Medycyna i farmakologia

61 775

36 891

21 191

14 917

63 160

37 791

29 750

21 138

13 360

9 243

3 357

2 795

Nauki społeczne
i humanistyczne
Nauki ekonomiczne
i administracja
Prawo

46 773

30 910

15 390

10 615

Pedagogika i praca socjalna

9 847

6 605

2 740

2 092

Sztuka

250 672

101 300

105 872

68 406

Studia w pełnym wymiarze

20 232

14 679

12 098

6 944

Nauki ścisłe

39 597

28 071

27 728

18 576

9 333

6 381

5 629

3 724

31 014

12 886

7 211

4 655

Inżynieria, produkcja,
budownictwo
Rolnictwo, leśnictwo,
weterynaria
Medycyna i farmakologia

50 794

28 743

17 119

11 233

50 642

27 762

21 530

13 913

10 527

7 299

2 540

1 935

Nauki społeczne
i humanistyczne
Nauki ekonomiczne
i administracja
Prawo

29 514

18 360

9 731

5 728

Pedagogika i praca socjalna

9 019

5 967

2 286

1 698

Sztuka

58 780

46 839

29 199

24 586

Studia na odległość i łączone

1 686

1 407

1 131

901

Nauki ścisłe

7 382

6 585

5 909

4 944

2 265

1 990

1 665

1 382

3 028

2 559

1 272

1 158

Inżynieria, produkcja,
budownictwo
Rolnictwo, leśnictwo,
weterynaria
Medycyna i farmakologia

10 981

8 510

4 072

3 469

12 518

10 425

8 220

6 916

2 833

1 940

817

715

Nauki społeczne
i humanistyczne
Nauki ekonomiczne
i administracja
Prawo

17 259

12 745

5 659

4 763

Pedagogika i praca socjalna

828

678

454

338

Sztuka

1),2)

Przyjęcia

3)

Uniwersytety, razem

*) Tylko kandydaci do programów licencjackich i 4–6 letnich programów magisterskich posiadający czeskie
1
2
obywatelstwo. ) Zgłoszenia na studia (bez zgłoszeń wielokrotnych). ) Dane zsumowane nie muszą równać się
3
4
sumie form i typów studiów. ) Wszystkie przyjęte zgłoszenia. ) Kandydaci przyjęci i zapisani.
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Tabela 15. Studenci i absolwenci w dziedzinie nauk ścisłych i inżynieryjnych w latach 2005–2012
(źródło: SYCR 2013: 602)
2005

2009

2010
2011
Studenci

2012
Wskaźnik

35 394 47 322 49 488 49 869 49 824
23 036 30 464 31 635 31 747 31 186
12 358 16 858 17 853 18 122 18 638
22 049 30 640 31 638 31 776 31 538
7 690 9 894 11 169 11 193 11 183
5 758 6 908 7 168 7 957 7 204
7 755 10 186 10 280 10 473 10 462
9 463 12 063 12 804 12 851 12 990
3 139 3 915 4 408 4 367 4 307
15 184 21 340 22 158 22 321 22 198

Nauki ścisłe, razem
Mężczyźni
Kobiety
Programy:
Licencjackie
Magisterskie
Doktorskie
Dziedziny kształcenia:
Nauki o życiu
Nauki fizyczne
Matematyka i statystyka
Informatyka

57 979 60 212 59 612 57 668 56 218 Inżynieria, produkcja, budownictwo, razem
45 124 45 281 44 571 42 831 41 133
Mężczyźni
12 855 14 931 15 041 14 837 15 085
Kobiety
32 238 38 680 37 528 37 752 36 494
19 914 16 281 14 967 14 635 14 761
5 892 5 319 5 233 5 160 5 000
36 071 34 057 33 183 31 647 30 460
6 374 8 154 7 811 7 165 7 420
15 609 18 054 18 668 18 901 18 371

Licencjackie
Magisterskie
Doktorskie
Dziedziny kształcenia:
Inżynieria
Produkcja
Architektura i budownictwo

Absolwenci
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Nauki ścisłe, razem

4 373

8 766

9 173

9 359

9 805

2 691
1 682

5 343
3 423

5 630
3 543

5 667
3 692

6 062
3 743

1 804
2 011
558

5 103
3 010
658

5 358
3 150
668

5 330
3 330
702

5 395
3 703
714

1 146
1 140
382
1 705

2 013
2 371
665
3 721

2 177
2 457
758
3 787

2 288
2 420
725
3 928

2 271
2 540
777
4 225

7 614
5 954
1 660

13 268 12 901 13 428 12 870 Inżynieria, produkcja, budownictwo, razem
9 858 9 486 9 845 9 277
Mężczyźni
3 410 3 415 3 583 3 593
Kobiety

2 235
4 884
497

7 157
5 537
575

6 351
6 097
453

6 449
6 518
462

6 509
5 813
549

4 952
864

7 918
1 853

7 326
1 788

7 288
2 067

6 838
1 800

1 798

3 486

3 772

4 056

4 223

Mężczyźni
Kobiety
Programy:
Licencjackie
Magisterskie
Doktorskie
Dziedziny kształcenia:
Nauki o życiu
Nauki fizyczne
Matematyka i statystyka
Informatyka

Licencjackie
Magisterskie
Doktorskie
Dziedziny kształcenia:
Inżynieria
Produkcja
Architektura i budownictwo

6.
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Instytut Badań Edukacyjnych
Jest placówką badawczą z ponad stuletnią tradycją, prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe
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oraz „Badanie uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych”.
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2

Streszczenie
Fiński system edukacji jest szeroko dyskutowany i często stawiany za wzór rozwoju nowoczesnego
szkolnictwa – dopasowanego do wymogów społeczeństwa, a jednocześnie do potrzeb rozwiniętej
gospodarki. Niniejsza analiza porusza aktualne zagadnienia związane z fińskimi uczelniami wyższymi
i ich finansowaniem, próbując wskazać na mechanizmy i instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie
tego systemu. Poruszane są również wątki merytoryczne, administracyjne oraz prawne wpływające na
finansowanie szkolnictwa wyższego w Finlandii. Na tle krótkiego rysu historycznego zostały
przedstawione najważniejsze reformy, zmieniające podstawy finansowe tego sektora, co w
perspektywie porównawczej może być odczytywane jako nowatorskie myślenie o zarządzaniu
publicznym i o skutecznym wykorzystaniu finansów publicznych.

3

Summary
Finnish system of education is widely discussed and often used as role model of a modern
educational system that is adjusted to the needs of the society and national economy. This analysis
covers current issues pertaining to the functioning of Finnish higher education institutions and to their
finances. It attempts to point at mechanisms and institutions that are responsible for the functioning of
the higher education system, by paying attention to the professional, administrative and legal issues.
With a short reference to the historical developments, the most important higher education reforms are
presented as changing the financial foundation of the whole sector. In a comparative perspective it
may be seen as innovative thinking about public management and about efficient use of the public
finances.
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1. Wprowadzenie
Odnoszący w ostatnich latach duże sukcesy w międzynarodowych rankingach, fiński system edukacji
wzbudza powszechne zainteresowanie. W dużym stopniu dotyczy ono również szkolnictwa wyższego,
które zdaje się w sposób bardzo skuteczny przyczyniać się do sukcesów Finlandii na niwie
społecznego i gospodarczego rozwoju. Dobrze funkcjonujący system szkolnictwa wyższego
zawdzięcza swą skuteczność i wysoką jakość w znacznej mierze odpowiednio dobranym strategiom i
instrumentom finansowania. Na uwagę zasługuje umiejętność dostosowywania sposobów
finansowania do zmieniających się potrzeb społecznych, co okazało się szczególnie ważne w czasach
kryzysów gospodarczych i przy dokonującym się przejściu od społeczeństwa industrialnego do
postindustrialnego. Pomimo zaistnienia wyzwań społecznych i gospodarczych, podobnych do innych
krajów wysokorozwiniętych, oraz nasilającej się presji na urynkowienie sektora szkolnictwa wyższego,
Finlandia w sposób skuteczny zdaje się godzić tradycyjne pojmowanie szkolnictwa wyższego jako
dobra wspólnego, z wykorzystaniem jego potencjału do podnoszenia innowacyjności i zapewnienia
rynkowej opłacalności wydatków przeznaczanych na ten sektor. Niniejsza analiza ma na celu
przedstawienie elementów składowych systemu finansowania szkolnictwa wyższego w Finlandii przy
uwzględnieniu specyfiki organizacyjnej i kontekstu społecznego tego kraju.
Szkolnictwo wyższe w Finlandii funkcjonuje w oparciu o uniwersytety i nieuniwersyteckie wyższe
1
szkoły zawodowe, zwane powszechnie politechnikami . Politechniki są stosunkowo nowym rodzajem
uczelni, powstałych w latach 90. XX w., których zadaniem jest oferowanie edukacji zawodowej we
wszystkich dziedzinach nauki. W kontekście niniejszej analizy konieczne jest zwrócenie uwagi na
odmienne ścieżki finansowania i rozwiązania systemowe stosowane dla tych typów szkół. Późne
wprowadzenie szkolnictwa zawodowego do sektora szkolnictwa wyższego i ciągła modyfikacja jego
działań powoduje, że do dnia dzisiejszego uniwersytety i politechniki funkcjonują na podstawie
odrębnych rozwiązań prawnych i przepisów. To uniwersytety stanowiły i w dalszym ciągu stanowią
podstawową instytucję szkolnictwa wyższego w Finlandii, aczkolwiek rozpowszechnienie politechnik w
ostatnich dwóch dekadach i powiazanie ich z programami rozwoju regionalnego powoduje, że są one
również uwzględnione w tej analizie jako część szeroko rozumianego systemu szkolnictwa wyższego.

1

Fińska nazwa ammattikorkeakoulu (AMK) oznacza dosłownie „szkoła wyższej edukacji zawodowej”, jednak w celu
dostosowania nazewnictwa do międzynarodowych instytucji o podobnym charakterze po angielsku stosuje się nazwę
polytechnic lub, od 2005 r., coraz częściej university of applied sciences. Przedmiot i istotę ich działalności można porównać z
funkcjonującymi w polskim systemie wyższymi szkołami zawodowymi.
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2. System finansowania szkolnictwa wyższego
w Finlandii i jego ewolucja od lat 90. XX w.
Początek lat 90. to w dużej mierze okres załamania gospodarczego w Finlandii, które było
spowodowane utratą rynków zbytu po upadku Związku Radzieckiego. Konieczne stało się
zrewidowanie fińskiego modelu państwa opiekuńczego. Kryzys gospodarczy wyniósł w 1991 r. do
władzy centrowo-prawicowy rząd koalicyjny z liderem Fińskiej Parti Centrum, Esko Aho na czele.
Rząd ten prowadził bardzo niepopularną politykę oszczędności we wszystkich wydatkach publicznych,
co spowodowało klęskę w wyborach 1995 r., po czym fińska scena polityczna została skonsolidowana
2
pod rządami tzw. tęczowej koalicji premiera Paavo Lipponena . Na finansowanie szkolnictwa
wyższego, dotkniętego też oszczędnościami budżetowymi, znaczny wpływ zaczęło wówczas mieć
Nowe Zarządzanie Publiczne (NZP), które wobec ograniczonych środków finansowych stało się
dominującym paradygmatem radzenia sobie z kryzysem w sektorze publicznym Finlandii, podobnie
jak miało to miejsce w pozostałych krajach nordyckich i, w otoczeniu międzynarodowym, w państwach
wysokorozwiniętych. W efekcie tej polityki w końcu XX w. i na początku XXI w. przeprowadzone
zostały reformy finansowania edukacji wyższej, które zmieniły interpretację obowiązującego uprzednio
paradygmatu równości (social equality), rozumianego jako cel do zrealizowania przez szkolnictwo
wyższe. Zamiast tego wprowadzony został do retoryki sektora publicznego dyskurs i polityka
zapewnienia równego dostępu (equity) do dobra publicznego, jakim cały czas pozostaje szkolnictwo
wyższe.
Jako część polityki NZP w połowie lat 90. fińskie Ministerstwo Edukacji wprowadziło na szeroką skalę
w sektorze szkolnictwa wyższego system zwany zarządzaniem poprzez cele, wykorzystując w coraz
większym stopniu budżetowanie zadaniowe, oparte na wydatkach operacyjnych i kontraktach, w
3
Finlandii przyjmujących formułę porozumień wykonawczych . Porozumienia te zawierano pomiędzy
Ministerstwem Edukacji i uniwersytetami na trzy lata. Dzięki porozumieniom wykonawczym
uniwersytety uzyskały formalnie większą autonomię w wykorzystaniu przyznawanych dotacji
bazowych, które nie były już przypisane do dorocznie określanych i z góry wyznaczanych przez
ministerstwo celów. Jednakże formalnie rosnąca autonomia finansowa uniwersytetów okazywała się w
rzeczywistości coraz częściej niemożliwa do wykorzystania w pełni, gdyż zawarte w porozumieniach
wykonawczych konieczne wyniki i cele dotyczące kształcenia i badań były i tak wyznaczane przez
ministerstwo i na tej podstawie uniwersytety były monitorowane i ewentualnie nagradzane. Te nowe
zależności władzy oparte o mechanizm finansowy porozumienia wykonawczego zostały utrwalone
ustawą o uniwersytetach z 1997 r., która oprócz zagwarantowania pozycji rektora, dziekanów i szefów

2

Socjaldemokratyczny premier Paavo Lipponen rządził Finlandią w latach 1995-2003 przy pomocy koalicji składającej się z:
socjaldemokratów, konserwatystów, zielonych i przedstawicieli mniejszości szwedzkiej.
3
W literaturze dotyczącej edukacji wyższej zamiast „porozumienia wykonawczego” częściej używanym terminem określającym
umowę prawno-finansową szkoły wyższej z nadzorującym ją organem ministerialnym jest „kontrakt”, zwany też często
kontraktem rozwojowym. W Finlandii konsekwentnie wykorzystuje się jednak sformułowanie „porozumienie wykonawcze”
(performance agreement), co odzwierciedla bardziej partnerski rodzaj relacji zawierających je stron oraz pozwala na uniknięcie
skojarzeń z kontraktem zawieranym na warunkach komercyjnych. Porozumienie wykonawcze jest umową zawieraną w duchu
nowego kontraktualizmu, w którym przywiązuje się dużo wiekszą wagę do zaufania, jako czynnika wpływającego na
efektywność wykonania określonej umowy. Zob. Musiał, K. (2013), Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja
społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, s. 9195.
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instytutów – którzy uzyskali większe uprawnienia menedżerskie, ale byli cały czas wybierani spośród
pracowników akademickich uczelni – wprowadziła również możliwość rekrutowania członków
wewnętrznych organów decyzyjnych spośród interesariuszy zewnętrznych, wywodzących się przede
4
wszystkim z branży przemysłowej i handlu . Interesariusze ci mieli zatroszczyć się o bardziej
racjonalne gospodarowanie przyznawanymi środkami, ale także spowodować, aby uczelnie w
większym stopniu sięgały po finansowanie przede wszystkim swej działalności badawczej ze środków
prywatnych i pozabudżetowych.

2.1. Poziom nakładów i udział wydatków w szkolnictwie wyższym w PKB
Analizę systemu finansowania w latach 90. należy zacząć od 1986 r., kiedy parlament fiński uchwalił
ustawę o rozwoju szkolnictwa wyższego na okres 1987-1996. Celem ustawy było: zapewnienie
systematycznego i przewidywalnego rozwoju środków dla szkolnictwa wyższego i stworzenie systemu
5
planowania opartego o ustawę . Ustawa wprowadzała sześcioletni okres planowania, przy czym co
cztery lata rząd miał akceptować plan rozwoju szkolnictwa wyższego, zawierający ogólne cele
rozwoju, duże projekty rozwojowe, jak też cele dotyczące liczby osób rozpoczynających studia,
przyznawanych na to środków i innych elementów systemu.
Ustawa o rozwoju szkolnictwa wyższego z 1986 r. wprowadzała mechanizm alokacji środków w taki
sposób, aby przynajmniej nadążać za rosnącymi kosztami w okresie 1987-1996. W planie
rozwojowym na lata 1988-1991 rząd zdecydował, że realny wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe,
wyłączając z tego pensje stałych pracowników naukowo-dydaktycznych, wyniesie corocznie co
najmniej 15%. W pierwszym roku obowiązywania tego planu wzrost wyniósł 13 p. proc. a w kolejnym
19 p. proc., co zagwarantowało osiągnięcie zakładanej stopy wzrostu nakładów w okresie
czteroletnim. Przy wzroście nakładów dużą wagę zaczęto przykładać do badań naukowych, co na
przykład przełożyło się na wzrost aż o 50% środków na zakup nowego sprzętu i potrzebnych
6
urządzeń . W planie rozwojowym ujęto również zmianę priorytetów wewnątrz systemu szkolnictwa
wyższego, zwracając baczną uwagę na poprawę warunków badań i edukacji na poziomie doktorskim,
tj. w obszarze do tej pory zaniedbywanym na fińskich uniwersytetach. Przyniosło to również
podniesienie statusu uniwersytetów jako jednostek prowadzących badania podstawowe, przez co
zostały one wprzęgnięte w podnoszenie konkurencyjności fińskiej gospodarki i przemysłu.
W latach 1992-1994 nastąpił realny spadek nakładów na szkolnictwo wyższe o średnio 6,7% rocznie.
Załamanie to spowodowało, że nawet po opanowaniu kryzysu gospodarczego ok. 1995 r., stan
nakładów z 1991 r.osiągnięto ponownie dopiero w 1998 r. W tym czasie ugruntowała się też tendencja
do zmiany struktury finansowania, czego pierwsze symptomy można było już obserwować od lat 80.
Oznaczała ona spadek udziału finansowania publicznego o ok. 19%, podczas gdy finansowanie
7
działalności ze środków prywatnych zwiększyło się pięciokrotnie . Związane to było między innymi z
zaliczeniem do szkolnictwa wyższego uczelni spoza sektora uniwersyteckiego, tj. tworzonych od
początku lat 90. politechnik.

4

Välimaa, J. (2001). A historical introduction to Finnish higher education, s.37-41.
The Government of Finland (1986). Government’s Proposal to the Parliament for the Act on Development of Higher Education.
Osiągnięty w 1986 r. poziom nakładów na fiński system szkolnictwa wyższego wyniósł 0,64% PKB, co było wynikiem poniżej
średniej uzyskanej wówczas przez kraje wysokouprzemysłowione. Stało się to przyczynkiem do dalszego, systematycznego
podnoszenia nakładów w celu dogonienia liderów.
6
Hölttä, S. (1988). Recent Changes in the Finnish Higher Education System, s. 97.
7
Jalava, M. (2012). The Finnish Model of Higher Education Access, s. 86.
5
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Od połowy lat 90., już po przełamaniu największej fali kryzysu gospodarczego spowodowanego
końcem zimnej wojny i załamaniu się handlu z Rosją, Finlandia radykalnie zwiększyła ilość środków
przeznaczanych na edukację na wszystkich poziomach. W odniesieniu do szkolnictwa wyższego w
latch 1995-2012 nakłady zostały niemal potrojone i obecnie plasują się na poziomie powyżej 1,7%
PKB. Odsetek ten nie ulega znacznej zmianie od kilku lat (w latach 2010 i 2011 wyniosły powyżej
8
1,9% PKB, przy średniej OECD 1,65%) , co daje Finlandii jedno z najwyższych miejsc wśród krajów
OECD. Na tle innych państw Finlandia zdecydowanie wyróżnia się prawie całkowitym pokrywaniem
tych wydatków ze środków publicznych (w poszczególnych latach zaledwie niecałe 0,1% PKB
przeznaczane na szkolnictwo pochodziło ze środków prywatnych).
Tabela 1. Wydatki nominalne Finlandii na system szkolnictwa wyższego w latach 1995–2012
Typ wydatków

Rok

Zmiana
20112012

1995

2000

2005

2010

2011

2012

mln
EUR

mln
EUR

mln
EUR

mln
EUR

mln
EUR

mln
EUR

%

Szkolnictwo wyższe
zawodowe (Polytechnic
education)

145

525

704

896

921

928

0,7

Kształcenie i badania na
poziomie uwersyteckim
(University education
and research)

945

1 364

1 671

2 162

2 330

2 340

0,4

Wydatki na szkolnictwo
wyższe jako % PKB

1,9

1,7

1,7

1,9

1,9

1,7*.

Źródło: Obliczenia własne autora oraz „Education” – Statistics Finland,
http://www.stat.fi/til/kotal/2012/kotal_2012_2014-05-08_tau_001_en.html?tulosta [dostęp: 2014.12.20]
oraz OECD (2014). Education at a glance 2014, s. 231.
2.1.1. Poziom nakładów na badania i rozwój w szkolnictwie wyższym
Od lat Finlandia zwiększa sukcesywnie nakłady na uniwersyteckie badania naukowe i rozwój
9
(HERD) , na które przeznaczano 0,60% PKB w 2001 r., 0,66% PKB w 2005 r. i 0,77% PKB w 2012 r.,
co stawia ją wśród krajów o najwyższym udziale tego sektora w PKB w Europie, zaraz po
rekordzistach takich jak: Dania (0,95%), Szwecja (0,92%) i Szwajcaria (0,88%). Dla porównania
10
Polska wydała w 2012 r. na badania i rozwój w szkolnictwie wyższym zaledwie 0,31% PKB .

8

OECD (2013), Education at a Glance 2013: OECD Indicators, s. 184.
HERD – Higher Education Spending on Research and Development.
10
OECD (2008). Tertiary Education For The Knowledge Society, s. 78; OECD (2013). Higher education and basic research,
s. 102. OECD (2014). Main Science and Technology Indicators, s. 56.
9
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Tabela 2. HERD jako % PKB (Finlandia)
Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0.60

0.60

0.64

0.66

0.68

0.66

0.65

0.65

0.64

0.74

0.80

0.76

0.77

Źródło: OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB# [dostęp: 2014.12.20]
Ważny jest fakt, że wzrost nakładów (HERD) w Finlandii dokonał się w znacznej mierze dzięki
powiększeniu finansowania zewnętrznego, w tym przede wszystkim z grantów Akademii Finlandii i
11
agencji Tekes (Fińskiej Agencji Finansowania Innowacji), podczas gdy bezpośrednie finansowanie z
budżetu państwa faktycznie się zmniejszyło.

2.2. Dywersyfikacja źródeł dochodu
W Finlandii istnieje różnica w dywersyfikacji źródeł dochodu – sposoby finansowania i pozyskiwania
środków zewnętrznych uczelni różnią się w zależności od tego, czy dana jednostka jest
uniwersytetem, czy politechniką. Ogólnie należy zaznaczyć, że podstawowym źródłem finansowania
szkolnictwa wyższego i dochodów szkół wyższych w Finlandii jest finansowanie publiczne. Jest ono
oparte przede wszystkim o wynikającą z algorytmu określoną kwotę, którą określa się mianem
finansowania bazowego (core funding). Części składowe algorytmu służącego do wyliczenia
finansowania bazowego są różne dla uniwersytetów i politechnik, co znajduje wyraz w
12
zamieszczonym poniżej opisie ich finansowania .
W zasadzie nie istnieje w Finlandii finansowanie edukacji wyższej ze środków prywatnych, polegające
na uiszczaniu czesnego lub wnoszeniu opłat za jakiekolwiek usługi edukacyjne przez studentów lub
ich rodziny. O zaangażowaniu środków prywatnych w finansowanie szkolnictwa wyższego może być
mowa jedynie w odniesieniu do opłat za niektóre krótkoterminowe kursy oferowane przez uniwersytety
w ramach kształcenia ustawicznego oraz, przede wszystkim, w odniesieniu do zaangażowania
podmiotów prywatnych w finansowanie badań naukowych.
2.2.1. Finansowanie uniwersytetów
Uniwersytety, które otrzymują dotację bazową w wysokości ok. 60-65% całego swego budżetu,
przeznaczają ją przede wszystkim na wydatki związane z infrastrukturą oraz na dydaktykę, zgodnie z
13
porozumieniami wykonawczymi (kontraktami) zawieranymi z Ministerstwem Edukacji i Kultury .
Pozostałe 35-40% budżetu uniwersytety pozyskują na działalność badawczo-rozwojową od
podmiotów zewnętrznych na zasadzie konkursów lub jako badania zlecone. Do podmiotów
zewnętrznych zalicza się: władze centralne, agencje sektora publicznego, Akademię Finlandii lub
14
agencję wspierania innowacji Tekes , jak też podmioty regionalne lub prywatne. Ciekawostką jest to,
że dotacja bazowa uzyskiwana przez uniwersytety od Ministerstwa Edukacji i Kultury w ramach

11

O roli tych podmiotów więcej w dalszej części opracowania, szczególnie w pkt. 4.2.1.
Szczegółowe, graficzne przedstawienie obecnie obowiązujących algorytmów zamieszczone zostało na końcu niniejszego
opracowania w aneksach nr 1 i 2.
13
Välimaa, J. (2011). Uusi yliopistolaki ja kansallisen yliopistolaitoksen yhtio¨ itta¨ minen, [The New University Law and the
Corporatization of National Universities in Finland], s. 47
14
Akademia Finlandii jest odpowiednikiem Narodowego Centrum Nauki (NCN) w Polsce, podczas gdy Tekes zbliżony jest w
celach swego działania do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
12
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porozumień wykonawczych uzależniona jest też częściowo (do 9%) od efektywności uczelni w
pozyskiwaniu finansowania badań ze źródeł zewnętrznych. Należy również zauważyć, że algorytm
stosowany do wyliczenia finansowania bazowego wyraźnie premiuje badania naukowe (aż 13% tej
kwoty jest uzależnione od parametrycznie najwyżej ocenianych publikacji naukowych),
umiędzynarodowienie (docenienie tego czynnika w rozwoju strategicznym i w pozyskiwaniu źródeł
15
finansowania) i kształcenie (liczba absolwentów i skrócenie czasu studiów) .
Tabela 3. Uniwersytety w Finlandii – źródła finansowania w latach 1997-2009 (EUR)

Rok

Poziom
całkowitych
nakładów

Finans.
budżetowe

Całkowite
nakłady na
kształcenie

Budżetowe
finans.
kształcenia

Całkowite
nakłady
na
badania

Budżetowe
finansowanie badań

Całkowite
nakłady
na
służenie
otoczeniu
społ.

Budżetowe
finansowanie
służby
otoczeniu
społecznemu

1997

1 275 958.1

888 906.9

560 662.6

455 406

619 391.2

371 671

92 505.2

59 506.2

1998

1 375 368

924 434.3

573 885.3

440 059.4

671 138.2

384 777.3

127 123.7

97 130.6

1999

1 481 794.8

972 571.1

605 622.1

470 107.8

731 376.2

403 678

141 691.4

95 971.5

2000

1 556 300

1 008 711

629 276.7

497 681.9

781 915.2

415 130.5

131 271.9

93 277.6

2001

1 646 956

1 054 681

662 882

537 048

813 998

414 000

165 639

100 015

2002

1 771 514

1 126 855

689 115

558 324

896 136

445 800

180 808

118 686

2003

1 850 321

1 208 340

718 838

592 075

930 212

485 732

196 209

126 647

2004

1 932 910

1 250 367

728 347

601 904

990 227

507 062

208 204

136 064

2005

1 974 516

1 279 138

736 456

621 093

1 020 018

510 823

210 875

140 762

2006

2 028 638

1 319 568

779 014

657 298

1 041 211

524 869

200 520

131 224

2007

2 101 026

1 345 856

759 626

645 702

1 127 126

561 430

204 678

130 401

2008

2 185 046

1 416 364

787 231

679 831

1 201 745

610 474

187 993

118 837

2009

2 325 423

1 477 897

765 190

645 163

1 355 713

715 969

195 365

108 492

Źródło: Baza danych KOTA
Szczególną rolę w finansowaniu badań odgrywa Akademia Finlandii, która jest główną agencją
16
oceniającą wnioski i finansującą badania podstawowe na uniwersytetach , oraz agencja Tekes,
specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych badań i projektów, które często prowadzone są w
17
partnerstwie publiczno-prywatnym .
Akademia Finlandii (Suomen Akatemia) pełni funkcję fińskiej rady badań naukowych i jej zadaniem
jest centralne administrowanie badaniami naukowymi w kraju oraz finansowanie większości badań
prowadzonych na fińskich uniwersytetach. Głównym instrumentem akademii, służącym do alokacji
środków finansowych, są programy badawcze. Zmiana, która dokonała się w latach 80., oznaczała
przejście od modelu finansowania wspierającego pojedyncze projekty, do modelu finansującego w
przeważającej mierze programy tematyczne. Tematyczny program badawczy składa się z kilku
współzależnych i powiązanych ze sobą projektów skupiających się na realizacji badań dotyczących
danego tematu i do konkursu o finansowanie z takiego programu mogą stawać zespoły, konsorcja, jak
też pojedyncze instytucje. W programach tematycznych promuje się multidyscyplinarność,
interdyscyplinarność i współpracę międzynarodową. Muszą one zmierzać do stworzenia nowej albo

15

Zob. Aneks nr 1: Podział dotacji bazowej uniwersytetów od 2015 r.
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yliopistokoulutus/hallinto_ohjaus_ja_rahoitus/?lang=en [dostęp: 2014.12.20].
17
http://www.tekes.fi/en/ [dostęp: 2014.12.20]
16
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wzmocnienia istniejącej bazy wiedzy, promowania profesjonalnego rozwoju badawczego, współpracy
sieciowej naukowców, intensyfikacji kształcenia badaczy oraz wspierania rozwoju kreatywnych
18
środowisk naukowych .
O ile Akademia Finlandii koncentrujące się na wspieraniu badań podstawowych na poziomie akademickim, o tyle Tekes (Tekes: Innovaatiotoiminnan rahoittaja ja verkottaja) jest główną agencją
państwową zajmującą się wspieraniem badań stosowanych i wdrożeniowych oraz rozwoju w
dziedzinach technicznych i przemysłowych. Tekes oferuje finansowanie innowacji dla firm, instytucji
badawczych i dla dostarczycieli usług w sektorze publicznym. Głównym beneficjentem mają być małe
19
i średnie przedsiębiorstwa nastawione na rozwój i umiędzynarodowienie swej działalności . Na
uniwersytetach wsparcie finansowe dostępne w Tekes jest w szczególności dedykowane dla nauk
przyrodniczych i inżynieryjnych. Finansowane są projekty innowacyjne i obciążone ryzykiem, przy
czym muszą one wspierać rozwój regionalny w oparciu o wiedzę i umiejętności, współpracę
międzynarodową w wymiarze przyczyniającym się do podniesienia produktywności fińskiej gospodarki
i promowania dobrostanu fińskich obywateli. Działania i finansowanie Tekes nastawione są na
programy technologiczne, które mają się przyczyniać do rozwoju sektora przemysłowego i technologi,
oraz zapewniać sprawne przekazywanie wyników badań do przemysłu i biznesu. Programy promują
współpracę i budowanie powiązań sieciowych pomiędzy firmami, uniwersytetami i instytucjami
badawczymi, wzmacniając w ten sposób transfer technologii i wspierając rozwój w wymiarze
międzynarodowym. Formułowane przez Tekes zalecenia co do porządanych elementów dobrego
wniosku aplikacyjnego wskazują na wyraźne priorytetyzowanie oceny projektów ex ante, czyli na
20
podstawie ambitnych celów i innowacyjnego charakteru planowanego projektu .
Jeśli chodzi o spektakularne zmiany, które w ostatniej dekadzie zaszły w finansowaniu badań
naukowych w Finlandii przy udziale Akademii Finlandii i Tekes, to wspomnieć należy o przebudowaniu
systemu księgowania środków finansowych, które miało umożliwić dokładne oszacowanie i określenie
pełnych kosztów działalności badawczej. Obie organizacje już w połowie pierwszej dekady XXI w. były
jednymi z zaledwie kilku narodowych agencji badawczych w Europie, które deklarowały gotowość
finansowania badań naukowych na uniwersytetach w pełnym wymiarze kosztów, pod warunkiem, że
21
uczelnie będą w stanie te koszty w pełni wyliczyć i wykazać . Od 1 stycznia 2009 r. w stosunku do
wszystkich podmiotów (zarówno uniwersytetów, jak i innych instytucji badawczych) Tekes zaczęła
stosować model raportowania pełnych kosztów działalności badawczej. W tym modelu Tekes
akceptuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie (overheads) związane z badaniami, pod
warunkiem, że są one ustalone zgodnie z zasadami księgowania i zarządzania oraz praktyką
wypracowaną przez beneficjenta. Koszty pośrednie związane tylko i wyłącznie z dydaktyką nie mogą
w takim modelu być finansowane.
Zewnętrzne finansowanie badań po 2010 r.
Ustawa o uniwersytetach z 2010 r. uczyniła z uczelni samodzielne podmioty prawne. W latach 20102013 sektor uniwersytecki Finlandii pozyskiwał dorocznie pomiędzy 670 a 700 milionów EUR ze
źródeł zewnętrznych (zob. Tabela 4), co stanowiło ok. 35% środków przeznaczanych na całe
szkolnictwo wyższe. Strukturalnie najwięcej środków pozyskiwano na badania z Akademii Finlandii

18

Hölttä, S. (2008). Funding of Universities in Finland, s.114.
http://www.tekes.fi/en/funding/ [dostęp 2014.12.20].
20
http://www.tekes.fi/en/online/funding-terms-and-conditions/ [dostęp 2014.12.20].
21
European Commission - DG RTD (2008). Diversified Funding streams for University-based research: impact of external
project-based research funding on financial management in Universities, Brussels, s. 27.
19
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(ok. 37,5%), Tekes (ok. 19%), od firm krajowych (ok. 8,5%) oraz ze środków prywatnych i fundacji (ok.
6,5%). Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich 3 lat zmalała znacznie ilość środków zewnętrznych
przeznaczanych na badania zlecone przez ministerstwa i inne instytucje publiczne, co w latach 20112012 stanowiło jeszcze prawie 11%, ale w 2013 r. już tylko nieznacznie ponad 6% wszystkich
22
otrzymywanych przez uniwersytety z zewnątrz środków na badania .
Tabela 4. Uniwersytety – zewnętrzne finansowanie badań 2011-2013 (kwoty nominalne)

Zewnętrzne finansowanie w sumie
Akademia Finlandii
Tekes
Firmy krajowe
Krajowe środki prywatne i fundacje
Gminy i związki gmin
Ministerstwa
Inne środki publiczne
Dofinansowanie z EFRR
Dofinansowanie z EFS
Program ramowy UE i inne
przyznawane na podobnych
warunkach finansowych fundusze UE
Organizacje międzynarodowe
Inne fundusze unijne
Inne finansowanie zagraniczne
Zagraniczne fundusze i fundacje
Zagraniczne firmy

2011

2012

2013

670 002 990
238 856 121
128 265 891
61 843 488
46 220 069
22 427 502
41 934 954
30 780 420
20 308 397
6 621 867

700 426 422
258 015 617
134 220 857
57 365 649
43 083 314
18 977 207
51 223 865
25 382 123
24 880 577
6 054 318

678 004 040
269 792 925
129 724 501
54 328 200
46 472 930
20 711 005
28 976 427
12 123 257
25 863 194
7 752 692

40 819 156

46 714 266

49 024 198

658 966
6 147 782
8 255 322
4 897 173
11 965 883

653 229
6 625 451
8 751 562
6 458 209
12 020 178

2 694 839
3 245 162
8 585 627
5 660 171
13 048 912

Źródło: Opracowanie autora na podstawie bazy danych www.vipunen.fi
2.2.2. Finansowanie politechnik
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, finansowanie fińskich politechnik odbywa się ze środków
23
publicznych pochodzących zarówno od władz lokalnych (43%), jak i z budżetu centralnego (57%) .
Taka struktura finansowania została w dużej mierze odziedziczona po modelu stosowanym dla
regionalnych uczelni technicznych i zawodowych średniego szczebla, które stanowiły podstawę do
tworzenia politechnik od początku lat 90. Formalnie rzecz biorąc, pollitechniki nie są samodzielnymi
osobami prawnymi, zaś zdolność prawną mają ich właściciele, którymi mogą być podmioty prywatne,
publiczne, samorządowe i spółki o prywatno-publicznej formie własności. Dla przykładu w 2006 r. na
29 istniejących wówczas politechnik, 11 było prowadzonych przez związki gmin, 8 funkcjonowało jako
spółki publiczne z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit, 7 było prowadzonych przez gminę
24
miejską a 3 miały status zarejestrowanej fundacji . Struktura finansowania jest identyczna dla

22

Opracowanie własne autora na podstawie bazy danych vipunen.fi, dane „Yliopistojen ulkopuolinen tutkimusrahoitus”
(Uniwersytety
–
zewnętrzne
finansowanie
badań).
http://beta.vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fifi/Raportit/Yliopistojen%20ulkopuolinen%20tutkimusrahoitus%20-%20vuosi.xlsb [dostęp: 2014.12.20].
23
The Government of Finland (1998). Act on the Financing of the Provision of Education and Culture (1998/635).
24
Szczegółowo o strukturze własności politechnik i jej implikacjach więcej w: Välimaa, J. (2006). Analysing the Relationship
between Higher Education Institutions and Working Life in a Nordic Context, s. 39-44.
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wszystkich politechnik, niezależnie od ich organu założycielskiego i struktury własności. Jednak
pomimo ustaleń zawartych w ustawie, w rzeczywistości udział państwa w finansowaniu politechnik jest
mniejszy (ok. 46%), a udział samorządu większy (ok. 54%). Spowodowane jest to przekazywaniem
większych kwot z budżetu państwa lokalnym samorządom, które z kolei przekazują je organom
25
założycielskim politechnik .
Finansowanie zapewnianie przez ministerstwo z budżetu centralnego składa się z finansowania
bazowego (w oparciu o koszty jednostkowe), z finansowania projektowego i finansowania opartego o
uzyskiwane efekty (performance-based funding). Oprócz tego organizacje prowadzące politechniki
mogą przeznaczać jeszcze dodatkowe środki na ich rozwój. Finansowanie w oparciu o koszty
jednostkowe jest najważniejszą i największą częścią (ok. 77-79%) finansowania operacyjnego. Do
2005 r. kryteria finansowania były oparte w całości na danych wejściowych (input-based), takich jak:
ilość studentów i dane z roku poprzedniego dotyczące wydatków operacyjnych na studenta we
26
wszystkich politechnikach .
W 2006 r. zreformowano finansowanie bazowe politechnik, w rezultacie czego zmieniły się zasady
obliczania kosztów jednostkowych. Obecnie koszt jednostkowy jest kalkulowany w oparciu o liczbę
studentów w przeliczeniu na rok oraz w oparciu o średnią liczbę uzyskanych tytułów pierwszego
stopnia i tytułów podyplomowych w dwóch poprzednich latach. Zwrócenie uwagi na ilość uzyskanych
tytułów podkreśla znaczenie czynnika wyjściowego w systemie finansowania. Jednakże cały czas aż
70% wagi kosztów jednostkowych jest uzależnione od liczby zarejestrowanych studentów, jako
czynnika wejściowego systemu, a 30% kosztów jednostkowych zależy od liczby osób kończących
27
studia i uzyskanych tytułów .

2.3. Mechanizmy alokacji środków między uczelniami
Uniwersytety i politechniki podlegają odmiennym mechanizmom finansowania związanymi z ich
celami instytucjonalnymi, statusem prawnym i sposobem zarządzania. Politechniki wypełniają przede
wszystkim cele dydaktyczne i szkoleniowe, a w przypadku uniwersytetów celem ich działalności są
również badania naukowe, w oparciu o które prowadzone jest kształcenie studentów na poziomie
akademickim. Oba typy szkół pozostawały do niedawna, co do zasady, instytucjami publicznymi, w
przeważającej mierze finansowanymi przez państwo. Pozwalało to zarządzającemu nimi Ministerstwu
Edukacji (obecnie Ministerstwo Edukacji i Kultury), pomimo odmiennych celów ich działalności, w
dużej mierze nadzorować je za pomocą narzędzi administracyjnych i środków finansowych.
2.3.1. Uniwersytety
Finansowanie działalności uniwersytetów i alokacji środków między uczelniami jest oparte o model
kontraktowania opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Kultury, który łączy określone cele polityki
szkolnictwa wyższego z ich finansowaniem. Pod koniec lat 80. ministerstwo stopniowo porzucało swą

25

Lyytinen, A. (2011). Finnish Polytechnics in the Regional Innovation System – Towards New Ways of Action, s. 44.
Kohtamäki, V. (2009). Financial Autonomy in Higher Education Institutions. Perspectives of Senior Management of Finnish
AMK Institutions, s. 43.
27
Lyytinen, A. (2011). Finnish Polytechnics in the Regional Innovation System – Towards New Ways of Action, s. 45 i
Kohtamäki, V. (2009). Financial Autonomy in Higher Education Institutions. Perspectives of Senior Management of Finnish AMK
Institutions, s. 43.
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wcześniejszą politykę nadzoru administracyjnego i zastępowało go coraz bardziej zindywidualizowanym dialogiem z poszczególnymi instytucjami. W rezultacie wprowadzono instrument negocjowania
i zawierania kontraktów w formie porozumień wykonawczych pomiędzy Ministerstwem Edukacji i
wszystkimi uniwersytetami. Głównym elementem tego systemu kierowania i planowania jest
kierowanie zadaniowe (steering-by-results). Jest ono oparte o cele krajowe, opracowane na podstawie
Narodowego Planu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, przyjmowanego przez
parlament na okres sześciu lat oraz w oparciu o trzyletnie plany rozwojowe poszczególnych
uniwersytetów. Plany te podlegają ustaleniom pomiędzy przedstawicielem ministerstwa i rektorem
każdego uniwersytetu, którzy negocjują i podpisują porozumienie zawierające jednocześnie zadania i
przyznane na ich realizację środki finansowe. Najważniejsze zadania uniwersytetu obejmują doroczne
wykształcenie określonej średniej liczby licencjatów, magistrów i doktorów w okresie obwiązywania
kontraktu. Zadania zostają określone w odniesieniu do szeroko rozumianych dziedzin nauki, takich
jak: humanistyka, nauki społeczne, przyrodnicze i nauki inżynieryjne. Zadania związane z liczbą
absolwentów z tytułem licencjackim i magisterskim są oceniane jako wydajność dydaktyczna uczelni,
zaś liczba ukończonych doktoratów jest oceniana jako odzwierciedlająca wydajność badawczą danej
jednostki. Czasem zadania zawarte w kontraktach rozwojowych są pochodną ustaleń z innymi
ministerstwami, lecz zawsze odzwierciedlają ogólne cele zawarte w Narodowym Planie Rozwoju,
obowiązującym w danym okresie.
Ponieważ porozumienia wykonawcze obejmują okres trzech lat, na taki też czas ustala się ramowe
finansowanie przyznawane danej uczelni. Jedynie kwestie marginalne są precyzyjnie określane z
terminem realizacji w poszczególnych latach i z dedykowanymi im środkami finansowymi na
realizację. W modelu finansowania uczelni liczba przyznawanych tytułów licencjata, magistra i doktora
mnożona jest przez wyznaczony dla danej dziedziny naukowej współczynnik, który odzwierciedla
relatywny koszt jednostkowy w danej dziedzinie. Ważnym elementem związanym z finansowaniem
jest przeznaczanie ok. 25% całości środków na ogólnokrajowe cele polityki edukacyjnej i naukowej, co
zostaje ujęte w porozumieniach wykonawczych. Jest to faktycznie centralne narzędzie kierowania
28
długofalowego stosowane przez ministerstwo .
Finansowanie budżetu uczelni ze środków publicznych zawiera w sobie zawsze część składową,
odzwierciedlającą wydajność opartą o określone wskaźniki pogrupowane w kilku kategoriach, których
wagę definiuje się procentowo. Obecnie są to: kształcenie (41%), badania (34%) i realizacja
ogólnokrajowych celów polityki edukacyjnej i naukowej (25%). W ramach tych kategorii poszczególne
wskaźniki szczegółowe mogą podlegać zmianie w kolejnych okresach kontraktowania,
odzwierciedlając tym samym zmieniające się priorytety narodowej polityki szkolnictwa wyższego. Dla
przykładu, obecnie oprócz wykorzystania liczby uzyskanych doktoratów (9% dotacji), do pomiaru
wydajności badawczej danej uczelni wykorzystuje się jeszcze liczbę publikacji w renomowanych
czasopismach (13%) i zdolność pozyskiwania dodatkowych środków finansowych spoza uczelni, w
29
szczególności z Akademii Finlandii (ok. 9-10%) .
W 2010 r. nastąpiła formalno-prawna zmiana sposobu alokacji środków, co związane było ze zmianą
statusu prawnego uczelni po wejściu w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Ustawa zmieniła
dotychczasowy stan prawny, w którym wszystkie uniwersytety były państwowymi instytucjami

28

Ahola, S. (2014). Finland, s. 51 i 57. W Aneksie nr 1 do niniejszej analizy pokazana jest obowiązująca od lat ramowa struktura
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szkolnictwa wyższego. Wprowadzono nowy status prawny dla uniwersytetów, czyniąc z nich
niezależne podmioty prawne, które w dalszym ciągu w ramach porozumień wykonawczych mogą
ubiegać się o finansowanie bazowe z budżetu centralnego. Nowa formuła prawna ma jednak znacznie
ułatwiać pozyskiwanie zewnętrznych środków na badania naukowe, w sposób precyzyjny regulując
również postanowienia prawne o własności rezultatów badań. Ustawa wymienia z nazwy 16 szkół
30
wyższych, z czego 14 jest korporacjami prawa publicznego, a 2 fundacjami prawa prywatnego .
31
Uniwersytety działające jako fundacje , prowadzące działalność edukacyjną i naukowo-badawczą
przede wszystkim w obszarze technologicznym, przemysłowym i nauk technicznych, podlegają prawu
32
o fundacjach . Ze względu na znaczny kapitał założycielski uniwersytety-fundacje mogą prowadzić
badania naukowe i działalność badawczo-rozwojową niezależnie od dorocznie otrzymywanego z
33
budżetu finansowania bazowego .
Ustawa o uniwersytetach z 2009 r. zmusiła uczelnie do wypracowania nowych strategii
dostosowawczych do nowych uwarunkowań. Oprócz funduszy pozyskiwanych w drodze konkursu z
Akademii Finlandii i Tekes, będące obecnie podmiotami prawa publicznego lub prywatnego
uniwersytety mogą pobierać opłaty za usługi komercyjne. Uniwersytety mogą też otrzymywać dotacje,
zapisy testamentowe i pobierać dywidendy z firm, którymi zarządzają. Możliwe jest również
wykorzystywanie własności i nieruchomości, jako kapitału zakładowego. Nowy status prawny pozwala
na długookresowe pozycjonowanie się nie tylko na fińskim, ale też na międzynarodowym rynku
edukacyjnycm i naukowo badawczym.
W przypadku uniwersytetów nie do końca jednak ich status prawny przekłada się na zdolność do
pozyskiwania przez nie zewnętrznych środków finansowych. W 2013 r. można było zaobserwować
spore zróżnicowanie przede wszystkim ze względu na wielkość uczelni i jej rolę w fińskim systemie
szkolnictwa wyższego. I tak, najwięcej środków zewnętrznych w 2013 r. na swą działalność badawczą
był w stanie pozyskać Uniwersytet w Helsinkach (26%) wszystkich środków, a zaraz za nim uplasował
się Uniwersytet Aalto z wynikiem 17%. Te dwie uczelnie – uważane w Finlandii za uniwersytety
badawcze w pełnym tego słowa znaczeniu – wyraźnie wybijają się na tle pozostałych uniwersytetów,
które uzyskały środki zewnętrzne na badania w wysokości średnio ok. 7-8%. Do tej „drugiej ligi”
fińskich uniwersytetów należą: Uniwersytet w Oulu, Uniwersytet w Jyväskylä, Uniwersytet Wschodniej
Finlandii, Uniwersytet Technologiczny w Tampere, Uniwersytet w Tampere i Uniwersytet w Turku.
Listę ośrodków o słabszym potencjale pozyskiwania środków zewnętrznych na badania tworzą
Uniwersytet Laponii, Uniwersytet Technologiczny w Lappeenranta, Helsińska Wyższa Szkoła
Handlowa (Hanken School of Economics), Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Vaasa i
Uniwersytet Åbo Akademi. Odgrywają one jednak znaczną rolę w dziedzinie dydaktyki, lub też ze
34
względu na swą rolę w regionie, wąską dyscyplinę, czy znaczenie kulturotwórcze .
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2.3.2. Politechniki
Zróżnicowanie mechanizmów alokacji pomiędzy uniwersytetami i szkołami wyższymi z sektora
nieuniwersyteckiego (politechnikami) wynika z odmiennych celów stawianych przed tymi uczelniami,
ale także z faktu, iż ustawa z 2010 r. zmieniająca status prawny uniwersytetów nie dotyczyła
politechnik. Jest ich na dzień dzisiejszy 24, z czego 3 są zarządzane przez instytucje samorządu
lokalnego a 21 ma status spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Oprócz nich do szkół wyższych z
sektora nieuniwersyteckiego zalicza się szwedzkojęzyczną Szkołę Wyższą Wysp Alandzkich
35
(Högskolan på Åland) i Wyższą Szkołę Policji (Poliisiammattikorkeakoulu) .
W przypadku politechnik mamy do czynienia ze znacznie większym zakorzenieniem instytucji w
środowisku lokalnym i co za tym idzie, we wspieraniu tych uczelni ze środków samorządów lokalnych.
Osobną kwestią są alokacje środków ze względu na kierunki kształcenia, co jest związane z
priorytetami określonymi w czteroletnich planach rozwojowych szkolnictwa wyższego zatwierdzonymi
przez rząd, a znajdującymi swe odzwierciedlenie w porozumieniach wykonawczych zawieranych na 3
36
lata przez uczelnie wyższe z Ministerstwem Edukacji i Kultury .

2.4. Mechanizmy alokacji wewnątrz uczelni; mechanizm finansowania instytucji
i pracowników uczelni
W relacjach między Ministerstwem Edukacji i Kultury a poszczególnymi uniwersytetami obowiązują
obecnie trzyletnie porozumienia wykonawcze w ramach których finansowane jest ok. 64% całego
budżetu uczelni, co określane jest mianem finansowania bazowego (core funding). Pozostałe środki, z
których składa się budżet uczelni pozyskiwane są ze źródeł zewnętrznych. Co ciekawe,
przekazywane uczelniom finansowanie bazowe uzależnione jest też częściowo od aktywności uczelni
w samodzielnym pozyskiwaniu środków na badania. Jakkolwiek wykorzystanie porozumień
wykonawczych w relacji uniwersytetów z ministerstwem oznacza sporą autonomię uczelni w
dysponowaniu przyznanymi środkami finansowymi, w praktyce renegocjowane co kilka lat
porozumienia wykonawcze w sposób bardzo dokładny określają cele na jakie uczelnia otrzymuje
środki i z realizacji których będzie na koniec danego okresu rozliczana. W ramach porozumień
wykonawczych ściśle określane są takie parametry w działalności uczelni, jak: oddziaływanie
społeczne (impact) , jakość i umiędzynarodowienie. Następnie określa się stopień ich realizacji na
37
polu kształcenia, badań naukowych i wypełnianiu innych celów polityki edukacyjnej i naukowej .
Z reguły uniwersytety przejmują ustalane w porozumieniach wykonawczych z ministerstwem sposoby
alokacji środków do wewnętrznej alokacji środków. Od reguły tej istnieją jednak wyjątki w przypadku
tak dużych uczelni jak Uniwersytet w Helsinkach, który wewnętrzną alokację funduszy opiera na
modelu opracowanym na własne potrzeby i nie posługuje się nawet sformułowaniami
wykorzystywanymi w czasie negocjacji z ministerstwem. W wewnętrznym procesie przyznawania
środków są one przekazywane wydziałom, niezależnym instytutom badawczym i administracji
centralnej. Wydziały przydzielają następnie fundusze swoim instytutom. Instytuty i inne jednostki
akademickie są zaangażowane w proces ustalania budżetu na poziomie swego wydziału. Oprócz tego
szczególne programy (np. inicjatywy strategiczne) są finansowane poprzez wydziały i niezależne
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instytuty badawcze bezpośrednio ze środków przekazanych im przez rektora. Pozostałe oznaczone
środki finansowe (na szczególne, wyznaczone cele lub pochodzące z ministerstwa) są przekazywane
38
bezpośrednio odpowiednim adresatom (wydziałom lub instytutom) .

2.5. Ilościowe i jakościowe elementy w algorytmach finansowania uczelni
Wypracowana jeszcze w latach 90. i obowiązująca do 2010 r. tradycyjna formuła zawarta w
algorytmach finansowania uczelni w Finlandii opierała się na finansowaniu budżetowym przez
Ministerstwo Edukacji i na finansowaniu zewnętrznym. Środki z ministerstwa dzielono na wydatki
bieżące, inwestycje infrastrukturalne i fundusze specjalne. Ramowe finansowanie w obszarze
odpowiedzialności Ministerstwa Edukacji było określane dorocznie w projekcie budżetu
przygotowanym przez rząd. W jego ramach ministerstwo decydowało o alokacji na wydatki bieżące,
inwestycje i inne cele. W ramach wydatków bieżących określano trzy pozycje wydatków: finansowanie
bazowe (core funding), finansowanie projektowe (project funding) i finansowanie zależne od
wydajności (performance-based funding). Ministerstwo Edukacji przekazywało uniwersytetom
fundusze w formie dotacji blokowej. Na potrzeby finansowania projektowego określano indywidualne
projekty a ich finansowanie ustalano w porozumieniach celowych (target outcome agreement)
zawieranych pomiędzy uczelnią a ministerstwem.
Oczywistym elementem finanansowania uniwersytetów z budżetu państwa były środki na dydaktykę.
Określano je opierając się głównie na przewidywaniach co do zapotrzebowania na określone
wykształcenie i specjalności na rynku pracy. Przewidywanie zapotrzebowania opierano na
tradycyjnym planowaniu polityki edukacyjnej oraz na prognozach Ministerstwa Pracy i konsultacjach z
pracodawcami. Nie ma przy tym większego znaczenia popyt studentów na określone kierunki, co
39
powoduje czasem niedopasowanie oferty do rynku pracy . W wykonawczych uzgodnieniach
uniwersytetów z ministerstwem określano więc m.in. doroczną liczbę nadanych stopni naukowych,
oraz określają wysokość środków na ich realizację.
Zdawano sobie sprawę, że finansowanie musi gwarantować uniwersytetom możliwość planowania
długookresowaego ich działalności, w związku z czym było ono przewidywalne, mogło ulegać zmianie
o co najwyżej 5% w stosunku rocznym i powinno uwzględniać wysokość inflacji. W latach 90. poziom
finansowania bazowego wynosił ok. 90%, zaś z finansowania projektowego i z finansowania
zależnego od wydajności uzyskiwano jeszcze po 5% całej sumy finansowania ministerialnego.
W latach 90. doprecyzowane zostały współczynniki kosztochłonności kierunków studiów i dyscyplin.
Do obliczania finansowania bazowego zaczęto wykorzystywać współczynniki uwzględniające
specyfikę kierunków studiów magisterskich w skali k s od 1,0 do 5,5. W 1998 r. do grupy kierunków o
wskaźniku kosztochłonności k s = 1,0 zaliczono opiekę zdrowotną i prawo; ks = 1,25 przyznano dla
teologii, nauk humanistycznych, społecznych i ekonomii; ks = 1,5 przyznano dla pedagogiki i
psychologii, ks = 1,75 przyznano dla technologii, rolnictwa i leśnictwa, nauk przyrodniczych, farmacji i
wychwania fizycznego; ks = 2,5 przyznano dla sztuk użytkowych i wzornictwa; ks = 3,5 przyznano

38

Aarrevaara, T., Mursu, S. (2014). University of Helsinki, Institutional report for the project European Flagship Universities:
balancing academic excellence and socio-economic relevance, s. 9.
39
Aarrevaara, T. (2008). Comparative Challenge of University System Change, [w:] Aarrevaara T.; Maruyama F. (red.).
University Reform in Finland and Japan, Tampere: Tampere University Press, s. 156.

18

medycynie, stomatologii i weterynarii; ks = 3,75 przyznano muzyce i sztukom malarskim; ks = 5,5
40
przyznano kierunkom teatralnym i tanecznym .
W kolejnych latach współczynniki te nieco zmodyfikowano i w latach 2004-2006 dyscypliny podzielono
na 5 grup: grupa I (ks = 1,25): nauki humanistyczne, ekonomia i prawo, teologia, nauki o zdrowiu I
nauki społeczne; grupa 2. (ks = 1,5): pedagogika, wychowanie fizyczne i psychologia, grupa 3. (ks =
1,75): technologia, nauki przyrodnicze i leśne, rolnictwo, grupa 4 (ks = 3,25): farmacja, weterynaria,
stomatologia i medycyna, grupa 5. (sztuka): sztuki piękne oraz użytkowe i wzornictwo (ks = 3.75),
41
muzyka (ks = 4.5), oraz teatr i taniec (k s = 5.5) .
W pierwszej dekadzie XXI w. zaczęto stopniowo redukować wielkość finansowania bazowego z
budżetu państwa do poziomu ok. 65%, co Ministerstwo Edukacji starało się kompensować
stwarzaniem zachęt i premiowaniem pozyskiwania finansowania ze źródeł zewnętrznych, co dotyczyło
w szczególności badań. Aż 6% dotacji można było uzyskać w sytuacji, kiedy w trybie konkursowym
dana uczelnia uzyskiwała środki finansowe na badania w konkursach krajowych i z finansowania
korporacyjnego. W związku z rządowymi strategiami umiędzynarodowienia całego sektora
42
publicznego , w algorytmie pojawia się ważki współczynnik odzwierciedlający poziom
umiędzynarodowienia uczelni. Co ciekawe współczynnik ten uwzględnia też zdolność pozyskiwania
środków finansowych ze źródeł zagranicznych, w tym przede wszystkim z funduszy UE. Wyraźnie
wzrasta też udział wskaźników jakościowych, które zaczyna się definiować w odniesieniu zarówno do
dydaktyki i badań, ale też w stosunku do innych celów polityki edukacyjnej i naukowej, takich jak na
przykład wypracowywanie strategii przyczyniających się do rozwijania społeczeństwa wiedzy.
Od 2010 r. formuła zawarta w algorytmach finansowania uczelni w Finlandii zostaje coraz bardziej
dostosowana do realiów uczelni funkcjonujących jako niezależne podmioty prawne. W najnowszych
propozycjach zmian finansowania fińskiego szkolnictwa wyższego od 2015 r. w algorytmach widoczne
jest dalsze przesuwanie akcentów na kwestie jakościowe. Grupa robocza przygotowująca zalecenia w
tej sprawie została powołana przez Ministerstwo Edukacji i Kultury 8 marca 2013 r. i jej celem było
sformułowanie propozycji wprowadzenia ściślejszego związku między kwestią jakości a
poszczególnymi elementami modelu finansowania badań i kształcenia na uniwersytetach. Dotyczyło
43
to w szczególności zmiany ustawowych regulacji przyznawania finansowania podstawowego . Grupa
powołana do przygotowania projektu uwzględniania kwestii jakości w algorytmach finansowania
uczelni otrzymała wsparcie drugiej grupy roboczej pracującej nad mechanizmami uwzględniania opinii
studentów. Oprócz tego, przy wsparciu Federacji Towarzystw Naukowych Finlandii (TVS) i przy
pomocy ekspertów z Miniserstwa Edukacji i Kultury, przygotowano plany wsparcia finansowego badań
w oparciu o system ocen bibliometrycznej publikacji oraz w oparciu o analizę statystyczną.
W celu większego uwzględniania kwestii jakości w finansowaniu kształcenia, grupa robocza
zaproponowała włączenie oceny dokonywanej przez studentów do pakietu czynników wpływających
na wysokość finansowania bazowego. Od 2015 r. 3% całkowitego finansowania bazowego będzie
zależało od ocen studentów zebranych w ramach 13-punktowego formularza ewaluacyjnego.
Zdecydowano również o przyznaniu dodatkowego punktu procentowego (obecnie aż 12%
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finansowania bazowego) za szybsze kończenie studiów przez studentów, którzy uzyskali minimum 55
punktów ECTS w ciągu roku, co jest zgodne z rządowym planem skrócenia okresu studiów i
uczynienia go bardziej efektywnym. Proponuje się również obniżenie środków przyznawanych na
finansowanie studiów licencjackich z 9% do 6% oraz na studia magisterskie z 15% do 14%, tak aby
można było z tego pokryć konieczne wydatki w pozycjach finansowania oczekujących na
zatwierdzenie.
W celu podniesienia jakości kształcenia, grupa robocza zaproponowała scalenie środków
przyznawanych za liczbę publikacji (13%), tak aby w przyszłości nie dzielić publikacji na renomowane
– zagraniczne i pozostałe, lecz traktować je jako jedną pozycję. W systemie tym wydzielone zostają
natomiast publikacje wg listy krajowej, którym przyznawane będą odpowiednio punkty w 3-stopniowej
skali wagi naukowej. W celu podniesienia znaczenia społecznego publikacji akademickich,
nieocenianie artykuły, książki i publikacje profesjonalne i dla szerokiego odbiorcy będą oceniane przy
44
wykorzystaniu współczynnika 0,1, niezależnie od ich poziomu i miejsca publikacji .

2.6. Współpłacenie za studia (cost-sharing); systemy wsparcia finansowego
studentów
Zasadą nadrzędną wynikającą z uniwersalizmu nordyckiego modelu państwa opiekuńczego pozostaje
w Finlandii nieodpłatność za wszelkie usługi edukacyjne na studiach wyższych, przy czym od
niedawna zasada ta formalnie przestała dotyczyć studentów spoza krajów nordyckich i Unii
45
Europejskiej . Jednak nawet w tym przypadku zobowiązano uczelnie do opracowania programów
stypendialnych, które powinny umożliwiać pokrycie kosztów studiowania. Było to związane z obawą,
że dla ustawodawcy jest to pierwszy krok do wprowadzenia opłat za studia wyższe. W praktyce
okazuje się, że płacenie czesnego za studia przez studentów spoza obszaru nordyckiego i Unii
Europejskiej nie jest dla uczelni źródłem dochodów i wobec istniejących ograniczeń prawnych nie jest
racjonalne kosztowo. W grudniu 2014 r., w związku z licznymi protestami i niejednoznacznej korzyści
finansowej z wprowadzenia opłat za studia dla studentów spoza UE i EOG, rząd fiński w całości
zrezygnował z pobierania czesnego od studentów z zagranicy za studiowanie w Finlandii, niezależnie
od ich kraju pochodzenia. Studenci muszą być jednak w stanie pokryć koszty swego utrzymania
46
szacowane na 700-900 euro miesięcznie .
Z punktu widzenia formalnego wyjątek od reguły o braku opłat za studiowanie na uczelniach wyższych
w Finlandii stanowią programy studiów i kursy oferowane w języku obcym, co w praktyce oznacza
język angielski, za które uczelnie mogą pobierać opłaty zgodnie z rozporządzeniami ustawy o
uniwersytetach z 2009 r. Z opłat zwolnieni są studenci z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Ta sama ustawa pozostawia jednak Ministerstwu Edukacji i Kultury furtkę do
wprowadzenia opłat za pełne studia prowadzące do uzyskania tytułu naukowego w postaci
47
ministerialnego rozporządzenia . Jednak po protestach i ostrej debacie w grudniu 2014 r. rząd
zadeklarował, że nie skorzysta z tej możliwości w najbliższych latach.
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Kwestia współpłacenia za studia wyższe jest podnoszona w debacie publicznej od kilku lat.
Najczęściej kończy się to falą protestów i petycjami pisanymi do ministerstwa, które w ostateczności
blokuje wprowadzenie opłat. W tym kontekście interesujące są opinie studentów fińskich zebrane w
przeprowadzonym niedawno badaniu, w którym przyjęto perspektywę patrzenia na studentów jako
klientów systemu szkolnictwa wyższego. W większości przypadków studenci nie postrzegali siebie
jako klientów, gdyż nie zachodziła pomiędzy nimi a instytucjami szkolnictwa wyższego bezpośrednia
transakcja finansowa. Autorka badania dochodzi jednak do wniosku, że postrzeganie studentów jako
klientów mogłoby być korzystne dla sprostania wyzwaniom pojawiającym się w relacji studenta z
48
uniwersytetem, nawet jeśli nie są z tym związane opłaty za pobieraną naukę .
Studia wyższe w Finlandii pozostają zatem bezpłatne, natomiast uiszczenie składki członkowskiej w
organizacjach studenckich w wysokości 60-100 EUR uprawnia do korzystania z subsydiowanych
posiłków w stołówkach i daje dostęp do opieki medycznej po uiszczeniu symbolicznej opłaty
49
manipulacyjnej .
Systemy wsparcia finansowego studentów
Od lat 90. zaszły w Finlandii pewne zmiany w systemowych rozwiązaniach dotyczących wsparcia
finansowego studentów. Główna z nich dotyczyła stopniowego przesunięcia punktu ciężkości w
systemie wsparcia finansowego z modelu opartego o pożyczki studenckie w kierunku wsparcia
finansowego możliwego do uzyskania przez wszystkich studentów po spełnieniu określonych
50
kryteriów .
Obecnie obowiązujący system stypendiów zakłada możliwość pobierania stypendium socjalnego
przez regularny okres studiów w wysokości od 55 do 298 EUR miesięcznie. Aby je otrzymać student
ma obowiązek zapisać się na określoną liczbę kursów w danym roku, a wysokość stypendium jest
uzależniona od wieku i faktu, czy zamieszkuje z rodzicami czy we własnym gospodarstwie
51
domowym . Dodatek mieszkaniowy pokrywa 80% czynszu dla studentów mieszkających
samodzielnie, jednak nie więcej niż 201,60 EUR miesięcznie.
Stypendium socjalne i dodatek mieszkaniowy przysługują jedynie wtedy, kiedy dochód studenta nie
przekroczy 11 850 euro rocznie. Nie jest to suma maksymalna, ale referencyjna dla sytuacji, kiedy
student otrzymuje wsparcie przez 9 miesięcy, a w każdym miesiącu otrzymywania stypendium albo
dodatku mieszkaniowego otrzymuje się ulgę podatkową w wysokości 660 EUR. W miesiącach, gdy
wsparcie nie jest wypłacane, ulga wynosi 1970 EUR. Tak więc zakładając, że wsparcie otrzymuje się
przez 9 miesięcy w roku, możliwe jest uzyskanie dodatkowego dochodu do wysokości 11 850 EUR, i
dochód ten może być uzyskiwany w dowolnym czasie roku kalendarzowego. Zgodnie z prawem
studenci (również przyjeżdżający z zagranicy) mogą pracować do 25 godzin tygodniowo w trakcie
trwania roku akademickiego i na pełnym etacie w czasie wakacji.
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Teoretycznie stypendium socjalne i dodatek mieszkaniowy można pobierać przez 12 miesięcy w roku,
choć najbardziej typowe jest pobieranie go przez 9 miesięcy. W pozostałych miesiącach można
52
pracować zarobkowo, co czyni spora grupa studentów, uzyskując przy tym większą ulgę podatkową .
Modelowo średnia suma wsparcia finansowego na pojedynczego studenta wynosi 7 196 EUR, w skład
czego wchodzi również 2700 EUR pożyczki studenckiej. Jak wspomniano wcześniej, pożyczka
studencka przestała być powszechną formą wsparcia finansowego studentów i obecnie korzysta z tej
53
możliwości zaledwie ok. 40% studentów wyższych uczelni .
Dla tych, którzy się na nie zdecydują, pożyczki studenckie w wysokości 300 EUR miesięcznie są
objęte gwarancjami rządowymi a studenci rozpoczynający studia po 2005 r., którzy kończą studia w
określonym przepisami terminie (obecnie 5 lat), są uprawnieni do pomniejszenia o kwotę pożyczki
należnego do zapłacenia podatku. Spłatę rat pożyczki można odliczyć od podatku do wysokości 30%
54
całej pożyczki, gdy jej wysokość przekracza 2500 EUR .
Ponadto, jako że studenci traktowani są jako samodzielni obywatele posiadający pełną zdolność
podatkową, ich rodzice nie mają ulg podatkowych ani nie mogą pobierać zasiłków rodzinnych na
dziecko.
W 2012 r. Ministerstwo Edukacji i Kultury powołało grupę roboczą do znowelizowania systemu
wsparcia finansowego studentów. Poprawki ustawy w oparciu o rekomendacje grupy roboczej
wchodzą w życie w 2014 r. i ich celem jest wsparcie dla podejmowania pełnego toku studiów oraz
przyspieszenie ich ukończenia przez studentów. Ponadto, co było ważnym argumentem w czasie
kryzysu ekonomicznego ostatnich lat, wsparcie finansowe zostało od 1 września 2014 r. powiązane ze
wskaźnikiem kosztów utrzymania.

2.7. Ocena przyjętych rozwiązań w zakresie finansowania rozpatrywana z
punktu widzenia realizacji celów edukacji wyższej (poziomu kształcenia i
badań) w krótkiej i w długiej perspektywie czasowej
Rozwiązania przyjęte w Finlandii w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego doprowadziły do
zwiększenia finansowej autonomii uczelni. Kroki te podejmowane były od lat 90. i zintensyfikowane
szczególnie w ostatniej dekadzie, zmierzały do ustanowienia nowej relacji pomiędzy Ministerstwem
Edukacji i Kultury a uniwersytetami. W ramach tych działań przekazano uniwersytetom uprawnienia w
kwestiach akademickich, w tym samodzielne tworzenie i kształtowanie programów nauczania, oraz
zwiększono autonomię finansową poprzez oparcie budżetów uczelni o przydzielaną im zryczałtowaną
dotację. Rozlicznie dotacji i wykonanie budżetu dokonywane jest w ramach kilkuletnich porozumień
wykonawczych zawieranych pomiędzy a uniwersytetami.
Porozumienia wykonawcze, typowo obejmujące okres trzech lat, z jednej strony zdejmują z
uniwersytetów presję dorocznego raportowania i rozliczania przyznanych środków, z drugiej zaś
strony dają rządowi bardzo mocny i scentralizowany mechanizm wprowadzania do realizacji w
systemie szkolnictwa wyższego narodowych celów rozwoju. Takimi celami w ostatniej dekadzie były
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na przykład radykalne umiędzynarodowienie, rozwój społeczny oparty na wiedzy, poprawa kształcenia
w dziedzinach inżynieryjnych i technicznych oraz podniesienie innowacyjności. Z formalnego punktu
widzenia wprowadzenie porozumień wykonawczych dało uniwersytetom uprawnienia do samodzielnej
alokacji środków i zarządzania wewnętrznym budżetem. W rzeczywistości jednak zwiększająca się
presja na wyraźne uwzględnianie narodowych celów rozwoju w porozumieniach wykonawczych
zmniejszyła stopniowo elastyczność systemu stworzonego w oparciu o kilkuletnie, zryczałtowane
dotacje. W tej sytuacji należy zauważyć, że formalnie zwiększona finansowa autonomia uczelni
jest warunkowa. Co prawda uniwersytety zyskały szeroką autonomię do wykorzystania środków
przyznanych na kształcenie i badania do realizacji swych celów strategicznych, jednak w zamian za to
muszą zobowiązać się do realizowania narodowych planów rozwoju. Sposób i zakres realizacji tych
planów jest przedmiotem negocjacji uniwersytetu z ministerstwem i to od umiejętnego prowadzenia
tych rozmów przez przedstawicieli rektora i urzędników ministerstwa może zależeć uzyskanie
większych środków na działalność, na której uniwersytetowi szczególnie zależy. Cały czas jednak
bezpośrednią kontrolą ministerstwa objęte jest wprowadzanie i realizacja programów studiów na
nowych kierunkach otwieranych na uniwersytetach.

2.8. Ocena wpływu mechanizmów finansowania na rynek uczelni
(dywersyfikacja potencjału uczelni)
Opisane wcześniej w punkcie 4.5. korekty mechanizmów finansowania bazowego mają na celu
naprawę niektórych mechanizmów wprowadzonych ustawą z 2009 r. i wymieniają kierunki zmian od
55
2015 r. Zauważona w tym kontekście istniejąca i proponowana struktura podziału finansowania
bazowego będzie w dłuższej perspektywie jeszcze bardziej wspierać „flagowe” ośrodki fińskiego
systemu szkolnictwa wyższego, którymi są Uniwersytet w Helsinkach i Uniwersytet Aalto.
Na dość małym fińskim rynku uczelni role zdają się być już podzielone, co wiąże się z realistyczną
oceną dokonaną przez decydentów, co do możliwości konkurowania fińskich uczelni na rynku
globalnym, tak w wymiarze badań naukowych, jak i kształcenia. O rynku uczelni można więc poniekąd
mówić jedynie w odniesieniu do uczelni regionalnych, w szczególności politechnik, które od 1 stycznia
2015 r. będą podlegać podobnym mechanizmom finansowania, co uniwersytety. W przypadku
Finlandii mamy jednak do czynienia z bardzo ograniczonym działaniem sił rynkowych, gdyż
tradycyjnie uczelnie regionalne wypełniały również w dużej mierze cele polityki regionalnej i
interwencjonizmu przestrzennego, co wiązało się i nadal wiąże z silną tradycją interwencjonizmu
państwowego w polityce publicznej Finlandii. Obecnie jednak zmieniają się mechanizmy, za pomocą
których państwo fińskie prowadzi bardziej elastyczną politykę interwencjonizmu, wykorzystując do
tego celu porozumienia wykonawcze z uczelniami, które – przynajmniej formalnie – po 2010 r. stały
się autonomicznymi podmiotami prawa publicznego lub prywatnego. Chcąc jednak przetrwać na
rynku, uczelnie zmuszone są do kontraktowania swych usług edukacyjnych i badawczych zgodnie z
priorytetami często dyktowanymi centralnie, choć nie do końca odzwierciedlającymi tradycję i lokalnie
zdefiniowaną misję poszczególnych uczelni.
Jak twierdzi Timo Aarevaaraa, jeden z najlepszych znawców i analityków szkolnictwa wyższego w
Finlandii, wcielając w życie nową ustawę o uniwersytetach, fiński rząd nakreślił cztery główne cele
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wobec szkolnictwa wyższego. Chodzi o zmniejszenie liczby wszystkich uniwersytetów i politechnik
oraz sprofilowanie ich w kierunku większego skupiania się na ich silnych stronach i obszarach
działania (areas of excellence). Jednostki akademickie mają stać się większymi i bardziej wydajnymi
podmiotami. Uniwersytety i politechniki mają odtąd również zawierać strategiczne partnerstwa, które
56
najpewniej będą zasadniczo realizowane na płaszczyźnie regionalnej .

3. Rynek edukacji wyższej
3.1. Instytucjonalny profil szkół wyższych
Fiński system uniwersytecki oparty jest na tradycji humboldtowskiej, co oznacza, że wszystkie
uniwersytety muszą prowadzić kształcenie i badania naukowe. Oprócz tego, zgodnie z ustawą z
2003 r., uniwersytety muszą realizować tzw. „trzecią misję” instytucjonalną, tj. współpracować z
57

otoczeniem zewnętrznym w celu budowania gospodarki opartej na wiedzy . Zgodnie z prowadzoną w
Finlandii polityką szkolnictwa wyższego, standard i warunki kształcenia powinny być porównywalne
we wszystkich uniwersytetach w kraju. Do 2010 r. wszystkie uniwersytety były szkołami publicznymi,
natomiast po tym okresie nastąpiła zmiana ich statusu prawnego, co zostało opisane w rozdziale 4.1,
gdzie również opisana została pozycja rankingowa uczelni na rynku szkół wyższych.
Tabela 5. Liczba studentów podziale na typy uczelni w latach 1990-2013.
Całkowita liczba
studentów

1990

Politechniki
Uniwersytety

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

- 114 020 133 284 132 501 135 033 138 852 139 857 139 876 138 880

112 921 157 796 176 304 164 068 168 475 169 404 168 983 169 041 167 179

Liczba uzyskanych dyplomów licencjackich i magisterskich łącznie
Politechniki
Uniwersytety

-

14 178

20 969

21 812

21 039

21 899

22 898

23 914

24 833

10 982

16 845

22 310

38 211

23 831

29 118

28 482

29 357

30 322

Źródło: Statistics Finland
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3.2. Liczba studentów (według typu uczelni i trybu studiów, grup kierunków;
demograficzna charakterystyka uczących się)
3.2.1. Uniwersytety
W latach 1990–2007 systematycznie rosła liczba studentów rozpoczynających i kończących studia
wyższe, po czym ustabilizowała się ona na mniej więcej obecnym poziomie, czyli ok. 170 tys.
58
studentów . Społeczeństwo Finlandii się starzeje, jednak kraj ten nie odnotowuje jeszcze
poważniejszych problemów związanych z wyzwaniami demograficznymi. Ilość młodych ludzi chcących
studiować pozostaje cały czas duża, co wiąże się z polityką ścisłego planowania i ograniczania liczby
przyjęć na studia (numerus clausus) i dostosowywania oferty do potrzeb gospodarki narodowej. O ile
w 1990 r. liczba studentów na wszystkich uniwersytetach wynosiła 110 508, w 2009 r. wyniosła
168 475, a w 2013 r. była to liczba 167 179. W 2013 r. przyznano 14 600 tytułów magisterskich (w
1990 r. było to 15 081, a w szczytowym 2004 r. 19 375) i 13 200 tytułów licencjata (w 1990 r. 932
tytuły a w 2005 r. – 18 060). Łącznie w 2013 r. uniwersytety na wszystkich poziomach kształcenia
ukończyło 30 300 absolwentów (w porównaniu z 16 013 w 1990 r. i 20 786 w 2005 r.). Należy
odnotować, że również w ostatnim czasie, już po wprowadzeniu nowej ustawy o uniwersytetach, w
2013 r. o prawie 6 p. proc. wzrosła w stosunku do 2012 r. liczba absolwentów uniwersytetów
wszystkich poziomów kształcenia. O prawie 5 p. proc. (do 1700) wzrosła tez liczba uzyskanych
doktoratów.
Wykres 1. Liczba absolwentów i uzyskanych tytułów

59

w Finlandii w latach 2001-2013

Źródło: Statistics Finland, http://www.stat.fi/til/yop/2013/02/yop_2013_02_2014-0611_tie_001_en.html [dostęp: 2014.12.20]
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Od lat 2007-2008 całkowita liczba studentów w systemie szkolnictwa wyższego zaczęła się nieco zmniejszać, co było
związane z powszechnym wówczas wprowadzeniem dwustopniowych programów studiów i kończenia studiów na tym poziomie
przez część absolwentów.
59
Powyższy wykres uwzględnia również tytuł lisensiaatti (licencja), który w Finlandii jest stopniem naukowym przyznawanym
(coraz rzadziej) po zaliczeniu 120 ECTS w ramach studiów doktoranckich i może być traktowany jako pierwszy szczebel na
drodze do doktoratu, który wymaga wkładu pracy odpowiadającego 240 ECTS. Tytuł ten można otrzymać w naukach
humanistycznych i technicznych. W Polsce na tym poziomie jedynie na wydziałach teologii katolickiej uczelni wyższych
działających na prawie papieskim przyznawany jest tzw. licencjat naukowy z teologii i prawa kanonicznego.
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Prawie 6% absolwentów uniwersytetów stanowiły osoby z zagranicy, przy czym liczba ta wyniosła 9%
wśród magistrów i blisko 18% wśród doktorów.
Wykres 2. Absolwenci fińskich uniwersytetów w 2013 r. z podziałem na dyscypliny (%)

Źródło: Tamże.

W 2013 r. większość tytułów (28%) uzyskano w dziedzinach zdominowanych przez kobiety, w
naukach humanistycznych i edukacji. Prawie tyle samo tytułów uzyskano w dziedzinach administracji i
handlu (27%), a na trzecim miejscu uplasowały się dziedziny technologii i transportu, w których
przyznano 17% wszystkich tytułów. Najwięcej stopni doktora (24%) zostało przyznanych w dziedzinie
technologii i transportu. W 2013 r. średni czas studiów potrzebnych do uzyskania tytułu wynosił 6,5
roku.
Większość stopni (6 100) przyznano na Uniwersytecie w Helsinkach, a na drugim miejscu znalazły się
Uniwersytet Aalto i Uniwersytet w Turku, które ukończyło po 3 400 absolwentów. W 2013 r. Akademia
Teatralna, Akademia Sztuk Pięknych i Akademia Sibeliusa zostały połączone w Uniwersytet Sztuk
Pięknych w Helsinkach, który ukończyło 400 absolwentów.
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3.2.2. Politechniki
Tabela 6. Liczba studentów i absolwentów politechnik fińskich w latach 1995-2013
Rok Politechniki
Politechniki
w fazie

Politechniki

powstawa- akredytowane
nia

Rozpoczynający
studia
mężczyźni

Rozpoczynające
studia kobiety

Całkowita

Całkowita

liczba

liczba

studentów

studentek

Absolwenci z

Absolwentki

uzyskaną

z uzyskaną

specjalizacją specjalizacją
i dyplomem

i dyplomem

1995

22

..

10 540

5 380

31 557

15 890

1 638

1 120

1996

19

9

18 153

9 795

42 722

21 912

4 580

2 539

1997

15

16

27 493

14 969

62 258

33 094

5 956

3 385

1998

13

21

31 887

18 210

82 211

44 841

6 971

4 178

1999

8

25

33 149

18 786

100 783

55 488

9 890

6 361

2000

1

30

33 562

19 159

114 020

62 700

14 178

9 159

2001

1

30

33 001

18 801

118 013

65 123

18 045

11 631

2002

1

30

34 691

18 913

126 767

67 838

20 462

13 074

2003

..

31

36 701

20 221

129 875

69 245

20 588

13 008

2004

..

31

36 483

20 542

131 919

70 890

20 821

13 000

2005

..

31

36 911

20 859

132 783

71 910

21 397

13 429

2006

..

31

36 276

20 221

132 560

71 951

21 006

13 361

2007

..

30

36 632

20 348

133 284

72 607

20 969

13 323

2008

..

28

36 999

20 954

132 501

72 560

21 812

13 854

2009

..

28

38 197

20 937

135 033

73 217

21 039

13 450

2010

..

27

39 454

21 729

138 852

74 986

21 899

13 774

2011

..

27

38 839

21 199

139 857

74 936

22 898

14 505

2012

..

27

38 300

21 643

139 876

75 271

23 914

14 973

2013

..

27

37 511

20 976

138 880

74 715

24800

..

Źródło: Statistics Finland, http://www.stat.fi/til/akop/2013/02/akop_2013_02_2013-1115_tau_004_en.html [dostęp: 2014.12.20]

Politechniki odnotowują w ostatnich latach systematyczny wzrost studentów i wydawanych dyplomów.
Uzyskanie dyplomu politechnicznego, będącego ekwiwalentem dyplomu zawodowego licencjata lub
inżyniera, zajmuje w Finlandii ok. trzech i pół do czterech lat studiów. Uzyskanie politechnicznego
dyplomu magisterskiego jest stosunkowo nowym zjawiskiem w wyższym szkolnictwie zawodowym i
jest skierowane przede wszystkim do osób już zawodowo czynnych. Warunkiem rozpoczęcia
politechnicznych studiów magisterskich, trwających od półtora do dwóch lat jest posiadanie
politechnicznego dyplomu licencjackiego, uzupełnionego minimum trzyletnim doświadczeniem
60
zawodowym .
Według baz danych Statistics Finland dotyczących edukacji, w 2013 r. dyplom ukończenia politechnik
uzyskało 24 800 absolwentów, co oznaczało 3,8-procentowy wzrost w stosunku do roku
poprzedniego. W ciągu ostatnich czterech lat liczba przyznawanych dyplomów politechnicznych stale
rosła, a wśród nich najbardziej liczba przyznanych politechnicznych dyplomów magisterskich. W
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2013 r.przyznano łącznie 1 900 politechnicznych dyplomów magisterskich, z czego ponad jedną
61
trzecią w dziedzinie opieki społecznej, zdrowia i sportu .
Łącznie przyznano 22 900 politechnicznych dyplomów licencjackich, z czego 18 900 w regularnym
toku studiów i 4 000 w trybie kształcenia ustawicznego. 7% dyplomów licencjackich uzyskanych w
regularnym toku studiów zdobyli studenci zagraniczni.

Wykres 3. Dyplomy politechnik przyznawane w Finlandii
latach 2005-2013

Źródło: Statistics Finland,
http://www.stat.fi/til/akop/2013/01/akop_2013_01_2014-0409_tie_001_en_001.gif [dostęp: 2014.12.20]
Kobiety uzyskały ponad 60% wszystkich dyplomów politechnik. Większość dyplomów (34%)
przyznano w dziedzinie opieki społecznej, zdrowia i sportu, a ponad 88% z nich uzyskały
kobiety. Drugie miejsce (24%) na liście przyznanych dyplomów zajął sektor technologii i
transportu. Cztery na pięć z nich uzyskali mężczyźni. Trzecią w kolejności liczbę dyplomów (21%)
przyznano w dziedzinie nauk społecznych, zarządzania i administracji.
W zależności od dyscypliny regularny czas studiów w politechnikach wynosi od trzech i pół do pięciu
lat. W 2013 r. średnia czasu na wszystkich studiach politechnicznych wyniosła cztery lata. W
regularnym toku studiów w obszarach opieki społecznej, zdrowia i sportu średni czas studiów do
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zdobycia dyplomu wyniósł trzy i pół roku. Najdłużej w regularnym toku studiów studiowali absolwenci
w dziedzinie technologii, gdzie okres studiów wyniósł pięć lat. Średni czas studiów obliczono na
podstawie całkowitego czasu, wliczając w to także przerwy i urlopy. Pod uwagę wzięto również
studiowanie w niepełnym wymiarze czasu.
Największą liczbę dyplomów (2 730) uzyskano w helsińskim Uniwersytecie Nauk Stosowanych
62
Metropolia, najniższą zaś w Fińskim Koledżu Policji, gdzie przyznano ich zaledwie 14 .
Tabela 7. Liczba studentów w regionach w Finlandii – nowi studenci i wszyscy studenci
uniwersytetów według płci w 2013 r.
Regiony
edukacyjne
Cały kraj, łącznie
z wyspami
Finlandia lądowa
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
South Karelia
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
North Karelia
Central Finland
South Ostrobothnia
Ostrobothnia
Central
Ostrobothnia
North Ostrobothnia
Kainuu
Lapland
Åland (wyspy)

Nowi
studenci
łącznie

Nowi
studenci,
mężczyźni

Nowi
studenci,
kobiety

Studenci,
łącznie

Studenci,
mężczyźni

Studenci,
kobiety

26 326

11 662

14 664

167 179

77 733

89 446

26 326
8 416
3 486
448
3 222
56
792
287
1 257
1 405
2 418
1 387

11 662
3 940
1 467
170
1 530
17
533
68
444
551
924
618

14 664
4 476
2 019
278
1 692
39
259
219
813
854
1 494
769

167 174
58 526
20 389
2 426
14
24 527
323
7
4 744
1 096
6 744
7 850
13 073
17
7 398

77 733
28 364
8 661
917
14
12 700
122
5
3 401
247
2 494
3 186
5 202
12
3 174

89 441
30 162
11 728
1 509
11 827
201
2
1 343
849
4 250
4 664
7 871
5
4 224

90

20

70

243

60

183

2 375
687
-

1 198
182
-

1 177
505
-

15 185
34
4 578
5

7 801
20
1 353
-

7 384
14
3 225
5

Źródło: Statistic Finland, http://www.stat.fi/til/yop/2013/01/yop_2013_01_2014-0425_tau_002_en.html [dostęp: 2014.12.20]
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3.3. Wielkość i struktura kadry: system zatrudniania i wynagradzania
pracowników
W 2013 r. na uniwersytetach w Finlandii pracowało łącznie 18 940 pracowników akademickich, w tym
2 635 profesorów (1 939 mężczyzn i 696 kobiet), 3 456 profesorów nadzwyczajnych (lehtori) (1 824
mężczyzn i 1 632 kobiet), 7 088 asystentów i doktorantów (3 835 mężczyzn i 3 253 kobiet), a resztę
63
stanowili pracownicy średniego szczebla (post-docs i adiunkci). Liczby te systematycznie rosły od lat
90., przy czym większą dynamikę przyrostu zatrudnienia można było zaobserwować na wyższych
64
stanowiskach akademickich .
W pierwszej dekadzie XXI w. dawało się odczuć coraz większą presję ze strony rządu na zmianę roli
uniwersytetów z usługowej wobec państwa opiekuńczego, na bardziej aktywną rolę budowniczych
państwa neoliberalnego, w którym wspiera się rynkową selekcję, a nie dobro wspólne i wyrównywanie
65
szans . Strategię tę zaczęto realizować również wobec pracowników akademickich, którzy do 2005 r.
mieli status urzędników państwowych. W całym sektorze publicznym, w tym również na
uniwersytetach od 2005 r. wprowadzono mechanizmy różnicowania płac. Reformując system płac
wychodzono z założenia, że pensja każdego pracownika powinna być skalkulowana w oparciu o dwa
kryteria: nakładu pracy wykonywanej na danym stanowisku (dwie trzecie wynagrodzenia) i wydajności
wynikającej z indywidualnych kompetencji (jedna trzecia wynagrodzenia). Reforma spotkała się z
dużym protestem ze strony pracowników naukowo-dydaktycznych, i pomimo iż rynek pracy jest
mocno regulowany umowami zbiorowymi, rząd był w stanie narzucić proponowane rozwiązania wbrew
zwartym protestom tej grupy zawodowej. Podstawą ideologiczną reformy było myślenie neoliberalne i
w szczególności teoria wyboru publicznego wskazująca na zysk ekonomiczny jako podstawową
motywację dla pracowników. Prawodawcy nie uwzględnili faktu, że w środowisku akademickim,
postrzegającym szkolnictwo wyższe jako dobro publiczne, równie silnie zakorzeniona może być też
66
wizja pracy akademickiej jako moralnego powołania .
Reforma systemu wynagradzania pracowników uczelni była konsekwencją dokonującej się zmiany
statusu nauczycieli akademickich, którzy wraz ze zwiększaniem autonomii finansowej uniwersytetów
rzadziej mogli liczyć na zawarcie w ich kontraktach przywilejów zarezerwowanych uprzednio dla
urzędników państwowych. Kwestia ta została jednoznacznie rozwiązana w 2010 r. wraz z wejściem w
życie nowej ustawy o uniwersytetach, która wymusiła zawarcie nowych kontraktów pracy ze
wszystkimi pracownikami na nowych zasadach. Rozwiązania, które w poprzednich kilkunastu latach
były wypróbowywane w ograniczonym zakresie w kilku ośrodkach akademickich, stały się od 2010 r.
obowiązującymi w całym systemie uniwersyteckim Finlandii. Co najważniejsze, nowa ustawa o
uniwersytetach zmieniła status pracowników naukowych i dydaktycznych zatrudnionych na
uniwersytetach z urzędników państwowych na pracowników kontraktowych, umożliwiając
jednocześnie uczelniom, które stały się niezależnymi podmiotami prawnymi, szersze i łatwiejsze
oferowanie usług edukacyjnych i badawczych podmiotom prywatnym.
Opisana uprzednio zwiększona autonomia finansowa uniwersytetów, realizowana w ramach
kilkuletnich budżetów konstruowanych w oparciu o porozumienia wykonawcze, daje uczelniom spore
prerogatywy w zakresie autonomicznych decyzji w kwestii zatrudniania i wynagradzania pracowników.
Kontrakty zawierane z pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi uwzględniają elastyczny
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czas pracy i motywacyjne wynagrodzenia. Powszechnie dziś obowiązujący elastyczny czas pracy
nauczycieli akademickich został wprowadzony eksperymentalnie w fińskich uniwersytetach po raz
pierwszy na początku lat 90. Zastąpiono wówczas sztywno określone pensum dydaktyczne, które
miało różny wymiar dla różnych kategorii nauczycieli, systemem elastycznie regulującym indywidualny
zakres zadań poszczególnych pracowników naukowo-dydaktycznych w powiązaniu z budżetem danej
jednostki i określonymi zadaniami dydaktycznymi do zrealizowania.
Liczba zajęć i zadania przypadające na każdego pracownika naukowego, dydaktycznego i naukowodydaktycznego, w wymiarze 1600 godzin pracy rocznie, są w przypadku każdej osoby regulowane
osobnym planem uzgadnianym z kierownikiem odpowiedniej jednostki organizacyjnej uczelni, tj.
dziekanem wydziału lub dyrektorem instytutu. W planie tym (ang. work plan), mającym charakter
dorocznie negocjowanego (planu) rozwojowego, w rozmowie z przełożonym określany jest podział
czasu pracy na czynności związane z dydaktyką, działalnością naukową, czynnościami
administracyjnymi i inną działalnością na rzecz uczelni. Liczba godzin pracy nie jest określona w
wymiarze dnia roboczego i istnieje możliwość elastycznej alokacji 1600 godzin pracy w ciągu roku.
Maksymalna liczba godzin dla niektórych czynności może jednak być określona układem zbiorowym, i
tak na przykład obecnie wymiar godzin kontaktowych dla pracownika prowadzącego zajęcia nie może
przekroczyć 392 w ciągu roku, przy czym dla profesora nie może to być więcej niż 140 godzin
67
kontaktowych (tj. dydaktycznych i konsultacji) na rok .
System zatrudnienia i wynagradzania w fińskich szkołach wyższych ulega zmianom w kierunku coraz
bardziej kontraktowego i ograniczonego czasowo. Struktura awansu zawodowego jest podobna do
obowiązującej w szkolnictwie wyższym w krajach skandynawskich, przy czym nie istnieje w Finlandii
pojęcie samodzielnego pracownika naukowego, podobnie jak nie istnieje habilitacja, jako stopień
awansu naukowego. Po uzyskaniu doktoratu typowe jest kilkuletnie zatrudnienie na stanowisku Postdoc lub adiunkt (Assistant Professor), po czym może nastąpić zatrudnienie na drugim kontrakcie
terminowym. W przypadku stanowisk naukowych zatrudnienie następuje wtedy najczęściej na pozycji
Senior Researcher, a dla naukowo-dydaktycznych, na stanowisku docenta. Kontrakt taki może być
zawarty w formule tenure track, co jest typowo przyrzeczeniem zatrudnienia w przypadku zwolnienia
się stanowiska profesorskiego lub utworzenia takiego stanowiska w nowej strukturze uniwersytetu lub
wydziału. Jednak dopiero uzyskanie stanowiska profesora daje gwarancję zatrudnienia na stałe.
Wynagrodzenie kadry naukowo-dydaktycznej i pracowników naukowych jest oparte o zbiorowy
system wynagrodzeń obowiązujący w fińskich uniwersytetach (YPJ), zgodnie z którym definiuje się
wymagania i kompetencje dla każdego stanowiska oraz poziom indywidualnej wydajności każdego
pracownika. Część wynagrodzenia uzależniona od indywidualnej wydajności pracownika może wahać
się od 4% do 46,3% jego całości, a jej wysokość zależy od wymagań stawianych na danym
stanowisku, bieżących osiągnięć naukowych. Osobista wydajność jest regularnie oceniana przez
przełożonego w rozmowie ewaluacyjnej przeprowadzanej z pracownikiem raz do roku. Celem tak
skonstruowanego systemu wynagrodzeń jest zapewnienie sprawiedliwego i motywującego
wynagradzania pracowników nie tylko za posiadane kwalifikacje, ale również za wysiłek włożony w ich
podnoszenie i za bieżące zaangażowanie w wypełnianie powierzonych obowiązków.
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4. Rozwiązania organizacyjne i prawne
4.1. Zarządzanie uczelnią i kwestie autonomii
4.1.1. Uniwersytety
W zarządzaniu uniwersytetami od 2010 r. obserwuje się zasadniczą zmianę w kierunku podejścia
menedżerskiego (academic managerialism), gdzie prawną ramę ustanowiła ustawa o uniwersytetach
z 2009 r. Rozwiązania wcześniejsze zawierały już niektóre elementy biorące pod uwagę
interesariuszy zewnętrznych, jednak aż do 2010 r. nie osiągali oni nigdy w strukturach zarządzania
większości mogącej decydować o strategicznych działaniach uczelni. Ustawa zmienia te relacje
68
wprowadzając rozwiązania obowiązujące zarówno uniwersytety, jak politechniki .
Przez większość czasu w najnowszej historii fińskiego szkolnictwa wyższego nie rozwijano struktur
umożliwiających interesariuszom zewnętrznym zasiadanie w ich ciałach zarządzających. Dopiero od
2004 r. przepisy zobowiązały uniwersytety do włączania co najmniej jednego interesariusza
zewnętrznego w skład rady uczelni, przy czym całkowita liczba członków rady spoza uczelni nie mogła
przekraczać dwóch trzecich członków rady. Tradycyjnie na czele rady zarządzającej uniwersytetem
stał rektor wybierany przez kolegium elektorskie złożone z pracowników danej instytucji. W radzie
uczelni zasiadali również studenci i reprezentanci pracowników niebędących pracownikami naukowodydaktycznymi.
Wprowadzenie zmienionych zasad finansowania uczelni po 1 stycznia 2010 r. pociągnęło za sobą
zmiany w zarządzaniu instytucjonalnym i wzmocniło pozycję zewnętrznych interesariuszy. W skład
rady uczelni wchodzą teraz interesariusze wewnętrzni, tacy jak: profesorowie uczelni, studenci i
reprezentanci pozostałego personelu, oraz interesariusze zewnętrzni, którzy muszą stanowić co
najmniej 40% członków rady. Przewodniczącym rady zostaje zawsze przedstawiciel interesariuszy
zewnętrznych. Rektor jest wybierany przez radę i zatrudniany na kontrakcie menedżerskim, stając się
dyrektorem zarządzającym. Zgodnie z ustawą o uniwersytetach rada może również odwołać rektora z
69
pełnionej funkcji . W zarządach uniwersytetów ustanowionych jako fundacje, nie istnieje wymóg
określania liczby miejsc dla poszczególnych grup interesariuszy. Zarządy takich uniwersytetów
ponoszą jednak większą, w tym finansową, odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
W ramach rozwiązań prawnych gwarantowanych przez ustawę z 2009 r. autonomia uniwersytetów
zastaje wyraźnie rozszerzona w zakresie własności infrastruktury i kształtowania programów studiów.
W zakresie wydatkowania środków uniwersytety mają formalnie dużą autonomię, w rzeczywistości
jednak muszą przestrzegać zapisów z porozumień wykonawczych zawartych z Ministerstwem
Edukacji i Kultury. Ich autonomia jest też w pewnym stopniu ograniczona jeśli chodzi o możliwości
określania warunków zatrudnienia pracowników, ze względu na tradycję korporatystyczną, silną rolę
związków zawodowych i umowy zbiorowe obejmujące pracowników akademickich.
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4.1.2. Politechniki
O ile autonomia finansowa uniwersytetów została zreformowana ustawą z 2009 r., o tyle prace nad
70
autonomią politechnik trwają (odpowiednia ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.) . Zarządzanie
i finansowanie fińskich politechnik leży w gesti zarówno państwa, jak i organu samorządowego,
71
odpowiedzialnego za jego utrzymanie . Ministerstwo Edukacji i Kultury jest odpowiedzialne za
wdrażanie i wykonywanie narodowej polityki szkolnictwa wyższego, podczas gdy lokalne organizacje
są właścicilami politechnik. Licencję na ich działalność Rada Państwa przyznaje organowi samorządu
lokalnego, federacji samorządów lub gmin, lub zarejestrowanej w Finlandii fundacji. Oznacza to w
praktyce, że politechniki mogą być prywatne lub publiczne, a ich właścicielami są podmioty lokalne. W
założeniu lokalna własność politechnik ma je wspierać w wykonywaniu ich misji regionalnej.
Wpływ na interesariat w politechnikach i idącą za tym dywersyfikację dochodów ma tradycja
wywodząca się z wcześniejszych form kształcenia zawodowego na poziomie inżynierskim, w których
to szkołach funkcję doradczą pełnili często przedstawiciele władz lokalnych i przemysłu. W
tworzonych w latach 90. politechnikach zdarzało się, że interesariusze zewnętrzni stanowili większość
w ich radach zarządzających, co podnosiło znaczenie tych szkół w społecznościach lokalnych oraz
72
gwarantowało stabilność źródeł ich finansowania z lokalnych funduszy . Władze lokalne, organizacje
biznesowe czy fundacje są nominalnie właścicielami politechnik i z tego tytułu chcą mieć wpływ na
programy studiów oraz oczekują zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia dla opuszczających
73
mury uczelni absolwentów .
Działaniami politechniki zarzadza rektor, prorektor, inni dyrektorzy wykonawczy oraz rada politechniki.
Dodatkowo politechnika może mieć grupę zarzadzającą wspierajaca rektora w podejmowaniu decyzji.
Zgodnie z ustawą rektor, który jest zatrudniany na kontrakcie, i rada politechniki są odpowiedzialni za
74
zarządzanie wewnętrzną strukturą uczelni . W prywatnych politechnikach będących spółkami z
ograniczoną odpowiedzialnością i fundacjami, rektor jest jednocześnie głównym dyrektorem
wykonawczym.
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Reforma politechnik została zapoczątkowana jesienią 2011 r. i jej celem jest przekazanie zadania ich finansowania z poziomu
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4.2. Strategie zapewniania jakości i kontroli poziomu kształcenia i badań na
poziomie wyższym
W fińskim systemie zapewniania jakości szkolnictwa wyższego nie występuje instytucja akredytacji w
sensie agencji narodowej, która na ogólnie obowiązujących zasadach udzielałaby pozwolenia lub
zakazywałaby uniwersytetom prowadzenia studiów na danym kierunku. W Finlandii tradycyjną
procedurą administracyjną pozwalającą na działanie instytucjom edukacyjnym czy wprowadzenie
kierunku studiów było wydanie pozwolenia (approval) bez konieczności działania ewaluacyjnego czy
procedury akredytacyjnej. Doskonalenie i ewaluacja jakości, głównie realizowane w formie audytu i
benchmarkingu, uważane są w Finlandii za ważniejsze działania projakościowe niż akredytacja.
Podejście to wynika ze specyfiki historycznego rozwoju uniwersytetów w Finlandii, jako wiodących
instytucji publicznych obdarzanych zaufaniem również w kwestii zapewniania jakości. Powodem tego
stanu rzeczy jest z pewnością państwotwórcza rola uniwersytetów i nadzwyczajna kultura jakości
75
panująca nie tylko w systemie edukacyjnym, ale również w całej administracji publicznej Finlandii .
Kryzys lat 90. i niedostatek państwowych nakładów na szkolnictwo wyższe spowodowały konieczność
zwrócenia się szerszym frontem do prywatnych źródeł finansowania, szczególnie jeśli chodzi o
działalność badawczą. W latach 1990-99 pięciokrotnie wzrosła wysokość funduszy pozyskiwanych ze
źródeł prywatnych, przy czym jednocześnie zaczęto wprzęgać działania uniwersytetów w narodową
strategię innowacji, redefiniując przy tym społeczne cele działania szkół wyższych. Wyrazem większej
rozliczalności sektora szkolnictwa wyższego wobec interesariuszy zewnętrznych była również decyzja
o tworzeniu od 1991 r. uczelni nieuniwersyteckich, politechnik, które ze swej natury były bardziej
76
zorientowane na środowisko lokalne i jego potrzeby w wymiarze rosnącej cywilizacji technicznej .
Wówczas w stosunku do politechnik wprowadzono procedurę akredytacji, czyli konieczność uzyskania
licencji, co było możliwe po udanej ewaluacji i spełnieniu kryteriów zapisanych w ustawie o
77
politechnikach . Drugim przypadkiem występowania akredytacji w systemie fińskim są kursy
zawodowe oferowane przez instytucje szkolnictwa wyższego w systemie kształcenia ustawicznego.
Sytuacja coraz większego zróżnicowania oferty szkolnictwa wyższego i narastającej konkurencji
pomiędzy uczelniami spowodowała konieczność wprowadzenia w Finlandii sektorowego systemu
oceny instytucji. Działania ewaluacyjne sprofesjonalizowano tworząc w 1995 r. Fińską Radę Ewaluacji
78
Szkolnictwa Wyższego (Finnish Higher Education Evaluation Council – FINHEEC) . Zgodnie z
ustawą o uniwersytetach z 1997 r. (645/1997, § 5) wszystkie fińskie uniwersytety muszą poddać
ocenie swą działalność edukacyjną, badawczą i artystyczną oraz rezultaty tej działalności, a wyniki
oceny muszą zostać opublikowane.
Rozporządzenia te zastąpiły starsze rozwiązania z 1986 r., zgodnie z którymi organem kontrolnym
79
była Akademia Finlandii a ocena była wybiórcza i nieregularna . Pierwszą rundę ewaluacji
dyscyplinarnej Akademia Finlandii podjęła już na początku lat 80. i dotyczyła ona chemii
nieorganicznej. Oceniono siedem uniwersytetów, z których sześć zdecydowanie zaprotestowało
przeciwko interpretacji wyników zamieszczonych w opublikowanym raporcie zespołu ewaluacyjnego.
Rezultatem tej nieudanej procedury był wniosek, że działania ewaluacyjne nie powinny być używane
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do ustalania rankingu naukowców lub jednostek działających w danej dyscyplinie, lecz do
wspomagania ich rozwoju. Ewaluacja dyscyplinarna wprowadzona przez Akademię Finlandii była
kontynuowana przez Ministerstwo Edukacji, poszczególne uniwersytety i stowarzyszenia naukowe.
W konkurencji do systemu ewaluacji Akademii Finlandii wypracowany został tzw. model z Jyväskylä,
który zasadza się na zaangażowaniu w ocenę własnej uczelni podstawowych jednostek i pracowników
danej instytucji. Został on w dużej mierze przejęty i upowszechniony przez Fińską Radę Ewaluacji
80
Szkolnictwa Wyższego (FINHEEC) . Typową strategią dla tego modelu jest dokonanie samooceny
przez jednostkę poddawaną ewaluacji, wsparcie działań samooceny przez wizytacje ewaluatorów
zewnętrznych, publikacja napisanego przez nich raportu wraz z rekomendacjami oraz, co jest częstą
praktyką, zorganizowanie seminarium, w czasie którego dyskutowane są wyniki oraz propagowane
81
dobre praktyki . Istotą fińskiego systemu ewaluacji utożsamianego tutaj z systemem zapewniania
jakości jest raczej wspomaganie rozwoju danej uczelni czy danego kierunku studiów, nie zaś karanie
za niespełnianie zewnętrznie narzuconych kryteriów.
W kontekście zwrotu ku elitarności w szkolnictwie wyższym Finlandii, szczególną uwagę zwraca
narastająca, duża liczba Centrów Doskonałości, która to instytucja jest wyznacznikiem nowych
standardów wytyczanych przez Ministerstwo Edukacji. Agencja FINHEEC, jako organ ewaluacji
fińskiego szkolnictwa wyższego, przydzielała w ubiegłych kilkunastu latach latach status Centrum
Doskonałości biorąc pod uwagę różne aspekty działalności i wyjątkowości takich jednostek.
W nomenklaturze pojawiły się Centra Doskonałości Nauczania i Badań (Koulutuksen ja Tutkimuksen
Laatuyksiköt),
Centra
Doskonałości
Kształcenia
Uniwersyteckiego
(Yliopistokoulutuksen
Laatuyksiköt), Centra Doskonałości Kształcenia Politechnicznego (Ammattikorkeakoulujen
Koulutuksen Laatuyksiköt), Centra Doskonałości w Rozwoju Regionalnym (Alueellisen Kehittämisen
Laatuyksiköt) i Centra Doskonałości w Kształceniu Dorosłych (Aikuiskoulutuksen Laatuyksiköt).
W praktyce instytucje szkolnictwa wyższego mogą wystąpić o przyznanie statusu Centrum
Doskonałości dla swej jednostki organizacynej, którą może być wydział, instytut, program studiów albo
cała instytucja. Uzyskane przez poszczególne jednostki wyróżnienia przekładają się na dodatkowe
finansowanie działalności przez Ministerstwo Edukacji i Kultury, tym samym wyznaczając kierunek na
82
elitarność w formalnie pozbawionym hierarchii systemie szkolnictwa wyższego Finlandii .

4.3. Współpraca uczelni z otoczeniem
W przypadku Finlandii współpraca uczelni z otoczeniem społecznym jest zadekretowanym elementem
tzw. trzeciej misji instytucjonalnej, na podstawie której dokonywana jest ocena i przyznawane
finansowanie. Definicja trzeciej misji uniwersytetu, który ma odgrywać służebną rolę wobec swego
83
szerokiego otoczenia społecznego została dodana do ustawy o uniwersytetach w 2004 r. W ustawie
o uniwersytetach z 2009 r., prawie na samym jej początku, mowa jest o misji uniwersytetu, na którą
składają się niczym nieskrępowane prowadzenie badań i kształcenie studentów w oparciu o badania.
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Dodatkowo, w tej samej sekcji doprecyzowane zostało, że wypełniając swą misję uniwersytety muszą:
po pierwsze, promować kształcenie przez całe życie; po drugie, wchodzić w interakcję z otaczającym
je społeczeństwem i, po trzecie, promować wpływ odkryć badawczych i działalności artystycznej na
84
społeczeństwo . W wymiarze finansowym „trzecia misja” uniwersytetu ma zagwarantowane 25%
środków z finansowania bazowego uzyskiwanego przez uniwersytety z Ministerstwa Edukacji i Kultury
w ramach porozumień wykonawczych, w stosunku do 41% środków dedykowanych dla kształcenia i
85
34% dla badań naukowych . Ponieważ aż 25% sumy finansowania bazowego zależy od realizacji
trzeciej misji, to uniwersytety w przeważającej mierze są stroną inicjującą współpracę, uzyskując
jednak w tym celu pomoc lokalnej administracji. Bywa więc tak, jak miało to miejsce w Oulu, fińskiej
„dolinie krzemowej” słynnej z siedziby firmy NOKIA, że uczelnie otrzymują wsparcie strukturalne,
tworzone są parki naukowo-technologiczne i rozwijane jest strategiczne partnerstwo pomiędzy
szkołami wyższymi, biznesem i lokalną administracją.
4.3.1.

Kształcenie przez całe życie

Jak głosi fińskie przysłowie: całe życie jest uczeniem się (Oppia ikä kaikki). Można w tym kontekście
zaryzykować stwierdzenie, że właśnie z tego przekonania wynika zawarty w ustawie obowiązek
promowania przez uniwersytety kształcenia przez całe życie. Precyzyjniej należałoby powiedzieć, że
mamy do czynienia z uczeniem się przez całe życie (zgodnie z promowaną przez Huséna ideą
86
uczącego się społeczeństwa) , gdyż jest to proces opierający się z jednej strony na rozwiązaniach
systemowych, z drugiej zaś strony na wykształconych w całym procesie edukacji nawykach i
kognitywnej dyspozycji do pogłębiania i uaktualniania zdobytych wcześniej wiedzy i umiejętności.
Rozwój oferty kształcenia ustawicznego na poziomie uniwersyteckim w Finlandii wiąże się więc
zarówno z polityką edukacyjną promującą uczenie się przez całe życie, jak też z powstaniem
odpowiednich struktur i możliwości technicznych na uczelniach. Jako przykłady takich inicjatyw można
podać utworzenie Centrów Uniwersyteckiego Kształcenia Ustawicznego, instytucję Uniwersytetu
Otwartego oraz coraz większe wykorzystanie nowych technologii teleinformatycznych, tak aby na ich
87
bazie tworzyć Uniwersytet Wirtualny .
Kształcenie ustawiczne na poziomie uniwersyteckim w Finlandii wiąże się w dużej mierze z rozwojem
instytucji uniwersytetu otwartego. Doświadczenie zdobyte w działalności uniwersytetu otwartego
stanowiło podstawę do utworzenia w 1989 r. Fińskiego Uniwersytetu Wirtualnego, którego zadaniem
jest zapewnienie informacji o kursach uniwersyteckich prowadzonych w sieci i oferowanie wsparcia
88
dla studentów i nauczycieli . Uzupełnieniem tego jest program Ministerstwa Edukacji i Kultury, które
na jednolitym portalu gromadzi wszelkie informacje o badaniach naukowych prowadzonych w Finlandii
89
oraz zapewnia dostępność ich wyników dla studentów, instytutów i ekspertów .
W popularyzowaniu idei uniwersytetu otwartego i wskazaniu na praktyczne możliwości jego
wykorzystania ogromną rolę odegrał wprowadzony w 1993 r. rządowy program związany z aktywacją
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90

zawodową bezrobotnych, czy też szerzej – z polityką zatrudnienia . W obliczu kryzysu
ekonomicznego początku lat 90. wspierano wzrost liczby studentów niestandardowych, którzy albo nie
spełniali w pełni kryteriów studiowania na uczelni wyższej albo podejmowali studia uzupełniające,
mające zapewnić im lepsze szanse na rynku pracy. Polityka ta zapoczątkowała większe
przywiązywanie wagi przez poszczególne uniwersytety do uatrakcyjnienia i uelastycznienia oferty
edukacyjnej, i w efekcie do zbudowania strategii przyciągania tych studentów. Wszak za każdym z
nich szły konkretne dotacje finansowe ze strony państwa, które w ten sposób realizowało politykę
przeciwdziałania bezrobociu lub wyrównywania szans dla studentów zamieszkujących obszary kraju z
91
niedogodnym dostępem do dużych miast uniwersyteckich .
W połączeniu z promowanym sloganem „Finland – Nokia Society” Ministerstwo Edukacji wspierało
instytucję Uniwersytetu Otwartego współpracującego z dostarczycielami usług komunikacji
elektronicznej, co przekłada się na nierozerwalność tych dwóch zjawisk w dzisiejszej Finlandii.
Uniwersytet Otwarty nie nadaje stopni naukowych, jednakże oferowane kursy są częścią programów
studiów uniwersyteckich i mogą one zostać uznane za część zrealizowanego programu studiów, jeśli
92
student później złoży podanie i zostanie przyjęty na uczelnię . O ile takie zinstytucjonalizowanie
kształcenia ustawicznego sprawdziło się bardzo dobrze w latach 90., o tyle w pierwszej dekadzie XXI
w. zaczęto zauważać zmianę w nastawieniu do tej instytucji w społeczeństwie, które mniejszą uwagę
zwracało na równość szans, a zaczynało przywiązywać większą wagę do wartości indywidualizmu i
93
traktowało wykształcenie wyższe również w wymiarze dobra prywatnego .
4.3.2. Wchodzenie uczelni w interakcję z otoczeniem społecznym
Szczególnie przypadki uczelni regionalnych, starających się często stosować dla swego rozwoju
model „potrójnej helisy” stanowią dobre przykłady relacji polegających na poszukiwaniu nowych
94
wzorców współpracy pomiędzy uniwersytetami, biznesem i lokalną administracją . Było to
szczególnie ważne wobec tradycyjnego postrzegania szkoły wyższej jako gwarancji rozwoju
kulturalnego i ekonomicznego peryferii oraz jako narzędzia wspomagającego rozwój państwa
opiekuńczego. Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego w kontekście jego społecznej roli i
odpowiedzialności popierały wszystkie ważniejsze partie i siły polityczne w imię realizacji hasła o
gwarantowaniu przez państwo równych szans edukacyjnych i równego dostępu do szkolnictwa
wyższego dla wszystkich obywateli. Od lat 60. do lat 90. XX w. uważano powołanie do życia w danym
regionie szkoły, bez względu na to czy był to uniwersytet, politechnika czy też innego rodzaju
placówka szkolnictwa wyższego, za ważne przede wszystkim z punktu widzenia kulturalnego i
95
ekonomicznego rozwoju danego obszaru . Chociaż oficjalnie uczelnie nie angażowały się w kontakty
z władzami administracyjnymi miejscowości będącej ich siedzibą, badania z lat 70. wykazały, że już
sama obecność szkoły wyższej na danym terenie, aktywność studencka i angażowanie się
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pracowników naukowych w rozwój regionów peryferyjnych stanowiły wzmocnienie argumentu o
96
szczególnym znaczeniu uczelni dla szybszego rozwoju regionalnego .
Intensyfikacja wykorzystania szkół wyższych dla rozwoju regionalnego i zwiększeniu się ich interakcji
z otoczeniem społecznym wiąże się z zakończeniem zimnej wojny. Wtedy to na bazie łączenia
mniejszych, lokalnych, wyższych zawodowych szkół technicznych stworzono 29 politechnik, które
wprzęgnięto w plan budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Duża interakcja politechnik z ich
otoczeniem społecznym jest uwarunkowana ich geograficznym umiejscowieniem, modelem
administracyjnym oraz regionalnie zdefiniowanymi celami działania. Oprócz zapewniania edukacji dla
studentów, głównym celem postawionym przed nowymi placówkami było uczynienie z nich instytucji
elastycznie dopasowujących się do potrzeb regionalnych i zapewniających wiedzę techniczną i
innowacyjność. W tym celu wyposażono je również w znaczną autonomię, co miało spowodować
97
interakcję z lokalnymi interesariuszami i synergiczne wykorzystanie umocowania regionalnego .
4.3.3. Promowanie wpływu odkryć badawczych i działalności artystycznej na społeczeństwo
Realizowany w Finlandii kontrakt społeczny odzwierciedla założenia nordyckiego państwa
opiekuńczego, w którym już od lat 60. rozwijała się idea szkolnictwa wyższego jako dobra
społecznego, co oznaczało podporządkowanie tego sektora mechanizmom interwencjonistycznej
polityki publicznej. W praktyce prowadziło to do promowania i realizacji założeń radykalnego
racjonalizmu, jak nazwano trend oznaczający oddanie badań naukowych i kształcenia akademickiego
98
na usługi społeczeństwa . W Finlandii radykalny racjonalizm promował technokratyczne podejście do
99
szkolnictwa wyższego, które należało wykorzystać do realizacji idei inżynierii społecznej . Od lat 70.
postulowano podniesienie wydajności, powszechną racjonalizację życia społecznego, krótsze okresy
studiów i dostosowanie kierunków studiów do rynku pracy w celu przyczyniania się do wzrostu
100
gospodarczego . Przy podejściu technokratycznym dominująca rola przypadała naukom
technicznym i ekonomii, jako zorientowanym na generowanie i ucieleśnianie postępu materialnego,
ponieważ, jak uważano, w nowoczesnym społeczeństwie gwarancje rozwoju i postępu daje
zwiększanie liczby inżynierów, technologów i ekonomistów, a nie humanistów. W konsekwencji na
powszechną skalę wprowadzono do obiegu publicznego język ekspercki i analogie między
szkolnictwem wyższym a systemem produkcji przemysłowej. Uniwersytety zaczęto postrzegać jako
fabryki wiedzy, w których wiedzę i tytuły naukowe można produkować, dystrybuować i konsumować.
Proces produkcji studentów przez uczelnie ujmowano w kategoriach wsadu, produktu końcowego i
101
przepustowości, zanim trafili oni do odbiorcy końcowego, czyli do pracodawcy . Nasączenie
dyskursu publicznego retoryką radykalnego racjonalizmu jest najważniejszą konsekwencją
promowania zapożyczonej z badań społecznych wizji rozwoju społecznego. Efektem tego stanu
rzeczy jest akceptacja coraz bardziej kontraktowego charakteru relacji między Ministerstwem Edukacji
i Kultury a uniwersytetami oraz pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a obywatelami z ich
usług korzystającymi.

96

Antikainen, A. (1981). The Regional Impact of Universities in Finland, Higher Education, 10 (4), s. 437-448.
Marttila, L., Lyytinen, A., Kautonen, M. (2008). Finnish polytechnics as providers of knowledge-intensive services, s. 417.
98
Por. Bernal, J.D., (1939). The Social Function of Science. Cambridge MA: MIT Press.
99
Musiał, K. (2013). Uniwersytet na miarę swego czasu…, op.cit., s. 114-116.
100
Jalava, M. (2012). The University in the Making of the Welfare State. The 1970s Degree Reform in Finland, s. 75-76.
101
Ibidem, s. 76.
97

38

4.4. Poparcie polityczne i społeczne w dziedzinie reform finansowania edukacji
wyższej
Zmian zachodzących w fińskim szkolnictwie wyższym od lat 90., opartych na solidnym poparciu
politycznym i społecznym, nie sposób postrzegać w oderwaniu od wcześniejszej dekady, kiedy to kraj
ten odnotowywał wysoki i stabilny wzrost w całej gospodarce narodowej, co przekładało się na
przeznaczanie znacznych środków na edukację i szkolnictwo wyższe. Było to możliwe dzięki
zadekretowanemu długofalowemu finansowaniu tego sektora, zawartemu już w uchwalonej w 1966 r.
ustawie o rozwoju szkolnictwa wyższego w latach 1967-1986. W tym czasie szkolnictwo wyższe
zmieniało swą definicję z dobra luksusowego w dobro inwestycyjne, na bazie którego Finlandia
zamierzała zrealizować ideę równości społecznej i jednocześnie wykorzystać rezerwy tkwiące w
102
pozbawionych dotychczas wyższego wykształcenia obywatelach . Ekspansja fińskiego szkolnictwa
wyższego była więc ściśle powiązana z realizacją celów państwa opiekuńczego i uzyskiwała szerokie
poparcie największych partii politycznych i społeczeństwa. Szkolnictwo wyższe było wspierane przez
politykę promującą ideały równości i miało również pełnić rolę czynnika wspierającego równy rozwój
wszystkich regionów Finlandii, dzięki czemu w latach 1960-1990 w dużej mierze zrealizowano postulat
zapewnienia wszystkim obywatelom równych szans edukacyjnych.
Wspomnienie ustawy z 1966 r. w kontekście zmian zachodzących w kolejnych dekadach jest o tyle
istotne, że wprowadziła ona do systemu fińskiego szkolnictwa wyższego instytucję długookresowego
centralnego planowania. Niekwestionowane w zasadzie przez żadne siły polityczne przekładało się
ono na bardzo długofalowe (20 lat) zaplanowanie wzrostu tak po stronie państwowych nakładów na
szkolnictwo wyższe, jak też po stronie oczekiwanych rezultatów w postaci określonej, wzrastającej
ilości wykształconych absolwentów w poszczególnych dyscyplinach. Centralne i długofalowe
planowanie szkolnictwa wyższego pełniło również funkcję ochronną dla jego finansowania, gdyż
nawet kryzys gospodarczy połowy lat 70. nie spowolnił w istotnym stopniu długofalowego wzrostu
103
nakładów na rozwój tego sektora . Jest rzeczą oczywistą, że tak długofalowo zaplanowany i
relatywnie chojny program finansowania edukacji wyższej cieszył się dużym poparciem społecznym.
W kontekście popracia społecznego dla wprowadzanych reform szczególnie gorące okazały się
debaty związane z nową ustawą o uniwersytetach z 2009 r., która formalną, istniejącą do tej pory
autonomię uczelni wsparła jeszcze rozwiązaniami prawnymi, które uczyniły z uniwersytetów
niezależne konsorcja prawa publicznego i fundacje prawa prywatnego. Zmiana ta odczuwana przez
104
uniwersytety i przyczyniająca się do narastania zjawiska „akademickiego kapitalizmu” w Finlandii ,
nie wywołuje jednak protestów społecznych. Reformy są odczuwalne przede wszystkim dla instytucji
szkolnictwa wyższego, zmuszonych do podniesienia wydajności, w mniejszym zaś stopniu dla
obywateli, gdyż kształcenie na poziomie wyższym przez cały czas jest nieodpłatne. W ostatnich kilku
dekadach zmianie uległy również preferencje polityczne Finów, którzy w większym stopniu gotowi są
akceptować indywidualizację zachowań społecznych i autonomizację jednostek, typową dla
społeczeństwa postindustrialnego.
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6. Aneksy
Aneks nr 1. Finansowanie bazowe uniwersytetów w Finlandii od 2015 r.

Źródło: OKM 2014 - Vahvemmat kannusteet koulutuksen ja tutkimuksen laadun vahvistamiselle.
Ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen, s.14.
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Aneks nr 2. Projekt finansowania bazowego politechnik od 2014 r.

Źródło: Vuorinen B. (2013). HE in Finland, Ministerstwo Edukacji i Kultury Finlandii, prezentacja
multimedialna 23.4.2013 r.
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Aneks nr 3. Propozycja komisji ws. reform sposobów finansowania szkolnictwa
wyższego z 2011 r.
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Aneks nr 4. Liczba pracowników akademickich zatrudnionych na uniwersytetach w Finlandii w wybranych latach.
Topics: Teachers
Universities: All universities
Fields of education: All fields of education
Years: 1990,2000,2005,2009

Year

Profs
and
associate
profs

Profs
and
associate
profs,
women

Senior
assistants

Senior
assistants,
women

1990

1 842

242

523

2000

2 106

424

2005

2 255

2009

2 286

Lecturers

Lecturers,
women

Full-time
teachers

Full-time
teachers,
women

662

1 770

783

585

302

1 473

770

1 913

1 118

277

225

242

1 182

588

2 606

1 331

202

115

230

777

421

2 743

1 446

277

165

Assistants

Assistants,
women

135

1 834

689

254

501

630

560

593

Źródło: https://kotaplus.csc.fi/online/Haku.do [dostęp: 2014.12.20]
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Streszczenie
Reformy finansowania szkolnictwa wyższego we Francji przebiegają stopniowo od początku lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Stopniowe, z pozoru drobne zmiany prowadzą jednak
konsekwentnie do dużych zmian instytucjonalnych.
Zmiany wprowadzone pod wpływem kolejnych fal reform szkolnictwa wyższego z lat 1990-2013
obejmują następujące obszary: 1) Zmienione zostały tradycyjne, centralistyczne relacje państwo –
instytucje szkolnictwa wyższego. Nastąpiło wycofywanie się państwa z bezpośredniego nadzoru i
bezpośredniej kontroli szkolnictwa wyższego poprzez nowe metody finansowania – nowy system
kontraktowy, nowe ciała zewnętrzne zajmujące się alokacją środków finansowych i oceną kadry
akademickiej i programów studiów, przy zachowaniu kluczowego głosu w kwestiach proceduralnych, a
nie substancjalnych. 2) Zmienione zostały tradycyjne, kolegialne relacje kadra akademicka – dziekani
wydziałów – prezydenci uczelni w stronę relacji coraz bardziej menadżerskich. Zwłaszcza
niepomiernie wzrosła w tym okresie rola prezydentów uniwersytetów i kierowanych przez nich
zespołów zarządzania. Zmalała zarazem rola reprezentantów kadry akademickiej. 3) Zmieniła się
koncepcja autonomii uczelni – uczelnie reprezentowane przez swoich prezydentów zdobywały coraz
więcej autonomii w zewnętrznych relacjach z państwem (na poziomie centralnym), co było wyrazem
decentralizacji władzy. 4) Zmieniły się wzorce międzysektorowej dystrybucji badań naukowych i
kształcenia – uniwersytety otrzymały w dużej mierze nieznaną wcześniej możliwość prowadzenia
oddzielnie finansowanych przez państwo badań naukowych, najczęściej w konfiguracji z innymi
podmiotami, na przykład instytutami badawczymi. Tradycyjnie, do początku tego wieku, badania
naukowe nie były prowadzone w sektorze uniwersyteckim, a zajmowały się nimi niemal wyłącznie
krajowe instytuty badawcze, które z kolei nie prowadziły kształcenia studentów czy doktorantów.
5) Pojawiły się elementy konkurencji między uczelniami, wydziałami i poszczególnymi naukowcami.
Francja zaczyna stopniowo zrywać z jednym z fundujących mitów swoich uniwersytetów głoszącym,
że wszystkie instytucje i cała kadra akademicka są równie dobre (i zasługują na takie samo
finansowanie). 6) Zaczyna zmieniać się krajowa mapa wypełnianych misji i krajowego oraz
międzynarodowego prestiżu akademickiego. Uniwersytety francuskie tradycyjnie pod względem
prestiżu ustępowały w misji kształcenia Grandes Écoles, a w misji badań naukowych krajowym
instytutom badawczym. Jednak pod wpływem internacjonalizacji i globalizacji w nauce i szkolnictwie
wyższym, z jednej strony zmienia się międzynarodowa koncepcja prestiżu akademickiego i jej
najważniejsze parametry. Z drugiej zaś strony stosunkowo niska międzynarodowa pozycja Francji w
rankingach dostrzeżona w połowie ubiegłej dekady doprowadziła do stopniowego zrywania z polityką
izolacji uniwersytetów od badań naukowych. 7) Nie uległ zmianie pod wpływem reform podstawowy
dogmat francuskiego szkolnictwa wyższego – że jest ono bezpłatne, a dostęp do niego jest
gwarantowany przez państwo. Pomimo braku funkcjonowania czesnego w sektorze uniwersyteckim
(i Grandes Écoles), opłaty rejestracyjne są wyższe niż dekadę temu i stają się coraz bardziej
zróżnicowane. Ponadto stopniowo, z finansową pomocą państwa, rozwija się sektor prywatny
szkolnictwa wyższego, do którego uczęszcza 18% studentów. 8) Nie uległ również zmianie pod
wpływem reform najważniejszy podział funkcjonujący we francuskim publicznym szkolnictwie
wyższym, czyli podział pod kątem selektywności: niezwykle selektywny sektor Grandes Écoles i
otwarty, nieselektywny (jedynie w momencie przyjmowania na pierwszy rok studiów) sektor
uniwersytecki. 9) Nie uległa również zmianie tradycyjna obawa reformatorów szkolnictwa wyższego
przed protestami (zwłaszcza młodszej i kontraktowej) kadry akademickiej i studentów oraz
zamieszkami ulicznymi, które doprowadziły do rezygnacji z licznych pomysłów zmian od roku 1990.
10) Francuski system finansowania szkolnictwa wyższego od początku lat 90-tych odchodzi od
scentralizowanego modelu państwowego w stronę modelu, który stopniowo nabiera cech modelu
rynkowego czy quasi-rynkowego. Nadal tylko w niewielkiej mierze uniwersytety francuskie konkurują o
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studentów między sobą. Konkurencja z prestiżowym i selektywnym sektorem Grandes Écoles jest
nadal prawie niemożliwa: oba sektory spełniają w społeczeństwie francuskim zupełnie inne funkcje.
Uniwersytety konkurują natomiast coraz bardziej z sektorem instytutów nadawczych o państwowe (i
regionalne) fundusze przeznaczone na badania naukowe.
Trzy najważniejsze zmiany wynikające z drobnych kroków wprowadzanych przez kolejne fale reform
we Francji to (1) zmiany, które przyniósł ze sobą kontraktowy system finansowania uniwersytetów; (2)
odkrycie lokalnej i regionalnej roli uniwersytetów; oraz (3) instytucjonalne wzmocnienie uniwersytetów
w ich relacjach z państwem, czyli (zewnętrzna) autonomia.
Zmiany w finansowaniu wprowadzane od 1990 roku powodują, że system szkolnictwa wyższego staje
się coraz bardziej skomplikowany i obejmuje coraz większą liczbę aktorów instytucjonalnych. Oprócz
państwa reprezentowanego przez centralne ministerstwa, ważnym aktorem stały się regiony, których
kontrakty z państwem obejmują (w pewnej mierze, najczęściej w wymiarze kilku procent budżetu)
kształcenie i badania naukowe); ponadto partnerami w nowych mechanizmach finansowania (np.
PRES i RTRA) stał się sektor korporacyjny.
Miejsce centralizacji (decyzje ministerstwa szkolnictwa wyższego) i biurokratyzacji władzy w
szkolnictwie wyższym, znanych jeszcze z lat 80-tych ubiegłego wieku, zajmują jej decentralizacja i
policentryzacja. Decyzje dotyczące alokacji środków finansowych podejmowane są nie jednostronnie
na poziomie ministerstwa, ale w trybie bardziej partnerskim, w ramach negocjacji prowadzonych
między ministerstwem a nową grupą menadżerską, reprezentowaną przez uczelnianych prezydentów.
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Summary
Reforms of financing higher education in France have been gradually in place since the beginning of
the 1990s. Gradual, seemingly small changes, have consistently led to large-scale institutional
transformations.
The changes introduced within the subsequent waves of higher education reforms from the years
1990-2013 refer to the following ten areas: 1) Traditional, centralistic relationships between the state
and higher education institutions have been changed. The state has withdrawn from direct supervision
and control of higher education through new methods of financing: a new contractual system, new
external bodies responsible for the allocation of financial resources and the assessment of the
academic profession and academic curricula were introduced. The state maintained its power in
procedural rather than in substantive academic matters. 2) Traditional, collegial relationships between
the academic profession – deans of faculties – and presidents of universities have been changed
towards more managerial relationships. Especially, the role of university presidents and managerial
units led by them has increased in this period. At the same time, the role of representatives of
academics has decreased. 3) The conception of the university autonomy has got changed –
universities represented by their presidents have gained more autonomy in external relationships with
the state, which was an element of the decentralization of power. 4) The patterns of the cross-sectoral
distribution of research tasks and teaching tasks have got changed – universities were able to conduct
research, separately funded by the state, most often in configuration with other units, such as, for
instance, research institutes. Traditionally, research was conducted only by research institutes and
research institutes, in turn, were not teaching either teaching or doctoral students. 5) There appeared
elements of competition between institutions, faculties, and particular academics. France is beginning
to get rid of one of the founding myths of its universities according to which all institutions and all
academics are equally good (and deserve equal levels of public funding). 6) A national map of tasks
and institutional prestige is beginning to be changing. French universities have traditionally had lower
prestige in teaching than Grandes Ecoles and lower prestige in research than research institutes. But
with the impact of globalization and internationalization in science and higher education, on the one
hand there is a change in an international conception of academic prestige and its major parameters.
One the other hand, a relatively low position of France in international university rankings noticed in
the middle of the last decade has led to the gradual demise of the policy of the isolation of French
universities from research. 7) A fundamental dogma of French higher education has not been
demolished under the impact of reforms – a dogma that higher education is free and the access to it is
funded by the state. Despite the fact that tuition fee is not operating in the sector of universities (and
that of Grandes Ecoles), registration fees are higher than a decade ago and they are becoming more
differentiated. Also the private sector is developing gradually, with the financial support provided by the
state. It enrolls 18% of the student body. 8) The most important division in French higher education the
division based on the levels of academic selectivity – has not disappeared as a consequence of
reforms. The university sector is open and non-selective, and Grandes Ecoles are highly selective.
9) Also the traditional anxiety of reformers of higher education of protests of students and (especially)
contracted academic staff has not disappeared. 10) The French system of higher education financing
since 1990 has been moving away from a central bureaucratic model towards a model with market or
quasi-market characteristics. French universities are still competing for students to a very limited
degree only. The competition with the selective system of Grandes Ecoles is still not practically
possible. But universities have been competing more and more with the sector of research institutes
for state (and regional) research funds.
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The three most important changes resulting from small steps being introduced by subsequent waves
of reforms in France are the following: 1) the changes brought about by the implementation of the
contractual system in university funding, 2) the emergence of a local and regional role of universities
and 3) the institutional reinforcement of universities in their relationships wit the state (or the increase
of external autonomy).
The changes being introduced since 1990 have caused the system of higher education to become
ever more complicated and consisting of ever more institutional actors. Apart from the state
represented by the relevant central ministries, also regions have become relevant actors, Regional
contracts for universities include teaching and research; also the corporate sector has become a
partner to new mechanisms of financing.
Instead of centralization (decisions taken by the ministry if higher education) and bureaucratization of
power in higher education, known from the 1980s, there emerge decentralization and policentralization
of power. The decisions about the allocation of financial resources are no longer arbitrarily taken by
the ministry but they are taken in a more partner-like mode, as part of negotiations between the
ministry and newly emergent managerial groups represented by university presidents.
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1. Organizacja szkolnictwa wyższego we Francji
1.1. Diagnoza głównych problemów szkolnictwa wyższego Francji
Jednym z podstawowych problemów związanych pośrednio z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego
we Francji jest bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych osób, w tym absolwentów szkół wyższych.
Zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów to obecnie, podobnie jak dwie dekady temu (zob.
Paul and Murdoch 2000), jedno z najważniejszych zadań reform szkolnictwa wyższego we Francji
(pozostałe to uczynienie francuskiego systemu konkurencyjnym na rynku studentów
międzynarodowych, zwiększenie międzynarodowo widzialnych osiągnięć francuskiej nauki,
podniesienie miejsc uczelni francuskich w rankingach międzynarodowych, uwolnienie części
szkolnictwa wyższego of gorsetu obowiązujących, biurokratycznych przepisów związanych z
zatrudnianiem kadry zajmującej się badaniami naukowymi i zwiększenie poziomu współpracy w
badaniach między uniwersytetami i instytutami badawczymi).
Analizując dane Eurostatu dotyczące poziomu bezrobocia i wskaźnika zatrudnialności we Francji,
zwłaszcza w kontekście młodych osób (do 25 roku życia), absolwentów szkół wyższych, czy ogólnie
wg poziomu wykształcenia możemy zauważyć interesujące tendencje. Prezentowane na wykresach 1
i 2 dane potwierdzają występowanie istotnej dysproporcji pomiędzy poziomem bezrobocia ogółem, a
bezrobociem dotykającym ludzi dopiero co wchodzących na rynek pracy, co może potwierdzać
słabość systemu edukacji i kształcenia zawodowego we Francji. Kryzys finansowy dodatkowo pogłębił
tę niekorzystną tendencję. Ponadto na przestrzeni ostatniej dekady (przede wszystkim wśród młodych
osób) zniwelowane zostały różnice w poziomie bezrobocia kobiet i mężczyzn. Jeszcze pod koniec
ubiegłego stulecia we Francji zjawisko bezrobocia dotykało przede wszystkim kobiet (dla kobiet w
wieku poniżej 25 lat wskaźnik ten wynosił 52%). Obecnie poziom bezrobocie młodzieży we Francji jest
wysoki i dotyka w równym stopniu kobiety, jak i mężczyzn.
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Wykres 1. Poziom bezrobocia [%] we Francji w latach 1990-2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Wykres 2. Poziom bezrobocia wśród młodzieży (do 25 roku życia) [%] we Francji w latach 1990-2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

9

Sytuacja zatrudnienia w ujęciu całościowym, bez względu na strukturę wiekową, uwzględniająca
poziom wykształcenia przedstawia się nieco bardziej optymistycznie dla osób legitymujących się
wykształceniem wyższym. Wskaźnik zatrudnialności kształtuje się na poziomie ponad 80% dla tej
grupy osób. W tym ujęciu (patrz wykres 3) widać istotne dysproporcje możliwości na rynku pracy dla
osób z różnym poziomem wykształcenia – poziom zatrudnialności dla osób o najniższych
kwalifikacjach wynosi zaledwie 25%.

Wykres 3. Poziom zatrudnienia osób w wieku 18-34 [%] we Francji wg struktury wykształcenia w
latach 2003-2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Firma McKinsey opracowała na zlecenie rządu francuskiego raport dotyczący analizy bezrobocia
1
młodzieży we Francji. Jednym z czynników wpływających negatywnie na poziom bezrobocia jest w
tym kraju nieufność młodych obywateli do systemu edukacji i szkolnictwa wyższego, a także
rozczarowanie wynikające z różnicy między oczekiwaniami rynku pracy a uzyskiwanymi
kompetencjami i kwalifikacjami. Do czynników wpływających niekorzystnie na sytuację młodzieży
francuskiej zaliczono również aspekt finansowy, a mianowicie niewystarczające wsparcie finansowe
młodzieży, która chciałaby kontynuować naukę. Z kolei pracodawcy wskazali jako przyczynę
wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodzieży nieodpowiedni poziom ich umiejętności i kwalifikacji.
Według pracodawców szkoły wyższe, a w szczególności uniwersytety, kładą zbyt duży nacisk na
wiedzę akademicką i teoretyczną. Absolwenci, w opinii pracodawców, nie nabywają umiejętności,
które są wykorzystywane w miejscu pracy. Absolwenci uczelni nie posiadają kompetencji miękkich,
kwalifikacji informatycznych, znajomości języków obcych (głównie języka angielskiego), umiejętności
pracy w zespole, prezentowania wyników pracy, analiz, komentarzy czy zarządzania projektami.
Zdaniem autorów tego raportu, jest to dowód na istnienie luki pomiędzy umiejętnościami i
kwalifikacjami nabywanymi w procesie kształcenia, a oczekiwaniami rynku pracy i pracodawców.

1

McKinsey 2013, E2E Europe youth survey, http://www.mckinsey.com/, dostęp z dnia 06.12.2014 r.
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Międzynarodowe badania porównawcze dotyczące zatrudnienia absolwentów szkół wyższych
prowadzone w Europie (na przykład projekt badawczy CHEERS – Careers After Higher Education – A
European Reserach Study, prowadzony w 11 krajach Europy i w Japonii na próbie ponad 36 000
absolwentów) pokazują, że sytuacja francuskich absolwentów na rynku pracy – w porównaniu z
innymi krajami i abstrahując od sytuacji ostatnich lat, na którą olbrzymi wpływ wywiera kryzys
finansowy – jest trudna. Francja ma trzeci najniższy (po Włoszech i Hiszpanii) odsetek absolwentów,
którzy znajdują pracę zaraz po skończeniu studiów. Odsetek ten wynosi 23%, przy czym dla takich
krajów europejskich jak Niemcy (48%), Norwegia (52%) i Czechy (60%) jest on ponad dwa razy
większy. Jednocześnie odsetek absolwentów poszukujących pracy przez ponad pół roku jest w
przypadku Francji również trzeci najwyższy w Europie, po Hiszpanii i Włoszech, i wynosi 27%. Ponad
pół roku poszukują pracy absolwenci prawa (39%) i nauk społecznych (34%), a absolwenci kierunków
biznesowych w stosunkowo niewielkim odsetku (16%) szukają pracy w analizowanym okresie
(Teichler 2007: 57-58). Chociaż trend francuski nie różni się znacznie od trendu europejskiego
(absolwenci kierunków biznesowych niemal wszędzie znajdują szybko pracę), to okres znalezienia
pierwszej pracy we Francji jest radykalnie dłuższy niż w większości analizowanych krajów. Niemal
połowa (48%) absolwentów zaczyna jednak szukać pracy dopiero po upływie trzech miesięcy od
ukończenia studiów, co jest zdecydowanie najwyższym odsetkiem w Europie (drugi najwyższy wynik
to Hiszpania, 21%, a średnia dla Norwegii, Szwecji i Niemiec wynosi 7-8%). Dane te mogą
pokazywać, że uczelnie francuskie nie wyrabiają w studentach potrzeby zatrudnienia w stopniu
porównywalnym do innych krajów. Dane powyższe stały się elementem negatywnej diagnozy stanu
francuskiego szkolnictwa wyższego. Jednocześnie tradycyjnie etatystyczne nastawienie
społeczeństwa francuskiego, w tym nastawienie studentów, w powiązaniu ze stosunkowo niskim
poziomem powiązania kształcenia z rynkiem pracy powoduje, że francuscy absolwenci (5 lat po
ukończeniu studiów) prezentują zdecydowanie najniższy w Europie poziom samozatrudnienia (1,6%),
przy czym wielu krajach Europy poziom ten jest kilkakrotnie wyższy (Włochy 18,5%, Hiszpania 8,7% z
jednej strony, a z drugiej Austria, Niemcy i Czechy 7,9-8,5% oraz Norwegia i Szwecja 2,3-3%,
Teichler 2007: 106).
Jednocześnie z badań ankietowych prowadzonych w ramach projektu CHEERS wynika, że francuscy
absolwenci deklarują najniższy spośród jedenastu badanych krajów europejskich poziom użyteczności
studiów do zadań wykonywanych w ramach swojej pracy (41%, przy średniej dla tych krajów
wynoszącej 62%; mniej niż 50% deklarowali absolwenci w takich krajach jak Włochy, Niemcy i Wielka
Brytania; zob. Schomburg, Teichler 2006: 102). Zarazem w tym samym badaniu francuscy absolwenci
deklarują drugi najwyższy poziom niedopasowania obszaru studiów do wykonywanej pracy (na
stwierdzenie, że „moje studia wyższe nie są wcale związane z obszarem wykonywanej pracy”, aż 15%
absolwentów odpowiada twierdząco, przy średniej dla Europy dwukrotnie niższej i wynoszącej 8%;
większe niedopasowanie występuje tylko w Wielkiej Brytanii i wynosi tam 18%, 11% wynosi w Austrii i
8% w Niemczech; Schomburg, Teichler 2006: 105). Absolwenci we Francji deklarują również
najwyższy w Europie stopień niedopasowania między poziomem zdobytego wykształcenia a
wykonywaną pracą: 8% francuskich absolwentów zgadza się w pełni z twierdzeniem o braku związku
między zatrudnieniem a poziomem wykształcenia, przy czym średnia dla badanych krajów
europejskich jest dwa razy niższa i wynosi 4% respondentów (w Niemczech, Czechach i Holandii
odsetek ten pozostaje na poziomie 1-2%; Schomburg, Teichler 2006: 108). Nieprzypadkowo w
rankingu niedopasowania szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy wszystkich Francja zajmują
najgorszą pozycję w Europie (Schomburg, Teichler 2006: 112). W innym ogólnoeuropejskim badaniu
REFLEX, które objęło 70 000 absolwentów z 15 krajów europejskich i Japonii i koncentrowało się na
różnych wymiarach niedopasowania zatrudnienia do otrzymanego wykształcenia, Francja wypada
stosunkowo słabo: absolwentów francuskich charakteryzuje najwyższy poziom bezrobocia (razem ze
Szwajcarią i Hiszpanią, oraz średni poziom niedopasowania poziomego, pionowego oraz zarówno
poziomego, jak i pionowego, Allen i van der Velden 2011: 202-203).
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1.2. Reformy szkolnictwa wyższego we Francji
Reformy szkolnictwa wyższego we Francji, a zwłaszcza reformy jego finansowania, przebiegają
stopniowo od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Stopniowe, z pozoru drobne zmiany
prowadzą jednak konsekwentnie do dużych zmian instytucjonalnych.
Przy okazji najistotniejszych zmian często nie używa się we Francji określeń „reformy” (tak na przykład
było w przypadku pierwszej z nich, wprowadzającej finansowanie kontraktowe w 1990 r.), stawiając na
określenia pozbawione zabarwienia emocjonalnego (i pomijając takie
jak prywatyzacja,
nacjonalizacja, czesne czy zróżnicowanie instytucji czy zróżnicowanie kadry akademickiej). Reformy w
ostatnim ćwierćwieczu, w swoich kolejnych odsłonach, najczęściej sygnowane nazwiskami kolejnych
ministrów właściwych dla szkolnictwa wyższego, doprowadziły stopniowo do potężnych zmian
dotykających najważniejszych kwestii budzące najwięcej kontrowersji we francuskim społeczeństwie i
wśród francuskich polityków.
Zmiany wprowadzone pod wpływem kolejnych fal reform szkolnictwa wyższego z lat 1990-2013
obejmują następujące obszary:
1) Zmienione zostały tradycyjne, centralistyczne relacje państwo – instytucje szkolnictwa
wyższego. Nastąpiło wycofywanie się państwa z bezpośredniego nadzoru i bezpośredniej kontroli
szkolnictwa wyższego poprzez nowe metody finansowania – nowy system kontraktowy, nowe ciała
zewnętrzne zajmujące się alokacją środków finansowych i oceną kadry akademickiej i programów
studiów, przy zachowaniu kluczowego głosu w kwestiach proceduralnych, a nie substancjalnych.
Relacje instytucji z państwem, reprezentowanym przez ministerstwo, zostały poszerzone o relacje z
miejską, lokalną i regionalną administracją samorządową. Decentralizacja władzy w sektorze
uniwersytetów nie doprowadziła jednak do osłabienia roli państwa, nadal najważniejszego sponsora
kształcenia i akademickich badań naukowych, a jedynie zredefiniowała jego rolę zgodnie z ideami
Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management), wprowadzanymi w życie w olbrzymiej
większości systemów Zachodniej Europy od początku lat dziewięćdziesiątych. Oprócz państwa,
silnymi partnerami uczelni stały się miasta i regiony, zarówno pod względem formalnym, jak i
finansowym.
2) Zmienione zostały tradycyjne, kolegialne relacje kadra akademicka – dziekani wydziałów –
prezydenci uczelni w stronę relacji coraz bardziej menadżerskich. Zwłaszcza niepomiernie wzrosła w
tym okresie rola prezydentów uniwersytetów i kierowanych przez nich zespołów zarządzania. Zmalała
zarazem rola reprezentantów kadry akademickiej. Wraz z pojawieniem się kontraktowego systemu
finansowania uniwersytetów (początkowo w małym stopniu i z pominięciem części budżetu
przeznaczonej na badania naukowe) pojawiła się konieczność przygotowywania czteroletnich planów
strategicznych rozwoju uczelni, dopasowanych do formuły finansowania kontraktowego.
3) Zmieniła się koncepcja autonomii uczelni – uczelnie reprezentowane przez swoich prezydentów
zdobywały coraz więcej autonomii w zewnętrznych relacjach z państwem (na poziomie centralnym),
co było wyrazem decentralizacji władzy. Jednocześnie w ramach uczelni, w relacjach wewnętrznych,
rosła centralizacja władzy wyrażająca się w rosnącej władzy centralnych zespołów menadżerskich
kierowanych przez prezydentów uczelni i malejącej, tradycyjnej, kolegialnej władzy kadry
akademickiej. Nowy wewnętrzny układ sił w ramach uczelni objął takie obszary jak polityka
zatrudnieniowa i awansowa, podział obowiązków w ramach obowiązującego pensum dydaktycznego i
czasu przeznaczonego na badania naukowe, oferty kształceniowej, w tym przede wszystkim
powstawania nowych szkół doktorskich oraz priorytetów prowadzonych zespołowych badań
naukowych. Wewnętrzna centralizacja władzy związana była z rosnącym naciskiem na rolę
czteroletnich instytucjonalnych kontraktów zwieranych między uczelniami i ministerstwem oraz
będącymi ich nieodłączną częścią planami strategicznymi uczelni. Autonomia uczelni oznacza coraz

12

silniejszą autonomię jej prezydenta w relacjach z państwem, a zarazem coraz słabszą autonomię
kadry akademickiej wobec swojej wewnętrznej, akademickiej hierarchii władzy.
4) Zmieniły się wzorce międzysektorowej dystrybucji badań naukowych i kształcenia –
uniwersytety otrzymały w dużej mierze nieznaną wcześniej możliwość prowadzenia oddzielnie
finansowanych przez państwo badań naukowych, najczęściej w konfiguracji z innymi podmiotami, na
przykład instytutami badawczymi (w ramach powstających od 2007 roku PRES, analizowanych
poniżej). Tradycyjnie, do początku tego wieku, badania naukowe nie były prowadzone w sektorze
uniwersyteckim, a zajmowały się nimi niemal wyłącznie krajowe instytuty badawcze, które z kolei nie
prowadziły kształcenia studentów czy doktorantów. Sektor uniwersytecki jest dzisiaj, w ramach
przeprowadzonych reform, silnie wspierany w prowadzeniu badań naukowych, również ze względu na
zmieniającą się (i zarazem globalizującą) koncepcję tego, czym zajmują się najlepsze uniwersytety na
świecie. Globalna koncepcja uniwersytetu badawczego (w tym koncepcja world-class university,
wspierana przez anglosaską ideologię stratyfikacji uniwersytetów wyrażającą się w rosnącej roli
globalnych rankingów uniwersytetów) odgrywa we Francji coraz większą rolę, zwłaszcza na poziomie
polityki wobec szkolnictwa wyższego. Potężny wpływ odegrały tutaj i nadal odgrywają światowe
rankingi uniwersytetów, w tym ranking szanghajski, opierające się przede wszystkim na kryteriach
związanych z dorobkiem naukowym kadry i prowadzonymi badaniami naukowymi. Francja ze swoim
potencjałem naukowym i kadrowym oraz wysokim poziomem finansowania akademickich badań
naukowych zajmuje w rankingach dobre, ale nie znaczące miejsca. W pierwszej setce najlepszych
uniwersytetów znajdują się cztery uczelnie z Francji (podobnie jak z Niemiec): Uniwersytet Paris 6 (im.
Pierra i Marie Curie) zajmuje 35 miejsce w rankingu szanghajskim (Academic Ranking of World
Universities) w 2014 roku, Uniwersytet Paris 11 – zajmuje miejsce 42, Ecole Normale Supérieure z
Paryża miejsce 67, a Uniwersytet w Strasbourgu miejsce 95. W pięćsetce znalazło się w 2-14 r. 21
uczelni francuskich (w porównaniu z 39 uczelniami z Niemiec).
5) Pojawiły się elementy konkurencji między uczelniami, wydziałami i poszczególnymi
naukowcami. Francja zaczyna stopniowo zrywać z jednym z fundujących mitów swoich
uniwersytetów głoszącym, że wszystkie instytucje i cała kadra akademicka są równie dobre (i
zasługują na takie samo finansowanie). Elementy konkurencji wymuszane są przez wybrane aspekty
reform z ostatniego ćwierćwiecza, takie jak na przykład rosnąca rola indywidualnego mierzalnego,
międzynarodowego dorobku naukowego w procedurach zatrudnienia i procedurach awansowych;
rosnąca rola internacjonalizacji kadry naukowej i internacjonalizacji badań naukowych; rosnąca rola
pozycji naukowej wybranych wydziałów lub innych części uczelni (takich jak nowo powstające centra
badawcze czy szkoły doktorskie) w ogólnokrajowych rankingach uczelni.
6) Zaczyna zmieniać się krajowa mapa wypełnianych misji i krajowego oraz międzynarodowego
prestiżu akademickiego. Uniwersytety francuskie tradycyjnie pod względem prestiżu ustępowały w
misji kształcenia Grandes Écoles, a w misji badań naukowych krajowym instytutom badawczym.
Jednak pod wpływem internacjonalizacji i globalizacji w nauce i szkolnictwie wyższym, z jednej strony
zmienia się międzynarodowa koncepcja prestiżu akademickiego i jej najważniejsze parametry (w
ramach której, zgodnie z modelem anglosaskim, o prestiżu instytucji decyduje poziom, zakres i prestiż
prowadzonych w jej ramach badań naukowych), co rykoszetem i pośrednio uderza we francuskie
Grandes Écoles. Z drugiej zaś strony stosunkowo niska międzynarodowa pozycja Francji w
rankingach dostrzeżona w połowie ubiegłej dekady (w 2004 roku w rankingu szanghajskim Francja
miała podobne miejsce jak w 2014: 4 uczelnie w pierwszej setce, 8 uczelni w pierwszej dwusetce i 22
uczelnie w pięćsetce) doprowadziła do stopniowego zrywania z polityką izolacji uniwersytetów od
badań naukowych. O ile dekadę temu miejsce Francji w rankingach globalnych można było uznać za
niskie, to dzisiaj, po dekadzie zwiększonych nakładów na badania w większości najbogatszych państw
świata, miejsce to uznać można za stosunkowo dobre, a z pewnością nie dramatycznie niskie. Sektor
uniwersytecki, zawsze stawiany w podwójnej opozycji wobec sektora instytutów badawczych
(badania) i sektora Grandes Écoles (kształcenie), stopniowo pod wpływem wprowadzanych reform (i
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zmieniającej się sytuacji międzynarodowej) zmienia swoje strategiczne położenie w ramach tych
trzech najważniejszych sektorów. Sektor uniwersytecki staje się zdecydowanie silniejszy niż
kiedykolwiek wcześniej od roku 1968, kiedy to przyjął swoją dzisiejszą, nowoczesną formę.
7) Nie uległ zmianie pod wpływem reform podstawowy dogmat francuskiego szkolnictwa wyższego –
że jest ono bezpłatne, a dostęp do niego jest gwarantowany przez państwo na mocy postanowień
francuskiej konstytucji wszystkim młodym ludziom spełniającym proste warunki formalne. Pomimo
braku funkcjonowania czesnego w sektorze uniwersyteckim (i Grandes Écoles), opłaty rejestracyjne
są wyższe niż dekadę temu i stają się coraz bardziej zróżnicowane (przede wszystkim uzależnione od
kierunku podejmowanych studiów). Ponadto stopniowo, z finansową pomocą państwa, rozwija się
sektor prywatny szkolnictwa wyższego, do którego uczęszcza 18% studentów. Zatem chociaż czesne,
prywatyzacja publicznego szkolnictwo wyższego czy współodpłatność za studia i podział kosztów
studiowania między państwo, studentów i ich rodziców i sektor biznesowy to pod względem
ideologicznym tematy tabu we francuskiej polityce edukacyjnej, pod względem praktycznym
odgrywają one rosnącą rolę.
8) Nie uległ również zmianie pod wpływem reform najważniejszy podział funkcjonujący we francuskim
publicznym szkolnictwie wyższym, czyli podział pod kątem selektywności: niezwykle selektywny sektor
Grandes Écoles i otwarty, nieselektywny (jedynie w momencie przyjmowania na pierwszy rok studiów)
sektor uniwersytecki (Deer 2009, Musselin 2004). Najnowsze badania pokazują wręcz, że w związku z
rosnącym umasowieniem szkolnictwa wyższego jako całości, selektywność Grandes Écoles rośnie i
dostęp do tego sektora dla młodzieży z grup społecznych o niższym kapitale społecznym i
kulturowym, spoza wąskiego kręgu grup uprzywilejowanych pod względem finansowym, staje się
trudniejszy niż w latach 80-tych, przed ostatnimi falami reform edukacyjnych (Deer 2005, Deer 2009,
Givord i Goux 2009). Mobilność społeczna, na jaką szansę dawały Grandes Écoles, staje się w
związku z tym coraz bardziej iluzoryczna (ich selektywność rośnie, podobnie jak selektywność na
poziomie przygotowującego do studiów na nich sektora PREP zlokalizowanego na poziomie
pomaturalnym). Pomimo tego, że sektor Grandes Écoles jest w całości oparty na finansowaniu
publicznym, to nie zbudza on większych kontrowersji i nie staje się przedmiotem zabiegów
reformatorskich. Jest taką samą kuźnią elit politycznych i biznesowych jak pół wieku temu, a jego
podstawowa funkcja społeczna pozostaje niezmienna.
9) Nie uległa również zmianie tradycyjna (od 1968 roku) obawa reformatorów szkolnictwa wyższego
przed protestami (zwłaszcza młodszej i kontraktowej) kadry akademickiej i studentów oraz
zamieszkami ulicznymi, które doprowadziły do rezygnacji z licznych pomysłów zmian od roku 1990.
Kolejne rządy wycofują się z części pomysłów, lub je przeformułowują, ale zarazem nie rezygnują z
ogólnego kierunku zmian w finansowaniu szkolnictwa wyższego przyjętego na początku lat 90-tych w
ramach finansowania kontraktowego (jeszcze wcześniej, w 1986 r. w upadł projekt zmian
wprowadzających w ograniczonej mierze czesne, podobnie stało się w 1993 r., kiedy zaproponowano
uczelniom wybór formuły prawnej i statusu prawnego, w jakim mogłyby funkcjonować; w 2003 r. rząd
wycofał się z projektu przyznającego dodatkowe fundusze strategiczne uczelniom, a w 2004 r.
wybuchły protesty związane z próbą wprowadzenia bardziej elastycznych form zatrudnienia na
uczelniach. Jednak chociaż wydawałoby się, że uczelnie są wrogie reformom czy konserwatywne,
praktyka od ponad dwóch dekad pokazuje, że zachodzące zmiany mają głęboki, a nie kosmetyczny
charakter (Musselin and Paradeise 2009: 21-22). Najważniejsze etapy reform to reforma prowadząca
do finansowania kontraktowego z 1990 r., pakt na rzecz badań naukowych z 2006 r. oraz ustawa o
autonomii uniwersytetu z 2007 r. Wszystkie one były pośrednio lub bezpośrednio związane procesami
podziału środków finansowych między uczelnie i ich podziału w ramach uczelni.
10) Francuski system finansowania szkolnictwa wyższego od początku lat 90-tych odchodzi od
scentralizowanego modelu państwowego w stronę modelu, który stopniowo (w wybranych aspektach)
nabiera cech modelu rynkowego czy quasi-rynkowego (Chevalier 2002: 88-89). Nadal tylko w
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niewielkiej mierze uniwersytety francuskie konkurują o studentów między sobą. Konkurencja z
prestiżowym i selektywnym sektorem Grandes Écoles jest nadal prawie niemożliwa: oba sektory
spełniają w społeczeństwie francuskim zupełnie inne funkcje. Uniwersytety konkurują natomiast coraz
bardziej z sektorem instytutów nadawczych o państwowe (i regionalne) fundusze przeznaczone na
badania naukowe. Elementy modelu (quasi-) rynkowego pojawiają się także w ramach nowych modeli
finansowania wprowadzanych w ramach realizacji paktu na rzecz badań naukowych z 2007 roku,
zwłaszcza PRES i RTRA, zob. Louvel 2010). Nie istnieje jednak we Francji system, w którym są
wyraźnie zdefiniowani „sprzedający” i „kupujący” usługi edukacyjne i badania naukowe (przy czym ci
drudzy w systemach quasi-rynkowych typu anglosaskiego to studenci i państwo). System
powszechnych opłat za studiowanie (albo wysokich opłat rejestracyjnych, albo typowego czesnego,
zróżnicowanego pod względem instytucji i kierunku studiów) nie jest poważnie rozważany pomimo
kryzysu ekonomicznego z powodów politycznych. Nie wydaje się również, aby przy aktualnym,
wysokim poziomie finansowania szkolnictwa wyższego i wysokim poziomie wydatków na jednego
studenta, system współfinansowania kosztów studiów w sektorze publicznym miał być wspierany na
gruncie argumentów finansowych. Natomiast argumenty ideowe we Francji są w tym zakresie
niezwykle mało społecznie przekonywujące.
W okresie ostatnich 25 lat stopniowo rośnie finansowa autonomia uniwersytetów rozumiana jako
zarządzanie swoim budżetem. Do 2007 r. pensje akademickie pozostawały w całkowitej gestii
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Jeszcze w 2002 r. jedynie 20% krajowego budżetu
przeznaczonego na uniwersytety było przez nie zarządzane. Aktualnie trzydzieści dziewięć procent
budżetu przydzielanego uniwersytetom opiera się na formule ściśle powiązanej z liczbą
przyjmowanych studentów, a 61% środków jest rozdzielanych w oparciu o wieloletnie kontrakty
uczelni z jednej strony z Ministerstwem, a z drugiej strony z krajowymi organizacjami badawczymi i
regionami (Musselin and Paradeise 2009: 23).
Trzy najważniejsze zmiany wynikające z drobnych kroków wprowadzanych przez kolejne fale reform
we Francji to (1) zmiany, które przyniósł ze sobą kontraktowy system finansowania uniwersytetów; (2)
odkrycie lokalnej i regionalnej roli uniwersytetów; oraz (3) instytucjonalne wzmocnienie uniwersytetów
w ich relacjach z państwem, czyli (zewnętrzna) autonomia (Musselin and Paradeise 2009: 23-31).
Po pierwsze, zmiany związane z wprowadzeniem kontraktowego systemu finansowania.
Reforma wprowadzająca system kontraktowy rozpoczęła się w 1988 r., kiedy minister edukacji
Lionel Jospin zapowiedział po raz pierwszy zmiany w alokacji środków przeznaczonych na
uniwersytety. Pozwalały na nie zapowiedzi uczynienia z edukacji priorytetu narodowego oraz dobry
stan finansów publicznych. Pierwsza wersja systemu kontraktowego obejmującego negocjacje
instytucji z ministerstwem kosztów ponoszonym w czteroletnim okresie przedstawionych razem z
planem strategicznym uczelni obejmowała 5-10% budżetu operacyjnego uczelni (nie licząc pensji). W
późniejszym okresie kontrakty obejmowała15% budżetu uczelni.
Z punktu widzenia ekonomii politycznej reform niezwykle istotny jest fakt, że ministerstwo nie nazwało
zmian ani innowacyjnymi, ani reformatorskimi. Samo słowo „kontrakt” nie budziło emocji ani
zwolenników, ani przeciwników zmian. Dopiero po czasie dostrzeżono (i publicznie wyeksponowano)
reformatorską siłę tego pozornie technicznego pomysłu. Pomysł nie zrodził protestów ani w
środowisku kadry naukowej, ani w środowisku studenckim.
Rewolucyjny charakter zmian, które były pogłębiane w ramach kolejnych etapów reform, obejmował
między innymi:
(1) Wprowadzenie logiki instytucjonalnej w relacjach ministerstwo – uczelnie, obok
dominującej dotąd logiki akademickiej (i dyscyplinarnej). Oprócz wartości akademickiej, każdy
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nowy projekt uczelniany musiał spójnie wiązać się z szerszą strategią instytucjonalną, przyjmowaną w
ramach czteroletniego planu strategicznego. Logika ta w relacjach ministerstwo – uczelnie dominuje
do dzisiaj: wymiar akademicki i dyscyplinarny jest ważny, ale musi w sposób spójny wiązać się z
wymiarem rozwoju instytucjonalnego.
(2) Ministerstwo postawiło na wzmocnienie relacji z prezydentami uczelni (kosztem osłabienia
relacji z dyscyplinami naukowymi poprzez uprzednie, silne relacje z ich przedstawicielami w postaci
ciał i komitetów eksperckich). Najważniejszymi partnerami dla państwa w zmieniających się relacjach
z uniwersytetami stali się ich prezydenci, a nie przedstawiciele kadry akademickiej lub przedstawiciele
dyscyplin naukowych. Przeniesiono punkt ciężkości w finansowaniu z badań naukowych
koncentrujących się na dyscyplinach naukowych (ignorujących jednocześnie ich organizację na
instytucjonalnym poziomie uczelni) na kontrakty stopniowo obejmujące również drobną część budżetu
przeznaczonego na badania naukowe w ramach wewnętrznie, instytucjonalnie uzgadnianych
priorytetów.
(3) Kluczem do uwolnienia procesów zmian w skali poszczególnych uczelni stał się plan
strategiczny, przygotowywany wspólnie przez wspólnotę akademicką i zespoły prezydenta w ramach
cyklicznych przygotowań do negocjacji finansowych z ministerstwem. Plan miał pomóc wskazywać
kierunki rozwoju uczelni i jej priorytety, również, a może nawet w pierwszych latach funkcjonowania tej
procedury, przede wszystkim, samym uczelniom. Założeniem reform było powstawanie planu nie na
drodze sumowania pomysłów poszczególnych wydziałów, ale na drodze wspólnego wypracowywania
propozycji instytucjonalnej dla ministerstwa. Plan stał się mocnym elementem rosnącej autonomii
uczelni – rozproszone plany wydziałowe od tej chwili mogły stawać się planami całej uczelni pod
warunkiem promowanej spójności instytucjonalnej. Najważniejsze priorytety danej uczelni w tej nowej
logice relacji państwo – uniwersytet to były priorytety wyrażone w planie strategicznym.
(4) Negocjacje z ministerstwem oraz powstanie wspólnego planu strategicznego wymagało
wzmocnienia roli prezydenckich zespołów zarządzania. Prezydenci stawali się stopniowo jedynymi
przedstawicielami uczelni w ich kontaktach zewnętrznych, zwłaszcza w negocjacjach finansowych z
ministerstwem, a jednocześnie rosło znaczenie CPU, konferencji prezydentów uniwersytetów w
kontaktach z państwem. Powstanie silnych zespołów zarządzających ułatwiło również kontakty z
administracją lokalną i regionalną, która coraz silniej włączała się do finansowania uczelni,
szczególnie w ramach tzw. kontraktów państwo – region, obejmujących nakłady (na poziomie kilku
procent budżetu) na kształcenie i badania naukowe.
(5) Relacje państwo – uniwersytety stawały się coraz mniej hierarchiczne i coraz bardziej
symetryczne. Kontrakty nie oznaczały jednak wycofywania się państwa z obszaru szkolnictwa
wyższego (znanego z innych krajów, które reformowały swojej systemy w ramach Nowego
Zarządzania Publicznego), ale radykalną zmianę typu interwencji państwa w edukację (opartą bardziej
na zaufaniu, przejrzystości z jednej strony, a kontroli z drugiej strony (Musselin and Paradeise 2009:
26). System finansowania kontraktowego dawał więcej autonomii uczelniom niż wcześniejszy system
finansowania scentralizowanego. Zarazem czynił z uczelni w większej mierze partnera ministerstwa,
który miał po raz pierwszy możliwość prezentowania swoich długoletnich planów rozwoju (i, chociaż w
drobnej mierze, negocjowania otrzymania na nie funduszy publicznych). Z czasem ważnym
elementem planu strategicznego stały się relacje z najbliższym otoczeniem uczelni, czyli miastami i
regionami.
Po drugie, zmiany związane z odkryciem lokalnej i regionalnej roli uniwersytetów
Druga ważna zmiana wprowadzona przez reformy to fakt, że regiony (i duże miasta) francuskie
stopniowo od połowy lat 80-tych odbudowywały swoje relacje z sektorem uniwersytetów, zarówno na
płaszczyźnie kształcenia, jak i badań naukowych. Regiony podpisywały z państwem kontrakty
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pięcioletnie (tzw. CPER, czyli Contrat Plan Etat Région), których drobne elementy obejmowały
kształcenie i akademickie badania naukowe (np. bogaty region stolicy Francji, Ile de France, rozpoczął
budowę regionalnej polityki szkolnictwa wyższego w połowie pierwszej dekady naszego wieku i
przeznaczył 5% budżetu regionalnego na badania prowadzone do 2009 r.). Regionalne zorientowanie
szkolnictwa wyższego miało pomagać władzom miejskim i regionalnym w walce z bezrobociem i
kryzysem zatrudnienia w sektorze przemysłowym, miało przyciągać do regionów czy miast firmy i
dawać nowe możliwości kształcenia i zatrudnienia ich mieszkańcom.
Na początku lat 90-tych Ministerstwo uruchomiło program „Uniwersytet 2000”, który miał za zadanie
umożliwić władzom regionalnym udział w finansowaniu sektora uniwersyteckiego. Pod koniec lat 90tych ten sam mechanizm zastosowano pod nazwą „U3M”, Uniwersytet trzeciego tysiąclecia
(Université du 3ème Millénaire). Realizacja tego projektu miała sprawić, aby uczelnie wyższe i
jednostki badawcze zwiększyły wkład w rozwój ekonomiczny regionów i kraju jako całości. Dodatkowo
planowane zmiany miały na celu odwrócenie niekorzystnej sytuacji w zakresie ilości kandydatów na
studia (corocznie zmniejszała się liczba osób chętnych do podjęcia nauki na studiach). Obok
połączonych wysiłków rządu centralnego i rządów lokalnych oraz regionalnych duży udział w realizacji
tego projektu miały środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Projekt ten realizowany był we
współpracy z programem dotyczącym rozwoju regionalnego Francji. Kontrakty regionalne zawierały
pakiety związane z rozwojem szkolnictwa wyższego i badań naukowych, które coraz silniej
instytucjonalizowały rozwój polityki regionalnej w obydwu obszarach.
W wyniku tych procesów, finansowanie i polityka edukacyjna na wyższym poziomie są dzisiaj dzielone
między kilka ministerstw (w tym ministerstwo szkolnictwa wyższego) i licznych regionalnych i
lokalnych partnerów, często z udziałem Unii Europejskiej i jej finansowania w ramach Europejskiego
Regionalnego Funduszu Rozwoju. Władze lokalne są niezbędnym partnerem, chociaż ich wpływ na
merytoryczną czy akademicką i naukową zawartość finansowanych programów jest niewielka.
Sterowanie szkolnictwem wyższym stało się tym samym bardziej policentryczne i poziome, a mniej
dwustronne (państwo – uniwersytety), hierarchiczne i centralne.
Po trzecie, instytucjonalne wzmocnienie uniwersytetów w ich relacjach z państwem, czyli
(zewnętrzna) autonomia
I wreszcie trzecia ważna zmiana to instytucjonalne wzmocnienie uniwersytetów, które na poziomie
instytucji przyjęło następujące formy: po pierwsze, zmieniła się rola prezydentów uczelni z mediatorów
wewnętrznych konfliktów i reprezentantów interesów uczelni na zewnątrz w stronę prezydentów jako
instytucjonalnych menadżerów i liderów. Ich wpływ na wewnętrzne funkcjonowanie uczelni jest
uznawany za bardzo duży. Konsekwencją reform było stopniowe profesjonalizowanie się
prezydentów: ich praca stała się full-time job, wymagającą specjalnych kompetencji interpersonalnych
i zarządczych.
Po drugie, wzrosła rola akademickich ciał kolegialnych (chociaż zmienił się również ich skład i metody
powoływania członków). Na uniwersytetach francuskich of 1984 r. funkcjonują trzy rodzaje ciał
kolegialnych: Rada ds. Studiów (CEVU), Rada ds. Nauki (CS) oraz Rada Zarządzająca (CA),
odpowiedzialna za podejmowanie wszystkich decyzji związanych ze środkami finansowymi. O ile w
latach 80-tych rola ciał kolegialnych była niewielka, o tyle dzisiaj są ważnym elementem zarządzania
uczelniami (na przykład Rada Zarządzająca jest odpowiedzialna za ostateczny kształt listy
rankingowej wysyłanej do ministerstwa wraz z wnioskami o utworzenie nowych stanowisk
dydaktycznych).
Po trzecie, system czteroletnich kontraktów przyczynił się do wzmocnienia zbiorowej tożsamości kadry
akademickiej, upowszechniania się wspólnych norm i wartości w ramach danego uniwersytetu (a
czasem specyficznych dal niego). Kontrakty finansowe doprowadziły do wzmocnienia debat
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wewnętrznych prowadzonych w ramach uczelni i do bardziej kolegialnego podejmowania decyzji (i to
niezależnie od wzmocnienia roli prezydenta, czyli od rosnącej wewnętrznej centralizacji władzy). I
wreszcie po czwarte, w związku z poprzednimi dwoma punktami, uniwersytety zajmują się obecnie
sprawami (i budują wokół nich nowe strategie), którymi dotąd niemal zupełnie się nie zajmowały:
literatura przedmiotu podaje przykłady stosowania nowego, specjalistycznego oprogramowania
wspierającego decyzje zarządcze, przygotowywanie i stosowania nowych wskaźników, w tym
wskaźników efektywności, rozwijania i formalizowania instytucjonalnej polityki badań naukowych (w
ramach negocjowanych z ministerstwem priorytetów badawczych), centralizacji zarządzania
projektami naukowymi i grantami badawczymi oraz, od 1999 r. (Ustawa o Innowacjach) otwierania
nastawionych rynkowo biur transferu technologii (tzw. SAIC) w celu stymulowania współpracy uczelni
z gospodarką i komercjalizacji wyników badań naukowych. W związku z tym pojawiają się nowe,
sprofesjonalizowane uczelniane miejsca pracy w administracji, wymagające zupełnie nowych
kompetencji.
Polityka kontraktowa w finansowaniu szkolnictwa wyższego nie została zakwestionowana i zmieniona
przez ostatnie dwie dekady, a część budżetu uczelni rozdzielana w oparciu o tę procedurę
nieznacznie rosła. Oznacza ona stopniowe opieranie się państwa na interwencjach proceduralnych, a
nie substancjalnych w szkolnictwie wyższym: skuteczne okazały się zwłaszcza regulacje i przepisy (a
nie ustawy o szkolnictwie wyższym) i ogólne zasady (a nie szczegółowe reguły). Szkolnictwo wyższe
dysponuje zatem coraz szerszą autonomią (powiązaną z wyższym poziomem rozliczalności,
autonomy plus accountability), jednak często powtarza się opinia, iż jest jeszcze zbyt wcześnie, aby
ocenić wpływ wszystkich zmian z lat 1990-2007 na Lutomię uczelni. Szczególnie trudna do oceny jest
zmieniająca się sytuacja kadry akademickiej, w tym nowe wymagania zatrudnieniowe i awansowe
oraz bezpieczeństwo zatrudnienia.
O ile zmiany na poziomie tradycyjnie dożywotnio zatrudnianej profesury oraz nieprofesorskiej kadry
wyższej nie są radykalne, o tyle zmiany dotyczące młodej kadry kontraktowej oraz kadry zatrudnianej
w ramach nowych mechanizmów finansowania nauki (obchodzących tradycyjne formy zatrudnienia
obowiązujące w ramach uczelni, ale już nie w ramach funkcjonujących w ich ramach fundacji) są
poważne i nie poddają się prostej ocenie. Z jednej strony mechanizmy te (PRES, czyli Pôles de
recherche et d’enseignement supérieur i RTRA, czyli Réseaux thématique de recherche avancée)
otwierają nowe możliwości zatrudniania i podwyższania poziomu zarobków kadry, jednak z drugiej
strony zatrudnienie to nie nosi wcześniejszych cech stabilności zawodowej. Kariera zawodowa staje
się mniej przewidywalna i bardziej powiązana z wynikami, przede wszystkim z wynikami
prowadzonych badań naukowych. Rośnie nieistotna czy nadal mało istotna w ramach zatrudnienia
dożywotniego rola produktywności badawczej i międzynarodowej działalności publikacyjnej. Nowy
system proponowany w nowo powstających miejscach pracy staje się zatem bardziej konkurencyjny i
mniej stabilny (bliższy modelowi anglosaskiemu). Kadra akademicka traci stopniowo przywileje
związane ze służbą cywilną, a zyskuje przywileje (i zagrożenia) związane z pracą w sektorze
przedsiębiorstw. Skala zmian jest niewielka, ponieważ nowe mechanizmy finansowania obejmują
niewielki odsetek kadry, ale mogą potencjalnie pokazywać kierunek zachodzących zmian.
W niektórych ujęciach francuskich reform podejmowanych pod roku 1990 twierdzi się, że wzmocniły
one tylko jednego aktora: prezydenta uczelni, co prowadzi często do mocnej tezy o stopniowej
menadżeryzacji francuskiego systemu szkolnictwa wyższego. O ile prezydenci w ramach reform
stawali się coraz bardziej menadżerami, o tyle dziekani, wybierani przez kadrę, a nie nominowani
przez prezydenta, pozostali primus inter pares (Mignot-Gérard 2010: 122). Ich naturalnym otoczeniem
po zakończeniu kadencji są ich wydziały.
Uchwalony w 2006 roku „Pakt na Rzecz Badań Naukowych” poprzedziły dwa lata debat publicznych i
akademickich, którym wielokrotnie towarzyszyły zamieszki studenckie. Dostarczył on nowych ram
instytucjonalnych, które wzmocniły wcześniejsze kierunki zmian. Zaproponowane zmiany były, po raz
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kolejny w analizowanym ćwierćwieczu, ewolucyjne, a nie rewolucyjne, i w taki właśnie sposób
prezentowane były społeczeństwu w debacie publicznej. Punktem wyjścia do jego uchwalenia była
diagnoza stanu francuskiego szkolnictwa wyższego, która pokazywała malejący udział w światowej
produkcji naukowej (analizowanej pod kątem liczby cytowań publikacji), niewystarczający poziom
patentowej aktywności kadry akademickiej oraz skomplikowane struktury instytucjonalne, w ramach
których prowadzone są badania naukowe (Bach i Llerena 2007, CHEPS 2010a i CHEPS 2010b).
Zaprezentowana w pakcie wizja uprawiania nauki pozostaje we francuskim kontekście
wyidealizowana, ale zbliża Francję do systemów nauki i innowacji w większości krajów Europy
(Musselin i Paradeise 2009: 37). Pakt nakłada nowe struktury na struktury istniejące, aby uniknąć
protestów w sektorze uniwersyteckim. Nowe struktury uprawiania badań naukowych i nowe sposoby
ich finansowania są tym samym opcjonalne i współistnieją z tradycyjnymi strukturami. To niezwykle
istotny aspekt wprowadzanej przez pakt reformy finansowania szkolnictwa wyższego. Pakt miał trzy
najważniejsze wymiary.
Po pierwsze, utworzono trzy nowe agencje rządowe. Dwie z nich ANR (Agence national de la
recherche) i AII (Agence de l’innovation industrielle, która została później połączona z inną agencją
publiczną, OSEO) zajmują się finansowaniem podstawowych i stosowanych badań naukowych.
Natomiast trzecia agencja AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de l‘enseignement
supérieur) zajmuje się ewaluacją prowadzonych badań naukowych. Po drugie, pakt umożliwia
powstawanie sieciowych struktur prowadzenia badań naukowych przez konsorcja instytucji
badawczych i kształceniowych różnego typu. Wyróżnia się trzy typy takich nowych, opcjonalnych
struktur i w każdym z nich otwarte jest uczestnictwo uniwersytetów. Pakt umożliwiał powstawanie
PRES (Pôles de recherche et d’enseignement supérieur), czyli nowych ośrodków skoncentrowanych
na badaniach i kształceniu o nowym statusie prawnym, którym proponuje się zachęty finansowe i
kadrowe. W ramach nowych, terytorialnie ograniczonych sieci, o wsparcie finansowe mogą wspólnie
starać się uniwersytety, Grandes Écoles i organizacje badawcze. W pierwszej rundzie konkursu
powstało 10 PRES.
Pakt umożliwiał również finansowanie łączenia się w sieci ośrodków zajmujących się badaniami
naukowymi prowadzonymi na światowym poziomie w ramach sieciowych RTRA (Réseaux thématique
de recherche avancée). W pierwszej rundzie konkursu powstało 13 RTRA, przy czym dofinansowanie
każdego z nich wyniosło ok. 15 mln euro oraz dodatkowe fundusze przyznawane przez sponsorów,
budynki oraz pensje przeznaczone dla naukowców). Ponadto pakt umożliwił powstawanie Pôles de
compétivité, terytorialnie ograniczonych klastrów łączących badania przemysłowe ze stosowanymi
badaniami naukowymi finansowanymi ze źródeł publicznych i prowadzonymi zarówno na
uniwersytetach, jak i w instytutach badawczych, o różnym poziomie finansowania, uzależnionym od
rozmiaru i ambicji badawczych danego klastra.
I wreszcie pakt zaproponował nowe ramy prawne i reguły zarządzania, które umożliwiały
funkcjonowanie powyższych, nowatorskich i skomplikowanych organizacji. W szczególności PRES i
RTRA mogą zakładać fundacje, które funkcjonują w ramach prawa prywatnego. Fundacja może
dysponować własnym kapitałem, być właścicielem nieruchomości i zatrudniać swoich własnych
pracowników. Takie usytuowanie prawne PRES i RTRA umożliwia obejście zapisu o dożywotnio
zatrudnionej kadrze akademickiej (Chevallier 2001) w charakterze urzędników państwowych. PRES i
RTRA mogą oferować swoim pracownikom prywatne kontrakty, mogą wybitnym naukowcom
fundować katedry i oferować wysokie pensje w atrakcyjnych miejscach pracy. W ramach własnych
programów mogą oferować miejsca doktoranckie i stanowiska postdoków. Mogą ponadto decydować
o własnej organizacji pracy, rozdzielać zadania kształceniowe i badawcze według własnych potrzeb i
w zgodzie z własnymi ograniczeniami i potrzebami zatrudnianej przez siebie kadry (Musselin in
Paradeise 2009: 37-38).
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Pakt na rzecz badań naukowych jest doskonałym przykładem pozornie drobnej reformy, która nie
zmienia obowiązujących reguł gry w finansowaniu badań naukowych, ale obok starych reguł
proponuje również, dodatkowo i opcjonalnie, nowe reguły. I w ramach nowych reguł proponuje duże
finansowanie. Nowy, opcjonalny system, otwiera nowe możliwości finansowe w nowym otoczeniu
prawnym i instytucjonalnym; pomija przy tym większość ograniczeń, jakie stawia tradycyjne otoczenie
prawne i instytucjonalne.
Tym samym drobna część kadry w wybranych obszarach badań naukowych i w najbardziej
konkurencyjnych naukowo miejscach może być przyjmowana do pracy i może prowadzić badania w
warunkach niespotykanych dotąd w publicznym systemie szkolnictwa wyższego i badań naukowych.
Pakt ten ma za zadanie radykalnie zwiększyć konkurencyjność prowadzonych badań, zwłaszcza w
obszarach, w których Francja pozostaje w światowej czołówce, i doprowadzić do większej mobilności
instytucjonalnej i produktywności badawczej wybranych zespołów badawczych, którym nowe warunki
pracy mogłyby odpowiadać. Pakt ten nie zmienia statusu prawnego i organizacyjnego uniwersytetów i
instytutów badawczych, ale przyspiesza trwające już dwie dekady zacieranie barier między nimi. Już
nie tylko uniwersytety mogą prowadzić badania naukowe, ale mogą je prowadzić wspólnie z Grandes
Écoles i sektorem instytutów badawczych w warunkach prawnych, instytucjonalnych i finansowych,
których żaden z tych sektorów nie jest w stanie zaoferować oddzielnie (pośrednio warunki te są
bliższe warunkom, w jakim badania podstawowe i badania stosowane prowadzone są w sektorze
przemysłowym, przy czym nie obowiązują w nim właściwe dla tego sektora normy niskiej
publikowalności wyników badań naukowych i lojalności wobec pracodawcy przewyższającej lojalność
wobec reprezentowanej przez siebie dyscypliny naukowej).
Pakt oferuje zachęty finansowe i prawne do łączenia się najlepszych zespołów badawczych w
wybranych, najbardziej konkurencyjnych globalnie obszarach badań. Jednocześnie, co niezwykle
istotne z perspektywy ekonomii politycznej reform, pakt nie zmusza kadry akademickiej do
postępowania zgodnie z nowym standardami, a jedynie „wysyła mocną wiadomość, jak powinna
wyglądać nowa dynamika” (Musselin i Paradeise 2009: 38). Zarazem powstanie nowej agencji ds.
finansowania podstawowych badań naukowych (ANR) sprawia, że fundusze na badania naukowe
przeznaczane dla sektora instytutów badawczych stają się bardziej konkurencyjne, ponieważ
konkurowanie o nie staje się otwarte dla badaczy zlokalizowanych w sektorze uniwersyteckim. Nowa
agencja ds. ewaluacji badań naukowych (ARES) przejmuje wszystkie funkcje związane z oceną
badań naukowych, na które monopol do tego momentu miał w dużej mierze prowadzący badania
sektor instytutów badawczych. Polityka oferująca klastry i terytorialnie ograniczone powiązania
sieciowe w ramach powstawania nowych beneficjentów funduszy na badania sprawia również, że
wpływ tego sektora na sektor uniwersytecki staje się mniejszy niż uprzednio.
Jednocześnie dostęp do nowych, konkurencyjnych środków na badania wraz z uniwersytetami (w
ramach PRES i RTRA) nie zwiększa radykalnie puli środków finansowych. Motywem wiodącym
przemian w finansowaniu badań naukowych w obydwu sektorach (sektor Grandes Écoles de facto w
badaniach nie uczestniczy) staje się dywersyfikacja źródeł finansowania, zwłaszcza w powiązaniu z
trwającym od lat 90-tych, stopniowym wycofywaniem się państwa z finansowania tzw. „dużych
programów naukowych”. Rośnie od tamtej pora rola funduszy kontraktowych. „Coraz bardziej, środki
finansowe muszą być zabezpieczane przez udział w konkursach na projekty organizowane przez
regiony, ministerstwa, Unię Europejską, firmy czy fundacje. Polityka ta znajduje odzwierciedlenie
zarówno w strukturze budżetów laboratoriów badawczych, jak i w formie publikacji współautorskich.
Jednak na poziomie zagregowanym, dywersyfikacja źródeł finansowania nie oznacza jednak
wyraźnego wzrostu finansowania prywatnego, chociaż zachodzą duże różnice między laboratoriami
badawczymi w tym zakresie. Zasoby finansowe pozostają przede wszystkim publiczne, ale pochodzą
z coraz bardziej zróżnicowanych ciał publicznych. Czas i wysiłek poświęcany na zdobycie środków
finansowych, jak się wydaje, wyraźnie wzrósł” (Musselin i Paradeise 2009: 39).
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Nowe instrumenty finansowe stosowane w badaniach naukowych mają dwie cechy, które pośrednio
zmieniają akademicki sposób myślenia o nich. Po pierwsze, wspierają badania zespołowe
prowadzone w ramach kilku grup badawczych, w tym w ramach grup pracujących w sektorze
korporacyjnym. Po drugie, instrumenty te wprowadzają elementy współfinansowania:
współfinansowanie jest albo wymagane na etapie starań o fundusze, albo ma ono stanowić element
składanego wniosku. Grant bazowy ma prowadzić do uzyskania kolejnych grantów. Konsekwencje
wprowadzenia nowych mechanizmów finansowania w nowych jednostkach są jednak trudne do
oceny. Z jednej strony zwiększyły autonomię nowych jednostek poprzez dywersyfikację źródeł
finansowania. Jednak z drugiej strony zwiększyła się ich zależność od uniwersytetów, które działają
jako instytucje pośredniczące w ramach nowych mechanizmów.
Ponadto uniwersytety zaczęły bardziej strategicznie wybierać priorytetowe dziedziny badawcze, które
miałyby być finansowane na nowych zasadach. W sumie dywersyfikacja źródeł finansowych i
silniejsze integracja z polityką instytucjonalną uczelni i ich agend badawczych w poważny sposób
zmieniło naturę pracy akademickiej: „badacze muszą rozwijać umiejętności łączenia ze sobą różnych
źródeł finansowania, dzielenia programów badawczych na mniejsze części, które mogą być
finansowane przez różnych partnerów, oraz bycia częścią wielu sieci badawczych po to, aby
dysponować informacjami na temat wszystkich dostępnych możliwości” (Musselin i Paradeise 2009:
40). Praca naukowa w obszarach finansowanych w nowy sposób coraz mniej przypomina tradycyjną
pracę akademicką we francuskim sektorze uniwersyteckim (w sektorze instytutów badawczych praca
była zawsze tradycyjnie bardziej związana z konkurencyjnością). Zmieniają się podstawowe
parametry tej pracy, coraz większej wagi nabierają osiągnięcia naukowe, poziom prowadzonych
badań i dossier prowadzonych i zamkniętych projektów badawczych. Elementy (quasi-) rynkowe stają
się coraz silniejsze i stopniowo przenoszą się z obszarów nowych mechanizmów finansowych do
obszarów dotąd przez te mechanizmy nieobejmowanych. W tym sensie wyjściowa teza tej reformy – o
nałożeniu nowych mechanizmów na mechanizmy stare – przestaje się potwierdzać. Istnieje
możliwość, że z czasem modele pracy akademickiej znane tylko w PRES czy RTRA mogą przenosić
się na inne elementy systemu; w żaden sposób nowe instytucje nie są wyizolowane ze swojego
uniwersyteckiego otoczenia. Normy i wartości pracy akademickiej w nowych instytucjach mogą
stopniowo przenosić się, w raz z mobilnością zwłaszcza młodej kadry kontraktowej, do pozostałej
części systemu.
Model od wyboru opcjonalnego do wyboru narzuconego pokazuje reforma szkół doktorskich. To
bardzo ważny element wprowadzanych reform. Wraz z przyjęciem przez Francję trzystopniowej,
bolońskiej struktury studiów (zwanej tam „reformą LMD”: licencjat, magisterium, doktorat, zob.
Musselin 2009), od połowy lat 90-tych, najpierw opcjonalnie, ministerstwa szkolnictwa wyższego i
badań naukowych zachęcały do otwierania „szkół doktorskich”, jednak od 2000 roku szkoły te stały się
obowiązkowe. Tylko w nich od tej pory uniwersytety mogły prowadzić studia doktoranckie: każda z
nich musiała zdobyć akredytację w ramach kilkuletnich kontraktów uniwersytetów z ministerstwem w
ramach centrów badawczych i dyplomów proponowanych w planach strategicznych uczelni.
System kontraktowy zaczął się od stosowania w obszarze kształcenia, ale z czasem objął również
część badań naukowych i całość kształcenia doktorantów w jedynej dostępnej formule szkół
doktorskich. Zaczęła następować specjalizacja uniwersytetów jeżeli chodzi o proponowane
specjalności, w ramach których możliwe było zdobycie tytułu doktorskiego. Pierwsza zmiana nastąpiła
w momencie powstawania szkół doktorskich: profesorowie opiekujący się doktorantami musieli
skupiać się wokół centrów badawczych organizujących szkoły doktorskie. Druga zmiana miała miejsce
w 2007 roku: nowe przepisy stanowiły, że doktoratami z danej dziedziny mogą opiekować się tylko
profesorowie z tej dziedziny i tylko w szkołach doktorskich akredytowanych w tej dziedzinie. Nowe
przepisy zwiększyły zróżnicowanie dziedzinowe uniwersytetów: w różnych miejscach systemu
akredytowane były szkoły doktorskie w różnych dziedzinach nauki.
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Zmiany te przyczyniły się do szerszego wprowadzenia badań naukowych na francuskie uniwersytety,
co jest kolejnym ważnym rysem reform. Szkoły doktorskie są organizowane przez centra badawcze, a
nie wydziały czy instytuty uniwersytetu, zorganizowane wokół kształcenia studentów. Centra skupiają
kadrę, która jest „aktywna badawczo” (inna kadra nie ma prawa zajmować się doktorantami). W
związku z tymi zmianami zmienia się stopniowo procedura rekrutacyjna na tych uniwersytetach, które
chcą być szerzej nastawione na badania naukowe: rekrutacja odbywa się na podstawie potencjalnego
wkładu badawczego wnoszonego do istniejących jednostek badawczych. Podział na kadrę „aktywną
badawczo” i badawczo „nieaktywną” staje się coraz bardziej wyraźny, na poziomie rekrutacji i na
poziomie zatrudnienia. Centra badawcze mają za zadanie integrować doktorantów z prowadzonymi
badaniami i traktować ich jak młodą kadrę naukową. Szkoły doktorskie i centra badawcze muszą w
ramach starań o akredytację w ramach kilkuletnich kontraktów eksponować swoją spójność ze
strategiczną wizją przyszłości swoich uniwersytetów, pokazując szczegółowo jak ich wielkość, obszar
tematyczny i organizacja pasują do planów rozwoju macierzystego uniwersytetu.
Ustawa z 2007 roku o autonomii uniwersytetów jest uznawana za ważny krok w kierunku realizacji idei
Nowego Zarządzania Publicznego (Derouet i Normand 2008: 31). Podążą ona śladami ustawy
dotyczącej finansowania w całym sektorze publicznym (z 2001 roku), zgodnie z którą wydatkowanie
środków publicznych musi być związane z kwantyfikowalnymi celami i ich realizacją określaną w
ramach procedur rozliczalności. Wskaźniki w obszarze szkolnictwa wyższego mają mierzyć napływ
zagranicznych studentów i naukowców, liczbę patentów i publikacji oraz ich wskaźniki wpływu. Ustawa
z 2007 roku daje prezydentom uczelni możliwość poszukiwania prywatnych środków (chociaż nie z
czesnego), rozwijania partnerstw publiczno-prywatnych oraz większą elastyczność w zatrudnianiu i
wynagradzaniu kadry zatrudnianej na kontraktach (ale nie dominującej w sektorze uniwersyteckim
kadry zatrudnianej dożywotnio). Zwiększyły się prerogatywy prezydentów i ich zespołów
zarządzających, a zmniejszyły prawa reprezentacji kadry kształcącej. Uniwersytety otrzymały prawo
do zakładania fundacji i do bezpośredniej współpracy z sektorem przedsiębiorstw. Po raz pierwszy
prezydenci uczelni otrzymali możliwość dodatkowego wynagradzania kadry za osiągnięcia naukowe i
zaangażowanie w pracę uczelnianą, co ma przyczynić się do uatrakcyjnienia akademickiego miejsca
pracy. Ponadto ustawa wprowadziła nakaz zaprojektowania i wprowadzenia w życie systemu ocen na
różnych poziomach uczelni w oparciu o wskaźniki. Jak podsumowali zmiany prowadzące w stronę
„nowego reżimu akademickiego” Derouet i Normand (2008: 32), nową ustawę można streścić w kilku
kluczowych pojęciach: „ocena, wydajność, elastyczność, mobilność, kontrakt i partnerstwo”. Jednak
większość z tych pojęć znalazła zastosowanie na wcześniejszych etapach zmian.
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2. Rozwiązania organizacyjne i prawne
2.1. Krajowa Rada Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych
Organem doradczym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego we Francji jest Krajowa
Rada Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów
edukacyjnych, naukowych i kulturalnych, gospodarczych i społecznych na poziomie tworzenia założeń
i realizacji polityki państwa. Udział w Radzie przedstawicieli środowisk akademickich oraz studenckich,
obok przedstawicieli wskazanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
zapewnia ich publiczny charakter. Posiedzeniom Rady przewodniczy Minister Szkolnictwa Wyższego i
Badań Naukowych.

2.2. Konferencja Prezydentów
Konferencja Prezydentów jest kolejnym organem, funkcjonującym jako stowarzyszenie,
reprezentującym interesy szkolnictwa wyższego oraz sektora badań wobec państwa, Unii Europejskiej
i innych organów i organizacji . W skład Konferencji wchodzą prezydenci publicznych szkół wyższych,
dyrektorzy instytutów (spoza uczelni), zaś 2 członków wybieranych jest spośród dyrektorów kolegiów
nauczycielskich oraz rektorów uczelni uprawnionych do nadawania dyplomu inżyniera lub szkół
technicznych. Pracami Konferencji kieruje prezes wybierany spośród członków wchodzących w skład
organizacji na okres 2 lat. Budżet Konferencji finansowany jest ze środków instytucji wchodzących w
jej skład oraz dotacji otrzymywanej z ministerstwa. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego
może oddelegować czasowo pracowników ministerstwa do prac realizowanych przez Konferencję
Prezydentów.

2.3. Prezydent
Organem jednoosobowym ustawowo powołanym do kierowania uczelnią wyższą jest prezydent.
Kolegialnymi organami doradczymi prezydenta są Rada Dyrektorów, Rada Naukowa oraz Rada
Edukacji i Spraw Uczelnianych. Prezydent wybierany jest spośród kadry naukowo-dydaktycznej,
wykładowców, pracowników administracyjnych i innych, w tym pracowników zatrudnionych na
kontraktach czasowych niezależnie od narodowości. Kadencja prezydenta trwa 4 lata, z możliwością
jednokrotnej reelekcji.
Prezydent odpowiedzialny jest za zarządzanie uczelnią, a w szczególności:
■
■
■
■
■
■
■

przewodniczy Radzie Dyrektorów (Senat) i Radzie Naukowej;
jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację budżetów wieloletnich stanowiących
podstawę finansowania uczelni;
reprezentuje uczelnię na zewnątrz;
jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu uczelni, akceptuje przychody i wydatki
uczelni;
jest zwierzchnikiem w stosunku do wszystkich pracowników uczelni;
powołuje i odwołuje inne ciała kolegialne, komisje i zespoły funkcjonujące na uczelni;
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo mienia uczelni i osób przebywających na jej terenie;
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■
■

działa w imieniu i na rzecz uczelni, odpowiada za bieżące zarządzanie uczelnią i
administrację w granicach kompetencji nie przypisanych innym organom;
zapewnia dostosowanie obiektów uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2.4. Rada Dyrektorów
Rada Dyrektorów składa się z dwudziestu czterech do trzydziestu sześciu członków, z czego:
■
■
■
■

od ośmiu do szesnastu przedstawicieli (nauczycieli akademickich) wydziałów i jednostek
ogólnouczelnianych,
do ośmiu osób spoza uczelni,
od czterech do sześciu przedstawicieli studentów i uczestników studiów podyplomowych oraz
innych form kształcenia ustawicznego,
od czterech do sześciu przedstawicieli pracowników administracji, inżynieryjno-technicznych i
bibliotekarzy.

Zgodnie z postulatami środowiska naukowego i ministerstwa, skład Rady Dyrektorów ulegał
zmniejszeniu (najistotniejsza zmiana zaszła w 2003 roku) oraz wzrastała rola pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawicieli studentów i uczestników studiów
podyplomowych, kursów i szkoleń. Tego typu zmiany miały wzmocnić wpływ otoczenia (zarówno
studentów, jak i przedstawicieli sektora np.: gospodarczego) na działalność i strategię uczelni
wyższych we Francji (patrz tabela 1).
Tabela 1. Zmiany składu zarządu uczelni (Rady Dyrektorów) na przestrzeni lat 1984-2013

Wyszczególnienie

Ustawa z 26
stycznia 1984 r.
o szkolnictwie
wyższym

Ustawa Kodeks
o edukacji z
dnia 14 kwietnia
2003 r.

Ustawa Prawo o
szkolnictwie
wyższym
i
badaniach z
dnia 22 lipca
2013 r.

Nauczyciele akademiccy

40 do 45%

8 do 14,

8 do 16,

Osoby spoza uczelni

20 do 30%

7 lub 8

8

Przedstawiciele studentów i uczestników
studiów podyplomowych i kursów

20 do 25%

3 do 5

4 albo 6

Przedstawiciele pracowników administracji,
inżynieryjno-technicznych
oraz
bibliotekarzy

10 do 15%

2 do 3

4 do 6

Ogółem

30 do 60

20 do 30

24 do 36

Źródło: opracowanie własne
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Członków zewnętrznych Rady Dyrektorów powołuje i odwołuje prezydent uczelni na okres swojej
kadencji, spośród przedstawicieli sektora gospodarczego, społecznego oraz od dwóch do trzech
przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych. Zadania Rady Dyrektorów mają charakter
kontrolno-nadzorczy i odpowiadają funkcjom rad nadzorczych w spółkach handlowych. W
szczególności Rada Dyrektorów:
■
■
■
■

■
■

zatwierdza statut uczelni;
zatwierdza plan rzeczowo-finansowy uczelni i sprawozdanie z jego wykonania;
zatwierdza rachunek wyników, bilans i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
uczelni;
upoważnia prezydenta uczelni do podpisywania umów wykraczających poza jego
kompetencje jednoosobowe, wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych,
tworzenie spółek zależnych, fundacji, przyjęcie darowizn i spadków, zakup oraz sprzedaż
nieruchomości;
zatwierdza przedstawione przez prezydenta regulaminy i procedury, w tym regulamin
organizacyjny uczelni;
podejmuje uchwały w zakresie organizacji procesu kształcenia i zasad rekrutacji.

W przypadku równego podziału głosów, głos przewodniczącego Rady – prezydenta jest decydujący.

2.5. Organizacja procesu kształcenia
System kształcenia studentów opiera się na 3 stopniowym modelu: licencjat, magisterium oraz
doktorat. Dla poszczególnych kierunków kształcenia i dyscyplin, długość trwania poszczególnych
stopni może różnić się nieznacznie. Ukończenie przez studenta poszczególnych stopni kształcenia
potwierdzane jest świadectwem państwowym.
Drugi stopień kształcenia obejmuje kształcenie ogólne oraz zawodowe. Nadrzędnym celem stawianym
uczelniom we francuskim systemie szkolnictwa wyższego w procesie kształcenia studentów studiów
magisterskich jest przygotowywanie przyszłych absolwentów do wykonywania zawodu. Ponadto,
celem studiów magisterskich jest pogłębianie świadomości i kultury wśród studentów oraz
wprowadzenie ich do etapu realizacji badań naukowych.
Ostatni stopień studiów, czyli studia doktoranckie to studia, na których studenci prowadzą przede
wszystkim badania oraz uczestniczą w procesie kształcenia. W ramach studiów prowadzone są
indywidualne lub zbiorowe prace naukowe w ramach zespołów badawczych. Prowadzone prace
naukowo-badawcze powinny uwzględniać potrzeby krajowej polityki w zakresie badań i innowacji oraz
uwzględniać perspektywy międzynarodowe. Studia doktoranckie organizowane są w ramach studiów
doktoranckich powołanych i określonych na mocy zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego i
Badań Naukowych. Warto podkreślić, iż w organizacji systemu kształcenia doktoranckiego we Francji
stawia się duży nacisk na kwalifikacje doktorantów w wymiarze międzynarodowym. Stopień naukowy
doktora nadawany jest osobie, która ukończyła studia doktoranckie, przygotowała i obroniła dysertację
naukową. Praca naukowa może być przygotowywana indywidualnie lub też może być efektem pracy
zespołowej.
Państwo posiada wyłączny monopol na nadawanie stopni i zatwierdzania kwalifikacji akademickich.
Kwalifikacje krajowe nadawane są przez instytucje szkolnictwa wyższego po uzyskaniu pozytywnej
opinii Krajowej Rady Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Uzyskanie świadectwa
ukończenia/dyplomu szkoły wyższej (dokument państwowy, określony przez Ministra Szkolnictwa
Wyższego i Badań Naukowych) jest możliwe na podstawie uzyskanych w procesie kształcenia
pozytywnych wynikach oceny wiedzy i umiejętności i przyznaje te same prawa dla wszystkich
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posiadaczy, niezależnie od instytucji, która go wydała. Ministerstwo odpowiedzialne za sektor
szkolnictwa wyższego, na wniosek Krajowej Rady Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych,
zatwierdza wspólne zasady kwalifikacji krajowych i wymagań niezbędnych do uzyskania stopni
naukowych i dyplomów, a także kontroli warunków ich przyznawania. Kontrola procesu kształcenia na
uczelniach prowadzona jest w sposób ciągły. Obowiązujące na uczelniach warunki i zasady procesu
kształcenia muszą być przyjęte w każdej instytucji nie później niż do końca pierwszego roku miesiąca
roku akademickiego i nie mogą podlegać zmianą w trakcie roku.

2.6. Autonomia uczelni
Obecnie prowadzona polityka państwa w zakresie zarządzania uczelniami we Francji zmierza w
kierunku przyznawania uczelniom coraz większych kompetencji. Wprowadzone w 2009 roku zamiany
w algorytmie przyznawania dotacji na finansowanie działalności szkół wyższych, o których mowa w
części dotyczącej finansowania szkolnictwa wyższego niniejszego raportu, pozwoliły na premiowanie
indywidualnych wyników poszczególnych instytucji – czyli zarządzanie przez efekty. W następstwie
prowadzonej przez państwo polityki, w dniu 1 stycznia 2010 roku kolejne 33 uczelnie dołączyły do
2
grona 51 autonomicznych uczelni. Na mocy ustawy w sprawie autonomii i odpowiedzialności uczelni ,
instytucje szkolnictwa wyższego otrzymały szersze uprawnienia decyzyjne w zakresie m.in.: wyboru
strategicznych obszarów badawczych i dydaktycznych, prowadzenia polityki rekrutacyjnej,
zarządzania budżetem. Prowadzona polityka państwa konsekwentnie zmierzająca do zwiększania
autonomii francuskich szkół wyższych realizowana jest na trzech płaszczyznach. Pierwszy obszar to
obszar zarządzania zasobami ludzkimi. Zakres kompetencji przekazanych prezydentom uczelni
obejmuje następujące kwestie:
■
■
■

pełna kontrola ewaluacji kadry naukowo-dydaktycznej oraz naukowej – podejmowanie decyzji
w zakresie zarządzania pracownikami;
system motywowania i premiowania pracowników – wynagradzanie i premiowanie powiązane
z wynikami pracy;
zawieranie kontraktów o pracę na czas określony i nieokreślony.

Obszar drugi związany jest z większą autonomią w zakresie zarządzania budżetem uczelni. Przed
reformami algorytmu tylko 25% budżetu uczelni pozwalało elastycznie zarządzać posiadanymi
środkami finansowymi. Poprzez zmianę algorytmu (tzw. budżet globalny) uczelnie mają pełną kontrolę
nad jego wykorzystaniem.
W konsekwencji zmian w obszarze drugim, obszar trzeci związany jest z wspomnianym wcześniej
nowym algorytmem podziału środków. Zwiększono z 3% do 20% udział środków finansowych
przekazywanych uczelniom z tytułu uzyskiwanych wyników w działalności naukowo-badawczej oraz
dydaktycznej, wprowadzono nowe kryteria oceny badawczej i zatrudnienia. Pozostałe 80% wartości
uzyskiwanej dotacji przyznawane jest w oparciu o parametry aktywności działalności: m.in.: liczbę
studentów przystępujących do egzaminów, a nie jak poprzednio – ogólną liczbę studentów.
Prezentowane regulacje prawne wprowadzone w 2003 roku (ustawą Kodeks edukacji) i aktualizowane
w kolejnych latach wynikały ze zmieniających się potrzeb sektora szkolnictwa wyższego. Istotną rolę
odegrał tutaj François Goulard, minister Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, który w
opracowanym raporcie określił konieczne do zrealizowania zmiany wewnątrz organizacji i
funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego we Francji, a będące kluczowymi w procesie

2

Ustawa z dnia 10.08.2007, nr 2007-1199, relative aux libertés et responsabilités des universités, http://www.legifrance.gouv.fr,
dostęp z dnia 15.11.2014 r.
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przezwyciężania zdefiniowanych problemów (bezrobocia wśród młodzieży, nieaktualnych profili
kompetencyjnych absolwentów – brak powiązania efektów kształcenia z gospodarką, niski poziom
mobilności – zarówno studentów, jak też absolwentów i kadry naukowej). Wprowadzone w Kodeksie
edukacji przepisy wprowadziły m.in.:
■
■
■
■
■
■

postulowaną kadencyjność organów jednoosobowych uczelni (np.: prezydenta) celem
umożliwienia prowadzenia spójnej polityki zarządzania uczelniami,
obowiązek powoływania przedstawicieli zewnętrznych (np.: gospodarka) do ciał kolegialnych,
doprecyzowany zakres kompetencji i uprawnień organów uczelni,
możliwość realizacji polityki kadrowej przez władze uczelni,
zarządzanie majątkiem uczelni (również w kontekście nieruchomości),
3
zarządzanie budżetem uczelni.

Warto zauważyć, iż w kontekście prowadzonych reform szkolnictwa wyższego, aspekt zatrudnialności
absolwentów stanowi główny kierunek zmian, zwłaszcza w odniesieniu do studiów licencjackich.
Reformy w odniesieniu do tych studiów prowadzone były w dwóch aspektach. Po pierwsze, wszystkie
programy studiów licencjackich powinny być bardziej elastyczne, a tym samym powinny umożliwiać
studentom dość łatwe zmiany w obszary nauki i kształcenia. Po drugie, programy studiów
licencjackich powinny zapewniać studentom wiedzę i umiejętności, które umożliwią im w przyszłości
znalezienie pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom.
Ponadto, warto zwrócić uwagę na kwestie partnerstwa z przedsiębiorstwami. Udział sektora
gospodarki pozwoli na weryfikację zapotrzebowania na usługi dydaktyczne i ich charakter. Ponadto,
profil kwalifikacji absolwenta studiów licencjackich będzie skorelowany z wymaganiami stawianymi
4
przez rynek pracy.

3

L’Enseignement Supérieur en France. Etat des lieux et propositions, Rapport établi sous la direction de François Goulard,
Ministre délégué à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, http://media.education.gouv.fr/, dostęp z dnia 08.12.2014 r.
4
Francuski rząd promuje szkolenia realizowane w ramach praktyk zawodowych, głównie za pomocą środków finansowych i
zachęt. Obecne przepisy w sprawie kształcenia ustawicznego nakładają na pracodawców obowiązek odprowadzania podatku w
wysokości 0,4% ponoszonych przez przedsiębiorstwo wydatków płacowych, który przeznaczany jest na dofinansowane kosztów
stażów zawodowych, praktyk i szkoleń w instytucjach szkoleniowych, w tym również w szkołach wyższych.
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3. System szkolnictwa wyższego we Francji
Najważniejsze podziały funkcjonujące we francuskim szkolnictwie wyższym (nie tylko z finansowego
punktu widzenia) to po pierwsze, jeszcze przedrewolucyjny podział z jednej strony na powszechnie
dostępne i mało prestiżowe uniwersytety oraz prestiżowe i bardzo selektywne Grandes Écoles,
przyjmujące mniej niż 10% wszystkich studentów i kształcące francuskie elity oraz, po drugie,
powojenny podział na krajowe instytuty badawcze w naukach podstawowych (CNRS) i naukach
stosowanych (INSERM, INRA i in.) prowadzące badania naukowe i zajmujące się kształceniem
studentów uniwersytety (Givord i Goux 2009, Musselin 2009, Musselin 2004).
Francję od innych systemów europejskich odróżnia to, że na szczycie prestiżu instytucji akademickich
nie stoją uniwersytety: prestiż niosą ze sobą Grandes Écoles, które mają za zadanie kształcenie haut
fonctionnaires, czyli elity polityki, wojska, biznesu i nauki. Ponadto najlepsze szkoły licealne (Lycées)
oferują dwuletnie programy, które odpowiadają pierwszym dwóm latom studiów. Najbardziej
prestiżowe programy to CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles), przygotowujące uczniów
do przyjęcia na studia w Grandes Écoles.
Uczelnie wyższe we Francji dzielą się na publiczne i prywatne. Tylko uczelnie publiczne zgodnie z
prawem mają prawo nazywać się uniwersytetami. Obecnie we Francji funkcjonują 4 podstawowe typy
instytucji publicznego szkolnictwa wyższego (patrz Tabela 1):
■
■

■

■

Uniwersytety oraz IUT (instytuty techniczne funkcjonujące w ramach uniwersytetów),
Grandes Écoles – prestiżowe uczelnie wyższe różnego rodzaju kształcące w ściśle
określonych kierunkach (uczelnie naukowe, uczelnie fizyczne, uczelnie społeczne, uczelnie
inżynieryjne, uczelnie wojskowe, uczelnie administracyjne, uczelnie rolnicze, uczelnie
weterynaryjne, uczelnie artystyczne, uczelnie architektoniczne),
Lycées – STS (Sections de Technicien Supérieur) 2-letni cykl studiów kształcący w 2
podstawowych kierunkach związanych z przemysłem oraz usługami i biznesem i CPGE
(Classes Préparatoires aux Grandes Écoles) kurs przygotowawczy do Grandes Écoles,
szkoły zawodowe – uczelnie paramedyczne, uczelnie szkolące pracowników socjalnych oraz
inne szkoły kształcące w ściśle określonych zawodach.

We Francji obok szerokoprofilowych uniwersytetów funkcjonują zatem szkoły wyższe typu Grandes
Écoles – relatywnie niewielkie uczelnie publiczne, które oferują kształcenie na wysokim poziomie na
ściśle określonych kierunkach: inżynieryjnych, administracyjnych, matematyczno-przyrodniczych,
humanistycznych oraz menadżerskich. Uniwersytety we Francji prowadzą działalność dydaktyczną
oraz naukowo-badawczą. Wstęp na uniwersytet ma każdy maturzysta, z tym zastrzeżeniem, że na
niektóre kierunki (np. medyczne, artystyczne i inżynieryjne) wymagane jest zdanie rozszerzonego
egzaminu maturalnego. Tryb rekrutacji na uniwersytety jest pewnym standardem kontynuacji procesu
kształcenia. W przypadku uczelni typu Grandes Écoles proces ten jest dużo bardziej złożony, gdyż do
tych szkół o przyjęcie mogą ubiegać się wyłącznie studenci po ukończeniu 2-go roku uniwersytetu
albo absolwenci szkół oferujących kursy przygotowawcze do Grandes Écoles (tj. Lycées). Szkoły typu
Lycées – prowadzące kursy przygotowawcze można zaliczyć do szkół pomaturalnych, ale nietypowym
francuskim rozwiązaniem jest fakt, że ich celem jest przygotowanie studentów do dalszej edukacji w
szkołach Grandes Écoles.
W ramach kategorii „uniwersytety”, obecnie we Francji działalność prowadzą 82 instytucje państwowe
i 5 instytucji prywatnych („uniwersytety katolickie”, funkcjonujących w ramach kategorii „prywatne
uczelnie szkolnictwa wyższego finansowane przede wszystkim ze środków publicznych” w
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statystykach francuskich lub w ramach kategorii „instytucji prywatnych zależnych od państwa”,
government dependent private institutions w statystykach OECD). Rozwój uniwersytetów we Francji
determinowany był przede wszystkim dwoma czynnikami. Po pierwsze, wynikał on z dominującej roli
państwa i administracji państwowej, a po drugie – z permanentnego niedofinansowania prowadzonej
działalności. Sytuacja ta uległa zmianie w 2007 roku, kiedy to weszła w życie ustawa o autonomii
uniwersytetów, która zwiększyła kompetencje organów uczelni.

3.1. Liczba studentów
System szkolnictwa wyższego, rynek edukacyjny oraz liczba studentów plasują Francję w czołówce
najważniejszych państw UE. We Francji studiuje 11,3% ogólnej liczby studentów kształcących się w
całej Unii Europejskiej. Pod względem liczby studentów Francję wyprzedzają tylko Niemcy (14,5%)
oraz Wielka Brytania (12,3%).

Wykres 4. Liczba studentów ogółem we Francji [1998-2012]

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Repères & Références Statistiques 2014, Ministère de
l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Liczba studentów na koniec 2013 we Francji wyniosła ponad 2.429,9 tys. studentów z czego 801,2
tys. studentów kształciło się w uczelniach publicznych (patrz tabela 5). Największy udział w grupie
uczelni publicznych stanowili studenci uniwersytetów (67,5%) oraz szkół Grandes Écoles (16,5%).
Szczegółowe dane liczby studentów w latach 2004-2013, z uwzględnieniem typów poszczególnych
szkół wyższych, zostały przedstawione w tabeli nr 3. Na przestrzeni badanego okresu tj. od 1990 roku
sukcesywnie wzrasta liczba studentów kształcących się w sektorze prywatnych szkół wyższych,
zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i procentowym. W 1990 roku studenci studiów prywatnych
stanowili 13% ogólnej liczby kształcącej się młodzieży we Francji, obecnie ten poziom wynosi ponad
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18%. W analizowanym okresie zmniejszył się udział młodzieży kształcącej się w uniwersytetach
(spadek z 67,6% do 59,6%) w stosunku do ogólnej liczby studentów. W ujęciu wartościowym przyrost
liczby studentów uniwersytetów wyniósł 20,7%, przy czym przyrost ten następował wyłącznie do2005
roku. Od 2005 roku liczba studentów uniwersytetów zasadniczo nie ulega zmianie i kształtuje się na
poziomie 1,4 mln osób. W tym okresie rosnącą popularnością, obok szkół prywatnych cieszyły się
również szkoły publiczne (STS, CPGE, czy różnego typu szkoły zawodowe Ecoles), których udział
wzrósł w stosunku do ogólnej liczby studentów (o ponad 2%). Podwojenie liczby studentów szkół
prywatnych na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza jest charakterystyczne dla państw, takich jak
Francja, gdzie system szkolnictwa wyższego był scentralizowany i charakteryzował się niewielką
elastycznością. Oferta szkół prywatnych w krótkim okresie czasu precyzyjniej trafiała w potrzeby rynku
i otoczenia zewnętrznego. W ostatnich latach we Francji ta tendencja uległa istotnemu wyhamowaniu,
ale i tak co piąty student obecnie kształci się w uczelniach prywatnych. Należy podkreślić, iż dynamika
przyrostu liczby studentów dotyczy praktycznie wyłącznie szkolnictwa zawodowego o niskim poziomie
kosztochłonności kształcenia i kształcących na studiach pierwszego stopnia. W prywatnych szkołach
oferujących kształcenie na kierunkach technicznych liczba studentów w badanym okresie kształtuje
się na stałym poziomie ok. 80 tys.

Tabela 2. Liczba studentów szkół wyższych we Francji wg rodzajów szkół wyższych [1990-2012]
Uczelnie
1990/91
2005/06
2006/07
2008/09
2010/11
2011/12
OGÓŁEM
(prywatne)
w tym:
Uniwersytety
Uniwersytety technologiczne IUT
STS (Sections de Technicien
Supérieur)
Publiczne nadzorowane przez
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i
Badań Naukowych
Publiczne nadzorowane przez
pozostałe Ministerstwa
Prywatne
CPGE
Publiczne nadzorowane przez
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i
Badań Naukowych
Publiczne nadzorowane przez
pozostałe Ministerstwa
Prywatne
Szkoły zawodowe biznesu

1 717 060

2 283 267

2 253 832

2 234 162

2 319 627

2 347 807

224 063

333 689

336 094

371 084

410 962

422 132

1 159 937

1 421 719

1 399 177

1 404 376

1 437 104

1 400 387

11 407

19 853

20 049

15 011

16 104

12 643

199 333

230 403

228 329

234 164

242 247

246 025

108 262

149 849

147 305

147 592

150 771

152 431

9 343

12 202

11 826

11 079

11 527

11 336

81 728

68 352

68 555

75 493

79 949

82 258

64 427

74 790

76 160

80 003

79 874

80 411

52 572

61 938

62 904

66 021

65 403

66 013

1 419

1 708

1 677

1 694

1 872

1 785

10 436

11 144

11 579

12 288

12 599

12 613

46 128

88 437

87 333

100 609

121 317

126 698

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Repères & Références Statistiques 2014, Ministère de
l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Największą popularnością wśród studentów uniwersytetów cieszą się kierunki humanistycznospołeczne (17,1% ogólnej liczby studentów uniwersytetów), kierunki zawodowe (14,1%), w tym
zwłaszcza wśród studentów studiów doktoranckich (27,5). Studenci prawa, politologii oraz ekonomii i
nauk o zarządzaniu stanowią odpowiednio prawie 14% liczby studentów uniwersytetów. Interesującym
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faktem jest istotny spadek liczby studentów studiów doktoranckich dla kierunku ekonomia i
zarządzanie do poziomu zaledwie 5%. Można tutaj zaobserwować zjawisko, w którym absolwenci
pierwszego stopnia ekonomii i zarządzania, kontynuują kształcenie na innych kierunkach. Z odwrotną
tendencją mamy do czynienia w przypadku kierunków matematyczno-przyrodniczych, gdzie udział
liczby studentów wzrasta wraz ze stopniem kształcenia i dla doktorantów wynosi aż 16,8% ogólnej
liczby studentów III stopnia. Blisko co czwarty student studiów magisterskich wybiera kierunki
medyczne, w tym głównie medycynę. Wart podkreślenia jest fakt, iż w przypadku studiów
doktoranckich zaledwie 2% studentów studiów doktoranckich przygotowuje rozprawę doktorską na
kierunku medycyna. Ogromną polaryzacje struktury danego kierunku kształcenia możemy zauważyć
dla kierunków interdyscyplinarnych i nauk o zdrowiu. W pierwszym przypadku ponad 90% a w drugim
prawie 100% studentów to studenci pierwszego stopnia. Pomijając medycynę i farmację, gdzie
większość liczby studentów kształci się na studiach drugiego stopnia, struktura kształcenia
przedstawia się następująco: dominują studia pierwszego stopnia, które skupiają co najmniej 60%
ogólnej liczby studentów na danym kierunku, następnie studia drugiego stopnia i doktoranckie. Jest to
typowy „piramidowy” układ związany w poziomem kompetencji populacji studentów, kosztochłonności
procesu kształcenia oraz liczby oferowanych przez poszczególne uniwersytety miejsc na
poszczególnych stopniach (patrz tabela 5).
Tabela 3. Liczba studentów szkół wyższych studiujących w Uniwersytetach wg kierunków i
stopni kształcenia, rok akademicki 2013/14
Kierunki kształcenia
prawo, nauki polityczne
ekonomia i zarządzanie
administracja, ekonomia społeczna
literaturoznawstwo
filologia
kierunki humanistyczno-społeczne
kierunki zawodowe
matematyczno-przyrodnicze
wychowanie fizyczne
kierunki interdyscyplinarne
Ogółem kierunki podstawowe
medycyna i stomatologia
farmacja
nauki o zdrowiu
Ogółem wszystkie kierunki

I stopień
Licencjat
124 145
130 402
32 774
65 658
87 272
148 256
125 294
50 265
39 435
25 564
829 065
14 393
417
58 057
901 932

II stopień
Magisterskie
76 775
63 708
6 661
25 315
22 147
95 614
69 884
22 933
8 421
2 667
394 125
119 747
22 051
53
535 976

III stopień
Doktorat
7 487
3 544
15
5 621
2 407
13 122
16 992
10 381
464
164
60 197
1 232
278
0
61 707

Ogółem
208 407
197 654
39 450
96 594
111 826
256 992
212 170
83 579
48 320
28 395
1 283 387
135 372
22 746
58 110
1 499 615

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Repères & Références Statistiques 2014, Ministère de
l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Na przestrzeni ostatniej dekady struktura studentów kształcących się w szkołach CPGE oferujących
kursy przygotowawcze umożliwiające dalszą kontynuację kształcenia np.: w Grandes Écoles
2
charakteryzuje się stabilną strukturą. Prawie /3 ogólnej liczby studentów tej grupy wybiera naukę na
1
kierunkach matematyczno-przyrodniczych, natomiast pozostałe /3 na kierunkach: ekonomicznych i
naukach o zarządzaniu (ponad 20%) oraz humanistycznych (literaturoznawstwo, filologia) – około
15% (patrz tabela 6).
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Tabela 4. Liczba studentów CPGE wg kierunków kształcenia, 2004-2014
Liczba studentów
kierunki
mat.przyrodn.
Dynamika [%]
kierunki ekon. i
nauki o zarządz.
Dynamika [%]
kierunek
literaturoznawstwo
Dynamika [%]
Ogółem
Dynamika [%]

Rok akademicki
2008/09 2009/10 2010/11

2004/05

2006/07

2007/08

2011/12

2012/13

2013/14

46 467

47 772

48 361

49 279

49 909

49 678

49 747

50 479

51202

2,4

2,8

1,2

1,9

1,3

-0,5

0,1

1,5

1,4

15 792

17 092

18 323

19 202

19 447

18 490

18 598

19 316

19727

-2,1

8,2

7,2

4,8

1,3

-4,9

0,6

3,9

2,1

10 888

11 296

11 388

11 522

11 779

11 706

12 066

12 426

12591

3,3
73 147
1,5

3,7
76 160
4,1

0,8
78 072
2,5

1,2
80 003
2,5

2,2
81 135
1,4

-0,6
79 874
-1,6

3,1
80 411
0,7

3,0
82 221
2,3

1,3
83 520
1,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Repères & Références Statistiques 2014, Ministère de
l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Struktura studentów uczelni CPGE według płci wskazuję na przewagę mężczyzn (58%) wśród
wszystkich studiujących. Ta dysproporcja jest szczególnie widoczna dla kierunków matematycznoprzyrodniczych, gdzie udział kobiet wśród kształcących się studentów wynosi zaledwie 30%. Z kolei
odwrotną tendencję można zaobserwować na kierunkach humanistycznych, gdzie udział ten wynosi
aż 73,6%. Na kierunku ekonomia i zarządzanie udział mężczyzn i kobiet oscyluje wokół poziomu 50%.
Organem nadzorującym dla tych szkół jest przede wszystkim ministerstwo odpowiedzialne za
szkolnictwo wyższe we Francji. W pozostałych szkołach, które podlegają innym ministerstwom kształci
się zaledwie 2% studentów (patrz tabela 7).

Tabela 4. Liczba studentów szkół wyższych uczelniach CPGE wg kierunków kształcenia i sposobu
nadzoru, rok akademicki 2013/14
Wyszczególnienie
Edukacja
państwowa nadzór
ministerstwa
mat.-przyrodn.
ekon. i nauki o
zarządzaniu
literaturoznawstwo
Pozostałe
ministerstwa
sprawujące nadzór
mat.-przyrodn.
ekon. i nauki o
zarządzaniu
literaturoznawstwo
Ogółem
mat.-przyrodn.
ekon. i nauki o
zarządzaniu
literaturoznawstwo

Uczelnie publiczne
Uczelnie niepubliczne
Ogółem
Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem
38 568

29 410 67 978

8 610

5 026 13 636

47 178

34 436 81 614

29 572

12 872 42 444

5 604

1 680

7 284

35 176

14 552 49 728

6 162

8 180 14 342

2 615

2 485

5 100

8 777

10 665 19 442

2 834

8 358 11 192

391

861

1 252

3 225

9 219 12 444

1 220

639

1 859

22

25

47

1 242

664

1 906

911

563

1 474

0

0

0

911

563

1 474

204

34

238

22

25

47

226

59

285

105
39 788
30 483

42
147
30 049 69 837
13 435 43 918

0
8 632
5 604

0
0
5 051 13 683
1 680
7 284

105
48 420
36 087

42
147
35 100 83 520
15 115 51 202

6 366

8 214 14 580

2 637

2 510

5 147

9 003

10 724 19 727

2 939

8 400 11 339

391

861

1 252

3 330

9 261 12 591

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Repères & Références Statistiques 2014, Ministère de
l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
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Ponad ćwierć miliona studentów kształci się obecnie na uczelniach STS, z czego ponad 2/3 tj. 170,7
tys. studentów w uczelniach publicznych. Dynamika przyrostu liczby studentów oraz struktura wg płci
została przedstawiona w tabelach 8 i 9.

Tabela 6. Liczba studentów szkół wyższych uczelniach STS, [2005-2014]
Liczba studentów
uczelnie publiczne
Dynamika [%]
Udział [%]
uczelnie
niepubliczne
Dynamika [%]
Udział [%]
Ogółem
Dynamika [%]

Rok akademicki
2009/10
2010/11
161 220
162 298
1,6
0,7
67,1
67,0

2005/06
162 051
-0,1
70,3

2007/08
158 848
-2,0
68,8

2008/09
158 671
-0,1
67,8

68 352

72 029

75 493

79 102

0,4
29,7
230 403
1,5

5,4
31,2
230 877
0,2

4,8
32,2
234 164
1,4

4,8
32,9
240 322
2,6

2011/12
163 767
0,9
66,6

2012/13
168 772
3,1
66,5

2013/14
170 705
1,1
67,0

79 949

82 258

84 957

84 262

1,1
33,0
242 247
0,8

2,9
33,4
246 025
1,6

3,3
33,5
253 729
3,1

-0,8
33,0
254 967
0,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Repères & Références Statistiques 2014, Ministère de
l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

We Francji w roku akademickim 2013/14 kształciło się ogółem 2.249,9 tys. studentów, z czego prawie
300 tys. to studenci obcokrajowcy, co stanowi ponad 12% ogólnej liczby kształcących się. Należy
podkreślić, iż na wzrost liczby kształcących się obcokrajowców we Francji miał wpływ m.in. proces
integracji krajów UE i wprowadzanie programów unijnych finansujących programy mobilności
studentów. Liczba obcokrajowców w roku akademickim 1990/91 wynosiła ogółem 161 tys. studentów,
by już na początku XXI w. wzrosnąć o blisko 60%. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza liczba
studentów przyjeżdżających na studia do Francji wzrosła o ponad 81%.
Sektor szkolnictwa prywatnego we Francji obejmuje trzy typy instytucji: po pierwsze, tzw. „wolne
instytucje” (Facultés libres lub Instituts catholiques), które są podobne do uniwersytetów publicznych
pod względem zakresu oferowanych kierunków studiów. Nie mają one prawa wydawać krajowych
dyplomów ukończenia studiów. W związku z tym albo wydają swoje własne dyplomy, albo wydają je
wspólnie ze współpracującymi z nimi uniwersytetami publicznymi. Uniwersytety publiczne są w takiej
sytuacji odpowiedzialne za kształt programu zajęć oraz system egzaminowania studentów, wspólny ze
studentami uniwersytetów publicznych. Po drugie, prywatne instytucje technicznego szkolnictwa
wyższego, które funkcjonują w takich obszarach kształcenia jak biznes i inżynieria, a także
komunikacja, architektura i dziennikarstwo. One również nie mają prawa wydawać krajowych
dyplomów, ale mogą starać się o oficjalne uznanie wydawanych przez siebie dyplomów przez
ministerstwo (to tzw. diplôme visé). Oficjalna uznawalność przez państwo dyplomów wystawianych
przez prywatne szkoły biznesu zależy od komitetów konsultacyjnych przy ministerstwie. Trzeci rodzaj
szkół prywatnych to programy szkolnictwa wyższego prowadzone w szkołach pomaturalnych
(zaliczane do szkolnictwa wyższego podobnie jak pomaturalne kursy przygotowawcze prowadzone w
sektorze publicznym na potrzeby przyjęć do Grandes Écoles – w przypadku pozytywnego zdania
egzaminu, kursy te stają się zaliczonymi przedmiotami na pierwszym lub pierwszych dwóch latach
studiów, Chevallier 2004: 320-321).
Akceptacja dyplomów wydawanych przez wybrane prywatne instytucje szkolnictwa wyższego i
formalne uznanie przez państwo (czyli reconnaissance par l’état) są równoznaczne z przyznaniem
uczelni prywatnej statusu zbliżonego do statusu uczelni publicznej (uczelnie w takiej sytuacji mogą
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starać się o państwowe subsydia, zatrudniać na zasadzie delegowania kadrę zatrudnioną w
publicznym sektorze akademickim, starać się o granty i stypendia dla swoich studentów). W zamian
za to muszą poddawać swoje programy kształcenia regularnym ocenom przez odpowiednie organy
państwowe lub eksperckie oraz przeprowadzać egzaminy w formule, w której przewodniczącymi rad
egzaminacyjnych są profesorowie instytucji publicznych. Skomplikowanemu systemowi nadzoru
towarzyszy jednak stosunkowo wysoki poziom państwowego dofinansowania (co oddala francuski
sektor prywatny od kategorii independent private, stosowanej w statystykach OECD).
Podsumowując przedstawione statystyki w zakresie kształtowania się liczby studentów w ujęciu m.in.
uwzględniającym poszczególne typy uczelni wyższych należy podkreślić, iż system szkolnictwa
wyższego Francji jest bardzo zróżnicowany. Co odzwierciedlają statystyki – różne programy zostały
stworzone na potrzeby rynku pracy i były efektem reform sektora edukacji wyższej, gdzie możemy
zaobserwować dwa główne programy kształcenia zawodowego w sektorze uczelni technicznych
(STS) i Uniwersytetach Technologicznych (IUTs), które stanowią ponad dwie trzecie kształcenia
zawodowego we Francji . Zadaniem powyższych ścieżek edukacyjnych było stworzenie dla młodych
ludzi perspektyw na rynku pracy. Jednak szanse na rynku pracy różnią się w zależności od typu
uczelni i kierunku studiów. Dyplomy uczelni zawodowych biznesowych (BTS) dawały bezpośredni
dostęp do rynku pracy, natomiast dyplom IUT jest coraz bardziej postrzegany, jako potwierdzenie
wysokich kwalifikacji, które przede wszystkim będą podnoszone w trakcie dalszego kształcenia w
5
systemie szkolnictwa wyższego. Wprowadzono również programy zawodowe na uniwersyteckim
poziomie studiów licencjackich, wyróżniające programy studiów zawodowych i ogólnych (czyli
6
”licencjaty zawodowe” " i "licencjaty ogólne").
We Francji za monitorowanie system losów absolwentów i młodzieży odpowiedzialne jest Centrum
Badań Kwalifikacji Studentów (CEREQ), które jest centralną organizacją powołaną na potrzeby
wspierania służb państwowych i regionalnych działających na rynku pracy. Zadaniem Centrum jest
m.in.: przygotowywanie raportów, które są ważnym źródłem informacji dla opracowywania polityki
sektora edukacji wyższej, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, a także dla Krajowej
7
Agencji Oceny i Akredytacji Programów Uniwersyteckich (AERES).

3.2. Wielkość i struktura kadry akademickiej
W roku akademickim 2008/09 we Francji było ogółem 92,4 tys. nauczycieli akademickich
zatrudnionych w wyższych szkołach publicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji,
Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Grupa nauczycieli akademickich dzieli się na następujące kategorie:
wykładowców, nauczycieli prowadzących zajęcia na studiach drugiego stopnia oraz nauczycieli
kontraktowych. Struktura kadry nauczycieli akademickich wskazuje, iż 41% zatrudnionych jest na
kierunkach matematyczno-przyrodniczych, 30% na kierunkach humanistycznych oraz po ok. 14% na
kierunkach prawnych i medycznych. Warto dodać, iż na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba
wykładowców wzrosła blisko o 12%, przy czym wzrost ten dotyczył przede wszystkim takich kierunków
jak: prawo, ekonomia i zarządzanie, kierunki artystyczne i inżynieryjne. W roku akademickim 2013/14
w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego zatrudnionych było ogółem 91,8 tys. nauczycieli
akademickich tj. o 0,6% mniej niż w roku akademickim 2008/09. W tej strukturze 23,4% ogółu
zatrudnionych to kadra naukowo-dydaktyczna, 42,1 % to wykładowcy. Struktura kadry w podziale na
kierunki kształcenia ulega w ostatnim czasie istotnym zmianom. W roku akademickim 2013/2014
40,7% stanowili nauczyciele akademiccy zatrudnieni na kierunkach matematyczno-przyrodniczych,

5

E. de Weert, Perspectives on Higher Education and the labour market. Review of international policy developments, CHEPS
Center for Higher Education Policy Studies, grudzień 2011
6
J. F. Céreq, A changing labour market for graduates in France, OECD 2007
7
http://www.cereq.fr/ z 10.12.2014
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blisko 30% na kierunkach humanistycznych, a na kierunkach prawo i medycyna odpowiednio po
8
14,2%. W ciągu dekady 2000-2010 liczba kadry wzrosła o 9,4%, jednak wzrost rozkładał się w
różnym stopniu na różne dyscypliny: w tym okresie liczba kadry w dziedzinie prawa, ekonomii i
zarządzania wzrosła o 19,6%, w dziedzinie nauk o sztuce o 12,8% (w tym w naukach
humanistycznych o 14,9%), natomiast w naukach ścisłych o 6,7%. W wybranych dziedzinach nauk
ścisłych liczba kadry spada (np. w naukach fizycznych o 9,6% w analizowanym okresie, MHER 2010:
21).
Kadra akademicka dzieli się ponadto na profesorów (kadra wyższa, zatrudnionych dożywotnio, w
sensie obowiązującego w USA systemu tenure), wykładowców (kadra niższa, również zatrudniona
dożywotnio, maitres de conference) oraz doktorów/doktorantów (kadra niższa, zatrudniona czasowo
do kształcenia lub badań naukowych). Kategoria „pozostali” obejmuje m.in. nauczycieli szkół
policealnych oraz część kadry Grandes Écoles. Średni wiek profesorów w 2010 r. wynosił 52 lata, a
średni wiek wykładowców – 44 lata. O latach 2000-2010 odsetek kobiet wśród profesorów wzrósł do
19,9%, a wśród wykładowco 41,5%, o około 5 p.p. w obydwu przypadkach (MHER 2010: 21). Kadra
szkolnictwa średniego pracująca w sektorze szkolnictwa wyższego to 13 000 osób (14 % kadru
akademickiej zatrudnionej w szkolnictwie wyższym).

8

Krajowa Rada Uniwersytetów (CNU) wprowadziła następujące definicje obszarów: dyscyplina "prawo" obejmuje nauki prawne,
nauki polityczne, ekonomia i zarządzania; dyscyplina „nauki humanistyczne” obejmuje kierunki: humanistyczne, społeczne;
dyscyplina „nauki matematyczno-przyrodnicze” obejmuje kierunki związane m.in. z kierunkami technicznymi, informatycznymi;
dyscyplina „medycyna” obejmuje: medycynę, farmację i stomatologię.
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Tabela 7. Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich we Francji w roku akademickim
20013/14.

Kierunki
kształcenia

Stanowiska

Profesor
Wykładowca
Asystent
Prawo
Doktorant
Pozostali
Ogółem
Profesor
Wykładowca
Nauki
Asystent
human.
Doktorant
Pozostali
Ogółem
Profesor
Wykładowca
Nauki mat.- Asystent
przyrodn.
Doktorant
Pozostali
Ogółem
Profesor
Wykładowca
Asystent
Medycyna
Doktorant
Pozostali
Ogółem
Profesor
Wykładowca
Pozostałe
Asystent
Doktorant
Ogółem
Profesor
Wykładowca
Asystent
OGÓŁEM
Doktorant
Pozostali
Ogółem

Uniwersytety,
Narodowe
uniwersytety
technolog.,
politechniki
2 554
5 815
7
2 444
1 724
12 544
4 433
10 903
2
3 391
7 566
26 295
7 482
15 777
8
7 289
3 877
34 433
5 141
3 372
16
4 304
181
13 014
25
30
0
0
55
19 635
35 897
33
17 428
13 348
86 341

w tym:
uniwersytety
technolog.
(IUT)
72
1 005
1
0
1 000
2 078
65
676
0
0
1 072
1 813
889
3 022
3
0
2 049
5 963
1
12
0
0
0
13
0
1
0
0
1
1 027
4 716
4
0
4 121
9 868

Szkoły
(Ecoles)
nadzorowane
przez
ministerstwo

Szkoły
zawodowe
inż.

4
17
0
0
75
96
105
685
0
0
1 157
1 947
66
242
0
0
601
909
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
175
945
0
0
1 833
2 953

8
32
0
0
32
72
34
67
0
0
200
301
632
1 239
0
0
373
2 244
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
18
692
1 338
0
0
605
2 635

pozostałe
szkoły

162
191
0
0
30
383
200
356
0
0
167
723
186
350
0
0
106
642
2
2
0
0
0
4
562
463
2
16
1 043
1 112
1 362
2
16
303
2 795

Ogółem

2 724
6 038
7
2 444
1 786
12 999
4 667
11 326
2
3 391
7 933
27 319
8 300
17 366
8
7 289
4 356
37 319
5 143
3 374
16
4 304
181
13 018
605
493
2
16
1 116
21 439
38 597
35
17 444
14 256
91 771

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Repères & Références Statistiques 2014, Ministère de
l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

3.3. Zasady nabory i procedury awansu kadry naukowo-dydaktycznej
Nabór na dożywotnie stanowiska naukowo-dydaktyczne we Francji jest niemal całkowicie
scentralizowany i zorganizowany na dwóch szczeblach: ogólnokrajowym i instytucjonalnym. Każda
osoba posiadająca doktorat lub (odpowiednik) habilitacji, która pragnie starać się o dożywotnie
stanowisko w dowolnej instytucji, musi złożyć swoje dossier w Krajowej Radzie Uniwersytetów
(Conseil National des Universités), w której raz w roku spotykają się komisje dyscyplinarne, złożone z
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przedstawicieli kadry akademickiej reprezentujących daną dyscyplinę nauki. Rada decyduje w oparciu
o złożone dokumenty, czy profil danej osoby (badania, kształcenie, publikacje itp.) upoważnia ją do
stawania do konkursu na nowe stanowisko. Kandydaci zarówno na wyższe, jak i niższe stanowiska
dożywotnie muszą przejść przez dokładnie taką samą procedurę na poziomie krajowym.
Jednocześnie dwa raz w roku na krajowym portalu internetowym ogłaszana jest lista wszystkich
nowych stanowisk dostępnych w systemie francuskim. Tym samym procedury awansowe po pierwsze
są całkowicie scentralizowane, a po drugie są ściśle związane z dyscyplinami naukowymi (Goastellec
2012: 138).
Drugi etap naboru odbywa się na poziomie instytucji: są w nich tworzone komisje rekrutacyjne, które
przygotowują krótką listę najlepszych kandydatów. Następnie powstaje ranking kandydatów, który
przechodzi przez administrację centralną uczelni i jest wysyłany do Ministerstwa Szkolnictwa
Wyższego.
W związku z reformą zarządzania szkolnictwa wyższego, zmienia się jednak układ sił w relacji
instytuty/wydziały a rektorat (czyli prezydent i jego zespół zarządzający). Tradycyjnie w systemie
francuskim najważniejszy głos w wyborze kandydata na stanowisko dożywotnie (wyższe i niższe)
należał do bezpośrednio zatrudniającego go instytutu/wydziału. Zatwierdzenie rankingu kandydatów
na poziomie instytucji i ministerstwa było formalnością. Dzisiaj komisja konkursowa nie jest już
nominowana przez poszukujący pracownika instytut/wydział (czyli nie reprezentuje już wyłącznie
kadry akademickiej danego wydziału/instytutu), ale jest nominowana przez prezydenta uczelni i radę
administracyjną uczelni.
Połowa członków komisji konkursowej musi pochodzić spoza uczelni i nie musi reprezentować
pokrewnej dyscypliny naukowej. Nie obowiązuje już stały udział procentowy kadry wyższej i niższej.
Ponadto komisje rekrutacyjne powstają na potrzeby konkretnego, nowego stanowiska, podczas gdy
tradycyjnie funkcjonowały w ramach sześcioletnich kadencji. Pojawia się zatem niepewność w
dystrybucji władzy między dyscyplinami naukowymi (reprezentowanymi przez kadrę akademicką) i
instytucją. Prezydenci mogą tworzyć komisje rekrutacyjne z myślą o konkretnych priorytetach, ponadto
zerwana zostaje zbiorowa pamięć stosowanych przy naborze (zwłaszcza na stanowiska profesorskie)
kryteriów.
Nabór na stanowiska dożywotnie wiąże się z wysokim poziomem konkurencyjności: w 2008 r.
prawdopodobieństwo sukcesu na 8 865 zgłoszeń na niższe stanowiska w całym kraju wyniosło 19,5%,
jednak różni się ono radykalnie w zależności od miejsca. W konkursach najbardziej konkurencyjnych,
prawdopodobieństwo sukcesu może wynosić nawet jedynie 4,7% na niższe stanowiska i 2,2% na
stanowiska profesorskie (Goastellec 2012: 138).
Profesorowie i wykładowcy (zgodnie z dekretem sprzed 30 lat, 1984) są urzędnikami państwowymi,
zatrudnionymi dożywotnio i wynagradzanymi wedle stawek obowiązujących w całym kraju.
Doktoranci/doktorzy pracują w systemie kontraktowym (kontrakty trzyletnie dla doktorantów i dwuletnie
dla doktorów). Poszczególne publiczne instytucje szkolnictwa wyższego nie mają możliwości
ustanawiania swoich, na przykład bardziej konkurencyjnych, stawek wynagrodzeń. Wyjątki to
analizowane powyżej nowe systemy finansowania skierowane do nowych struktur, które zatrudniają
kadrę i ją zwalniają na innych zasadach (PRES i RTRA).
Inaczej sytuacja wygląda w sektorze Grandes Écoles i w sektorze prywatnym. W pierwszym
wynagrodzenia są indywidualnie negocjowane i są uzależnione of prestiżu pracownika i prestiżu
instytucji. Większość kadry w tym sektorze łączy pracę w sektorze uniwersyteckim z pracą
kontraktową na część etatu (która jest stosunkowo dobrze wynagradzana). Jednak nie istnieją
powszechnie dostępne dane dotyczące kontraktów i wynagrodzeń w Grandes Écoles. Z kolei w
sektorze prywatnym nie istnieje wspólny krajowy system wynagradzania kadry. Kadra pracuje w nim
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często w oparciu o krótkoterminowe umowy i na niepełny etat. W zależności od prestiżu instytucji i jej
sytuacji finansowej, sytuacja taka może prowadzić zarówno do zatrudnienia charakterystycznego dla
grupy społecznej prekariatu, jak i do stosunkowo wysokiego poziomu wynagrodzeń.
W sektorze prywatnym różnice w poziomie wynagrodzeń są znaczące. Wykładowcy zarabiają 1 6242 740 euro miesięcznie, natomiast w najbardziej prestiżowych szkołach biznesu profesorowie
specjalizujący się w finansach zarabiają 10 000-14 000 euro miesięcznie (Goastellec 2012: 141).
Zatrudniani są zarówno „profesorowie stowarzyszeni” (pracujący gdzie indziej na pełnym etacie), jak i
„profesorowie na pełnym etacie”. W sektorze prywatnym ścisła hierarchia znana z sektora publicznego
(kolejne klasy i kolejne stopnie) nie istnieje. Kadrę tego sektora można podzielić na trzy grupy:
najniższą, zastępowalnych nauczycieli; średnią, profesorów stowarzyszonych z uczelnią; i najwyższą,
profesorów zatrudnionych na pełnym etacie.
Tradycyjnie w systemie uniwersyteckim kadra akademicka zajmowała się przede wszystkim
kształceniem; badania naukowe uprawiano poza uniwersytetem, w wyspecjalizowanych instytucjach
badawczych (Collège de France czy Centre National de la Recherché Scientifique). W ostatnich
dwóch dekadach sytuacja się zmienia i uniwersytety są coraz silniej zaangażowane w działalność
badawczą.
Umowa o pracę w sektorze uniwersytetów obejmuje rocznie 128 h zajęć/ wykładów i 192 h
seminariów, razem 320 h, przy czym liczba godzin może zostać obniżona w związku z pełnionymi
funkcjami administracyjnymi. Połowa czasu pracy kadry jest zgodnie z umową przeznaczona na
kształcenie studentów, a połowa na badania naukowe (w ramach obowiązującego czasu pracy w skali
roku wynoszącego 1 600 h). Jeszcze do niedawna produktywność badawcza, w tym liczba publikacji,
nie była w żaden sposób określana, podobnie jak nie istniały formalne oceny indywidualnego dorobku
naukowego. Dzisiaj się to powoli zmienia.
Od 2009 r. standardowym poziomem obciążeń dydaktycznych są 192 h rocznie, a prezydent
uniwersytetu może samodzielnie ustalać pensum swoich pracowników (jego górne i dolne granice nie
są formalnie określone), teoretycznie zgodnie z oceną pracownika dokonywaną raz na cztery lata
przez Krajową Radę Uniwersytetów w oparciu o dostarczone przez uniwersytet dokumenty. Kadra
„aktywna badawczo” może liczyć na obniżone pensum, a kadra nie publikująca i nie zajmująca się
badaniami – na pensum podwyższone. Jednak w skali uczelni suma obniżonych godzin musi równać
się sumie godzin podwyższonych (Goastellec 2012: 140). Uczelnie mogą konkurować o naukowców
wyłącznie prestiżem, możliwościami prowadzenia badań oraz oferowanym obciążeniem
dydaktycznym.
Prawo wprowadzone w 2007 r. po raz pierwszy rozluźniło surową dyscyplinę zatrudnienia i pozwoliło
na zatrudnianie poszukiwanej kadry na krótszy okres czasu i z negocjowanym poziomem
wynagrodzeń i obciążeń dydaktycznych (podobnie jak Narodowe Centrum Badań Naukowych może
od tego samego roku zatrudniać część swoich pracowników na sześcioletnich kontraktach). Możliwość
ta ma przyczynić się do zwiększenia umiędzynarodowienia francuskiej kadry dzięki zatrudnianiu kadry
zagranicznej.
W sektorze publicznym szkolnictwa wyższego obowiązują krajowe stawki wynagrodzeń dla kadry
akademickiej. Tradycyjnie francuska kadra „pracuje w jednym miejscu pracy ma pełnym etacie i cieszy
się statusem ekonomicznym klasy średniej, natomiast jej status społeczny i kapitał kulturowy
postrzegane są jako wyższe” (Goastellec 2012). Ekspansji szkolnictwa wyższego w ostatnich dwóch
dekadach towarzyszył wzrost liczby kadry.
Konkursy na stanowisko profesora realizowane mogę być w następujących trybach:

38

■
■

■

■

dla kandydatów posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny,
dla wykładowców posiadających uprawnienia do nadzorowania badań (osoby, które kierowały
projektami naukowymi) oraz posiadają co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 4 lata
prowadziły działalność naukową,
dla wykładowców posiadających uprawnienia do nadzorowania badań oraz posiadają co
najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5 lat prowadziły działalność naukową w
instytucjach szkolnictwa wyższego Unii Europejskiej lub państwach w ramach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego,
otwarty: dla kandydatów, którzy prezentują swoje osiągnięcia z ostatnich 9-lat. Konkurs
skierowany jest do pełnoetatowych nauczycieli akademickich, pracowników instytutów oraz
menadżerów. W ramach tego trybu aplikuje się na stanowisko profesora pierwszej klasy.

Poziom wynagrodzeń zasadniczych jest określany centralnie i wynosi brutto dla kadry profesorskiej
przeciętnie: dla profesorów pierwszej klasy 2998 EUR, po dwóch latach wynagrodzenie wzrasta do
3344 EUR. Profesor drugiej klasy zarabia przeciętnie 4388 EUR, a ostatniej klasy 6015 EUR. Poziom
wynagrodzeń zasadniczych brutto kadry wykładowców wynosi przeciętnie: dla wykładowców
rozpoczynających karierę 2068 EUR, po dwóch latach wynagrodzenie wzrasta do 2328 EUR.
Wykładowca drugiej klasy zarabia przeciętnie 3741 EUR, a ostatniej klasy 4388 EUR.
System obliczania poziomu wynagrodzeń kadry zatrudnionej dożywotnio jest skomplikowany, ponadto
2007 r. Ministerstwo podwyższyło wynagrodzenia dla wszystkich nowo zatrudnianych, co
doprowadziło do nierówności w wynagrodzeniach między osobami zatrudnionymi na tych samych
stanowiskach. Dorobek naukowy czy inne osiągnięcia nie mają wpływu na poziom wynagrodzeń:
wynagrodzenie zależy od długości stażu pracy, a następnie od awansu uzyskiwanego w oparciu o
indywidualną ocenę Krajowej Rady Uniwersytetów. Jednak liczba awansów dostępna w całym
systemie w skali roku jest niewielka.
Oprócz pensji podstawowej istnieją jeszcze dodatkowe składniki wynagrodzenia, które pozwalają
uczelniom w niewielkim stopniu indywidualizować poziom wynagrodzenia. Tradycyjnie owe dodatkowe
składniki były związane z dodatkowymi obowiązkami, jednak od 2009 r. są one oparte o wyniki pracy,
w tym dorobek naukowy. Dodatki za dodatkowe zadania wynoszą na przykład 5350 euro rocznie dla
profesora pierwszej klasy za opiekę nad doktorantami i 2000 euro za zadania administracyjne.
Ponadto dwa nowe dodatki pozwalają uczelniom regulować poziom wynagrodzeń w oparciu o wyniki:
dodatek dydaktyczny wynosi od 3500 do 15000 euro rocznie, podobnie jak dodatek za jakość
prowadzonych badań naukowych i opiekę nad doktorantami (PEDR – Prime d’encadrement doctor al
et de recherche). Ponadto system francuski oferuje doskonałe warunki emerytalne – emerytura w
wieku 65 lat (lub 68 lat w przypadku profesorów) wynosi 75% średniej pensji otrzymywanej w
półrocznym okresie poprzedzającym przejście na emeryturę.
Olbrzymia większość profesorów akademickich pracuje w jednym miejscu pracy w pełnym wymiarze
czasu pracy. Nie ma możliwości oceny, jaka ich część uczy dodatkowo w innej instytucji (Goastellec
2012: 142). Przepisy wprowadzone w maju 2007 r. (2007-658) określają precyzyjnie zakres
dodatkowego zatrudnienia podejmowanego przez urzędników służby cywilnej: jest ono możliwe tylko
w przypadku ewaluacji, doradztwa i kształcenia prowadzonych w ramach własnej dyscypliny
naukowej. Aktywność dodatkowa musi być zatwierdzona przez władze uczelni i nie może obejmować
więcej niż 20% czasu pracy. Stanowisko profesorskie wymaga doktoratu i habilitacji, a dodatkowo w
wybranych dziedzinach – takich jak na przykład prawo, nauki polityczne, ekonomia czy zarządzanie –
wymagane jest również zdanie krajowego egzaminu. W porównaniu z wynagrodzeniami
otrzymywanymi przez osoby z podobnymi kwalifikacjami i z podobnym wykształceniem w prywatnym
sektorze gospodarki, pensje akademickie pozostają na wyższym poziomie.
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4. Finansowanie szkolnictwa wyższego
4.1. System finansowania szkolnictwa wyższego – ogólna charakterystyka
Systemy finansowania szkolnictwa wyższego i badań naukowych można oceniać z perspektywy
autonomii finansowej uczelni. Zakres tej autonomii zdefiniował Ben Jongbloed (2010: 12). Pod kątem
typu budżetu (line-item czy block-grant) Francja znajduje się w tej samej, dominującej w Europie
grupie państw korzystających z finansowania blokowego. Uniwersytety mogą zatrzymywać na kolejny
rok nadwyżki budżetowe i nie muszą ich zwracać do budżetu państwa. Uniwersytety dysponują
zdolnością prawną do zaciągania pożyczek bankowych, ponadto we Francji możliwy jest też dostęp
do funduszy pochodzących z rynku kapitałowego. Mechanizmy finansowania w Europie przyjmują w
ostatniej dekadzie trzy formy, przy czym w większości krajów w różnym zakresie stosuje się większość
z nich. Wspomniane mechanizmy finansowania to: finansowanie oparte na formule (formula funding),
w tym finansowanie oparte na wynikach (performance-based funding); finansowanie oparte na
projektach (project funding) oraz finansowanie oparte na kontraktach (funding through contracts)
(Jongbloed 2010: 20–23). Mechanizmy finansowania opartego na wynikach są częścią mechanizmów
opartych na formule. Finansowanie oparte na formule jest najprostsze i ma wiele zalet. We Francji
obejmuje kryteria wejściowe, czyli liczba zatrudnionej kadry, powierzchnia zajmowanych budynków i
liczba studentów (a nie kryteria wyjściowe, czyli np. liczba wydanych dyplomów, jak w Finlandii, cz też
liczba zgromadzonych przez studentów punktów ECTS, czyli mechanizm taksometru, jak w Danii).
Formuła finansowania opartego na wynikach działa we Francji w ograniczonym zakresie (nie ma kraju,
w którym formuła ta odnosiłaby się do finansowania systemu szkolnictwa wyższego w 100%: we
Francji, tak jak w większości krajów europejskich, funkcjonują elementy tej formuły), podobnie jak
finansowanie oparte na projektach. Największa część funduszy jest przydzielanych przez państwo
francuskiemu szkolnictwu wyższemu (80%) w oparciu o model finansowania opartego na kontraktach.
W zakresie finansowania szkolnictwa wyższego we Francji stosowana jest tzw. polityka kontraktowa,
będąca doskonałym przykładem finansowania opartego na kontraktach w powyższym ujęciu. Z jednej
strony pozwala ona szkołom wyższym korzystać ze swojej autonomii, z drugiej – umożliwia państwu
aktywnie uczestniczyć w procesie kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Kontrakty są
przygotowywane co cztery lata i w ich tworzeniu uczestniczy zarówno strona rządowa, jak i
poszczególne uczelnie wyższe. Założenia kontraktu są efektem połączenia założeń narodowego
planu rozwoju oraz lokalnych i regionalnych planów rozwoju, jak również uwzględniają potrzeby szkół
wyższych w zakresie nauczania, działalności badawczej oraz zarządzania i współpracy
międzynarodowej zgłaszane przez studentów, pracowników naukowych i badawczych, personel
administracyjny i pomocniczy oraz instytucje zewnętrzne. Powyższe kontrakty nie mają, co prawda,
mocy prawnie wiążącej, niemniej jednak traktowane są jako wzajemne, sformalizowane porozumienie
9
wyznaczające ścieżki rozwoju uczelni na kolejne cztery lata. Polityka kontraktowa funkcjonuje od
1989. Nowe zapisy, uchwalone w 1997 roku, pozwalają uczelniom wyższym w większym stopniu
samodzielnie kształtować politykę finansową, jak również dokonały większej decentralizacji w
systemie podejmowania decyzji przez władze uczelni wyższych, ze wszelkimi zastrzeżeniami, o
których pisaliśmy wcześniej.
Sposób liczenia wysokości dotacji przekazywanej z budżetu państwa szkołom wyższym opiera się
przede wszystkim na ogólnej liczbie studentów uczących się na danej uczelni, po uwzględnieniu

9

Zmiany w tym zakresie wprowadzono Dekretem w/s Budżetu i Systemu Finansowego z 14 stycznia 1994 roku, który wszedł w
życie w 1997 roku, nowy sposób kontraktowania obowiązywał od 1998 roku.
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różnic w kosztochłonności poszczególnych kierunków. Dodatkowo liczy się poziom oraz typ studiów.
Dobór kryteriów nie zmieniał się w ostatniej dekadzie. Do innych czynników mających wpływ na
wysokość przyznanych środków zaliczane są:
■
■
■
■

zapotrzebowanie na dodatkowe godziny przepracowane przez pracowników naukowych
(nadgodziny),
typ sprawowanej funkcji pedagogicznej (techniczna czy ogólna),
wielkość wykorzystywanej powierzchni do procesów dydaktycznych,
koszty pracy wykonywanej przez personel pomocniczy i techniczny.

Dotacja państwowa jest pomniejszana o opłaty rejestracyjne płacone przez studentów, które pozostaje
na uczelniach. Studenci wszystkich stopni są zobowiązani do ich wnoszenia (z wyjątkiem studentów
otrzymujących stypendium). Ich wysokość zależy od rodzaju studiów i programu w nich
przewidzianego oraz uczelni i jest ustalana przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań
Naukowych. W uczelniach prywatnych obowiązuje czesne, a jego wysokość jest ustalana przez
władze danej uczelni.
Prywatne uczelnie wyższe mogą również korzystać ze środków budżetowych, o ile są one
akredytowane przez państwo. W specjalnym kontrakcie zawieranym między stroną rządową i daną
uczelnią ściśle określone są cele, na które przekazane środki mogą być przeznaczone.
Firmy i przedsiębiorstwa są zobowiązane do płacenia specjalnego podatku, który przeznaczany jest
na pokrycie kosztów odbywania praktyki przez studentów. Jeśli jednak dane przedsiębiorstwo
współpracuje z daną uczelnią w realizacji praktyk studenckich, środki te mogą być wykorzystane
podczas wykonywania tego projektu.
W 1994 roku wprowadzono nowy system finansowania szkół wyższych – San Remo System. Wartość
dotacji otrzymywana z budżetu państwa wynikała z analizy koszów i uwzględniała udział liczby kadry
naukowo-badawczej konkretnej uczelni w puli kadry całego sektora szkolnictwa wyższego. Model ten
został uproszczony w 1997 roku. Wprowadzono zasadę obliczania wysokości dotacji na podstawie
planowanych kosztów operacyjnych danej jednostki. W konsekwencji model San Remo wyliczania
wartości dotacji ze środków publicznych dla danej uczelni opierał się na trzech kryteriach:
■
■
■

liczba studentów,
liczba kadry naukowo-dydaktycznej, administracyjnej, technicznej i pozostałych grup
pracowniczych,
powierzchnia posiadanych przez szkołę wyższą nieruchomości.

Grupa senatorów, w formie raportu opublikowanego w 2008 roku, zaproponowała nowe rozwiązania w
obszarze dystrybucji środków publicznych przeznaczonych na finansowanie szkolnictwa wyższego we
10
Francji. Nowy system podziału środków publicznych nosi nazwę NICE i obowiązuje we Francji od
2009 roku. Metoda ta wprowadziła ważne zmiany w systemie alokacji środków. Polityka państwa
ukierunkowana została na kryteria jakościowe i wydajnościowe, a nie jak dotychczas – na kryteria
historyczne (liczba studentów, kadra, majątek uczelni). Celem tych zmian było przede wszystkim
zachęcenie uczelni do wprowadzania wewnętrznych zmian projakościowych, podnoszenia poziomu
prowadzonych badań oraz polepszenia efektów kształcenia, a tym samym w ujęciu budżetu państwa –
efektywniejsze gospodarowanie środkami publicznymi. Uznano, iż wprowadzenie kryteriów
jakościowych w systemie alokacji środków będzie kryterium sprawiedliwym, w którym uczelnie
dotowane są na podstawie wyników a nie jak przednio – wielkości i potencjału. Oczywiście, w nowym
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Le financement des universités : pour un Système de répartition des Moyens à l'Activité et à la Performance (SYMPA), N° 382
Sénat Session Ordinaire DE 2007-2008, http://www.senat.fr/, dostęp z dnia 14.11.2014 r.
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modelu wprowadzono również system wag dla poszczególnych kryteriów, tak aby zapewnić
stabilności finansowania uczelni w warunkach zmiany zasad finansowania szkół wyższych.

Tabela 8. Kryteriów podziału środków przeznaczonych na finansowanie szkolnictwa wyższego
przez państwo zgodnie z systemem NICE
Edukacja

Badania

60%
20%
Działalność Liczba studentów
Liczba publikacji wydziału
podchodzących do egzaminów

Wydajność

5%
Wartość dodana – kontynuacja
procesu kształcenia:
licencjat / magisterium
/ studia doktoranckie
Wskaźnik zatrudnienia
absolwentów

15%
Wskaźnik cytowań publikacji
naukowych danej jednostki
Integracja lekarzy

Ogółem

65%

35%

zarządzanie, majątek,
życie studenckie

Ogółem

-

80%

Ewaluacja
Nieruchomości
Rekrutacja zewnętrzna
Biblioteki Uniwersyteckie

20%

100%

Źródło: Financement et budget des universités, http://www.wikifage.org/, dostęp z dnia 14.11.2014 r.

Państwo w dalszym ciągu jest w zasadzie jedynym podmiotem zarządzającym nieruchomościami
wykorzystywanymi przez uczelnie wyższe. Aczkolwiek od zmian zapoczątkowanych w 1968 roku
szkoły wyższe mogą proponować przeobrażenia w tym zakresie, jak również składać wnioski
dotyczące zakupu bądź wybudowania nowych budynków, jak też ich wyposażenia – zarówno w
odniesieniu do celów naukowych, jak też badawczych, czy budynków przeznaczonych na potrzeby
bibliotek i wykorzystywanych przez studentów (stołówki, obiekty sportowe, akademiki itd.). Wszelkiego
rodzaju inicjatywy w tym zakresie są kierowane przez wydziały do rektora. Stamtąd zaś, po ich
zatwierdzeniu, przekazywane są do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, które
podejmuje ostateczną decyzję. Od 1989 roku swój udział w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych
posiadają również samorządy regionalne i lokalne (co jest szczególnie widoczne w przypadku
realizacji projektów U2000 i U3M). Partycypują one również w innych kosztach utrzymania szkolnictwa
wyższego (wydatki na płace, utrzymanie budynków, wsparcie finansowe dla studentów itd.).
Oprócz środków finansowych pochodzących od rządu centralnego i instytucji samorządowych czy też
od przedsiębiorstw, część funduszy pochodzi bezpośrednio od studentów. Około 10% pochodzi z tzw.
opłat rejestracyjnych, które muszą uiścić wszyscy studenci na początku każdego cyklu nauczania
(studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie).
Globalne debaty na temat współfinansowania szkolnictwa wyższego i wprowadzenia czesnego w
publicznym szkolnictwie wyższym w ostatniej dekadzie ominęły Francję. Jest ku temu jeden,
najważniejszy powód: francuska koncepcja powszechnego, równego dostępu do finansowanego
przez państwo systemu szkolnictwa wyższego pojęcia „czesne” nie obejmuje (Duru-Bellat, Kiefer i
Reimer 2008, Erlich 2004). Kilkakrotnie próby wprowadzenia czesnego w ostatnich 40 latach
podejmowano, ale za każdym razem kończyły się one potężnym oporem studentów (oraz kadry).
Finansowaniem francuskiego szkolnictwa wyższego rządzą dwie zasady (Chevallier i Paul 2008: 299):
bezpłatny dostęp, czyli brak czesnego, oraz finansowa odpowiedzialność rodziny studentów za
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podejmowane przez nich studia, do momentu ich ukończenia. Istnieje, jak wspominaliśmy, centralnie
ustalana opłata rejestracyjna za studia (a instytucje edukacyjne nie mają możliwości regulowania jej
wysokości). Rodzice studenta mają obowiązek utrzymywania go w trakcie studiów: „obowiązek ten
jest częścią obowiązującego prawa i był wielokrotnie potwierdzany wyrokami sądów” (Chevallier i Paul
2008: 299). Jeśli dochody rodziny nie wystarczają na utrzymanie studenta, otrzymuje on państwowe
stypendium przeznaczone na pokrycie części kosztów utrzymania. Przyjęta polityka głosi, że niskie
dochody rodziny studenta nie mogą pozbawić go dostępu do szkolnictwa wyższego - o ile spełnia
wymagane warunki akademickie.
Oprócz środków finansowych pochodzących od rządu centralnego i instytucji samorządowych czy też
od przedsiębiorstw, część funduszy pochodzi bezpośrednio od studentów. Około 10% pochodzi z tzw.
opłat rejestracyjnych, które muszą uiścić wszyscy studenci na początku każdego cyklu nauczania
(studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie). Jednakże w toku studiowania można liczyć na
pomoc w postaci dwojakiego rodzaju stypendiów:
■

■

stypendia socjalne, których wysokość zależy od wielkości dochodów studenta i jego
rodziców, jak również poziomu wydatków przez nich ponoszonych, ilości dzieci na utrzymaniu
i odległości uczelni od domu rodzinnego; kwoty graniczne są corocznie ogłaszane przez
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych; osobami uprawnionymi do
otrzymania stypendium socjalnego są tylko studenci dzienni mający poniżej 26 lat; za
przeprowadzenie procedury odpowiedzialny jest rektor każdej uczelni;
stypendia naukowe – uzależnione są od wyników osiąganych w toku kształcenia;

Studenci, którzy nie są uprawnieni do otrzymania powyższych stypendiów, mogą skorzystać z
nieoprocentowanej pożyczki (tzw. prêts d’honneur). Francuskie rodziny, w których chociaż jedno
dziecko studiuje, mogą również korzystać z ulg podatkowych i dodatków rodzinnych – i to aż do
ukończenia przez studenta 26 roku życia. Wielkość i liczba ulg zależy od ilości studiujących osób w
rodzinie.
Na system pomocy studentom składają się dodatkowo następujące udogodnienia:
■
■
■
■

pomoc dla studentów (na studiach licencjackich), którzy nie zdali egzaminów na pierwszym
roku bądź też chcą zmienić kierunek studiów (bourse de cycle),
pomoc dla studentów (na studiach magisterskich), którzy nie zdali egzaminów na pierwszym
roku bądź też chcą zmienić kierunek studiów (bourse de second cycle),
studenci pochodzący z rodzin o niskich dochodach są zwalniani z wszelkiego rodzaju opłat
rejestracyjnych oraz opłat za udogodnienia socjalne (bourse à taux zero),
specjalne granty dla najwybitniejszych absolwentów.

Ministerstwo dotuje również publiczny transport dla studentów na terenie całej Francji. W dotowanych
przez państwo akademikach mieszka mniej więcej co 9 student: w 2010 r. 35% studentów mieszkało z
rodzicami, 33% mieszkało samodzielnie, 12% w akademikach i 10% w wynajętych wspólnie
mieszkaniach (MHER 2010: 35).
W 2011 r. wsparcie państwowe w postaci grantów i/lub stypendium wyniosło mniej niż 10%
całkowitych publicznych nakładów na szkolnictwo wyższe, co jest związane z niskim poziomem
współodpłatności za studia. We Francji nie istnieje również system pożyczek studenckich (OECD
2014: 264). W 2011 r. 31% studentów studiujących w sektorze publicznym pobierało bezzwrotne
stypendia lub granty państwowe (OECD 2014: 273).
Preambuła do Konstytucji uchwalonej w 1956 roku głosi, że „organizacja świeckiej, wolnej i publicznej
edukacji na wszystkich poziomach jest obowiązkiem państwa”. Zakaz wprowadzenia czesnego jest
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często wyprowadzany z powyższego sformułowania, chociaż można go interpretować na różne
sposoby. Podstawę prawną dla opłat rejestracyjnych stanowi prawo finansowe (Loi de Finances z
1951 roku), którego jeden z artykułów głosi, że „poziom i tryb pobierania opłat w instytucjach
publicznych zostaną ustalone w oddzielnym rozporządzeniu wydanym wspólnie przez ministra
finansów i właściwego ministra” (Chevallier i Paul 2008: 307). Stawki tych opłat od 2004 roku są
zróżnicowane i dostosowane do trzystopniowej struktury studiów (w 2004 r. wynosiły 150 euro rocznie
na studiach licencjackich, 190 euro na studiach magisterskich i 290 euro na studiach doktoranckich).
Ich poziom starano się kilkakrotnie podnosić. Tzw. „plan Devaqueta” miał doprowadzić do możliwości
trzykrotnego zwiększenia poziomu opłat rejestracyjnych w ramach prób zwiększania autonomii
uczelni, jednak w 1986 r. rząd wycofał się z tego projektu pod wpływem protestów studenckich. Przez
następnych trzydzieści lat zasada równego poziomu opłat rejestracyjnych we wszystkich
uniwersytetach francuskich była utrzymywana. I jest tak do dnia dzisiejszego. W 1995 roku w tzw.
„raporcie Laurenta” proponowano podniesienie opłat do 300-600 euro rocznie przy obowiązującym w
owym czasie poziomie (w przeliczeniu) około 110 euro rocznie, jednak podobnie jak w przypadku
innych projektów, został on wycofany pod wpływem protestów studenckich.
Wprowadzenie wyższych opłat rejestracyjnych na studia i/lub wprowadzenie czesnego (rozróżnienie
to we Francji nie wydaje się istotne w szerokim społecznym odczuciu, a protesty studentów i kadry
dotyczą wszelkich opłat i zwiększania ich poziomu, nie odnosząc się do istotnej różnicy zachodzącej
między „opłatami rejestracyjnymi” i „czesnym”) jest od wielu lat popierane przez Konferencję
Prezydentów Uniwersytetów. Jedynym stawianym przez nią warunkiem jest nieobniżanie poziomu
subsydiów państwowych po wprowadzeniu dodatkowych opłat lub ich podwyższeniu.
Poziom opłat rejestracyjnych ustala ministerstwo szkolnictwa w porozumieniu z ministerstwem
finansów. Publiczne uniwersytety mają prawo do pobierania dodatkowych opłat za dodatkowe usługi
edukacyjne, jednak nie mogą być one obowiązkowe. Ich wysokość ma prawo ustalać Rada
Uniwersytetu. Ponadto formalnie uniwersytety mają prawo samodzielnie decydować o poziomie
pobieranych opłat za programy kształcenia, na które nie otrzymują dofinansowania z ministerstwa (na
przykład krótkie programy zawodowe, programy prowadzone dla kadry przedsiębiorców itp.). Instytucji
prywatnych w ustalaniu wysokości opłat, jak pisaliśmy, nie obowiązują żadne ograniczenia. (Chevallier
i Paul 2008: 308).
Poziom pobieranych opłat w sektorze publicznym jest uzależniony od typu instytucji (uniwersytety,
uczelnie inżynieryjne), poziomu programu (licencjacki, magisterski, doktorski), kierunku studiów (np.
medycyna, inżynieria). Specjalne programy policealne (classes préparatoire) przygotowujące do
studiów w prestiżowym sektorze Grandes Écoles są bezpłatne. Według danych z 2008 r. (Chevallier i
Paul 2008: 309), opłaty pobierane w publicznych szkołach inżynieryjnych wynosiły ok. 400 euro
rocznie (np. Ecole Centrale de Paris), w porównaniu z 3110-4100 euro w sektorze prywatnym (np.
ESIEE). Koszty studiowania w prywatnych szkołach biznesu wahały się od 7200 euro (np. w Hautes
Etudes Commerciales, HEC) do 43500 euro rocznie (za program MBA w słynnej INSEAD), natomiast
koszty w państwowych szkołach biznesu wynosiły 270 euro (IAE de Paris na Université de Paris I).
Podobne różnice zachodzą między kosztami studiowania w szkołach dziennikarstwa (publiczne 280
euro, prywatne 750-3000 euro). Koszty studiów w naukach społecznych w szkołach prywatnych mogą
wynosić od 1230 euro (Catholic University of Paris ICP) do 4800-5850 euro (Léonardo da Vinci
University). Szkoły inżynieryjne nie podlegające ministrowi edukacji (powiązane z lokalnymi izbami
gospodarczymi lub prywatne) pobierają opłaty na poziomie 1500-600 euro rocznie, a szkoły biznesu
na poziomie 5500-7000 euro (Chevallier i Paul 2008: 309).
Podejmowane są próby wprowadzenia czesnego innymi metodami. Na przykład w 2004 r. prestiżowy
instytut nauk politycznych Science Po w Paryżu (Institute d’études politiques) wprowadził opłaty na
maksymalnym poziomie 4000 euro rocznie, ustalanym w zależności o dochodu rodziców studenta.
Jednak opłaty te zostały wprowadzone wyłącznie dla studentów, którzy otrzymują „dyplom instytutu”, a
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nie od tych, którzy studiują w celu otrzymania „dyplomu krajowego”. Ci ostatni płacą jedynie regularne,
państwowe opłaty rejestracyjne. Jednak Sciences Po jest instytucją specyficzną i podjętej przez nią
drogi nie da się powtórzyć w olbrzymiej większości instytucji: jest mała, niezwykle prestiżowa i od
1945 roku kontrolowana przez fundację (Fondation Nationale des Sciences Politiques), która ma
prawo pobierać opłaty od studentów na wyznaczonym przez siebie poziomie, chociaż instytucja ta jest
finansowana ze środków publicznych. W oparciu o precedens Sciences Po (który został ostatecznie
rozstrzygnięty w sądzie jako możliwy we francuskim systemie prawnym), uniwersytety francuskie
dysponują teoretyczną możliwością ustalania dowolnego poziomu opłat za te programy kształcenia,
które kończą się wydawaniem własnych dyplomów. Prawne ograniczenia stosują się bowiem tylko do
„krajowych programów”, do których poziom opłat jest centralnie ustalany przez ministerstwo. Część
francuskiej literatury przedmiotu podkreśla, zgodnie z globalnymi przekonaniami formułowanymi w
ramach badań i polityki wspierających cost-sharing w edukacji, że studenci, którzy nie ponoszą
kosztów studiów mogą podejmować studia w sposób nieodpowiedzialny i mogą wymagać od swoich
instytucji edukacyjnych mniej niż w sytuacji, w której byliby świadomi wysokości pełnych kosztów
wykształcenia ponoszonych przez państwo lub gdyby ponosili je sami (Béréziat 2008: 176).
Podsumowując, opłaty za studia we Francji w sektorze publicznym funkcjonują w niewielkim zakresie;
czesne w sensie ścisłym może być pobierane wyłącznie w ramach (bardzo rzadkich) programów
studiów, które nie prowadzą do wydania dyplomów „krajowych” (lecz jedynie dyplomów danych
instytucji). Opłaty rejestracyjne stanowią główny element współodpłatności za studia. Jeśli
współodpłatność za studia potraktować szerzej niż tylko czesne i opłaty rejestracyjne wnoszone przez
studentów i ich rodziców, to struktura nakładów w publicznych uniwersytetach wyglądałaby
następująco: w całym szkolnictwie wyższym (publicznym i prywatnym), państwo ponosi 82,4%
kosztów studiów, firmy 6,1% i gospodarstwa domowe 11,5% (Chevallier i Paul 2008: 312). Natomiast
w podziale na instytucje publiczne i prywatne, współodpłatność w szerokim ujęciu wygląda
następująco: instytucje publiczne są w 90,6% finansowane przez państwo, 3,1% przez firmy i w 6,3%
przez gospodarstwa domowe; natomiast instytucje prywatne w 38,9% są finansowane przez państwo,
w 23,9% przez firmy i w 37.2% przez gospodarstwa domowe. Co warto podkreślić, udział z jednej
strony państwa, a z drugiej strony gospodarstw domowych w finansowaniu sektora prywatnego
pozostaje na zbliżonym poziomie (powyżej jednej trzeciej w obydwu przypadkach), finansowanie
publiczne jest najwyższym składnikiem budżetowym tego sektora, a niemal jedną czwartą kosztów
ponoszą firmy (jest to jednak wkład w dużej mierze publiczny – finansowanie np. poprzez odpisy
podatkowe na rzecz izb handlowych, które w innym przypadku trafiłyby do budżetu państwa).
Należy również podkreślić, że nie istnieje związek między poziomem selektywności (i zarazem
poziomem prestiżu) w dostępie do publicznego szkolnictwa wyższego i poziomem ponoszonych opłat
(rejestracyjnych. Zob. Poulin-Deltour 2013). W programach pomaturalnych przygotowujących do
studiów na prestiżowych Grandes Écoles nie obowiązują żadne opłaty. Opłaty na Grandes Écoles nie
odbiegają wysokością od opłat w powszechnie dostępnym i z reguły mało prestiżowym sektorze
uniwersyteckim (a w takich selektywnych i prestiżowych instytucjach jak Ecoles normales supérieures
czy Ecole polytechnique) studenci nie wnoszą żadnych opłat i otrzymują specjalne stypendia, których
zasada przypomina polskie „studia kontraktowe” wprowadzone przez MNISW. Zarówno finansowanie
szkolnictwa wyższego, jak i opłaty za studia pozostają we Francji (zwłaszcza od 1968 roku) tematem
niezwykle delikatnym politycznie.

4.2. Poziom nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe
Zmiany poziomu nakładów na szkolnictwo wyższe w czasie ze względu na źródło finansowania
(prywatne/publiczne) można podsumować następująco. W 2011 (ostatnie dane, którymi dla celów
porównawczych dysponuje OECD) nakłady ze źródeł publicznych wyniosły 1,3% PKB, a ze źródeł
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prywatnych 0,2% PKB (czyli w sumie 1,5 % PKB, OECD 2014: 231). W 2011 r. 80,8% nakładów
pochodziło ze źródeł publicznych, a 19,2% ze źródeł prywatnych (w tym 10,4% to nakłady pochodzące
z budżetów domowych, a 8,8% to nakłady z innych źródeł prywatnych). Tym samym czesne stanowiło
10,4% nakładów na szkolnictwo wyższe. Od roku 2000 odsetek publicznych nakładów stopniowo
maleje (z 84,4% w 2000 r., przez 83,6% w 2005 r., 81,7% w 2010 r. do 80,8% w 2011 r.). Jeśli
nakłady z 2005 r. uznać za indeks (2005 r. = 100%), to w 2011 nakładów publiczne wzrosły do 114%,
a nakłady prywatne wzrosły wyraźnie bardziej, do 137%. Dynamika zmian w strukturze finansowania
jest zatem wyraźna: stopniowo spada udział nakładów publicznych (chociaż nadal to ponad trzy
czwarte nakładów) oraz stopniowo rośnie udział nakładów prywatnych (OECD 2014: 248). Jeśli
odnieść zmiany w ogólnych nakładach na szkolnictwo wyższe do zmian w liczbie studentów i zmian w
nakładach na jednego studenta w latach 2000-2011, to rysująca się dynamika zmian wygląda
następująco. Punktem odniesienia jest rok 2005 (indeks 2005 r. = 100%), zmiana w ogólnych
nakładach to 118 w 2011 r., zmiana w liczbie studentów to 103 w 2011 r. i zmiana w nakładach na
jednego studenta to 115 w tym samym roku. Liczba studentów a analizowanym okresie wzrosła
nieznacznie, a dzięki znacznemu wzrostowi nakładów ogólnych znacznie wzrosły również nakłady na
jednego studenta. Odpowiednio, w latach 2005-2011, indeks wzrostu wyniósł 103 dla liczby
studentów, 118 dla nakładów ogólnych i 115 dla nakładów na jednego studenta (OECD 2014: 220).
Struktura wydatków na szkolnictwo wyższe w roku 2011 ze względu na kategorię dostarczanych usług
wygląda następująco: 0,94% PKB przeznaczono na usługi podstawowe, 0,08% PKB na usługi
dodatkowe (takie jak transport, posiłki w stołówkach studenckich czy zakwaterowanie w akademikach)
oraz 0,48% PKB na badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone w szkolnictwie wyższym (razem
1,49% PKB, dla Polski odsetki te wynoszą 0,98% dla kategorii usług podstawowych i 0,22% dla
kategorii badań naukowych i prac rozwojowych, czyli w sumie 1,30% PKB, OECD 2014: 233). We
Francji udział środków prywatnych w latach 2000-2011 rośnie, natomiast w Polsce w tym samym
czasie odsetek ten maleje (OECD 2014: 241). W 2011 r. we Francji w szkołach publicznych kształciły
się 82% studentów (przeliczeniowych, a średni koszt kształcenia wyrażony w dolarach i przeliczony
według parytetu siły nabywczej (wykorzystywanego do analiz porównawczych w ramach obszaru
OECD) wyniósł 14 225 USD w instytucjach publicznych, 3 967 USD w instytucjach prywatnych, czyli
średnio 12 360 USD (OECD 2014: 249).
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zaszły istotne zmiany w poziomie i strukturze finansowania
sektora szkolnictwa wyższego we Francji. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia
poziom nakładów ponoszonych przez państwo nie przekraczał 20% ogólnej kwoty środków
budżetowych na finansowanie zadań edukacyjnych kraju. Co więcej, poziom nakładów na szkolnictwo
wyższe był istotnie niższy niż poziom nakładów finansujących szkolnictwo podstawowe. Blisko 60%
ogólnej kwoty nakładów na edukację w latach dziewięćdziesiątych XX wieku przypadało na szkoły
średnie. Jednak w latach 1999-2011 państwo zwiększyło poziom nakładów finansujących sektor
szkolnictwa wyższego z 12,6 mld USD (PPS, czyli liczonych według parytetu siły nabywczej) w 1999
roku do 23,1 mld USD PPS w 2011 roku (wzrost o 82,9%). Wzrost poziomu finansowania szkolnictwa
wyższego był konsekwencją realizowanej przez kolejne rządy francuskie polityce nadania priorytetu
szkolnictwu wyższemu. W rezultacie udział nakładów przeznaczanych na szkolnictwo wyższe w
całości nakładów na edukację wynosił w 2011 roku blisko 26%.
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Wykres 5. Poziom wydatków na system edukacji we Francji w latach 1999-2011 [mln PPS]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT

Należy podkreślić, iż przedstawione zmiany w finansowaniu sektora edukacji ogółem, a w
szczególności sektora szkolnictwa wyższego wynikały z dwóch powodów. Po pierwsze sam wzrost
poziomu finansowania wynikał z przyrostu PKB w kolejnych latach, a po drugie nastąpiła zmiana w
strukturze nakładów ponoszonych przez państwo na edukację francuską. Począwszy od 1991 roku
poziom nakładów na edukację stanowi ponad 5% PKB. W okresie 1991-2011 wyniósł on przeciętnie
5,8% PKB, a na koniec 2011 roku ukształtował się na poziomie 5,68%.

Wykres 6. Poziom wydatków na system edukacji we Francji w latach 1999-2011 [%PKB]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT

Struktura nakładów ponoszonych na szkolnictwo wyższe wskazuje na dominujący udział środków
publicznych, które ogółem wyniosły w 2012 roku 20.238 mln EUR (tj. 80,8% nakładów ogółem na
szkolnictwo wyższe). Poziom nakładów finansowanych ze środków prywatnych na szkolnictwo wyższe
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wyniósł w badanym okresie 4.803 mln EUR (tj. 19,2%). Podstawowym źródłem finansów publicznych
jest budżet centralny, z czego 15.077 mln EUR pochodziło z Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa
Wyższego i Badań, natomiast 1.843 mln EUR z pozostałych ministerstw. Ponadto, prawie 2,7 mld
EUR szkolnictwo wyższe uzyskało z budżetów samorządów terytorialnych, 640 mln EUR z
pozostałych instytucji publicznych. Wspomniana kwota 4,8 mld EUR pochodząca ze środków
prywatnych dotyczy wpłat wnoszonych przez studentów oraz z sektora przedsiębiorstw.
Przedstawiony poziom finansowania szkolnictwa wyższego dotyczy finansowania kosztów procesu
kształcenia. Dodatkowo ze środków publicznych oraz prywatnych finansowane są następujące
obszary: wyżywienie, zakwaterowanie, opieka medyczna i dopłaty do komunikacji miejskiej.
Do priorytetów prowadzonej polityki należy m.in. wzrost zatrudnienia nauczycieli akademickich i
podniesienie poziomu dydaktyki, przede wszystkim dla studiów pierwszego stopnia. Konsolidacja
środków na badania oraz poprawa dostępności szkolnictwa wyższego dla młodzieży to cel stawiany
obecnej polityce państwa w obszarze edukacji wyższej we Francji. Konsolidacja środków ma
przyczynić się również do procesu konsolidacji uczelni w duże, silne ośrodki naukowo-dydaktyczne i
badawcze. Budżet na badania konsoliduje bowiem główne programy krajowe i tym samym ogranicza
11
ich liczbę.
Udział publicznych środków w finansowaniu edukacji we Francji jest dominujący, przy czym rola
budżetów samorządów terytorialnych jest szczególnie widoczna w przypadku szkolnictwa
podstawowego i średniego. Dla publicznych szkół wyższych, udział ten spada do 7% ogólnej kwoty
uzyskiwanych przychodów. Dla sektora uczelni prywatnych, gdzie dominują pozabudżetowe źródła
finansowania, udział środków publicznych pochodzących ze źródeł samorządów stanowił w 2012 roku
ponad 14%, zaś udział budżetu centralnego nieco ponad 10%.
Wspomniana dysproporcja dla sektora szkolnictwa wyższego jest wyraźna – uczelnie publiczne
finansują w niespełna 15% swoje koszty ze źródeł prywatnych, a szkoły prywatne w ponad 75%. Do
głównych źródeł pozabudżetowych należą przede wszystkim opłaty wnoszone przez studentów oraz
dofinansowanie przedsiębiorstw do kształcenia pracowników.

Wykres 7. Struktura finansowania szkół publicznych ze środków budżetowych we Francji w
2012 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Repères & Références Statistiques 2014, Ministère de
l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

11

Budget 2014
L’université et la recherche en mouvement,
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/, dostęp z dnia 14.11.2014 r.

Enseignement

supérieur

et

Recherche,

48

Wykres 8. Struktura finansowania szkół niepublicznych ze środków budżetowych we Francji w
2012 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Repères & Références Statistiques 2014, Ministère de
l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Warto również zestawić poziom wydatków ponoszonych na studenta wedle dziedzin studiów ze
średnim kosztem kształcenia, który we Francji kształtuje się na poziomie 11.740 EUR (w 2012 roku).
Najwyższy koszt kształcenia przypada na studentów uczelni technicznych na kierunkach związanych z
przemysłem (13,5 tys. EUR) oraz studentów szkół przygotowujących do Grandes Écoles (15,0 tys.
EUR). Najtańszą formę kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego oferują uniwersytety, gdzie
przeciętny koszt kształcenia jednego studenta wynosi niespełna 11 tys. EUR.
Tabela 9. Przeciętny koszt kształcenia studenta w latach 1980-2012 w EUR [wg cen z 2012]
Stopień kształcenia

1980

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

nd

7 080

8 500

8 510

10 670 10 960 10 940

8 500

8 740

9 910

10 050

11 840 11 820 11 740

Uniwersytety
nd
Szkoły wyższe

7 760

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Repères & Références Statistiques 2014, Ministère de
l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
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Wykres 9. Poziom rocznych wydatków ponoszonych na 1 studenta (wyrażony w euro według
parytetu siły nabywczej, PPS) w porównaniu z liczbą studentów we Francji w latach 1998-2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Przyrost liczby studentów w okresie 1998-2011 wyniósł 11,4%, natomiast poziom nakładów
przypadających na 1 studenta (zarówno w szkolnictwie publicznym i prywatnym) wzrósł w powyższym
okresie z poziom 6.849 (USD PPS) do poziomu 11.565 (USD PPS) tj. aż o 68,8%.
Pozytywnie należy ocenić fakt, iż prowadzona polityka państwa sukcesywnie zwiększała poziom
finansowania szkolnictwa wyższego, a dynamika przyrostu poziomu nakładów była wyższa od
dynamiki przyrostu liczby studentów, co realnie pozwoliło zwiększyć poziom finansowania tego
sektora.

4.3. Finansowanie działalności naukowo-badawczej na uniwersytetach
Poziom wydatków na badania i rozwój (B+R) na przestrzeni lat 1990-2013 wzrósł o 71,8%, tj. z
poziomu 22,7 mld EUR do poziomu 47,2 mld EUR w roku 2013. Według parytetu siły nabywczej
pieniądza, wartość wydatków na B+R w 2013 roku wyniosła 41,9 mld PPS (wzorce zmian od roku
2000 zob. w Thèves, Lepori i Larédo 2007).
Francja przeznaczyła w 2013 roku 2,23% PKB na finansowanie działalności B+R. Dla porównania w
1990 roku wartość nakładów na B+R w stosunku do PKB była wyższa i wynosiła 2,26%. Zatem
przedstawiony wzrost poziomu finansowania działalności badawczo-rozwojowej (podobnie jak w
przypadku działalności dydaktycznej szkolnictwa wyższego) wynika ze przyrostu PKB, a nie wzrostu
udziału tych wydatków w stosunku do PKB.
W ujęciu wartościowym wydatki na badania i rozwój realizowane przez sektor szkolnictwa wyższego w
1990 roku wyniosły 3,3 mld EUR, a w 2013 roku wzrosły do poziomu 9,8 mld EUR (wzrost o 195%). Z
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kolei, patrząc na źródła finansowania wydatków na badania i rozwój we Francji, głównym
dostarczycielem funduszy jest tutaj sektor gospodarczy (ponad 55% środków) oraz państwowy (35%).
Sektor szkolnictwa wyższego finansuje wydatki B+R w zaledwie 1,2%. W 1990 roku sektor państwowy
finansowały B+R na poziomie ponad 48%, natomiast sektor gospodarczy w 43%. W ciągu ostatnich
25 lat sytuacja ta istotnie zmieniła się, podobnie jak w innych krajach wysokorozwiniętych.

Wykres 10. Wydatki B+R sektora szkolnictwa wyższego we Francji [1990-2013]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Na arenie międzynarodowej osiągnięcia naukowe, badawcze i wdrożeniowe umiejscawiają Francję w
pierwszej dziesiątce państw o największych osiągnięciach i potencjale naukowo-badawczym. W 2007
roku udział Francji w światowej produkcji publikacji naukowych wyniósł 4,3%, co daje jej 6. miejsce na
świecie. Francja zajmuje 4. miejsce w europejskim systemie patentowym, ze specjalizacją w
przemyśle maszynowym i transportu, a 8. miejsce w specjalizacjach farmaceutycznych i
biotechnologiach. Na poziomie europejskim 55% projektów badawczo-rozwojowych w ramach 7.
Programu Ramowego realizowanych było przy koordynacji lub udziale instytucji nauki i biznesu z
Francji.
Najbardziej rozwinięte kraje świata przeznaczają ponad 3% PKB na finansowanie obszaru B+R, z
2
1
czego /3 pochodzi z sektora przemysłu a /3 finansowana jest ze środków publicznych. Średnia
wydatków na B+R dla grupy OECD wynosi 2,29% PKB. Wskaźnik ten dla Francji wynosi 2,04% z
czego ponad 63% wydatków finansowanych jest z sektora przemysłu a pozostała cześć finansowana
jest ze środków publicznych. W najlepiej rozwiniętych gospodarczo państwach świata wydatki na B+R
finansowane są przede wszystkim z sektora biznesu.
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Tabela 10. GERD we Francji w latach 1978-2012 [mln EUR]
Wyszczególnienie

1978

1999

2006

2008

2009

2010

2011

2012

Krajowe wydatki
na badania i
rozwój ogółem
(GERD)

5 743

29 528

37 905

41 066

41 758

43 469

45 112

46 545

Administracja
(publiczne i
prywatne organy
administracji
rządowej,
instytucji
szkolnictwa
wyższego)

2 313

10 873

13 994

15 305

15 332

16 014

16 261

16 474

Przedsiębiorstwa

3 430

18 655

23 911

25 761

26 426

27 455

28 851

30 071

udział [%]
przedsiębiorstw

59,7%

63,2%

63,1%

62,7%

63,3%

63,2%

64,0%

64,6%

GERD/PKB [%]

1,64%

2,10%

2,05%

2,06%

2,15%

2,18%

2,19%

2,23%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Repères & Références Statistiques 2014, Ministère de
l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

W ostatecznie przyjętej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 9 lipca 2013 roku ustawie Prawo o
szkolnictwie wyższym i badaniach określono dwa podstawowe priorytety: promowanie studentów oraz
umiędzynarodowienie badań naukowych. Pierwszy priorytet dotyczy polityki zatrudnienia absolwentów
– promowania kierunków technicznych (STS, IUT), zwiększenia stopnia specjalizacji wykształcenia,
organizacji staży zawodowych, zwiększenia udziału praktyków wśród nauczycieli akademickich. Drugi
priorytet dotyczący badań opiera się na założeniach narodowej strategii badań. Duży nacisk położony
został na transfer wyników badań do gospodarki oraz mobilność kadry naukowej i naukowodydaktycznej.
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5. Podsumowanie
Reformy z początku lat 90-tych, wprowadzające system kontraktowy w finansowaniu szkolnictwa
wyższego łączą się płynnie z reformami z końca poprzedniej dekady: system finansowania w
kolejnych wariantach – a w ostatnim obejmując akredytowane szkoły doktorskie – wymusza coraz
większą spójność instytucjonalną wyrażaną w przygotowywanych przez prezydencki zespół zarządczy
plan strategiczny uczelni.
Plan strategiczny staje się od ponad dwóch dekad kluczowym elementem z jednej strony negocjacji
finansowych z ministerstwem, a z drugiej strony elementem porządkowania pod względem priorytetów
wewnętrznej struktury uczelni. Liczba i zakres działania centrów badawczych określa szczegółowo
liczbę i zakres akredytowanych szkół doktorskich, które z kolei zapewniają dostęp do młodych
badaczy, najpierw doktorantów, a później (kontraktowych) pracowników. Zarazem system kontraktowy
w ostatnich latach coraz bardziej pozwala na zróżnicowanie dziedzinowe między uniwersytetami:
przynajmniej teoretycznie, szkoły doktorskie z najlepszym finansowaniem powstają przede wszystkim
w miejscach (centrach badawczych uniwersytetów) najlepiej kadrowo do tego przygotowanych.
Zmiany w finansowaniu wprowadzane od 1990 roku powodują, że system szkolnictwa wyższego staje
się coraz bardziej skomplikowany i obejmuje coraz większą liczbę aktorów instytucjonalnych. Oprócz
państwa reprezentowanego przez centralne ministerstwa, ważnym aktorem stały się regiony, których
kontrakty z państwem obejmują (w pewnej mierze, najczęściej w wymiarze kilku procent budżetu)
kształcenie i badania naukowe); ponadto partnerami w nowych mechanizmach finansowania (np.
PRES i RTRA) stał się sektor korporacyjny. Finansowana jest współpraca sektora instytutów
naukowych i sektora uniwersyteckiego, wybrane klastry w wybranych obszarach badań są
finansowane na zasadach konkurencyjnych i rynkowych, wraz z nowymi formami zatrudniania i
wynagradzania angażowanej kadry naukowej. Nowo powstałe ogólnokrajowe agencje rozdzielające w
sposób konkurencyjny środki na badania naukowe (ANR I AII) i agencja ds, ewaluacji wyników badań
naukowych (AERES) powodują, iż system staje się wielopoziomowy, a decyzje finansowe stają się
mniej scentralizowane.
Miejsce centralizacji (decyzje ministerstwa szkolnictwa wyższego) i biurokratyzacji władzy w
szkolnictwie wyższym, znanych jeszcze z lat 80-tych ubiegłego wieku, w toku prowadzonych drobnymi
krokami reform w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, zajmują jej decentralizacja i policentryzacja. Decyzje
dotyczące alokacji środków finansowych podejmowane są nie jednostronnie na poziomie
ministerstwa, ale w trybie bardziej partnerskim, w ramach negocjacji prowadzonych między
ministerstwem a nową grupą menadżerską, reprezentowaną przez uczelnianych prezydentów.
Rola prezydentów, a zwłaszcza przygotowywanych wewnętrznie przez ich zespoły planów
strategicznych – będących niezbywalnym elementem negocjacji na temat kontraktów – wzrosła w
wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Autonomia uczelni francuskich coraz częściej jest
interpretowana jako autonomia ich prezydentów, a nie – jak w ujęciach tradycyjnej „wolności
akademickiej” – wolnością poszczególnych reprezentantów kadry akademickiej. W powstałym
systemie pod wpływem reform finansowania radykalnie zmieniły się zarówno sposoby zarządzania (w
ramach uczelni), jak i sposoby rządzenia, czyli ład akademicki dotyczący relacji uniwersytety-państwo.
W literaturze przedmiotu pojawia się określenie nowego paradygmatu „sieciowego”, który zajmuje we
Francji miejsce wcześniejszego paradygmatu dużych programów badawczych i centralnego
planowania w nauce: zgodnie z nim „badacze nie tylko powinni szukać wielowymiarowej współpracy (z
innymi dyscyplinami, krajami i zespołami badawczymi), ale powinni również dywersyfikować swoje
źródła finansowania i mobilizować szeroki zakres zróżnicowanych partnerów finansowych:
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przedsiębiorców, publicznych aktorów z poziomu lokalnego i krajowego oraz ciał europejskich”
(Musselin I Paradeise 2009: 47). Jednak co może najistotniejsze, powyższe transformacje nie są
wynikiem reformy – są raczej wynikiem oderwanych od siebie, drobnych działań podejmowanych
przez kolejne rządy I kolejnych ministrów, których efekty były trudne do oszacowania w momencie ich
podejmowania.
Zmiany następowały w efekcie wieloletniej kumulacji drobnych kroków, zgodnie zresztą ze słusznymi
obawami przed protestami związanymi z szerzej anonsowanymi „reformami”. Najpoważniejszy zarzut
wobec kulminacji zmian finansowych z ostatniej dekady może brzmieć tak, że zmiany te nie pasują do
wszystkich dziedzin nauki i nie odnoszą się do wszystkich dziedzin w takim samym stopniu. Duże
obszary nauk humanistycznych i częściowo nauk społecznych uprawiane są w sposób tradycyjny, na
przykład w przeważającej mierze indywidualnie, a nie zespołowo. Wprowadzane zmiany w
finansowaniu mogą prowadzić do stopniowego wykluczania z nowej architektoniki finansowej dużych
obszarów nauki, tradycyjnie uprawianej w Europie w ramach uniwersytetów, a we Francji w instytutach
badawczych.
Szersze wprowadzanie badań naukowych do sektora uniwersyteckiego nie musi oznaczać
wprowadzania do niego badań we wszystkich obszarach. Nowe mechanizmy finansowe nie odnoszą
się w tym samym stopniu do wszystkich dziedzin: do niektórych nie odnoszą się wcale. W tym sensie
wzmocnienie roli prezydentów uczelni (i planów strategicznych powstających w ramach negocjacji
kontraktowych) może prowadzić do stopniowego osłabiania tych obszarów badań, które mają
mniejsze szanse na nowe, bardziej „sieciowe”, finansowanie, a tym samym nie znajdują się w centrum
strategii instytucjonalnych. Klastry obszarów badawczych, interdyscyplinarne badania prowadzone w
dużych zespołach badawczych, współfinansowanie przez sektor korporacyjny i przez partnerów
lokalnych i regionalnych, zatrudnianie kadry w ramach fundacji i nowy podział obowiązków nie muszą
być atrakcyjną propozycją dla humanistycznej części akademii.
Długoterminowa odpowiedź instytucji akademickich na zachodzące stopniowo od dwóch dekad
zmiany nie jest jeszcze znana (Derouet i Normand 2008, Béréziat 2008, Siganos 2008, Deer 2009,
Poulin-Deltour 2013). Jedno jest pewne – pod wpływem reform ostatnich 25 lat szkolnictwo wyższe we
Francji nie jest już „najbardziej scentralizowanym i zbiurokratyzowanym systemem świata
zachodniego”, jakim było jeszcze pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku (Chevallier 1998: 65).
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