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„uniwersytet coraz szybciej staje się nie-uniwersytetem” (według 
socjologa G. Ritzer (Brzeziński 2015:118 )). Era tradycyjna wymagała 
swoich zabiegów intelektualnych, czyniąc uniwersytet elitarną jed-
nostką wybrańców, dla których wiedza tamtejszego świata czyniła 
uniwersytet dostępny, na zasadach podobnych tajnej organizacji. 
Język, zwyczaje, „poziomy wtajemniczenia” były odgrodzeniem się 
od reszty społeczeństwa, wyraźnym wyodrębnieniem nauczyciela 
i ucznia, wyższości mistrza nad nowicjuszem. Pracownik wykonywał 
zlecone, nieskomplikowane zadania, a mistrz był tylko jeden. Era 
industrialna przyniosła zmechanizowanie i co za tym idzie – potrze-
bowała wprawnych rąk do pracy. Odłamy i gałęzie wiedzy przeniosły 
się na praktyczny wymiar rzeczywistości. Wiedza pozwoliła na przy-
śpieszenie życia, procesów, czas zaczął biec szybciej, synchronizacja 
nabrała dokładniejszej miary. Nauka potrzebna była dla rozumienia 
otoczenia, ale jeszcze nie jej funkcjonowania. Era postindustrialna, 
kontynuacja i zaprzeczenie modernizmu, gdzie na każdym kroku 
pojawiała się niepewność, nieoczekiwane, relatywne, nowa siatka 
możliwości potrzebowała wprawnego gracza dla swej gry. Każda 
decyzja jest obarczona dużą możliwością błędu wraz z jego świa-
domością. Kalibracja i dopasowanie do otoczenia, przeformowanie 
swojej pozycji potrzebuje niezliczonych kalkulacji i obezwładniającej 
zmiany – zmiany siebie, otoczenia oraz wymuszonej aktywności na 
zewnątrz. Narzędziem obosiecznym jest wiedza, bez której niemoż-
liwe jest funkcjonowanie w owej rzeczywistości ani jej rozumienie. 
Ciągłe „doganianie”, „bycie na topie”, „trendy”, tabloityczny news 
goni news, dziś jest już nieaktualne, jutro bywa zwyczajnie już nie-
oczekiwanym. Tak naprawdę bywa kolejną rundą gry, sprawdzeniem 

Wstęp

„Typowy dla tradycyjnego uniwersytetu kult mądrości zastę-
powany jest kultem sprawności” (Malewski 2000:30 za: Krajewska 
2012: 99).

Od czasów prób Karola Wielkiego, by wprowadzić edukację 
wyższą w średniowiecznej Europie, po wcześniejsze wytwory kultury 
miejskiej, pojawiały się ośrodki nauki, którym przypisywano różne 
cele istnienia. Dziś również ich rola podlega dyskusji. Czy ma być 
to ośrodek nawiązujący do cechu tworzącego wysoko wykwalifiko-
wane kadry? Czy może platforma wymiany wiedzy i doświadczenia 
oraz miejsce dla samodzielnego rozwoju naukowego wybitnych jed-
nostek? A może powinna służyć czemuś więcej i pełnić funkcję pu-
bliczną, społeczną, aktywnie udzielać się w rozmaitych problemach, 
biorąc tym samym za swoje decyzje odpowiedzialność społeczną 
i pokoleniową? Z jednej strony mówimy o warunkach, które muszą 
zaistnieć dla swobody myśli i działalności naukowej, o autonomii 
i braku nacisku, z drugiej oczekujemy do tej bazy dostępu, twór-
czej podstawy wobec problemów otoczenia. Chcemy podejmować 
dialog i być częścią osiągnięć nauki, której wagę coraz bardziej 
dostrzegamy i bez której nie umiemy już żyć. Chcemy otwartych 
drzwi uniwersytetu już nie dla niektórych osób, ale dla wszystkich. 
Uniwersytet staje się naszą rzeczą powszednią, na wyciągnięcie 
ręki w coraz szybciej zmieniającym się krajobrazie życia. Miasto, 
masa, maszyna, uniwersytet – korporacja. Na wzór fabryki Forda 
„nie ma miejsca na twórczość, indywidualność ani osobowość”. Zaś 
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Misja uniwersytetu powinna być jej sterem na szerokich wo-
dach współczesnych wymogów rzeczywistości. Jak nakreślić ade-
kwatną misję dla uniwersytetu, by zapewnić swobodę działalności 
intelektualnej, a jednocześnie sprostać wymaganiom współczesne-
go społeczeństwa? Oczekiwania ze strony rynku, studentów, ka-
dry akademickiej, rządów krajowych i władz ponadnarodowych to 
niektóre wyzwania czekające na uczelnie wyższe w zmieniającym 
się społeczeństwie. Analiza teoretyczna trzech sztandarowych misji 
uniwersytetu ma doprowadzić do wyodrębnienia jej przyszłej roli 
korelującej z wymogiem społeczeństwa wiedzy.

Słowa kluczowe: misja uniwersytetu, szkolnictwo wyższe, tradycja 
uniwersytetu, społeczeństwo wiedzy, zmiany w szkolnictwie, rynek 
kwalifikacji pracownika.
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zacja dokonuje, jest filtrem i pierwszym promotorem wyznaczanych 
działań. Misja uczelni związana jest z misją publiczną o specyficznej 
roli społecznej. Napotykamy tu pewne sprzeczne interesy. Uczelnia 
z misją o charakterze służalczej dla społeczności poddawana jest re-
gułom gry rynkowej (staje na równi z imperatywem misji publicznej 
(Kamińska, Zawiła-Niedźwiecki 2015: 71)). Jest to obecnie najczę-
ściej napotykana sprzeczność, z którą zmaga się uczelnia i która jest 
aktywna w treści debaty publicznej. Współczesna misja uniwersy-
tetu staje między oczekiwaniami demokratycznego społeczeństwa 
wiedzy i zobowiązaniem wynikającym z publicznego dofinansowa-
nia, a jednocześnie z autonomią i pierwotnymi funkcjami takiego 
ośrodka (Leja 2013: 214). W poszukiwaniu nowego paradygmatu 
uniwersytetu trzeba spojrzeć na jej poprzednią treść na przestrze-
ni wieków. W pierwotnej swej odsłonie Uniwersytety stanowiły  
ważne ośrodki, nie tylko intelektualne. W czym wyrażała się misja 
średniowiecznego uniwersytetu? Misja to „odpowiedzialne zadanie 
do spełnienia, ważne zlecenie do wykonania, posłannictwo” mimo 
jej różnego charakteru przyjmowanego przez poszczególne ośrodki 
i ich ustroju, przez lata niezależnie od terytorium w średniowiecznej 
przestrzeni odgrywały ważne funkcje. To one uczestniczyły w roz-
wiązywaniu problemów międzynarodowych, były centrum życia 
naukowego, działały jako autorytet w różnych dziedzinach: teolo-
gii, filozofii i prawa; rozwijały wiedzę podstawową (Krajewska 2012: 
90), tak i poszukiwanie prawdy absolutnej. Przy tym przekazywały 
wiedzę, nadawały stopnie naukowe, uprawnienia do nauczania. 
W obecnym poszukiwaniu wyznaczników pozwalających przetrwać 
w wysoce zmiennym środowisku, by działać stabilizująco na „zakłó-
cenia” warunków działania, wraca uczelnia publiczna do tradycji.

Przede wszystkim stabilizacją mają się okazać takie wartości, 
jak tradycja naukowo-edukacyjna, ale i współczesna nam misja roz-
wojowa związana z kapitałem naukowym i edukacyjnym (ten drugi 
jest silnie uwarunkowany przez pierwszy). Aby wypełnić misję, po-
trzebne jest zaplecze składające się z czynników materialnych, ludz-
kich, jak i informacyjnych. Trzeba rozszerzać troskę o nowoczesne 
laboratoria, jak i samą myśl naukową, wraz z odpowiednią wymianą 
tej wiedzy z innymi ośrodkami. Jeśli uniwersytet spełnia te warunki, 
jest w stanie proponować na wysokim poziomie swoje usługi eduka-
cyjne. Sama wiedza bowiem, gromadzona i rozwijana w uczelni, jest 
w pewnym sensie produktem o potencjale kapitału edukacyjnego. 
W tym procesie uczelnia powinna wskazać strategiczne wartości, 
którymi się kieruje. Z reguły przybierają formę dokumentu strategii 
rozwoju uczelni (Kamińska, Zawiła-Niedźwiecki 2015: 75).

Kiedyś ciałem uniwersytetu była wiedza, nauka jako taka, 
obecnie pozostają one już raczej duchem jednostek. Na pierwszy 
plan podnosi się rolę jednostek akademickich w szerzeniu i utrzy-
mywaniu kultury, dawaniu zawodu. Jednak funkcje te czerpią żywo 
z uprawiania nauki jako takiej. Nie jest to więc wolne zajmowa-
nie się nauką na wzór pierwszych tego typu Domów Mądrości na 
wschodzie. W naszym kręgu kulturowym podkreśla się silnie rolę 
kształcenia indywidualnych jednostek, jak i takiego kształcenia, któ-
re wywiera istotną rolę społeczną modelującą kształt pokoleń. Czy 
obecnie jednak nie zagubiliśmy funkcji tworzenia nauki? Współcze-
sny naukowiec nie tylko pisze książki, czy publikuje wyniki badań, ale 
tworzy coraz więcej raportów, które zdają się zastępować wiedzę, 
zmieniają ją ze względu na oczekiwania zamawiającego. Pod zna-
kiem zapytania stawia się tutaj wolność i swobodę badacza oraz 

umiejętności. Pewna staje się tylko niepewność, punktem starto-
wym, włosem dzielonym na niezliczone pasma dróg, losów, stawa-
nia się. Informacja, wiedza, komunikat, bezpośrednie zetknięcie 
z obiektem poznania, możliwość ciągłego doświadczania nowego, 
nakręca spiralę chęci i potrzeby rosnącej wiedzy. Nagle na prowa-
dzenie wysuwa się potrzeba umiejętności życia, już nie przeżycia. 
Wkraczamy w czasy przeszłej elitarności (uniwersytetów wieków 
średnich) i powszechności (obecne uniwersytety)1. Jednocze śnie 
kto zostaje w tyle, pozostaje wykluczony. Nie można uczestniczyć 
we wszystkich przejawach życia na wystarczającym poziomie bez 
odpowiedniej wiedzy i informacji, nie można dokonać wejścia do 
gry (uczestniczyć w „płynnej rzeczywistości”) bez odpowiedniego 
zasobu poszukiwanego często na uniwersytetach. Podobne wra-
żenia podziela Z. Ratajczak w swoim apelu o przygotowanie misji 
uniwersytetu uwzględniającej kryteria praktyczne i kategorie mo-
ralne. Cele, zadania uniwersytetu powinny być podporządkowane 
wartościom, powinny też powstawać na drodze konsensusu śro-
dowiska akademickiego, co zwróciłoby uwagę na zapomniane już 
trochę wartości, a będące podstawą przetrwania ich tradycji, jak 
i powodem ich długowieczności (Nowak 1998). Jose Ortega y Gasset 
w swoim eseju również wskazuje minimalny zbiór zadań uniwersy-
tetu, a misję uniwersytetu podaje jako jego przesłanie (http://www.
pressje.org.pl 2015).

Słowo universitas, w średniowiecznej łacinie, pierwotnie „ogół, 
całość, cały kolektyw, korporacja” w użyciu słowo oznaczało zbór 
osób: profesorowie i studenci zrzeszający się w korporację, cechy 
nauczycieli i studentów (zgrupowanych razem lub osobno) w obro-
nie swych praw i przywilejów, czyli „dobrowolnie zorganizowany 
związek ludzi tworzących jedność i posiadających określone prawa. 
Był korporacją członków wykonujących wspólnie tę samą pracę” 
(Krajewska 2012: 99). Nazywając ich czynności pracą, jaką pracę 
mieli na myśli? Ortega y Gasset odpowiedziałby, że „szkolenie wyż-
sze w pierwszej kolejności składa się z nauczania zawodu, działalno-
ści badawczej, przygotowania kadry naukowców, w ciągu tworzenia 
wiedzy, przekazywania jej metod” (http://www.pressje.org.pl 2015). 
Tradycyjny ogląd jednak burzy dynamiczność obecnego środowiska 
przemian społecznych i technologicznych. Wzbudza ferment w idei 
działalności akademickiej. Wskazuje się więc, że misja „dobrze sfor-
mułowana… daje pewien obraz uczelni” swoim odbiorcom, pomaga 
w rozwoju placówki (Bednarska-Wnuk 2010: 109).

Samo słowo misja jako cel działania w swym znaczeniu odsyła 
nas do rzucać, posyłać, popchać, pozwolić działać, doprowadzić do 
działania, jak i zapraszać do tego działania (Leja 2013: 209). Za-
kłada współuczestnictwo całości wspólnoty, dla której wyznaczono 
drogowskaz misji. Zaprasza do wspólnego osiągania celów kardynal-
nych, dla których organizacja ta istnieje i została stworzona. Staje się 
kulturalnym zaczynem życia kulturalnego jednostki wyznaczającej 
sobie misję. Nic bowiem nie jest lepszym nośnikiem idei, jak kultura. 
Nawiązuje więc nie do efektywności działania jednostki akademic-
kiej, ale do jej wartości, systemu przekonań. Misja zmienia się na 
przestrzeni przeobrażeń, kiedy przestaje odpowiadać potrzebom 
nowego ustroju. Misja też koresponduje z wyborami, jakich organi-

1 Paradoksu ciągłego zamykania się z ekspercką wiedzą i używania kodów jej 
właściwych (nawet w środowiskach fanów RPG, czy środowisku wątpliwej 
obyczajowości) wraz ze stałym jej otwieraniem i ponownym zamknięciem 
się w procesie ewolucji zjawiska do ponownego jej otwarcia.
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jące się w kulturze, niekoniecznie harmonijne w stosunku do peł-
nionej roli uniwersytetu lub wizji tej roli. Wspomaga decyzyjność 
we współczesnym świecie obarczonym możliwością dużego błędu. 
Podając takie argumenty, czy kwestionujemy związek podporząd-
kowania uniwersytetu wiedzy i nauce? Jaka jest jego wiodąca rola? 
Czy profesorowie, pracownicy uniwersytetów winni być „powier-
nikami opatrzności”? Stając się „doradcami księcia”, już nie są po-
trzebni. Potrzebni są tylko wtedy, gdy są głosem sumienia i prawdy 
diagnozującym sytuację, w tej mierze obserwujemy pewien kryzys 
uniwersytetu (Fiedor 2015). Misja bowiem ma przypominać dys-
kretnie o tradycji i ponadczasowych wartościach etosu akademic-
kiego (Leja 2013: 141). 

Pierwsza misja odpowiada funkcji edukacyjnej uniwersytetu, 
pozostałe dwie dotyczą rozwoju nauki. Dobrze wyraża to Ortega            
y Gasset w słowach: „w zasadniczym sensie uniwersytet jest rozu-
miany jako instytucja, która uczy zwykłego studenta jak zostać osobą 
kulturalną i dobrym fachowcem (http://www.pressje.org.pl 2015). 
Mimo wielu transformacji funkcji ośrodka, ta rola uchodzi za trady-
cyjną i podstawową działalność. Wśród zadań uniwersytetu mamy 
więc kształcenie profesjonalistów, prowadzenie badań naukowych, 
z czym wiąże się kształcenie nowych naukowców, oraz przechowy-
wanie kultury. To, co świadczy o uniwersytecie, to studenci, którym 
należy dać możliwość przyswajania wiedzy w takiej formie, którą 
będą mogli przyswoić. Podkreśla się też potrzebę kształcenia, oprócz 
profesjonalistów, zarządców, jak i ludzi kultury (Nowak 1998). Tym-
czasem managerowie stają się coraz bardziej wyspecjalizowani. Tak 
samo uniwersytety, idąc tą drogą, coraz bardziej specjalizują się. 
Mimo że pierwsza misja uniwersytetu Academic heartland pozostaje 
nadal główną działalnością uniwersytetów, natomiast poszerzanie 
peryferii rozwojowych jest marginalne w Europie (prawie nieobecne 
akademicko i administracyjnie (Kwiek 2010: 265)) to, jak wskazuje 
Ortega, główne zadanie uniwersytetu to przechowywanie kultury, 
wobec której społeczeństwo organizuje swoje życie. Uniwersytet, 
pełniąc tylko pierwszą i drugą misję, „wypuszcza kulturowych barba-
rzyńców” (Kwiek 2010: 265), nawet jeśli są to przyuczeni naukowcy 
wyrażający się tylko w drugiej misji. Nieco nieodpowiednie określe-
nie „barbarzyńcy” dla osób związanych ze środowiskiem akademic-
kim, ale za pomocą tego określenia Kwiek chciał nazwać ignorantów, 
którzy poza własną specjalnością nie potrafią dokonywać syntez ani 
świadomie kierować własnym systemem wartości. Z drugiej strony 
uniwersytet nie powinien też doprowadzać do sytuacji, gdy student 
poświęca czas na działalność naukową, która nie jest jego celem 
i z którą nie wiąże przyszłości. Funkcja edukacyjna powinna też być 
dostosowana do wymogów dydaktycznych, zwracać uwagę na syn-
tetyczne podejście i umiejętności nauczania osób wykładających 
(http://www.pressje.org.pl 2015). 

Uniwersytet Warszawski postuluje jedność nauki i nauczania 
(http://www.uw.edu.pl 9.02.2015). Kładzie na szali dwie funkcje 
tworzenia wiedzy, jej przyswajania i rozwijania. Wiedza, która jest 
przedmiotem działań nauki, tworzy z niej przedmiot pożądania 
i wartość samą w sobie (http://www.pressje.org.pl 2015). To wokół 
niej koncentruje się działalność jednostek uniwersytetu i obowią-
zek pracowników naukowych ściśle związanych z uczelnią. Według 
K. Twardowskiego „Rdzeniem i jądrem pracy uniwersyteckiej jest 
wtedy twórczość naukowa, zarówno pod względem merytorycz-
nym, jak i pod względem metodycznym” (Twardowski 2011). Jednak 

różnicuje badania na te zależne i niezależne. Zamawiający bowiem 
oczekuje konkretnego efektu – instytucje państwowe, korporacje. 
Dla nauki oczekiwanym efektem jest sam proces poznawczy. Możli-
we, że to szersza zmiana kulturowa dla nauki (Kościelniak, Makow-
ski 2011: 13). Jak wskazuje Ortega, „instytucjonalizacja intelektu” 
odróżniła Europejczyków od innych nacji (http://www.pressje.org.
pl 2015), ale stawia też w zakłopotanie wobec misji nauki i wolno-
ści jej uprawiania. Niewskazane jednocześnie jest rozdzielanie misji 
kulturalnej i kształcenia od naukowej roli uniwersytetu. Jeśli tak by 
się stało, nauczanie wyższe nie różniłoby się od niższego. Misja bywa 
utożsamiana ze sloganem (Bednarska-Wnuk 2010: 110), szyldem 
wywieszonym na uczelni, który zachęca niczym reklama. Misja ma 
szerszą funkcję, będąc jednym z podstawowych narzędzi kierowa-
nia uczelnią. Ma ona dyscyplinować, powinna być też w widocznym 
miejscu, by identyfikować i jednoczyć społeczność z nią związaną 
(Bednarska-Wnuk 2010: 111).

Z powyższych można wyróżnić trzy misje, pierwszą związaną 
z kształceniem, drugą z działalnością naukowo-badawczą, a trzecią 
z kreowaniem wzajemnych relacji z otoczeniem, czego efektem ma 
być upowszechnianie i popularyzacja wyników badań, ich wdra-
żanie, a w tym komercjalizacja (Nowak 1998). Co do pierwszych 
dwóch nie mamy wątpliwości, trzecia misja wydaje się wzbudzać 
pewne dyskusje co do jej roli. Misja ta by służyć, powinna bardziej 
niż dotychczas angażować się w procesy rozwoju społecznego na 
jego różnych poziomach – ekonomicznym, cywilizacyjnym, moral-
nym, etycznym – poprzez instytucje akademickie. Pojęcie trzeciej 
misji pojawiło się u schyłku ubiegłego wieku wraz z koncepcją uni-
wersytetu przedsiębiorczego B. Clarka (Pergamon 1998 za: Nowak 
1998). Odpowiada ono współcześnie jednemu z wierzchołków trój-
kąta wiedzy (badania-edukacja-innowacje). Wracając do podstawo-
wych misji uniwersytetu, trzeba zwrócić uwagę na źródła przycho-
dów. Z działalności dydaktycznej uzyskuje się około 80% dochodu, 
a tylko około 15% przychodu uzyskuje się z działalności badawczej 
(Pergamon 1998 za: Nowak 1998). Trzecia misja pozostaje tutaj 
niezauważona, uniwersytet nie jest z niej rozliczany bezpośrednio. 
Tymczasem funkcja dydaktyczna przez wykładowców czasem trakto-
wana jest jako zło konieczne dla wypełnienia pensum. Z misją drugą 
związany jest zakres badań podstawowych, poszerzanie wiedzy, jej 
kreowanie, co później uwidacznia się w pierwszej misji. Jednak jesz-
cze w latach 80. ubiegłego wieku badania aplikacyjne prowadzone 
w instytucjach akademickich były uważane za nienaukowe, uczelnia 
była traktowana jako miejsce odosobnione, stroniące od świata ze-
wnętrznego (Pergamon 1998 za: Nowak 1998).

Niezależnie od obszaru badań misją nauki jest poszerzenie 
granic wiedzy w trakcie poznawania natury zjawiska. Ciało nauko-
we obarczone jest jednak nadmiarem dydaktyki oraz biurokracji 
akademickiej, co utrudnia mu możliwości skoncentrowania się nad 
treściami naprawdę ich interesującymi i które chcieliby poznawać 
(Fiedor 2015). Za misją trzecią, wyżej już wspomnianą, stoją róż-
ne nowe formy kształcenia, tzw. kształcenie przez całe życie, nowa 
dziedzina współpracy z gospodarką dla transferu i komercjalizacji 
technologii oraz rola kulturotwórcza. Uczelnia staje się bardziej po-
łączona z otoczeniem, nabiera roli bardziej służebnej wobec nowych 
oczekiwań społecznych, tworzy bazę dla przystosowania społeczeń-
stwa do funkcjonowania na miarę swoich czasów i wymagań szybko 
zmieniającej się rzeczywistości. Wzmacnia też tendencje pojawia-
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i udział partycypacyjny w zarządzaniu oraz tworzeniu kontrolowane-
go chaosu dla większej kreatywności i efektywności.

Tak jak każda organizacja, podejmując ryzyko tworzy nowy po-
rządek chaosu, w ten sposób niestabilne otoczenie Uniwersytetu 
często wymusza nowe strategie radzenia sobie z nim, co bywa pozy-
tywnym procesem. T. Tetebaum wskazuje na konieczność dzielenia 
się wiedzą, sprzyjanie działaniom innowacyjnym, orientacji projekto-
wej, potrzebę wytworzenia napięcia twórczego, tworzenie z Uniwer-
sytetu organizacji uczącej się. Uniwersytety stały się organizacjami 
odpowiedzialnymi społecznie, stają przed wyzwaniem pogodzenia 
tradycji z wyzwaniami współczesności (Leja 2013: 208-209).

Co do roli krzewienia kultury, A. Bloom przedstawia wizję zgodną 
z paradygmatem współczesnym i z dostrzeganymi zagrożeniami. We-
dług Bloma kształcenie profesjonalistów bez przekazu kulturowego 
powoduje niepełne osobowości bez ukształtowanego systemu war-
tości. Z powodu tego zagrożenia, zainteresowania kulturą narodową 
i powszechną już multikulturowością, przekaz ten powinien stać się 
misją uniwersytetu. Kulturę powinno się przekazywać, porządkować, 
wydobywać z niej wartości. Przekazywanie spuścizny człowieka, jego 
myśli i dziejów nauki, poprzez nauczanie interdyscyplinarne ma kształ-
tować świadomość przyszłych pokoleń, za które jesteśmy odpowie-
dzialni (Nowak 1998). W kwestii dyscyplinarności i transdyscyplinar-
ności nie sposób dziś efektywnie przekazywać wiedzy tylko w jednym 
paradygmacie czy dyscyplinie nauki (Kościelniak, Makowski 2011: 10).

Przełożenie mniej widzialnych celów na rynkową efektywność, 
słabszą pozycję zajmują cele kulturowe, duchowe czy tradycja. Jest 
to zarazem powód, dla którego planowane i wdrażane przez polity-
ków zmiany transformacji uniwersytetu spotykają się z radykalnym 
sprzeciwem studentów i obywateli w całej Europie (Kościelniak, Ma-
kowski 2011: 10). „Praktycyzm”, „finansowy redukcjonizm” jest wpi-
sany w rytm przemian gospodarczych, w którym zatopione są również 
uczelnie3. Nastawienie na krótkoterminowy efekt zysków, jak i ocena 
działań według głównego kryterium produkcyjności powoduje, że 
cele kulturowe nikną pod naporem „barbarzyńskiego redukcjonizmu” 
(Kościelniak http://www.instytutobywatelski.pl 2015). A. Dębiński, 
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) uściśla, że warto-
ści są tym, co kieruje wiedzą. Przekaz wiedzy, umiejętności i wartości 
pozwoliłyby młodemu pokoleniu skutecznie zaangażować się w two-
rzenie lepszej cywilizacji i świata opartego na moralności. Dążenie 
do doskonałości, źródła prawdy, wolności w badaniach naukowych 
odbywa się wraz z odpowiedzialnością etyczną (Nowak 1998). Tego 
nie można osiągnąć poprzez „suche” normy i nie można jakościowych 
wyników uzyskać poprzez ilościowe założenia. Uniwersytecka misja 
powinna realizować się poprzez coś więcej niż kształcenie typowo 
technicznych, specjalistycznych umiejętności, przekazujących w jaki 
sposób, ale nie w jakim kierunku. Wyposażenie absolwenta w uniwer-
salne wykształcenie pozwoli mu lepiej rozumieć i postrzegać rzeczywi-
stość oraz kierować własnym losem, przyjmować odpowiedzialność 
nie tylko za siebie. Szerokie braki w tej tematyce wynikają ze spadku 
wyjałowienia, jaki pozostawił ustrój socjalistyczny, który wpłynął na 
kulturę umysłową i kondycję wartości rozumu i prawdy. Ustrój ten 
tworzył homo sovieticus i powszechną wymuszoną bezradność. 

Uniwersytety poprzez zapotrzebowanie rynku i swoich od-
biorców tworzą wysoko wykwalifikowanych wyrobników. Fachowy 

3 Tworzenie ognisk przedsiębiorczości: inkubatory przedsiębiorczości, firmy 
typu spin-off.

taka samodzielna rola pełniona w imię nauki jest poddawana kry-
tyce. W książce God, Philosophy, Universities A. MacIntyre, wybitny 
amerykański filozof, krytycznie odnosi się do idei „uniwersytetów 
badawczych” rozumianej jako wyspecjalizowane i niezależne wobec 
siebie centra uniwersyteckie pozbawione wspólnej idei dla wyzna-
czenia komplementarności wiedzy, procesu edukacji, jak i wspólnoty 
uniwersytetu (http://www.instytutobywatelski.pl 2015: 11).

XX wiek zawiera w sobie silny komponent badawczy, rozrost 
jednostek i komórek badawczych oraz źródeł wiedzy jako takiej. 
Rektor Uniwersytetu w Genewie J. Thorens (honorowy przewod-
niczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów) opo-
wiada o tym podczas konferencji Odpowiedzialność uniwersytetu 
wobec społeczeństwa, używając słów: „wiecie lepiej niż ktokolwiek 
inny, że w ostatnich dekadach jesteśmy świadkami eksplozji wiedzy, 
także z obszaru nauk przyrodniczych, która nie pochodzi z uniwersy-
tetu”. Badania naukowe coraz częściej zostają przenoszone poza uni-
wersytet, np. do instytutów i laboratoriów. Dzieje się tak w różnych 
państwach. Oprócz rozrostu jednostek badawczych istnieje też na-
cisk na uniwersytety w obszarze profesjonalizacji kształcenia i dosto-
sowania się do żądań rynku pracy (Krajewska 2012: 90). Zmienia się 
punkt ciężkości prac badawczych uniwersytetów na rzecz ich funkcji 
kształcenia. Uniwersytet jest też jednostką, która musi poszukiwać 
dodatkowych źródeł finansowania2 i dochować starań o należyte 
związki i stosunki nauki z otoczeniem gospodarczym (Kościelniak, 
Makowski 2011: 11).

Kto jednak może lepiej „przygotować młodych ludzi do konty-
nuowania szczytnych zadań nauki, jeśli nie ci, którzy sami te badania 
uprawiają” (Brzeziński 2015: 11), co podziela J. Ziman w słowach 
„działalność pedagogiczna i badawcza są ... ściśle ze sobą związane” 
(Brzeziński 2015: 11). Niewykluczone, że kształcenie przyszłych na-
ukowców wymaga kadry naukowej związanej żywo z badaniami. Na 
pewno też ciekawie i z doświadczenia własnej pracy potrafią wyłożyć 
wiedzę książkową. Dyskusyjne jest to, czy przygotowuje to studen-
tów do życia zawodowego i na ile do funkcjonowania w dynamicz-
nej przestrzeni zmian we współczesnym świecie opartym na wiedzy. 
Naukowiec, w swej pracy, w apogeum swych prac badawczych, ak-
tywnie tworzy i modyfikuje elementy wiedzy w trakcie interpretacji 
wyniku badania. Poszerza tym granice naukowego poznania. Poprzez 
swój przykład pomaga przysposobić wiedzę, jak i zaciekawić pracą 
naukową. Bez autorskiego komentarza, rozwinięć tematu, wykład 
nawet o cechach wielkiej erudycji, jest bezdyskusyjnie świętością 
niektórych kwestii, dla których autor jest otwarty na krytyczne uwa-
gi (Brzeziński 2015: 115-116). Ten brak znamion wymiany dyskursu 
w procesie dydaktycznym jest pewnym ciężarem dla osób silnie za-
angażowanych w działalność naukową. Studenci silnie przywiązani 
do sposobu wykładania wiedzy z niższych stopni nauczania nie po-
trafią włączyć się do polemiki na danym poziomie. Z jednej strony 
uczelnie determinują wybrane przez siebie cele, jak misja, zadania, 
z drugiej strony istnieją kierowane do uczelni oczekiwania przez 
jej odbiorców: państwo (przepisy prawa), społeczeństwo, słucha-
czy. Uczelnia funkcjonuje zatopiona w swoim otoczeniu, z którym 
wchodzi w interakcje. Musi przyjąć pewną relację (Bednarska-Wnuk 
2010: 19). Działalność uniwersytecka otwiera się na nowe postulaty, 
staje się bliższa codziennym sprawom. Pełni poniekąd aktywną rolę 

2 Pisze o tym m.in. B. Clark w książce Creating Entrepreneurial University za: 
Kościelniak, Makowski 2011: 11.
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(Leja 2013: 159)). Jednak czy podporządkowanie uniwersytetu 
wiedzy powinno być kwestionowane? Jaka jest jego ostateczna 
rola? Wydaje się, że najrozsądniej odnieść jej charakter przedmio-
tu do szerszego kanonu, niż byliśmy do tego przyzwyczajeni. Otóż 
trzecia misja to wymiar, jaki został naniesiony niedawno poprzez 
czasy nowoczesne, bardziej związane z postindustrialnym niż indu-
strialnym światem, choć wcześniej również poruszano jej kwestie. 
Według omawianej misji uniwersytet ma służyć większym zaan-
gażowaniem niż dotychczas w procesach rozwoju społecznego na 
poziomie ekonomicznym, cywilizacyjnym, moralnym i etycznym 
(Leja 2015). Tradycyjna funkcja została obarczona dodatkowym za-
kresem oczekiwań. Trzecia misja nie doczekała się takiej egzekucji 
jak pierwsza i druga w postaci obwarowań formalnych, co wskazu-
je na jej płynny charakter i pozostawanie in status nascendi.

Wizja takiej misji uniwersytetu ściśle koresponduje z wizją uni-
wersytetu przedsiębiorczego5, czyli z założenia kształtującego swoje 
środowisko zewnętrzne, co obserwuje się w ciągłych interakcjach 
z otoczeniem. Coraz bardziej związana z przedsiębiorczością i rolą 
w regionie, ściśle nawiązuje do zmiany nastawienia interesariuszy 
zewnętrznych wobec uniwersytetu. Sprzyja przekonaniu o wspar-
ciu w rozwoju gospodarczym ośrodków akademickich (Kwiek 2010: 
272), marginalnie udzielając się w roli społecznego i kulturalnego 
animatora. Pojawiające się oczekiwania przekłada się na oczekiwa-
nia w regionie, gdzie wymaga się czynnego udziału uniwersytetu 
w życiu, w obrębie regionu, w podejmowaniu aktywnych funkcji 
(Kwiek 2010: 273). Wydaje się, że przedsiębiorcy i władza publiczna 
częściej zauważają rolę uniwersytetu niż sam uniwersytet. Uwzględ-
nia się go w decyzjach np. dotyczących operacji przy wyliczeniu pła-
cy pracownikom czy współpracy w osiąganiu swoich celów bizne-
sowych.

Misji o lokalnym charakterze trudno jest się doszukiwać w pol-
skich placówkach. W Polsce w najważniejszych uczelniach utrzy-
mywany jest elitarny wizerunek ośrodka edukacyjnego, dlatego nie 
odnajdujemy tak często w misji odniesień do regionalizmu. Uczelnie 
otwierają się na obecne tendencje, otwierają się na rzeczywistość, nie 
krążą jako „samotne wyspy”, ale bywają aktywnymi changemakers 
regionalnie, krajowo, niekiedy nawet w skali międzynarodowej (Ko-
ścielniak, Makowski 2011: 10). Zglobalizowany świat napiera i podda-
je ciągłej obróbce ośrodki wyższej edukacji, wzmaga się konkurencja 
i walka o najlepsze talenty, codziennym wyzwaniem stają się coraz to 
nowe potrzeby wysuwane pod adresem tych jednostek (COM(2003) 
http://europa.eu 2015). Deklaracja z Glasgow, Silne uniwersytety dla 
silnej Europy6 prezentuje podobne postulaty: „Europa potrzebuje sil-
nych i twórczych uniwersytetów jako głównych aktorów kształtują-
cych europejskie społeczeństwo wiedzy przez umożliwienie szerokie-
go dostępu do studiów, przez rozwój oferty kształcenia ustawicznego 
oraz przez promocję jakości i doskonałości w nauczaniu, uczeniu się, 
badaniach naukowych i dzia łaniach innowacyjnych” (http://www.eua.
be 2015:117). Powierza więc tym ośrodkom doniosłą misję tworzenia 
społeczeństwa wiedzy, społeczeństwa XXI wieku opartemu na tech-
nologicznych i społecznych innowacjach.

Misja musi wyznaczać kierunki, z którymi uniwersytet chce 

5 Ta wizja pojawiła się u schyłku ubiegłego wieku, jest związana z myślicie-
lem B. Clarkiem.
6 Por. Deklaracja z Glasgow, Silne uniwersytety dla silnej Europy (http://
www.eua.be 2015:117).

żargon na styku potocznego słownictwa i braku obycia jest spu-
ścizną niedbalstwa socjalistycznego i miasta modernistycznego. 
Jednocześnie w pewien sposób lukę tę uzupełnia obecny wysoki 
poziom dostępu do wytworów myśli ludzkiej, rozszerzający idee 
poprzez rozwój techniki (barbarzyński profesjonalizm) daje nowe 
wyzwania dla roli uniwersytetów we współczesnym świecie. Nie 
jesteśmy jednak wolni od zagrożeń. Tak jak wpływ ideologii socjali-
stycznej, tak obecnie ideologia neoliberalna kształtuje rolę uniwer-
sytetu, chce wywierać na uczelniach swoje piętno, przekształcać 
nie w imię idei, a rozumu. Zagrożenie wypływa z każdego rodzaju 
ideologii zbyt głęboko zakorzenionej w przestrzeni społecznej. Re-
kompensatą owych wpływów są tendencje nowych wzorów wy-
chowywania społeczeństwa. Kształcenie ustawiczne realizowane 
jest właśnie dla wymiaru kulturowego społeczeństwa. Pytaniem 
istotnym staje się coraz częściej pytanie o granicę dostosowania 
uniwersytetu do nowych warunków. Kolejne pytanie jest bardziej 
dylematem między zachowywaniem pierwotnych ram funkcjono-
wania uniwersytetu, a otwarciem się na nowe formy kooperacji 
z otoczeniem. Można wybrać zaangażowanie lub pozostać wyspą 
odosobnienia z niezawisłością własnych sądów. Drogowskazem 
mogą stać się wyodrębnione wartości, sztandarowo wywieszone 
jako naczelne chorągwie uniwersytetu. Jak zbroja, dają możliwość 
odpierania ataków, ukucia swej niecierpliwości i wahania w odpo-
wiedzialność, odparcia nacisków i funkcjonowania według swoich 
kardynalnych założeń. Z drugiej strony liczne są apele kierowane 
do uniwersytetu i jego społeczności o wykazanie większej wrażli-
wości i reaktywności na aktualne potrzeby społeczeństwa. Apel 
odbija się szerokim echem w raportach międzynarodowych, w sze-
rokich kręgach społecznych, w opinii gremiów i przedstawicieli uni-
wersytetu. Przy czym różnorodność oczekiwań wobec uniwersyte-
tu, mnoży się przy każdym nośniku takich postulowań i wymaga4, 
by uważniej wsłuchiwać się w głos społeczny. Czyżby to była spóź-
niona wiosna ludów dla feudalnego środowiska akademickiego, 
zręby demokratyzacji? Wrażliwość na potrzeby społeczne powinna 
przekładać się na programy kształcenia i podejmowane badania 
(Krajewska 2012:90).

Za trzecią misją uniwersytetu stoją powiązania między uni-
wersytetem a otoczeniem, które bywają już nie takie luźne jak 
kiedyś. Składa się nań misja cywilna, która określa zadania uni-
wersytetu we współczesnej demokracji i koncentruje się na edu-
kacji publicznej (Kościelniak, Makowski 2011: 10). Obecne jej 
przejawy można dostrzec w takich rozwiązaniach, jak różne formy 
kształcenia przez całe życie, współpraca między poszczególnymi 
dziedzinami czy współpraca z tak silnym graczem, jakim jest go-
spodarka. Taka współpraca powinna mieć wymierny efekt w po-
staci transferu i komercjalizacji technologii. Rola kulturotwórcza 
odbywać się może poprzez złączenie z otoczeniem bazującym na 
relacji służebnej, gdzie uniwersytet dostarcza usługi mające na 
celu przystosowanie społeczeństwa do wymogów swoich czasów, 
by sprostać wymaganiom rzeczywistości. Wzmacniają się dzięki 
temu tendencje pojawiające się w kulturze, niekoniecznie harmo-
nijne w stosunku do roli uniwersytetu lub wizji tej roli w świecie. 
Misja trzecia wspomaga decyzyjność we współczesnym świecie 
obarczonym możliwością dużego błędu (mnogość możliwości 

4 Np. 100 Materiały Światowa deklaracja UNESCO, Szkolnictwo wyższe 
w XXI wieku: od wizji do działania 1999 (za: Krajewska 2012: 90).
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uczonych) oraz tworzenie inteligencji (kształcenie studentów i two-
rzenie tekstów dla inteligentów) (Cwynar 2005). Uniwersytet po-
zostaje przywilejem, nie odtwarza biernie woli kogoś, lecz własną 
(http://www.pressje.org.pl 2015). Według Ortegi każda instytucja 
powinna zaakceptować swoje „przeznaczenie”. Jakim przeznacze-
niem został opatrzony uniwersytet? To pytanie mieści w sobie inne 
pytanie: do czego zmierza ten podmiot? Biorąc za punkt oparcia 
„prawdę”, dana uczelnia nie powinna udawać podmiotu, którym 
nie jest. Działalność wtedy jest nieefektywna, pozbawiona głębi. 
To pozorne zamknięcie na możliwości jest otwarciem na pełen 
potencjał jednostki, czy to badawczy, czy dydaktyczny, czy też peł-
niący doniosłą rolę w regionie (http://www.pressje.org.pl 2015). 
Musi ona odkryć swój potencjał poprzez integracje z otoczeniem. 
Wtedy zlewa się w całość jej wizja, ponieważ odbija się w potrze-
bach wyrażanych na zewnątrz społeczeństwa, problemach, które 
towarzyszą jedno stce, i napotykanych wyzwaniach. Uczelnia nie 
może i nigdy nie mogła zamknąć się na otaczającą rzeczywistość. 
Sam uniwersytet został zbudowany jako przesłanka doniosłej 
potrzeby społecznej swoich czasów. W drodze humanizacji rasy 
ludzkiej odegrał swoją rolę, propagując kody kulturowe i dobre 
obyczaje. Zachowuje swoją misję przechowywania człowieczeń-
stwa, a nie tylko racji siły, mechanizmu pieniądza czy ogólnego 
niezrozumienia. 

Podsumowanie

Akceptując konieczność większej aktywności uniwersytetu 
wobec środowiska zewnętrznego, ośrodek akademicki otwiera się 
na szersze pola działalności, pełniej wypełnia swoją misję, przyczy-
nia się do stabilizacji. W Deklaracji Glion – Uniwersytet na prze-
łomie tysiąclecia nazwano ten proces otwarciem uniwersytetu na 
nową społeczność. Nową, ale jakże starą, tylko przeobrażoną przez 
znaki czasu. Przyczynia się poprzez swoje nowe funkcje do rozwią-
zywania problemów, jakie stoją u progu kolejnej rewolucji przemy-
słowej, tym razem o charakterze cyfrowym (potrzeby dorosłych 
studentów aktywnych zawodowo, możliwość uczenia się przez 
całe życie dla szerokiego grona odbiorców, współpraca z różnymi 
podmiotami w zakresie misji publicznej jak ochrona środowiska), 
współpraca z przemysłem, udoskonalenie technologii (Krajewska 
2012: 90). Jest to przejaw odpowiedzialności i dojrzałości tworów 
kultury ludzkiej, samouczących się, odpowiadających potrzebom 
człowieka, nie naginających jego woli pod naporem skostniałych 
zasad wyrażonych 1000 lat temu, które były odpowiedzią na zu-
pełnie inne warunki bytowania i inną rzeczywistą kondycję ludzką. 
Uniwersytet ma służyć człowiekowi niezależnie od czasów i ukła-
du społecznego, jaki się pojawia w sekwencji losów ludzkości. 
Przyszłość na pewno zmieni oblicze placówek naukowych, czy to 
wyrażając się jako mega-uniwersytety, czy idea web-uniwersytetu 
(Brzeziński 2015: 111-112). 

To w jaki sposób, pozostaje już tylko kwestią umowną. Jedy-
ne, co nie może pozostać kwestią otwartą, to jego rola wyrażona 
poprzez sztandar swych misji, którą pełnią dla losów ludzkości, to-
warzysząc wzlotom i upadkom tworu zwanego człowieczeństwem. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.

wiązać przyszłość, nawiązywać do tego, czym będzie się identy-
fikować społeczność akademicka. Przy tym żadna sztuczność jest 
niewskazana, misja musi być wiarygodna. Misja, to też określenie 
czegoś szczególnego, co ma uczelnia do zaoferowania. Powstała 
pewna osobliwa propozycja identyfikacji misji i jej odbioru poprzez 
zadanie sobie pytania: co by się stało, gdyby uczelni zabrakło dla 
interesariuszy (Leja 2013: 214) – identyfikacja dotyczy więc śro-
dowiska zainteresowanych odbiorem działalności uniwersyteckiej. 
Oprócz celu istnienia wywodzonego z potrzeb środowi ska wska-
zuje się, że misja powinna odwoływać się do wartości, tradycji, 
tworzyć wspólnotę akademicką (wskazywano przy tym na różne 
funkcje uniwersytetu: informacyjną, strategiczną, marketingową, 
perswazyjną, rozpoznawczą (Bednarska-Wnuk 2010: 214)). Czy mi-
sję odnosimy do stanu przyszłego? Misja to ważny aspekt służby 
publicznej, regionalnej, społecznej, posłannictwo społeczne (ka-
ganiec oświaty). Która jednak z tych misji powinna dominować, 
jaki jest najwłaściwszy ich stosunek? Odpowiedź wydaje się bardzo 
prosta i odsyła do naturalnej ewolucji, jaka dokonała się w funkcji 
uniwersytetu. Pierwsza, druga i trzecia misja jest tak naprawdę 
jedną misją, jest procesem, w którym wyodrębniono pewne części 
i które uzewnętrzniają się na potrzeby pojawiających się zewnętrz-
nych czynników stymulujących ich aktywność. Gdy w dzisiejszych 
czasach stosunkowo łatwy dostęp do informacji, szybka wymiana 
i generacja tej informacji poprzez czynnik techniczny, i wszystko 
to przy mniejszym udziale człowieka, usuwa ośrodek akademicki 
z uprzywilejowanej pozycji depozytariusza wiedzy i głównego in-
terpretatora. Często ośrodki akademickie poddawane są w wątpli-
wość, ich stan wiedzy, czy samo ich istnienie (zwłaszcza w obliczu 
korporacyjnej kultury umniejszającej jej rolę do podstawowego 
edukatora). Konkurencyjność ośrodków komercyjnych czy indywi-
dualnych graczy podważa ich status quo. 

Kiedy wykluczylibyśmy jakikolwiek element tej całej misji, 
obraz staje się niepełny i niekonsekwentny. Chwilowe uzewnętrz-
nianie jednego z jej wymiarów nie eliminuje i nie podważa pozo-
stałych. Mimo że dużo mówi się obecnie o roli i znaczeniu trzeciej 
misji, nie umilkła dyskusja na temat pierwszej i drugiej. Trzeba 
jednak zwrócić uwagę na pewne tendencje w oglądzie uniwersy-
tetu, które nań oddziaływują:

• próba połączenia tradycyjnego pojmowania uniwersytetu 
z teraźniejszą i przyszłą rolą;

• większa elastyczność uniwersytetów i ich interakcja z oto-
czeniem;

• zmiana interesariuszy i ich rola;
• kapitał uczelni (wiedza), nabiera coraz większej wagi w in-

nych sferach jak gospodarka, jako czynnik konkurencyjności.

Misja uniwersytetu liberalnego, uniwersytet przedsiębiorczy 
Clarck’a, nie wskazuje na podporzadkowanie wiedzy uniwersyte-
towi, wiedza jest i będzie bazą działalności uniwersyteckiej, jej po-
znawanie, tworzenie, przekazywanie, komunikowanie i cały proces 
z nią związany. Uniwersytet liberalny, otwarty, o cechach przedsię-
biorczych, realizuje trzy misje. Stoi na rozdrożu poprzez dysonans 
unikatowości, między funkcjonowaniem na uboczu mainstreamu 
społecznego, a strategią marketingową i byciem w centrum wyda-
rzeń (Chmielecki 2015: 257). Uniwersytet utrzymuje swoje stałe 
funkcje, czyli tworzenie nauki (tworzenie wiedzy i wychowywanie 
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