
                                                               Głos w dyskusji 
 
W szkicu programu AKO na lata 2016-2020 znalazły się groźne dla nas humanistów, zwłaszcza z 
takich ośrodków jak Lublin zapisy: 
 
pkt 4. zwiększenie finansowania tzw. krajowych ośrodków wiodących oznacza odebranie kolejnych 
pieniędzy pozostałym uczelniom, pomysły typu KNOW czy uczelnie flagowe muszą być zarzucone 
bowiem w naszych realiach finansowych będzie to równoznaczne z rozwojem jednych uczelni 
kosztem upadku innych 
 
 pkt 6. Upowszechnienie przechodzenia badaczy akademickich i naukowych na etaty opłacane w 
całości z grantów przez nich wykonywanych - to jest metoda na wypychanie badaczy na umowy 
śmieciowe na czas trwania grantu; etat naukowy powinien być częścią systemu kariery 
zawodowej, na równi z etatem dydaktycznym, a oba rodzaje etatów powinny być finansowane z 
dotacji ogólnej.  
 Tę sprawę wyjaśniam następująco na bazie problemów z jakością kształcenia " ma 
sprzeczności pomiędzy kształtowaniem umiejętności miękkich a zapamiętywaniem wiedzy, co 
więcej, istnieje tu ścisły związek. Badania dydaktyków na całym świecie (TAK istnieje taka 
dyscyplina naukowa, a nasze środowisko łatwo zapomina o tym, że to właśnie wiedza dydaktyczna 
powinna nam wskazywać jak organizować i prowadzić kształcenie) pokazują jednoznacznie, że 
metody pozwalające kształtować umiejętności miękkie (dyskusje, studia przypadków, gry 
decyzyjne, projekty edukacyjne itp) jednocześnie są najefektywniejsze jeżeli chodzi o 
zapamiętywanie wiedzy. Są kilkukrotnie bardziej efektywne od metod najbardziej przez nas 
ulubionych, czyli wykładu i wykładopodobnych ćwiczeń. To właśnie wiedza dydaktyczna wyjaśnia 
dlaczego słuszny jest postulat, by w okresie niżu demograficznego nie zwalniać pracowników 
uczelni, lecz tworzyć małe grupy zajęciowe (jeżeli zajęcia trwają 90 min. to kształcąca dla 
wszystkich dyskusja nie jest możliwa w grupie większej niż 12-15 osób), a zajęcia w takich 
grupach powinny zajmować nawet 80% godzin programowych.   
 Wiedza dydaktyczna jednoznacznie podpowiada nam także i to, że miary związane z 
dokonaniami naukowymi nie przekładają się na mierzenie jakości kształcenia (kompetencje 
dydaktyczne są zupełnie czymś innym niż kompetencje naukowe; ogromna wiedza i świetne 
osiągnięcia naukowe nie przekładają się wprost na jakość pracy dydaktycznej). Stąd też 
przyznawanie dotacji dydaktycznej powinno być całkowicie niezależne od tzw. jakości naukowej 
wydziału. Jeżeli chcemy nagradzać zwiększeniem dotacji za jakość dydaktyczną, to mierzmy 
jakość kształcenia - czyli mierzmy edukacyjną wartość dodaną (nie ma lepszej miary). Twierdzenie, 
że wydział mający większe osiągnięcia naukowe uczy lepiej niż wydział mający mniejsze 
osiągnięcia naukowe nie ma merytorycznego uzasadnienia bez zbadania edukacyjnej wartości 
dodanej zapewnianej przez te wydziały. Jeżeli chcemy poważnie traktować postulaty poprawy 
jakości kształcenia, czyli zapewnienia zarówno wiedzy jak i umiejętności (tego nie można 
rozdzielać) to musimy postępować zgodnie z zasadami wypracowanymi przez dydaktykę. 
Pracownicy dopuszczani do prowadzenia zajęć powinni obowiązkowo przejść kurs podobny jak 
nauczyciele (psychologia, pedagogika, dydaktyka plus praktyki). Powinni też mieć czas na 
zajmowanie się przygotowywaniem zajęć i sprawdzanie studenckich prac oraz powinni mieć pracę 
tak zorganizowaną, by możliwe było stosowanie tych metod, które dają zarówno efektywne 
nabywanie wiedzy jak i umiejętności.  
 Nie da się uzyskać znaczącego przełomu w jakości kształcenia jeżeli nie wprowadzimy 
dwóch ścieżek kariery na uczelni - naukowej (obowiązek prowadzenia badań, zdobywania stopni 
naukowych i mało zajęć, max. 90-120 rocznie) i dydaktycznej (bez obowiązku zdobywania stopni w 
określonym czasie, rozliczanie za jakość kształcenia, dużo zajęć - ok. 300-340 godzin rocznie). Nie 
zgadzajmy się z twierdzeniami, że uczelnie mają autonomię i mogą dowolnie organizować zajęcia. 
Uczelnie zrobią tak, jak im to podpowie interes finansowy i to reguły przyznawania dotacji (oprócz 
reguł prawnych) powinny umożliwiać tworzenie dwóch ścieżek kariery. Obecny system "dwa w 
jednym" ma rodowód średniowieczny i nie nadaje się do realiów XXI wieku. "  - tak więc dwie różne 
ścieżki kariery (naukowa i dydaktyczna) ale obie finansowane z dotacji ogólnej.  
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