Od dluiszego ju2 czasu, o wiele dluZej ni2 uptywajQca w tym roku kadencja Wtadz Uczelni,

z

i zaniechania, kt6re nie muszE Swiadczyi o
niedocenianiu rangi dydaktyki w szkole wy2szej, ale z pewno5ciE do obni2enia tej rangi i
rosnQcym niepokojem obserwujemy dziatania

pogorszenia jako6ci ksztalcenia prowadzq. Podobnie jak wielu pracownik6w naszej Uczelni

nie sqdzimy, 2e znalelli5my siq pod tym wzglqdem w stanie zapa5ci. Tego rodzaju
twierdzenie bytoby w swojej przesadzie krzywdzqce dla tych przedstawicieli wladz
rektorskich, Senatu i poszczeg6lnych wydziaf6w, kt6rych troska o utrzymanie przynajmniej
dotychczasowego poziomu ksztafcenia nie podlega dyskusji. Zresztq zabieramy gfos nie po
to, by szuka6 czy wskazywad winnych, ale po to, by ostrzec, 2e utrzymywanie siq wskazanej
tendencji prqdzej czy poiniej do takiej zapa6ci doprowadzi. Zdajemy sobie r6wnie2 sprawq z

w tym

r6wnie2 takich, kt6re do niedawna tworzyla czqsto
nieprzemy6lana i kr6tkowzroczna polityka kolejnych ministr6w Nauki i Szkolnictwa Wy2szego
oraz rz1du PO-PSL, w kt6rego sktad wchodzili. Zapowiedzi zmian, bqdqce Swiadectwem
wiqkszej wra2liwoSci obecnego kierownictwa resortu na postulaty Srodowisk akademickich,
okolicznoSci zewnqtrznych,

tworzq sprzyjajqcy klimat r6wnie2 dla wszelkiego rodzaju reformatorskich dziala(r, kt6rych
obszarem sE poszczeg6lne uczelnie i Srodowiska akademickie. Pragniemy, by nasz gfos w
sprawie uczelnianej dydaktyki byt jako zachqta do takich dziata(r odczytywany.
ChcielibySmy w zwiqzku z tym wskaza6 na najwa2niejsze, naszym zdaniem, irodla
zagroilefi, jakie kryjq siq

w dotychczasowej polityce Wfadz Uczelni. Wymienii tu trzeba z

jednej strony forsowne inwestycje, skutkiem kt6rych zwiqkszalo siq zadtu2enie Uczelni, z
drugiej zai decyzje i dzialania, kt6re podejmowano po to, by 6w powa2ny diug zmniejszyd.
Nikogo przy zdrowych zmystach nie trzeba przekonywai, 2e rozw6j uczelni wymaga
inwestycji. To bardziej ni2 oczywiste. Natomiast z pewno6ciE warto, a nawet nale2y
dyskutowai, czy sa one w danym momencie jednakowo uzasadnione i zabezpieczorie
finansowo. Zwlaszcza drugi z wymienionych element powinien byd w tego rodzaju
dyskusjach najmocniej akcentowany, r6wnie2 zapobiegawczo - po to, by zmniejszyi ryzyko
swoistego rauszu inwestycyjnego, o kt6ry latwo zwlaszcza wtedy, gdy wydawane pieniQdze
nie pochodzq z kieszeni wydajqcego. Czqsto daje siq slysze6 argument, 2e inwestycje
podyktowane zostaty chqciq rozbudowy, wzmocnienia i unowoczeSnienia dydaktycznej
infrastruktury Uczelni. Nie mamy podstaw, by w te intencje wqtpid. Ale tym bardziej
zdecydowanie bqdziemy pytai, jakiego rodzaju logika sprawiala i nadal sprawia, 2e
negatywne dla bud2etu Uczelni skutki inwestycyjnej werwy tagodzi polityka
oszczedno6ciowa, kt6ra boleinie uderza - bezpo6rednio lub poSrednio - wiaSnie w sferq
dydaktyki. Weimy na przyklad decyzjq o zwiqkszeniu liczebno6ci grup studenckich i, nie
roztrzqsajqc tutaj sposobu, w jaki bywa ona tu i 6wdzie omijana, zadajmy retoryczne pytanie
o efektywno6i naszego wysitku w6wczas, gdy podmiotem (jak to siq zwyklo m6wii)
ksztafcenia w grupie audytoryjnej jest gromada ludzka, kt6rej liczebno56 zamienia w fikcjq
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skqdinqd niezbqdny wym6g pracy indywidualnej i systematycznej kontroli indywidualnych
wynik6w. Je2eli sqdzi kto6, 2e sposobem na zaradzenie temu jest rozbudowany (aczkolwiek
niedostatecznie koordynowany ze strony administracji Uczelni i nie w pelni zrozumiaty w

swojej strukturalnej jednomodutowoici dla student6w) system ocen pracownik6w i
prowadzonych przez nich zajqd (,,jako6ci ksztalcenia"), to mozemy tylko pogratulowai
optymizmu. A zarazem doszukiwai siq pewnej niekonsekwencji w fakcie, 2e bezdyskusyjne,
zastugujqce nierzadko na miano wybitnych, osiqgniqcia dydaktyczne naszych kole2anek i
koleg6w w bardzo skromnym wymiarze uwzglqdnia funkcjonujQcy u nas system nagradzania,
dodatk6w motywacyjnych oraz okresowych ocen nauczycieli akademickich. Zdajemy sobie
sprawq, 2e tego rodzaju dziatalno6ci nie obstu2y mechanizm punktacji analogiczny do tego,

kt6ry pozwala na wymiernq (co nie znaczyt 2e zawsze adekwatnq) ocenq dorobku
naukowego. Ale fakt, 2e cod nie poddaje siq czynno6ciom buchalteryjnym, nie oznacza
przecie2, 2e owo co5 ma by6 lokowane na peryferiach podlegajqcej ocenie dziatalno6ci
akademickiej. Nie mamy przy tym pewno6ci, czy obowiqzek gromadzenia jak najwiqkszej
liczby punkt6w, kt6ra w perspektywie zbiurokratyzowanej SwiadomoSci reprezentuje
wartoSi pracownika naukowo-dydaktycznego, wplywa korzystnie na nastawienie do tej
dziedziny aktywno6ci, kt6ra nie daje punktowego zysku i kt6ra tylko w sferze
okoto6wiqtecznej retorykijawi siq jako uslane r62ami pasmo akademickiej kariery.

Byi mo2e nasza ironia jest trochq nie na miejscu wobec os6b, kt6re zachowaly w
sobie sporo idealizmu oraz wiary w bezinteresowno5i pracownika nauki, dla kt6rego
nauczanie student6w jest praktykq o charakterze misyjnym, 2r6dlem moralnego
zadowolenia i spofecznych spetnie6. W tej szlachetnej wierze sklonni jeste6my upatrywa6
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przyczyn tatwo6ci, z jakq Scina siq stawki wynagrodzenia osobom z zewnElrz,bez kt6rych
jako specjalist6w-praktyk6w - trudno wyobrazi6 sobie skuteczny przebieg ksztaicenia. Tym
jedynie mo2emy sobie wyttumaczyi wysoko6i stawek za nadgodziny, stawek, kt6re nie sq
nadal zmniejszane ju2 chyba tylko dlatego, 2e bardziej ich siq nie da zmniejszyi. Tu r6wniei
tkwi zapewne przyczyna niechqci do dyskusji na temat dodatkowego wynagrodzenia za
pracQ w soboty i w niedziele. Taki dodatek faktycznie nie ma sensu, jeSli przyjqi, 2e
najwiqkszq przyjemno6ciq jest dla nauczyciela akademickiego niedziela spqdzona w5r6d
garnqcej siq do wiedzy mtodzie2y ptci obojga. Powt6rzy6 warto: odnosimy siq z szacunkiem
do wiary w bezinteresownoSi kadry nauczajqcej. Jednocze6nie jednak konfrontujemy tq
wiarq z rzeczywisto6ciq, by doj6i do wniosku, 2e w wiqkszo5ci przypadk6w jest ona
bezpodstawna, poniewa2 nasze koleianki nasi koledzy majq uzasadnione calkowicie
przekonanie, 2e ich aktualne wynagrodzenie za godziny niewchodzqce do pensum oraz za
pracq w soboty niedziele jest ra2qco niskie jako takie nie mo2e spelniat funkcji
motywacyjnej, Nie ulega dla nas wqtpliwo6ci, 2e wytqcznie dziqki giqboko zakorzenionej w
tradycji naszej uczelni i w mentalnoScijej pracownik6w zasadzie odpowiedzialno6ci za efekty
wykonywanej pracy mo2liwe jest utrzymanie dydaktyki na poziomie, kt6rego nie licz4c
rzadkich od tej normy odstqpstw - nie musimy siq wstydzii. Ale przecie2 nie chodzi o to, by
utrzymywai ten poziom, ale by go systematycznie podnosii nawet teraz, kiedy osoby
rozpoczynajqce studia w naszej uczelni sq do tego gorzej ni| ich nieco starsi poprzednicy
przygotowani, I nie chodzi tu wytqcznie o kapital wiedzy oraz umiejqtno6ci, ale takze o coraz
zakresie form towarzyskich regut
bardziej uciq2liwe dla wykladowc6w braki
grzecznbSciowych. Dla nauczycieli, kt6rzy nie zaniechali dziafalno6ci wychowawczej, jest to
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powaine wyzwanie i ir6dlo gtgbokiej nierzadko frustracji. Nie musimy dodawai,2e raczej
kiepskim antidotum w tych stanach jest wiadomoSi o kolejnych inwestycjach, zwfaszcza jeSli
ich sens trudno powiqzai z dE2eniem do poprawy warunk6w, w jakich realizowany jest lub
byi powinien proces dydaktyczny.
Nie zamierzamy twierdzi{ 2e jedynq formq dzialania, kt6re mogloby powstrzyma6
postqpujqcq degradacjq dydaktyki, sq zmiany mechanizmu wynagrodzef. Ale te2 nie chcemy
udawa6, 2e ma to wedtug nas znaczenie drugorzqdne. Chodzi tu przecie2 tak2e o poczucie
niezbqdne zwlaszcza mfodszym kole2ankom i kolegom, 2e ich wysifek jest doceniany, a
Wfadze Uczelni czyniq wszystko, by ufatwii im zawodowq karierq i stworzyd godne warunki
2ycia. I tutaj znowu zmuszenijeste6my dokonywa6 wyboru miqdzy oficjalnymi deklaracjami a
rzeczywisto6ciq, kt6rej czqSciq jest np. anachroniczny system rekrutacji, anga2ujqcy liczne
grono pracownik6w nauki i skazujqcy ich na wiele godzin bezsensownych dy2ur6w w
oczekiwaniu na kandydata, kt6ry m6glby byi szybko i sprawnie zatatwiony w ramach
rekrutacji elektronicznej. Brak takich rozwiqzaf m6wi duZo o stosunku do kandydata, a
r6wnocze6nie daje pow6d, by z niejakE rezerwa odnosii siq do zapewniefi o szczeg6lnej
trosce, jakq w tej dobiegajacej 70 lat istnienia uczelni otacza siq jej pracownika.

