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EMIL PANEK
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

S³owo
wstêpne
Na wybór tematu konferencji znacz¹cy wp³yw mia³ fakt, ¿e aktualna lista kierunków studiów
ekonomicznych oraz obowi¹zuj¹ce tzw. minimalne wymagania programowe1 od chwili ustanowienia, tj. od ponad 10 lat, wzbudzaj¹ wiele kontrowersji i uwag krytycznych.
Obowi¹zuj¹ca w Polsce lista kierunków studiów ekonomicznych z przypisanymi im treciami jest wypadkow¹ bardzo wielu czynników wewnêtrznych zwi¹zanych z mechanizmem
funkcjonowania oraz strategi¹ rozwoju nauki i szkolnictwa wy¿szego, wchodzenia tego szkolnictwa w europejsk¹ przestrzeñ akademick¹, a tak¿e czynników zewnêtrznych, spowodowanych oddzia³ywaniem dalszego i bli¿szego otoczenia szkó³ ekonomicznych, w tym zw³aszcza praktyki gospodarczej. Do czynników tych nale¿¹ m.in.:
■ powszechne d¹¿enie spo³eczeñstwa do podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej;
■ tendencja do nadawania studiom ekonomicznym charakteru uniwersyteckiego,
daj¹cego solidne podstawy teoretyczne i wiedzê ogóln¹ (w imiê poszanowania
rozwoju osobowego studentów oraz ³atwiejszej adaptacji absolwentów do
zmieniaj¹cych siê warunków pracy i ¿ycia), skontrastowana z d¹¿eniem do
kszta³cenia specjalistycznego, prowadzonego w imiê uczynienia absolwenta przydatnym do pracy w zawodzie natychmiast po ukoñczeniu edukacji, a w konsekwencji nadawania studiom ekonomicznym charakteru stricte zawodowego;
■ polityka edukacyjna pañstwa zmierzaj¹ca do podnoszenia wskanika skolaryzacji, zw³aszcza w zakresie edukacji ekonomicznej, co jest prób¹ (w ogólnym
rachunku pomyln¹) odpowiedzi na rosn¹ce zapotrzebowanie spo³eczne w tym
zakresie;
■ wielkie tempo rozwoju (g³ównie ilociowego) szkó³ niepublicznych;
■ rosn¹ca konkurencja na ryku edukacyjnym;
■ wiadomoæ rych³ej konfrontacji polskiego rynku edukacyjnego z rynkiem europejskim;
■ gra interesów rozmaitych grup nacisku.
Na temperaturê, zakres i przed³u¿aj¹cy siê czas dyskusji na temat kierunków studiów
ekonomicznych bez w¹tpienia wp³ywa brak powszechnie akceptowanej, jasnej i w miarê
precyzyjnej definicji kierunku studiów. Szansa na sformu³owanie (przyjêcie) takiej definicji
1

Okrelone w znowelizowanej wersji rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z marca i czerwca 2002 r.
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jest zreszt¹  w najbli¿szej i dalszej przysz³oci  doæ nik³a choæby dlatego, ¿e taka definicja
powinna mieæ charakter uniwersalny, obejmowaæ wszystkie dziedziny i dyscypliny nauk,
w których zakresie prowadzone jest kszta³cenie w szko³ach wy¿szych, co jest spraw¹ nies³ychanie trudn¹. Nale¿y raczej  rezygnuj¹c, przynajmniej na razie, z poszukiwania takiej definicji  d¹¿yæ do pewnej, choæby nawet i niewyczerpuj¹cej, charakterystyki tego, co rozumiemy przez kierunek studiów ekonomicznych. Czytelnik oceni, czy i w jakim stopniu uda³o
siê wykonaæ to zadanie uczestnikom konferencji.
Czy uzasadniona jest (programowo, kadrowo, rynkowo) obecna dywersyfikacja kierunków studiów? Jeli tak, to czy obowi¹zuj¹ce minimalne wymagania programowe odpowiadaj¹ wymaganym standardom edukacyjnym? Czy nale¿y wróciæ do koncepcji dwóch kierunków studiów (ekonomia, zarz¹dzanie), czy te¿ uzasadnione jest rozszerzenie obecnej listy
kierunków studiów ekonomicznych? Czy obowi¹zuj¹ce treci nauczania i minimalne wymagania programowe odpowiadaj¹ europejskim (wiatowym) standardom edukacji ekonomicznej? Czy wiedza, któr¹ wynosi ze studiów ekonomicznych polski absolwent zapewnia mu
konkurencyjn¹ przewagê na rynku pracy? Jaki powinien byæ docelowy model naszego kszta³cenia na uczelniach ekonomicznych (tak¿e w kontekcie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej)? Czy i w jakim stopniu mog¹ pomóc w tym zakresie dowiadczenia zagraniczne?
Na te i wiele innych pytañ staramy siê odpowiedzieæ w niniejszej ksi¹¿ce. Nie nale¿y
przypuszczaæ, ¿e konferencja rozwia³a wszystkie nasze w¹tpliwoci. Ale jeli choæ na niektóre z poruszonych kwestii zosta³o, zdaniem Czytelnika, rzucone nowe wiat³o, trzeba to uznaæ
za jej sukces i potwierdzenie celowoci podobnych dyskusji w przysz³oci.
Liczba i objêtoæ tekstów nades³anych na konferencjê daleko przekroczy³a mo¿liwoci
publikacji. Bylimy wiêc zmuszeni do dokonania wyboru tekstów, a ponadto do poddania
niektórych z nich znacznym skrótom, za co Autorów bardzo przepraszamy. Niniejszy tom
zawiera wiêc tylko czêæ materia³ów prezentowanych na konferencji oraz zapis dyskusji panelowej powiêconej nowym kierunkom studiów ekonomicznych. Wszystkie teksty konferencyjne w wersji oryginalnej zamieszczone s¹ na stronie internetowej Fundacji (www.fundacja.edu.pl).
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URSZULA GRZELOÑSKA
Szko³a G³ówna Handlowa
w Warszawie

Co to jest
kierunek studiów
ekonomicznych?
1. Sformu³owanie problemu
Dlaczego nie podoba siê nam lista tzw. kierunków studiów istniej¹cych obecnie w obrêbie studiów ekonomicznych?
Komitet programowy, formu³uj¹c przes³anki tej konferencji, podj¹³ dwa w¹tki rozumowania. Nierozstrzygniêcie na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych licznych kontrowersji wokó³ problemu kierunków studiów skutkuje podejmowaniem przez szeroko rozumiane uczelnie ekonomiczne coraz to nowych prób prowadzenia studiów na coraz to nowych kierunkach. Z drugiej strony, organy nadzoruj¹ce szko³y wy¿sze maj¹ k³opot z akceptowaniem
b¹d odrzucaniem tych wniosków, gdy¿ brakuje im jednoznacznych argumentów w postaci kryteriów tworzenia nowych kierunków studiów ekonomicznych oraz  co wa¿niejsze 
ten brak utrudnia im porz¹dkowanie i doskonalenie powszechnie obowi¹zuj¹cych standardów edukacji ekonomicznej (struktury i treci tzw. minimów programowych).
Do tych dwóch w¹tków mo¿na dodaæ jeszcze dwa inne. Po pierwsze, wydaje siê, ¿e
coraz powszechniejsze jest rozmijanie siê oczekiwañ pracodawców dotycz¹cych kwalifikacji potencjalnych pracowników  absolwentów uczelni ekonomicznych  oraz wiedzy i umiejêtnoci posiadanych przez tych absolwentów. Rodzi to pytanie, czy przyjmuj¹c istniej¹ce kierunki studiów, umo¿liwilimy studentom opanowanie takiego zakresu
i zasiêgu wiedzy, i¿ pozwoli im to odnaleæ siê w ka¿dych okolicznociach, w jakich
postawi ich ¿ycie zawodowe. Po drugie, poniewa¿ jedn¹ z barier podnoszenia jakoci
kszta³cenia ekonomistów i mened¿erów jest brak powszechnie akceptowanych wzorców
tego kszta³cenia w postaci jednoznacznie akceptowanych minimów programowych ustalanych w³anie dla poszczególnych kierunków studiów, aby usun¹æ tê barierê, trzeba
najpierw zgodziæ siê co do kierunków studiów i dopiero póniej podj¹æ dyskusjê nad 
ogólnie mówi¹c  minimami programowymi. Innymi s³owy, powrót do dyskusji nad kierunkami studiów ekonomicznych jest niezbêdny do podjêcia owocnych dyskusji ze rodowiskiem pracodawców ekonomistów kszta³c¹cych siê w Polsce oraz do rozwa¿añ nad
jakoci¹ ich kszta³cenia.
Ju¿ wymienione wy¿ej w¹tki wskazuj¹, ¿e dyskusja o kierunkach studiów ekonomicznych mo¿e wzbudzaæ wielkie spory. Stwierdziwszy to, chcê jednak spokojnie przeanalizowaæ, czym jest kierunek studiów ekonomicznych, a nastêpnie zg³osiæ  z perspektywy obecnej sytuacji w interesuj¹cej nas materii  kilka propozycji do rozwa¿enia.
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2. Co to jest kierunek studiów (ekonomicznych)?
Kierunek studiów nie jest traktowany w tej dyskusji tak, jak siê go rozumie, kiedy np.
poddaje siê akredytacji poszczególne ,,kierunki studiów. W tym drugim przypadku pojêcie
to uto¿samia siê z pewnymi w³aciwociami instytucji prowadz¹cej kszta³cenie na okrelonym kierunku, treci¹ i zakresem wiedzy bêd¹cej przedmiotem edukacji, procedurami przyjmowanymi w procesie kszta³cenia, przy kontroli jego wyników, przy kwalifikowaniu kandydatów na studia i uznawaniu studentów za ju¿ wykszta³conych, a wreszcie z kwalifikacjami
i zaanga¿owaniem nauczycieli akademickich prowadz¹cych studia na danym kierunku. Tutaj
przez pojêcie kierunek studiów rozumiem treæ i zakres wiedzy oraz umiejêtnoci przekazywanych studentom podczas studiów. Dyskusja o kierunkach studiów dotyczy natomiast
regu³ zestawiania lub podzia³u tej wiedzy, czyli odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie
kszta³ciæ studentów  czy kszta³ciæ ich szerzej, czy wêziej; szeroko i p³ytko, czy w¹sko i g³êboko. Czasami zreszt¹ wychodzê nieco poza tak w¹skie rozumienie pojêcia kierunek.
Najbardziej naturalnym kryterium przy okrelaniu treci i zakresu poszczególnych kierunków studiów jest  jak siê wydaje  powi¹zanie kierunków studiów z istniej¹cymi, wzglêdnie
odrêbnymi dziedzinami wiedzy (nauki). Poniewa¿ z za³o¿enia kszta³ceniem w szko³ach wy¿szych zajmuj¹ siê ludzie zaanga¿owani równoczenie w tworzenie wiedzy, uprawiaj¹cy naukê, a kszta³cenie w szko³ach wy¿szych jest z za³o¿enia upowszechnianiem przez kszta³c¹cych ich w³asnych odkryæ i dociekañ twórczych, wynika z tego, ¿e kierunki studiów powinny
byæ okrelane jako pochodna sprecyzowania i wyznaczenia granic poszczególnych dyscyplin wiedzy.
Je¿eli teraz popatrzeæ z naszkicowanej powy¿ej perspektywy na listê kierunków studiów
istniej¹cych w polskich publicznych akademiach ekonomicznych oraz niepublicznych wy¿szych szko³ach ekonomii i zarz¹dzania, napotkamy kilka niespodzianek. Po pierwsze, do
studiów ekonomicznych zaliczone zostaj¹ kierunki reprezentuj¹ce dwie odrêbne dziedziny
wiedzy czy dwie odrêbne dziedziny nauki, z których przyznaje siê odrêbne stopnie naukowe:
nauki ekonomiczne i nauki o zarz¹dzaniu. (Nie miejsce tu na dociekanie, czy s¹ to naprawdê
dziedziny nauki w tym sensie, w jakim nauk¹ jest fizyka b¹d biologia). Po drugie, istniej¹
kierunki studiów, o których mo¿na z jednakowym powodzeniem mówiæ, ¿e reprezentuj¹ zarówno ekonomiê, jak i zarz¹dzanie (finanse i bankowoæ?). Po trzecie, s¹ kierunki studiów
kszta³c¹ce w wiedzy fragmentarycznej, gdy¿ np. ekonometria (wystêpuj¹ca jako odrêbny kierunek studiów, nie wiedzieæ dlaczego ³¹cznie z informatyk¹) jest w istocie fragmentem ekonomii i nie zmieni tego fakt, ¿e w Polsce jest wielu ekonomistów ignorantów w zakresie ekonometrii, i na odwrót. Po czwarte wreszcie, s¹ kierunki, które równie dobrze mo¿na zaliczyæ
do ekonomii b¹d zarz¹dzania, jak i do innych dziedzin wiedzy (stosunki miêdzynarodowe
czy towaroznawstwo). Z powy¿szych obserwacji mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e kierunki studiów ekonomicznych wystêpuj¹ce w polskich wy¿szych szko³ach ekonomicznych s¹ doæ
s³abo powi¹zane z istniej¹cymi dziedzinami wiedzy i nauki, a fakt ten nie musi byæ uznany
za oczywisty i sam przez siê zrozumia³y.
A mo¿e kierunki studiów ekonomicznych w Polsce s¹ wyodrêbnione z uwzglêdnieniem
przede wszystkim kryteriów marketingowych? Po prostu najpierw nadaje siê nazwê kierunkowi studiów, odgaduj¹c ambicje m³odych ludzi i ich rodziców, a póniej nazwê wype³nia siê
kilkoma czy kilkunastoma równie ,,presti¿owymi przedmiotami. Za tak¹ genez¹ istniej¹cych
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kierunków studiów ekonomicznych przemawia chocia¿by fakt kolejnych mód na poszczególne kierunki studiów; najpierw modne by³o zarz¹dzanie i marketing, potem zast¹pi³ je
kierunek finanse i bankowoæ, teraz jest moda na stosunki miêdzynarodowe, a ostatnio
trwaj¹ próby uruchamiania nowych kierunków studiów, wystêpuj¹cych dotychczas jako modne
specjalnoci w ramach kierunków istniej¹cych.
W krêgach innowatorów ,,kierunkowych mo¿na czasami us³yszeæ argumentacjê, ¿e tworzenie nowych kierunków na studiach ekonomicznych wynika z zapotrzebowania praktyki.
To otoczenie gospodarcze (czyli firmy, organy samorz¹dowe i rz¹dowe) zmienia siê, potrzebuje coraz to inaczej wykszta³conych specjalistów, a szko³y wy¿sze, odpowiadaj¹c na to
zapotrzebowanie, zmieniaj¹ sposób kszta³cenia, co znajduje wyraz w coraz to nowych kierunkach studiów. W gruncie rzeczy argument potrzeb praktyki mo¿na potraktowaæ jako odmianê argumentacji marketingowej, z tym ¿e inna jest ,,grupa docelowa zabiegów marketingowych. Gdy wyodrêbnianie kierunków studiów uzasadnia siê potrzebami m³odzie¿y, szko³y
wy¿sze widz¹ swojego g³ównego klienta w potencjalnych studentach. Kiedy za wyodrêbnianie kierunków uzasadnia siê potrzebami praktyki, jako g³ówny klient s¹ postrzegani potencjalni pracodawcy absolwentów uczelni.
Wreszcie pojawia siê rozumowanie, ¿e przyjmujemy tak¹ a nie inn¹ listê kierunków studiów ekonomicznych, poniewa¿ tak postêpuje siê za t¹ czy inn¹ granic¹ (na wschodzie lub
na zachodzie).
Rozpatrzmy wy¿ej zarysowane argumenty po kolei, zaczynaj¹c od koñca. Twierdzenie,
¿e przyjmujemy tak¹ a nie inn¹ listê kierunków (ekonomicznych) dlatego, ¿e taka lista kierunków istnieje za granic¹ nie zwalnia nas od odpowiedzi na pytanie, czym jest dla nas kierunek
studiów, gdy¿ w dalszym ci¹gu nie wiemy, dlaczego istnieje w³anie taka lista kierunków i nie
potrafimy siê obroniæ przed ocenami, ¿e dokonalimy niew³aciwego wyboru.
Zwolennikom ,,marketingowego podejcia do kierunków studiów mo¿na przypomnieæ
star¹ dyskusjê toczon¹ wród ekonomistów na temat, czy to producent, czy odbiorca produktu dostarcza pierwotnego impulsu do innowacji w tym produkcie. Ci¹gle jeszcze nie znaleziono argumentów przeciwstawiaj¹cych siê tezie Schumpetera, ¿e to producent samochodu
by³ twórc¹ koncepcji tego pojazdu, a nie u¿ytkownicy dyli¿ansów, którym znudzi³o siê podró¿owanie tym rodkiem transportu. Podobnie trudno by³oby obaliæ tezê, ¿e to szko³a wy¿sza
proponuje kszta³cenie o takim czy innym zasiêgu, a nie czyni tego klient (student czy pracodawca absolwenta uczelni), nie maj¹cy pojêcia o tym, co mo¿e od uczelni uzyskaæ poza tym,
co uzyskuje w danym momencie czy uzyskiwa³ w przesz³oci. ¯eby kandydat na studenta
oczekiwa³ czego okrelonego od uczelni w postaci takiego czy innego kierunku studiów,
¿eby szef personalny firmy móg³ wyra¿aæ zadowolenie czy niezadowolenie z kandydatów
przychodz¹cych do pracy, musieli oni najpierw otrzymaæ od systemu edukacji sygna³ o tym,
czego mog¹, a czego nie mog¹ oczekiwaæ od szko³y wy¿szej w postaci zestawu wiedzy przekazywanej studentom.
Pozostaje argument, ¿e to historycznie ukszta³towane dyscypliny wiedzy i nauki s¹ naturaln¹ podstaw¹ wyodrêbniania sensownych kierunków studiów i  powiem otwarcie  przy
tej argumentacji pozostanê w dalszej czêci moich wywodów. Trzeba podkreliæ, ¿e mówiê
o studiach w znaczeniu studiów akademickich, o kszta³ceniu w okrelonej dziedzinie wiedzy, a nie o szkoleniu w postaci przekazania zbioru bardziej lub mniej u¿ytecznych wiadomoci. Przyjmuj¹c tak¹ perspektywê, nie sposób nie wysun¹æ pod adresem obecnej praktyki
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tworzenia kierunków studiów kilku uwag krytycznych i kilku  byæ mo¿e kontrowersyjnych 
propozycji.

3. Piêæ postulatów dotycz¹cych kierunków
studiów (ekonomicznych) w Polsce
Gdy siê patrzy na mapê szkó³ wy¿szych w Polsce prowadz¹cych kierunki studiów zakwalifikowane obecnie do studiów ekonomicznych, trudno jest wysuwaæ propozycje dotycz¹ce wszystkich uczelni. Istniej¹ bowiem co najmniej dwie grupy szkó³ wy¿szych. Do pierwszej zaliczê szko³y naprawdê akademickie, wi¹¿¹ce kszta³cenie z autentyczn¹ prac¹ naukow¹ i postêpuj¹ce tak nie z tej przyczyny, ¿e takie s¹ formalne warunki prowadzenia np. studiów magisterskich, ale dlatego, ¿e tak pojmuj¹ swoj¹ misjê ludzie tworz¹cy dan¹ szko³ê. Do
drugiej grupy nale¿¹ uczelnie nieakademickie. Podzia³ ten nie pokrywa siê ani z podzia³em
na szko³y publiczne i niepubliczne, ani z nazwami poszczególnych instytucji akademickich
(akademia  szko³a wy¿sza), ani z ich umiejscowieniem, ani wreszcie z ich elitarnoci¹ czy
nieelitarnoci¹. Po prostu jedne instytucje maj¹ ambicje i mo¿liwoci kszta³cenia na poziomie uniwersyteckim, a inne nie maj¹, co niekoniecznie przemawia przeciw tym drugim. Te
pierwsze s¹ na ogó³ instytucjami o takim potencjale kadrowym i badawczym, ¿e mog¹ przyznawaæ stopnie (i tytu³y?) naukowe. Takie instytucje mog¹ (i powinny) prowadziæ kierunki
studiów pozwalaj¹ce konsumowaæ prowadzone badania. W dziedzinie nauk ekonomicznych
ukszta³towanych historycznie w Polsce s¹ to kierunki ekonomia oraz zarz¹dzanie. Mówi¹c
o ukszta³towaniu historycznym, mam na myli fakt, ¿e pierwsze w Polsce kierunki zarz¹dzania pojawi³y siê na uczelniach ekonomicznych na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych minionego wieku, ponadto wydaje mi siê, ¿e te dwie dyscypliny naukowe maj¹
ze sob¹ wiêcej wspólnego ni¿ ka¿da z nich z jak¹kolwiek inn¹ dyscyplin¹.
Postulujê zatem  i jest to postulat numer jeden  ¿eby w Polsce istnia³y dwa typy studiów ekonomicznych: pierwszej i drugiej kategorii, oraz ¿eby studia pierwszej kategorii odbywa³y siê na dwóch kierunkach: ekonomii i zarz¹dzania. Przy tym we wszystkich uczelniach kierunki te powinny obejmowaæ te same fragmenty nauk ekonomicznych i nauk o zarz¹dzaniu, wyodrêbnione ze wzglêdu na przedmiot badañ (bêd¹cy jednoczenie przedmiotem nauczania), stosowane metody i odrêbny jêzyk. S¹dzê, ¿e przedstawiciele obydwu dyscyplin potrafi¹ siê zgodziæ w kwestii podzia³u tych dyscyplin na wzglêdnie odrêbne poddyscypliny ró¿ni¹ce siê od siebie pod wzglêdem w³anie wymienionych cech i bêd¹ w stanie
u³o¿yæ minima programowe uwzglêdniaj¹ce wszystkie te fragmenty. Nie oznacza to oczywicie bliskiego upodobnienia do siebie studiów na kierunku ekonomia czy zarz¹dzanie w poszczególnych szko³ach wy¿szych. Podobnie jak w przypadku pozosta³ych kierunków, w jednej uczelni silniejsza bêdzie kadra kszta³c¹ca np. w dziedzinie ekonomii sektora publicznego, podczas gdy w innej bêdzie mocniej reprezentowany handel miêdzynarodowy. Ka¿d¹
jednak instytucjê prowadz¹c¹ ten kierunek pierwszej kategorii powinien opuszczaæ absolwent szeroko wykszta³cony (co oznacza wszechstronne wykszta³cenie w danej dyscyplinie),
zdolny do szybkiego opanowania regu³ obowi¹zuj¹cych w dowolnej dziedzinie praktyki gospodarczej czy zarz¹dczej.
Postulat numer dwa sprowadza siê do sugestii, aby zrezygnowaæ z wyodrêbniania explicite specjalnoci na ka¿dym z postulowanych kierunków. Jest oczywiste, ¿e jedna uczelnia
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na prowadzonym przez siebie kierunku zarz¹dzanie bêdzie uczyæ wiêcej rachunkowoci,
inna za bêdzie bardziej skoncentrowana na marketingu i badaniach rynku. Absolwenci zawiadcz¹ o tym lepiej ni¿ etykietka i odpowiednia piecz¹tka w dyplomie ukoñczenia studiów. Obserwacja praktyki edukacyjnej w Polsce podpowiada uwagê, ¿e sk³onnoæ do mno¿enia kierunków, specjalnoci i specjalizacji jest silnie skorelowana dodatnio ze s³aboci¹
merytoryczn¹ kadry nauczaj¹cej oraz mêtnoci¹ wizji u kierownictwa danej instytucji.
Postulat numer trzy dotyczy stosunku do ró¿nych trybów studiowania, a mianowicie
studiów dziennych i zaocznych. Otó¿ wydaje siê, ¿e dotychczasowa praktyka uszczuplania
programowego i czasowego studiów zaocznych w stosunku do studiów stacjonarnych, przy
deklarowanej to¿samoci merytorycznej studiów w obydwu trybach, skutkowa³a powstawaniem sytuacji, w której studenci studiów stacjonarnych zdobywaj¹ wiedzê, a studenci studiów zaocznych zdobywaj¹ dyplomy (¿e pominê tu star¹ opowiastkê o s³owiku i wróblu).
Czy instytucje nie maj¹ce odpowiedniego potencja³u kadrowego i ambicji do prowadzenia kierunków ekonomicznych pierwszej kategorii nie mog¹ kszta³ciæ w zakresie ekonomii
i zarz¹dzania? Absolutnie mog¹ i odpowiednie sugestie s¹ treci¹ postulatu numer cztery.
Postulujê mianowicie utrzymanie, obok kierunków pierwszej kategorii, studiów magisterskich
(dziennych i zaocznych) na kierunku ekonomii i na kierunku zarz¹dzania, studiów drugiej
kategorii, prowadzonych na kierunkach to¿samych z wyodrêbnionymi fragmentami dyscyplin ekonomia i zarz¹dzanie. O zasadach wyodrêbniania tych fragmentów by³a ju¿ mowa
wczeniej. A wiêc np. jeli specjalici od nauk zarz¹dzania dojd¹ do wniosku, ¿e zasadne jest
wyodrêbnienie z tej dyscypliny finansów przedsiêbiorstw czy zarz¹dzania finansami przedsiêbiorstw, otwiera to drogê do prowadzenia studiów (tych drugiej kategorii) na kierunku
zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstw. Intuicja podpowiada mi zreszt¹, ¿e gdyby pójæ w praktyce postulowanym torem, studia drugiej kategorii istnia³yby g³ównie czy przede wszystkim
w zakresie zarz¹dzania. W zakresie ekonomii mo¿e znaleliby siê chêtni na prowadzenie
studiów na kierunku handel miêdzynarodowy i byæ mo¿e na jakim kierunku, który mo¿e siê
ujawniæ wraz z kolejnym zawirowaniem historii. W ka¿dym razie program studiów drugiej
kategorii  niezale¿nie od kierunku, na jakim mia³yby one byæ prowadzone  powinien
uwzglêdniaæ pe³n¹ wiedzê z tytu³owego zakresu studiów, obudowan¹ stosunkowo p³ytk¹
wiedz¹ z pozosta³ych fragmentów danej dyscypliny.
Czy studia drugiej kategorii by³yby studiami pierwszego stopnia, studiami licencjackimi,
czy te¿ studiami zawodowymi? Przede wszystkim pierwszym i drugim, je¿eli dopuciæ mo¿liwoæ uzupe³nienia wiedzy uzyskanej podczas tych studiów do pe³nego poziomu wiedzy
z zakresu zarz¹dzania b¹d ekonomii, a wiêc wiedzy przekazywanej podczas studiów pierwszej kategorii. To uzupe³nienie odbywa³oby siê na studiach uzupe³niaj¹cych, magisterskich,
o których traktuje ostatni, pi¹ty postulat.
Studia o nazwie podobnej do dzisiaj istniej¹cej  uzupe³niaj¹ce magisterskie  zgodnie
z logik¹ referowanych tutaj postulatów, by³yby prowadzone przez te szko³y wy¿sze, które
maj¹ uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszej kategorii, a wiêc by³yby prowadzone
na kierunku zarz¹dzanie i na kierunku ekonomia. By³yby to studia naprawdê uzupe³niaj¹ce,
czyli dope³niaj¹ce wiedzê studentów do poziomu i zakresu przewidzianego programem dla
studiów magisterskich na kierunku zarz¹dzanie czy ekonomia. Musia³yby wiêc trwaæ znacznie d³u¿ej ni¿ obecne studia ,,uzupe³niaj¹ce, zw³aszcza jeli przyj¹æ równie¿ dla nich zalecenie: ¿adnych ulg dla studiuj¹cych w trybie zaocznym i dla osób z pewn¹ praktyk¹ zawodo-
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w¹. Wówczas absolwent zaocznych studiów uzupe³niaj¹cych magisterskich naprawdê nie
ró¿ni³by siê od absolwenta dziennych studiów magisterskich odbytych na jednym z dwóch
kierunków studiów ekonomicznych.
Zaproponowane wy¿ej postulaty nowego uporz¹dkowania studiów ekonomicznych i zarz¹dzania s¹ postulatami skoñczonej liczby kierunków studiów, przy tym ograniczonej nie
administracyjnie, ale przez dynamikê rozwoju danej dyscypliny naukowej. S¹ to równoczenie postulaty pewnego uporz¹dkowania kszta³cenia w zakresie ekonomii i zarz¹dzania bez
sztucznego ograniczania swobody poszczególnych szkó³ wy¿szych w ich dzia³alnoci naukowej i dydaktycznej.
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Kierunki studiów
 iloæ czy jakoæ?
W mojej prezentacji pomijam dokumentacjê prawn¹ oraz nie zajmujê siê jej zmianami
niezbêdnymi dla osi¹gniêcia sugerowanych rozwi¹zañ. Ograniczam siê do trybu dziennego
jednolitych studiów magisterskich kierunków ekonomicznych, bez wzglêdu na to, przez jak¹
uczelniê s¹ prowadzone.
Kierunkiem studiów jest wyodrêbniony organizacyjnie, od pierwszego roku, proces pe³nego cyklu nauczania, ukoronowany dyplomem magisterskim lub równorzêdnym1.
Kierunek studiów powinien:
■ obejmowaæ wyranie wyodrêbnion¹ szerok¹ dziedzinê wiedzy opart¹ na dyscyplinie powszechnie uznanej za odrêbn¹ naukê i maj¹cej wiod¹ce znaczenie,
zarówno w zakresie podstaw teoretycznych, jak i podstaw metodologicznych
studiów realizowanych na tym kierunku;
■ umo¿liwiaæ ró¿ne specjalnoci i specjalizacje, oparte na tej nauce2;
■ dopuszczaæ rozszerzenie horyzontów intelektualnych i pragmatycznych o inne
dziedziny wiedzy oraz opisu rzeczywistoci, bez rezygnacji z podstawowego ukierunkowania studiów (np. studia miêdzywydzia³owe lub miêdzykierunkowe);
■ zapewniaæ na rynku pracy wybory zatrudnienia w wielu zawodach i specjalnociach, u³atwiaj¹c zarazem zmianê pracy (zawodu);
■ u³atwiæ pozyskanie umiejêtnoci wspomagaj¹cych przekwalifikowanie do innej
dziedziny zawodowej;
O przyjêciu takiego okrelenia przes¹dzi³y wzglêdy pragmatyczne. Nie wziêto pod uwagê kierunków studiów licencjackich. Uczelnie o tych uprawnieniach zarówno w ramach wniosków o za³o¿enie szko³y, jak i o rozszerzenie dzia³alnoci prosz¹ wprawdzie na ogó³ o zezwolenie na powo³anie specjalnoci, ale zwykle w granicach okrelonego kierunku studiów. Ponadto Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego opracowa³a obowi¹zuj¹ce minimum programowe dla kierunków, a nie specjalnoci studiów licencjackich. Tym minimum programowym kieruje siê w swoich opiniach Pañstwowa Komisja Akredytacyjna.

1

Niektóre uczelnie s³usznie prowadz¹ (lub prowadzi³y) wspólne zajêcia dydaktyczne dla studentów ró¿nych kierunków,
które student wybiera³ dopiero na wy¿szych latach. Na ogó³ jednak szko³y nie wykazywa³y chêci zmniejszania liczby
kierunków, gdy¿ liczba ta wi¹za³a siê z przywilejami (na ogó³ finansowymi). Na przyk³ad Szko³a G³ówna Handlowa po
odzyskaniu niepodleg³oci dopomina³a siê o wiêksz¹ liczbê kierunków (o ile pamiêtam 7) ni¿ ówczenie obowi¹zuj¹ca
(6), mimo ¿e studenci wybierali kierunek dopiero na wy¿szych latach.
Jak wynika z referatu prof. Wojciecha Sikory (przedstawionego na tej konferencji) w poznañskiej Akademii Ekonomicznej studenci dokonuj¹ wyboru kierunku studiów dopiero po drugim roku. Obecne kierunki s¹ wiêc czym w rodzaju specjalnoci lub
specjalizacji; zreszt¹ rodowisko poznañskie zawsze domaga³o siê szerokiego profilu studiów.
2
Szeroki kierunek studiów nie jest przeszkod¹ specjalizacji, ale w³anie j¹ umo¿liwia, zapewniaj¹c równoczenie komunikacjê miêdzy ró¿nymi specjalistami, ze wzglêdu na uzyskanie zbli¿onych podstaw metodologicznych i teoretycznych.
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■

byæ czytelny na miêdzynarodowym rynku edukacji wy¿szej, u³atwiaj¹c kontynuowanie studiów w innych krajach i akceptacjê dyplomu;
■ znajdowaæ umocowanie w tradycji studiów wy¿szych;
■ umo¿liwiaæ minimalizacjê kosztów (w tym tak¿e zewnêtrznych), przy równoczesnym zapewnieniu wysokiej jakoci studiów i uzyskiwaniu za ich porednictwem korzyci zewnêtrznych;
■ u³atwiaæ skuteczn¹ promocjê, która nie wprowadza w b³¹d potencjalnych us³ugobiorców.
Obecnie obowi¹zuj¹cy podzia³ na zbyt liczne kierunki studiów ekonomicznych jest reliktem systemu radzieckiego, narzuconego odgórnie, wbrew rodowisku akademickiemu, wspó³czesnej wiedzy, potrzebom dydaktycznym i zdrowemu rozs¹dkowi. Wrêcz zadziwiaj¹c¹ i wstydliw¹ okolicznoci¹ jest to, ¿e mimo sprzyjaj¹cych warunków nie zdo³ano przywróciæ studiów
zgodnych z nasz¹ tradycj¹ i rozwi¹zaniami w krajach zachodnich. Winiê za to w znacznej czêci nasze rodowisko. Partykularne czêsto indywidualne ambicje i interesy oraz pozyskane ju¿
przywileje i korzyci przes¹dzi³y o utrwaleniu szkodliwego systemu. Ograniczono wprawdzie
liczbê kierunków i uracjonalniono kryteria ich powo³ywania, nie wprowadzono jednak zmian
podstawowych. Co wiêcej, w dalszym ci¹gu uwidaczniaj¹ siê dzia³ania ró¿nych grup nacisku
zabiegaj¹cych o utworzenie nowych kierunków studiów ekonomicznych.
Uzasadnione jest wyodrêbnienie jedynie dwóch kierunków studiów ekonomicznych:
■ ekonomii (economics);
■ zarz¹dzania (business management).
Dla obu nale¿y pozostawiæ ogóln¹ nazwê kierunki studiów ekonomicznych, stosowan¹ obecnie w nazewnictwie urzêdowym.
Za takim wyodrêbnieniem przemawiaj¹ nastêpuj¹ce przes³anki:
■ Ekonomia jest uznan¹, odrêbn¹ dyscyplin¹ naukow¹.
■ Wiedza ekonomiczna u³atwia wyjanienie zjawisk gospodarczych, w tym tak¿e
proces dostosowawczy podmiotów gospodarczych.
■ Zarz¹dzanie  mimo imponuj¹cego rozwoju potwierdzonego powszechnie uznanymi wynikami badañ i obszern¹ literatur¹  nie jest jeszcze tak wyranie wyodrêbnion¹ dziedzin¹ jak ekonomia, która stanowi zreszt¹ podstawê owego zarz¹dzania, dlatego te¿ obawy budz¹ tendencje niektórych uczelni do odekonomizowania kierunków ekonomicznych, a zw³aszcza zarz¹dzania i marketingu3.
Podzia³ na kierunek ekonomii i kierunek zarz¹dzania nie oznacza wiêc, ¿e ten ostatni
nie ma charakteru ekonomicznego. Ekonomia bowiem, a nie tzw. nauki zarz¹dzania, stanowi
podstawow¹ osnowê tych studiów. Wiedza z zakresu zarz¹dzania  choæ istotna  jest jedynie dope³nieniem4.

Widoczne to jest g³ównie w wielu uczelniach niepañstwowych oraz akademiach rolniczych, politechnikach i akademiach wychowania fizycznego prowadz¹cych obecnie kierunki ekonomiczne.

3

Dlatego te¿ krytycznie odnoszê siê do oddzielenia uprawnieñ doktorskich i habilitacyjnych. Zreszt¹ dowiadczenie
wielu rad wydzia³ów i Centralnej Komisji do spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych wykazuje, ¿e uzasadnione
zakwalifikowanie prac naukowych do jednej z tych dziedzin nastrêcza czêsto du¿e trudnoci, nie mówi¹c ju¿ o ocenie
z punktu widzenia kryteriów podstawowej dla tych kierunków dyscypliny.

4

Szczególne w¹tpliwoci budz¹ studia zarz¹dzania lub pokrewnych kierunków uruchamiane w uczelniach nie maj¹cych
tradycji badañ ekonomicznych (np. akademie rolnicze, politechniki czy akademie wychowania fizycznego).
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Nie kwestionuj¹c chwalebnych, ale niestety wyj¹tków, podstawy teoretyczne i metodologiczne wiedzy ekonomicznej zosta³y zepchniête na drugi plan5. Nawet przy pe³nym realizowaniu wymaganych godzin z makroekonomii i mikroekonomii, uzyskiwana przez studentów wiedza jest mierna. Sk³ada siê na to wiele przyczyn. Ograniczê siê do wa¿niejszych,
jeszcze raz podkrelaj¹c, ¿e moje w¹tpliwoci nie dotycz¹ wszystkich uczelni, ale niestety
ich znakomitej wiêkszoci. Oto te w¹tpliwoci:
■ Wiedza ekonomiczna przekazywana jest na ogó³ w sposób opisowy, a nie sformalizowany, m.in. ze wzglêdu na ¿enuj¹c¹ znajomoæ matematyki wyniesion¹
ze szko³y redniej oraz powszechny brak koordynacji treci przedmiotów instrumentalnych z ekonomi¹. W wiêkszoci uczelni nie ma w ogóle nachylenia matematyki w kierunku ekonomii (matematyka na potrzeby ekonomii).
■ Kadra nauczaj¹ca (zw³aszcza w uczelniach niepañstwowych) nie ma czêsto dorobku naukowego w zakresie makroekonomii czy mikroekonomii, a tak¿e praktyki dydaktycznej w tej dziedzinie. Du¿a czêæ zajêæ z tych przedmiotów jest
przerzucana na m³odych pracowników, nie maj¹cych dostatecznej wiedzy i dowiadczenia.
■ Wymagania egzaminacyjne s¹ na ogó³ niskie, i to nie tylko w uczelniach niepañstwowych, choæ w tych ostatnich selekcja studentów na pierwszych latach
studiów jest ladowa. W konsekwencji nawet literatura obowi¹zkowa podawana w programach nauczania nie jest egzekwowana, nie mówi¹c ju¿ o nadobowi¹zkowej.
■ Podzia³ na kilka kierunków studiów sk³ania do ró¿nicowania zasobu przekazywanej wiedzy, i to bez ¿adnego zwi¹zku z potrzebami tej wiedzy. Na przyk³ad
wyró¿niaj¹cy siê wyk³adowcy unikaj¹ zajêæ na kierunkach umiejscowionych
na wydzia³ach zarz¹dzania.
■ Wspólny kanon wiedzy staje siê fikcj¹, gdy¿ zarówno z zakresu ekonomii, jak i przedmiotów instrumentalnych nie jest ona wystarczaj¹co po¿ytkowana w przedmiotach
kierunkowych, a tak¿e nie jest uwzglêdniana na egzaminach dyplomowych.
S¹dzê, ¿e ograniczenie do dwóch kierunków studiów u³atwi podniesienie poziomu i autorytetu podstawowej wiedzy ekonomicznej, wzmocnionej przedmiotami metodycznymi i rozszerzaj¹cymi widzenie wiata (przedmioty humanizuj¹ce). Warunkiem tego jest jednak pe³na
akceptacja ekonomicznego charakteru kierunku zarz¹dzanie6. Rozwój nauk zarz¹dzania zwi¹-

Tytu³em przyk³adu mo¿na podaæ rozwi¹zanie stosowane czêsto w uczelniach zawodowych uzyskuj¹cych uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich. Wprowadzaj¹ one tzw. uzupe³niaj¹ce studia magisterskie. Ich s³uchaczami
s¹ nie tylko absolwenci studiów licencjackich, ale tak¿e studenci studiów jednolitych. Wartoæ tych studiów uzupe³niaj¹cych jest w¹tpliwa, bo dodanie brakuj¹cych godzin do minimum programowego z ekonomii po III roku nie stworzy
z absolwenta ekonomisty o wykszta³ceniu akademickim. Drugim negatywnym przyk³adem mo¿e byæ, stosowane w niektórych uczelniach, umiejscowienie szczegó³owych przedmiotów ekonomicznych przed wys³uchaniem przez studenta
pe³nego kursu ekonomii.

5

S¹dzê, ¿e wielce ujemnym, a niestety powszechnym w Polsce zjawiskiem jest proces rozdrabniania struktur organizacyjnych uczelni w postaci tworzenia (wydzielania siê) wydzia³ów, niekiedy odpowiadaj¹cych tak licznym obecnie kierunkom ekonomicznym. Twórczoæ ta zwykle podyktowana jest wzglêdami ambicjonalnymi, a tak¿e chêci¹ uzyskania uprawnieñ doktorskich czy habilitacyjnych przy ograniczonym zapewnieniu naukowej kontroli uzasadnionego korzystania z tych uprawnieñ. Jak wiadomo, obecnie wydzia³y uczelni akademickich otrzymuj¹ odrêbne uprawnienia
doktoryzowania i habilitowania w zakresie nauk zarz¹dzania i odrêbnie ekonomii. Zarówno wydzia³y zarz¹dzania,
jak i ekonomii w uczelniach akademickich czyni¹ starania o uzyskanie uprawnieñ do nadawania stopni naukowych
z obu dziedzin, i to nawet  a mo¿e szczególnie  wtedy, gdy s¹siedni wydzia³ ma ju¿ te uprawnienia.

6
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zany z teoriami behawioralnymi przedsiêbiorstwa ma w dalszym ci¹gu korzenie w ekonomii.
Ponadto procesy globalizacji i przyspieszania zjawisk ekonomicznych wymagaj¹ od przedsiêbiorców i mened¿erów coraz g³êbszej wiedzy makroekonomicznej. Nie tu miejsce, ¿eby
szczegó³owo omawiaæ programy poszczególnych kierunków ekonomicznych. Ograniczê siê
wiêc jedynie do kilku uwag krytycznych.
Bior¹c pod uwagê wspólny dla wszystkich kierunków kanon wiedzy, z powodzeniem
mo¿na siê ograniczyæ do postulowanych dwóch kierunków. Wystarczy, jeli odrêbnoci miêdzy obecnymi kierunkami (z wyj¹tkiem ekonomii i zarz¹dzania) zostan¹ uwidocznione po
II roku studiów, np. od V semestru. Dotychczasowe kierunki uzyskaj¹ status specjalnoci.
By³oby uzasadnione, ¿eby wybór przez studenta specjalnoci zosta³ poprzedzony zaliczeniem zajêæ z podstawowego przedmiotu dla danej specjalnoci. Dalsza specjalizacja powinna byæ okrelana przez studentów na podstawie doboru wyk³adów z listy przedmiotów do
wyboru oraz seminarium dyplomowego.
Obecny podzia³ na kierunki istotnie ogranicza przekazywanie podstawowej wiedzy ekonomicznej i metodycznej wchodz¹cej w sk³ad kanonu wiedzy.
■ Wydzielenie odrêbnego kierunku informatyka i ekonometria przeczy zdrowemu rozs¹dkowi, gdy¿ oddziela metody od przedmiotu analizy. Powoduje ponadto znaczne ograniczenie zastosowañ metod ilociowych na pozosta³ych kierunkach studiów. Utrudnia, a nawet uniemo¿liwia zastosowanie metod ilociowych w ramach specjalizacji, gdy¿ metody te nie s¹ czêsto uwzglêdniane w granicach kierunkowych seminariów dyplomowych. Utworzenie omawianego
kierunku spowodowa³o istotne ograniczenie wiedzy metodycznej w ramach
polskich studiów ekonomicznych.
■ Zbli¿one uwagi mo¿na odnieæ do kierunku finanse i bankowoæ. Obecnie na
kierunkach przygotowuj¹cych przedsiêbiorców i mened¿erów tak wa¿na wiedza o finansach organizacji jest wysoce niedostateczna. Ponadto ograniczona
zostaje ocena gospodarnoci organizacji. Na przyk³ad zupe³nie niepotrzebnie
rozdymana problematyka marketingu w minimum programowym na kierunku
zarz¹dzanie i marketing prawie zupe³nie nie uwzglêdnia zagadnieñ finansowych, a zw³aszcza kosztów us³ug marketingowych.
■ Podobne uwagi mo¿na odnieæ do kierunku ekonomia, na którym problematyka
finansów jest bardzo istotna, choæ jej zakres jest odmienny ni¿ dla kierunku zarz¹dzanie. Ten wzgl¹d podwa¿a celowoæ ³¹cznego ujmowania tematyki finansowej
zarówno dla osób zatrudnionych w przedsiêbiorstwach, jak i tych, którzy w pracy
zawodowej zainteresowani s¹ bardziej problematyk¹ makroekonomiczn¹.
■ Najczêciej wybierany przez m³odzie¿ kierunek zarz¹dzanie i marketing wymaga nie tylko zmiany obecnej dziwacznej nazwy na zarz¹dzanie. Niezbêdna jest istotna ekonomizacja tego kierunku, przy szerszym ni¿ dotychczas
uwzglêdnieniu metod ilociowych. Nie mam przy tym na myli siatki wyk³adów
i minimum programowego, ale rzeczywiste uwzglêdnienie wiedzy ekonomicznej i metodycznej w przedmiotach kierunkowych i kszta³ceniu specjalistycznym.
■ Gospodarka przestrzenna nie wymaga odrêbnego kierunku. Potrzeby odnosz¹ce siê do tej tematyki mo¿e znakomicie zaspokoiæ specjalizacja po II roku,
naturalnie przy za³o¿eniu, ¿e chodzi o studia ekonomiczne, a nie geograficzne.
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Warto jeszcze podkreliæ, ¿e obecny podzia³ na kierunki sprzyja dezintegracji rodowiska naukowego. S¹dzê, ¿e uzasadnione jest powolne ograniczanie liczby godzin tzw. minimum programowego, ustalanego przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego.
Obowi¹zuj¹ce minimum programowe w stosunku do zalecanej ogólnej liczby godzin studiów (okrelonej na ok. 3000 z wyj¹tkiem gospodarki przestrzennej  2900 oraz informatyki
i ekonometrii  3200)7 dla piêciu kierunków studiów ekonomicznych wynosi rednio 45,9%.
Tak wysoki udzia³ sztywnych i wyranie zdefiniowanych treci nauczania istotnie ogranicza
autonomiê szkolnictwa wy¿szego. Nie wydaje siê to szczególnie uzasadnione wzglêdem uczelni
o utrwalonych i powszechnie uznanych osi¹gniêciach naukowych i dydaktycznych. W konsekwencji hamowane s¹ innowacje dydaktyczne uczelni oraz wi¹zanie badañ poszczególnych
szkó³ wy¿szych z dzia³alnoci¹ dydaktyczn¹. Differentia specifica, tak wa¿na dla inspiruj¹cej
konkurencji w sektorze edukacji wy¿szej, zostaje skutecznie ograniczona. Argument wprowadzenia studiów uznanych na miêdzynarodowym rynku pracy jest ma³o przekonuj¹cy z trzech
powodów.
Po pierwsze, standardy przyjête w skali miêdzynarodowej w znacznie mniejszym zakresie, ni¿ ma to miejsce w Polsce, ograniczaj¹ inwencjê poszczególnych uczelni.
Po drugie, obecny brak porównywalnoci wynika w wiêkszym stopniu z nieczytelnej dla
partnera zagranicznego wieloci odrêbnych kierunków studiów ekonomicznych oraz niskiej
jakoci kszta³cenia ni¿ z treci objêtym minimum programowym.
Po trzecie i najwa¿niejsze, pracodawcy zagraniczni nie tyle s¹ zainteresowani dyplomem kandydata, ile jego rzeczywist¹ wiedz¹, umiejêtnociami i postawami, które w pewnym
zakresie gwarantuje renoma ukoñczonej szko³y wy¿szej.
S¹dzê wiêc, ¿e uzasadnione jest ograniczenie udzia³u godzin minimum programowego
w ogólnej liczbie godzin dydaktycznych studiów do maksimum 30%. Naturalnie proces zmniejszania tego udzia³u mo¿na realizowaæ w ci¹gu 23 lat.
Wa¿ne wydaje siê powolne ograniczanie liczby godzin dydaktycznych studiów. Przyjmuj¹c kszta³cenie 9-semestralne (obecnie jedynie na informatyce i ekonometrii trwa ono
10 semestrów) oraz liczbê godzin w granicach 3000, przeciêtny tygodniowy wymiar wynosi nieco ponad 22 godziny. Jest on wy¿szy na pierwszych latach studiów, a ni¿szy na koñcowych, szczególnie w IX semestrze. Bior¹c pod uwagê obci¹¿enie tygodniowe zajêciami
dydaktycznymi na podobnych kierunkach studiów w innych krajach, obci¹¿enie to w Polsce jest o 3050% wy¿sze. Studenci na uniwersytetach zachodnich wykonuj¹ jednak bez
porównania wiêcej prac indywidualnych lub grupowych poza zajêciami dydaktycznymi
(eseje, raporty, sprawozdania z badañ, studia przypadków itd.). Ponadto materia³ wyk³adowy jest uzupe³niany bardzo obszern¹ literatur¹, której znajomoæ jest na ogó³ skrupulatnie
egzekwowana w ró¿nych formach. W tej sytuacji nawet najbardziej zbli¿one do standardów zachodnich minimum programowe nie zapewni ekwiwalentnoci studiów. W wietle
tych uwag w¹tpliw¹ wartoæ ma wprowadzany w Polsce, obowi¹zuj¹cy w uczelniach europejskich system transferowy punktów kredytowych (European Credit Transfer System).
Zdajê sobie sprawê, ¿e w sytuacji przyzwyczajenia studentów do niskich wymagañ egzaminacyjnych (szczególnie w uczelniach niepañstwowych) oraz ograniczonych studiów w³aUdzia³ ten dla poszczególnych kierunków studiów wynosi: ekonomia 46,0%; informatyka i ekonometria 45,5%; finanse i bankowoæ 45,5%; zarz¹dzanie i marketing 47,5%; gospodarka przestrzenna 44,8%.
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snych (poza zajêciami dydaktycznymi), trudno bêdzie zmniejszyæ obowi¹zkow¹ liczbê godzin zajêæ dydaktycznych. S¹dzê jednak, i¿ powoli nale¿y przystêpowaæ do tych zmian.
W ci¹gu kilku lat mo¿na by obni¿yæ minimaln¹ liczbê godzin na studiach 9-semestralnych
o 25%, tj. do ok. 2250. Rynek pracy oczekuje ju¿ teraz  a jeszcze bardziej bêdzie oczekiwa³
w przysz³oci  nie w¹skiego, ale szerokiego wykszta³cenia, gruntownie osadzonego w ekonomii oraz metodach wspomagaj¹cych analizê i ocenê zjawisk gospodarczych. Specjalistyczne
wykszta³cenie pozyskiwaæ siê bêdzie w ramach ustawicznej edukacji w zak³adzie pracy.
Studia wy¿sze nie ucz¹ zawodu, ale powinny zapewniæ wykszta³cenie, które umo¿liwi szybkie opanowanie umiejêtnoci zawodowych oczekiwanych przez rynek. Stosowana przez wiele
uczelni promocja ró¿nych specjalizacji w ramach kierunków ekonomicznych, które s¹ obecnie atrakcyjne z nazwy dla m³odych ludzi, wprowadza ich w b³¹d. Studia ekonomiczne czêsto bowiem nie zapewniaj¹ odpowiedniego wykszta³cenia bazowego dla tych specjalnoci.
Trudno oczekiwaæ, i¿ dana specjalnoæ (specjalizacja) napotka w przysz³oci popyt na rynku
pracy8.
Daleki jestem od negowania zasadnoci uruchamiania specjalnoci czy specjalizacji.
S¹dzê, ¿e ich podstawowe znaczenie nie wynika z przygotowania do zawodu, choæ naturalnie tego aspektu nie mo¿na lekcewa¿yæ. Wyra¿am natomiast opiniê, i¿ g³ówne korzyci polegaj¹ na:
■ pobudzeniu zainteresowañ, które zaowocuj¹ w przysz³ej pracy zawodowej innowacyjnoci¹;
■ pog³êbieniu umiejêtnoci uczenia siê, m.in. poprzez studiowanie literatury specjalistycznej i wykonywanie prac studialnych;
■ zastosowaniu wiedzy metodycznej do opisu i analizy okrelonych zdarzeñ ekonomicznych;
■ poznaniu warsztatu uzyskania wiedzy o okrelonej dziedzinie i zachodz¹cej
w niej procesach.
Zmiennoæ struktury zawodowej rynku pracy oraz dynamika zjawisk ekonomicznych
i spo³ecznych wymagaj¹ od absolwentów studiów ekonomicznych nie tylko szerokiego profilu wykszta³cenia, ale tak¿e wiedzy i umiejêtnoci o charakterze uniwersalnym. Chodzi
bowiem o mo¿liwoæ ich spo¿ytkowania nawet w zawodach nie zwi¹zanych z ekonomi¹,
a tak¿e w ramach studiów interdyscyplinarnych. Tytu³em ilustracji wymieniê tu: znajomoæ
jêzyków obcych, umiejêtnoæ pos³ugiwania siê wspó³czesn¹ informacj¹  komunikacj¹,
wiedzê umo¿liwiaj¹c¹ otwarcie siê na inne kultury oraz ich zrozumienie i ukszta³towanie
postawy tolerancji, umiejêtnoæ wspó³pracy w grupie, zdolnoæ do przywództwa.
Zapoznanie siê z doæ licznymi zagranicznymi i mniej licznymi krajowymi badaniami
oczekiwañ przedsiêbiorców i mened¿erów w kwestii wykszta³cenia absolwentów studiów
ekonomicznych utwierdzi³o mnie w moim pogl¹dzie.

W pierwszej grupie specjalizacji czy specjalnoci mo¿na wymieniæ: politologiê, stosunki miêdzynarodowe, dyplomacjê, rodki masowego przekazu, informatykê w zarz¹dzaniu itd. W drugiej grupie  ró¿ne ujêcia bran¿owe, szczególnie
charakterystyczne dla kierunku zarz¹dzanie i marketing uruchamianym masowo na politechnikach i akademiach rolniczych. Na przyk³ad specjalnoæ informatyka w zarz¹dzaniu mo¿e byæ wielce przydatna w przysz³ej pracy zawodowej i jej pozyskaniu. Nie oznacza to jednak, i¿ absolwenci tej specjalnoci ukoñczyli studia informatyczne, jak to
sugeruj¹ pewne uczelnie.
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Wa¿ne jest u³atwienie studentowi wiadomego wyboru specjalnoci studiów. Mo¿e to
nast¹piæ jedynie na wy¿szym roku studiów. Istotne s¹ tutaj nie tylko preferencje odnosz¹ce
siê do dziedziny przysz³ej specjalnoci, ale tak¿e do osób nauczaj¹cych. Obecnie, jak ju¿ to
wspomniano, wiele kierunków studiów ekonomicznych jest raczej specjalnociami ni¿ kierunkami. Jak ju¿ podkrelono, wybór specjalnoci uzasadniony jest po II roku studiów, a nawet w po³owie III. Mo¿e byæ on ponadto uwarunkowany poprzednim wys³uchaniem kursu
podstawowego dla danej specjalnoci i pozytywnym zdaniem egzaminu z tego przedmiotu.
Naturalnie nie negujê wczeniejszego s³uchania i zaliczania zajêæ z danej specjalizacji, jeli
uczelnia dopuszcza takie rozwi¹zanie. S¹dzê natomiast, ¿e nale¿y unikaæ wyodrêbnionych
instytucjonalnie specjalizacji. To student powinien j¹ definiowaæ, dobieraj¹c odpowiednie
przedmioty, korzystaj¹c naturalnie z konsultacji personelu nauczaj¹cego.
Polskie studia ekonomiczne, podobnie jak na ca³ym kontynencie europejskim, wyodrêbni³y siê ze studiów prawnych. Na przyk³ad na Uniwersytecie Poznañskim, w którym prof. Edward
Taylor zapocz¹tkowa³ je we wczesnych latach dwudziestych, dwa pierwsze lata sekcji ekonomicznej Wydzia³u Prawno-Ekonomicznego odbywa³y siê wspólnie z sekcj¹ prawn¹. Studia ekonomiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uwzglêdnia³y szersz¹ problematykê spo³eczn¹,
a w Szkole G³ównej Handlowej by³y bardziej zaadresowane do wiata biznesu. Wy¿sze szko³y
handlowe, powsta³e w Krakowie, Lwowie i Poznaniu w koñcu lat dwudziestych, mia³y wyrane ukierunkowanie na potrzeby przedsiêbiorstw, pe³ni¹c funkcje wy¿szych szkól zawodowych.
Uzyskanie przez nie praw akademickich (uprawnienia magisterskie) nast¹pi³o dopiero wkrótce
przed drug¹ wojn¹ wiatow¹. Spe³ni³y one jednak istotn¹ rolê jako studia mened¿erskie oparte
na wiedzy ekonomicznej, prawnej i z dziedziny zarz¹dzania. Tak wiêc nasza tradycja nie ma
nic wspólnego z licznymi kierunkami studiów ekonomicznych. Jest ona zreszt¹ podobna do
kontynuowanej obecnie w krajach zachodnich, i to tak¿e tych, w których ekonomia ma znacznie d³u¿sz¹ tradycjê i wyodrêbni³a siê ze studiów filozoficznych. Warto odnotowaæ, ¿e studia
na potrzeby biznesu (business management) pozyskiwa³y w Europie uprawnienia akademickie
na ogó³ dopiero po drugiej wojnie wiatowej, a czêsto nawet zupe³nie niedawno. Nale¿y podkreliæ, ¿e w¹skie specjalizacje biznesowe, tak liczne zw³aszcza w Stanach Zjednoczonych, s¹
na ogó³ pomaturalnymi szko³ami zawodowymi, choæ czêsto stosuj¹ nazwê uniwersytet. W zasadzie w uczelniach o pe³nym cyklu edukacji wy¿szej s¹ tylko dwa kierunki studiów ekonomicznych. Najwa¿niejsze specjalizacje uruchamiane s¹ jedynie w ramach tych kierunków.
Naturalnie istnieje pewna specjalizacja  differentia specifica  ale wynika ona wy³¹cznie z potencja³u naukowego kadry nauczaj¹cej i jej zainteresowañ.
S¹dzê, ¿e ograniczenie liczby kierunków studiów do dwóch istotnie uproci organizacjê
studiów i obni¿y ich koszty. Równoczenie pozwoli podnieæ ich jakoæ, zapewniaj¹c korzyci zewnêtrzne. Uczelnie bêd¹ mog³y zwróciæ wiêksz¹ ni¿ dot¹d uwagê na wiedzê bazow¹
oraz zwiêkszyæ liczbê przedmiotów do wyboru, w tym tak¿e podstawowych, prowadzonych
pararelnie. Mo¿e nast¹piæ wiêksza ni¿ dotychczas selekcja na pierwszych latach studiów.
Warto jeszcze podkreliæ, ¿e u³atwi to równie¿ promocjê studiów. Stanie siê ona bardziej
czytelna i wzmocni promowanie tych cech uczelni, które wynikaj¹ z poziomu nauczania
i kompetentnej kadry, a nie atrakcyjnych nazw kierunków studiów lub specjalnoci.
Ponadto w procesie akredytacji rodowiskowej bêdzie mo¿na zwróciæ wiêksz¹ uwagê
na podstawowe wykszta³cenie ekonomiczne ni¿ na  nadmierne obecnie  ukierunkowanie
w stronê specjalnoci (kierunku).
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Kierunki studiów ekonomicznych
w Polsce  rozwój wewnêtrzny
czy multiplikacja?
Niniejszy komunikat dotyczy wy³¹cznie problematyki akademickich kierunków studiów
ekonomicznych w Polsce, prowadzonych przez pañstwowe uczelnie ekonomiczne b¹d wydzia³y ekonomii i zarz¹dzania uniwersytetów (studia magisterskie). Jak dot¹d bowiem uczelnie te (poza nielicznymi wyj¹tkami dotycz¹cymi 23 szkó³ niepañstwowych) wyznaczaj¹
standardy i kanony programowe tych studiów oraz przestrzegaj¹ kryteriów merytorycznych,
a nie tylko formalnych, w odniesieniu zarówno do kreowania, jak i do rozwijania istniej¹cych kierunków studiów.

1. Kryteria tworzenia (wyodrêbniania) kierunków
studiów ekonomicznych
Wprowadzona po 1990 r. struktura kszta³cenia na akademickich studiach ekonomicznych cechuje siê odejciem od dominuj¹cego w poprzednim ustroju spo³eczno-gospodarczym dzia³owego, bran¿owego podzia³u kierunków, co jest zgodne z logik¹ rozwijaj¹cej siê
w Polsce gospodarki rynkowej. Tworz¹c now¹ strukturê tych kierunków, pos³u¿ono siê nastêpuj¹cymi kryteriami ich wyodrêbniania:
■ skale gospodarowania (mikro, mezo, makro, miêdzynarodowa/globalna);
■ g³ówne podmioty gospodaruj¹ce w tych skalach i wiedza o nich (przedsiêbiorstwo/organizacja, konsument/gospodarstwo domowe, banki i inne instytucje finansowe, w³adze samorz¹dowe i ogólnokrajowe, ponadnarodowe ugrupowania gospodarcze);
■ g³ówne mechanizmy adaptacyjno-alokacyjne w gospodarce (mechanizm rynkowy i jego podmioty, polityka gospodarczo-spo³eczna i przestrzenna pañstwa
oraz w³adz samorz¹dowych), a tak¿e zwi¹zana z nimi wiedza;
■ g³ówne dyscypliny naukowe dziedziny nauk ekonomicznych (w Polsce: ekonomia
teoretyczna z jej dyscyplinami stosowanymi, takimi jak polityka ekonomiczna, finanse, gospodarka regionalna, nauki organizacji i zarz¹dzania, towaroznawstwo).
Ponadto przyjêto zasadê studiów na niewielkiej (choæ, zdaniem niektórych, i tak zbyt
du¿ej) liczbie kierunków o solidnych podstawach ogólnej (ca³ociowej) wiedzy ekonomicznej ze specjalizacj¹ magistersk¹ zgodn¹ z nazwami kierunków. Obecnie obowi¹zuj¹ca urzêdowa lista kierunków obejmuje: ekonomiê, finanse i bankowoæ, gospodarkê przestrzenn¹,
informatykê i ekonometriê, stosunki miêdzynarodowe, towaroznawstwo, zarz¹dzanie i in¿y-

22

Leszek ¯abiñski

nieriê produkcji, zarz¹dzanie i marketing1. Zg³aszane ostatnio do Rady G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego przez niektóre uczelnie wnioski o otwarcie nowych kierunków, dot¹d na wspomnianej licie nie reprezentowanych, wywo³uj¹ pytanie, czy propozycje ich powo³ania
uwzglêdniaj¹ wymienione wy¿ej kryteria ewentualnie czy ich wnioskodawcy uzasadniaj¹
swoje propozycje za pomoc¹ innych jeszcze kryteriów czy przes³anek. Mog³oby bowiem siê
wydawaæ, ¿e obecna struktura (paleta) kierunków nie pokrywa ca³ej przestrzeni (problematyki) gospodarki i istnieje potrzeba wype³nienia istniej¹cych luk. Czy tak jest rzeczywicie?
Nie jestem zwolennikiem mno¿enia liczby kierunków studiów ekonomicznych (w stosunku do ich obecnego stanu), co nie znaczy, ¿e aktualna ich struktura (a mo¿e i nazewnictwo) nie wymaga³aby pewnych korekt. Nie znaczy to jednak, ¿e z za³o¿enia jestem przeciwny kreowaniu nowych kierunków, gdyby rzeczywicie przemawia³y za tym dobrze zidentyfikowane przes³anki, a propozycje tych kierunków by³y uzasadnione w wietle wymienionych
kryteriów. Przyjrzyjmy siê zatem niektórym czynnikom, które przemawiaj¹ za takimi propozycjami oraz tym, które ad contrario uzasadniaj¹ stabilizacjê aktualnego zestawu kierunków,
a nawet ich ewentualn¹ komasacjê.

2. Przes³anki stabilizowania obecnej struktury
studiów ekonomicznych versus ich
multiplikacji
Istniej¹ca struktura kszta³cenia ekonomicznego (na poziomie akademickim), jak siê wydaje, obejmuje w pe³ni wszystkie najwa¿niejsze przekroje i skale gospodarowania (odpowiednio
kierunki: ekonomia, z nachyleniem na problematykê polityki gospodarczo-spo³ecznej i przekrój makroekonomiczny, gospodarka przestrzenna, obejmuj¹ca skalê przestrzenn¹ i przekrój
mezoekonomiczny oraz zarz¹dzanie i marketing  obejmuj¹ce skalê mikroekonomiczn¹).
W zasadzie wszystkie skale gospodarowania mieci w sobie kierunek finanse i bankowoæ
(finanse publiczne, w tym finanse pañstwa i samorz¹dów terytorialnych, bankowoæ, w tym
problematyka funkcjonowania banków komercyjnych i innych podmiotów finansowych, np.
ubezpieczeñ). Podobnie jest z kierunkiem stosunki miêdzynarodowe, choæ nacisk uniwersytetów sprawi³, ¿e kierunek ten sta³ siê hybrydowy, uwzglêdniaj¹c obok specjalnoci ekonomicznej specjalnoæ politologiczn¹, mieszcz¹c¹ siê w pokrewnych naukach spo³ecznych (nauki polityczne). S¹dzê, ¿e ze zjawiskiem hybrydyzacji kierunku studiów ekonomicznych mamy
te¿ do czynienia na utworzonym na wniosek politechnik i niemal wy³¹cznie tam wystêpuj¹cym
kierunku zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji, choæ propozycja ta mia³a pewne uzasadnienie
w genezie nauk organizacji i zarz¹dzania (tzw. nurt techniczny zarz¹dzania odnosz¹cy siê do
organizacji procesów produkcyjnych, a wiêc w skali mikro-mikro). Kierunek informatyka i ekonometria (w Szkole G³ównej Handlowej metody ilociowe i systemy informacyjne) zwi¹zany jest z najwa¿niejszym wspó³czenie narzêdziem ekonomii, jakim jest informatyka, i jednym
z istotniejszym zasobów gospodarki i spo³eczeñstwa, jakim jest informacja. I choæ wystêpuj¹ca

Jedyna obecnie w Polsce autonomiczna uczelnia ekonomiczna, jak¹ jest Szko³a G³ówna Handlowa, kszta³ci na szeciu kierunkach studiów, cztery s¹ zgodne z t¹ list¹ (ekonomia, finanse i bankowoæ, zarz¹dzanie i marketing oraz stosunki miêdzynarodowe), dwa (tj. metody ilociowe i systemy informacyjne oraz gospodarka publiczna) zosta³y ustanowione na podstawie posiadanych uprawnieñ w³aciwych tego typu uczelniom.
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na tym kierunku specjalnoæ ekonometria nie cieszy siê zbyt wielkim popytem ze strony
studentów, to nikt nie kwestionuje jej znaczenia dla analizy, a zw³aszcza prognozowania procesów gospodarczych w skali makro czy przestrzennej, oraz badañ operacyjnych na potrzeby
podmiotów gospodaruj¹cych, w tym przedsiêbiorstw.
Sporo w¹tpliwoci mo¿na natomiast zg³osiæ w stosunku do towaroznawstwa jako osobnego kierunku studiów (czy nie lepiej wykszta³ceni i przygotowani s¹ tutaj specjalici kierunków politechnicznych, w tym chemii), choæ niektóre uczelnie ekonomiczne dysponuj¹ istotnymi argumentami za jego utrzymaniem (np. istniej¹ce tradycje, kadra, dorobek naukowy,
zapotrzebowanie na tego typu specjalistów w przemyle, handlu, instytucjach ochrony konsumenta i ochrony rodowiska).
Jak siê wydaje, bez wiêkszych trudnoci mo¿na uzasadniæ spe³nianie przez istniej¹ce
kierunki studiów równie¿ pozosta³ych kryteriów ich wyodrêbnienia (kryteria podmiotów gospodaruj¹cych, g³ównych mechanizmów alokacyjno-adaptacyjnych czy struktury nauk ekonomicznych). Ponadto niestabilnoæ rynku pracy, typowa dla krajów o gospodarce rynkowej,
i zwi¹zane z tym trudnoci prognozowania popytu gospodarki na nowe umiejêtnoci (zawody) absolwentów nakazywa³yby nie mno¿yæ liczby nowych kierunków, ale raczej oferowaæ
propozycje kszta³cenia oparte na solidnym profilu ogólnym i specjalnociach (specjalizacjach)
swobodnie wybieranych (i komponowanych) przez samych studentów w trakcie studiów,
ewentualnie dodatkowo nabywanych w póniejszym kszta³ceniu podyplomowym.
Przeciwko tworzeniu nowych kierunków przemawia³yby ponadto: ju¿ istniej¹ce mo¿liwoci w du¿ej mierze samodzielnego profilowania swojego wykszta³cenia przez studentów
(wydaje siê, ¿e najwiêksze mo¿liwoci w tym wzglêdzie ma Szko³a G³ówna Handlowa),
wystêpuj¹ce ju¿ doæ powszechnie zjawisko studiowania na dwóch lub wiêcej kierunkach,
wysokie koszty tworzenia nowych kierunków (gdyby mia³yby byæ pokrywane jedynie z bud¿etu pañstwa), niedostateczny, niewspó³mierny w stosunku do obecnego, choæ s³abn¹cego
tempa wzrostu wskanika skolaryzacji przyrost liczby samodzielnych pracowników nauki
(i obecne trudnoci w zatrudnianiu nowych m³odych pracowników naukowo-dydaktycznych
po doktoratach) czy wreszcie doæ czêsto  choæ moim zdaniem nie zawsze trafnie  przywo³ywane rozwi¹zania zagraniczne krajów wysoko rozwiniêtych (komasacja kierunków).
Jakie natomiast by³yby przes³anki przemawiaj¹ce za tworzeniem nowych (oprócz ju¿
istniej¹cych) kierunków studiów, przy za³o¿eniu, ¿e propozycje te nie mia³yby skali lawinowej, a ich wnioskodawcy musieliby spe³niæ okrelone, rygorystyczne warunki?
Podstawowa przes³anka powinna dotyczyæ identyfikacji wyranej luki w istniej¹cej strukturze kszta³cenia ekonomicznego na poziomie akademickim (a nie licencjackim, zawodowym). Konieczna by³aby odpowied na pytanie, czy wystêpuj¹ sfery (dziedziny, przekroje)
procesu gospodarowania niedostatecznie uwzglêdniane w istniej¹cej ofercie kierunkowej?
I cile zwi¹zane z tym pytanie  czy w istniej¹cej strukturze nauk ekonomicznych wykszta³ci³y siê ju¿ specjalnoci naukowe, a najlepiej dyscypliny naukowe (nawet formalnie niewyodrêbnione, np. w nomenklaturze Centralnej Komisji do spraw Tytu³u Naukowego i Stopni
Naukowych czy Komitetu Badañ Naukowych), w których ju¿ osi¹gniêty dorobek badawczy
i naukowy jest w stanie tak¹ lukê (czy luki) zape³niæ?
Jak siê wydaje, istniej¹ pewne dziedziny ¿ycia gospodarczego niedostatecznie (co nie znaczy wcale) uwzglêdniane w kszta³ceniu akademickim. Pos³uguj¹c siê kryterium sektorowym
(zarówno makrosektorów gospodarki, jak i sektorów w znaczeniu industry), mo¿na powiedzieæ,
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¿e do tych niedostatecznie uwzglêdnianych obszarów nale¿y generalnie makrosektor us³ug,
a w jego obrêbie niektóre us³ugi tzw. tradycyjne (np. turystyka)2, us³ugi ubezpieczeniowe, dzia³alnoæ organizacji non-profit, us³ugi publiczne czy niektóre z tzw. nowych us³ug te oparte na
przekazie elektronicznym (e-biznes). Wydaje siê te¿, ¿e  poza sto³ecznymi szko³ami wy¿szymi
(Szko³a G³ówna Handlowa, Uniwersytet Warszawski) i nielicznymi uczelniami ekonomicznymi  niedostatecznie reprezentowana jest dziedzina polityki gospodarczej pañstwa (w wielu
uczelniach ekonomicznych kierunek ekonomia cechuje siê b¹d to nachyleniem mikroekonomicznym, do pewnego stopnia dubluj¹c specjalnoci z kierunku zarz¹dzanie i marketing,
b¹d zawiera specjalnoci s³abo osadzone w ekonomii teoretycznej). Do dyskusji pozostaje
kwestia, czy w ramach istniej¹cego kierunku finanse i bankowoæ w dostatecznej mierze
uwzglêdniana jest problematyka rynków papierów wartociowych i inwestycji kapita³owych
przedsiêbiorstw oraz wspomnianych us³ug ubezpieczeniowych, a na kierunkach ekonomia
rynku i polityki pracy czy zarz¹dzanie i marketing kwestia zarz¹dzania miêdzynarodowego
i miêdzykulturowego. Inna rzecz, czy wymaga³oby to zaraz tworzenia nowych kierunków studiów, czy tylko wzbogacenia obecnych kierunków o te brakuj¹ce specjalnoci.
Doæ powszechnie uwa¿a siê  choæ moim zdaniem nie zawsze s³usznie  ¿e przes³ank¹
dla tworzenia nowego kierunku s¹ istniej¹ce lub, co istotniejsze, przewidywane potrzeby
gospodarki (te ostatnie, choæ nie bez trudnoci i ryzyka, mo¿na próbowaæ okrelaæ korzystaj¹c z wzorców edukacyjnych pañstw wysoko rozwiniêtych, pamiêtaj¹c, i¿ ¿aden z chêtnie
przywo³ywanych krajów, np. Stany Zjednoczone czy pañstwa Unii Europejskiej, nie ma optymalnej struktury kszta³cenia i w krajach tych toczone s¹ permanentnie dyskusje na ten temat).
Od przes³anki tej nie mo¿na oczywicie zupe³nie abstrahowaæ, gdyby jednak tylko ni¹ siê
kierowaæ (jako przes³ank¹ jedyn¹ czy tylko najwa¿niejsz¹), to mo¿na by³oby dojæ do doæ
skrajnych i raczej pesymistycznych wniosków odnonie do przypadku polskiego. Zak³adaj¹c
postêpuj¹ce umiêdzynarodowienie gospodarki na terenie Polski, spodziewan¹ integracjê z Uni¹
Europejsk¹ oraz doæ polednie miejsce naszych firm w miêdzynarodowym podziale pracy
(jeszcze w ci¹gu kilku najbli¿szych lat), mo¿na mniemaæ, ¿e nasi absolwenci s¹ skazani 
zarówno obecnie, jak i w przysz³oci  raczej na polednie pozycje w strukturach zarz¹dzania organizacji transnarodowych funkcjonuj¹cych w Polsce (nieliczne wyj¹tki tylko potwierdzaj¹ regu³ê) i powinni byæ kszta³ceni raczej do zadañ operacyjnych ni¿ zarz¹dczych (w tym
zw³aszcza strategicznych). A do tego wystarczy wykszta³cenie profesjonalne (a nie akademickie) na poziomie licencjackim, gdy¿ i tak firmy te importuj¹ w³asn¹ kadrê mened¿ersk¹
z krajów macierzystych, korzystaj¹ z w³asnego zaplecza badawczego, doradczego (konsultingowego) i audytorskiego itp. Podobnie postêpuj¹ firmy z udzia³em kapita³u zagraniczne-

Funkcjonuj¹cy w akademiach wychowania fizycznego kierunek turystyka i rekreacja coraz bardziej upodabnia siê
do kierunku studiów ekonomicznych, uczelnie te zreszt¹ w coraz wiêkszym zakresie prowadz¹ kierunek zarz¹dzanie
i marketing (ze specjalnoci¹ zarz¹dzanie i marketing w turystyce), posi³kuj¹c siê kadr¹ uczelni ekonomicznych.

2

Klinicznym przyk³adem tej sytuacji jest najwiêkszy pod wzglêdem liczby studentów kierunek zarz¹dzanie i marketing. Na kierunku tym (dane Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu za 2001r.) studiowa³o w akademiach ekonomicznych 24 tys. studentów (32,8% ogó³u studentów tych uczelni), na politechnikach, gdzie stanowi najwiêkszy kierunek studiów  50 tys. studentów (16,2% ogó³u studentów politechnik), na uniwersytetach 32 tys. studentów (7,5% ogó³u
studentów tych uczelni, a w uczelniach niepañstwowych, gdzie by³o 500 tys. studentów, na kierunku tym (najliczniejszym) uczy³o siê 142 tys. studentów (oko³o 28,4% studentów tych szkó³). Przegl¹d wymogów rekrutacyjnych stawianych przez wymienione szko³y wy¿sze wskazuje, ¿e najtrudniej dostaæ siê na studia w uczelniach ekonomicznych
(utrzymywanie limitowanego naboru w drodze egzaminów wstêpnych).

3
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go, a nawet niektóre wiêksze przedsiêbiorstwa krajowe. W tej sytuacji nale¿y wiêc raczej
rozwijaæ ten typ kszta³cenia ekonomicznego ni¿ inwestowaæ w kszta³cenie na poziomie akademickim (uniwersyteckim).
Takiemu pogl¹dowi, obecnemu w dyskusjach z krêgami mened¿erskimi w Polsce, trzeba
jednak zdecydowanie siê przeciwstawiæ, mimo jego pozornej logiki i s³usznoci.
Polska jako przysz³y cz³onek ugrupowañ ponadnarodowych (Unii Europejskiej) nie mo¿e
byæ pozbawiona w³asnej inteligencji ekonomicznej, nawet w dobie postêpuj¹cej profesjonalizacji, w tym g³êbokiej specjalizacji zawodowej, oraz aktualnego zapotrzebowania gospodarki,
w tym prywatnego sektora ma³ych i rednich firm, na cile okrelone zawody. Zupe³nie inn¹
kwesti¹, te¿ czekaj¹c¹ na rozwi¹zanie i nieobc¹ wczeniej krajom wysoko rozwiniêtym (np.
Niemcom w latach osiemdziesi¹tych XX wieku) s¹ proporcje kszta³conych na studiach akademickich (uniwersyteckich) oraz na studiach zawodowych (licencjackich). Proporcje te s¹ obecnie w Polsce, tak jak przed 30 laty w RFN, nieprawid³owe (znaczna przewaga kszta³conych na
studiach magisterskich). Zbyt cienka warstwa tej inteligencji w przysz³oci grozi bowiem petryfikacj¹ obecnego poledniego miejsca polskiej gospodarki (i jej przedsiêbiorstw) w miêdzynarodowym podziale pracy, które nie musi byæ raz na zawsze dane, jak wskazuj¹ na to przyk³ady gospodarek wielu krajów  nie tylko azjatyckich, ale i zachodnioeuropejskich (np. Hiszpanii, Irlandii czy wczeniej, w pierwszej po³owie XX wieku, pañstw skandynawskich). Grozi te¿
nieprzygotowaniem polityków gospodarczych i samorz¹dowych, w tym lokalnych, nie mówi¹c
ju¿ o przysz³ych przedstawicielach Polski w strukturach w³adz i administracji Unii Europejskiej,
a tak¿e kadr ich zaplecza sztabowego i administracyjnego, w sferze problematyki strategicznej,
zwi¹zanych z ni¹ diagnoz i decyzji strategicznych, a tak¿e skutecznej prezentacji i obronie interesów Polski na forum miêdzynarodowych ugrupowañ gospodarczych. Podobnie mo¿e te¿
byæ wówczas, gdy ta warstwa bêdzie pod wzglêdem liczbowym wystarczaj¹ca, lecz niedostatecznie, wadliwie wykszta³cona lub gdy w ¿yciu spo³ecznym i politycznym (co zdaje siê wystêpowaæ obecnie w Polsce) nie bêd¹ funkcjonowaæ w³aciwe mechanizmy kreowania karier polityków gospodarczych oraz zaplecza intelektualnego dla partii politycznych.
Kszta³cenie w³asnej inteligencji ekonomicznej wymaga studiów na poziomie akademickim (a tak¿e sensownego, innego ni¿ obecny, systemu studiów doktoranckich), studia te za
wymagaj¹ finansowego i organizacyjnego wspierania przez pañstwo badañ ekonomicznych,
zarówno w dziedzinie nauk podstawowych, jak i w du¿ym jeszcze zakresie  nauk stosowanych (mimo koniecznej partycypacji przedsiêbiorstw, obecnie wci¹¿ niedostatecznej). Zwi¹zek
miêdzy rozwojem kszta³cenia akademickiego i rozwojem badañ ekonomicznych nie by³ i nie
jest chyba dot¹d przez pañstwo polskie wystarczaj¹co dostrzegany, czego koronnym dowodem
jest brak polityki naukowej i edukacyjnej pañstwa (wszystkich, ³¹cznie z obecn¹, ekip rz¹dowych), raczej koncentruj¹cego siê na surogatach tej polityki ni¿ na jej meritum i ujêciu kompleksowym. Dopiero gdy taki zwi¹zek zostanie wreszcie urzeczywistniony, bêdzie mo¿na mówiæ o solidnej podstawie do tworzenia nowych kierunków studiów ekonomicznych.
Trzeba sobie jasno powiedzieæ, i¿ tworzenie nowych kierunków studiów ekonomicznych mo¿e te¿ wynikaæ z obecnej sytuacji rynkowej i finansowej, w jakiej znalaz³y siê pañstwowe uczelnie ekonomiczne (m.in. na skutek braku wspomnianej polityki naukowej i edukacyjnej pañstwa lub jej uprawiania zgodnego z wyidealizowanymi wzorami roli pañstwa
w gospodarce wolnorynkowej). Uczelnie te znajduj¹ siê ju¿ bowiem nie tylko pod presj¹
konkurencyjn¹ sektora szkó³ niepublicznych (tych o uprawnieniach magisterskich), lecz rów-
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nie¿  i mo¿e przede wszystkim  nieekonomicznych pañstwowych szkó³ wy¿szych prowadz¹cych studia ekonomiczne3. I choæ sytuacja, zw³aszcza finansowa, uczelni ekonomicznych nie nale¿y do najgorszych w porównaniu z pozosta³ymi rodzajami pañstwowych szkó³
wy¿szych, mo¿e jednak sk³aniaæ do poszukiwania nowych, pozosta³ych jeszcze segmentów
rynku edukacyjnego (w tym czêci m³odzie¿y kieruj¹cej siê mod¹, spodziewanymi korzyciami finansowymi po studiach, zwiêkszonymi mo¿liwociami przysz³ego zatrudnienia itd.) w³anie poprzez oferowanie nowego produktu (kierunku).
Czy przes³anki tej nie nale¿y w ogóle uwzglêdniaæ we wnioskach o powo³anie nowych
kierunków studiów ekonomicznych? Mylê, ¿e nie, ale pod warunkiem spe³niania przez projektowany kierunek (czy kierunki) wymienionych wy¿ej, wszystkich kryteriów tworzenia nowego kierunku, a ponadto innych jeszcze wymogów, jakie powinien spe³niaæ wnioskodawca, a o których napiszê w dalszej czêci tego opracowania. Wymogi te s¹, moim zdaniem,
równorzêdne w relacji do tych kryteriów.

3. Projektodawcy nowych kierunków studiów
ekonomicznych
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu uczelnia mo¿e utworzyæ i prowadziæ kierunek studiów magisterskich, jeli zatrudnia co najmniej
omiu profesorów z tytu³em naukowym (lub tylu doktorów habilitowanych) reprezentuj¹cych
specjalnoci wchodz¹ce w zakres danego kierunku, w tym co najmniej piêciu reprezentuj¹cych specjalnoci, w których uzyskiwane s¹ dyplomy na tym kierunku, prowadzi badania
naukowe w dyscyplinach odpowiadaj¹cych danemu kierunkowi studiów, posiada bazê materialn¹ (w tym lokalow¹ i laboratoryjn¹) umo¿liwiaj¹c¹ prowadzenie badañ naukowych i zajêæ
dydaktycznych oraz odpowiednio wyposa¿on¹ bibliotekê. Ponadto wymagane jest przestrzeganie okrelonej, doæ arbitralnie przyjêtej i raczej motywowanej wzglêdami finansowymi
ni¿ merytorycznymi (jakociowymi) proporcji miêdzy liczb¹ samodzielnych pracowników
nauki a liczb¹ studentów (w przypadku studiów ekonomicznych stosunek nie mniejszy ni¿
1:180). Wymagana jest te¿, w stosunku do uczelni nieautonomicznych, pozytywna ocena
kszta³cenia na danym kierunku na poziomie studiów zawodowych4.
Uwa¿am, ze przedstawiona wy¿ej regulacja nie ma wystarczaj¹co mocnego uzasadnienia merytorycznego (brak wyranego powi¹zania z tzw. uprawnieniami akademickimi lub co
najwy¿ej tylko z uprawnieniem do nadania stopnia doktora nauk) i mo¿e dotyczyæ wy³¹cznie
kierunków ju¿ prowadzonych na poziomie licencjackim. Przy okazji petryfikuje te¿ istniej¹cy
 moim zdaniem nie najlepszy  system kierunków, identyczny dla wy¿szego szkolnictwa
zawodowego i akademickiego5. Nie zawiera wyranej regulacji dotycz¹cej postêpowania
w sytuacji tworzenia nowych, a wiêc nieistniej¹cych dot¹d kierunków studiów.
Jak ju¿ zaznaczy³em, nie jestem zwolennikiem lawinowego tworzenia nowych kierunków studiów ekonomicznych, choæ uzasadnionych, dobrze przemylanych i raczej niezbyt
Zob. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spe³niaæ uczelnia, aby utworzyæ i prowadziæ kierunek studiów oraz nazw kierunków studiów (Dz.U. 2002, nr 55,
poz. 480).

4

Przy tej sposobnoci warto przypomnieæ o zupe³nie, moim zdaniem, wadliwym sposobie tworzenia na studiach licencjackich specjalnoci, które mog¹ nie byæ osadzone w ¿adnym kierunku studiów.

5
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licznych propozycji tego typu nie mo¿na chyba ex definitione wykluczaæ. Wnioskodawcy
takich propozycji musz¹ jednak spe³niaæ okrelone wymogi, a ponadto trzeba siê zastanowiæ
nad odpowiednimi sposobami tworzenia takich kierunków. Mo¿na w tym wzglêdzie wykorzystaæ dowiadczenia niektórych polskich uczelni autonomicznych (g³ównie nieekonomicznych), które prowadz¹ tzw. studia miêdzywydzia³owe czy uruchomi³y równoleg³e kierunki
studiowania wobec ju¿ prowadzonych kierunków tradycyjnych (np. na Uniwersytecie Jagielloñskim obok historii prowadzony jest kierunek studiów medytereniestyka  historia i kultura
krajów ródziemnomorskich).
Uwa¿am, ¿e prawo uruchomienia nowych kierunków studiów ekonomicznych powinny
mieæ wydzia³y (czy inne odpowiednie jednostki organizacyjne) uczelni wy³¹cznie ekonomicznych, które maj¹ pe³ne uprawnienia akademickie przynajmniej z jednej dyscypliny nauk
ekonomicznych (ekonomii b¹d nauk organizacji i zarz¹dzania), najlepiej ju¿ od pewnego
czasu. Takie wydzia³y powinny prowadziæ dotychczasowe lub co najmniej jeden z dotychczasowych kierunków studiów o przynajmniej kilku, dobrze rozwiniêtych specjalnociach,
które powinny mieæ prze³o¿enie na specjalnoci badawcze (naukowe). Pozytywna ocena
takich kierunków (równie¿ pod wzglêdem ich konstrukcji, w tym relacji kierunek a tworz¹ce
go specjalnoci), a tak¿e dotychczasowych efektów kszta³cenia na tych kierunkach (m.in. na
podstawie uruchamianych ostatnio procedur akredytacyjnych) stanowi³aby jeden z zasadniczych, choæ nie jedyny, wymóg dla oceny takich projektów.
Najlepszy pod wzglêdem merytorycznym wydaje siê sposób tworzenia nowych kierunków poprzez p¹czkowanie (rozwiniêta specjalnoæ  lub jeszcze lepiej specjalnoci  przekszta³cane s¹ w nowy kierunek) albo poprzez krzy¿owanie ju¿ istniej¹cych kierunków, choæ
raz jeszcze podkrelam, ¿e powinny to byæ projekty nieliczne, bardzo dobrze uzasadnione,
nie gubi¹ce istotnych, dotychczasowych fragmentów wiedzy ekonomicznej6.
Generalnie uwa¿am, ¿e rozwój (uwspó³czenianie) kierunków studiów ekonomicznych
powinien przebiegaæ wed³ug cie¿ki rozwoju wewnêtrznego, nie za tworzenia, co wiêcej 
multiplikacji kierunków tych studiów. Rozwój ten zak³ada powo³ywanie, w ramach ju¿ istniej¹cych kierunków, nowych specjalnoci i cilejsz¹ ni¿ dot¹d wspó³pracê miêdzy nimi.
Nie mo¿na jednak wykluczyæ tworzenia nowych, mocno ograniczonych pod wzglêdem liczby i dobrze merytorycznie uzasadnianych nowych kierunków, gdyby sk³ania³a do tego rosn¹ca ranga gospodarki Polski w miêdzynarodowym podziale pracy, wa¿ne i rokuj¹ce perspektywiczn¹ stabilnoæ nowe kierunki geograficzne eksportu/importu i wspó³pracy miêdzynarodowej7, koniecznoæ uzupe³nienia dotkliwych luk w istniej¹cej ofercie kierunkowej (pod warunkiem dobrego zidentyfikowania tych luk)8 itd.

Moje obawy budzi np. lansowana w Komisji Nauk Organizacji i Zarz¹dzania PAN propozycja utworzenia kierunku
zarz¹dzanie, co musi prowadziæ do marginalizacji w ramach tego projektowanego kierunku tak istotnej dla wspó³czesnych przedsiêbiorstw wiedzy o rynku i marketingu. Nieposiadanie takiej wiedzy lub niekorzystanie z niej jest, w mojej
ocenie, jedn¹ z g³ównych przyczyn, oprócz tzw. kreatywnej rachunkowoci, fali spektakularnych upad³oci kilkunastu
wielkich firm na Zachodzie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych.

6

Na podstawie tej przes³anki do rozwa¿enia by³oby powo³anie w najsilniejszych orodkach akademickich kierunku
(czy specjalnoci) ekonomia i gospodarka amerykañska, europejskie zarz¹dzanie i marketing, gospodarka i kultura
rynkowa krajów ródziemnomorskich itp.

7

W celu wykrycia tych luk mo¿na by³oby pos³u¿yæ siê audytem istniej¹cych kierunków studiów podyplomowych i analiz¹
wystêpuj¹cych w nich zmian (zarówno w Polsce, jak i w krajach wysoko rozwiniêtych), aktualn¹ i prognozowan¹ struktur¹ badañ naukowych z zakresu ekonomii i zarz¹dzania (a tak¿e w jakiej mierze i pokrewnych nauk spo³ecznych) wreszcie opracowaniami naukowymi PAN na temat perspektywicznej polityki naukowej i edukacyjnej pañstwa itp.

8
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Argumenty uzasadniaj¹ce
organizowanie dwóch kierunków
na studiach ekonomicznych
Wstêp
Wartoæ finalna us³ugi niematerialnej, jak¹ jest dyplom absolwenta akademickich i nieakademickich szkó³ wy¿szych zale¿y od wielu ró¿norodnych okolicznoci. Wród nich kierunki studiów nie maj¹ ¿adnego znaczenia. Jest to sytuacja nieprawid³owa i dlatego trzeba j¹
naprawiæ. Organizacja kierunków nie powinna byæ terenem walki o wp³ywy na uczelni przez
mno¿enie godzin, zajêæ i etatów.
Celem tego opracowania jest uzasadnienie tezy, ¿e istnieje racja merytoryczna dla podzia³u
zajêæ na studiach ekonomicznych na dwa kierunki: ekonomiê i zarz¹dzanie. Argumentacji na
rzecz tego twierdzenia dostarcza koncepcja podzia³u pracy we wspó³czesnym wiecie, opracowana przez statystyków Miêdzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. W opublikowanym s³owniku zawodów wyodrêbnia siê zawód mened¿era i ekonomisty1. Uzasadnienie tej koncepcji jest
sensowne, dlatego warto j¹ poznaæ i wykorzystaæ w wy¿szej edukacji ekonomicznej.
Wyodrêbnienie dwóch kierunków na studiach ekonomicznych u³atwi³oby integracjê dyscyplin wiedzy, a nauczycieli zobowi¹za³oby do pracy zespo³owej. Studenci potrafiliby dostrzec sens poszczególnych dyscyplin poprzez ich ukierunkowanie na zadania zawodowe
w praktyce. Wybieraj¹c kierunek studiów, tworzyliby wizjê swojego miejsca pracy we wspó³czesnym podziale zadañ. Wiedzieliby, czego mog¹ oczekiwaæ w ofercie uczelni, a co musz¹
osi¹gn¹æ sami. Dziêki temu zyskaliby warunki do tworzenia strategii rozumnej pracy twórczej nad w³asnymi kwalifikacjami.
Inn¹ kwesti¹ pozostaje okrelenie wielkoci popytu na absolwentów kierunku zarz¹dzanie
i ekonomia. Studenci zawsze pytaj¹, ilu magistrów zarz¹dzania i ekonomii jest w stanie znaleæ
zatrudnienie na lokalnym, krajowym i miêdzynarodowym rynku pracy. To pytanie jest racjonalne.
Studia s¹ czasoch³onne i kosztoch³onne. Podejmuje siê je z myl¹ o pracy zawodowej, o godnych zarobkach. Nie mo¿na studiowaæ takich kierunków, które nie daj¹ perspektyw znalezienia
pracy. Dlatego organizacja studiów powinna zak³adaæ pe³ne zatrudnienie absolwentów.
Bardzo trudno udzieliæ odpowiedzi na temat ewolucji zapotrzebowania rynków pracy na
zawody mened¿erów i ekonomistów. Gospodarka w Polsce i na ca³ym wiecie znajduje siê
na ostrym wira¿u i nie wiadomo, co siê za nim ods³oni. Rozpowszechnia siê pogl¹d, ¿e spadnie popyt na kadry mened¿erskie, gdy¿ redni szczebel zarz¹dzania w strukturach organizacji
1

ISCO-88. International Standard Classification of Occupations, International Labour Office, Geneva 1990.
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traci racjê bytu2. Inni uzasadniaj¹ opiniê, ¿e spadek zatrudnienia w korporacjach wiatowych
spowoduje powrót ludzi do pracy fachowej w domu, w miejscu zamieszkania3. Jeszcze inni
sugeruj¹, ¿e studia powinny uczyæ ludzi ¿ycia w czasie wolnym, gdy¿ rewolucja komputerowa wyj¹tkowo silnie zredukuje popyt na pracê. Przypuszcza siê, ¿e 20% ludnoci w wieku
aktywnoci zarobkowej zaspokoi popyt rynków pracy!4
Statystyki krajów zachodnich dowodz¹, ¿e w cyklu ¿ycia zawodowego w fazie gospodarki globalnej ludzie rednio trzy razy zmieniaj¹ zatrudnienie i rodzaj wykonywanych zadañ. Dlatego studenci, by mieæ mniejsze ryzyko w karierze zawodowej, coraz czêciej podejmuj¹ naukê na kilku kierunkach.
Studiowanie wiêkszej liczby nieracjonalnie zorganizowanych kierunków studiów tworzy iluzje, czyni naukê pozorowaniem. Nie prowadzi do zdobycia gruntownej wiedzy, lecz
powierzchownej. A bylejakoæ, sp³ycanie, to choroba, która siê rozpleni³a w Polsce w okresie transformacji. St¹d tyle niekompetentnych decyzji, b³êdów, s³abych kwalifikacji. Dlatego
dziêki trafnemu wyborowi kierunku studiów absolwent powinien byæ bardzo dobrze przygotowany do takich zadañ zawodowych, które s¹ potrzebne innym ludziom. To pierwsze kryterium decyzji. Drugie kryterium dotyczy osobowego powo³ania cz³owieka, czyli jego naturalnych predyspozycji psychofizycznych. Nie mo¿na siê bardzo dobrze nauczyæ tego, czego
cz³owiek osobicie nie lubi, co go nie interesuje, co nie motywuje go do wysi³ków5.
Na dzisiejszych rynkach pracy  niezale¿nie od wielkoci stopy bezrobocia  istnieje ogromny
niedobór ludzi o bardzo dobrych kwalifikacjach, wykonuj¹cych swoje zadania zawodowe w sposób twórczy i z pasj¹. W Polsce ten niedobór jest szczególnie du¿y. Uczelnie, organizuj¹c na
studiach ekonomicznych dwa kierunki, u³atwi¹ studentom osi¹gniêcie poprawy wyników i czasu
trwania studiowania, co zaowocuje nale¿ytym przygotowaniem do pracy zawodowej.
Tezê o celowoci organizowania dwóch kierunków studiów ekonomicznych uzasadniam
opisuj¹c:
■ zadania zawodowe  kryterium podzia³u pracy;
■ zadania w zawodzie mened¿erskim;
■ zadania w zawodzie ekonomisty.

1. Zawodowy podzia³ pracy wed³ug
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy
Statystycy Miêdzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie podjêli pracê nad klasyfikacj¹
zawodów w 1921 r. Pierwsz¹ publikacjê, licz¹c¹ 240 stron, wydali w 1958 r.6. Publikacja ta
mia³a piêæ wydañ. Drug¹ publikacjê, zmienion¹ i wzbogacon¹, wydali w 1990 r.7. Ta ostatnia
ksi¹¿ka (ISCO-88) ma zastosowanie dla ca³ego wiata. Na 460 stronach zamieszczono opis
zadañ dziesiêciu grup zawodowych, indeks tytu³ów zawodowych oraz alfabetyczny indeks
tych tytu³ów.
Por. np. P. Drucker: Zarz¹dzanie w czasach burzliwych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1995.
Por. R.B. Reich, Praca narodów, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 1996.
4
Por. L.C. Thurow: Przysz³oæ kapitalizmu, Wydawnictwo Dolnol¹skie, Wroc³aw 1999.
5
Por. Ch. Handy: Wiek przezwyciê¿onego rozumu, Business Press, Warszawa 1998.
6
International Standard Classification of Occupations, International Labour Office, Geneva 1958.
7
ISCO-88, op. cit.
2
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Tabela 1. Klasyfikacja zawodów w ISCO-88
Symbol

1

Du¿e grupy zawodowe

Parlamentarzyci, wy¿si urzêdnicy
i mened¿erowie

Mniejsze
grupy

Ma³e
grupy

Grupy
specjalistyczne

Stopnie
stanowisk

3

8

33


4

2

Specjalici

4

18

55

3

Technicy i redni personel

4

21

73

3

4

Urzêdnicy

2

7

23

2

5

Pracownicy us³ugowi i sprzedawcy

2

9

23

2

6

Rolnicy, rybacy, lenicy

2

6

17

2

7

Rzemie lnicy i robotnicy
wykwalifikowani

4

16

70

2

8

Operatorzy i monterzy maszyn
i urz¹dzeñ

3

20

70

2

9

Pracownicy prac prostych

3

10

25

1

0

Pracownicy si³ zbrojnych
R azem

1

1

1



28

116

390



ród³o: ISCO-88, op. cit., s. 3.

Klasyfikacja bardzo licznych zawodów ludnoci wiata zosta³a oparta na charakterystyce
podstawowych zadañ. Wszystkie zawody opisano w dziesiêciu grupach. Nazwy grup zawodowych i strukturê podzia³u tych grup obrazuje tabela 1.
W tabeli wyszczególniono nazwy dziesiêciu du¿ych grup. Du¿e grupy s¹ podzielone na
mniejsze grupy, te za na ma³e grupy, które z kolei s¹ podzielone na grupy specjalistyczne.
W opisach 390 grup specjalistycznych mo¿na znaleæ informacje s³u¿¹ce ustalaniu standardów zadañ dla konkretnych indywidualnych stanowisk pracy (tych indywidualnych stanowisk jest tyle, ile ludzi pracuje zarobkowo).
J¹drem systematyki zawodów s¹ zwiêle ujête podstawowe zadania du¿ych grup zawodowych, które to zadania obowi¹zuj¹ tak¿e w mniejszych grupach, ma³ych grupach i grupach specjalistycznych. W grupach ni¿szych szczebli do zadañ podstawowych s¹ dodane zadania szczegó³owe. Podejmuj¹c pracê zawodow¹ na indywidualnym stanowisku pracy danej grupy specjalistycznej, pracownik wykonuje podstawowe zadania ca³ej du¿ej grupy i zadania szczegó³owe. Ta metoda
opracowania zadañ zawodowych jest bardzo pomys³owa. Integruje liczne zawody zaledwie w dziesiêæ grup du¿ych, a jednoczenie charakteryzuje zadania zawodowe 390 grup specjalistycznych.
Zadania grup specjalistycznych u³atwiaj¹ ustalenie zadañ indywidualnych stanowisk pracy.
W praktyce ka¿de prawid³owo zorganizowane stanowisko pracy charakteryzuje siê pewnymi informacjami. Do minimum informacji zapisywanych w statutach, regulaminach b¹d
ksiêgach s³u¿b nale¿¹:
■ nazwa stanowiska pracy (tytu³, numer, miejsce);
■ zadania (nazywane zawartoci¹, treci¹);
■ wymagania kwalifikacyjne (m.in. wiedza i umiejêtnoci osoby pracuj¹cej);
■ zakres odpowiedzialnoci (za co, wobec kogo, ryzyko sankcji).
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Z wyszczególnionych wy¿ej informacji charakteryzuj¹cych stanowiska pracy, informacja o zadaniach nale¿y do informacji najbardziej stabilnych8. Dlatego ludzie anga¿uj¹cy
siê na dane stanowisko musz¹ dostosowywaæ swoje kwalifikacje do ustalonych zadañ. Tak¿e studenci przygotowuj¹c siê na studiach do pracy zawodowej powinni poznawaæ zadania tych stanowisk, które ich interesuj¹, by dla nich zdobyæ wiedzê oraz æwiczyæ swoje
umiejêtnoci.
Zadania zawodowe ró¿ni¹ siê pod wzglêdem z³o¿onoci i odpowiedzialnoci. Dlatego
ludziom anga¿owanym na konkretne stanowiska pracy stawia siê bardzo wyrane wymagania, m.in. w zakresie poziomu i rodzaju wykszta³cenia. Te wymogi mo¿na okrelaæ zwiêle
lub szczegó³owo. Eksperci MOP wyeksponowali jeden policzalny wymóg  poziom wykszta³cenia. W ostatniej kolumnie pionowej tabeli 1 wskazano liczbê stopni wymaganych dla stanowisk w du¿ych grupach zawodowych. Od specjalistów wymaga siê wykszta³cenia wy¿szego, dlatego zapisano w drugiej grupie cztery stopnie. Dla mened¿erów i pracowników si³
zbrojnych nie wyszczególniono tego wymogu.
Wiedza pierwszego stopnia oznacza wykszta³cenie elementarne, które zwykle rozpoczyna siê w pi¹tym lub szóstym roku ¿ycia i trwa oko³o 5 lat, tj. do 1011 roku ¿ycia. W Polsce ten stopieñ wykszta³cenia maj¹ ludzie, którzy ukoñczyli 6-letni¹ szko³ê podstawow¹.
Wiedzê drugiego stopnia nabywa siê w toku dalszego kszta³cenia, tj. od 1011 roku do 17
18 roku ¿ycia. Jest to wykszta³cenie nazywane u nas rednim, które koñczy siê matur¹.
Wiedza trzeciego stopnia wymaga studiów licencjackich albo porównywalnych kursów
pomaturalnych, czyli 34 lat nauki.
Wiedza czwartego stopnia wymaga magisterskiego dyplomu uniwersyteckiego lub innych równowa¿nych dyplomów.
Wiedza by³aby efektywniej akumulowana przez studentów, gdyby mieli oni wiarygodn¹, logiczn¹ i przejrzyst¹ wizjê zadañ wybranego zawodu oraz specjalistycznych stanowisk pracy w zawodzie. Dlatego warto spopularyzowaæ na uczelniach klasyfikacjê zawodów MOP. Zadania zawodów mened¿erskich s¹ scharakteryzowane w pierwszej du¿ej grupie. Zadania zawodów specjalistów, do których zalicza siê ekonomistów, s¹ opisane w drugiej du¿ej grupie.

2. Charakterystyka zadañ i grup
specjalistycznych zawodu mened¿era
Zadania i podzia³ pracy w zawodzie mened¿era obrazuje tabela 2. Informacje w niej
zawarte stanowi¹ wstêp do charakterystyki ca³ej pierwszej du¿ej grupy, w której to grupie
ujêto zarówno parlamentarzystów oraz wy¿szych urzêdników, jak i mened¿erów.
Zdefiniowanie w du¿ej grupie w taki sam sposób zadañ mened¿erów jak parlamentarzystów i wy¿szych urzêdników jest w³aciwe i nienowe. Wynika ono z d³ugookresowej dobrej
praktyki w Polsce i w innych krajach.
Grupê mened¿erów podzielono na dwie mniejsze grupy: mened¿erów korporacyjnych
(12) i mened¿erów ogólnych (13).
8
D. Torrington, L. Hall: Personnel Management, Prentice Hall International Ltd. (UK), London 1991, s. 20; E. B. Flippo:
Personnel Management, wyd. V, McGraw-Hill Book Company, New York 1980, s. 110.
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Tabela 2. Zadania parlamentarzystów, wy¿szych urzêdników i mened¿erów wed³ug ISCO-88
Ujêcie ogólne:
Wyznaczaj¹, formu³uj¹ i kieruj¹ polityk¹ narodowego, pañstwowego, regionalnego i lokalnego
rz¹du, instytucji, korporacji i przedsiêbiorstwa, czyni¹, ratyfikuj¹, poprawiaj¹, nadzoruj¹ i uchylaj¹
prawa i regulacje legislacyjne.
Ujêcie szczegó³owe:
■ wyznaczaj¹, formu³uj¹ i kieruj¹ polityk¹ w skali narodu, pañstwa, rz¹du, instytucji,
korporacji, przedsiêbiorstwa;
■ okrelaj¹, formu³uj¹, poprawiaj¹ i uchylaj¹ prawa oraz inne regulacje legislacyjne,
determinuj¹c ich moc i przestrzeñ jurysdykcji;
■ jako cz³onkowie rz¹du, korporacji, instytucji i przedsiêbiorstwa kieruj¹ podporz¹dkowanymi pracownikami oraz wyjaniaj¹ i wdra¿aj¹ politykê;
■ wykonuj¹ zadania pokrewne;
■ nadzoruj¹ pracowników.
Wyszczególnione zadania du¿ej grupy obowi¹zuj¹ trzy mniejsze grupy:
11  parlamentarzystów i wy¿szych urzêdników,
12  mened¿erów korporacyjnych,
13  mened¿erów ogólnych.
ród³o: jak do tabeli 1, s. 24.

Mniejsz¹ grupê mened¿erów korporacyjnych (12) podzielono na trzy ma³e grupy:
■ dyrektorzy i prezesi zarz¹dów (121);
■ mened¿erowie wydzia³ów produkcyjnych i operacyjnych (122);
■ mened¿erowie innych wydzia³ów (123).
Ma³e grupy podzielono na siedemnacie grup specjalistycznych. W ka¿dej grupie specjalistycznej podano tytu³y indywidualnych stanowisk pracy, zadania ogólne oraz szczegó³owe.
W ma³ej grupie mened¿erów wydzia³ów produkcyjnych i operacyjnych (122) opisano
zadania w odniesieniu do dziewiêciu grup specjalistycznych, takich jak pracuj¹cy w sektorze
zasobów naturalnych (rolnictwo, rybo³ówstwo itp.), przemyle, budownictwie, handlu hurtowym itp.
W ma³ej grupie mened¿erów innych wydzia³ów (123) opisano zadania dla omiu takich
grup specjalistycznych jak finanse, administracja, zarz¹dzanie personelem, stosunki pracy,
marketing, reklama, wizerunek organizacji, zaopatrzenie i dystrybucja, us³ugi informatyczne,
badania itp.
Inne ujêcie zastosowano w mniejszej grupie mened¿erów ogólnych (13). W grupie tej
nie wydzielono ma³ych grup, lecz w nastêpuj¹cy sposób zdefiniowano zadania dla ca³ej
mniejszej grupy: Mened¿erowie ogólni kieruj¹ ró¿nymi ma³ymi firmami, którymi zarz¹dzaj¹
na swój w³asny rachunek lub rachunek w³acicieli z pomoc¹ nie wiêcej ni¿ jednego zastêpcy
i pewn¹ pomoc¹ specjalistyczn¹. Zadania zwykle wykonywane obejmuj¹: planowanie, formu³owanie i realizowanie polityki, zarz¹dzanie codziennymi operacjami i ocenianie wyników, negocjowanie z dostawcami, klientami i innymi przedsiêbiorcami, planowanie i kontrolowanie wykorzystania zasobów oraz selekcja pracowników, informowanie w³acicieli, jeli
w ich imieniu zarz¹dzaj¹, nadzór nad pracownikami9.
9

ISCO-88, op. cit., s. 41.
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W szczegó³owej definicji zadañ zawodowych na stanowisku mened¿era b¹d pracodawcy ma³ej i redniej firmy ujêto te same g³ówne zadania, do których s¹ zobowi¹zane osoby wykonuj¹ce zadania zawodowe ca³ej grupy zawodowej. Dodano do nich inne zadania,
które s¹ wyszczególnione w cytowanej definicji.
Grupê mened¿erów ogólnych podzielono na grupy specjalistyczne w taki sam sposób jak
grupê mened¿erów wydzia³ów produkcyjnych, czyli wed³ug sektorów wspó³czesnej gospodarki.
Opisuj¹c charakterystykê zadañ mened¿erskich sformu³owan¹ w miêdzynarodowym s³owniku zawodów, mo¿na dostrzec, ¿e jest ona systematycznie uporz¹dkowana i mo¿e byæ wykorzystana nie tylko do organizacji kierunków studiów mened¿erskich. Mo¿e byæ przedmiotem refleksji obok ujêæ Fayola, Mintzberga, Woronieckiego, Zieleniewskiego i innych. Koncepcja MOP-u powinna tak¿e znaleæ zastosowanie w praktyce do ustalania standardów zadañ dla indywidualnych stanowisk pracy.
Mo¿na postawiæ pytanie, dlaczego kierunek mened¿erski powinno siê organizowaæ na
studiach ekonomicznych, a nie na innych studiach i innych wydzia³ach (np. psychologii, filozofii). Odpowied na to pytanie jest stosunkowo ³atwa. Najwa¿niejszym kryterium oceny wyników pracy mened¿era s¹ efekty ekonomiczne liczone kosztoch³onnoci¹, pracoch³onnoci¹,
wydajnoci¹, udzia³em w rynkach, innowacyjnoci¹ itp. Bez posiadania gruntownej wiedzy
z dziedziny ekonomii nie mo¿na zdobyæ kwalifikacji mened¿era. Ale oprócz wiedzy z ekonomii mened¿er potrzebuje wiedzy z psychologii, socjologii, etyki, filozofii, prawa. Ten fakt wyjania ró¿nice miêdzy zadaniami mened¿era i ekonomisty. Dlatego zadania zawodowe mened¿era opisano w ISCO-88 w pierwszej grupie, a zadania ekonomisty  w drugiej grupie.

3. Charakterystyka zadañ i grup
specjalistycznych zawodu ekonomisty
Zadania specjalistów (professionals) wyszczególnione w du¿ej drugiej grupie przedstawia
tabela 3. W tej grupie opisano zadania zawodów, których wykonywanie wymaga wy¿szego wykszta³cenia. W jêzyku angielskim istniej¹ dwa s³owa definiuj¹ce zawód: profession (dla zawodów
wymagaj¹cych wy¿szego wykszta³cenia) i occupation (dla zawodów niekoniecznie wymagaj¹cych wy¿szego wykszta³cenia akademickiego). W jêzyku polskim mamy tylko jedno s³owo. Dlatego w tytule tabeli 3 obok s³owa polskiego przytoczono jego odpowiednik angielski.
Z porównania treci tabeli 2 i tabeli 3 wynika, ¿e zadania zawodowe specjalistów ró¿ni¹
siê w sposób zasadniczy od zadañ mened¿erów. Zadania stanowisk pracy wymagaj¹ce od zatrudnionych wiedzy z zakresu studiów ekonomicznych opisano w mniejszej grupie inni (24).
Dla absolwentów ekonomii wyodrêbniono dwie ma³e grupy:
■ specjalici biznesu (241);
■ specjalici nauk spo³ecznych (244).
W obu ma³ych grupach wyodrêbniono kilka grup specjalistycznych i opisano je wed³ug
tej samej metody, któr¹ pokazano przy opisie zadañ mened¿erów, tzn. okrelono zadania
g³ówne i szczegó³owe, a tak¿e tytu³y zawodowe.
Szczegó³owe zadania specjalistów z dziedziny biznesu10 polegaj¹ na doskonaleniu, doradzaniu i stosowaniu metod potrzebnych w przedsiêbiorstwach. Te zadania mog¹ dotyczyæ
10
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Tabela 3. Zadania specjalistów (professionals) wed³ug ISCO-88
Ujêcie ogólne:
■ powiêkszaj¹ istniej¹cy zasób wiedzy;
■ wdra¿aj¹ koncepcje naukowe i artystyczne;
■ przygotowuj¹ prognozy.
Ujêcie szczegó³owe:
■ prowadz¹ analizy i badania;
■ rozwijaj¹ koncepcje, tworz¹ teorie i metody operacyjne;
■ doradzaj¹, jak wdra¿aæ wiedzê i wynalazki;
■ ucz¹ teorii i praktyki z jednej lub kilku dyscyplin na ró¿nych poziomach edukacji;
■ wiadcz¹ us³ugi przedsiêbiorstwom i instytucjom;
■ tworz¹ i udostêpniaj¹ dzie³a sztuki;
■ przewodz¹ ¿yciu duchowemu;
■ przygotowuj¹ prace naukowe i sprawozdania;
■ nadzoruj¹ pracê podporz¹dkowanych pracowników.
Wyszczególnione zadania du¿ej grupy obowi¹zuj¹ w czterech mniejszych grupach:
21  fizycy, matematycy, in¿ynierowie;
22  biolodzy i osoby wykonuj¹ce zawody medyczne;
23  nauczyciele;
24  inni (w tym ekonomici).
ród³o: jak do tabeli 1, s. 47.

us³ug ksiêgowych, finansowych, personalnych, marketingowych. Obejmuj¹ tak¿e inne kwestie zwi¹zane z biznesem, takie jak np. reklama, wizerunek firmy, ochrona patentów, wdra¿anie innowacji, doradztwo dla klientów.
Zadania na stanowisku ekonomisty zdefiniowano w nastêpuj¹cy sposób: Ekonomici
prowadz¹ badania, by ulepszaæ i rozwijaæ ekonomiczne koncepcje, teorie i metody operacyjne u¿yteczne do zrozumienia i opisania sytuacji na krajowych i miêdzynarodowych rynkach dóbr, us³ug, pracy; udzielaj¹ konsultacji, jak zastosowaæ wiedzê do polityki gospodarczej oraz opracowuj¹ koncepcje rozwi¹zañ dla obecnych i przysz³ych problemów ekonomicznych11.
W cytowanej definicji wyszczególniono trzy zadania:
■ tworzenie wiedzy o sytuacji na rynkach dóbr, us³ug i pracy w kraju i w wiecie;
■ udzielanie konsultacji o metodach stosowania wiedzy w polityce gospodarczej;
■ opracowywanie koncepcji rozwi¹zañ aktualnych i przysz³ych problemów ekonomicznych.
Wymieniono tylko trzy podstawowe zadania zawodu ekonomisty, a one wskazuj¹, jak
du¿y jest niedobór ludzi, którzy potrafi¹ te zadania wykonywaæ bardzo dobrze.
Podzia³ pracy w zawodzie ekonomistów jest mniej rozwiniêty w porównaniu z zawodem mened¿era. Wyodrêbniono w nim bowiem tylko piêæ grup specjalistycznych:
■ ksiêgowi (2411);
■ specjalici do spraw personelu (2412);

11

Ibidem, s. 78
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■ inni specjalici biznesu (2419);
■ ekonomici (2441);
■ specjalici us³ug spo³ecznych (2446).
Nie wyodrêbniono dla zawodu ekonomisty sektorów gospodarki, co oznacza, ¿e podstawowe kwalifikacje tego zawodu nie wymagaj¹ zró¿nicowania w zale¿noci od rodzaju produktów i us³ug.
Zawód ekonomisty akumuluje historyczne dowiadczenie XX wieku, gdy¿ w indeksie
tytu³ów zawodu znajduje siê wiele nazw stanowisk: osiem dla ksiêgowych, cztery dla administratorów, dziewiêæ dla doradców, dziesiêæ dla analityków, dziewiêæ dla ekonomistów (ekonomista ogólny, a tak¿e w dziedzinie gospodarstwa domowego, rolnictwa, ekonometrii, finansów, handlu miêdzynarodowego, pracy, cen, podatków), cztery dla konsultanta.
Informatyków i statystyków ujêto w grupie matematyków.
W praktyce polskiego ¿ycia gospodarczego metoda podzia³u zadañ zawodowych wed³ug ISCO jest rzadko stosowana. Brak kompetencji, spucizna radosnej twórczoci PRL
i upodobanie do nieprzezroczystych struktur ci¹gle maj¹ wp³yw na przyjête rozwi¹zania.
Czyta siê teksty wskazuj¹ce na logikê podzia³u pracy, chwali siê zasady Deminga, ale bardzo
trudno przebyæ drogê od zachwalanych zasad do ich zastosowania.
Gdyby na studiach ekonomicznych uda³o siê wyodrêbniæ dwa kierunki studiów: zarz¹dzanie i ekonomiê, powsta³aby szansa na poprawê ³adu w organizacjach przez m³od¹ generacjê.

Zakoñczenie
Nadzwyczajnym zjawiskiem w okresie transformacji jest boom edukacyjny. Czterokrotny wzrost liczby studentów w ci¹gu dwunastu lat to wydarzenie niezwyk³e i nieoczekiwane.
D¹¿enie do podniesienia poziomu wykszta³cenia jest spontaniczn¹ reakcj¹ spo³eczeñstwa
obywatelskiego na nowe warunki gospodarcze i polityczne.
Studenci, ich rodzice oraz opiekunowie uwierzyli, ¿e wy¿sze wykszta³cenie toruje drogê
do zatrudnienia i godnego wynagrodzenia. Czy wolno tê wiarê podwa¿aæ?
Gdy w 2002 r. zaczê³a maleæ liczba kandydatów na studia z powodu ni¿u demograficznego, w mediach zaczêto dyskusjê o tym, jakie prywatne szko³y wy¿sze maj¹ szanse utrzymaæ siê na rynku. Najczêciej powtarza siê opiniê, ¿e utrzymaj¹ siê uczelnie s³abe i tanie. Ta
opinia oznacza zastosowanie zasady równania w dó³. Sk¹d siê bierze taki pogl¹d? Dlaczego mówi siê tylko o uczelniach prywatnych, a milczy o s³aboci uczelni pañstwowych, op³acanych przez spo³eczeñstwo?
Ludzie g³osz¹cy pesymistyczne opinie w tej kwestii maj¹ najczêciej wysokie dochody,
kupuj¹ dobra i us³ugi najwy¿szej jakoci, a innym polecaj¹ us³ugi edukacyjne niskiej jakoci.
Zasada Kalego?
Przys³owia ucz¹, ¿e cz³owiek biedny powiêksza swoj¹ biedê, gdy kupuje dobra niskiej
jakoci. Ta zasada dotyczy tak¿e spo³eczeñstwa. Nie mo¿na uznaæ za rozumn¹ opinii, ¿e
szko³y s³abe wyeliminuj¹ szko³y dobre. Trzeba tak¿e badañ, by ustaliæ, które szko³y publiczne i prywatne s¹ bardzo dobre, dobre, s³abe, bardzo s³abe. Rankingi dziennikarskie nie s¹
bowiem wiarygodne12.
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W ci¹gu dwunastu lat nie przeprowadzono badañ nad wynikami pracy szkó³ wy¿szych.
Równie¿ w procesie akredytacji nie uwzglêdnia siê oceny wyników produktów finalnych w dydaktyce. Pora, aby wykonaæ takie badania. Drogê przetar³y komisje oceniaj¹ce wyniki nauczania w Polsce w klasach szóstych szko³y podstawowej i w klasach trzecich szkó³ gimnazjalnych.
Nie jest mo¿liwe, by wszystkie uczelnie chcia³y i mog³y mieæ bardzo dobre wyniki pracy. Na rynkach produktów i us³ug oferuje siê towary o ró¿nej jakoci, ale te najtañsze równie¿
znajduj¹ klientów, bo te¿ s¹ u¿yteczne, nie kupuje siê ich po to, aby od razu wyrzuciæ. Ta
sama zasada jest potrzebna w pracy uczelni. Poziomy jakoci us³ug edukacyjnych musz¹ byæ
rozpoznawalne przez klientów  czyli studentów. Musi byæ dostrzegalne tak¿e to, ¿e wy¿szej
jakoci us³ugi tworz¹ bardziej op³acalne kwalifikacje. Wtedy nie znajduje zastosowania zasada równania w dó³. Ludzie bêd¹ potrafili dokonaæ racjonalnych wyborów równie¿ na
rynku us³ug edukacyjnych  niematerialnych, je¿eli bêd¹ mieli odpowiednie informacje.
Jednym z warunków prowadz¹cych do poprawy wartoci us³ug edukacyjnych w wy¿szych
szko³ach ekonomicznych i innych uczelniach kszta³c¹cych na kierunkach ekonomicznych
jest racjonalna organizacja kierunków studiów. Dziêki niej mo¿na tak¿e obni¿yæ koszty kszta³cenia w prywatnych i publicznych szko³ach wy¿szych.

12

Por. B. Ja³owiecki: Czy mo¿na ufaæ rankingom szkó³ wy¿szych?, Master of Business Administration 2002, nr 4 (57).
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Kierunki i organizacja studiów
ekonomicznych
 propozycja uporz¹dkowania1
1. Uporz¹dkowanie poziomów studiów
Bezporednia konfrontacja kwalifikacji absolwentów uczelni ekonomicznych z otoczeniem w dobie globalizacji gospodarki i integracji w ramach Unii Europejskiej, a tak¿e implikacje boloñskiego programu dostrajania kszta³cenia na poziomie wy¿szym nakazuj¹ przygotowaæ i realizowaæ program studiów ekonomicznych i biznesowych na trzech poziomach
 licencjackim, magisterskim i doktorskim  wed³ug standardów odpowiadaj¹cych poziomowi studiów Bachelor of Arts/Science (BA, BSc.), Master of Arts/Science (MA, MSc.) oraz Doctor of Philosophy (Ph.D.) w przoduj¹cych uczelniach Zachodu, zw³aszcza amerykañskich,
które w istocie takie standardy dyktuj¹. Spopularyzowana powinna zostaæ informacja o takich programach studiów magisterskich i doktoranckich, które wynikaj¹ z koniecznoci likwidacji luki edukacyjnej, jaka dzieli kszta³cenie ekonomiczne na poziomie uwa¿anym w Polsce za magisterski i doktorski od standardów uwa¿anych za magisterski i doktorski na tzw.
wiecie, przez który rozumie siê zazwyczaj czo³owe uniwersytety amerykañskie i trzy najwa¿niejsze uczelnie angielskie. Tamtejsze standardy s¹ zreszt¹ szeroko rozpowszechnione,
uznawane i przyjmowane w nawet niezbyt znanych placówkach.
W przypadku Polski musia³oby to oznaczaæ odejcie od optymistycznego przekonania
o wystarczalnoci minimów programowych przedmiotów kierunkowych studiów ekonomicznych i biznesowych, wymienionych w Uchwale Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego nr 290/
96. W lad za tym musia³aby siê upowszechniæ informacja, ¿e ekonomiczne studia magisterskie w Polsce w przewa¿aj¹cej mierze, jak dotychczas, spe³niaj¹ naprawdê jedynie standardy
studiów pierwszego stopnia (BA) realizowane w uniwersytetach o renomie miêdzynarodowej. Co wiêcej, mo¿na by wskazaæ przyk³ady, ¿e nie tylko na studiach magisterskich, ale
nawet i doktoranckich za wystarczaj¹ce uznawane s¹ podrêczniki poziomu podstawowego.
Wyra¿am jednoczenie przewiadczenie, ¿e samo rozró¿nienie poziomów kszta³cenia
ekonomicznego i biznesowego na licencjacki i magisterski zasadza siê na:
■ wyjciu poza statykê porównawcz¹ w analizie mikro- i makroekonomicznej i prowadzeniu bardziej skomplikowanych zagadnieñ analizy dynamicznej, a st¹d i bar-

Zasadniczy zr¹b propozycji uporz¹dkowania studiów ekonomicznych powsta³ jeszcze w roku 1995, w trakcie tworzenia programu naukowo-dydaktycznego Katedry Teorii Kapita³u i jej wkomponowania w strukturê Szko³y G³ównej
Handlowej.

1
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dziej z³o¿onego aparatu matematycznego (np. w miejsce lagran¿anianów
pojawiaj¹ siê hamiltoniany);
■ wyjciu poza schematy zale¿noci deterministycznych na rzecz procesów stochastycznych;
■ sposobie wyk³adu i zadawania pytañ  na poziomie wy¿szym na ogó³ nie stawia siê problemów typu znajd rozwi¹zanie, ale raczej udowodnij, ¿e...;
■ poszerzeniu g³êbokoci i spektrum analizy. Przede wszystkim rozumowanie jest
poszerzane o inwestycje i ich analizê, o prognozowanie zachowañ, o grê podmiotów walcz¹cych o rynek  zaledwie sygnalizowane w podrêcznikach poziomu redniego (jak np. w podrêczniku Variana, w rozdziale o oligopolu). Jest to
naturalne, gdy przechodzimy do zagadnieñ dynamicznych. Zakres rozwa¿añ
poszerzany jest te¿ o badanie wp³ywu na zachowania uczestników rynku kolejnych czynników, jak np. efekty zewnêtrzne, niepewnoæ, nierówna informacja,
albo czynników odzwierciedlaj¹cych s³aboci charakteru ludzi i instytucji (pokusa nadu¿ycia, pieczeniarstwo, kamufla¿ itp.)
Stosownie do meritum mo¿na wskazaæ wyró¿niki formalno-dydaktyczne decyduj¹ce
o uznaniu programu studiów magisterskich za spe³niaj¹cy kryteria wiatowe. Pierwszy wyró¿nik to odwo³anie siê do tzw. podrêczników zaawansowanych do nauczania teorii mikroi makroekonomii (w odró¿nieniu od podrêczników poziomu redniego  jak np. autorstwa
H.R. Variana  w Polsce uznawanych powszechnie za wystarczaj¹ce do otrzymania tytu³u
magistra). Drugi  to konsekwentne zastosowanie przy wyk³adaniu przedmiotów specjalistycznych koncepcji i narzêdzi teoretycznych, w tym metod ilociowych, poznanych na zajêciach z teorii ekonomii, ekonometrii, statystyki, a tak¿e matematyki i filozofii, bez czego studenci nie s¹ w stanie odró¿niæ modelowania symulacyjnego od modelowania (odkrywania
istoty) rzeczywistoci.
W nauczaniu ekonomii w uniwersytetach zachodnich wyró¿nia siê trzy poziomy: podstawowy (basic), redni (intermediate) oraz zaawansowany (advanced) i adekwatnie do tego
u¿ywa siê podrêczników ró¿nego poziomu. Do grupy pierwszej, ze znanych w Polsce, zaliczaj¹ siê podrêczniki autorstwa R.B. McKenziego, P.A. Samuelsona czy D. Begga, S. Fischera
i R. Dornbusha. Poziom wyk³adu w tych podrêcznikach uznaje siê za wstêpny, a wiêc niewystarczaj¹cy do ubiegania siê o stopieñ Bachelor. Do uzyskania tego stopnia upowa¿nia dopiero wys³uchanie wyk³adów opartych na podrêcznikach poziomu redniego oraz zdanie na ich
podstawie egzaminów. Do tej grupy nale¿¹ znane w Polsce podrêczniki autorstwa H.R. Variana albo D. Laidlera i S. Estrina  w przypadku mikroekonomii oraz R.J. Barro lub J.B. Taylora w przypadku makroekonomii.
Podrêczniki do teorii ekonomii poziomu zaawansowanego, do tej pory nie by³y stosowane w Polsce przy nauczaniu ekonomii na studiach magisterskich i doktoranckich. Dopiero
ostatnio ukaza³ siê podrêcznik Davida Romera Makroekonomia dla zaawansowanych, w przek³adzie prof. Adama Szeworskiego.
Jak dot¹d zatem ekonomiczne i biznesowe studia magisterskie w Polsce nie spe³niaj¹ na
ogó³ standardów miêdzynarodowych  poruszamy siê jak gdyby po ni¿szej orbicie i nie jest
mo¿liwe wejcie na orbitê wy¿sz¹ bez importu nauczycieli z renomowanych orodków
albo bez zatrudnienia polskich absolwentów renomowanych uniwersytetów, którzy potrafiliby poprowadziæ wyk³ady na odpowiednim poziomie.
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Wprowadzenie do programu studiów magisterskich obowi¹zkowych przedmiotów zaawansowanej mikro- i makroekonomii oraz zaawansowanych zagadnieñ matematycznych (np. teorii sterowania) musi b¹d stanowiæ nastêpstwo poczucia odpowiedzialnoci za przygotowanie
absolwentów do konkurencji na rynku pracy, b¹d wynikn¹æ z intelektualnych ambicji nad¹¿enia za programami studiów magisterskich w czo³owych uczelniach zachodnich.

2. Docelowa struktura kierunkowa studiów
Trudno stwierdziæ, czy docelowa liczba kierunków studiów ekonomicznych ma rzeczywicie oznaczaæ jaki stan absolutny, stan uk³adu, który ju¿ nie ulega zmianie. Faktycznie
przecie¿ ca³y rozwój myli ludzkiej to wy³anianie siê wci¹¿ nowych dyscyplin z matki filozofii, ale odwo³uj¹c siê do poczynionych obserwacji, mo¿na wyraziæ przypuszczenie, ¿e obecnie realizuje siê na wiecie trzy kierunki studiów ekonomicznych:
■ ekonomia (economics);
■ kierowanie dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ (business economics);
■ polityka publiczna (public policy).
Rozró¿nienie wy³ania siê w nastêpstwie ró¿nic w sposobie stawiania problemów i w lad
za tym ró¿nic w przedmiocie odkryæ naukowych. Ryzykuj¹c nara¿enie siê na zarzut uproszczenia, g³oszê tezê, ¿e:
■ Ekonomia pyta o to, jakie zjawiska, zachowania, procesy gospodarcze objania
dany czynnik lub kategoria oraz odkrywa wyjaniaj¹c¹ moc danego czynnika
b¹d kategorii w ró¿nych zastosowaniach, czêsto z pozoru od siebie odleg³ych. Na przyk³ad pokusa nadu¿ycia (moral hazard) odkrywana jest jako czynnik wyjaniaj¹cy zarówno zachowañ instytucji finansowych, jak i indywidualnych zachowañ przy korzystaniu z us³ug komunikacji publicznej. Innym przyk³adem mo¿e byæ kategoria kapita³u ludzkiego, odkrywanego zarówno w zagadnieniach wzrostu gospodarczego, jak i w wyborach pojedynczego konsumenta. Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ: stopa substytucji, stopa procentowa, regu³a
maksymalizacji u¿ytecznoci, relacja suwerenpe³nomocnik itd. Formu³uje siê
przy tym regu³y samej istoty oddzia³ywania danego czynnika (dzia³ania czystego, w abstrakcji od innych), prowadzi to do formu³owania praw, do budowy modeli ekonomicznych.
■ Zarz¹dzanie dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ pyta o to, jakie czynniki objaniaj¹ dane
zjawisko, proces, zachowanie, wybór, przyjmuj¹c punkt widzenia indywidualnego decydenta podejmuj¹cego wybory w imiê w³asnego interesu (firmy, osoby). Poszukuje, czy czego nie pominiêto w opisie. Prowadzi to do formu³owania modeli ekonometrycznych i szukania statystycznej istotnoci.
■ Polityka publiczna stawia podobne pytania jak kierowanie dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, tyle tylko, ¿e pyta o czynniki i analizuje wybory dokonywane przez podmiot decyzyjny, ale w imieniu nie swoim, tylko w imieniu zbiorowoci i w tym
sensie internalizuje wszystko, jeli jest poprawnie rozumiana.
W ramach ka¿dego z wymienionych kierunków mo¿emy mieæ do czynienia ze specjalnociami podobnymi z nazwy, ale zgo³a inaczej uprawianymi.
■ Ekonomia zarówno w wiecie, jak i w Polsce obejmuje takie specjalnoci jak:
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■

■

teoria handlu zagranicznego (miêdzynarodowe stosunki gospodarcze  international economics), pieni¹dz i bankowoæ, ekonomia pracy, organizacja i regulacja rynków, analiza ekonomiczna, inwestycje i zarz¹dzanie finansowe, teoria
zachowania konsumenta, marketing i prognozowanie rynku, teoria i wycena
kapita³u, ekonomia informacji itd.;
Polityka publiczna obejmuje np. finanse samorz¹dowe, ekonomikê i zarz¹dzanie sektorem publicznym (kultura, zdrowie, edukacja), zarz¹dzanie funduszami
publicznymi, gospodarkê miejsk¹.
Zarz¹dzanie dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ obejmuje np. marketing, zarz¹dzanie
strategiczne, zarz¹dzanie operacyjne, rachunkowoæ i zarz¹dzanie finansami,
operacje kapita³owe, zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, informatykê gospodarcz¹.

3. Organizacja uczelni ekonomicznych
Kryterium merytoryczne wyznacza trójwydzia³ow¹ organizacjê dzia³alnoci dydaktycznej na wy¿szych uczelniach ekonomicznych:
1.
2.
3.

Wydzia³ Ekonomii (Graduate School of Economics).
Wydzia³ Zarz¹dzania (dzia³alnoci¹ gospodarcz¹) (Graduate School of Business).
Wydzia³ Polityki Publicznej (Graduate School of Public Policy)

W przedstawionej propozycji organizacji nie ma, jak widaæ, specjalnych rewelacji, bo
z ³atwoci¹ odnajdujemy wydzia³y ekonomii i zarz¹dzania w polskich uniwersytetach, z tym
jednak wa¿nym zastrze¿eniem, ¿e nie odnajdujemy  chyba nigdzie w Polsce  wydzia³ów,
które dawa³yby siê porównaæ z wymienionym w punkcie 3.
Za najwa¿niejszy problem uwa¿am jednak uzgodnienie nie definicji kierunków i ich liczby,
ale poziomu wymagañ i standardów merytorycznych definiuj¹cych studia wy¿sze w ogóle
w oraz w podziale na poziom licencjacki, magisterski i doktorski. Na tym polu bowiem mamy
prawdopodobnie do czynienia ze zjawiskiem pokusy nadu¿ycia (moral hazard), przeradzaj¹cym siê i funkcjonuj¹cym jako bezkarne ze swej istoty pieczeniarstwo (free riding).

41

Danuta Strahl
Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu

Zasady tworzenia kierunków
studiów  dzi i jutro
1. Podstawy prawne tworzenia kierunków
studiów
Ustawa z 12 wrzenia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym, z póniejszymi zmianami, okrela ogólne ramy tworzenia i prowadzenia kierunków studiów w art. 4a, który brzmi:
1. Nauczanie w uczelni odbywa siê w ramach kierunków studiów zgodnie z ustalonymi
standardami nauczania.
2. Minister w³aciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego, w porozumieniu z ministrami w³aciwymi do spraw: zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz transportu i gospodarki morskiej, nakrela w drodze rozporz¹dzenia:
1) warunki, jakie powinna spe³niaæ uczelnia, aby utworzyæ i prowadziæ kierunek
studiów na okrelonym poziomie kszta³cenia, uwzglêdniaj¹c w szczególnoci liczbê nauczycieli akademickich posiadaj¹cych tytu³ naukowy lub stopieñ naukowy,
zaliczanych do minimum kadrowego  wraz z form¹ zatrudnienia, a tak¿e proporcje tych pracowników do liczby studentów na danym kierunku studiów;
2) nazwy kierunków studiów;
3) standardy nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomie kszta³cenia, uwzglêdniaj¹c sylwetkê absolwenta, ramowe treci nauczania dla poszczególnych przedmiotów, zarówno w grupie przedmiotów ogólnych, podstawowych, jak i kierunkowych;
4) standardy kszta³cenia nauczycieli, uwzglêdniaj¹c sylwetkê absolwenta, przedmioty kszta³cenia nauczycielskiego, wymiar praktyk oraz treci programowe i wymagane umiejêtnoci;
5) szczegó³owe warunki tworzenia filii lub wydzia³u zamiejscowego uczelni,
uwzglêdniaj¹c obowi¹zek spe³nienia prze tê jednostkê odrêbnie dla ka¿dego
kierunku studiów, wymagañ co do jego utworzenia i prowadzenia na okrelonym poziomie kszta³cenia.
3. Senat uczelni, o której mowa w art. 12 ust. 1, po uzyskaniu zgody Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, mo¿e podj¹æ uchwa³ê o utworzeniu i prowadzeniu kierunku studiów
innego ni¿ okrelone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.
Nowelizacja Ustawy o szkolnictwie wy¿szym, wprowadzona 20 lipca 2001 r. (Dz.U.
2001, nr 85, poz. 924), w istotny sposób zmienia dotychczasowe zasady tworzenia nowych
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i prowadzenia istniej¹cych kierunków studiów. Z dniem 1 stycznia 2002 r. opiniê o przyznaniu uczelni uprawnieñ do prowadzenia studiów na okrelonym kierunku wyra¿a Pañstwowa
Komisja Akredytacyjna a nie, jak do tej pory, Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego. Jak widaæ, ustawa nie reguluje trybu powo³ywania nowych kierunków. Natomiast tryb ten wy³ania
siê w art. 48.1 ustawy, dotycz¹cym kompetencji Senatu:
Do kompetencji Senatu nale¿y:
1) ustalanie ogólnych kierunków dzia³alnoci uczelni
2) tworzenie i znoszenie, na wniosek rady wydzia³u, kierunków studiów.
Omawiana nowelizacja przynios³a nowe akty prawne w formie rozporz¹dzeñ. I tak, sprawy
tworzenia i prowadzenia kierunków studiów w szko³ach wy¿szych reguluje Rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spe³niaæ uczelnia, aby utworzyæ i prowadziæ kierunek studiów oraz nazw kierunków studiów. Standardy kszta³cenia kierunkowego reguluje Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z18 kwietnia 2002 r. w sprawie okrelenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kszta³cenia.
Wymienione rozporz¹dzenia precyzyjnie okrelaj¹ tzw. minima kadrowe dla poszczególnych grup kierunków w dwóch kategoriach pracowników, tj. ze stopniem doktora habilitowanego lub z tytu³em profesora oraz ze stopniem doktora. Minima kadrowe s¹ szczegó³owo okrelone dla kszta³cenia na poziomie magisterskim oraz zawodowym (licencjackim).
Najmniej ostre wymagania kadrowe zosta³y sformu³owane dla kierunków artystycznych,
filologii oraz kierunków ujêtych na licie w pozycjach 92102 (archeologia, etnologia, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia, ochrona dóbr kultury, papiernictwo i poligrafia).
Klasycznym wymogiem kadrowym jest zatrudnienie co najmniej omiu nauczycieli akademickich maj¹cych tytu³ naukowy profesora lub stopieñ naukowy doktora habilitowanego,
reprezentuj¹cych specjalnoci wchodz¹ce w zakres danego kierunku studiów, w tym co najmniej piêciu reprezentuj¹cych specjalnoci, w których uzyskiwane s¹ dyplomy na tym kierunku (z pewnymi wyj¹tkami dla takich kierunków jak nawigacja, mechanika i budowa maszyn  prowadzonych w wy¿szych szko³ach morskich  oraz architektura i urbanistyka). Warto jeszcze pamiêtaæ, ¿e do minimum kadrowego wliczani s¹: w uczelniach pañstwowych 
nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawie mianowania, a w uczelniach niepañstwowych  nauczyciele akademiccy zatrudnieni w pe³nym wymiarze czasu pracy, dla których
uczelnia ta stanowi podstawowe miejsce pracy.
Ponadto rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla studiów magisterskich1
stawia wymogi prowadzenia badañ naukowych w dyscyplinach odpowiadaj¹cych danemu
kierunkowi studiów oraz posiadania bazy materialnej umo¿liwiaj¹cej prowadzenie badañ
naukowych i zajêæ dydaktycznych (tj. bazy lokalowej i laboratoryjnej oraz odpowiednio wyposa¿onej biblioteki). Precyzyjnie s¹ te¿ ustalone proporcje miêdzy liczb¹ nauczycieli akademickich maj¹cych tytu³ naukowy profesora lub stopieñ naukowy doktora habilitowanego a liczb¹ studentów na danym kierunku studiów.

Ze wzglêdu na ograniczone ramy opracowania pomijam zasady tworzenia kierunków studiów na poziomie studiów
zawodowych.

1
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Uruchomienie kierunków studiów z listy Nazwy kierunków studiów (za³¹cznik do Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 28 marca 2002 r., poz. 480) ma doskonale wypracowan¹ procedurê, która obejmuje:
■ z³o¿enie wniosku o uruchomieniu kierunku zg³oszonego przez senat szko³y wy¿szej na wniosek odpowiedniej rady wydzia³u;
■ sformu³owanie opinii przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹ (PKA)  wczeniej, do koñca 2001 roku  przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego;
■ decyzjê Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
W wietle zmian wprowadzonych w Ustawie z 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych oraz zmianie niektórych innych ustaw proces formu³owania opinii przez PKA wynika dzi z opinii ekspertów powo³anych przez Komisjê i opinii cz³onków Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, opinii w formie
uchwa³y Prezydium Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, a nastêpnie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Dotychczasowa procedura pozwoli³a na utworzenie 102 kierunków
kszta³cenia na poziomie studiów magisterskich. Mo¿na zatem postawiæ pytanie, czy polski
system szkolnictwa wy¿szego ma zbyt du¿o (lub zbyt ma³o) kierunków studiów, czy te¿ nie
nale¿y w ogóle zadawaæ takich pytañ?

2. Refleksje nad zasadnoci¹ procedury
tworzenia i prowadzenia kierunków studiów
Dyskusja nad modelem systemu edukacji wy¿szej w Polsce w wymiarze kierunków studiów trwa od wielu lat, a szczególnie mocno ujawni³a siê w momencie transformacji  a wiêc
na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Spór toczy siê miêdzy zwolennikami tzw. makrokierunków a przeciwnikami takiej koncepcji, opowiadaj¹cymi siê za kierunkami wyranie sprofilowanymi. Moja obecnoæ w Radzie G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego w latach 19971999 nie
pozwala mi jednoznacznie oceniæ, która tendencja przewa¿a³a.
Podejmowano bowiem decyzje, które sprzyja³y komasacji kierunków, jak np. utworzenie kierunku stosunki miêdzynarodowe w miejsce miêdzynarodowych stosunków gospodarczych. Zdaniem zwolenników tej idei formu³a taka mia³a zapobiegaæ tworzeniu nowych
kierunków, typu: amerykanistyka, europeistyka itp. Jednak w ostatnich latach powsta³o
kilka nowych kierunków, jak np. architektura krajobrazu (przy istniej¹cym kierunku architektura i urbanistyka), nauki o rodzinie, in¿ynieria i zarz¹dzanie produkcj¹, papiernictwo i poligrafia, optotronika.
W rodowisku uczelni ekonomicznych dyskusje tocz¹ siê wokó³ koncepcji prowadzenia jedynie dwóch makrokierunków: ekonomia oraz zarz¹dzanie, ale wydaje siê, ¿e
wiêkszoæ opowiada siê za utrzymaniem obecnej liczby i profilu kierunków, ze wskazaniem na ich rozwój. S¹ bowiem sygna³y, ¿e uczelnie ekonomiczne wyst¹pi³y o utworzenie
kierunku administracja publiczna (taki kierunek istnieje w wielu krajach zachodnich) i maj¹
wyst¹piæ o utworzenie kierunku transport i logistyka, a tak¿e rachunkowoæ i skarbowoæ.
Uwa¿am, ¿e rozwój systemu edukacji nie mo¿e nie mieæ wp³ywu na zmiany w strukturze kierunków studiów. Tempo rozwoju nauki bêdzie równie¿ wymuszaæ takie zmiany w profilu kszta³cenia na poziomie kierunków. Jest tylko problem  jak te zmiany powinny przebiegaæ, by z jednej strony nie zagubiæ akademickoci i wysokich standardów kszta³cenia, a z dru-
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giej  by pozwoliæ na realizacjê dobrych pomys³ów w tworzeniu nowych kierunków, a tak¿e
na umieranie kierunków, których czas min¹³ ze wzglêdu na powstanie nowych idei i koncepcji naukowych.
Aby zachowaæ  trudny przecie¿, ale konieczny  umiar w powo³ywaniu nowych kierunków studiów, warto uporz¹dkowaæ szczegó³owe rozwi¹zania, które w konsekwencji utworz¹
rozs¹dne, ogólne ramy koncepcji kszta³cenia. Nasuwaj¹ siê zatem nastêpuj¹ce pytania szczegó³owe:
1. Czy tworzenie nowych kierunków studiów powinno byæ regulowane, czy te¿
liberalizowane?
2. Czy polski system edukacji na poziomie wy¿szym powinien rozwijaæ model
makrokierunków, o wyranie ograniczonej liczbie kierunków, czy te¿ model wielokierunkowy?
3. Jaki model powinno preferowaæ rodowisko uczelni kszta³c¹cych na kierunkach
ekonomicznych?
4. Czy obowi¹zuj¹ce obecnie warunki tworzenia i prowadzenia kierunków studiów na poziomie magisterskim s¹ wystarczaj¹co rygorystyczne, by zapewniæ
wysok¹ jakoæ kszta³cenia?
5. Jaka powinna byæ relacja miêdzy dyscyplinami wiedzy i dziedzinami wiedzy
a kierunkami kszta³cenia?
6. Czy standardy powinny okrelaæ progi stycznoci z innymi kierunkami (np. poprzez minima programowe w formule liczby godzin i treci programowych)?
Ustalenie progu, aczkolwiek ryzykowne, mo¿e strzec przed mno¿eniem ma³o
uzasadnionych nowych kierunków. Rozwi¹zanie to ma te¿ s³ab¹ stronê. Mog¹
bowiem istnieæ kierunki, które siê dezaktualizuj¹, a tak¿e nowe kierunki niewiele wnosz¹ce do programu, które pomagaj¹ w jego o¿ywieniu, nadaj¹c mu wymiar atrakcyjnoci, który ma znaczenie dla kandydatów na studia.
7. Jakie powinny byæ kryteria tworzenia nowych kierunków (czy np. opis sylwetki
absolwenta uwzglêdniaj¹cy wiedzê, umiejêtnoci i postawy, minimum programowe, minimum kadrowe, relacje z okrelonymi dyscyplinami wiedzy, relacje
do programów  zbli¿onych profilem do nowego kierunku i istniej¹cych ju¿
kierunków studiów bêd¹ wystarczaj¹ce)?
8. Czy wnioskodawc¹ o utworzenie nowego kierunku mo¿e byæ jedna uczelnia,
czy te¿ powinno ich byæ kilka, w tym jedna o pe³nych uprawnieniach akademickich? Rozwi¹zanie drugie mo¿e bowiem zapewniæ powo³anie nowego kierunku na uczelni o tradycjach akademickich i dowiadczeniu dydaktycznym oraz
sygnalizowaæ, ¿e dana dziedzina edukacyjna ma ju¿ mocno ukszta³towany popyt i nie jest wynikiem lobbingu w¹skiej grupy nauczycieli akademickich.
9. Czy sylwetka absolwenta nowego kierunku nie powinna byæ wyranie odmienna od sylwetek istniej¹cych ju¿ kierunków? Gdzie ta odmiennoæ powinna byæ
szczególnie wyrana  w zakresie wiedzy, umiejêtnociach czy rynku pracy?
10. Czy nale¿y stworzyæ definicjê kierunku?
11. Jakie powinny byæ przes³anki powo³ania nowego kierunku (np. rozwój dyscyplin naukowych, potrzeby gospodarki, trendy edukacji na poziomie wy¿szym
w wiecie, rozwój cywilizacji)?
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12. Jaki tryb konsultacji rodowiskowej powinien towarzyszyæ powstawaniu nowego kierunku?
13. Czy standardy wiedzy dla danego kierunku studiów powinny okrelaæ wiêkszy
zwi¹zek kierunku z istniej¹cymi dyscyplinami wiedzy?
14. Czy powo³ywanie interdyscyplinarnych kierunków studiów powinno byæ oparte
na ostrzejszych kryteriach kadrowych ni¿ w przypadku kierunków jednorodnych?
Aby odpowiedzieæ na te pytania, trzeba przeprowadziæ wiele dyskusji, analiz i ocen.Na
kilka z nich spróbujê poszukaæ odpowiedzi, choæ bêdzie to tylko jedno z mo¿liwych spojrzeñ na ten nie³atwy przecie¿ problem. Otó¿ zastanawiaj¹c siê nad pierwszym pytaniem,
uwa¿am, i¿ aktualna regulacja dotycz¹ca tworzenia nowych kierunków nie zamyka rodowisku mo¿liwoci kreowania nowych koncepcji kszta³cenia, a jednoczenie solidnie weryfikuje (poprzez dzia³alnoæ Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej) ich zasadnoæ. Odpowied
na pytanie drugie i trzecie zawarta jest w tabeli 1 oraz tabeli 2,w których przedstawiono
wady i zalety modelu preferuj¹cego ograniczanie liczby kierunków kszta³cenia, modelu
sprzyjaj¹cego makrokierunkom oraz modelu realizuj¹cego kierunki jednorodne.
W odpowiedzi na pytanie pi¹te, a porednio i trzynaste, mo¿e pomóc analiza relacji miêdzy kierunkami kszta³cenia a dziedzinami i dyscyplinami naukowymi, w zakresie których mog¹
byæ nadawane stopnie naukowe. Relacje te ilustruj¹ tabele 3, 4, 5.
Tabela 1. Model preferuj¹cy ograniczenie liczby kierunków studiów

Wady
pokusa tworzenia bardzo wielu (na ogó³)
specjalnoci  w odpowiedzi na oczekiwania
kandydatów, gospodarki, rozwoju dyscyplin
naukowych

czytelny dla otoczenia system edukacji
ekonomicznej:
 ekonomia
 zarz¹dzanie

rozwój specjalnoci jako nieregulowany element
edukacji mo¿e nie byæ harmonijny z rozwojem
kadry naukowej

jednoznaczne osadzenie w dziedzinie (nauki
ekonomiczne) i dyscyplinach naukowych:
 ekonomia
 nauki o zarz¹dzaniu

konflikty rodowiskowe przy tworzeniu
minimum programowego i programu studiów
 zbyt w¹skie ujêcie dla wielu specjalnoci
w du¿ych orodkach akademickich;

mo¿liwoæ jednoznacznego przyporz¹dkowania
kadry do kierunku

brak wzajemnych oddzia³ywañ: rozwoju nauki
i dydaktyki;

czytelna komunikacja miêdzy pracodawcami
i absolwentami;

brak pokrycia wyranych obszarów dla edukacji,
np. umiejêtnoci absolwenta kierunku
informatyka i ekonometria nie dadz¹ kierunki:
 ekonomia
 zarz¹dzanie i marketing
 finanse i bankowoæ

rozwój studiów podyplomowych wynikaj¹cy
z potrzeby specjalizacji czy te¿ pog³êbiania
wiedzy

specjalnoci nie zast¹pi¹ automatycznie
kierunków, przy rozwiniêtym obszarze nauki
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Tabela 2. Model preferuj¹cy makrokierunki i kierunki jednorodne

Wady

Zalety

Model preferuj¹cy makrokierunki (np. stosunki miêdzynarodowe)
trudne do uzgodnienia minimum programowe

du¿e mo¿liwoci tworzenia specjalnoci przy
stabilizacji nazwy kierunku i podstaw
dydaktycznych kierunku;

bardzo ogólna sylwetka absolwenta
du¿a odmiennoæ profilu absolwenta
w zale¿noci od typu uczelni
brak jednoznacznej informacji dla pracodawcy
trudniej definiowalny profil pracownika
naukowego odpowiedzialnego za kierunek
(politolog, kulturoznawca, ekonomista)
konieczno æ mno¿enia specjalnoci, nie zawsze
zabezpieczona kadr¹ (brak regulacji)
Model preferuj¹cy kierunki jednorodne
pokusa tworzenia nowych kierunków

³atwiejszy konsens dla minimum programowego

hermetycznoæ kierunku, co mo¿e (choæ nie
musi) hamowaæ jego rozwój

bardziej uprofilowana specjalnoæ naukowa
kadry odpowiedzialnej za kierunek
mniejsza pokusa multiplikacji dla specjalnoci,
co w konsekwencji sprawia, ¿e jakoæ
kszta³cenia jest zapewniana przez omiu
pracowników samodzielnych, w tym piêciu
z kierunku
silny zwi¹zek z okrelon¹ dyscyplin¹ wiedzy

W tabeli 3 podano kierunki studiów, które pokrywaj¹ siê z dyscyplinami nauki w danej
dziedzinie. W tabeli 4 umieszczono te grupy kierunków, które nie pokrywaj¹ wszystkich dyscyplin nauki w obrêbie dziedzin, a w tabeli 5 podano kierunki studiów, wyranie rozbudowuj¹ce ofertê edukacyjn¹ w stosunku do istniej¹cych dyscyplin czy te¿ dziedzin nauki. Jak
widaæ, w tej ostatniej grupie znajduj¹ siê kierunki studiów ekonomicznych, medycznych,
kultury fizycznej, humanistycznych oraz artystycznych. Najbardziej zauwa¿alna zgodnoæ
miêdzy kierunkami kszta³cenia a dyscyplinami i dziedzinami nauki wystêpuje w zakresie nauk
matematycznych, prawnych, technicznych, weterynaryjnych, rolniczych, farmaceutycznych
oraz niektórych dyscyplin humanistycznych.
Patrz¹c na przeprowadzon¹ klasyfikacjê kierunków kszta³cenia, warto zauwa¿yæ, ¿e rozszerzona paleta edukacyjna pojawia siê w tych dziedzinach nauki, których wewnêtrzny podzia³ na dyscypliny jest wyranie skromniejszy.
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Tabela 3. Relacje miêdzy nazwami kierunków studiów a dziedzinami i dyscyplinami wiedzy

Dziedzina  dyscyplina
Nauki matematyczne
 informatyka
 matematyka

 informatyka
 matematyka

Nauki prawne
 nauka administracji
 prawo, prawo kanoniczne

 nauka administracji
 prawo, prawo kanoniczne

Nauki weterynaryjne

 weterynaria

Nauki techniczne
 automatyka i robotyka
 budownictwo
 elektronika
 telekomunikacja
 elektrotechnika
 geodezja i kartografia
 górnictwo
 informatyka
 in¿ynieria chemiczna
 in¿ynieria materia³owa
 in¿ynieria rodowiska
 mechanika
 budowa i eksploatacja maszyn
 metalurgia
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 automatyka i robotyka
 budownictwo
 elektronika i telekomunikacja
 elektrotechnika
 geodezja i kartografia
 górnictwo i geologia
 informatyka
 in¿ynieria chemiczna
 in¿ynieria materia³owa
 in¿ynieria rodowiska
 mechanika i budowa maszyn

 technologia chemiczna
 transport
 w³ókiennictwo

 metalurgia
 technologia chemiczna
 technologia drewna
 transport
 w³ókiennictwo

Nauki humanistyczne
 archeologia
 etnologia
 filozofia
 jêzykoznawstwo
 literaturoznawstwo
 psychologia
 nauki o poznaniu i komunikacji
 historia

 archeologia
 etnologia
 filozofia
 filologia
 filologia polska
 psychologia
 dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna
 historia

Nauki rolnicze
 agronomia
 ogrodnictwo
 rybactwo
 zootechnika
 technologia ¿ywnoci i ¿ywienia
 in¿ynieria rolnictwa
 kszta³towanie rodowiska

 rolnictwo
 ogrodnictwo
 rybactwo
 zootechnika
 technologia ¿ywnoci i ¿ywienie cz³owieka
 in¿ynieria rolnictwa i lenictwo

Nauki farmaceutyczne

farmacja
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Tabela 4. Grupy kierunków studiów nie pokrywaj¹ce wszystkich odpowiadaj¹cych dyscyplin nauki

Dziedzina  dyscyplina
Nauki o Ziemi
 geografia
 geologia
 oceanologia
 geofizyka

Kierunek studiów
 geografia
 geologia
 oceanografia

Nauki lene
 drzewnictwo
 lenictwo

 lenictwo

Nauki humanistyczne
 nauki o zarz¹dzaniu
Nauki techniczne
 biocybernetyka i in¿ynieria biomedyczna
Nauki biologiczne
 biochemia
 biologia
 biotechnologia
 ekologia

 biologia
 biotechnologia
 ochrona rodowiska

Nauki chemiczne
 biochemia
 chemia
 technologia chemiczna

 chemia
 technologia chemiczna

Nauki fizyczne
 astronomia
 fizyka
 geofizyka
 biofizyka

 astronomia
 fizyka
 fizyka techniczna

Tabela 5. Grupy kierunków studiów o bogatszej palecie w stosunku do odpowiadaj¹cych dziedzin i dyscyplin nauki

Dziedzina  dyscyplina

Kierunek studiów

1

2

Nauki medyczne
 biologia medyczna
 medycyna
 stomatologia

Nauki o kulturze fizycznej

 analityka medyczna
 kierunek lekarski
 stomatologia
 po³o¿nictwo
 pielêgniarstwo
 zdrowie publiczne
 fizjoterapia
 turystyka i rekreacja
 wychowanie fizyczne
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1
Nauki techniczne
 architektura i urbanistyka
Nauki humanistyczne
 nauki o polityce
 nauki o sztuce
 pedagogika
 socjologia

2
 architektura i urbanistyka
 architektura wnêtrz
 architektura krajobrazu
 politologia
 stosunki miêdzynarodowe
 historia sztuki
 kulturoznawstwo
 ochrona dóbr kultury
 pedagogika
 pedagogika specjalna
 socjologia
 nauki o rodzinie

Sztuki filmowe

 aktorstwo
 organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego
 i fotografia
 re¿yseria

Sztuki muzyczne

 re¿yseria dwiêku
 dyrygentura
 instrumentalistyka
 kompozycja i teoria muzyki
 wokalistyka
 jazz i muzyka estradowa
 edukacja w zakresie sztuki muzycznej

Sztuki plasyczne

 konserwacja i restauracja dzie³ sztuki
 malarstwo
 rzeba
 scenografia
 grafika
 wzornictwo

Sztuki teatralne

 aktorstwo
 taniec
 wiedza o teatrze
 edukacja w zakresie sztuk plastycznych

Nauki ekonomiczne
 ekonomia
 nauki o zarz¹dzaniu
 towaroznawstwo

 ekonomia
 zarz¹dzanie i marketing
 zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
 towaroznawstwo
 informatyka i ekonometria
 finanse i bankowoæ
 stosunki miêdzynarodowe
 gospodarka przestrzenna
 papiernictwo i poligrafia
 in¿ynieria i zarz¹dzanie produkcj¹
 nawigacja
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Tabela 6. Proponowane kryteria tworzenia kierunków studiów
Projektodawca (trzy warianty):
a) uczelnia  wydzia³ o pe³nych prawach akademickich;
b) co najmniej 3 uczelnie  jednostki organizacyjne uczelni o pe³nych prawach akademickich;
c) co najmniej 3 jednostki organizacyjne uczelni, w tym jedna o pe³nych prawach akademickich.
Warunki:
a) rozwiniêta dyscyplina wiedzy  dorobek wiatowy, dorobek krajowy, dobre wzory edukacyjne;
b) sformu³owana sylwetka absolwenta, w której zawarta jest:
■ wiedza,
■ umiejêtnoci i postawy,
■ rynek pracy,
■ odniesienie do istniej¹cych kierunków,
■ wskazanie na brak mo¿liwoci programowych dla utworzenia specjalnoci;
c) minimum programowe, w którym znajduje siê m.in.:
■ wyrana sekwencja przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych,
■ treci programowe przedmiotów,
■ cel dydaktyczny,
■ wskazanie palety specjalnoci,
■ zwi¹zek z kierunkami istniej¹cymi (np. minimalne zró¿nicowanie 3050% w sensie
treci programowych);
d) minimum kadrowe (zdefiniowanie profilu naukowego kadry naukowo-dydaktycznej).
Tryb powo³ywania kierunku  konsultacje rodowiskowe (uczelnie  uchwa³y senatów  komitety PAN).

Odpowied na pytania dotycz¹ce kryteriów tworzenia nowych kierunków zawarto, jako
propozycjê do dyskusji, w tabeli 6.
Chc¹c odpowiedzieæ na pytania bardziej szczegó³owe, dotycz¹ce np. sylwetki absolwenta,
zatrzymam uwagê na dowiadczeniach towarzysz¹cych kierunkom studiów ekonomicznych.
Na ministerialnej licie kierunków studiów znajduje siê siedem kierunków o charakterze ekonomicznym, w tym trzy o charakterze interdyscyplinarnym. Jest te¿ kierunek techniczny, który ze wzglêdu na swój wielofunkcyjny charakter ma stycznoæ z dyscyplinami ekonomicznymi. Te kierunki to:
■ ekonomia;
■ zarz¹dzanie i marketing;
■ informatyka i ekonometria;
■ finanse i bankowoæ;
■ towaroznawstwo;
■ stosunki miêdzynarodowe;
■ gospodarka przestrzenna;
■ zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji.
Analiza wybranych kierunków ekonomicznych obejmuje sylwetkê absolwenta oraz standardy kszta³cenia sformu³owane w minimach programowych Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego. Sylwetka absolwenta zostanie zdefiniowana poprzez zakres kszta³cenia oraz umiejêtnoci2.
Opisy sylwetek absolwentów poszczególnych kierunków zosta³y zaczerpniête ze standardów akredytacyjnych Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych  EPOQS (Informator).
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■

■
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Absolwent studiów magisterskich kierunku ekonomia:
■ posiada niezbêdny zasób wiedzy w zakresie teorii ekonomii;
■ posiada gruntown¹ i wszechstronn¹ wiedzê w zakresie obranej specjalnoci studiów;
■ posiada wiedzê pozwalaj¹c¹ mu rozumieæ procesy gospodarcze w Polsce
i na wiecie;
■ posiada wiedzê pozwalaj¹c¹ odkrywaæ istotê problemów gospodarczych,
w³aciwie stawiaæ pytania badawcze oraz formu³owaæ optymalne rozwi¹zania i trafne prognozy;
■ posiada umiejêtnoæ samodzielnego przeprowadzania analiz gospodarczych
oraz formu³owania opinii dotycz¹cych problemów w skali makro i mikro;
■ jest przygotowany do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych
oraz w administracji pañstwowej i samorz¹dowej;
■ jest przygotowany do pracy na w³asny rachunek;
■ jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej.
Absolwent studiów magisterskich kierunku finanse i bankowoæ:
■ posiada wiedzê w zakresie ekonomii i zarz¹dzania;
■ posiada wiedzê w zakresie kanonu kierunku finanse i bankowoæ;
■ posiada g³êbok¹ wiedzê w zakresie specjalnoci studiów;
■ posiada bardzo dobr¹ znajomoæ jêzyków obcych stosowanych w praktyce
finansów i bankowoci;
■ posiada umiejêtnoci niezbêdne do podjêcia pracy w instytucjach finansowych
oraz w dzia³ach finansów przedsiêbiorstw oraz administracji publicznej;
■ posiada umiejêtnoæ stosowania narzêdzi niezbêdnych do podejmowania
decyzji dotycz¹cych problemów finansowych, w tym: w zakresie narzêdzi
analizowania informacji;
■ posiada umiejêtnoæ formu³owania opinii dotycz¹cych problemów w skali
makro i mikro;
■ jest wiadom odpowiedzialnoci etycznej i spo³ecznej zwi¹zanej z wykonywaniem zawodu zwi¹zanego z szeroko rozumianymi finansami.
Absolwent kierunku zarz¹dzanie i marketing powinien umieæ:
■ kierowaæ pracami zespo³ów ludzkich, prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ przede wszystkim w formie przedsiêbiorstw, w warunkach silnej konkurencji, a w szczególnoci:
■ planowaæ,
■ organizowaæ,
■ motywowaæ,
■ kontrolowaæ;
■ identyfikowaæ i interpretowaæ: zdarzenia, procesy, struktury i systemy (generalnie  problemy) wspó³czesnej gospodarki, tak w skali lokalnej, pañstwa, jak i wiata;
■ przewidywaæ przysz³e stany i procesy oraz symulowaæ ich wp³yw na dzia³anie i efekty kierowanego zespo³u, a tak¿e symulowaæ skutki w³asnych rozwi¹zañ przed wprowadzeniem ich w ¿ycie;
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■

generowaæ potencjalne rozwi¹zania problemów gospodarczych, okrelaæ
kryteria wyboru rozwi¹zañ optymalnych oraz wybieraæ te rozwi¹zania;
■ prowadziæ negocjacje i wspó³pracowaæ z partnerami przedsiêbiorstwa: w³acicielami, klientami, dostawcami, orodkami w³adzy, i ró¿nymi orodkami
opiniotwórczymi;
■ pos³ugiwaæ siê wspó³czesnymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, wspieraj¹cymi procesy zarz¹dzania;
■ byæ wiadom odpowiedzialnoci etycznej i spo³ecznej zwi¹zanej z wykonywaniem zawodu mened¿era.
■ Absolwent kierunku informatyka i ekonometria:
■ posiada wiedzê w zakresie ekonomii i zarz¹dzania;
■ posiada wiedzê w zakresie kanonu kierunku informatyka i ekonometria;
■ posiada g³êbok¹ wiedzê w zakresie specjalnoci studiów;
■ wykazuje siê znajomoci¹ metodologii badañ ekonomicznych oraz metod
i technik zarz¹dzania;
■ posiada szeroki zasób wiedzy teoretycznej oraz umiejêtnoæ zastosowania
metod ilociowych w praktyce badañ ekonomicznych i zarz¹dzania;
■ posiada wiedzê i umiejêtnoci zastosowania metod, technik i narzêdzi informatycznych oraz komunikacyjnych w praktyce gospodarczej;
■ jest wiadom odpowiedzialnoci etycznej i spo³ecznej zwi¹zanej z wykonywaniem zawodu ekonomisty.
W szczególnoci, absolwent kierunku informatyka i ekonometria powinien umieæ
realizowaæ samodzielnie:
■ analizê informacyjn¹ podmiotów gospodarczych;
■ projektowanie i wdra¿anie prostych systemów informatycznych;
■ zaawansowan¹ obs³ugê sprzêtu komputerowego oraz oprogramowania systemowego i narzêdziowego w standardowych rodowiskach sprzêtowo-programowych;
■ podstawowe us³ugi sieciowe w sieciach lokalnych i rozleg³ych;
■ projekt badañ statystycznych metod¹ reprezentacyjn¹ oraz metodami analizy wielowymiarowej;
■ budowê modeli ekonometrycznych i optymalizacyjnych, symulacje i prognozowanie zjawisk ekonomicznych;
■ analizy statystyczne i ekonometryczne z wykorzystaniem specjalistycznych
programów komputerowych dostêpnych w danej uczelni.
Z ca³¹ odpowiedzialnoci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e odrêbnoæ wybranych czterech kierunków studiów w sensie sylwetki absolwenta jest wyrana w zakresie jego umiejêtnoci. Aby
okreliæ stopieñ podobieñstwa czy te¿ odmiennoci w sylwetce absolwenta dotycz¹cy ró¿nic
programowych, nale¿y przeprowadziæ studium porównawcze programu studiów, a w³aciwie minimów programowych, co zosta³o pokazane w tabeli 7.
Kwantyfikacja ró¿nic programowych  zarówno ze wzglêdu na liczbê godzin, jak i treci programowe ograniczone wy³¹cznie do minimum programowego  zosta³a przedstawiona w tabeli 8.
Jak widaæ, najwyraniejsz¹ odrêbnoæ programow¹ wykazuje kierunek informatyka i ekonometria (od 25% do 35% wspólnoty programowej z pozosta³ymi kierunkami). Kierunki
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Tabela 7. Minima programowe wybranych kierunków studiów (liczba godzin)

Kierunek studiów
Przedmiot

informatyka
i ekonometria

ekonomia

zarz¹dzanie
i marketing

finanse
i bankowoæ

1

2

3

4

5

Mikroekonomia

90

90

90

90

Makroekonomia

90

90

90

90

Ekonomia matematyczna

60

60a

Algebra liniowa

60

90

90

60

Analiza matematyczna

90

R a ch u n e k
prawdopodobieñstwa

30

Statystyka opisowa

45

75

75

75

60

60

60

Wstêp do informatyki

60

Finanse przedsiêbiorstw

45

Finanse publiczna

45

Prawo

60

60

90

60

Ekonometria

120a

90

60

90

Rachunkowoæ

60a

60

75a

60

Finanse i bankowoæ

60

60a

45a

Podstawy zarz¹dzania

30

60

60

45

45

Statystyka matematyczna

45

Teoria prognozowania
i symulacje

60

Badania operacyjne

90

Programowanie
komputerowe

60

Podstawy ekonometrii
Projektowanie systemów
informatycznych

45

60

Historia myli ekonomicznej
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30

45

30

30
60

Polityka spo³eczna

30

Metody oceny projektów
gospodarczych

30

Podstawy marketingu

60

Analiza rynku

60

Metody organizacji
i zarz¹dzania

45

Zarz¹dzanie strategiczne

60

Zarz¹dzanie produkcj¹

45

Zarz¹dzanie kadrami

30
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1

a

2

3

4

5

Podstawy nauki o finansach

30

Zarz¹dzanie finansowe
w przedsiêbiorstwie

60

Finanse lokalne

30

Finanse miêdzynarodowe

45

Rynek kapita³owy
i pieniê¿ny

30

Ubezpieczenia

30

Zastosowanie matematyki
w finansach i bankowoci

30

Wyrane zró¿nicowanie treci programowych.

Tabela 8. Ocena ró¿nic w zakresie minimum programowego miêdzy kierunkami studiów

Kierunek studiów
Kierunek studiów

informatyka
i ekonometria

ekonomia

zarz¹dzanie
i marketing

finanse
i bankowoæ

Informatykai ekonometria

1,00

0,35

0,25

0,25

Ekonomia

0,35

1,00

0,46

0,50

Zarz¹dzaniei marketing

0,25

0,46

1,00

0,41

Finanse i bankowoæ

0,25

0,50

0,41

1,00

Wartoæ 1 oznacza ca³kowit¹ zgodnoæ treci programowych z tzw. minimum programowym.
ród³o: szacunki w³asne.

zarz¹dzanie i marketing oraz finanse i bankowoæ maj¹ podobne relacje do kierunków
pozosta³ych i nie przekraczaj¹ 50% wspólnoci minimum programowego. Natomiast kierunek ekonomia wykazuje najwy¿szy stopieñ zgodnoci programowej z pozosta³ymi kierunkami, tj. 35% z minimum programowym kierunku informatyka i ekonometria, 46%  kierunku zarz¹dzanie i marketing oraz 50% kierunku finanse i bankowoæ.
✷
Pobie¿na analiza podstawowych elementów morfologii kierunków ekonomicznych zaznacza ich odmiennoæ, choæ sk³ania do refleksji nad ich modyfikacj¹ w zakresie sylwetki
absolwenta i treci programowych kanonu wiedzy.
Na podstawie poczynionych refleksji uwa¿am, ¿e:
■ Tworzenie nowych kierunków studiów nie powinno byæ ograniczane, gdy¿ mo¿e
to usypiaæ dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i nie sprzyjaæ w nale¿ytym stopniu rozwojowi nauki.
■ Powo³ywanie nowych kierunków studiów powinno siê opieraæ na wypracowanej i akceptowanej w rodowisku akademickim formule, o kryteriach bardziej
wyostrzonych w stosunku do obecnie stosowanych zasad.
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Kierunki studiów a organizacja
i funkcjonowanie uczelni
ekonomicznych1
Prezentowane opracowanie powsta³o na podstawie mojego wyst¹pienia w roli moderatora2.
Jako punkt wyjcia do prowadzonych dalej rozwa¿añ pos³u¿¹ mi uwagi zaczerpniête
z komunikatu Romana Niestroja3, które mo¿na okreliæ mianem swoistego paradygmatu edukacji ekonomicznej na poziomie wy¿szym.
■ Kszta³tuj¹c studia ekonomiczne trzeba przede wszystkim mieæ na uwadze interes absolwentów  szanse realizacji ich ¿yciowych aspiracji w pracy zawodowej i dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek.
■ Wobec niemo¿noci przewidzenia z wieloletnim wyprzedzeniem sytuacji na
rynku pracy w zakresie poszczególnych specjalnoci, kszta³cenie powinno byæ
profilowane szeroko, z mo¿liwoci¹ pog³êbienia wybranej specjalnoci w koñcowym etapie studiów, a zarazem ukierunkowane na przekazanie podstaw metodycznych oraz nawyków kszta³cenia ustawicznego.
■ Doskonal¹c metody nauczania nale¿y zwracaæ uwagê na koniecznoæ kszta³towania szczególnych umiejêtnoci, którymi powinien siê wykazywaæ absolwent
szko³y wy¿szej, takich jak umiejêtnoci: poznawcze, rozwi¹zywania problemów,
uczenia siê, komunikacji interpersonalnej, pracy zespo³owej, podejmowania
ryzyka, kierowania zespo³em.
■ Plany i programy kszta³cenia w wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu powinny
uwzglêdniaæ wiedzê o cz³owieku, jego zachowaniach i szeroko rozumianej

Zawarte w tytule okrelenie uczelnie ekonomiczne mo¿na interpretowaæ szeroko, a wiêc zarówno jako pañstwowe
i niepañstwowe szko³y wy¿sze oferuj¹ce wy³¹cznie edukacjê z zakresu nauk ekonomicznych, jak i wyodrêbnione wydzia³y ekonomiczne w ramach innych uczelni.

1

2

Podstaw¹ prezentacji s¹ nastêpuj¹ce referaty i komunikaty (w kolejnoci alfabetycznej):

Ryszard S. Domañski: Kierunki i organizacja studiów ekonomicznych  propozycja uporz¹dkowania; Zbigniew Ejsmont:
O potrzebie kszta³towania specjalnoci i specjalizacji; Krzysztof Jajuga: Standardy edukacyjne w zakresie finansów 
niektóre dowiadczenia zagraniczne; Roman Niestrój: Model kszta³cenia na Wydziale Zarz¹dzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie; Zygmunt Mazurkiewicz: Hermeneutyka ekonomii; Wojciech Sikora: Kierunki a specjalnoci 
dowiadczenia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; Honorata Sosnowska: Kierunek ekonomia  koniecznoæ oparcia na teorii ekonomii i metodach formalnych; Aleksander Sulejewicz: Czy nauczanie ekonomii (neoklasycznej) powiêksza kapita³ spo³eczny?; Jerzy Stanis³aw Zieliñski: Program informatyki na wydzia³ach ekonomicznych i zarz¹dzania.
Teksty komunikatów nie zamieszczonych w niniejszym tomie s¹ dostêpne w wersji elektronicznej (www.fundacja.edu.pl).
3

Zamieszczonego w niniejszym tomie.
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kulturze, rozwijanie wra¿liwoci na wartoci spo³eczne, kszta³towanie umiejêtnoci rzetelnego i uczciwego wspó³dzia³ania w grupach pracowniczych z partnerami zewnêtrznymi, a tak¿e wiedzê prawnicz¹ jako sk³adowe wiedzy ekonomisty i mened¿era.
W przekonaniu cytowanego autora zaprezentowana powy¿ej wizja kszta³cenia, choæ
w szczegó³ach mo¿e byæ przedmiotem dyskusji, w swym wymiarze ogólnym powinna stanowiæ podstawê rozwa¿añ na temat szeroko rozumianej organizacji studiów i uczelni ekonomicznych.
Dyskusja o organizacji studiów ekonomicznych w kontekcie ich podzia³u na kierunki
jest o tyle z³o¿ona, ¿e mo¿liwych jest przynajmniej kilka ró¿nych interpretacji samej idei
organizacji.
Kwestiê organizacji mo¿na postrzegaæ przez pryzmat  istotnego zw³aszcza dla typowych uczelni ekonomicznych  pytania o podzia³ na wydzia³y, a przede wszystkim alternatywy: jednowydzia³owoæ albo wielowydzia³owoæ.
Za jednowydzia³owoci¹ przemawiaj¹ przynajmniej trzy argumenty. Po pierwsze, zasoby kadrowe wiêkszoci uczelni ekonomicznych, które zw³aszcza w zakresie liczby profesorów tytularnych nie przekraczaj¹ wielkoci charakterystycznej dla niektórych du¿ych wydzia³ów uniwersyteckich. Drugi argument  jak siê wydaje, istotniejszy  to zwi¹zek z t¹
sam¹ dziedzin¹ nauki, w której ramach podzia³ na dyscypliny jest doæ nieostry, co daje
o sobie znaæ np. przy kwalifikowaniu prac tzw. awansowych jako prac z ekonomii czy zarz¹dzania. Po trzecie, jednowydzia³owoæ pozwoli³aby tak¿e na unikniêcie problemów, jakie
wi¹¿¹ siê z  niekiedy  co najmniej dyskusyjnym podzia³em poszczególnych kierunków
studiów, a zw³aszcza specjalnoci miêdzy wydzia³y (np. ekonomika turystyki na wydziale
ekonomii, a europeistyka na wydziale zarz¹dzania). Pisz¹c o problemach zwi¹zanych podzia³em studiów ekonomicznych na kierunki, nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na konsekwencje
obecnych rozwi¹zañ ustawowych, bardzo silnie akcentuj¹cych w sferze dydaktycznej daleko
id¹c¹ autonomiê wydzia³u. Rozwi¹zanie to ma niew¹tpliwie g³êbokie uzasadnienie w przypadku szkó³ wy¿szych obejmuj¹cych w ramach poszczególnych wydzia³ów ró¿ne dziedziny
nauki (dotyczy to zw³aszcza uniwersytetów). W przypadku jednak szkó³ monodziedzinowych,
takich jak uczelnie ekonomiczne, autonomia dydaktyczna po³¹czona z wystêpuj¹c¹ niekiedy
tendencj¹ do ograniczania siê wy³¹cznie (czy g³ównie) do kadry zwi¹zanej z danym wydzia³em mo¿e prowadziæ do tworzenia prawie dubluj¹cych siê specjalnoci (czy kierunków) lub
do powstawania kierunków i specjalnoci opartych na s³abszym zespole kadrowym, ni¿ by³oby to mo¿liwe przy odwo³aniu siê do ca³oci kapita³u ludzkiego w ramach danej uczelni.
Za wielowydzia³owoci¹ przemawiaj¹ tradycja, niekiedy wiêksza sprawnoæ zarz¹dzania (nie dzia³aj¹ca w strukturach wydzia³owych Szko³a G³ówna Handlowa utrzyma³a w sumie quasi-wydzia³y oparte na tzw. kolegiach), a tak¿e potencjalnie wiêksza przejrzystoæ i czytelnoæ dla klienta, czyli przysz³ych studentów i uczestników innych form edukacji.
Wymiar organizacyjny edukacji ekonomicznej mo¿na tak¿e interpretowaæ w kategoriach
podzia³u studiów na poziomy. W Polsce wystêpuje formalnie tzw. binarny system edukacji,
którego szczególnym wyrazem jest istnienie dwóch odrêbnych ustaw, na mocy których mog¹
byæ tworzone szko³y wy¿sze oraz wyrane akcentowanie zawodowego wymiaru edukacji na
poziomie licencjackim. Tyle tylko, ¿e tak naprawdê nigdy do koñca i jednoznacznie nie rozstrzygniêto wielu fundamentalnych kwestii, zwi¹zanych np. z relacj¹ kszta³cenia na pozio-
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mie licencjackim i magisterskim (np. czy tzw. magisterskie studia uzupe³niaj¹ce powinny
g³ównie s³u¿yæ wzbogacaniu wiedzy ogólnej, z koniecznoci s³abiej rozwijanej w ramach
kszta³cenia zawodowego, czy te¿  co na ogó³ ma miejsce  stanowiæ mieszankê elementów
edukacji ogólnej oraz  przede wszystkim  dalszej specjalizacji zawodowej, czego wyrazem
jest to, ¿e prace magisterskie to niekiedy jedynie czêciowo zmodyfikowane prace dyplomowe pisane na studiach licencjackich.
Z punktu widzenia dyskusji o poziomach edukacji w ramach szkolnictwa wy¿szego wa¿ne
jest tak¿e i to, ¿e z jednej strony rynek w praktyce odrzuci³ ideê binarnoci, czego wyrazem
jest d¹¿enie wiêkszoci absolwentów studiów licencjackich do ubiegania siê o prawdziwy
dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych, czyli dyplom magisterski, a z drugiej strony w ramach
tzw. procesu boloñskiego zak³ada siê ideê powszechnego podzia³u studiów wy¿szych, bêd¹cych odpowiednikiem jednolitych studiów magisterskich, na dwa etapy, w znacznej mierze
po to, by zwiêkszyæ elastycznoæ systemu edukacji. Dlatego by³oby po¿¹dane, aby  zamiast
kontynuowaæ obecny trend zmierzaj¹cy w wersji skrajnej w stronê realizacji idei szko³a
wy¿sza w ka¿dym powiecie (w tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e pocz¹tkowo idea tworzenia nowych pañstwowych szkó³ wy¿szych by³a, choæ nie oficjalnie, motywowana w znacznej mierze koniecznoci¹ swoistej rekompensaty dla orodków trac¹cych rangê stolicy województwa w zwi¹zku z reform¹ administracyjn¹ kraju)  zacz¹æ powa¿n¹ dyskusjê nad konsekwencjami udzia³u Polski w procesie boloñskim, a w ramach tego o nowej organizacji studiów i wynikaj¹cych z tego nastêpstwach dla podzia³u na kierunki (np. czy dwa poziomy
powinny oznaczaæ podzia³ na kierunki na obu poziomach, tylko na jednym, na obu, ale
z mo¿liwoci¹ zmiany kierunku przez studentów przy przechodzeniu z jednego poziomu na
drugi?).
Dyskusja o organizacji edukacji w kontekcie podzia³u studiów na kierunki mo¿e tak¿e
byæ przenoszona na p³aszczyznê rozwa¿añ o regu³ach (czy te¿ procedurach) zwi¹zanych ze
sfer¹ kszta³towania treci dydaktycznych. Oczywiste jest bowiem, ¿e formalny wymiar organizacji studiów nie rozstrzyga tego, czego i jak siê uczy. Niestety, zw³aszcza w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, w wielu uczelniach niepisan¹ zasad¹ sta³o siê, ¿e prawie
wy³¹cznym decydentem w zakresie tego, co i jak jest uczone, sta³ siê konkretny wyk³adowca.
Przy tym sytuacja ta dotyczy nie tylko tzw. samodzielnych pracowników nauki, ale niekiedy
tak¿e osób prowadz¹cych æwiczenia. To wyk³adowca bezporednio okrela szczegó³owy program, wymagania stawiane studentom, a tak¿e nierzadko pisze podrêcznik, przez niego samego i tylko przez niego kwalifikowany jako obowi¹zkowy. W efekcie nie jest zaskakuj¹ce,
¿e w ramach tej samej uczelni i tego samego przedmiotu mog¹ byæ realizowane doæ odmienne treci programowe, na podstawie ró¿ni¹cej siê istotnie bazy literaturowej. Opisana
powy¿ej sytuacja jest niew¹tpliwie konsekwencj¹ s³aboci wewnêtrznych systemów zapewniania jakoci. Niestety, tzw. komisje programowe i dydaktyczne, które nade wszystko powinny staæ na stra¿y jakoci dydaktyki, z ró¿nych wzglêdów nierzadko nie dostrzegaj¹ lub
staraj¹ siê minimalizowaæ zasygnalizowane problemy, traktuj¹c je jako naturalny wyraz prawa poszczególnych wyk³adowców do autorskiego wymiaru prowadzonych zajêæ.
Organizacyjny wymiar rozwa¿añ o podziale studiów ekonomicznych na kierunki mo¿na
tak¿e identyfikowaæ z dyskusj¹ na temat systemu zarz¹dzania uczelni¹, a zw³aszcza procedur zwi¹zanych z inicjowaniem i wdra¿aniem zmian wynikaj¹cych z organizacji dzia³alnoci dydaktycznej. W obecnych realiach uczelni ekonomicznych zmiany o takim charakterze
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s¹ przede wszystkim pochodn¹ inicjatyw oddolnych. Nowe specjalnoci  traktowane niekiedy jako przyczó³ek przysz³ego kierunku  powstaj¹ najczêciej w rezultacie aktywnoci zainteresowanej tym grupy wyk³adowców, w przypadku których idea poszerzania oferty edukacyjnej idzie na ogó³ w parze z d¹¿eniem do zapewnienia sobie i swoim wspó³pracownikom
dodatkowych mo¿liwoci pracy dydaktycznej.
Przeciwieñstwem obecnej sytuacji by³oby inicjowanie zmian zwi¹zanych z organizacj¹
dydaktyki, w rozumieniu podzia³u na kierunki i specjalnoci, od góry, czyli z poziomu rektora i senatu. W tle jest swego rodzaju idea wewnêtrznego systemu zamówieñ (i byæ mo¿e
quasi-przetargów) na zorganizowanie np. nowej specjalnoci uznanej za po¿¹dan¹ przez
w³adze uczelni. Z ró¿nych wzglêdów (tak¿e natury personalnej) idea ta wydaje siê jednak
bardzo trudna do realizacji.
Organizacyjny aspekt podzia³u uczelni na kierunki mo¿e byæ tak¿e dyskutowany w kontekcie rozwi¹zañ s³u¿¹cych zwiêkszaniu elastycznoci procesu dydaktycznego wewn¹trz
uczelni, a tak¿e poza ni¹. Niestety, studia wy¿sze s¹ ci¹gle jeszcze na ogó³ bardzo ma³o
elastyczne w rozumieniu prawa studenta do samodzielnego kszta³towania programu oraz
mo¿liwoci realizowania czêci studiów poza macierzyst¹ uczelni¹. Wdra¿any przez coraz wiêksz¹ liczbê uczelni europejski system transferu punktów kredytowych (European
Credit Transfer System  ECTS) stanowi wprawdzie bardzo istotny krok naprzód, ale, jak na
razie, prawie jedynie z punktu widzenia wspó³pracy miêdzynarodowej. Nie odgrywa on
w zasadzie ¿adnej roli np. jako czynnik u³atwiaj¹cy mobilnoæ wewn¹trz polskiego systemu edukacji.
W kontekcie trzech referatów, objêtych pe³nionym przeze mnie obowi¹zkiem moderatora4, mo¿na tak¿e problem organizacji studiów ekonomicznych przenieæ na grunt rozwa¿añ o potrzebie (lub braku potrzeby zmiany) paradygmatu naukowego determinuj¹cego zw³aszcza kszta³cenie w ramach tzw. przedmiotów podstawowych, takich jak np. mikroekonomia
czy makroekonomia (najogólniej chodzi o alternatywê: utrzymanie dominacji paradygmatu
generalnie zwi¹zanego z tzw. ekonomi¹ g³ównego nurtu i tradycj¹ neoklasyczn¹ lub odwo³anie siê do dokonañ ekonomii alternatywnej, zwi¹zanej m.in. z wspó³czesnymi odmianami
instytucjonalizmu i socjoekonomi¹). W przekonaniu Aleksandra Sulejewicza kwestia paradygmatu nauczania ekonomii jest niew¹tpliwie wa¿na i interesuj¹ca, tak¿e chocia¿by w kontekcie ostatnich Nagród Nobla. Tyle tylko, ¿e w wietle obecnej praktyki nauczania wiêkszym problem wydaje siê to, jak powstrzymaæ widoczny niekiedy trend do ograniczania w edukacji treci o charakterze teoretycznym i ogólnym, wprowadzanego pod has³em maksymalnego zbli¿enia nauczania do potrzeb praktyki. Zw³aszcza przedstawiciele niektórych specjalnoci w ramach nauk o zarz¹dzaniu doæ wyranie d¹¿¹ do oddzielenia tej dyscypliny od
ekonomii (towarzyszy temu postulat uznania zarz¹dzania za odrêbn¹ dziedzinê nauki) i zwi¹zanych z tym zmian w programach studiów. Wed³ug autora referatu separowanie ekonomii
i zarz¹dzania mo¿e prowadziæ do os³abiania rozwoju obu dyscyplin, które ju¿ dzi s¹ niekiedy oceniane jako doæ odleg³e od standardów naukowoci wypracowanych i obowi¹zuj¹cych zw³aszcza na gruncie nauk cis³ych. W efekcie, najbardziej krytycznie nastawieni ob-

S¹ to nastêpuj¹ce referaty: Zygmunt Mazurkiewicz: Hermeneutyka ekonomii; Honorata Sosnowska: Kierunek ekonomia  koniecznoæ oparcia na teorii ekonomii i metodach formalnych; Aleksander Sulejewicz: Czy nauczanie ekonomii (neoklasycznej) powiêksza kapita³ spo³eczny?.
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serwatorzy wspó³czesnej ekonomii postrzegaj¹ j¹ jako swego rodzaju melan¿ niekiedy bardzo wysublimowanych i skrajnie modelowych rozwa¿añ, maj¹cych niewiele wspólnego z realiami (dotyczy to zw³aszcza tradycyjnej interpretacji nauk ekonomicznych, których rdzeñ
stanowi¹ mikroekonomia i makroekonomia), z zapo¿yczeniami z psychologii, socjologii oraz
innych nauk spo³ecznych, po³¹czonymi z opisywaniem (acz niekoniecznie prawdziwie teoretycznym wyjanianiem) przyk³adów zaczerpniêtych z praktyki ¿ycia gospodarczego (ten
zarzut dotyczy zw³aszcza nauk o zarz¹dzaniu). Wyrazem nie najlepszej opinii na temat wspó³czesnej ekonomii s¹ te¿ pojawiaj¹ce siê g³osy podwa¿aj¹ce celowoæ kontynuacji przyznawania Nagrody Nobla w tej dziedzinie. Traktuj¹c nakrelony powy¿ej obraz nauk ekonomicznych jako skrajnie niesprawiedliwy i karykaturalny, nie mo¿na jednak nie zauwa¿yæ, ¿e
pewne jego elementy s¹ widoczne niekiedy tak¿e w praktyce dydaktycznej.
Wreszcie ostatni sposób interpretacji pytania o organizacyjny wymiar edukacji na poziomie wy¿szym, to szczególnie nas interesuj¹ca kwestia podzia³u studiów na kierunki i specjalnoci. Podstaw podzia³u studiów na kierunki, a w ich ramach na specjalnoci, mo¿na siê
dopatrywaæ w przes³ankach dwojakiego rodzaju. Pierwszy rodzaj to argumenty zwi¹zane
z podzia³em nauki na dziedziny i specjalnoci. Na tym kryterium by³a oparta pierwotna (z
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych) idea podzia³u studiów ekonomicznych na trzy kierunki, tj.
ekonomiê, zarz¹dzanie oraz  budz¹ce opory czêci rodowiska naukowego z punktu widzenia rzeczywistych zwi¹zków z naukami ekonomicznymi  towaroznawstwo, zgodnie z trzema wyró¿nianymi, chocia¿by na poziomie Centralnej Komisji ds. Tytu³u Naukowego i Stopni
Naukowych, dyscyplinami w ramach nauk ekonomicznych. Zgodnie z t¹ koncepcj¹ dalsza
dywersyfikacja studiów ekonomicznych powinna byæ odzwierciedlana na poziomie specjalnoci, kszta³towanych w miarê swobodnie przez poszczególne uczelnie, zgodnie z posiadanymi zasobami kadrowymi i ich kwalifikacjami.
Druga mo¿liwa wizja podzia³u studiów ekonomicznych na kierunki i specjalnoci odwo³uje siê przede wszystkim do postulatu odzwierciedlania w strukturze kierunkowej potrzeb praktyki gospodarczej zwi¹zanej z ró¿nymi kryteriami jej klasyfikacji. Podstaw¹ takiej
klasyfikacji mog¹ byæ zarówno poszczególne dzia³y czy te¿ bran¿e gospodarki, jak i ró¿ne
obszary zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Problem polega w tym przypadku na tym, i¿ istnieje
wiele mo¿liwych sposobów systematyzacji praktyki gospodarczej oraz ¿e  zw³aszcza z punktu
widzenia sk³adowych zarz¹dzania firm¹  nastêpuj¹ doæ czêste zmiany zwi¹zane z odkrywaniem kolejnych narzêdzi (marketing, controlling, zarz¹dzanie przez jakoæ, logistyka itd.).
Przy tym  a dobrym tego przyk³adem jest marketing  najpierw jest wyrana tendencja do
prezentowania danego narzêdzia jako swoistego kamienia filozoficznego po to, by po pewnym czasie zauwa¿yæ, sk¹din¹d rzecz oczywist¹, ¿e w sferze zarz¹dzania ¿adne rozwi¹zanie
nie ma charakteru ostatecznego. Opieranie podzia³u studiów ekonomicznych na kierunki
zgodnie z opisanym powy¿ej kryterium wi¹¿e siê wiêc, po pierwsze, z tendencj¹ do tworzenia wielu kierunków, przy czym bardzo trudno jest uzasadniæ brak zgody na uruchomienie
kolejnego, a po drugie  z potrzeb¹ doæ czêstych zmian odzwierciedlaj¹cych zarówno rzeczywiste przeobra¿enia w zakresie narzêdzi zarz¹dzania, jak i swego rodzaju modê (przyk³adem mody by³o eksponowanie w przesz³oci nazwy marketing, która dzi zaczyna niekiedy wrêcz utrudniaæ nabór kandydatów na studia).
Tendencja do zwiêkszania liczby kierunków studiów na podstawie kryterium, które umownie mo¿na okreliæ bran¿owym, wzmacniana jest tak¿e w wyniku niew³aciwej interpretacji
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zwi¹zków nauki i dydaktyki. Oczywiste jest bowiem, ¿e rozwój nauki jest niezbêdny do wzbogacania treci dydaktyki. Tyle tylko, ¿e nie wszystko to, co mo¿e stanowiæ nawet bardzo
interesuj¹cy i wa¿ki przedmiot badañ naukowych, musi znajdowaæ odzwierciedlenie w kolejnych wyk³adach i æwiczeniach, a w konsekwencji stanowiæ podstawê d¹¿enia do wykreowania nowej specjalnoci czy wrêcz kierunku studiów.
W zakresie podzia³u studiów ekonomicznych na kierunki s¹ te¿ mo¿liwe rozwi¹zania
hybrydowe. W obrêbie nauk ekonomicznych takimi typowymi hybrydami s¹ nazwy dwóch
kierunków. Pierwsza z nich to (do niedawna) lokomotywa naboru na studia ekonomiczne,
czyli zarz¹dzanie i marketing. Nazwa ta sugeruje, ¿e marketing nie jest czêci¹ zarz¹dzania
lub ¿e stanowi alternatywê zarz¹dzania. Druga  to stosunki miêdzynarodowe; nazwa tego
kierunku jest tak ogólna, ¿e mo¿na ni¹ obj¹æ prawie wszystko, i to z ró¿nych dziedzin nauki,
a w celu zachowania pewnej logiki nale¿a³oby wyodrêbniæ jako drugi kierunek stosunki
wewnêtrzne (lub krajowe).
Jak ju¿ zauwa¿ono wczeniej, w obecnych warunkach prawo do prowadzenia dzia³alnoci dydaktycznej w ramach kierunku jest koncesjonowane (czy te¿ reglamentowane), znaczna swoboda panuje natomiast w zakresie tworzenia specjalnoci. Nie ma przy tym tak naprawdê ¿adnych ostrych kryteriów przyporz¹dkowywania specjalnoci do kierunków. W efekcie uczelnie oferuj¹ce studia ekonomiczne na tych samych kierunkach mog¹ w rzeczywistoci realizowaæ, pomijaj¹c elementy edukacji ogólnej czy te¿ podstawowej, zasadniczo odmienne programy w ramach bardzo ró¿nych specjalnoci, nierzadko tylko luno zwi¹zanych
z ide¹ danego kierunku. Sprawa jest o tyle istotna, ¿e niekiedy wi¹¿e siê w konsekwencji
z rozczarowaniem czêci kandydatów, a nastêpnie studentów, którzy, wybieraj¹c kierunek
studiów, mog¹ oczekiwaæ w znacznej mierze czego innego ni¿ to, co uczelnia ostatecznie
oferuje. Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ kierunek informatyka i ekonometria, który sta³ siê,
oprócz stosunków miêdzynarodowych, jednym z najpopularniejszych g³ównie ze wzglêdu
na pierwszy cz³on nazwy. Jednak¿e uczelnie ekonomiczne nie s¹ z ró¿nych wzglêdów predestynowane do realizacji takiej samej edukacji z zakresu informatyki jak np. politechniki
(kadry, baza techniczna, przynale¿noæ do okrelonej dziedziny nauki). Niestety, czêæ m³odych ludzi odkrywa to dopiero wtedy, gdy poznaje szczegó³y programu oraz trafia na specjalnoci niekiedy doæ dalekie od ich wyobra¿eñ o studiowaniu informatyki.
Szukaj¹c odpowiedzi na pytanie, co jeszcze wzmacnia tendencjê do tworzenia nowych
kierunków studiów ekonomicznych, nale¿y zwróciæ uwagê na, bêd¹ce pochodn¹ znacznego
zwiêkszenia liczby studentów, przyzwyczajenie siê czêci rodowiska do swoistego ¿ycia
z dydaktyki, zw³aszcza dziêki rodkom z tytu³u nadgodzin w uczelni macierzystej oraz nierzadko dodatkowej pracy w jednej lub kilku innych szko³ach wy¿szych. Nowy kierunek stwarza
dodatkowe mo¿liwoci kreowania specjalnoci i zajêæ dydaktycznych w znacznej czêci realizowanych przez cile okrelony zespó³ ludzi. W efekcie, w skrajnym przypadku, w indeksie studenta powtarzaj¹ siê wielokrotnie te same nazwiska, czasem wrêcz w tym samym semestrze.
ród³o d¹¿eñ do tworzenia nowych kierunków tkwi tak¿e w odziedziczonej po poprzednim ustroju tendencji do postrzegania wykszta³cenia na poziomie wy¿szym w kategoriach
w¹sko utylitarnych  zawodowych, z czym kojarzona jest idea potrzeby daleko id¹cej specjalizacji. Towarzyszy temu niekiedy z³udna wiara w to, ¿e absolwent szko³y wy¿szej jest swoistym produktem finalnym, w pe³ni przygotowanym do natychmiastowego podjêcia nawet
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bardzo odpowiedzialnej funkcji, i ¿e na dodatek jego wiedza oraz umiejêtnoci s¹ ukszta³towane raz na zawsze i bêd¹ równie aktualne w przysz³oci.
Podsumowuj¹c wszystkie zaprezentowane wczeniej motywy tworzenia nowych kierunków i specjalnoci, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e d¹¿enie do kreowania nowych kierunków jest w jakiej mierze naturaln¹ konsekwencj¹ rozwoju nauki i rozwoju kadr naukowych specjalizuj¹cych siê w badaniach dotycz¹cych jakiego obszaru aktywnoci ekonomicznej. Problem tkwi
zatem nie tyle w samej tendencji do tworzenia nowych kierunków czy specjalnoci, ile w mechanizmach i zjawiskach, które temu towarzysz¹.
Po pierwsze, chodzi o podkrelane ju¿ niebezpieczeñstwo nadmiernego koncentrowania istotnej czêci zajêæ dydaktycznych, zwi¹zanej z pojêciem tzw. przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, w ramach niedu¿ych i niekoniecznie omnipotentnych zespo³ów.
W skrajnym przypadku mo¿e to prowadziæ np. do powierzania zajêæ wyk³adowych nawet
osobom nie maj¹cym stopnia doktora, podczas gdy w tej samej uczelni, tyle ¿e w obrêbie
innego zespo³u, s¹ osoby o znacznie wy¿szej pozycji naukowej, a zarazem w pe³ni kompetentne.
Po drugie, w propozycjach programowych dotycz¹cych nowych kierunków i specjalnoci niekiedy doæ wyranie widoczna jest tendencja do ograniczania zajêæ zwi¹zanych z tzw.
kszta³ceniem ogólnym i podstawowym do absolutnie niezbêdnego minimum po to, by jak
najwiêcej czasu powiêciæ na realizacjê przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych. Mo¿e
to jednak prowadziæ do os³abienia akademickiego wymiaru kszta³cenia na rzecz kszta³cenia
zawodowego. Problem polega jednak na tym, ¿e, zw³aszcza w przypadku studiów dziennych, prawie ca³kowity brak dowiadczenia praktycznego studentów wybieraj¹cych dany
kierunek czy specjalnoæ powoduje, i¿ kszta³cenie zawodowe przypomina niekiedy mówienie lepemu o kolorach. Na dodatek znaczna czêæ (a w przypadku niektórych kierunków
i specjalnoci  zdecydowana wiêkszoæ) absolwentów podejmuje pracê maj¹c¹ niewiele
wspólnego z ich wykszta³ceniem kierunkowym, a tym bardziej specjalizacyjnym. Wydaje siê,
¿e kszta³cenie zawodowe-specjalizacyjne powinno byæ zwi¹zane przede wszystkim z etapem szeroko rozumianych studiów podyplomowych. To wtedy bowiem dopiero jest mo¿liwe
odwo³ywanie siê do tego, co w przypadku edukacji o bardziej sprofilowanym  profesjonalnym charakterze jest szczególnie wa¿ne: do dowiadczenia zawodowego uczestników.
Przedstawionych powy¿ej uwag nie nale¿y interpretowaæ jako wypowiedzi przeciwko
tworzeniu nowych kierunków czy specjalnoci. Jestem bowiem zwolennikiem dania w tym
obszarze maksymalnej swobody uczelniom, oczywicie przy zachowaniu pewnych wymogów formalnych. Tyle tylko, ¿e swobodzie w tworzeniu i oferowaniu studentom kierunków
i specjalnoci powinny towarzyszyæ ró¿nego rodzaju mechanizmy zapewniania jakoci zarówno wewn¹trz uczelni, jak i w ramach rodowiska akademickiego. Powinny one s³u¿yæ
ochronie przed potencjalnymi negatywnymi nastêpstwami le pojêtego i niew³aciwie realizowanego profilowania studiów ekonomicznych. Na zakoñczenie trzeba tak¿e zauwa¿yæ, i¿
zastosowanie nawet najdoskonalszego kryterium podzia³u studiów ekonomicznych na kierunki samo w sobie nie zagwarantuje wysokiej jakoci studiów.
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Podnoszenie jakoci kszta³cenia
na ekonomicznych kierunkach
studiów wy¿szych1
Jako moderator stan¹³em przed trudnym problemem, który wynika ze zró¿nicowania
dowiadczeñ poszczególnych uczelni w zakresie kszta³towania systemów jakoci kszta³cenia, odmiennych podejæ autorów do akredytacji ekonomicznych kierunków studiów oraz
ró¿norodnoci tematyki podjêtej w komunikatach przekazanych mi do syntetycznego omówienia2.
Nim przyst¹piê do relacji bardziej szczegó³owych, pozwolê sobie naszkicowaæ t³o, na
którym wystêpuj¹ starania uczelni o jakoæ kszta³cenia, a przede wszystkim podaæ kilka podstawowych informacji dotycz¹cych rozwijaj¹cego siê systemu akredytacji studiów wy¿szych
w Polsce. W Europie Zachodniej sprawa akredytacji nabra³a szczególnej wagi po podpisaniu
w 1999 r. Deklaracji Boloñskiej. W dokumencie tym zwraca siê uwagê na znaczenie miêdzynarodowej wspó³pracy na rzecz zapewniania jakoci kszta³cenia, zw³aszcza w zakresie metodologii tego procesu. W dyskutowanym systemie akredytacji europejskiej widzi siê drogê
do miêdzynarodowej porównywalnoci dyplomów i kwalifikacji, a tak¿e zwiêkszenia mobilnoci studentów i nauczycieli.
W Europie Zachodniej oprócz powstaj¹cej europejskiej sieci akredytacji dzia³a wiele
innych instytucji akredytuj¹cych zarówno programy kszta³cenia, jak i instytucje edukacyjne
b¹d kwalifikacje absolwentów. W Polsce od 1990 r. nadzór pañstwa nad jakoci¹ studiów
regulowany by³ przez zapisy Ustawy o szkolnictwie wy¿szym oraz dzia³alnoæ Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, a nieco póniej Komisji Akredytacyjnej Wy¿szego Szkolnictwa
Zawodowego. Od 1 stycznia 2002 r., na mocy nowelizacji ustawy, rozpoczê³a dzia³alnoæ
Pañstwowa Komisja Akredytacyjna. Ju¿ wczeniej akredytacjê kierunków studiów zainicjowa³o samo rodowisko akademickie, zaniepokojone zjawiskami zwi¹zanymi z umasowieniem studiów wy¿szych (a pozwalaj¹cymi s¹dziæ, ¿e ich jakoæ jest zagro¿ona) oraz troszcz¹ce siê o uwiarygodnienie programów kszta³cenia na arenie miêdzynarodowej. Organizacje
akredytacyjne powsta³y na mocy porozumieñ miêdzy uczelniami jednego typu (uniwersytety,
1

Fragmenty referatu (pe³na wersja zob. www.fundacja.edu.pl).

Podstaw¹ prezentacji s¹ nastêpuj¹ce referaty i komunikaty (w kolejnoci alfabetycznej): Jan Jasiczak: Akredytacja
a certyfikacja systemów edukacyjnych; Zofia Kêdzior: Marketing w dydaktyce szkó³ wy¿szych w opinii studentów i ekspertów; Alicja Konczakowska: Kierunki studiów ekonomicznych na uczelniach technicznych; Stanis³aw Macio³: Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce w latach 19242002; Aleksander Sulejewicz: Czy nauczanie ekonomii (neoklasycznej) powiêksza kapita³ spo³eczny?; Katarzyna Szczepañska: Poziom wiedzy i umiejêtnoci absolwentów wy¿szych
szkó³ ekonomicznych.

2

Teksty komunikatów nie zamieszczonych w niniejszym tomie s¹ dostêpne w wersji elektronicznej (www.fundacja.edu.pl).
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uczelnie techniczne itd.). Obecnie dzia³a ich wiele. Najwczeniej powsta³y Uniwersytecka
Komisja Akredytacyjna (w której mam zaszczyt zajmowaæ siê akredytacj¹ kierunków ekonomicznych) oraz Komisja Akredytacyjna Uczelni Medycznych. Nieco póniej rozpoczê³y dzia³alnoæ Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych oraz Fundacja Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych. Analogiczne komisje powo³ano dla uczelni rolniczych, pedagogicznych, akademii wychowania fizycznego. Od lat prowadzi dzia³alnoæ Stowarzyszenie
Edukacji Mened¿erskiej Forum, obejmuj¹ce ocen¹ g³ównie szko³y biznesu i maj¹ce podpisane porozumienie z Uniwersyteck¹ Komisj¹ Akredytacyjn¹.
Ilustracj¹ podnoszonych przez rodowisko problemów zwi¹zanych z umasowieniem i jakoci¹ studiów jest komunikat dr Stanis³awa Macio³a Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce w latach 19242002, w którym autor ukaza³ m.in., jak drastycznie zwiêkszy³a siê liczba
studentów kierunków studiów ekonomicznych w ostatnim dziesiêcioleciu. W istocie zwrot ku
gospodarce rynkowej spowodowa³, ¿e studia ekonomiczne sta³y siê jednym z najpopularniejszych obszarów kszta³cenia i w zwi¹zku z tym w ich dziedzinie mo¿na napotkaæ szczególnie
wiele zagro¿eñ dla jakoci, a co za tym idzie, powinny one byæ poddawane szczególnie wnikliwej ocenie. Co te¿ siê dzieje, gdy¿ co najmniej cztery organizacje akredytuj¹ce trzymaj¹ nad
nimi pieczê: Pañstwowa Komisja Akredytacyjna (PKA), sekcja ekonomiczna Uniwersyteckiej
Komisji Akredytacyjnej (UKA), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE) oraz powsta³e najwczeniej Stowarzyszenie Edukacji Mened¿erskiej Forum. Instytucje
rodowiskowe prowadz¹ wspó³pracê w zakresie przygotowywania i prowadzenia akredytacji
(deklaracja o wspó³pracy pomiêdzy UKA i SEM Forum, wspólne zespo³y oceniaj¹ce UKA
i FPAKE, wspólne konferencje, szkolenia, prace nad standardami). Do wspó³pracy tej w³¹czaj¹
siê tak¿e agencje akredytacyjne innych uczelni, które prowadz¹ kierunki studiów ekonomicznych i mened¿erskich, np. Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT)3. Nad harmonijn¹ wspó³prac¹ komisji rodowiskowych oraz nad poziomem i porównywalnoci¹ standardów i procedur ich akredytacji czuwa Komisja Akredytacyjna Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich (KRASP). Szczególnie interesuj¹ca dyskusja rozpoczyna siê obecnie  kiedy
niemal równoczenie pierwsze procedury akredytacyjne podjê³y UKA oraz FPAKE. W gronie
reprezentantów uczelni ekonomicznych rozwa¿a siê, czy nale¿y d¹¿yæ do ujednolicenia modelu akredytacji kierunków ekonomicznych w Polsce, do uwspólniania jej standardów, a co za
tym idzie  do wzajemnej uznawalnoci przyznawanych certyfikatów, czy te¿ wprost przeciwnie  trzeba zachowaæ cztery, nieco odmienne pod wzglêdem charakteru i poziomu wymagañ
systemy akredytacji kierunków ekonomicznych i w ten sposób umo¿liwiaæ uczelniom poddawanie siê wielostronnej, zró¿nicowanej ocenie.
Akredytacja nie jest jedynym mechanizmem zapewniania jakoci kszta³cenia w szko³ach wy¿szych. Profesor Jan Jasiczak w referacie Akredytacja a certyfikacja systemów edukacyjnych wskazuje, ¿e na jakoæ kszta³cenia mo¿na (trzeba) patrzeæ z dwu perspektyw:
■ poprzez oceny formowane w systemie akredytacji;
■ poprzez oceny uzyskiwane w systemach zarz¹dzania przez jakoæ (TQM) i uzyskiwane certyfikaty ISO.
Sama akredytacja ma istotne braki, które mog¹ zostaæ zniwelowane przez system zarz¹dzania jakoci¹.

3

Por. np. komunikat prof. Alicji Konczakowskiej, przewodnicz¹cej KAUT.
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Dbaj¹c o jakoæ, nie mo¿na pomin¹æ tak wa¿nej kwestii jak kszta³towanie postaw u¿ytecznoci spo³ecznej absolwentów. Profesor Aleksander Sulejewicz w referacie Czy nauczanie ekonomii (neoklasycznej) powiêksza kapita³ spo³eczny? przedstawi³ wyniki badañ nad
zachowaniami studentów ekonomii w sytuacjach dylematów spo³ecznych i sformu³owa³ hipotezê, ¿e szko³y o mened¿erskim profilu studiów przyci¹gaj¹ i kszta³c¹ s³uchaczy o silnie
egoistycznym nastawieniu spo³ecznym, s³abej motywacji do wspó³pracy i zbytniej dba³oci
o w³asne interesy. Zwa¿ywszy na wspomniane ju¿ umasowienie tego rodzaju studiów, mo¿na ¿ywiæ obawy, ¿e tradycyjne obowi¹zki elit spo³ecznych (w tym absolwentów studiów
wy¿szych)  polegaj¹ce m.in. na sk³onnoci do mylenia w kategoriach interesów ogólnospo³ecznych, a nie partykularnych  zostan¹ pozostawione od³ogiem. Opracowanie Aleksandra
Sulejewicza stanowi wa¿ny przyczynek do dyskusji nad kierunkami kszta³cenia ekonomistów i mened¿erów w Polsce  ludzi, którzy bêd¹ odpowiadaæ nie tylko za efektywnoæ przedsiêwziêæ gospodarczych, ale tak¿e za rozpowszechnianie modelu uprawiania dzia³alnoci
gospodarczej w naszym kraju.
Dodatkowy g³os w dyskusji nad zagadnieniami jakoci przyniós³ referat prof. Zofii Kêdzior
Marketing w dydaktyce szkó³ wy¿szych w opinii studentów i ekspertów. Tym razem chodzi o prawid³owoæ oraz efektywnoæ zdobywania wiedzy i umiejêtnoci w tej podstawowej dla kszta³cenia mened¿erów dyscyplinie. Na podstawie opinii ekspertów i studentów autorka formu³uje
wiele uwag krytycznych i postulatów pod adresem jednostek kszta³c¹cych w tej dziedzinie.
Z kolei opinie pracodawców oceniaj¹cych kwalifikacje absolwentów szkó³ mened¿erskich z obszaru województwa l¹skiego omawia mgr Katarzyna Szczepañska w komunikacie Wykszta³cenie ekonomiczne w opinii absolwentów i pracodawców. Autorka bada³a preferencje pracodawców dotycz¹ce zestawu umiejêtnoci, które chêtnie widzieliby u swych potencjalnych pracowników oraz ocenê kompetencji uzyskanych na studiach dokonan¹ przez absolwentów. Nie
trzeba dodawaæ, ¿e zarówno ocena oferty dydaktycznej i sposobu jej realizacji, jak i badanie
opinii absolwentów i pracodawców na temat u¿ytecznoci rynkowej uzyskanego wykszta³cenia nale¿¹ do wewnêtrznych mechanizmów zapewniania jakoci, a obydwa opracowania przynosz¹ nowe informacje dotycz¹ce przypadków istniej¹cych w polskich szko³ach wy¿szych.
Podsumowuj¹c nades³ane referaty i komunikaty, stwierdzam z satysfakcj¹, ¿e problematyka zapewniania jakoci jest czêci¹ ¿ywej dyskusji trwaj¹cej i rozwijaj¹cej siê w rodowisku akademickim zwi¹zanym z kszta³ceniem na kierunkach ekonomicznych oraz dzia³añ
podejmowanych w tym rodowisku. Maj¹ one wymiar miêdzynarodowy, zwi¹zany z wdra¿aniem akredytacji i certyfikacji takiej samej jak w krajach rozwiniêtych. Maj¹ wymiar krajowy, gdy dotycz¹ wspó³pracy pomiêdzy instytucjami rodowiskowymi zajmuj¹cymi siê ocen¹
jakoci. S¹ wreszcie zwi¹zane z wewnêtrznymi systemami zapewniania jakoci w poszczególnych uczelniach. Ta dyskusja i te dzia³ania pozwalaj¹ dobrze rokowaæ o poprawie jakoci
kszta³cenia, która dodatkowo mo¿e byæ stymulowana przez zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê na rynku edukacji wy¿szej. Dostrzegalna ju¿ dzi przewaga oferty edukacyjnej nad popytem zostanie w najbli¿szych latach zwiêkszona przez wchodz¹cy na ten rynek ni¿ demograficzny. Nale¿y
wiêc siê spodziewaæ, ¿e konkurencja miêdzy orodkami kszta³c¹cymi mened¿erów zaostrzy
siê i rodowisko akademickie powinno uczyniæ wszystko, aby z rynku znik³y instytucje najs³absze, a utrzyma³y siê na nim podmioty najlepsze, oferuj¹ce edukacjê najwy¿szej jakoci.
Z pewnoci¹ sprzyjaæ temu bêd¹ systemy akredytacji rodowiskowej oraz wprowadzane na
uczelniach wewnêtrzne systemy zapewniania jakoci.
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Czy nauczanie ekonomii
(neoklasycznej) powiêksza
kapita³ spo³eczny?
The average human being is about 95%
selfish in the narrow sense of the term.
Gordon Tullock (1976)

Wstêp
W opracowaniu poruszam zagadnienie kszta³cenia ekonomistów w kontekcie tworzenia kapita³u spo³ecznego. Asumptem do podjêcia tego  nowego, jak siê wydaje  tematu
w polskiej dyskusji nad kszta³ceniem ekonomistów jest rosn¹ca powoli, ale nieub³aganie,
w ³onie ekonomii eksperymentalnej literatura dotycz¹ca zachowañ (studentów) ekonomistów w sytuacjach dylematów spo³ecznych. Najogólniej rzecz bior¹c, zgromadzono ju¿
wystarczaj¹co danych, by pokusiæ siê stwierdzenie, ¿e ekonomici wydaj¹ siê mniej sk³onni do wspó³pracy, czêciej wybieraj¹ zdradê w teoriogrowych dylematach, czêciej s¹ gapowiczami przy wspieraniu finansowania dóbr publicznych oraz znacz¹co chêtniej uczestnicz¹ w korupcji ni¿ osoby studiuj¹ce inne kierunki. Dwie hipotezy nasunê³y siê ju¿ na
pocz¹tku dyskusji:
■ osoby decyduj¹ce siê na studiowanie ekonomii s¹ bardziej samolubne;
■ studenci ucz¹ siê egoizmu na wyk³adach z ekonomii.
Je¿eli uznamy empiryczne i eksperymentalne dowody wiêkszego samolubstwa ekonomistów (co pozostawiam czytelnikom podrozdzia³u 1), to pojawia siê problem ich wk³adu
(negatywnego) w tworzenie kapita³u spo³ecznego. Jeli zdefiniujemy kapita³ spo³eczny jako
wszystko to, co sk³ania nas do wspó³pracy, to ekonomia neoklasyczna nauczaj¹ca modeli
dostarczaj¹cych przewidywañ jednoznacznie egoistycznych zachowañ zdaje siê stanowiæ
istotn¹ (?) przeszkodê w jego akumulacji. Temat ten jedynie zasygnalizujê, zdaj¹c sobie sprawê z wieloci w¹tków, w tym tak¿e niejednoznacznoci samego pojêcia kapita³ spo³eczny.
Daje to asumpt do dyskusji w podrozdziale 2 kilku aspektów kszta³cenia ekonomistów, m.in.
przemyleñ o jakoci tego kszta³cenia.
W opracowaniu referujê z pewnymi szczegó³ami dyskusjê, w której uczestnicz¹ g³ównie
ekonomici amerykañscy, pojawi³y siê jednak równie¿ g³osy ze Szwajcarii i Niemiec. Szczegó³y przeprowadzanych eksperymentów bêd¹ zapewne irytuj¹ce dla niektórych czytelników.
Ale, po pierwsze, ekonomi eksperymentalna dosta³a wreszcie nagrodê (zbli¿on¹ do) Nobla.
Jej metody s¹ nadal kontrowersyjne, ma³o znane, a w Polsce (o ile wiem) nie praktykowane.
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Po drugie, wydaje siê celowe zaproszenie zespo³ów ekonomistów do przeprowadzenia podobnych badañ na w³asnych uczelniach. Czytelnicy nie zainteresowani tym, czym siê zajmuje nurt ekonomii eksperymentalnej mog¹ przejæ po kilku akapitach do podrozdzia³u 2. W podrozdziale 3 zamieszczam tak¿e kilka uwag o podejciu eksperymentalnym w ekonomii.
Na koniec uwaga o ekonomii neoklasycznej. Traktujê tu ten termin szeroko, maj¹c na
myli dziewiêtnastowieczny nurt subiektywizmu i marginalizmu (od, powiedzmy, Cournota
i Gossena do Marshalla) oraz jego dzisiejsz¹ kontynuacjê w postaci mainstream economics
wraz z nowoczesnymi technikami teorii gier, CGE, ekonomii dobrobytu, wyboru publicznego
itd. Jej zsocjologizowan¹ wersj¹ jest teoria racjonalnego wyboru (rational choice theory) i du¿a czêæ ekonomii neoinstytucjonalnej. Pozostawiam na uboczu bardziej techniczne dyskusje o poszczególnych za³o¿eniach przyjmowanych przez wspó³czesnych neoklasyków i ich
oponentów (w ramach marginalizmu). Dodajmy, ¿e chodzi o ekonomiê, której uczymy, a wiêc
podrêcznikow¹, nie za o subtelne rozwa¿ania Arrowa, Sena, Stiglitza czy Kahnemana.

1. Eksperymenty  przegl¹d literatury
Artyku³em, który zapocz¹tkowa³ dyskusjê by³ tekst Marwella i Amesa (1981)1. Celem
autorów, którzy nie s¹ ekonomistami, by³o przetestowanie hipotezy gapowicza (pieczeniarza
 free rider) w sytuacjach kolektywnej dostawy (provision) dobra publicznego (public good)2.
Jak wiadomo, teoria ekonomii sugeruje, i¿ racjonalny uczestnik powstrzyma siê od przeznaczenia zasobów na dostarczane dobro publiczne, jeli jego korzyæ indywidualna bêdzie
ni¿sza od ponoszonego przez niego kosztu (co wydaje siê regu³¹ w przypadku dóbr publicznych). S³aba wersja hipotezy o gapowiczu g³osi, ¿e ³¹czna dobrowolna ofiara uczestników
bêdzie suboptymalna; silna wersja hipotezy mówi, ¿e dobro publiczne w ogóle nie bêdzie
dostarczone.
Marwell i Ames zaproponowali seriê dwunastu eksperymentów (z grupami studentów
Uniwersytetu Wisconsin), w których w pe³ni poinformowani uczestnicy mieli do wyboru
inwestowanie otrzymanych zasobów (tokens) w dobro prywatne (podobnie do banku wyp³acaj¹cego raczej pewny zwrot z zaanga¿owanego kapita³u) lub w dobro publiczne, które dawa³o zwrot wy¿szy (ok. 2,2 raza) ale, oczywicie, niepewny. Zaanga¿owanie zasobów w wymianê publiczn¹ dawa³o jednakowy zwrot wszystkim (co modyfikowano póniej), wed³ug
uprzednio ustalonej formu³y. Oczekiwanym efektem gry by³o ustalenie proporcji, w jakiej
uczestnicy dobrowolnie przeznaczali zasoby na dobra prywatne i publiczne oraz sprawdzenie teorii g³osz¹cej, i¿ przeznaczanie jakiejkolwiek czêci rodków na dobra publiczne jest
irracjonalne (silna wersja) lub te¿ jej s³abszej wersji (uczestnicy przeznacz¹ zbyt ma³o).
Rezultaty eksperymentów by³y jednoznaczne: uczestnicy nigdy nie postêpowali wedle
silnej wersji hipotezy (zamiast przeznaczaæ zero lub znikom¹ wartoæ, redni udzia³ zaanga¿owania w kolektywny zwrot waha³ siê w granicach 4060%). S³ab¹ wersjê hipotezy eksperymenty zdaj¹ siê potwierdzaæ: wielkoæ wspólnych inwestycji by³a poni¿ej optimum.

G. Marwell, R.E. Ames: Economists free ride, does anyone else? Experiments on the provision of public goods, Journal
of Public Economics 1981, nr 15, s. 295310.

1

G. Hardin: The tragedy of the commons, Science 1968, nr 162, s. 12431248., M. Olson: The logic of collective
action. Public goods and the theory of groups, Schocken Books, New York 1968.

2
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Nie to jednak sta³o siê zacz¹tkiem ciekawej dyskusji. Ostatni eksperyment (niemal przypadkowy z punktu widzenia celu) by³ powtórzeniem pierwszego, z tym ¿e uczestnikami byli
studenci V semestru ekonomii tego uniwersytetu. I tu jedyny raz wyniki odbiega³y od obserwowanej redniej: studenci ekonomii przeznaczali zaledwie 20% swoich zasobów na dobro
publiczne. Poniewa¿ wyniki s¹ statystycznie istotne3, autorzy konkluduj¹, ¿e dla tej grupy
spo³ecznej zosta³a potwierdzona silna wersja hipotezy o gapowiczu.
W odpowiedzi na zadawane nastêpnie pytania kwestionariuszowe (1) jaki poziom inwestycji w dobro wspólne jest sprawiedliwy (fair) oraz (2) czy sprawiedliwoæ (fairness) mia³a dla
nich znaczenie przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu prawie jedna trzecia studentów
ekonomii albo odmówi³a okrelenia, co to znaczy sprawiedliwy (fair), albo udziela³a odpowiedzi z³o¿onych, nie poddaj¹cych siê kodowaniu (trzy czwarte studentów innych kierunków okrela³o poziom oko³o po³owy lub wiêcej jako fair, a ponad jedna czwarta uzna³a, ¿e jest fair
przeznaczyæ ca³oæ zasobów na dobro wspólne)4. Znacznie ³atwiej przysz³o studentom ekonomii stwierdziæ, ¿e ma³y lub zerowy nak³ad na dobro publiczne jest fair, za o po³owê rzadziej
ni¿ pozostali g³osili, ¿e mia³a dla nich znaczenie sprawiedliwoæ przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnej. Wyniki tego kwestionariusza by³y ponadto zgodne z wypowiedziami ekspertów
 zawodowych ekonomistów proszonych o komentowanie badania (ex ante).
Autorom nasunê³y siê dwie hipotezy wyjanienia odmiennoci ekonomistów:
■ Do pracy w gospodarce rekrutowane s¹ osoby bardziej przejmuj¹ce siê racjonaln¹ alokacj¹ pieniêdzy lub dóbr.
■ Osoby te zaczynaj¹ postêpowaæ wedle ogólnych zasad studiowanych przez siebie teorii.
Na kolejny g³os w dyskusji przysz³o czekaæ a¿ dziesiêæ lat5. Celem badania Cartera i Ironsa
by³o stwierdzenie, w jakim stopniu wyniki uzyskane przez Marwella i Amesa s¹ odporne na
krytykê (robust). Jednoczenie Carter i Irons zapocz¹tkowali tradycjê badania tego zagadnienia poprzez eksperymentalne æwiczenie gry w ultimatum6. Autorzy ci potwierdzili, ¿e studenci ekonomii postêpuj¹ inaczej ni¿ studenci innych kierunków i poszukiwali techniki pozwalaj¹cej odró¿niæ autoselekcjê od indoktrynacji (uczenie siê learning effect).
W grze uczestnicz¹ dwie osoby, okrelane mianem proponuj¹cego (proposer, stosuje siê
tak¿e okrelenie allocator) i odpowiadaj¹cego (responder lub chooser). Ich zadanie polega na
podziale kwoty (tu: 10 USD) pomiêdzy siebie. Proponuj¹cy oferuje podzia³, a odpowiadaj¹cy
akceptuje go lub nie. Ka¿dy podzia³ jest dozwolony, jeli tylko proponowane kwoty s¹ wielokrotnoci¹ jakiej sumy (tu: 0,5 USD; inni stosuj¹ 0,25 USD) i nie przekraczaj¹ ³¹cznej wartoci 10 USD. Jeli odpowiadaj¹cy wyra¿a zgodê, kwota jest dzielona pomiêdzy graczy zgodnie z propozycj¹; jeli odrzuca ofertê, obaj gracze nie dostaj¹ nic. Gracze graj¹ ze sob¹ tylko
raz. Gdy obaj uczestnicy spe³niaj¹ przyjête w teorii gier za³o¿enia o racjonalnoci (dbanie

3

Wszystkie aspekty technik statystycznych, choæ oczywicie bardzo istotne, zostan¹ w tym tekcie pominiête.

G. Marwell, R.E. Ames: op. cit., s. 308. Korelacja miêdzy wynikami gry a definicj¹ fairness jest niska (0,23), ale za to
wy¿sza jest korelacja wyników i znaczenia przypisywanemu sprawiedliwoci przy podejmowaniu decyzji (0,47).
4

5

J.R. Carter, M.D. Irons: Are economists different and if so, why?, Journal of Economic Perspectives 1991, nr 2, s. 171177.

Gra zosta³a zaproponowana w: W. Guth, R. Schmittberger, B. Schwarze: En experimental analysis of ultimatum bargaining, Journal of Economic Behavior and Organization, grudzieñ 1982, s. 367388 i udoskonalona w: D. Kahneman,
J.L. Knetsch, R.H. Thaler: Fairness and the assumptions of economics, Journal of Business, padziernik 1986, s. 285
300.
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jedynie o w³asny interes), rozwi¹zanie jest proste: odpowiadaj¹cy akceptuje ka¿d¹ sumê wiêksz¹ od zera. Wiedz¹c o tym, proponuj¹cy oferuje mu 0,5 USD (zachowuj¹c dla siebie 9,50
USD) i odpowiadaj¹cy przyjmuje propozycjê7.
Wyniki potwierdzi³y innoæ ekonomistów. Przeciêtna kwota oferowana przez proponuj¹cego  studenta I roku lub wy¿szych lat (senior, graduate) ekonomii  wynios³a 1,70 USD (w
porównaniu z 2,44 USD dla studentów innych kierunków), a przeciêtna kwota zachowywana
przez proponuj¹cego wynios³a 6,15 USD (dla studentów innych kierunków 5,44). Hipoteza
zerowa o braku ró¿nic miêdzy ekonomistami i nieekonomistami zosta³a zatem odrzucona.
Powstaje pytanie, czy nale¿y to przypisaæ autoselekcji, czy nauczeniu siê egoizmu z teorii mikroekonomii8. Grupê uczestników podzielono na cztery kategorie: (1) studenci I roku deklaruj¹cy inny ni¿ ekonomia kierunek (major) studiów, którzy nie zapisali siê na wyk³ad z ekonomii; (2) studenci I roku ekonomii deklaruj¹cy ekonomiê jako g³ówny kierunek (major) studiów, którzy zapisali siê na pierwszy semestr makroekonomii (podkrelenie A.S.); (3) zaawansowani studenci (senior noneconomists) koñcz¹cy studia (had majored = trzy lata undergraduate)
na kierunku innym ni¿ ekonomia i którzy nie wys³uchali ¿adnego wyk³adu z ekonomii; (4) zaawansowani studenci (senior economists) koñcz¹cy studia na kierunku ekonomia.
Carter i Irons konkluduj¹, ¿e ich dane w silnym stopniu potwierdzaj¹ tezê o samodoborze. Studenci I roku ekonomii akceptowali mniej i oferowali mniej ni¿ studenci I roku kierunków nieekonomicznych, a zatem postêpowali bardziej w zgodzie z teori¹. Hipoteza zerowa
o braku autoselekcji jest odrzucona dla obu wielkoci (kwota oferowana i kwota zatrzymana).
Teza o wp³ywie nauczania ekonomii na (egoistyczne) postêpowanie studentów nie zosta³a
potwierdzona. Ale uzyskane wyniki nie s¹ spójne. Gdyby hipoteza o wp³ywie nauczania by³a
prawdziwa, nale¿a³oby, zdaniem autorów, oczekiwaæ zwiêkszania siê ró¿nicy miêdzy studentami I roku ekonomii a pozosta³ymi studentami I roku. Tego autorzy nie zaobserwowali,
przynajmniej w odniesieniu do kwot oferowanych (przeciwny znak wspó³czynnika i statystycznie istotny); dla kwot zachowywanych owa ró¿nica powiêksza siê, ale nie jest statystycznie istotna (choæ znak wspó³czynnika dodatni).
Autorzy próbowali tak¿e sprawdziæ, czy studenci-ekonomici posiedli po prostu w wy¿szym stopniu (z jakiegokolwiek powodu) umiejêtnoæ logicznego rachunku i tym raczej ni¿
cechami osobowoci odró¿niaj¹ siê od pozosta³ych. Odpowiedzi na pytania (ex post) o poprawne rozwi¹zanie zadania dla ka¿dego z graczy9 da³y mieszane wyniki. Dla pierwszego 
prostszego  pytania nie zaobserwowano ró¿nic. Przy drugim ekonomici okazali siê lepsi.
Ale okaza³o siê, ¿e ta umiejêtnoæ nie wyczerpuje ró¿nicy miêdzy ekonomistami i nieekonomistami, któr¹ ujawnia³y wyniki analizy regresji. Chodzi³o zatem o co wiêcej ni¿ zwyk³¹
umiejêtnoæ dedukcji10.
7
Teoretycznie, 1 cent stanowi minimaln¹ kwotê. Autorzy przyjêli grubsz¹ kwotê. Fakt, i¿ gra siê jeden raz z tym
samym partnerem oznacza, ¿e nie warto odrzucaæ nawet najgorszej oferty w nadziei, ¿e proponuj¹cy nastêpnym razem
siê poprawi.

Autorzy nie czyni¹ rozró¿nienia pomiêdzy mikroekonomi¹ i makroekonomi¹. Studenci I roku ekonomii zapisali siê na
pierwszy semestr makroekonomii. Wydaje siê, ¿e przy subtelniejszej analizie powinno siê uczyniæ to rozró¿nienie.

8

(1) Zak³adaj¹c, ¿e odpowiadaj¹cy maksymalizuje w³asny maj¹tek, jaka jest najmniejsza kwota, któr¹ zaakceptuje?
(nastêpuje kilka mo¿liwoci); (2) Zak³adaj¹c, ¿e proponuj¹cy maksymalizuje w³asny maj¹tek oraz ¿e s¹dzi on(a), ¿e
odpowiadaj¹cy maksymalizuje w³asny maj¹tek, jaki podzia³ kwoty 10 USD zaoferuje proponuj¹cy?

9

Mo¿e niektórzy studenci mieli ekonomiê w liceum (high school)? Hipoteza o uczeniu siê egoizmu by³aby wtedy
trudniejsza do odrzucenia. Prawdopodobnie niewielki tylko odsetek badanych uczy³ siê wczeniej tego przedmiotu.
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Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e wyniki otrzymane przez Cartera i Ironsa nie potwierdzaj¹
jednak samej teorii: kwota akceptowana ró¿ni³a siê od teoretycznego rozwi¹zania o 4 odchylenia standardowe (1,70 od 0,50 USD), a kwota oferowana  a¿ o 15 odchyleñ standardowych (6,15 od 9,50 USD).
Trzecim wa¿nym g³osem w dyskusji by³ artyku³ Franka, Gilovicha i Regana z 1993 r.11.
Celem przeprowadzonego przez nich badania by³o stwierdzenie, czy zaznajomienie siê
z modelem maksymalizacji w³asnego interesu, wykorzystywanym powszechnie w ekonomii, zmienia postêpowanie. Najpierw jednak przeprowadzili krytykê badañ Marwella i Amesa. Zarzucili im, ¿e ich badanie nie uwzglêdnia³o zmiennej wiekowej: studenci pozaekonomiczni to absolwenci high schools i colleges undergraduates. Nale¿¹ oni do innej grupy
wiekowej ni¿ nawet studenci I roku studiów dyplomowych (graduate). Druga pominiêta
zmienna to p³eæ. Wed³ug Franka, Gilovicha i Regana mê¿czyni znacznie rzadziej wspó³pracuj¹ w tego typu eksperymentach ni¿ kobiety. U Marwella i Amesa zdecydowan¹ wiêkszoæ ekonomistów stanowili mê¿czyni, a na pozosta³ych kierunkach obie p³cie by³y równo reprezentowane. Inaczej mówi¹c, Marwell i Ames nie dowiedli, ¿e to w³anie ekonomici postêpuj¹ odmiennie12.
Na badanie Franka, Gilovicha i Regana sk³ada³y siê cztery podejcia:
■ finansowanie dóbr publicznych;
■ dylemat wiênia;
■ deklaracje kwestionariuszowe;
■ uczestnictwo w hipotetycznym dylemacie etycznym.
Po pierwsze, zapytali o to, jak ekonomici postêpuj¹ w rzeczywistoci. Zbadali deklaracje (w odpowiedzi na ich w³asny kwestionariusz) dotycz¹ce redniorocznych wp³at na cele
dobroczynne lub dobra publiczne13 zebrane wród wyk³adowców akademickich z dziedziny: (1) ekonomii; (2) innych nauk spo³ecznych; (3) matematyki, informatyki, in¿ynierii; (4) nauk
przyrodniczych; (5) humanistyki; (6) architektury, sztuki i muzyki oraz (7) wyk³adowców ze
szkó³ zawodowych. Wyniki by³y nastêpuj¹ce: udzia³ pe³nych gapowiczów (nic nie dawali)
wród ekonomistów wyniós³ 9,3% w porównaniu z 1,14,2% w pozosta³ych szeciu grupach.
Ekonomici dawali relatywnie (w relacji do dochodu) mniej ni¿ pozosta³e grupy college professors (dawali 91% tego, co powinni). Z drugiej strony, udzia³ ekonomistów w wyborach by³
nieco tylko ni¿szy ni¿ przeciêtna w próbce14.
11
R.H. Frank, Th. Gilovich, D.T. Regan: Does studying economics inhibit cooperation?, Journal of Economic Perspectives 1993, nr 2, s. 159171.
12
Osobnym czynnikiem zak³ócaj¹cym by³ fakt, ¿e przypisanie roli proponuj¹cego odby³o siê w wyniku konkursu: zostawali
nimi zwyciêzcy prostej  trywialnej  zabawy s³ownej. Mog³o to mieæ ten efekt, i¿ (1) zwyciêzcy (ze wszystkich kierunków)
mogli czuæ, ¿e zapracowali w ten sposób i zas³uguj¹ na wy¿sze wynagrodzenia. Alternatywnie (2) tylko studenci ekonomii
zaznajomieni z teori¹ krañcowej produkcyjnoci (pracy) mogli dojæ do tego wniosku. Oba efekty mog³y te¿ (3) wyst¹piæ
³¹cznie. Frank, Gilovich i Regan uznaj¹, ¿e Marwell i Ames sugeruj¹ tê drug¹ mo¿liwoæ (ekonomici).
13
Kategoria ta wydaje siê niejednorodna. Zawieraj¹ siê w niej zarówno darowizny na rzecz organizacji charytatywnych, jak
i op³ata za abonament telewizji publicznej. Jak wskazuj¹ sami autorzy kontekst wp³at ma znaczenie: gdy dary s¹ egzekwowane w miejscu pracy, presja otoczenia sk³ania nawet egoistów do zmiany nastawienia. Przedstawienie nazwisk dawców
w radiu lub telewizji daje korzyci w postaci wizerunku odpowiedzialnego obywatela, wymigiwanie siê mo¿e pozbawiæ
korzyci cz³onkostwa w grupie lub krêgu spo³ecznym. Zamazuje to np. obraz dzia³añ dobrowolnych (volunteer activities).

Przypomnijmy, ¿e teoria racjonalnego wyboru (np. Olson) g³osi, ¿e udzia³ w g³osowaniu jest irracjonalny: koszt
indywidualny g³osowania jest wy¿szy ni¿ korzyæ; prawdopodobieñstwo, ¿e mój g³os zawa¿y na wyniku wyborów jest
daleko mniejsze ni¿ np. prawdopodobieñstwo, ¿e id¹c lub jad¹c do lokalu wyborczego ulegnê wypadkowi drogowemu.
Proponowane komplikacje modelu nie zmieniaj¹ g³ównej tezy.
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Po drugie, zaproponowali uczestnikom grê w dylemat wiênia (z rzeczywistymi wyp³atami pieniê¿nymi). Jak wiadomo, teoria przewiduje, ¿e racjonalni uczestnicy zawsze bêd¹
zdradzaæ w grze jednorazowej. Autorzy eksperymentu przeprowadzili intensywne szkolenie
na temat dylematu wiênia, sprawdzali znajomoæ teorii i zrozumienie struktury wyp³at (WW:
2,2; RW: 3,0; WR: 0,3; RR: 1,1), zapewnili graczom anonimowoæ, uniemo¿liwili dowiedzenie siê (lub wywnioskowanie) o dzia³aniach innych graczy. Wyniki by³y nastêpuj¹ce: studenci economics majors zdradzali (rywalizowali R) w 60,4% przypadków, a studenci innych kierunków (nonmajors) w 38,8% przypadków (na 267 gier, czyli 534 decyzje). Wyeliminowanie
wp³ywu p³ci na decyzje (nadreprezentacja mê¿czyzn wród studentów ekonomii) pozwoli³o
stwierdziæ, ¿e prawdopodobieñstwo, i¿ zdradzi mê¿czyzna jest 0,24 raza wy¿sze ni¿ prawdopodobieñstwo zdrady przez kobietê. Pozostaje jednak efekt studiowania ekonomii: dla
studentów economic majors prawdopodobieñstwo rywalizacji by³o 0,17 raza wy¿sze ni¿
innych studentów (wspó³czynnik t = 2,16).
W typowej grze niekooperacyjnej, jak¹ jest dylemat wiênia, gracze nie maj¹ mo¿liwoci komunikowania siê. Autorzy zmodyfikowali warunki gry: wprowadzono wersjê (1) z mo¿liwoci¹ czynienia obietnic15, ale jednoczenie powiedziano badanym, ¿e (zgodnie z teori¹)
obietnic takich nie mo¿na wyegzekwowaæ od partnera; wersjê poredni¹ (2) bez mo¿liwoci czynienia obietnic, ale za to z przed³u¿onym czasem socjalizacji przed gr¹ (2a  30
minut, 2b  10 minut). Co uzyskano? Sk³onnoæ do zdrady spad³a w przypadku przed³u¿enia
wspólnego czasu przed gr¹ (2) i radykalnie obni¿y³a siê przy mo¿liwoci sk³adania obietnic
(1). Ponadto prawdopodobieñstwo zdrady zmniejsza³o siê wraz z przechodzeniem na nastêpny rok studiów (wspó³czynnik zmniejsza siê rednio o 0,07). Ró¿nice miêdzy ekonomistami a studentami innych kierunków niemal znikaj¹ przy nieograniczonej wersji z obietnicami (1) (ekonomici zdradzaj¹ w 28,6% przypadków, inni w 25,9%). Natomiast w ograniczonej wersji (2) ekonomici rywalizuj¹ w 71,8% przypadków, inni za jedynie w 47,3%.
Trzecim materia³em do badania by³y uzupe³niaj¹ce deklaracje kwestionariuszowe. Po
pierwsze, studenci odpowiadali na pytanie o motywy swojej decyzji w grze. Autorzy postawili hipotezê, ¿e ekonomici bêd¹ bardziej sk³onni do przedstawienia celów gry w kategoriach interesu w³asnego i z tego powodu bêd¹ akcentowaæ strukturê samej gry. Inni natomiast
bêd¹ u¿ywaæ takich argumentów jak postawa wobec partnera (feelings about their partners),
aspekty natury ludzkiej itp. W istocie, 31% ekonomistów poda³o jedynie cechy gry jako wyt³umaczenie swojej decyzji (w porównaniu z 17% nieekonomistów). Prawdopodobieñstwo
przypadkowego otrzymania takiego wyniku jest poni¿ej 5%.
Po drugie, w oddzielnym badaniu, zapytano studentów starszych lat finansów publicznych Uniwersytetu Cornell, czy bêd¹ wspó³pracowaæ, czy te¿ zdradz¹ w jednorazowym dylemacie wiênia, jeli bêd¹ wiedzieæ z pewnoci¹, ¿e ich partner16 bêdzie kooperowa³. A¿
58% ekonomistów owiadczy³o, ¿e zdradzi i tylko 34% nieekonomistów s¹dzi³o, i¿ bêd¹
rywalizowaæ (p < 0,05). Na pytanie, czy bêd¹ kooperowaæ, wiedz¹c z pewnoci¹, ¿e partner bêdzie rywalizowa³, obie grupy niemal jednakowo zadeklarowa³y tak¿e w³asn¹ zdradê
(30 na 31 ekonomistów i 36 na 41 nieekonomistów) (zgodnie z teori¹). Na tej podstawie
15

¯e siê bêdzie kooperowaæ. Nie ma sensu obiecywaæ rywalizacji.

Termin partner nie ma tu odcienia pozytywnego. To po prostu wspó³graj¹cy. Równie dobrze mo¿na u¿yæ terminu
przeciwnik Na temat partnerstwa por. A. Sulejewicz: Partnerstwo strategiczne. Kompetencja XXI wieku, Warszawa
1997.
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autorzy sformu³owali wniosek, i¿ oczekiwania wobec postêpowania partnera odgrywaj¹
wa¿n¹ rolê w zachowaniach graczy; ekonomici nadal wykazuj¹ wy¿sz¹ sk³onnoæ do zdrady przy identycznych oczekiwaniach.
Dlaczego ekonomici postêpuj¹ inaczej? Jeli nauczanie ekonomii czyni z nas egoistów,
to przy obserwowanym spadku zachowañ rywalizacyjnych we wszystkich kategoriach w miarê
up³ywu czasu (o 6,5% na semestr), spadek u ekonomistów powinien byæ wolniejszy. I taki
by³: 73,7% zdradzaj¹cych na pocz¹tku i 70,0% przy koñcu studiów. Studenci pozosta³ych
kierunków zaczynali z 53,7% i koñczyli na 40,2%. Inaczej mówi¹c, w przeciwieñstwie do
studentów kierunków nieekonomicznych, ekonomici nie dojrzewaj¹ do kooperacji. Mo¿e
to oznaczaæ, ¿e treci wiedzy ekonomicznej przekazywanej im w czasie studiów utwardzaj¹ ich serca17.
Czwart¹ prób¹ weryfikacji tezy o innoci ekonomistów by³o zaproponowanie studentom uczestnictwa w dylemacie etycznym. W dylemacie (1) w³aciciel sklepiku ze sprzêtem komputerowym otrzymuje przesy³kê zawieraj¹c¹ 10 komputerów, ale z faktur¹ opiewaj¹c¹ jedynie na 9 sztuk. Pytanie, czy sklepikarz poinformuje o tym dostawcê sprzêtu.
Studenci: (a) prognozowali postêpowanie sklepikarza, a nastêpnie (b) deklarowali w³asne
dzia³anie. W dylemacie (2) chodzi³o o obliczenie prawdopodobieñstwa, ¿e zguba  opatrzona imieniem, nazwiskiem i adresem koperta zawieraj¹ca 100 USD  trafi z powrotem
do w³aciciela. Uczestnicy mieli sobie wyobraziæ: (a) ¿e to oni zagubili kopertê i maj¹ oceniæ prawdopodobieñstwo zwrotu oraz (b) ¿e to oni znajduj¹ kopertê i oceniaj¹ prawdopodobieñstwo odes³ania do w³aciciela. Studenci wype³niali kwestionariusze na pocz¹tku
semestru (wrzesieñ) i na koñcu (grudzieñ). Sprawdzano, czy uleg³a zmianie sk³onnoæ do
uczciwoci studentów ekonomii i pozosta³ych (reprezentowanych przez studentów astronomii). Studenci ekonomii uczestniczyli w trakcie semestru w zajêciach z mikroekonomii
(introductory micro-economics): uczêszczali na zajêcia prowadzone przez (a) wyk³adowcê
g³ównego nurtu (mainstream economist) o zainteresowaniach obejmuj¹cych industrial organization i teoriê gier, oraz (b) wyk³adowcê interesuj¹cego siê rozwojem (economic development) w maoistowskich Chinach18.
Okaza³o siê, ¿e jeden semestr nauki ekonomii uczyni³ z nich osoby mniej uczciwe: najwiêkszy spadek uczciwoci wyst¹pi³ w przypadku wyk³adowcy (a): w zale¿noci od pytania
3046% tej grupy studentów udziela³o pod koniec semestru odpowiedzi wiadcz¹cych o mniejszej sk³onnoci do uczciwoci; dla wyk³adowcy (b) odpowiednie odsetki wynosz¹ 2334%.
Badanie nie dotyczy³o samego poziomu cynizmu, lecz jedynie zmiany tego poziomu. Pocz¹tkowy sprawdzian nie wykaza³ ró¿nic w poziomie sk³onnoci do nieuczciwoci grup
(a) i (b). Oznacza to, ¿e nie by³o efektu samodoboru, tzn. ¿e mniej cyniczni studenci od razu
wybieraj¹ wyk³adowcê o po¿¹danej reputacji ideologicznej19.

17

Nie wiadomo jednak niczego o treciach przekazywanych w trakcie studiów nieeekonomicznych.

Wyk³adowca (a) mocno akcentowa³ dylemat wiênia i dostarcza³ czêstych ilustracji o imperatywach prze¿ycia, którym sprzyja rywalizacja; wyk³adowca (b) tak¿e u¿ywa³ podrêcznika g³ównego nurtu, ale nie akcentowa³ tych w¹tków
w tym samym stopniu.

18

Warto odnotowaæ, ¿e znany amerykañski ekonomista, Robert Frank  autor kilku znakomitych ksi¹¿ek  z zespo³em
przyzna³ w 1993 r., ¿e sympatycy ideologii antykapitalistycznej s¹ mniej cyniczni ni¿ ich prokapitalistyczni koledzy (oni
nie rozumiej¹ pewnie pojêcia kapitalizm  chodzi im o free market). W Szkole G³ównej Handlowej nie ma takich 
jednoæ moralno-polityczna jest osi¹gniêta w jeszcze wy¿szym stopniu. Ale te¿ there is no alternative.
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Frank, Gilovich i Regan znaleli mocne potwierdzenie mniejszej sk³onnoci do wspó³pracy ze strony ekonomistów oraz s³absze potwierdzenie wp³ywu absorpcji treci podstaw
ekonomii na sprzyjanie i umocnienie postaw niekooperacyjnych. By³oby zaiste dziwne, s¹dz¹ autorzy, jeliby ¿adna z owych ró¿nic nie by³a skutkiem szerokiego zapoznania siê z teori¹ i intensywnego szkolenia w modelu g³osz¹cym prymat w³asnego interesu i daj¹cym jednoznaczne przewidywanie zdrady, gdy ów interes tego wymaga. Zgoda  ludzie zdradzaj¹,
gdy kieruj¹ siê w³asnym interesem, ale ekonomistów nie nale¿y winiæ za to, ¿e pokazuj¹ tê
przykr¹ okolicznoæ. Tak, ale  wskazuj¹ autorzy  ta odpowied mo¿e byæ b³êdna. Jeli
uczestnicy potrafi¹ rozpoznaæ wspó³pracuj¹cych w gronie nieznajomych, czêstsza interakcja
w podgrupie kooperantów da im wy¿sze wyp³aty ni¿ zdradzaj¹cym20.
Na artyku³ Franka, Gilovicha i Regana odpowiedzieli Yezer, Goldfarb i Poppen21. Ich obrona cnoty ekonomii zasadza siê na twierdzeniu, ¿e studiowanie tej dziedziny zapewne zmienia
sposób, w jaki studenci graj¹ w proponowane im gry (ustrukturyzowane jak dylemat wiênia)
i zmienia odpowiedzi, jakich udzielaj¹ w badaniach kwestionariuszowych, ale nie zmienia
ich postêpowania w rzeczywistym ¿yciu. Yezer, Goldfarb i Poppen zaakceptowali jednak fakt,
¿e modele ekonomii mog¹ kszta³towaæ oczekiwania co do tego, jak ludzie postêpuj¹ w sytuacjach dylematów.
Cztery zarzuty rozpatrzymy szczegó³owo. Po pierwsze, ekonomia uczy nie tylko o maksymalizacji w³asnego interesu, ale tak¿e o wspólnych korzyciach z dobrowolnej wymiany.
Jack Hirshleifer w swoim exposé prezydenckim stwierdzi³: ekonomici przyjmuj¹ zbyt dobrotliwy pogl¹d na ludzkie dzia³ania (human enterprise); uznaj¹c moc w³asnego interesu,
tradycja g³ównego marshallowskiego nurtu niemal ca³kowicie lekcewa¿y to, co nazwê ciemn¹ stron¹ tej si³y (kursywa oryg., A.S.)  olej w g³owie, przestêpstwo, wojny i politykê22.
Ekonomia niewystarczaj¹co akcentuje, ¿e jest równie¿ inna droga do bogactwa: mo¿na zagrabiæ dobra wytworzone przez innych. Zaw³aszczanie, grabie¿, konfiskowanie tego, co potrzebne [...] to tak¿e dzia³alnoæ gospodarcza. Yezer Goldfarb i Poppen twierdz¹ zatem, i¿
nie jest oczywiste, ¿e ekonomia uczy egoizmu (selfishness). Wydaje siê, ¿e argument ten nie
trafia w cel. Przecie¿ dylematy wiênia akcentuj¹ wspóln¹ korzyæ, ale i trudnoci  lecz nie
niemo¿liwoæ  jej osi¹gniêcia. Dlatego s¹ tak wdziêcznym obiektem analiz. Proste przyk³ady wspó³pracy pozostaj¹ poza sporem.
Po drugie, nale¿y porównaæ odpowiedzi studentów dotycz¹ce uczciwoci z rzeczywistymi reakcjami ludzi na dylematy. Jeli np. studenci przed zajêciami z ekonomii s¹dzili, ¿e
80% (liczby fikcyjne) osób zwróci kopertê z banknotem 100 USD, a po zajêciach byli przekonani, ¿e post¹pi tak 30%, to nasz os¹d podobnego przekonania zale¿y od tego, jak w rzeczywistoci zachowuj¹ siê ludzie  bli¿ej 30% czy 80%.
Po trzecie, gdy studenci s¹ oceniani za pomoc¹ hipotetycznych pytañ dotycz¹cych zalet
ich osobowoci (personal integrity) lub poprzez ustrukturyzowane gry, to ich odpowiedzi uwzglêd-

Modele takie analizowali np. R. Frank: If homo oeconomicus could choose his own utility function, would he choose
one with a conscience?, American Economic Review 1987, t. 77, nr 4, s. 593604; tego¿: Microeconomics and behavior, Irwin-McGraw Hill, 2000, rozdz. 7: Explaining tastes: the importance of altruism and other non-egoistic behavior;
M. Kandori, Social norms and community enforcement, Review of Economic Studies 1992, nr 59, s. 6380.

20
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A.M. Yezer, R.S. Goldfarb, P.J. Poppen: Does studying economics discourage cooperation? Watch what we do, not
what we say or how we play, Journal of Economic Perspectives 1996, nr 1, s. 177186.
22
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niaj¹ zarówno ich zachowania, jak i stopieñ otwartoci wobec ujawnienia tego zachowania.
Presja na udzielanie prawid³owych odpowiedzi mo¿e sk³aniaæ do nieuczciwoci: jedni nieuczciwi ukrywaj¹ swoj¹ nieuczciwoæ, inni za nieuczciwi (zdradzaj¹cy) uczciwie ujawniaj¹
swoj¹ nieuczciwoæ. Oznacza³oby to, ¿e niski stopieñ ofiarnoci ekonomistów (1) to oznaka
raczej uczciwoci w sprawozdawaniu w³asnego postêpowania ni¿ oznaka nieuczciwoci i free
riding w np. ogl¹daniu telewizji publicznej. Zatem autorzy implicite twierdz¹, ¿e wy¿sza deklarowana ofiarnoæ innych grup oznacza raczej oszukiwanie ni¿ dobrotliwoæ. Pytanie, dlaczego
szeæ ró¿nych grup w kategorii zawodowej wyk³adowców akademickich mia³oby to czyniæ,
pozostaje bez odpowiedzi. Hirshleifer pomaga: ekonomici nie s¹ bardziej samolubni (selfish),
jedynie ³atwiej im siê pogodziæ z faktem (are more acceptant) zachowañ ludzkich.
Po czwarte, w tecie (4), sprawdzaj¹cym obni¿enie sk³onnoci studentów do wspó³pracy po
semestrze ekonomii neoklasycznej, nie wiadomo, czy rezultat ten jest efektem uczenia siê, czy te¿
skutkiem ca³kiem innych zdarzeñ, które wyst¹pi³y w tym okresie. Ponadto Yezer, Goldfarb i Poppen mieli pod adresem autorów poprzedniego eksperymentu kilka uwag technicznych.
Pierwszym rozwi¹zaniem proponowanym przez Yezera, Goldfarba i Poppena by³ sprawdzian rzeczywistych zachowañ w sytuacjach wziêtych z ¿ycia. Zamiast dyskusji o kopercie,
autorzy eksperymentu pogubili w salach lekcyjnych przed zajêciami z ekonomii i innych przedmiotów (psychologia, historia, politologia) 64 (32 + 32) koperty (zwyk³e, bia³e, niezaklejone,
z nalepionym znaczkiem, zaadresowane z imienia i nazwiska, bez adresu nadawcy, zawieraj¹ce dziesiêæ banknotów jednodolarowych23 i rêcznie napisan¹ notkê, ¿e chodzi o zwrot nieformalnej po¿yczki). Wyniki by³y ca³kowicie przeciwne rezultatom uzyskanym przez Franka, Gilovicha i Regana. Studenci ekonomii (upper level undergraduates) zwrócili 56% kopert, a studenci innych kierunków  31%. Jedna z sugestii wyjanienia mówi, ¿e ekonomia, zw³aszcza na
dalszych latach zaawansowania, jest trudniejsza, a zatem przyci¹ga wiêksz¹ liczbê pilnych
i porz¹dnych studentów24. Zatem ró¿nice istniej¹, ale nie s¹ skutkiem treci nauczania.
Drugie badanie polega³o na powtórzeniu eksperymentu z hipotetycznym dylematem etycznym (4). Sporód omiu wyników 6 odpowiada³o rezultatom uzyskanym przez Gilovicha
i Regana, tzn. sk³onnoæ do uczciwoci uleg³a obni¿eniu. Ale tylko jeden wynik by³ statystycznie istotny, jeden za statystycznie istotny rezultat mia³ przeciwny znak (poprawa uczciwoci). Autorzy liczyli tylko wyniki rednie dla grup i zrezygnowali ze ledzenia odpowiedzi
oddzielnych studentów na poszczególne pytania, gdy¿ s¹dzili, ¿e rezultat otrzymany przez
Franka, Gilovicha i Regana wymaga³ wiêkszej identyfikacji respondentów ni¿ by³o bezpiecznie (odpowiedzi prawdziwie samolubne mog³yby byæ st³umione). Porównanie zwrotów kopert z kwestionariuszem hipotetycznych zwrotów ukazuje obraz ekonomistów jako trafniej
oceniaj¹cych rzeczywistoæ: przeciêtna zwrotów rzeczywistych wynosi³a 44%, ekonomici
przewidywali 68% zwrotów (rednia ogólna), a zwrócili 56%, a nieekonomici (biolodzy25
i psychologowie) przewidywali równie¿ 68%, a zwrócili 31%. W jednym przypadku Yezer,

23

Aby umo¿liwiæ zwrot kwoty mniejszej ni¿ 10 USD. Tylko jeden zwrot da³ niepe³n¹ kwotê i by³o to zero.

24

Ale co to mówi o uczciwoci ca³ej zbiorowoci?

Frank, Gilovich i Regan zwracaj¹ uwagê, ¿e wspó³czesna biologia teoretyczna w jeszcze wiêkszym stopniu ni¿ ekonomia podkrela egoizm jako warunek prze¿ycia. Uznaj¹ to zatem raczej za potwierdzenie ni¿ zaprzeczenie tezy. Por.
R.H. Frank, Th. Gilovich, D.T. Regan: Do economists make bad citizens?, Journal of Economic Perspectives 1996, nr 1,
s. 187192.
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Goldfarb i Poppen uzyskali podobny wynik jak autorzy poprzedniego eksperymentu  Frank,
Gilovich i Regan. Chodzi o ró¿nicê miêdzy opiniami o sobie i o innych: grupa, w której 68%
studentów przewidywa³o, ¿e sami zwróc¹ kopertê ze 100 USD, wyrazi³a przypuszczenie, ¿e
zaledwie 25% innych odele list (choæ oczywicie nale¿eli do tej samej grupy). Sygnalizuje
to, ¿e studenci zawy¿aj¹ w deklaracjach w³asn¹ sk³onnoæ do kooperacji.
Yezer, Goldfarb i Poppen zadali studentom jeszcze jedno pytanie: czy wola³by, by w ci¹gu
nastêpnych 10 lat roczne tempo wzrostu USA wynosi³o (a) 7%, a Japonii 15%, czy te¿ raczej
(b) USA 5%, a Japonii 4%? Odpowied (b) wybra³o 61% studentów kierunków ekonomicznych i nieekonomicznych na pocz¹tku trymestru oraz 56% studentów na koñcu trymestru.
Wa¿ne jest to, ¿e stopieñ kooperatywnoci zdaje siê tu raczej lekko rosn¹æ ni¿ spadaæ (czego
oczekiwano). Autorzy przypisuj¹ to jednak nie powtarzaniu koncepcji optimum paretowskiego na zajêciach z handlu miêdzynarodowego, lecz wp³ywowi dyskusji telewizyjnych toczonych w 1994 r. miêdzy Alem Gorem i Rossem Perotem.
Na tej podstawie sformu³owali nastêpuj¹ce konkluzje: uczenie modelu indywidualnej
maksymalizacji nie czyni studentów bardziej samolubnymi, a uczenie paretooptymalnej wymiany handlowej nie sprawia, ¿e staj¹ siê bardziej sk³onni do wspó³pracy. Studenci ekonomii
s¹ bardziej kooperatywni ni¿ studenci pozosta³ych kierunków. Jak zwykle powstaje problem
reprezentatywnoci próbki. Czy George Washington University nie rekrutuje czasem studentów wyznaj¹cych odmienne wartoci ni¿ pozostali obywatele?
Frank, Gilovich i Regan26 w odpowiedzi zapytali, sk¹d wiadomo, ¿e w przerwach miêdzy
zajêciami to w³anie studenci ekonomii podnosili le¿¹ce na ziemi, niczym nie wyró¿niaj¹ce siê
koperty? Jeli ekonomia mówi co o alokacji rzadkich zasobów, to na pewno zawracanie sobie
g³owy le¿¹cymi szparga³ami (wzmocniona retoryka  moja w³asna, A.S.) nie jest dzia³aniem
maj¹cym przynieæ znacz¹c¹ wartoæ. Mogli zatem pozostawiæ je le¿¹ce na krzes³ach (jeli nie
spad³y na ziemiê). Nie znamy tak¿e ani wieku ani p³ci osób odsy³aj¹cych koperty.
Autorzy jeszcze raz przeliczyli uzyskane wyniki, tak aby uzgodniæ je z propozycjami Yezera, Goldfarba i Poppena. Podobnie jak wyniki ich krytyków, przeliczone dane nie daj¹ statystycznie istotnych podstaw do potwierdzenia hipotezy o efekcie uczenia. Wa¿ne jest to (na co
zwrócilimy uwagê wy¿ej), ¿e badanie Yezera, Goldfarba i Poppena odnosi³o siê jedynie do
zmiany rednich grupowych ocen uczciwoci, a nie zmian indywidualnych studentów. Zmiany
w kierunku mniejszej sk³onnoci do wspó³pracy zanotowano u trzech czwartych grupy ekonomistów bardziej neoklasycznych (jak ich nazwali Yezer, Goldfarb i Poppen), u po³owy ekonomistów mniej neoklasycznych (podobnie) i tylko u jednej czwartej studentów astronomii.
Wreszcie argument o realizmie. Yezer, Goldfarb i Poppen uznaj¹ wiedzê studentów o tym,
¿e ludzie zdradzaj¹ czêciej, ni¿ im siê to wydawa³o jako pozytywny efekt nauczania ekonomii. Frank, Gilovich i Regan zgadzaj¹ siê, ¿e ³atwowiernoæ nie pop³aca. Ale formu³owanie
przewidywañ choæby tylko trochê bardziej skierowanych ku kooperacji mo¿e nie byæ takie
z³e  istniej¹ dowody na to, ¿e takie przewidywania s¹ samorealizuj¹ce siê. W sytuacjach
dylematu gracze maj¹ przecie¿ tak¿e opcjê wyjcia z gry27. Zaobserwowano, ¿e ci, którzy
zostaj¹ w grze w wy¿szym ni¿ przeciêtny stopniu oczekuj¹, i¿ ich partnerzy bêd¹ wspó³pra-

26

Ibidem.

Por. J. Orbell, R. Dawes: Social welfare, cooperators advantage and the option of not playing the game, American
Sociological Review 1993, t. 58, nr 6, s. 787800.
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cowaæ, a tak¿e sami s¹ bardziej sk³onni do wspó³pracy. Akcentuj¹c wszechobecnoæ oportunizmu i wzmacniaj¹c cynizm, ekonomia mo¿e wyrz¹dzaæ studentom niedwiedzi¹ przys³ugê, gdy¿ mo¿e ich sk³aniaæ do rezygnacji z gry, w której w istocie wspó³pracuj¹cy gracze
odnosz¹ korzyci.
Frank, Gilovich i Regan podsumowuj¹ zatem: mo¿e i ich test na dwóch grupach studenckich nie daje silnej podstawy do oskar¿enia podstaw ekonomii o korumpowanie studentów,
ale jeli dodamy do tego ich w³asne wyniki badania ofiarnoci (1) oraz badania wczeniejsze
(Marwella i Amesa oraz Cartera i Ironsa), to istniej¹ powa¿ne dowody na to, ¿e kszta³cenie
w zakresie ekonomii os³abia sk³onnoæ do wspó³pracy w sytuacji dylematu spo³ecznego.
W po³owiczny sukurs Robertowi Frankowi i jego wspó³pracownikom przyszed³ Björn
Frank28. Badaj¹c problemy korupcji, Frank i Schultze stwierdzili, ¿e studenci ekonomii s¹
w istotnym stopniu bardziej podatni na korupcjê ni¿ studenci innych kierunków29. Przypisuj¹
to jednak autoselekcji, nie za indoktrynacji. Co wiêcej, mê¿czyni ekonomici s¹ najbardziej skorumpowani, a kobiety ekonomistki  najmniej30. Przeprowadzone przez nich badanie pozwala³o ponadto na odró¿nienie efektów samolubnoci, stosunku do ryzyka i oczekiwañ wobec postêpowania innych. Umo¿liwi³o równie¿ stwierdzenie, czy ekonomici zachowuj¹ siê inaczej ze wzglêdu na odmienne rozumienie sprawiedliwoci (fairness), czy po prostu s¹ bardziej sk³onni do dewiacji od jednakowo pojmowanego moralnego dobra.
Frank i Schultze potwierdzaj¹, ¿e ekonomici s¹ bardziej sk³onni do dbania o w³asne interesy ni¿ studenci innych kierunków (ogólnie, tylko 12% studentów Uniwersytetu Hohenheim
by³o uczciwych  nie wziêli ³apówki). Ich postawy (ani ekonomistów, ani nieekonomistów) nie
ulegaj¹ zmianie w trakcie studiów31. Wskazywa³oby to na silny efekt samodoboru. Ciekawy jest
efekt p³ci: ranking podatnoci na korupcjê wygl¹da nastêpuj¹co: mê¿czyni ekonomici, kobiety ekonomistki, kobiety nieekonomistki, mê¿czyni nieekonomici. rodkowe pozycje kobiet 
zak³ócaj¹ce poprzednio wyra¿ane przekonania badaczy  sygnalizuj¹, zdaniem autorów, ¿e
kobiety w mniejszym stopniu poddaj¹ siê samodoborowi ni¿ mê¿czyni.
Wyzwanie podj¹³ równie¿ Bruno Frey32, który wraz z S. Meierem zbada³ rzeczywiste
zachowania studentów ekonomii i innych kierunków Uniwersytetu w Zurychu. Nie polega³o

B. Frank, G. G. Schultze: Does economics make citizens corrupt?, Journal of Economic Behavior and Organization,
2000, t. 43, s. 101-113; tych¿e: More bad news for economists, 2002.
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Rzeczywisty klub studencki (nie nastawiony na zysk) organizuje pokazy filmowe. Podczas jednego z pokazów studenci zostaj¹ powiadomieni, ¿e nale¿¹cy do kasy klubowej banknot 200 DEM (100 USD) wpad³ do rury kanalizacyjnej
i wydostaæ go stamt¹d mo¿e jedynie hydraulik. Uczestnik dostaje listê 10 firm, na której widniej¹ ceny wyznaczone
przez ka¿d¹ z nich za us³ugê oraz kwota (³apówka), która jest przeznaczona dla niego, jeli wybierze tê w³anie firmê.
Nikt inny, nawet klub, nie zna tych ofert. Klub dostawa³ 200 DEM minus op³ata za us³ugê, z której potr¹ci siê kwotê
nale¿n¹ wybieraj¹cemu. Uczestników zapewniono (i obietnicy dotrzymano), ¿e po seansie filmowym zostanie rozlosowana nagroda, której wysokoæ bêdzie równa kwocie ³apówki (oraz dodatkowo 40 DEM niezale¿nie od wyboru firmy
dokonanego przez studenta  aby sprawdziæ, czy sta³a wyp³ata wp³ywa na podatnoæ na korupcjê). Próbka wa¿nych
ofert liczy³a 161 (ze 190 uczestnicz¹cych).
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Selten i Ockenfels zaproponowali grê, w której gracz (w grupach trzyosobowych) zobowi¹zuje siê do podzielenia siê
wygran¹ (o ile wygra) z przegranym. Znaleli oni efekt p³ci: kobiety ujawniaj¹ wiêksz¹ solidarnoæ ni¿ mê¿czyni
zarówno wród ekonomistów, jak i nieekonomistów (oddaj¹ wiêcej). Znaleli tak¿e efekt edukacyjny, ale za to wy³¹cznie wród mê¿czyzn! (mê¿czyni ekonomici oddaj¹ wyranie mniej ni¿ mê¿czyni nieekonomici). Byæ mo¿e kobiety
i mê¿czyni odmiennie reaguj¹ na wp³yw kszta³cenia? Por. R. Selten, A. Ockenfels: An experimental solidarity game,
Journal of Economic Behavior and Organization 1998, t. 34, s. 517-539.
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B. Frey, S. Meier: Political economists are neither selfish nor indoctrinated, Institute for Empirical Research in Economics Working Paper 2000, nr 69.
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to na zaprojektowanym eksperymencie, lecz na wykorzystaniu du¿ej bazy danych dotycz¹cych wyborów czynionych przez studentów jako czêci ich normalnego ¿ycia studenckiego.
Ka¿dego semestru wszyscy studenci musz¹ zadecydowaæ, czy chc¹ wesprzeæ dwa oficjalne
fundusze spo³eczne (czyste dobro publiczne), ponad zwyk³¹ op³atê czesnego. W formularzu odnawiaj¹cym zarejestrowanie siê studenta mo¿e on zadeklarowaæ wp³atê 7 CHF (4,2 USD)
na fundusz oferuj¹cy nisko oprocentowane kredyty dla potrzebuj¹cych (Loan Fund) i/lub 5 CHF
(3 USD) na fundusz wspieraj¹cy obcokrajowców (Foreigner Fund). Bez wyranej zgody (krzy¿yk postawiony w odpowiedniej kratce) student nie wp³aca ¿adnej kwoty. Liczba ponad 28 tys.
studentów w ci¹gu 5 semestrów daje bardzo du¿¹ liczbê obserwacji (96 783).
Wyniki uzyskane przez Freya i Meyera s¹ odmienne. Co wa¿ne, uda³o im siê oddzieliæ
studentów political economics (termin autorów) oraz studiuj¹cych business economics, jako
¿e studenci mieli do wyboru te dwa majors33. Po pierwsze, ekonomici polityczni (co mo¿ne
byæ zbli¿one do gospodarki publicznej w SGH) nie okazali siê bardziej samolubni ni¿ przeciêtny student, w przeciwieñstwie do studentów business economics (co mo¿e [?] byæ zbli¿one do kierunków zarz¹dzania w SGH). Po drugie, wy¿szy poziom samolubstwa by³ efektem
autoselekcji, nie indoktrynacji. Po trzecie, studenci ekonomii (razem) ujawnili samolubstwo
podobne studentom prawa. Gotowoæ studentów ekonomii do wspierania funduszy spo³ecznych zmniejsza³a siê nieznacznie w miarê trwania studiów, ale spadek by³ mniejszy ni¿ dla
studentów medycyny czy weterynarii.
Inaczej mówi¹c, ekonomici nie maj¹ siê czego wstydziæ. Nale¿y jednak uwa¿aæ na
szko³y biznesu  przyci¹gaj¹ one szczególnie egoistycznie nastawionych kandydatów. Frey
i Meier uznali to za fakt, który nale¿y uwzglêdniæ w ich kszta³ceniu (s. 3).
✷
Pogl¹d, ¿e ekonomici byli w opisywanych sytuacjach bardziej samolubni ni¿ studenci
innych kierunków jest, jak siê wydaje, wystarczaj¹co uzasadniony. W dok³adniejszym rozbiciu Frey i Meier przypisuj¹ wiêksze samolubstwo jedynie studiuj¹cym ekonomiê biznesu.
W analizowanej tu literaturze efekt samodoboru wydaje siê powszechnie akceptowany i potwierdzony przez wszystkich (poza Yezerem, Goldfarbem i Poppenem, ale ich badanie ma
wady).
Bardziej kontrowersyjny jest pogl¹d o indoktrynacji. Sporo przemawia jednak za jego
akceptacj¹, jeli  za Frankiem, Gilovichem i Reganem  zgodzimy siê, ¿e:
■ Wszyscy przyznaj¹, i¿ kszta³cenie ekonomiczne zachêca do przyjêcia pogl¹du,
¿e w ludzkiej motywacji dominuje samolubstwo.
■ Istniej¹ wyrane dowody na to, i¿ pogl¹d ten prowadzi nas do oczekiwania, ¿e
inni bêd¹ zdradzaæ w sytuacji dylematu spo³ecznego.
■ S¹ wyrane dowody na to, ¿e gdy oczekujemy, i¿ nasi partnerzy zdezerteruj¹
w sytuacji dylematu spo³ecznego, jestemy z ogromnym prawdopodobieñstwem
sami sk³onni do zdrady.
Logiczne implikacje tych trzech tez wydaj¹ siê nak³adaæ ciê¿kie brzemiê dowodu na
tych, którzy twierdz¹, ¿e kszta³cenie w zakresie ekonomii nie przeszkadza tendencji do wspó³pracy.
33
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2. Edukacja ekonomistów a kapita³ spo³eczny
Przyjmijmy na potrzeby opracowania dwie hipotezy:
■ hipoteza mocna: ekonomia sprzyja egoizmowi i ogranicza mo¿liwoci wspó³pracy (niezale¿nie od istnienia lub nieistnienia samodoboru) w dylematach spo³ecznych;
■ hipoteza s³aba: ekonomia jest neutralna, ale ekonomici rekrutuj¹ siê z grona
osób bardziej egoistycznych, co te¿ prowadzi ich do preferowania rywalizacji.
Oba efekty mog¹ oczywicie wyst¹piæ ³¹cznie.
Jaki ma to wp³yw na zasób kapita³u spo³ecznego? Sama definicja tego pojêcia, a zw³aszcza jej operacjonalizacja, jest przedmiotem o¿ywionych dyskusji od ostatnich kilkunastu lat.
Podajmy dwie tylko (sformu³owane przez socjologów, ale raczej z g³ównego obecnie nurtu)
definicje tego par excellence interdyscyplinarnego pojêcia34:
■ James Coleman: Kapita³ spo³eczny jest definiowany przez swoj¹ funkcjê. Nie
jest jak¹ odosobnion¹ jednostk¹, ale zbiorem ró¿nych jednostek maj¹cych dwie
cechy: wszystkie one stanowi¹ jaki aspekt struktury spo³ecznej oraz u³atwiaj¹
pewne dzia³ania osób wewn¹trz tej struktury. Tak jak inne formy kapita³u, kapita³ spo³eczny jest produktywny, jako ¿e umo¿liwia osi¹gniêcie pewnych celów,
które by³yby nie do zrealizowania w przypadku jego braku.
■ Robert Putnam: Kapita³ spo³eczny [...] odnosi siê do cech organizacji spo³ecznej, takich jak zaufanie, normy, sieci, które mog¹ poprawiæ efektywnoæ spo³eczeñstwa (efficiency of society) poprzez u³atwianie skoordynowanych dzia³añ.
Odniemy siê zatem do pojêcia kapita³ spo³eczny jako do pojêcia z obszaru ogólnych
problemów dzia³añ zbiorowych (collective action). Okrelmy go trywialnie jako wszystko to,
co sk³ania nas do wspó³pracy. Kooperacja w sytuacji, gdy aktorzy sceny spo³ecznej klarownie
postrzegaj¹ indywidualne i zbiorowe korzyci nie powoduje oczywicie ¿adnych trudnoci.
Problem pojawia siê wówczas, gdy struktura dzia³añ daje siê modelowaæ przez teoriogrowe
dylematy35. Tam bowiem szczególnie jaskrawo ujawniaj¹ siê krytyczne determinacje spo³ecznych interakcji. Jest, rzecz jasna, osobnym  i zapewne nierozwi¹zywalnym  zagadnieniem stwierdzenie empiryczne, jak wiele ze spo³ecznych problemów i zjawisk da siê udatnie
modelowaæ za pomoc¹ gier (czy wszystkie?). Tryumfalny pochód teorii gier przez sale wyk³adowe wydaje siê sugerowaæ rosn¹c¹ liczbê jej zastosowañ do wszelkiego rodzaju zagadnieñ
spo³ecznych, w tym ekonomicznych.
Jeli tak, to ekonomia neoklasyczna, która naucza modeli dostarczaj¹cych przewidywañ
jednoznacznie egoistycznych zachowañ, mo¿e stanowiæ przeszkodê w akumulacji kapita³u
spo³ecznego. Za³ó¿my, ¿e prawdziwa jest hipoteza mocna. Zg³aszaj¹cy siê studenci s¹
jednakowi, lecz kszta³cenie sk³ania ich do wiêkszej rywalizacji. Jak zareaguj¹ na tê wieæ
aktorzy sceny edukacyjnej?

34
J. Coleman: Foundations of social theory, Harvard University Press, Cambridge 1990, s. 302; R. Putnam: Making
democracy work, Princeton University Press, Princeton 1993, s. 167.

Skromne podsumowanie niektórych w¹tków przedstawiam w: A. Sulejewicz: Wspó³praca konkurencyjna przedsiêbiorstw w teorii gier, Szko³a G³ówna Handlowa, Warszawa 1994.
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1. Jeli prawdziwy jest darwinizm spo³eczny:
a) absolwenci studiów ekonomicznych bêd¹ mieli wiêksze szanse na zrobienie
karier zawodowych; im bardziej egoistyczny wariant ekonomii bêdzie im oferowany lub wybior¹ (takie wybory nale¿y stymulowaæ), tym lepiej36;
b) zarz¹dzaj¹cy uczelni¹ ekonomiczn¹ uciesz¹ siê: sukces zawodowy absolwentów uczyni ich szko³ê bardziej po¿¹dan¹ na rynku edukacyjnym, przyczyni siê
do rozpowszechnienia korzystnej reputacji i zbuduje goodwill;
c) regulatorzy rynku edukacyjnego dbaj¹cy o jakoæ kszta³cenia uciesz¹ siê: dostan¹ oto do rêki narzêdzie miary efektywnoci nauczania: po¿¹dane jest przeprowadzenie testu np. dylematu wiênia, by uzyskaæ rzetelny ranking studentów i uczelni dla ca³ego kraju, oparty na zinternalizowanych postulatach mikroekonomii, uwzglêdniaj¹cy i wiedzê, i postawy, i wartoci (sylwetka absolwenta)37.
A jeli jest prawdziwa hipoteza s³aba: egoici sami zg³aszaj¹ siê w wy¿szej proporcji do
studiowania ekonomii:
a) absolwenci studiów ekonomicznych nadal bêd¹ mieli du¿e szanse na zrobienie
karier zawodowych, lecz bardziej egoistyczny wariant ekonomii nie bêdzie ju¿
mia³ znaczenia; jedynie, gdy uczelnia bêdzie wychwytywaæ (naj)bardziej rywalizacyjnie nastawionych na egzaminach wstêpnych, bêd¹ mogli liczyæ dodatkowo na kolektywne dobro  reputacjê absolwentów najostrzejszej szko³y;
b) zarz¹dzaj¹cy uczelni¹ ekonomiczn¹ znów siê uciesz¹, pod warunkiem prowadzenia polityki powy¿szej selekcji; sukces absolwentów staje siê jej sukcesem;
mo¿e siê pojawiæ efekt wzmocnienia.
c) aktorzy sceny regulacyjnej mog¹ rozumieæ, ¿e zakres przekazywanej wiedzy
nie ma tak wielkiego znaczenia i jakoæ kszta³cenia dotyczy raczej jakoci
wychowywania (m³odych wilków), jest to wzmacniane dzia³aniem rynku reputacji organizacji edukacyjnych.
2. Je¿eli za uznamy argumentacjê zwolenników teorii kapita³u spo³ecznego (i nie tylko
ich), ¿e rozwi¹zywanie dylematów spo³ecznych w trybie kooperacyjnym sprzyja dobrobytowi indywidualnemu i zbiorowemu, to
■ przy hipotezie mocnej:
a) absolwenci studiów ekonomicznych bêd¹ mieli mniejsze szanse na zrobienie karier zawodowych; oferowany im bardziej egoistyczny wariant ekonomii mo¿e ich sk³aniaæ do opuszczania potencjalnie zyskownych gier38;
b) zarz¹dzaj¹cy uczelni¹ ekonomiczn¹:
 mog¹ siê ucieszyæ: odpowiedni wybór rodzaju ekonomii nadal mo¿e
faworyzowaæ sukces zawodowy absolwentów ich uczelni,
 mog¹ siê zmartwiæ (egoistycznie): gdy nie bêd¹ w stanie zapewniæ takiej
reorientacji ekonomii w swojej szkole,
36

Jest to przejaskrawienie dla celów dyskusji rezultatu (3) Franka, Gilovicha i Regana (Does studying economics...).

W koñcu, konkursy rozwi¹zywania kejsów przez grupy studenckie itp., organizowane np. przez Fundacjê Edukacyjn¹
Przedsiêbiorczoci, to tylko, przesadnie skromny, wariant tego podejcia.

37
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 mog¹ siê zmartwiæ (altruistycznie): os³abienie tworzenia kapita³u spo³ecznego wynikaj¹ce z zatrudnienia rosn¹cej masy ekonomistów39 os³abia potencja³ rozwojowy kraju40; ponadto, co zrozumia³e, mo¿e nie byæ
mo¿liwa reorientacja ekonomii w ca³ym systemie kszta³cenia;
c) regulatorzy rynku edukacyjnego dbaj¹cy o jakoæ kszta³cenia zmartwi¹
siê: eksperymenty przekonaj¹ np. w³adze ministerialne, ¿e nale¿y naciskaæ
na zmiany w kszta³ceniu ekonomistów, ale jakie  tego nie wiedz¹: po³o¿yæ
nacisk na inne kierunki ekonomii (np. postkeynesizm, instytucjonalizm),
zwiêkszyæ rolê przedmiotów pozaekonomicznych na kierunkach ekonomicznych (sic!), zwiêkszyæ rolê etyki, czy mo¿e szerzej  pedagogiki spo³ecznej (niemodnego w szko³ach biznesu i ekonomii wychowania)?
■ Przy hipotezie s³abej:
a) absolwenci studiów ekonomicznych bêd¹ mieli mniejsze szanse na zrobienie karier zawodowych, ale mog¹ za to winiæ tylko siebie;
b) zarz¹dzaj¹cy uczelni¹ ekonomiczn¹:
 mog¹ siê ucieszyæ: pod warunkiem prowadzenia polityki rekrutacji kooperantów raczej ni¿ rywalizuj¹cych kandydatów; i znów sukces absolwentów staje siê jej sukcesem... itd.,
 mog¹ siê zmartwiæ (egoistycznie): gdy nie bêd¹ w stanie zapewniæ takiej
reorientacji rekrutacji w swojej szkole (np. z braku narzêdzi),
 mog¹ siê zmartwiæ (altruistycznie): os³abienie tworzenia kapita³u spo³ecznego wynikaj¹ce z zatrudnienia rosn¹cej masy ekonomistów os³abia potencja³ rozwojowy kraju; ponadto, oczywicie, mo¿e nie byæ mo¿liwa reorientacja rekrutacji, jako ¿e propagowany w spo³eczeñstwie wizerunek
sukcesu w biznesie mo¿e sprzyjaæ swoistej selekcji negatywnej;
c) regulatorzy rynku edukacyjnego dbaj¹cy o jakoæ kszta³cenia mog¹ mieæ
powód do zmartwienia: jeli prawd¹ jest, ¿e ekonomici przychodz¹ na
studia ju¿ jako wiêksi egoici, to wprawdzie studiowanie ekonomii neoklasycznej nie powiêksza (statystycznie  w sposób istotny) ich egoizmu, ale
tak¿e go nie koryguje.
Czy warto zatem podejmowaæ próby skorygowania tego egoizmu w kierunku bardziej
prospo³ecznym, a jeli tak, to czy s¹ na to jakie sposoby (w ekonomii czy poza ni¹)? Jakie
zmiany programowe (kierunki, przedmioty) mo¿na/nale¿y (strategicznie) wprowadziæ ju¿
dzi, by zwiêkszyæ zasób kapita³u spo³ecznego w Polsce za lat x? Jest to oczywiste dobro
publiczne. Zak³adaj¹c  uprawnion¹ przecie¿  siln¹ hipotezê gapowicza, nale¿y stwierdziæ, ¿e:
■ ¿adna uczelnia nie rozpocznie takiej modyfikacji kszta³cenia ekonomistów (bez
ogl¹dania siê na inne szko³y  swoich konkurentów), a nawet, gdyby pewne
uzgodnienia zosta³y poczynione,

Pamiêtajmy, ¿e chodzi o marginalne zachowania decydentów w sytuacjach dylematów spo³ecznych. Nie mo¿na
wiêc zapewne mówiæ o dezakumulacji kapita³u spo³ecznego. Zarz¹dzaj¹cy szko³ami maj¹ jednak przed sob¹ dylemat.

39

Hipoteza ma³o prawdopodobna: dlaczego ekonomici zarz¹dzaj¹cy szko³ami ekonomii mieliby byæ bardziej altruistyczni ni¿ przeciêtnie ekonomici?
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■

w ¿adnym z referatów czy komunikatów przygotowanych na tê konferencjê nie
zostanie to zaproponowane,
■ podczas tej konferencji nie odbêdzie siê te¿ dyskusja na ten temat.
Jak pamiêtamy, badania Freya i Meiera sugerowa³y istnienie wyranego samolubstwa jedynie w przypadku studentów ekonomii biznesu. Nawet jeli zaakceptujemy jedynie te w³anie
wyniki, to i tak ubiznesowienie edukacji ekonomicznej w Szkole G³ównej Handlowej i innych uczelniach mo¿e budziæ troskê. Liczba przedmiotów zwi¹zanych z ekonomi¹ uprawian¹
na potrzeby organizacji nastawionych na zysk wydaje siê (hipoteza) zdecydowanie wiêksza ni¿
przedmiotów z ga³êzi ekonomii politycznej (ju¿ sam polski termin mierzi wielu)41.
Innym aspektem funkcjonowania studiów dziennych w Szkole G³ównej Handlowej jest
brak sta³ych grup studenckich. Efektem tego jest du¿o wiêksza anonimowoæ, brak mo¿liwoci czêstych interakcji na rednim poziomie (albo przyjañ, albo obojêtnoæ  pisa³a jedna ze studentek)42. Wa¿ne jest to, ¿e anonimowoæ radykalnie podwy¿sza sk³onnoæ do zdrady w opisywanych typach dylematów. W przynajmniej jednym z referowanych eksperymentów wystarczy³o wyd³u¿yæ czas wzajemnej interakcji przed gr¹, by liczba decyzji kooperacyjnych wzros³a. Czy oznacza to, ¿e samolubne decyzje/interpretacje studentów SGH  oprócz
autoselekcji i indoktrynacji  podejmowane s¹ pod wp³ywem jeszcze jednego (niekorzystnego) czynnika? Czy szko³a ta oferuje sprzyjaj¹ce warunki dla dojrzewania egoizmu zamiast
krzepniêcia postaw prokooperacyjnych? Studia MBA, dla odmiany, mia³yby szansê na zrównowa¿enie egoistycznego samodoboru dziêki trwa³oci grupy i bardziej osobistym relacjom
w zespo³ach43.
Przedstawione powy¿ej wyniki badañ sygnalizuj¹ wagê takich zmiennych jak p³eæ i wiek.
Badacze konstatowali wiêksz¹ sk³onnoæ do kooperacji studentów wy¿szych lat studiów. Nie
jest wykluczone, ¿e dok³adniejsze eksperymenty pomog¹ podwa¿yæ stereotypy: Jak pamiêtamy, George Bernard Shaw by³ przekonany, ¿e kto za m³odu nie by³ socjalist¹, ten na staroæ
bêdzie ³ajdakiem. £atwo tak¿e wyra¿ane s¹ pogl¹dy o talentach kobiet do wspó³pracy (i tworzenia kapita³u spo³ecznego). Badanie Franka i Schulzego nieco nadwerê¿a reputacjê p³ci
piêknej w tym wzglêdzie.
Powy¿sze rozwa¿ania mo¿na zapewne potraktowaæ jako przyk³ad konfliktu wartoci,
do którego odniós³ siê Albert Hirschman44. Referat mój jest, jak wolno s¹dziæ, przyk³adem

Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych zg³osi³em do Informatora SGH wyk³ad z ekonomii rozwoju. Zapisa³o siê
dwóch studentów. Powtórzona oferta w 2001 r. tak¿e nie zosta³a podjêta (studenci zg³osili siê natomiast na Strategic
Management, Multinational Corporations, Social and Cultural Anthropology).

41

W pracach egzaminacyjnych studentów uczestnicz¹cych w prowadzonych przeze mnie w semestrze letnim 2002 r.
zajêæ z przedmiotu Rational Choice Theory odnajdujemy doæ bolenie odczuwane wyobcowanie. Maj¹c za zadanie
interpretacjê zjawisk ¿ycia studenckiego w kategoriach racjonalnego wyboru, nadspodziewanie czêsto (dla prowadz¹cego) przypisywali egoizmowi g³ówn¹ si³ê sprawcz¹: Czysty altruizm nie istnieje: ka¿de dzia³anie, które mo¿na opisaæ
jako altruistyczne, jest w rzeczywistoci, oparte na jakich ukrytych zyskach; Mo¿emy udowodniæ, ¿e pomoc, mi³oæ,
powiêcenie, nawet mêczeñstwo  wszystko jest samolubstwem. Emocjonalny ton z tych i im podobnych cytatów
pozwala byæ mo¿e s¹dziæ, ¿e nie by³o ich celem osi¹gniêcie (jedynie) dobrej oceny z przedmiotu teoria racjonalnego
wyboru.

42

43
Dobrze, ale D. Kahneman, J.L. Knetsch, R.H. Thaler (Fairness and the assumptions of economics, Journal of Business
1986, s. 285-300) znajduj¹ potwierdzenie dla tezy o wiêkszej sk³onnoci do czynienia nierównoprawnych ofert przez
studentów biznesu (commerce students w Kanadzie).

A.O. Hirschman: Lojalnoæ, krytyka, rozstanie. Reakcje na kryzys pañstwa, organizacji i przedsiêbiorstwa, Znak, Kraków 1995 [1970] i modyfikacja w: D. L. Weimer, A.R. Vining: Policy analysis. Concepts and practice, 3rd ed., Prentice
Hall, Saddle River, N.J. 1999.
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krytyki (voice)  otwartego wyra¿enia niezadowolenia na polu mikroekonomii. Alternatywnymi formu³ami s¹ nielojalnoæ (disloyalty) oraz rozstanie (exit). A zatem sformu³ujmy co
najmniej dwie inne hipotezy (próby takich podejæ mo¿na by³o zauwa¿yæ w referowanej
dyskusji):
■ Nie pierwszy to raz zdarza siê, ¿e efekty pracy nauczyciela mog¹ byæ sprzeczne
z jego etyk¹ ogólnoludzk¹  choæ zgodne z etyk¹ zawodow¹: w koñcu uczymy
tylko tego, co jest powszechnie akceptowane (paradygmat, ideologia panuj¹ca).
Mo¿e to prowadziæ do paradoksalnego pojmowania jakoci kszta³cenia: mo¿e
to dobrze, ¿e le uczymy, przynajmniej indoktrynujemy studentów nieskutecznie, przez co nie wyrastaj¹ na sobków, i nie niszczymy kapita³u spo³ecznego
(potencjalnego)45. Oto nielojalnoæ.
■ To wszystko to tylko burza w szklance wody. Wiadomo, sk¹din¹d46, ¿e edukacja
w du¿ym stopniu pe³ni funkcjê selekcji jednostek na rynku (pracy) i w strukturze
spo³ecznej. Wa¿ne jest nie tyle to, ¿e daje wiedzê, umiejêtnoci i wartoci obywatelskie (bo mo¿e wcale ich nie daje), ile to, ¿e pozwala wyemitowaæ wiarygodny sygna³ dotycz¹cy jakoci si³y roboczej oraz (lub) osi¹gn¹æ, w akceptowany spo³ecznie sposób, status (do tego potrzebny jest jedynie wzglêdnie wy¿szy
poziom wykszta³cenia, nie za absolutny). Oto rozstanie.

3. Kilka uwag o ekonomii eksperymentalnej
Niestety, w niniejszym tekcie nie mogê sformu³owaæ konkluzji innych ni¿ porednie:
nie przeprowadzono badañ empirycznych (nie wiadomo mi o istniej¹cych) ani eksperymentalnych. W¹tpliwoci mo¿e wzbudzaæ tak¿e sama metodologia. Zadaniem nie jest jeszcze
omówienie ekonomii eksperymentalnej, tematu, któremu nie sposób zadoæuczyniæ w kilku
akapitach. Wydaje siê celowe zamieszczenie tych kilku uwag jako pewnego ostrze¿enia przed
u³atwianiem sobie odpowiedzi (mo¿e wolelibymy Aleksandra, ale miecz trzeba mu przygotowaæ).
Dla niektórych sprawê rozwi¹zuj¹ badania eksperymentalne przeprowadzone w Stanach
Zjednoczonych i w Niemczech: ich wyniki ³atwo uogólniæ na polskich ekonomistów  studentów i zawodowców (Tacy sami, a ciana miêdzy nami, Lady Pank). Wnioski naszkicowane w podrozdziale 2 s¹ realnymi alternatywami dla nauczycieli akademickich, a tak¿e
osób zarz¹dzaj¹cych szko³ami i reguluj¹cych kszta³cenie ekonomistów w Polsce. Jest to pogl¹d g³ównego nurtu ekonomii eksperymentalnej: w koñcu zajmuje siê ona ogólnymi prawami ekonomii i jej dok³adnoæ metodologiczna wystarcza, by broniæ takich tez47.

Niektórzy mo¿e pamiêtaj¹ takie stwierdzenie jako usprawiedliwienie kiepskiego nauczania ekonomii politycznej
socjalizmu czy te¿ planowania socjalistycznego w schy³kowym jego okresie w Polsce.

45

W ekonomii: M. Spence: Job market signalling, Quarterly Journal of Economics, sierpieñ 1973, s. 355379. W socjologii: N. Nie, J. Junn, K. Stehlik-Barry: Education and democratic citizenship in America, Chicago University Press,
Chicago 1996, za: J.F. Helliwell, R.D. Putnam: Education and social capital, NBER Working Paper 7121, maj 1999.

46

Na ponad 700 stronach Kagel i Roth zgromadzili w swoim kompendium przyk³ady problemów z powodzeniem (jak
s¹dz¹) analizowanych przez ekonomiê eksperymentaln¹. J. Kagel, A. Roth (red.): The handbook of experimental economics, Princeton University Press, Princeton 1995.
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Cnota ekonomii eksperymentalnej nie jest jednak przyjmowana bez zastrze¿eñ. Spytajmy np. za Kenem Binmorem48, czy nie mo¿e byæ tak, ¿e normy spo³eczne, które wyewoluowa³y w wiecie nieeksperymentalnym na potrzeby koordynacji zachowañ w innych sytuacjach mog¹ byæ w niew³aciwy sposób «uruchamiane» w sztucznym rodowisku eksperymentów z gr¹ w ultimatum? Wiele mniej lub bardziej wyszukanych pytañ nasunê³o siê z pewnoci¹ czytelnikom podrozdzia³u 1.
Stawiaj¹c ten problem, Binmore chce broniæ predykcji teorii gier (racjonalnoci), podczas gdy wielu z nas mo¿e mieæ raczej intencje krytykowania modelu homo oeconomicus,
tego hedonistycznego socjopaty. Oto kolejne prezydenckie exposé: Produkujemy pokolenia cynicznych obywateli maj¹cych niewiele do siebie zaufania, a ju¿ zupe³nie nie maj¹cych
go do swojego pañstwa (government). Zwa¿ywszy na kluczow¹ rolê zaufania w rozwi¹zywaniu dylematów spo³ecznych, mo¿emy w istocie tworzyæ warunki podkopuj¹ce nasz w³asny
demokratyczny styl ¿ycia49.
Czy rozstrzygniêcia sporu dostarczy ekonomia eksperymentalna? Wobec problemów,
na jakie natrafiaj¹ ekonomici g³ównego nurtu w empirycznym testowaniu swoich teorii, nie
jest niespodziank¹, ¿e na ogó³ odnosz¹ siê oni przychylnie do tej nowej dzia³alnoci, jakkolwiek z pewnym sceptycyzmem. Jednak wiêkszoæ nie zastanowi³a siê nad szerokim zasiêgiem tej implikacji. Przyjêcie takich procedur wymaga³oby istotnych zmian nie tylko w kszta³ceniu ekonomistów, ale równie¿ w ich roli w spo³eczeñstwie i w ca³ym sposobie ich podchodzenia do problemów ekonomicznych. Wobec wstrz¹su, jaki takie zmiany wywo³a³yby wewn¹trz profesji, przypuszczamy, ¿e ekonomistom eksperymentalnym uda siê zdobyæ zwolenników jedynie przy powa¿nym oporze ze strony g³ównego nurtu50.
Metodologowie eksperymentów ze spo³ecznymi dylematami s¹ wiadomi co najmniej
czterech aspektów ekonomii eksperymentalnej:
■ Otoczenie ekonomicznego laboratorium ró¿ni siê znacznie od rodowiska
naturalnego.
■ Otoczenie ekonomicznego laboratorium pozwala jednak kontrolowaæ bodce w sposób, w jaki nie jest to mo¿liwe w naturalnym rodowisku spo³ecznym
ani nawet w badaniach terenowych.
■ Bodce materialnego zainteresowania, powszechnie wykorzystywane w eksperymentach ekonomicznych, maj¹ za zadanie odzwierciedlanie charakteru bodców spotykanych w rzeczywistych dylematach spo³ecznych i (wed³ug wielu
autorów) cile go odzwierciedlaj¹.
■ Organizatorzy eksperymentów nie wzmiankuj¹ o ¿artobliwym ani lekcewa¿¹cym stosunku uczestników do realizowanych badañ. Przeciwnie, traktowane s¹
one, wed³ug nich, bardzo powa¿nie51.

Jest on wybitnym specjalist¹ z dziedziny teorii gier i ekonomii eksperymentalnej. Cytat z K. Binmore: Why experiment
in economics?, Economic Journal 1999, nr 109, F16-F24.

48

E. Ostrom: A behavioral approach to the rational choice theory of collective action, American Political Science
Review 1998, t. 92, s. 122.

49

50

H. Landreth, D. C. Colander: Historia myli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998 [1994], s. 593.

R.H. Frank, Th. Gilovich, D.T. Regan: Does studying economics... . Ekonomici eksperymentalni maj¹ oczywisty
interes w propagowaniu takich  pozytywnych  postaw i opinii.
51
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Niniejszy tekst jest natrêtnie wrêcz chybotliwy. Z jednej strony, proponuje ekonomiczn¹ dyskusjê o nauczaniu ekonomii (a zatem zdaje siê spontanicznie afirmowaæ jej metodologiê i treæ). Z drugiej, sugeruje nieledwie, ¿e nauczanie ekonomii (neoklasycznej) to dobro
ni¿szego rzêdu (inferior good), jako ¿e mo¿e mieæ negatywne skutki dla dobrobytu spo³ecznego. Jeli czytelnik oczekuje teraz decyzji autora  w jedn¹ albo w drug¹ stronê  to siê
zawiedzie. Nie o ideologiczne deklaracje tu idzie, lecz o sformu³owanie takich hipotez, które
mo¿na bêdzie poddaæ uprawnionemu krytycznemu os¹dowi. Ale mo¿e jest to zadanie niemo¿liwe do wykonania? Jak mo¿na przetestowaæ hipotezê darwinizmu spo³ecznego? (a dla
zwolenników popperyzmu sfalsyfikowaæ j¹?). Ekonomia eksperymentalna, jak s¹dzê, jest tu
tak¿e bezradna. Ekonomia neoklasyczna jako taka nie widzi w ogóle problemu kontekstu
tworzenia wiedzy. Krok w tym kierunku czyni¹ dopiero, i to rzadko, niektórzy przedstawiciele jej nurtu neoinstytucjonalnego (Douglas North).
No, ale có¿... Jak mówi poeta:
Il ny a pas damour heureux (Georges Brassens)
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Model kszta³cenia
na Wydziale Zarz¹dzania Akademii
Ekonomicznej w Krakowie
W 2002 r. minê³o dziesiêæ lat od reorganizacji wydzia³ów i kierunków studiów w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zmiany te  podobnie jak w innych uczelniach ekonomicznych  stanowi³y bezporednie nastêpstwo przeobra¿eñ ustrojowych zainicjowanych w Polsce w 1989 r. W wyniku reorganizacji Akademii Ekonomicznej powo³ano dwa wydzia³y: Ekonomii i Zarz¹dzania, oraz Instytut Towaroznawstwa z uprawnieniami wydzia³u. Wydzia³ Zarz¹dzania od pocz¹tku prowadzi dwa kierunki studiów: zarz¹dzanie i marketing oraz informatykê i ekonometriê, stosuj¹c przy tym wszystkie typowe w naszym kraju formy studiów:
stacjonarne studia magisterskie oraz dwustopniowe studia zaoczne i wieczorowe. W marcu
2002 r., z okazji 10-lecia Wydzia³u Zarz¹dzania, odby³a siê konferencja dydaktyczna, której
celem by³o dokonanie krytycznej oceny obecnego stanu kszta³cenia oraz wskazanie kierunków prac nad doskonaleniem dydaktyki1. Uznano przy tym, ¿e niezale¿nie od bie¿¹cych
potrzeb zarz¹dzania dydaktyk¹, wa¿n¹ okolicznoci¹ sk³aniaj¹c¹ do zajêcia siê t¹ tematyk¹
jest bliska ju¿ perspektywa przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Wi¹¿e siê z tym swobodny przep³yw studentów pomiêdzy uczelniami Unii oraz otwarcie unijnego rynku pracy
zarówno dla naszych absolwentów, jak i rynku polskiego dla absolwentów z pozosta³ych
krajów Unii. Jest wysoce prawdopodobne, ¿e w szranki konkurencji na unijnym rynku pracy
wst¹pi¹ ju¿ absolwenci rekrutuj¹cy siê z obecnego pierwszego roku studiów.
Analizuj¹c sprawozdanie z wspomnianej konferencji pod k¹tem potrzeb okrelonych przez
temat dzisiejszej ogólnopolskiej konferencji, zauwa¿y³em, ¿e ani w referatach, ani w dyskusji
nie pojawi³ siê problem zasadniczej rewizji dotychczasowej struktury kierunkowej studiów
ekonomicznych. Nie oznacza to, ¿e nie formu³owano postulatów zmierzaj¹cych do innego
ni¿ dotychczas roz³o¿enia akcentów w charakterystyce sylwetki absolwenta i treciach programowych. Podkrelano za to mocno koniecznoæ podnoszenia jakoci kszta³cenia, formu³uj¹c przy tym szereg generalnych za³o¿eñ i postulatów, okrelaj¹cych kierunki zmian. Do
najmocniej akcentowanych nale¿¹ nastêpuj¹ce za³o¿enia i postulaty:
■ Kszta³tuj¹c studia ekonomiczne, trzeba przede wszystkim mieæ na uwadze interes absolwentów  szanse realizacji ich ¿yciowych aspiracji w pracy zawodowej i dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek.

Materia³y konferencyjne zawiera publikacja: Docelowy model kszta³cenia na Wydziale Zarz¹dzania AE w Krakowie.
Konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydzia³u Zarz¹dzania, Dobczyce 21 marca 2002 r., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydzia³ Zarz¹dzania, Kraków 2002.
1
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Wobec niemo¿noci przewidzenia z wieloletnim wyprzedzeniem sytuacji na
rynku pracy w zakresie poszczególnych specjalnoci, kszta³cenie powinno byæ
profilowane szeroko, z mo¿liwoci¹ pog³êbienia wybranej specjalnoci w koñcowym etapie studiów, a zarazem ukierunkowane na przekazanie podstaw metodycznych oraz nawyków kszta³cenia ustawicznego (studiów podyplomowych
i samokszta³cenia).
Doskonal¹c metody nauczania nale¿y zwracaæ uwagê na koniecznoæ kszta³towania szczególnych umiejêtnoci, którymi powinien siê wykazywaæ absolwent
szko³y wy¿szej, takich jak umiejêtnoci: poznawcze, rozwi¹zywania problemów,
uczenia siê, komunikacji interpersonalnej, pracy zespo³owej, podejmowania
ryzyka, kierowania zespo³em.
Plany i programy kszta³cenia w wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu powinny
uwzglêdniaæ wiedzê o cz³owieku, jego zachowaniach i szeroko rozumianej
kulturze, rozwijanie wra¿liwoci na wartoci spo³eczne, kszta³towanie umiejêtnoci rzetelnego i uczciwego wspó³dzia³ania w grupach pracowniczych z partnerami zewnêtrznymi, a tak¿e wiedzê prawnicz¹ jako sk³adowe wiedzy ekonomisty i mened¿era.
Z punktu widzenia przejrzystoci i dro¿noci szkolnictwa wy¿szego konieczne
jest upowszechnianie czytelnych i porównywalnych sposobów oceniania, systemu punktów kredytowych oraz integrowania programów i treci kszta³cenia
w zakresie objêtym standardami krajowymi i miêdzynarodowymi.
Podejmuj¹c dzia³ania zmierzaj¹ce do podniesienia poziomu jakoci kszta³cenia nale¿y pamiêtaæ, ¿e rezultat kszta³cenia wynika nie tylko z metodycznie
prowadzonego nauczania, lecz równie¿ z dowiadczeñ wyniesionych z kontaktów z nauczycielami i innymi pracownikami uczelni. Postawy studentów ujawniaj¹ bowiem sposób, w jaki s¹ traktowani przez nauczycieli akademickich.

Bior¹c pod uwagê dowiadczenia zwi¹zane z ponaddziesiêcioletnim funkcjonowaniem
zreformowanych kierunków studiów ekonomicznych w naszym kraju, nale¿y stwierdziæ, ¿e
lansowana na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych idea podzia³u studiów ekonomicznych (oprócz
towaroznawstwa) na dwa kierunki: ekonomii i zarz¹dzania przedsiêbiorstwem (biznesem)
by³a s³uszna, lecz zosta³a pogrzebana w wyniku kompromisów otwieraj¹cych obecnie drogê
do zg³aszania pomys³ów kolejnych kierunków. Zamiast dwóch mamy obecnie piêæ kierunków studiów ekonomicznych (ekonomia, informatyka i ekonometria, finanse i bankowoæ,
gospodarka przestrzenna, zarz¹dzanie i marketing), a ³¹cznie z towaroznawstwem  szeæ.
Kierunki te  aczkolwiek w ró¿nym stopniu  zd¹¿y³y siê utrwaliæ w wiadomoci studentów,
pracodawców, pracowników naukowych i administracji uczelnianej. Zapewne wiêc nieskuteczne by³oby d¹¿enie do przywrócenia strukturze studiów ekonomicznych kszta³tu postulowanego w pocz¹tkowych za³o¿eniach reformy. Nale¿y raczej skupiæ siê na jednoznacznym
wyprofilowaniu obecnych kierunków i zadbaniu o poziom kszta³cenia.
Postulat szerokiego profilowania kierunków studiów deklaratywnie na ogó³ bywa akceptowany, znacznie mniej zrozumienia znajduje natomiast koniecznoæ uznania jego konsekwencji w postaci ograniczenia liczby kierunków. Owa niekonsekwencja wynika, jak siê
wydaje, z naturalnego w sferze badañ naukowych d¹¿enia do poszukiwania w³asnego, najle-
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piej oryginalnego, pola badawczego, a nastêpnie  wraz ze zdobywaniem kolejnych stopni
i tytu³ów naukowych  budowania na tej podstawie odrêbnego przedmiotu nauczania, katedry, specjalnoci, a w koñcu d¹¿enia do uruchomienia odpowiedniego kierunku studiów.
W praktyce wiêc d¹¿enia pracowników naukowych, a w lad za tym wydzia³ów i uczelni,
czêsto zmierzaj¹ w kierunku specjalizacji i dywersyfikacji studiów, a nie kszta³cenia szerokoprofilowego.
W przypadku uczelni nowych oraz poszukuj¹cych mo¿liwoci poszerzenia dotychczasowej oferty dydaktycznej czynnikiem sk³aniaj¹cym do podejmowania prac nad powo³aniem
nowych kierunków studiów czêsto jest sk³ad pracowników naukowo-dydaktycznych tych
szkó³ lub trudnoci w pozyskaniu specjalistów wymaganych do uruchomienia którego z kierunków ju¿ figuruj¹cych na ministerialnej licie. W rezultacie proponuje siê profile kszta³cenia i programy dydaktyczne dostosowane do mo¿liwoci i oczekiwañ pracowników, niekoniecznie uwzglêdniaj¹ce interes przysz³ych absolwentów.
Inspiracj¹ dla proponowania nowych kierunków studiów bywa tak¿e przewiadczenie
pomys³odawców, ¿e innowacje w tej dziedzinie stanowi¹ konieczny warunek nad¹¿ania za
zmianami w gospodarce i na rynku pracy oraz instrument konkurencji na coraz trudniejszym
rynku us³ug edukacyjnych. W tym przypadku najczêciej mamy do czynienia z pomieszaniem kierunku studiów ze specjalnoci¹. Kierunek studiów stanowi podstawow¹ formê organizacji dydaktyki w ramach szkolnictwa wy¿szego, zwi¹zan¹ z oddzieln¹ rekrutacj¹ na I rok
(lub obligatoryjnym wyborem cie¿ki studiowania po zakoñczeniu studium podstawowego)
oraz odpowiednim zapisem w dyplomie ukoñczenia studiów. Wykaz kierunków studiów i zwi¹zane z nim standardy minimów programowych powinny cechowaæ siê mo¿liwie du¿¹ trwa³oci¹ i odpornoci¹ na koniunkturalne wahania rynku pracy, mody, a tak¿e zmiany w sk³adach personalnych organów decyzyjnych. Inwencja pracowników naukowych w dziedzinie
profilowania wydzia³u (uczelni) mo¿e byæ realizowana na poziomie specjalnoci w ramach
okrelonego kierunku studiów. Specjalnoæ i specjalizacja (jeli takie rozró¿nienie w ogóle
jest potrzebne) powinny mieæ charakter fakultatywny, zarówno wzglêdem samego faktu zawê¿enia profilu kszta³cenia, jak i jego przedmiotu. W zale¿noci wiêc od dokonanego przez
studenta wyboru cie¿ki studiowania oraz spe³nienia rygorów okrelonych przez wydzia³,
przedmiot ewentualnej specjalizacji mo¿e, lecz nie musi byæ odnotowany w dyplomie.
Wspomniana ju¿ potrzeba jednoznacznego wyprofilowania kierunków studiów odnosi
siê zapewne do wszystkich kierunków studiów ekonomicznych, szczególnie jednak do kierunku zarz¹dzanie i marketing, którego z gór¹ dziesiêcioletnia historia jest przyk³adem op³akanych skutków ulegania wp³ywom koniunkturalnych wahañ na rynku pracy.
Nazwa kierunku sugeruje, i¿ jest on hybryd¹ dwóch obszarów wiedzy: nauk o zarz¹dzaniu oraz marketingu, Wskutek tego  w zale¿noci od punktu widzenia i doranych potrzeb 
jedni chc¹ go postrzegaæ przede wszystkim jako kierunek przygotowuj¹cy fachowców w zakresie ogólnie pojêtego zarz¹dzania (mened¿erów), inni  jako kszta³c¹cy specjalistów w zakresie marketingu. W istocie za  zgodnie z za³o¿eniami reformy studiów, a tak¿e rzeczywistym zakresem minimum programowego i typowych dla tego kierunku specjalnoci  kierunek zarz¹dzanie i marketing obejmuje przede wszystkim wiedzê o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej (biznesu), we wszelkich mo¿liwych jej formach: pocz¹wszy od samodzielnej pracy na w³asny rachunek, a skoñczywszy na miêdzynarodowej korporacji. Tak wyznaczona linia profiluj¹ca omawiany kierunek przebiega w poprzek tradycyjnie ukszta³towanych
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podzia³ów w obrêbie naukowych dyscyplin i specjalnoci. Oprócz uwidocznionych w nazwie kierunku nauk o zarz¹dzaniu oraz marketingu obejmuje pozosta³e, nie mniej wa¿ne
funkcjonalnie, wyspecjalizowane obszary wiedzy zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, takie jak finanse przedsiêbiorstw, rachunkowoæ, gospodarka zasobami ludzkimi,
logistyka czy prawo gospodarcze. Obiektywnie rzecz bior¹c, nie ma merytorycznego uzasadnienia dla eksponowania w nazwie kierunku któregokolwiek z wymienionych obszarów oraz
zwi¹zanych z nimi przedmiotów nauczania i dyscyplin. Okrelenie omawianego kierunku
studiów nazw¹ zarz¹dzanie i marketing od pocz¹tku budzi³o w¹tpliwoci, zosta³o jednak
zaakceptowane  jak siê mo¿na domylaæ  m.in. ze wzglêdu na gwa³towny wzrost zainteresowania marketingiem w pierwszych latach wprowadzania gospodarki rynkowej w naszym
kraju. Zapanowa³a moda na marketing jako specjalnoæ, a kierunek zarz¹dzanie i marketing sta³ siê niemal jedynym obszarem penetracji rynku us³ug edukacyjnych przez gwa³townie rozwijaj¹cy siê sektor szkolnictwa komercyjnego. Obserwowany obecnie spadek zainteresowania studiami na kierunku zarz¹dzanie i marketing stanowi naturaln¹ konsekwencjê
wczeniejszego dynamicznego wzrostu. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e w nied³ugim czasie zainteresowanie tym kierunkiem studiów ukszta³tuje siê na racjonalnym poziomie. Niezale¿nie
bowiem od tego, czy nazwa zarz¹dzanie i marketing siê utrzyma, czy zostanie zmieniona,
kierunek ten, z racji profilu kszta³cenia odpowiadaj¹cego najliczniej reprezentowanemu zapotrzebowaniu gospodarki narodowej, jest i pozostanie podstawowym kierunkiem kszta³cenia ekonomistów.
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Standardy edukacyjne
w zakresie finansów  niektóre
dowiadczenia zagraniczne
1. Tendencje rozwoju dydaktyki w zakresie
finansów
W ostatnich latach dokona³y siê bardzo dynamiczne zmiany w treciach dydaktyki szeroko rozumianych finansów. Z jednej strony, zmiany te wynikaj¹ z przemian w praktyce finansów, zw³aszcza na rynkach finansowych. Z drugiej za  odzwierciedlaj¹ rozwój naukowy w dziedzinie finansów, który nast¹pi³ w ostatnich kilkunastu latach.
Jak siê wydaje, istniej¹ pewne standardy dydaktyki w zakresie finansów, które oczywicie
ewoluuj¹ w miarê rozwoju rynków finansowych oraz rozwoju nauki. S¹dzê, ¿e nie unikniemy tych zmian równie¿ u nas. Po czêci wynika to za faktu mo¿liwego przyjêcia Polski do
Unii Europejskiej, co z koniecznoci zobowi¹¿e nas do przyjêcia standardów w zakresie przekazywanych treci w obszarze finansów. Standardy te, rzecz jasna, nie s¹ dane w postaci
formalnej, lecz zosta³y wypracowane przez przoduj¹ce europejskie szko³y wy¿sze, przeto
mo¿na je odnaleæ w programach studiów szeroko rozumianego kierunku finanse tych uczelni.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w edukacji w zakresie finansów w przoduj¹cych uczelniach europejskich przyjêty zosta³ model treci i form kszta³cenia dominuj¹cy w najlepszych uczelniach
amerykañskich, oczywicie z niezbêdn¹ adaptacj¹ praktyczn¹ do specyfiki Unii Europejskiej.
Model ten ma kilka zasadniczych cech:
■ Jest to model rynkowy w tym sensie, i¿ u jego podstaw s¹ prawid³owoci istniej¹ce na rynkach finansowych, które maj¹ dominuj¹cy wp³yw na dzia³alnoæ
podmiotów (pañstwa, przedsiêbiorstw, instytucji finansowych, gospodarstw domowych).
■ Treci dydaktyczne zmieniaj¹ siê relatywnie szybko, ze wzglêdu na rozwój nauki, który oznacza równie¿ bardzo szybkie stosowanie nawet zaawansowanych
osi¹gniêæ naukowych w praktyce.
■ Nastêpuje znaczna dywersyfikacja ró¿nych form dydaktycznych (rodzajów programów), poprzez oferowanie ró¿norodnych, nierzadko specjalistycznych, skrojonych na potrzeby u¿ytkownika programów.
■ Finanse zaczynaj¹ byæ rozumiane coraz szerzej, tzn. obejmuj¹ ca³okszta³t wiedzy zwi¹zanej z przep³ywami pieniê¿nymi, a wiêc oprócz klasycznych dzia³ów
finansów, takich jak: finanse przedsiêbiorstw (w dziale tym zawarta jest rachun-

92

Krzysztof Jajuga

kowoæ), rynki finansowe, bankowoæ, makrofinanse (obejmuj¹ce równie¿ finanse publiczne) zaczynaj¹ równie¿ obejmowaæ inwestycje, ubezpieczenia,
a nawet nieruchomoci; mo¿na powiedzieæ, ¿e w sk³ad szeroko rozumianych
finansów wchodz¹ te obszary wiedzy, w których jest znacz¹cy udzia³ rynku finansowego.
Jak wspomnia³em, uczelnie w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych oferuj¹ zdywersyfikowane treci i formy programów z dziedziny finansów. Po analizie kilkunastu
programów oferowanych przez te uczelnie warto zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce kwestie.
Pierwsza kwestia  ekonomia finansowa a zarz¹dzanie finansowe
Od d³u¿szego czasu  w³aciwie od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia
 w Polsce toczy siê dyskusja na temat dwóch nurtów kszta³cenia ekonomicznego: edukacji
w dziedzinie ekonomii (economics) i w dziedzinie tzw. biznesu (business management), czasem nazywanej (nieco myl¹co) edukacj¹ w zakresie zarz¹dzania (jednak w¹sko tu rozumianego).
Warto zwróciæ uwagê, ¿e podobny podzia³ wystêpuje w zasadzie w obszarze finansów,
gdy¿ mo¿na tu wyró¿niæ dwa nurty, którymi s¹:
■ ekonomia finansowa (financial economics);
■ zarz¹dzanie finansowe, inaczej: zarz¹dzanie finansami (financial management).
G³ówna ró¿nica tkwi tu oczywicie w podejciu. Ekonomia finansowa rozpatruje modele
wywodz¹ce siê z teorii ekonomii, odnosz¹ce siê g³ównie do zjawisk i procesów finansowych,
przede wszystkim tych, które zachodz¹ na rynkach finansowych. Modele te zazwyczaj maj¹
charakter formalny (matematyczny), ale u ich róde³ le¿¹ podstawowe kategorie ekonomiczne, takie jak np. równowaga czy racjonalnoæ. Nale¿y dodaæ, i¿ ekonomia finansowa czêsto
jest uto¿samiana z teori¹ finansów, gdy¿ wiêkszoæ badaczy uwa¿a, ¿e teoria finansów jest
w istocie teori¹ ekonomiczn¹, wywodz¹c¹ siê z ogólnej teorii równowagi.
W przypadku zarz¹dzania finansami problem jest nieco bardziej skomplikowany. S¹dzê,
¿e obszar ten nale¿y rozumieæ dwojako.
Pierwsze rozumienie to zarz¹dzanie finansami w kategoriach biznesowych, które zalicza siê do obszaru business management. Zadaniem przekazywanej wiedzy jest raczej dostarczenie skutecznych metod, które mog¹ byæ zastosowane w zarz¹dzaniu danym podmiotem, bez g³êbokiego wnikania w teoretyczne podstawy tych metod. W tym ujêciu jest to zatem wiedza o charakterze mniej akademickim, a bardziej zawodowym (w pozytywnym tego
s³owa znaczeniu), nierzadko przekazywana na poziomie studiów podyplomowych (np. studiów typu Master of Business Administration).
Drugie rozumienie to zarz¹dzanie finansami w kategoriach teoretycznych (akademickich), które wprawdzie jest nastawione na to, aby odbiorca w efekcie skutecznie zarz¹dza³
finansami, jednak przekazywana treæ ma charakter bardziej ogólny i teoretyczny, a podstaw¹ rozwa¿añ s¹ modele ekonomii finansowej. W tym ujêciu jest to raczej wiedza o charakterze bardziej akademickim, nierzadko prezentowana w ramach studiów w programie Master
of Finance. Wychodzi siê tu z za³o¿enia, ¿e w otoczeniu zarz¹dzaj¹cych bêd¹ wystêpowaæ
znacz¹ce zmiany, które bêd¹ zmuszaæ do wykreowania nowych metod zarz¹dzania, a do
tego zdecydowanie bardziej przydatna jest wiedza ogólna i teoretyczna ni¿ znajomoæ aktualnie przydatnych procedur.
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Wynika z tego, ¿e nale¿y raczej mówiæ o:
■ akademickim podejciu w finansach, które ma u podstaw ekonomiê finansow¹
(financial economics), aczkolwiek wiedza ta jest wykorzystywana nie tylko do
objaniania zjawisk i procesów finansowych (jak czyni to ekonomia), lecz równie¿ do zarz¹dzania, jak czyni¹ to nauki o zarz¹dzaniu (management science 
nie jest to business management);
■ zawodowym podejciu w finansach, które ma za zadanie przekazanie konkretnych (mocno osadzonych w aktualnej praktyce) metod  i to w³anie jest business management.
Przedmiotem dalszych rozwa¿añ (z drobnymi wyj¹tkami) bêdzie w wiêkszym stopniu
podejcie akademickie.
Druga kwestia  zaawansowanie teorii finansów
Podejcie akademickie implikuje oczywicie stopieñ zaawansowania metod. Daje siê
przy tym zauwa¿yæ, i¿ stopieñ zaawansowania metod ekonomii finansowej staje siê coraz
wiêkszy, z powodu bardzo dynamicznego rozwoju badañ teoretycznych. Du¿y wk³ad w rozwój ekonomii finansowej maj¹ dwie zwi¹zane z ni¹ dziedziny, które s¹ coraz czêciej traktowane jako czêci sk³adowe ekonomii finansowej. Dziedzinami tymi s¹:
■ matematyka finansowa (financial mathematics);
■ ekonometria finansowa (financial econometrics).
W celu sprecyzowania rozwa¿añ podam w³asne propozycje okrelenia tych dwóch dziedzin.
Matematyka finansowa  rozpatruje modele czysto matematyczne, operuj¹ce na abstrakcyjnych (z punktu widzenia finansów) pojêciach; modele te potencjalnie mog¹ byæ zinterpretowane i zastosowane w finansach, wymaga to jednak ich konkretyzacji z punktu widzenia
finansów, a tak¿e z punktu widzenia zastosowania ich w analizie empirycznej danych finansowych.
Ekonometria finansowa  rozpatruje, po pierwsze, weryfikacjê proponowanych modeli
ekonomii finansowej za pomoc¹ modeli finansowych szeregów czasowych, po drugie, proponuje modele procesów finansowych, danych w postaci finansowych szeregów czasowych,
maj¹ce za zadanie dobre przybli¿enie tych szeregów, w celach prognostycznych, symulacyjnych lub decyzyjnych.
Jak siê okazuje, w ostatnich dwóchtrzech latach zaczynaj¹ powstawaæ programy bêd¹ce wspólnym przedsiêwziêciem ekonomistów zajmuj¹cych siê teori¹ finansów oraz przedstawicieli dyscyplin ilociowych (matematyków i ekonometryków). Czasem stosuje siê dla
tych programów nazwê Zaawansowane metody w finansach (Advanced Methods in Finance). W programach tych ronie rola podejcia ilociowego oraz implementacji komputerowych proponowanych metod. Program taki jest tworzony równie¿ we Wroc³awiu, jako wspólne
przedsiêwziêcie Akademii Ekonomicznej (Instytut Zarz¹dzania Finansami) i Politechniki Wroc³awskiej (Instytut Matematyki).
Trzecia kwestia  finanse przedsiêbiorstw a rynki finansowe
Jak ju¿ wspomina³em, edukacja w zakresie finansów jest w du¿ym stopniu zdywersyfikowana. Niemniej przez ca³y czas dominuj¹ dwa podstawowe rodzaje programów, jeli chodzi
o oferowane treci. S¹ to:
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■

programy w zakresie finansów przedsiêbiorstw (tzw. Corporate Finance), których odbiorcami s¹ (przyszli) dyrektorzy finansowi i inne osoby zatrudnione w komórkach finansów przedsiêbiorstw;
■ programy w zakresie rynków finansowych (tzw. Financial Markets, czasem zwane równie¿ Analytical Finance), których odbiorcami s¹ (przyszli) analitycy i zarz¹dzaj¹cy w instytucjach finansowych.
Warto zwróciæ uwagê na to, i¿ w programach z zakresu finansów przedsiêbiorstw coraz
wiêcej uwagi zaczyna siê zwracaæ na powi¹zanie finansów z zarz¹dzaniem strategicznym,
które stanowi³o dotychczas wy³¹czn¹ domenê nauk o zarz¹dzaniu (management science).
Ponadto w obu programach coraz wiêkszy nacisk k³adziony jest na metody zarz¹dzania ryzykiem (risk management). Niezale¿nie od tego oferowane s¹ skrojone na potrzeby u¿ytkowników programy z zakresu zarz¹dzania ryzykiem, zarówno w odniesieniu do rynków finansowych, jak i finansów przedsiêbiorstw.
Czwarta kwestia  rodzaje programów
Sporo uwagi powiêci³em do tej pory treciom przekazywanym w ramach kierunku finanse. Warto te¿ wspomnieæ o formach, tzn. rodzajach programów. Do najwa¿niejszych
nale¿¹:
■ programy dzienne (full time), s¹ to regularne studia dla osób koñcz¹cych szko³ê
redni¹ lub (czêciej) pierwszy etap kszta³cenia akademickiego;
■ programy zaoczne (executive), przeznaczone dla osób z dowiadczeniem zawodowym.
Inny podzia³ to:
■ program Master of Finance  w wersji akademickiej i zawodowej;
■ modu³y finansowe programu Master of Business Administration;
■ krótkie specjalistyczne programy prowadz¹ce b¹d do uzyskania licencji profesjonalnej (o czym dalej), b¹d do stopnia Master (z ró¿nymi dodatkami w nazwie), b¹d jedynie do pewnego dyplomu (certyfikatu).
Pi¹ta kwestia  standardy
Jeszcze jedn¹ obserwowan¹ tendencj¹ jest w³¹czanie do programów oferowanych przez
uczelnie wiedzy wchodz¹cej w sk³ad pewnych standardów ustalonych przez rodowisko zawodowe w danej dziedzinie. W wypadku szeroko rozumianych finansów s¹ to standardy
okrelane przez rodowiska analityków finansowych, bankowców, aktuariuszy, rewidentów.
Jako przyk³ad podam dwa standardy, które zosta³y opracowane przez rodowisko praktyków
dzia³aj¹cych na rynku finansowym.
Najwa¿niejszym standardem dydaktycznym uznawanym zarówno przez praktyków, jak
i rodowisko akademickie, jest standard CFA (Chartered Financial Analysis). Zosta³ on opracowany w Stanach Zjednoczonych przez Stowarzyszenie Zarz¹dzania i Badañ Inwestycji (Association for Investment Management and Research  AIMR). Opanowanie materia³u w zakresie tego standardu umo¿liwia zdanie trzyetapowego egzaminu i uzyskanie licencji tzw.
analityka finansowego. Co ciekawe, licencja ta jest nie tylko przepustk¹ do atrakcyjnych karier w instytucjach finansowych, lecz równie¿ dodatkow¹ premi¹ przy ubieganiu siê o etaty
profesorskie w katedrach finansów amerykañskich uniwersytetów.
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Materia³ stanowi¹cy podstawê uzyskania licencji CFA, zawarty we wszystkich trzech etapach, mo¿na podzieliæ na 11 szczegó³owych obszarów. S¹ to: standardy etyczne i zawodowe; metody ilociowe; ekonomia; analiza sprawozdania finansowego; finanse przedsiêbiorstwa; analiza inwestycji w instrumenty d³u¿ne; analiza inwestycji w instrumenty w³asnociowe; analiza instrumentów pochodnych; analiza alternatywnych inwestycji; zarz¹dzanie portfelem; pomiar i prezentacja wyników inwestycji. Jak zatem widaæ, trzonem standardu jest
materia³ opracowany na gruncie ekonomii finansowej z du¿ym naciskiem na stosowanie metod
matematycznych, uzupe³niony o pewne kwestie z zakresu edukacji typu zawodowego (np.
analiza sprawozdania finansowego).
Innym standardem, który zosta³ niedawno wprowadzony, ale ju¿ zyska³ du¿¹ popularnoæ
wród praktyków, jest standard w zakresie zarz¹dzania ryzykiem, opracowany przez Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych Zarz¹dzaj¹cych Ryzykiem (Professional Risk Managers International Association  PRMIA). Jest to certyfikat zarz¹dzaj¹cego ryzykiem (Certified
Risk Manager). Materia³ wymagany do uzyskania tego certyfikatu dzieli siê na 5 obszarów:
matematyka, finanse, ryzyko finansowe, case studies, etyka.
Zosta³em wybrany na cz³onka kilkuosobowego Komitetu Naukowego PRMIA, który zajmuje siê wymaganiami certyfikatu od strony naukowej i bêdzie przygotowywaæ ewentualne
modyfikacje tego standardu.

2. Wnioski dla Polski
W kontekcie dyskusji nad kierunkami na studiach ekonomicznych w Polsce warto na
podstawie przedstawionych rozwa¿añ sformu³owaæ pewne wnioski dla polskiego szkolnictwa wy¿szego. Oto one:
■ Przy projektowaniu standardów edukacyjnych w obszarze finansów, a zw³aszcza przy projektowaniu minimum programowego, nale¿y wzi¹æ pod uwagê standardy opracowane przez dobre wiatowe i europejskie szko³y wy¿sze, ze wzglêdu
na koniecznoæ funkcjonowania w najbli¿szej przysz³oci pewnej grupy polskich uczelni ekonomicznych na europejskim rynku edukacyjnym.
■ Z racji wzrostu popularnoci oraz du¿ych walorów edukacyjnych i teoretycznych programów typu Master of Finance, warto pozostawiæ kierunek finanse
i bankowoæ (ewentualnie pod nazw¹ po prostu finanse  w szerokim rozumieniu tego pojêcia) i d¹¿yæ do zbli¿ania jego treci do standardów Master of
Finance.
■ Nale¿y d¹¿yæ do ukszta³towania siê akademickiego charakteru tego kierunku (co
nie oznacza, ¿e mog³aby byæ równie¿ prowadzona jego wersja zawodowa).
■ Jeli w Polsce zostanie przyjête rozwi¹zanie polegaj¹ce na istnieniu dwóch makrokierunków (co wcale nie jest potrzebne w sytuacji, gdy nie reformuje siê pod
tym wzglêdem innych nauk, tzn. nieekonomicznych), wówczas w sposób naturalny wy³oni siê w ich ramach wersja akademicka (ekonomia) i zawodowa
(business management).
■ W ramach programu kierunku finanse powinno siê uwzglêdniaæ materia³ stanowi¹cy podstawê standardów profesjonalnych (np. przedstawiony powy¿ej stamdard CFA). Na pewno oznacza to wzrost konkurencyjnoci programu.
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■

Oprócz tego nale¿y d¹¿yæ do tworzenia krótkich specjalistycznych programów
w zakresie finansów. Te programy z jednej strony stanowi³yby element edukacji
podyplomowej, z drugiej za mog³yby byæ modu³ami oferowanymi dla studentów w ramach programu Socrates  Erasmus. Czêæ tych programów mo¿e byæ
wspólnym przedsiêwziêciem profesorów i przedstawicieli praktyki (instytucji finansowych).

Na tle dyskusji nad tym, jakie powinny byæ kierunki na studiach ekonomicznych, warto
odnieæ siê do propozycji tworzenia odrêbnych kierunków w ramach obszaru finansów, czyli
tego, co stanowi treæ obecnego kierunku finanse i bankowoæ (np. stworzenia kierunku
rachunkowoæ czy te¿ zmiany nazwy obecnego kierunku na finanse i rachunkowoæ).
Jest jasne, ¿e wszelkie takie propozycje musia³yby byæ opracowane przez wszystkich specjalistów (ekspertów) kierunku finanse, a nie zg³aszane przez pojedyncze osoby. Propozycje te
musz¹ mieæ podstawy merytoryczne.
W wietle przedstawionych powy¿ej uwag na temat standardów edukacyjnych w dydaktyce finansów propozycja odrêbnego kierunku rachunkowoæ nie ma podstaw merytorycznych, podobnie jak zmiana nazwy kierunku. Treci zawarte w ramach rachunkowoci s¹ zaliczane na wiecie do szerszego dzia³u finanse przedsiêbiorstw i stanowi¹ jego czêæ. W standardzie Master of Finance czêæ ta jest wa¿na, ale, z racji charakteru przekazywanej wiedzy,
waga ta jest znacznie wiêksza w wariancie zawodowym standardu (business management)
ni¿ w wariancie akademickim standardu (economics). Nie ma zatem potrzeby i podstaw merytorycznych tego, aby w Polsce postêpowaæ akurat niezgodnie z tym standardem, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e kuriozalne (z punktu widzenia logiki) by³oby stworzenie nazwy kierunku,
w której jedna z czêci sk³adowych nazwy jest podzbiorem innej czêci sk³adowej. Oczywicie nie oznacza to, ¿e nie nale¿y tworzyæ krótkich specjalistycznych programów z w¹skich
obszarów, np. rachunkowoci. Jak siê wydaje, to akurat by³oby wskazane i po¿yteczne, w przeciwieñstwie do zmian nazwy kierunku nie odpowiadaj¹cych standardom wiatowym.
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Kierunek ekonomia
 koniecznoæ oparcia na teorii
ekonomii i metodach formalnych
Obecnie kierunek ekonomia w wiêkszoci szkó³ wy¿szych (nie tylko w uczelniach pañstwowych) jest zbiorem ró¿norodnych specjalnoci z szeroko rozumianych nauk ekonomicznych.
A wiêc obok zarz¹dzania finansami pojawia siê obs³uga celna czy zarz¹dzanie firm¹ ochroniarsk¹ albo dziennikarstwo ekonomiczne. Eksplozja liczby kierunków i specjalnoci dotyczy nie tylko kierunków ekonomicznych, ale ca³ego szkolnictwa wy¿szego. Spowodowa³y j¹ nie jedynie
rozwi¹zania ustawowe, istniej¹ca kadra i wzglêdy marketingowe.
Jestem zwolenniczk¹ kszta³cenia holistycznego oraz istnienia tylko dwóch kierunków
ekonomicznych (ekonomia i zarz¹dzanie), a tak¿e opierania specjalnoci na bazie takiego,
szerokiego kierunku. Dzisiejsi studenci w przysz³ym ¿yciu zawodowym bêd¹ siê przekwalifikowywaæ wiele razy, a wiêc przede wszystkim powinni mieæ solidne podstawy i umiejêtnoæ zdobywania coraz to nowych umiejêtnoci szczegó³owych. Solidna wiedza z teorii
ekonomii, wspomagana metodami ilociowymi, daje umiejêtnoæ strukturalizowania problemów. Przeprowadzone przez mnie i mój zespó³ eksperymenty na grupach studenckich
o ró¿nym zaawansowaniu w teorii ekonomii i metodach formalnych wskaza³y znacznie
mniejsz¹ podatnoæ studentów o wykszta³ceniu opartym na teorii i metodach formalnych
na wszelkiego typu paradoksy ograniczonej racjonalnoci. Kierunek ekonomia  w wê¿szym i w szerszym rozumieniu  niezale¿nie od tego, w jakich specjalnociach studenci
bêd¹ pisaæ prace dyplomowe, powinien w minimum programowym zawieraæ mikroekonomiê i makroekonomiê zarówno w ujêciu opisowym, jak i formalnym. Poniewa¿ obie te dziedziny u¿ywaj¹ metod ilociowych, konieczna jest (w odpowiedniej liczbie godzin) matematyka, statystyka i ekonometria. Niezbêdna jest tak¿e ekonomia matematyczna, jako wstêp
do wspó³czesnego modelowania w ekonomii. Daje ona umiejêtnoæ przeprowadzania eksperymentów mylowych, co jest wa¿ne ze wzglêdu na bardzo ograniczone mo¿liwoci
eksperymentowania w naukach ekonomicznych. Poni¿ej opowiem pokrótce o przeprowadzonych przeze mnie eksperymentach i przedstawiê wynikaj¹ce z nich wnioski dotycz¹ce
programów kierunków ekonomicznych.
W swoich badaniach zajmowa³am siê tzw. ograniczon¹ racjonalnoci¹ (bounded rationality). Twórc¹ tego pojêcia jest Herbert Simon. Ze zjawiskiem ograniczonej racjonalnoci
mamy do czynienia wtedy, gdy na procesy decyzyjne podejmowane w wyniku metodologicznej racjonalnoci maj¹ wp³yw dodatkowe czynniki, np. sposób przedstawienia problemu
czy sposób podejmowania decyzji. Ekonomici nie kwestionuj¹ istnienia tego zjawiska, dyskusyjnym problemem jest tylko jego nasilenie. Tym niemniej analizê i modelowanie zjawisk
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ograniczonej racjonalnoci w³¹czaj¹ w zakres swoich badañ takie dziedziny jak teoria mikroekonomii, teoria podejmowania decyzji czy finanse behawioralne.
Pierwsze eksperymenty zwi¹zane z ograniczon¹ racjonalnoci¹ przeprowadzili Daniel
Kahneman i Amos Tversky. Polski czytelnik mo¿e siê zapoznaæ z najwa¿niejszymi z tych eksperymentów czytaj¹c rozdzia³ Z³amanie zasady jednolitoci z ksi¹¿ki Petera L. Bernsteina
Przeciw bogom. Niezwyk³e dzieje ryzyka (WIG Press, Warszawa 1997). Zwi¹zane one s¹
z tzw. teori¹ perspektyw, która da³a pocz¹tek finansom behawioralnym. Opisane tam eksperymenty powtórzy³a w ramach przygotowywania pracy licencjackiej w Szkole G³ównej Handlowej moja studentka, pani Ma³gorzata Wiêcko. Swoje badania przeprowadzi³a na grupie
studentów IV roku kierunku ekonomia jednego z uniwersytetów. Okaza³o siê, ¿e wyniki
wskazuj¹ce na paradoksy ograniczonej racjonalnoci otrzyma³a rzadziej ni¿ w przypadku
pierwotnych eksperymentów. Dok³adna analiza danych pozwala wysnuæ przypuszczenie, ¿e
powodem ró¿nic w wynikach by³y dowiadczenia intelektualne studentów zdobyte w czasie
studiów na kierunku ekonomia.
W 1999 r. przeprowadzi³am na grupie s³uchaczy studiów MBA w ciesz¹cej siê dobr¹ opini¹ szkole niepublicznej eksperyment zwi¹zany z wyborem otwartego funduszu emerytalnego.
Eksperyment ten opisa³am dok³adnie w artykule Wybór funduszu emerytalnego jako przyk³ad
zagadnienia ograniczonej racjonalnoci (Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 2000, nr
2, Szko³a G³ówna Handlowa). Tutaj omówiê go skrótowo. W 1999 r. wszyscy pracuj¹cy Polacy
poni¿ej 50. roku ¿ycia stanêli przed problemem wyboru funduszu emerytalnego. Dla osób
w wieku 3050 lat wybór by³ dobrowolny, dla m³odszych  obowi¹zkowy. Fundusze emerytalne prowadzi³y bardzo szerok¹, czasem doæ agresywn¹ kampaniê wyborcz¹. Media radzi³y, jak
dokonaæ wyboru. Spo³eczeñstwo by³o stosunkowo dobrze poinformowane. Jednoczenie decyzje, które trzeba by³o podj¹æ, mog³y, poprzez wysokoæ przysz³ej emerytury, zawa¿yæ na
jakoci ¿ycia po osi¹gniêciu wieku emerytalnego. By³y to istotne decyzje finansowe i wiêkszoæ
osób podejmowa³a je rozwa¿nie. Do analizy wyboru funduszu emerytalnego zaadaptowa³am
ideê z przyk³adu przedstawionego w ksi¹¿ce Ariela Rubinsteina Modelling Bounded Rationality (MIT Press, Cambridge, Mass. 1998).
Poddani eksperymentowi s³uchacze czterokrotnie wybierali fundusz emerytalny. Zosta³
przygotowany kwestionariusz bazowy, na którym wypisano wszystkie fundusze i podstawowe
informacje finansowe ich dotycz¹ce. Nazw funduszy nie podano. Zosta³y one tylko ponumerowane. Nastêpnie z bazowego formularza usuniêto dwa fundusze i tak otrzymany kwestionariusz nr 1 przedstawiono s³uchaczom. Mieli wybraæ fundusz. S³uchacze oddali kwestionariusz
nr 1 z zaznaczonym wyborem i dostali do dokonania wyboru kwestionariusz nr 2. Tym razem
by³ to kwestionariusz bazowy. Dokonali wyboru i dostali kwestionariusz nr 3. Kwestionariusz nr
3 powsta³ z kwestionariusza bazowego w ten sposób, ¿e usuniêto z niego dwa fundusze, ale
inne ni¿ w przypadku kwestionariusza nr 1. S³uchacze dokonali kolejnego wyboru, a nastêpnie
dostali kwestionariusz nr 4. Tym razem by³ to kwestionariusz bazowy. Znowu dokonali wyboru.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wybieraj¹c z funduszy podanych w kwestionariuszu nr 2 i kwestionariuszu nr 4, wybierali z tej samej, pe³nej listy funduszy podanej w kwestionariuszu bazowym.
Gdyby zatem ich wybór by³ w pe³ni racjonalny, to wyniki wyborów opartych na kwestionariuszu nr 2 i kwestionariuszu nr 4 w zasadzie powinny siê pokrywaæ. Okaza³o siê natomiast, ¿e te
wyniki ró¿ni¹ siê istotnie. Tak w³anie uwidoczni³o siê dzia³anie ograniczonej racjonalnoci.
Na wyniki wp³ywa³o to, które fundusze zosta³y usuniête w formularzu u¿ywanym przy po-
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przednim wyborze. Czyli  na wyniki wp³ywa³ sposób, w jaki podejmowano decyzjê. Poddani
eksperymentowi s³uchacze studiów MBA reprezentowali szerok¹ gamê wykszta³cenia i zawodów. Sporo z nich w ten czy inny sposób zajmowa³o siê finansami. Byli przekonani, ¿e wybieraj¹c w trakcie eksperymentu fundusze, zachowuj¹ siê w pe³ni racjonalnie.
Eksperyment ten powtórzy³am na studentach II roku studiów ekonomicznych w pewnej, ciesz¹cej siê dobr¹ opini¹, niepublicznej szkole wy¿szej. Szko³ê ten charakteryzuje program nauczania nastawiony m.in. na du¿¹ liczbê godzin przedmiotów ilociowych oraz teorio-formalne ujêcie
mikroekonomii i makroekonomii ju¿ od pierwszego roku studiów. W tym wypadku wyniki wyborów opartych na kwestionariuszu nr 2 i kwestionariuszu nr 4 ró¿ni³y siê niewiele. Oznacza to, ¿e
badani studenci okazali siê odporni na paradoksy ograniczonej racjonalnoci.
Omówi³am tak szeroko ten eksperyment, ¿eby pokazaæ, w jakiego typu decyzjach mo¿e
interweniowaæ przygotowanie z ekonomii matematycznej i formalnych metod ekonomii. Pragnê podkreliæ, ¿e nie chodzi mi o przygotowanie podjêcia decyzji i analizê okrelonych
wariantów za pomoc¹ metod ilociowych. To te¿ jest wa¿ne, ale istotne jest co zupe³nie
innego. Chodzi mi mianowicie o to, ¿e dowiadczenia mylowe zdobyte w trakcie uczenia
siê przedmiotów ilociowych (ekonomii w ujêciu formalnym i ekonomii matematycznej)
wp³ywaj¹ na to, w jaki sposób strukturyzuje siê problem, z którym ma siê do czynienia. Dowiadczenia te powoduj¹, ¿e proces podejmowania decyzji staje siê bardziej racjonalny, mniej
podatny na zak³ócenia zwi¹zane z ograniczon¹ racjonalnoci¹. I ten w³anie walor uczenia
metod formalnych ekonomii i ekonomii matematycznej wydaje mi siê szczególnie wa¿ny
w aspekcie kszta³cenia holistycznego.
Szczegó³owe programy nauczania widzê nastêpuj¹co. W przypadku dwóch kierunków 
ekonomii i zarz¹dzania  na obu kierunkach konieczna jest matematyka, statystyka, badania
operacyjne, ekonometria i teoria gier, z tym ¿e na kierunku ekonomia w wiêkszym wymiarze. Na kierunku ekonomia powinna byæ tak¿e ekonomia matematyczna. Na obu kierunkach konieczna jest makroekonomia i mikroekonomia, z tym ¿e na kierunku ekonomia 
tak¿e w ujêciu formalnym. Jeli natomiast rozwa¿aæ wiêcej ni¿ dwa powy¿ej wymienione
kierunki ekonomiczne, to przedmioty wymienione poprzednio jako niezbêdne dla kierunku
ekonomia uwa¿am za konieczne dla kierunku ekonomia w wê¿szym znaczeniu  kierunków finansowych i ilociowych. Czyli, jeli siê odwo³aæ do kierunków obecnie istniej¹cych,
by³yby to kierunki ekonomia, finanse i bankowoæ, ekonometria i informatyka, a tak¿e
stosunki miêdzynarodowe w ujêciu ekonomicznym. Przedmioty, które uwa¿am za niezbêdne
na kierunku zarz¹dzanie (w przypadku dwóch tylko kierunków  ekonomii i zarz¹dzania),
s¹ konieczne dla obecnie istniej¹cego kierunku zarz¹dzanie i marketing.
Nasycenie takimi przedmiotami programów nauczania jest zgodne z wyborami studentów obserwowanymi w Szkole G³ównej Handlowej. W SGH przyjêty jest powszechny indywidualny wybór cie¿ki studiów. Coraz wiêcej studentów wybiera przedmioty ilociowe. Mam
obecnie oko³o 150 studentów na teorii gier i 90 studentów na ekonomii matematycznej. Liczby te rosn¹ z roku na rok. Coraz wiêcej studentów wybiera analizê, algebrê i rachunek prawdopodobieñstwa, sporód za dwóch wersji logiki  logikê matematyczn¹. Znajomoæ tych
przedmiotów daje wiêksze szanse w przysz³oci.
Jestem g³êboko przekonana, ¿e osoby, które odebra³y wykszta³cenie obejmuj¹ce przedmioty ilociowe i formalne ujêcie teorii ekonomii bêd¹ umia³y sobie radziæ w wiecie coraz
bardziej z³o¿onych zale¿noci gospodarczych i spo³ecznych.
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Kierunki studiów
ekonomicznych w Polsce
w latach 19242002
Wy¿sze szkolnictwo ekonomiczne w Polsce ma blisko stuletni¹ historiê. W tym okresie
przesz³o ono wiele istotnych zmian organizacyjnych i programowych. Zmiany te wynika³y z
przyczyn zarówno ustrojowych, jak i gospodarczych oraz z rozwoju nauki.
W niniejszym opracowaniu przedstawiê kszta³towanie siê struktury kierunkowej studiów
ekonomicznych od 1924 r. do dnia dzisiejszego (tabela 1) oraz rozmiary kszta³cenia studentów na poszczególnych kierunkach studiów w ostatnim dwudziestopiêcioleciu (tabela 2). Jako
pocz¹tek analizy kierunków studiów wybra³em rok uzyskania praw akademickich przez pierwsz¹ w Polsce uczelniê ekonomiczn¹  Wy¿sz¹ Szko³ê Handlow¹ w Warszawie, powsta³¹
w 1906 r. jako Prywatne Mêskie Kursy Handlowe Augusta Zieliñskiego, a w 1915 r. przemianowan¹ na Wy¿sz¹ Szko³ê Handlow¹1. Na mocy ustawy z dnia 13 lutego 1924 r. Szko³a
uzyska³a prawo nadawania stopni naukowych: magistra (stopieñ ni¿szy) i doktora nauk ekonomicznych (stopieñ wy¿szy).
Studia w Wy¿szej Szkole Handlowej by³y dwustopniowe, trwa³y 3 lata (6 semestrów),
a od trzeciego roku nauki umo¿liwia³y studentom specjalizowanie siê w piêciu kierunkach:
handlowo-bankowym, skarbowym, samorz¹dowym, konsularnym i ubezpieczeniowym.
W 1933 r., na podstawie Ustawy o szko³ach akademickich z 15 marca tego¿ roku, Wy¿sza
Szko³a Handlowa zosta³a przemianowana na Szko³ê G³ówn¹ Handlow¹. W miejsce studiów
dwustopniowych w SGH wprowadzono jednolite trzyletnie studia magisterskie2. SGH kszta³ci³a studentów ju¿ na omiu kierunkach, gdy¿ dotychczasowy kierunek handlowo-bankowy podzielono na dwa: handlowy i bankowy, a tak¿e wprowadzono dwa nowe: ogólnoekonomiczny
i spó³dzielczy. Ponadto kierunek konsularny przemianowano na s³u¿by zagranicznej3.
W roku akademickim 1937/1938 w polskim wy¿szym szkolnictwie ekonomicznym istnia³y: Szko³a G³ówna Handlowa (1304 studentów), Wy¿sza Szko³a Handlowa w Krakowie
(1239 studentów), Wy¿sza Szko³a Handlowa w Poznaniu (829 studentów) i Wy¿sza Szko³a

W latach 18261830 istnia³ Oddzia³ Handlowy przy Instytucie Politechnicznym w Warszawie, a w latach 18751900
Szko³a Handlowa Korespondencyjna im. Leopolda Kronenberga w Warszawie.

1

By³y to studia bardzo intensywne, gdy¿ w ci¹gu 3 lat nale¿a³o zaliczyæ ponad 2600 godzin zajêæ, podczas gdy
obecnie w ci¹gu 5 lat  niewiele ponad 3000 godzin, przy czym wyk³ady s¹ nieobowi¹zkowe.

2

SGH umo¿liwia³a te¿ studentom zdobycie przygotowania pedagogicznego do nauczania w szko³ach rednich przedmiotów ekonomicznych. Dzi czyni¹ to nadal akademie ekonomiczne w ramach studium pedagogicznego.

3

101

Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce

Handlu Zagranicznego we Lwowie (759 studentów)4. Ponadto w zakresie zagadnieñ ekonomicznych uczono w innych szko³ach, np. Wolnej Wszechnicy Polskiej (szko³a wy¿sza)5.
W pierwszych latach po II wojnie wiatowej ekonomistów kszta³cono wed³ug programów przedwojennych. Warto odnotowaæ, ¿e w tym okresie trwa³y liczne dyskusje na temat
przysz³ego kszta³tu polskiego szkolnictwa wy¿szego, w tym ekonomicznego. Na przyk³ad na
zjedzie rektorów i profesorów szkó³ wy¿szych w listopadzie 1947 r. w Krakowie sekcja ekonomiczno-handlowa Rady Szkó³ Wy¿szych wnioskowa³a, aby programy szkó³ ekonomicznych ujednoliciæ, zachowuj¹c zró¿nicowanie dla szkó³ typu akademickiego, w których winny przewa¿aæ przedmioty o podbudowie ogólnej, i nieakademickiego, o dominacji przedmiotów techniczno-praktycznych6.
W latach 19491950 przeprowadzona zosta³a pierwsza gruntowna reforma studiów ekonomicznych, która dotyczy³a zarówno sieci szkó³, jak i programów nauczania. Zgodnie z za³o¿eniami planu 6-letniego szkolnictwo ekonomiczne mia³o dostarczyæ gospodarce narodowej du¿ej liczby w¹sko wyspecjalizowanych absolwentów. W miejsce zlikwidowanych prywatnych wy¿szych szkó³ handlowych powsta³y wy¿sze szko³y ekonomiczne7. Do szkó³ tych
w³¹czono kierunki ekonomiczne, prowadzone dotychczas na uniwersyteckich wydzia³ach
prawno-ekonomicznych (póniej na Uniwersytecie Warszawskim uruchomiono nowy kierunek: ekonomia polityczna) i w szko³ach rolniczych.
Jak pisa³ Jan Kluczyñski: Uczelnie nowego typu mia³y szkoliæ planistów, finansistów,
ksiêgowych, ekonomistów bran¿owych itp. dla potrzeb aparatu gospodarczego8. Wprowadzono dwustopniow¹ organizacjê studiów ekonomicznych. Studia I stopnia mia³y charakter
studiów zawodowych i trwa³y 3 lata. W takim trybie kszta³ci³y wy¿sze szko³y ekonomiczne.
Studia dwustopniowe istnia³y w Szkole G³ównej Handlowej, któr¹ w 1949 r. przemianowano
na Szko³ê G³ówn¹ Planowania i Statystyki9. Ponadto od 1950 r. umo¿liwiono osobom pracuj¹cym zdobycie wy¿szego wykszta³cenia ekonomicznego w trybie studiów zaocznych.
Kolejn¹ reformê studiów ekonomicznych wdro¿ono ju¿ w 1954 r. Wed³ug Ministerstwa
Szkolnictwa Wy¿szego: W nowych planach studiów obowi¹zuj¹cych od 1 wrzenia 1954 r.
znalaz³o wyraz 5-letnie dowiadczenie w pracy wy¿szych szkó³ ekonomicznych w Polsce
Ludowej oraz bogate wieloletnie dowiadczenie szkolnictwa ekonomicznego w ZSRR10. Jakkolwiek wyranie ograniczono iloæ kierunków i w¹skich, czêsto pozornych specjalizacji11,
to i tak utworzono trzydzieci cztery kierunki studiów, w tym 4 ekonomiczno-techniczne:
towaroznawstwo artyku³ów przemys³owych i towaroznawstwo artyku³ów rolno-spo¿ywczych,
ekonomika i organizacja przemys³u rolno-spo¿ywczego (studia in¿ynieryjno-ekonomiczne)

4

Por. J. Tymowski: Organizacja szkolnictwa wy¿szego w Polsce, PWN, Warszawa 1980, s. 25.

Por. Studia ekonomiczne w Polsce, seria: Studia i Materia³y, tom 27, Centralny Orodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 1976, s. 19.
5

6

Ibidem, s. 124125.

W: Czêstochowie, Katowicach, Krakowie, £odzi, Poznaniu, Szczecinie, Wroc³awiu; a w Sopocie  Wy¿sza Szko³a
Handlu Morskiego.

7

8

J. Kluczyñski: Zawód ekonomisty w Polsce Ludowej. Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1966, s. 101.

9

W 1953 r. do SGPiS w³¹czono Szko³ê G³ównej S³u¿by Zagranicznej w Warszawie.

Plany studiów w wy¿szych szko³ach ekonomicznych, Ministerstwo Szkolnictwa Wy¿szego, Departament Studiów
Ekonomicznych, Warszawa 1954, s. V.

10

11

Ibidem.
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2
1. Handlowy
2. Bankowy
3. Skarbowy
4. Samorz¹dowy
5. Ubezpieczeniowy
6. S³u¿by zagranicznej
7. Spó³dzielczy

1
1. Handlowo-bankowy
2. Skarbowy
3. Samorz¹dowy
4. Ubezpieczeniowy
5. Konsularny

8. Ogólnoekonomiczny

1933a

1924a

8. Ekonometria
9. Statystyka
10. Rachunkowoæ

7. Finanse

7. Planowanie
gospodarki
narodowej
8. Bud¿et pañstwa
9. Obieg pieniê¿ny
i kredyt
10. Ubezpieczenia

11. Statystyka
ekonomiczna
12. Statystyka
matematyczna

5. Ekonomika pracy
i zagadnienia socjalne
6. Gospodarka
miejska

4. Ekonomia
polityczna

4
1. Ekonomika
przemys³u
2. Ekonomika
budownictwa
3. Ekonomika
rolnictwa

1965

6. Gospodarka
komunalna

5.

4.

3.

2.

1.

3
Ekonomika
przemys³u
Finanse
i rachunkowoæ
przemys³u
Ekonomika
inwestycji
i budownictwa
Ekonomika
rolnictwa
Finanse
i rachunkowoæ
rolnictwa

1954

1972

8. Ekonometria
9. Statystyka
10. Organizacja
przetwarzania
d a n ych

7. Finanse
i ubezpieczenia

5. Ekonomika pracy
i polityka spo³eczna
6. Gospodarka
miejska

4. Teoria ekonomii

5
1. Ekonomika
przemys³u
2. Ekonomika
budownictwa
3. Ekonomika
rolnictwa

Tabela 1. Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce w latach 19242002

(specjalnoci:
1. teoria ekonomii,
2. ekonomika pracy i polityka spo³eczna, 3. gospodarka miejska
(w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu: ekonomika
i planowanie miast)
3. Planowanie
i finansowanie
gospodarki
narodowej
(specjalnoci:
1) planowanie gospodarki narodowej,
2) finanse)
4. Cybernetyka ekonomiczna i informatyka
(specjalnoci:
1) ekonometria
i statystyka (w SGH:
statystyka, ekonometria i demografia), 2) organizacja
przetwarzania
danych i rachunkowoæ)

6
1. Ekonomika
i organizacja
produkcji
(specjalnocib:
1. ekonomika i organizacja przemys³u, 2. ekonomika
i organizacja budownictwa i inwestycji, 3. ekonomika
i organizacja rolnictwa, 4) gospodarka
¿ywnociowa)
2. Ekonomiczno-spo³eczny

1 9 7 3 1 9 9 0

2. Finanse
i bankowoæ

3. Informatyka
i ekonometria

3. Informatyka
i ekonometria

Gospodarka
publicznac

1. Ekonomia

8

2002

2. Finanse
i bankowoæ

Gospodarka
publicznac

1. Ekonomia

7

1991
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4
11. Ekonomika handlu
wewnêtrznego

5
11. Ekonomika handlu
wewnêtrznego
12. Ekonomika i organizacja turystyki

18. Towaroznawstwo
13. Towaroznawstwo
artyku³ów przemys³owych
19. Towaroznawstwo
artyku³ów rolno-spo¿ywczych

6

7. Towaroznawstwo
(specjalnoci:
1. towaroznawstwo artyku³ów
przemys³owych,
2. towaroznawstwo artyku³ów
spo¿ywczych,
3. gospodarka
i technologia
obrotu ¿ywnoci¹)
8. Organizacja
i zarz¹dzanie
(specjalnoci:
1. organizacja
badañ naukowych,
2. organizacja
pracy biurowej,
3. doskonalenie
struktur organizacyjnych)

16. Organizacja pracy
i zarz¹dzanie

6. Ekonomika
i organizacja
handlu
zagranicznego

5. Ekonomika
i organizacja
obrotu
(towarowego)
i us³ug
(specjalnoci:
1. ekonomika
i organizacja
turystyki
(w SGH na kierunku ekonomiczno-spo³ecznym),
2. funkcjonowanie
rynków krajowych
i zagranicznych)

15. Towaroznawstwo

14. Ekonomika spó³dzielczoci pracy

16. Ekonomika handlu 12. Ekonomika handlu 13. Ekonomika handlu
zagranicznego
zagranicznego
zagranicznego
17. Finanse i rachunkowoæ handlu
zagranicznego

13. Ekonomika handlu
wewnêtrznego
14. Finanse i rachunkowoæ handlu
wewnêtrznego
15. Ekonomika skupu

6. Zarz¹dzanie
i marketing

5. Towaroznawstwo

4. Miêdzynarodowe
stosunki gospodarcze i polityczne

7

6. Zarz¹dzanie
i marketing
7. Zarz¹dzanie
i in¿ynieria
produkcjid

5. Towaroznawstwo

4. Stosunki
miêdzynarodowe

8
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1

2

3
4
20. Ekonomika trans14. Ekonomika
portu drogowego
transportu
21. Finanse i rachunkowoæ transportu
drogowego
22. Ekonomika transportu kolejowego
23. Finanse i rachunkowoæ transportu
kolejowego
24. Ekonomika ¿eglugi
morskiej
25. Finanse i rachunkowoæ transportu
morskiego
26. Ekonomika portów
morskich
27. Ekonomika rybo³ówstwa morskiego
i przemys³u rybnego
28. Ekonomika transportu wodno-ródl¹dowego
29. Finanse i rachunkowoæ transportu
wodno-ródl¹dowego
30. Ekonomika transportu w handlu
zagranicznym
31. Ekonomika ¿ywienia zbiorowego
32. Finanse i rachunkowoæ ¿ywienia
zbiorowego
33. Technologia ¿ywienia zbiorowego
34. Ekonomika i orga- 15. Ekonomika i organizacja przemys³u
nizacja przemys³u
rolno-spo¿ywczego
spo¿ywczego
20. Ekonomika i organizacja przemys³u
spo¿ywczego

19. Ekonomika ¿ywienia zbiorowego

5
17. Ekonomika transportu l¹dowego
18. Ekonomika transportu morskiego

10. Ekonomika i organizacja przemys³u
spo¿ywczego
(specjalnoci:
1. ekonomika i organizacja przemys³u spo¿ywczego, organizacja i planowanie gospodarki
¿ywieniowej)

6
9. Ekonomika i organizacja transportu
(specjalnoci:
1. ekonomika i organizacja transportu l¹dowego,
2. ekonomika i organizacja transportu morskiego,
3. ekonomika i organizacja ³¹cznoci)

7

9. Technologia ¿ywnoci i ¿ywienie
cz³owiekad

8
8. Gospodarka
przestrzennad
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106

2

3

16. Organizacja pracy
i socjologia
przemys³u

4

5
21. Ekonomika
i organizacja
przemys³u
chemicznego

6
11. Ekonomika
i organizacja
przemys³u
chemicznego

7

8

Kierunek studiów, spoza uchwalonego przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego wykazu kierunków studiów ekonomicznych, prowadzony tak¿e przez uczelnie ekonomiczne.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Plany studiów w wy¿szych szko³ach ekonomicznych. Ministerstwo Szkolnictwa Wyzszego, Departament Studiów Ekonomicznych.
Warszawa 1954; Informator dla kandydatów do szkó³ wy¿szych na rok szkolny 1965/66, Warszawa 1964; Informator dla kandydatów do szkó³ wy¿szych i policealnych studiów
zawodowych oraz szkó³ chor¹¿ych zawodowych na rok szkolny 1972/73, PWN, Warszawa 1972; Informator dla kandydatów na studia dzienne w szko³ach wy¿szych na rok
szkolny 1973/74, PWN, Warszawa 1973; Informator dla kandydatów na studia dzienne w szko³ach wy¿szych na rok szkolny 1975/76, PWN, Warszawa 1975; Informator dla
kandydatów na studia dzienne w szko³ach wy¿szych na rok szkolny 1989/90, PWN, Warszawa 1989; Poczet wybitnych profesorów SGH-SGPiS 19061986, Instytut Wydawniczy
Zwi¹zków Zawodowych, Warszawa 1986, s. 7; Uchwa³a Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 28 listopada 1991 roku w sprawie nazw kierunków studiów; Uchwa³a Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 23 kwietnia 1992 roku w sprawie niektórych kierunków studiów (Dziennik Urzêdowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1992, nr 2, poz.
13 z póniejszymi zmianami); Uchwa³a Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 20 czerwca 1996 roku w sprawie okrelenia minimalnych wymagañ programowych dla
kierunków studiów ekonomicznych.

d

c

Kierunek ten nie figuruje w wykazie kierunków studiów uchwalonych przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego, natomiast Szko³a G³ówna Handlowa uzyska³a zgodê Ministra
Edukacji na jego okresowe prowadzenie.

b

Kierunki studiów w Wy¿szej Szkole Handlowej w Warszawie, której w 1924 r. nadano prawa akademickie i która w 1933 r. zosta³a przemianowana na Szko³ê G³ówn¹ Handlow¹.
b
Podano tu wykaz specjalnoci z 1990 r. (³¹cznie 25), przy czym w 1973 r. by³o 15 specjalnoci.
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oraz technologia ¿ywienia zbiorowego (studia in¿ynieryjne). Studia dzienne by³y ju¿ jednolite i przed³u¿one do 4 lat, z wyj¹tkiem kierunku handel zagraniczny (4,5 roku) i kierunku
in¿ynieryjno-ekonomicznego (5 lat), natomiast studia zaoczne i wieczorowe trwa³y 5 lat.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e w tabeli 1 podj¹³em próbê tematycznego uszeregowania poszczególnych kierunków studiów w takiej kolejnoci, aby ³atwiej mo¿na by³o przeledziæ ich
losy od 1954 roku.
W latach 19631965 wdro¿ono now¹ koncepcjê studiów ekonomicznych, zak³adaj¹c¹
m.in. szeroki profil kszta³cenia ekonomistów i ich dobre przygotowanie w zakresie dyscyplin
ogólnych i kierunkowych. Wówczas te¿ zmniejszono liczbê kierunków studiów, ³¹cz¹c niektóre z nich (np. do ekonomiki przemys³u w³¹czono finanse i rachunkowoæ przemys³u).
W roku akademickim 1965/1966 ekonomistów kszta³cono w zakresie szesnastu kierunków, w tym trzynastu ekonomicznych, dwóch ekonomiczno-technicznych (towaroznawstwo,
ekonomika i organizacja przemys³u spo¿ywczego) i jednym socjologicznym (organizacja pracy
i socjologia przemys³u).
W nastêpnych latach modyfikowano plany i programy kszta³cenia ekonomistów12 i znów
rozbudowywano listê kierunków, tak ¿e w roku akademickim 1972/1973  by³o ju¿ dwadziecia jeden kierunków, w tym trzy ekonomiczno-techniczne. W nazwach niektórych kierunków mo¿na dostrzec wyrany wp³yw zmian dokonuj¹cych siê zarówno w gospodarce (np.
rozwój nowych ga³êzi przemys³u), jak i w zarz¹dzaniu t¹ gospodark¹. Studentów kszta³cono
m.in. na takich kierunkach jak: ekonomika i organizacja przemys³u chemicznego, organizacja przetwarzania danych czy te¿ organizacja pracy i zarz¹dzanie.
Najtrwalszymi zmianami w systemie kszta³cenia ekonomistów okaza³y siê te wprowadzone w roku akademickim 1973/1974. Wówczas to zmniejszono liczbê kierunków studiów z dwudziestu jeden do jedenastu, w tym trzy nadal by³y okrelane jako ekonomiczno-techniczne
(towaroznawstwo, ekonomika i organizacja przemys³u spo¿ywczego, ekonomika i organizacja
przemys³u chemicznego). Jednoczenie wprowadzono specjalnoci studiów, które w kilku przypadkach przejê³y nazwê dotychczasowego kierunku (np. teoria ekonomii czy finanse, natomiast kierunek organizacja przetwarzania danych zosta³ specjalnoci¹ o nazwie organizacja
przetwarzania danych i rachunkowoæ  zob. tabela 1). A¿ do pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
ekonomistów kszta³cono w uk³adzie: kierunek → specjalnoæ → specjalizacja.
Jak napisano w Informatorze dla kandydatów na studia dzienne w szko³ach wy¿szych na
rok szkolny 1974/75: Kierunek  to jest zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej, któr¹ zdobywa student, poprzez wszystkie formy, w okresie ca³ych studiów w uczelni wy¿szej. Kierunek mo¿e byæ bezspecjalnociowy. Kierunek mo¿e te¿ sk³adaæ siê z 2 i wiêcej specjalnoci,
o nieco odmiennych profilach. Przedmioty kierunkowe i specjalnociowe, które obowi¹zuj¹
studentów danego kierunku ujête s¹ w planie studiów zatwierdzonym przez Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki13. Ramowe plany i programy studiów opracowywa³y zespo³y dydaktyczne przy Ministrze Nauki.

12
Na przyk³ad kierunek ekonomia polityczna zmieniono na teoriê ekonomii, kierunek rachunkowoæ zast¹piono
kierunkiem organizacja przetwarzania danych. Ponadto w niektórych uczelniach, obok jednolitych studiów magisterskich, wprowadzano nowy system kszta³cenia  ekonomiczne studia zawodowe. Trwa³y one 3 lata, a po ich ukoñczeniu
i 2 latach pracy w gospodarce narodowej mo¿na by³o siê ubiegaæ o przyjêcie na zaoczne studia magisterskie. Studia
zawodowe prowadzono m.in. na kierunku ekonomika i organizacja turystyki i finanse. Zob. Informator..., s. 124125.
13

Informator dla kandydatów na studia dzienne w szko³ach wy¿szych na rok szkolny 1974/75, PWN, Warszawa 1974, s. 117.
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W analizowanym okresie liczba kierunków studiów nie uleg³a zmianie, z 15 do 25 wzros³a natomiast liczba specjalnoci (do³¹czono m.in. gospodarkê ¿ywnociow¹ oraz ekonomikê i organizacjê ³¹cznoci).
Przemiany ustrojowe, które nast¹pi³y w Polsce na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych oraz, przejcie z systemu gospodarki centralnie planowanej do gospodarki
rynkowej doprowadzi³y do gruntownej przebudowy wy¿szego szkolnictwa ekonomicznego.
Umo¿liwi³a j¹ te¿ nowa Ustawa o szkolnictwie wy¿szym z dnia 12 wrzenia 1990 r. Dla
tematyki niniejszego opracowania szczególnie istotny jest jej zapis (art. 3. ust. 5) stwierdzaj¹cy, ¿e nauczanie w uczelni odbywa siê w ramach kierunku studiów i (jak dodano w nowelizacji z 20 lipca 2001 r.): zgodnie z ustalonymi standardami nauczania; przy czym do podstawowych zadañ uczelni nale¿y kszta³cenie studentów w zakresie danej ga³êzi wiedzy oraz
ich przygotowanie do wykonywania okrelonych zawodów. Na tej podstawie mo¿na najogólniej przyj¹æ, ¿e kierunek studiów to okrelona dziedzina wiedzy i zwi¹zany z ni¹ zawód.
W dniu 28 listopada 1991 r. Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego podjê³a Uchwa³ê
w sprawie nazw kierunków studiów. Jak wynika z za³¹cznika nr 1 do tej uchwa³y, powo³ano 88 kierunków studiów, w tym: ekonomiê, finanse i bankowoæ, informatykê i ekonometriê, miêdzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, zarz¹dzanie i marketing oraz towaroznawstwo. Nazwy tych szeciu kierunków studiów potwierdzi³a Uchwa³a Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie okrelenia minimalnych
wymagañ programowych dla kierunków studiów ekonomicznych. Minima te zawiera³y m.in.
opis sylwetki absolwenta danego kierunku oraz wykaz dyscyplin ogólnych i kierunkowych
wraz z ich has³ami programowymi. W 1998 r. RGSzW zmieni³a nazwê kierunku miêdzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne na stosunki miêdzynarodowe i zatwierdzi³a dla
niego nowe minimum programowe (1999 r.). W miêdzyczasie Rada uchwali³a kilka nowych kierunków studiów, w tym takie jak: gospodarka przestrzenna, technologia ¿ywnoci
i ¿ywienie cz³owieka, zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji. Kierunki te maj¹ charakter interdyscyplinarny (przy czym zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji ma  wed³ug RGSzW  nachylenie techniczne) i s¹ prowadzone tak¿e przez niektóre pañstwowe uczelnie ekonomiczne.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ju¿ same nazwy kierunków studiów ekonomicznych doæ jasno
informuj¹ kandydatów na studia i pracodawców o obszarze wiedzy przekazywanej na danym kierunku.
Obecnie ekonomistów kszta³ci siê na dziewiêciu oficjalnych kierunkach studiów. Liczba
tych kierunków z pewnoci¹ wzronie, chocia¿by dlatego, ¿e zgodnie ze znowelizowan¹
Ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym z dnia 20 lipca 2001 r.: Senat uczelni, o której mowa w art.
12. ust. 1 (czyli zatrudniaj¹cej na podstawie mianowania co najmniej 60 nauczycieli akademickich maj¹cych tytu³ naukowy, i w której co najmniej po³owa podstawowych jednostek
organizacyjnych ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 S.M.), po uzyskaniu zgody Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, mo¿e podj¹æ uchwa³ê o utworzeniu i prowadzeniu kierunku studiów innego ni¿ okrelone w przepisach wydanych na podstawie ust. 214.

14
Na podstawie tego zapisu Szko³a G³ówna Handlowa pragnie zatwierdziæ kierunek gospodarka publiczna, na którego
prowadzenie mia³a okresow¹ zgodê Ministra Edukacji.
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Warto przypomnieæ, ¿e decyzje o uruchomieniu specjalnoci na danym kierunkach
studiów podejmuj¹ same uczelnie, w zale¿noci od potrzeb. Nie jest do tego wymagana
zgoda Ministerstwa Edukacji Narodowej czy te¿ pozytywna opinia Pañstwowej Komisji
Akredytacyjnej. Dlatego m.in. liczba oferowanych przez szko³y wy¿sze specjalnoci z zakresu ekonomii i biznesu jest bardzo du¿a. Na przyk³ad Akademia Ekonomiczna w Katowicach oferuje dzi swoim studentom 17 specjalnoci, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 
33, a warszawska Szko³a G³ówna Handlowa  47, przy czym ka¿da z akademii ekonomicznych proponuje 210 specjalnoci na danym kierunku studiów15. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nazwy wielu specjalnoci powtarzaj¹ siê (s¹ takie same lub zbli¿one) w poszczególnych szko³ach wy¿szych, a nawet w ramach jednej uczelni na ró¿nych wydzia³ach czy
kierunkach studiów. Jest to widoczne równie¿ w wy¿szych szko³ach niepañstwowych, które w roku akademickim 2000/2001 kszta³ci³y studentów na oko³o 40 specjalnociach i 6 kierunkach studiów (ekonomia, finanse i bankowoæ, gospodarka przestrzenna, informatyka
i ekonometria, stosunki miêdzynarodowe, zarz¹dzanie i marketing)16.
W tabeli 2 przedstawiono dane dotycz¹ce rozmiarów kszta³cenia na poszczególnych
kierunkach studiów ekonomicznych w latach 1975/19762000/2001.
Analiza ilociowego rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce wykazuje bardzo siln¹
dynamikê jego wzrostu w latach dziewiêædziesi¹tych, zw³aszcza w przypadku szkolnictwa
ekonomicznego. Przyczyny tego stanu s¹ powszechnie znane; s¹ to g³ównie: wzrost aspiracji
edukacyjnych m³odzie¿y, wprowadzenie gospodarki rynkowej i silny wzrost zapotrzebowania na nowego typu ekonomistów (zw³aszcza bankowców, finansistów, mened¿erów), powstanie niepañstwowych szkó³ wy¿szych oraz mo¿liwoci prowadzenia odp³atnych studiów
zaocznych przez uczelnie pañstwowe.
Wed³ug danych GUS w roku akademickim 2000/2001 w polskim szkolnictwie wy¿szym
dzia³a³o ju¿ 310 uczelni, w tym 94 wy¿sze szko³y ekonomiczne (w roku 1990/1991  odpowiednio 112 i 5); przy czym ekonomistów kszta³ci³y równie¿ inne typy uczelni, zw³aszcza
uniwersytety i politechniki17.
W latach 1975/19762000/2001 liczba studentów kierunków ekonomicznych wzros³a
blisko dziesiêciokrotnie: z prawie 49 tys. do oko³o 472 tys. Jednoczenie udzia³ studentów
ekonomicznej grupy kierunków wród ogó³u studentów w Polsce  wynosz¹cy w latach 1975/
1976 i w 1990/1991 ok. 10,4% (a w 1979/1980 r.  ok. 11,4 %)  wzrós³ do prawie 23,4%
w 1996/1997 r. i blisko 30% w 2000/2001 r. Obecnie najpopularniejszymi kierunkami s¹:
zarz¹dzanie i marketing (ponad 263 tys. studentów w 2000/2001 r.), ekonomia (ponad 119
tys.) oraz finanse i bankowoæ (ponad 56 tys.). Dla porównania skali zmian warto podaæ, ¿e
w roku akademickim 1990/1991 na kierunku ekonomiczno-spo³ecznym studiowa³o oko³o
4,9 tys. osób, natomiast ³¹cznie na kierunku finanse i bankowoæ oraz kierunkach: planowanie i finansowanie gospodarki narodowe, finanse i rachunkowoæ, finanse oraz bankowoæ 
nieca³e 3,9 tys. studentów.
Ze wzglêdu na du¿e zmiany w strukturze kierunkowej kszta³cenia nie analizujê szczegó³owo danych z tabeli 2. Dodajmy, ¿e od kilku lat G³ówny Urz¹d Statystyczny przedstawia
15

Dane z uczelnianych informatorów i katalogów.

16

Informator  szkolnictwo wy¿sze, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2001, s. 119123.

17

Szko³y wy¿sze i ich finanse w 2000 r., GUS, Warszawa 2001, s. XVI, tabl. 1.
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Tabela 2. Studenci ekonomicznej grupy kierunków studiów w Polsce w latach akademickich 1975/1976
2000/2001

Kierunek studiów

1975/76

1979/80

1990/91

1996/97

2000/01

1

2

3

4

5

6

Szko³y wy¿sze ogó³em

a

Grupa ekonomiczna kierunków
ogó³em

468 129

b

48 791

b

1 932

b

466 566

b

403 824

912 632

1 578 241

53 258

b

42 177

213 104

471 900c

48 145

119 026c

5 234

b

Ekonomia
Ekonomiczno-spo³eczny
Spo³eczno-ekonomiczny

336b

Ekonomika pracy i polityka spo³eczna

638b

Gospodarka miejska

348 b

Teoria ekonomii

137b

Finanse i bankowoæ
Planowanie i finansowanie
gospodarki narodowej

1 581b

Finanse i rachunkowoæ

3 002b

Finanse

4 901

43

267

27 863

447b

2 162b

2 455

1 624b

1 064

Bankowoæ

71

Gospodarka przestrzennad

251c

Gospodarka regionalna

147

Gospodarka publicznae
Informatyka i ekonometria
Cybernetyka ekonomiczna
i informatyka
Ekonometria
Statystyka
Organizacja przetwarzania danych

2 517b
378

2 954b

3 033

772b

405

1 669b

Ekonomika handlu zagranicznego

1 134b

8 814c

6 664

13 191c

3 582b

3688

7 941b

6 758

18 143b

9 578

459b
3 178b

Ekonomika handlu wewnêtrznego

2 886b

Ekonomika i organizacja produkcji

5 750b
12 634

b

Ekonomika budownictwa

861b

Ekonomika rolnictwa

641b

110

3 646

14b

Ekonomika i organizacja obrotu
i us³ug

Ekonomika przemys³u

0c

99b
169b

Ekonomika i organizacja handlu
zagranicznego

Ekonomika i organizacja turystyki

0

b

Stosunki miêdzynarodowe (1996/97
 miêdzynarodowe stosunki
gospodarcze i polityczne)

Dyplomatyczno-konsularny

56 271c
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1

2

3

Ekonomika i organizacja przemys³u
chemicznego

565

Ekonomika i organizacja przemys³u
rolno-spo¿ywczego

900

Ekonomika i organizacja przemys³u
spo¿ywczego
Ekonomika spó³dzielczoci pracy

4
506

5
813

1 008
196

Ekonomika spó³dzielczoci

74

Ekonomika i organizacja transportu

1 829

Ekonomika transportu l¹dowego

1 105

Ekonomika transportu morskiego

512

4 024

3 281

Technologia ¿ywnoci i ¿ywienie
cz³owiekad
Ekonomika ¿ywienia zbiorowego

590
41

Ekonomika i planowanie gospodarki
¿ywnociowej
Towaroznawstwo

106
952

904

433

2 007

3 595

5 020

Zarz¹dzanie i marketing
Organizacja i zarz¹dzanie

6

1 101

2 353

119 707

263 362
1 594

Zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcjid
Studia ekonomiczne dla in¿ynierów

166

Administracyjno-gospodarczy

155

Intendentura morska

256

189

Kierunki
ekonomiczne/ogólnoekononicznyf
a

Bez obcokrajowców (stan na dzieñ 31 grudnia danego roku akademickiego).

b

Bez studentów szkó³ wy¿szych resortów obrony narodowej i spraw wewnêtrznych.

5839

6448

Bez studentów pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych (ok. 7 tys. osób na 15 specjalnociach z zakresu ekonomii
i zarz¹dzania).
c

d
Uwzglêdniono tylko studentów tego kierunku z akademii ekonomicznych. W dotychczasowych statystykach MEN
ten kierunek studiów nie by³ zaliczany do kierunków grupy ekonomicznej, tylko podawany oddzielnie dla ka¿dego
typu uczelni. Warto dodaæ, ¿e w roku akademickim 2000/2001 na kierunku gospodarka przestrzenna studiowa³o:
w uniwersytetach  627 osób, w politechnikach  307, w akademiach rolniczych  188; na kierunku technologia
¿ywnoci i ¿ywienie cz³owieka w akademiach rolniczych  4332, w uniwersytetach  972; na kierunku zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji: w politechnikach  3534 oraz akademiach rolniczych  230.
e

Wygas³a okresowa zgoda MEN na prowadzenie tego kierunku studiów w SGH (i st¹d m.in. brak danych).

f

Studenci przyjêci na I rok studiów bez podzia³u na kierunki.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Rocznik statystyczny szkolnictwa 1975/76, GUS, Warszawa
1976, s. 170185; Szkolnictwo wy¿sze. Dane podstawowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa
1980, s. 8696; 1997, s. 105119; 2001, s. 104123. Szko³y wy¿sze i ich finanse, GUS, Warszawa 2001,
s. 122 i nast.
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informacje o szkolnictwie wy¿szym wed³ug kierunków studiów zgodnie z Miêdzynarodow¹
Standardow¹ Klasyfikacj¹ Wykszta³cenia (International Standard Classification of Education 
ISCED). Wed³ug tej klasyfikacji kierunki studiów prowadzone obecnie w uczelniach ekonomicznych nale¿¹ do nastêpuj¹cych piêciu grup kierunków studiów: ekonomia  grupa nauki
spo³eczne; finanse i bankowoæ, stosunki miêdzynarodowe, towaroznawstwo, zarz¹dzanie
i marketing, zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji  grupa biznes i administracja; informatyka
i ekonometria  grupa matematyka i programy komputerowe; gospodarka przestrzenna  grupa architektura i urbanistyka; technologia ¿ywnoci i ¿ywienie cz³owieka  grupa gospodarstwa domowe.
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Struktura kierunkowa studiów
ekonomicznych, mened¿erskich
i pokrewnych w szkolnictwie
wy¿szym krajów rozwiniêtych1
Wprowadzenie
Dostêpne krajowe i zagraniczne opracowania z zakresu zarz¹dzania europejskim szkolnictwem wy¿szym nie uwzglêdniaj¹ interesuj¹cej nas kwestii zarz¹dzania programami kszta³cenia,
a zw³aszcza stopnia autonomii uczelni, i odwrotnie, zakresu regulacji pañstwa oraz jego agencji
w dziedzinie projektowania i wprowadzania nowych kierunków kszta³cenia. Identyfikacja i opis
praktyki zarz¹dzania ofert¹ kierunkow¹ szkolnictwa wy¿szego w krajach europejskich wymaga,
po pierwsze, analizy istniej¹cego ustawodawstwa oraz zebrania informacji u róde³: w ministerstwach edukacji i/lub innych cia³ach zarz¹dczych odpowiedzialnych za szkolnictwo wy¿sze na
szczeblu krajowym/regionalnym. Badania tego rodzaju zamierza podj¹æ w semestrze zimowym
2002/2003 Orodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szko³y G³ównej Handlowej.
W prezentowanym opracowaniu wykorzysta³em inne ród³a informacji poszerzaj¹ce nasz¹
wiedzê o obecnie funkcjonuj¹cych strukturach kszta³cenia z zakresu ekonomii, zarz¹dzania
i pokrewnych obszarów wiedzy. Nale¿¹ do nich:
■ klasyfikacje i taksonomie kierunków kszta³cenia (kierunków studiów wy¿szych),
zw³aszcza narodowe  odzwierciedlaj¹ce w wiêkszym stopniu realia kszta³cenia ni¿ zagregowane klasyfikacje ogólnowiatowe i europejskie (firmowane
przez UNESCO i EUROSTAT);
■ przegl¹d kierunków studiów ekonomicznych, mened¿erskich i pokrewnych: przyk³ad 15 uczelni zrzeszonych w Community of European Management Schools
(CEMS) oraz 10 najlepszych uniwersytetów amerykañskich (ranking US News
World Report);
■ prezentacja dostêpnych danych krajowych statystyk szkolnictwa wy¿szego w wybranych krajach, ukazuj¹cych zró¿nicowanie oferty programowej studiów ekonomiczno-mened¿erskich (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Republika Federalna Niemiec). Ze wzglêdu na stopieñ szczegó³owoci danych zasoby wyczerpuj¹cej informacji statystycznej (niedostêpnoæ zagranicznych roczników
statystycznych edukacji) s¹ bardzo skromne  de facto ograniczone do przypadku Wielkiej Brytanii.
1

Tekst skrócony (wersja pe³na: www.fundacja.edu.pl).
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1. Klasyfikacje kierunków kszta³cenia
(kierunków studiów)
Miêdzynarodowe i krajowe urzêdy statystyczne oraz wyspecjalizowane agencje statystyczne, opracowuj¹c klasyfikacje i taksonomie kierunków kszta³cenia/studiów na potrzeby statystyki edukacji/szkolnictwa wy¿szego, stanowi¹ cenne ród³o informacji na temat
struktur kierunkowych kszta³cenia akademickiego. Aby uzyskaæ jak najszerszy przekrój
danych ród³owych, siêgniêto po przyk³ady (nielicznych) klasyfikacji i taksonomii edukacji: miêdzynarodowych (ISCED UNESCO; WHED UNESCO), regionalnych (Europa  EUROSTAT2) oraz krajowych (Wielka Brytania  HESA, Australia  ASCED, Stany Zjednoczone
 CIP). Swoista nadreprezentacja krajów anglosaskich nie jest przypadkowa, jeli uwzglêdnimy czo³ow¹ pozycjê tych krajów na wiatowym rynku studiów wy¿szych oraz udzia³
w miêdzynarodowym handlu us³ugami edukacyjnymi (poziom studiów wy¿szych). Dodajmy ponadto, i¿ w³anie kraje anglosaskie po³o¿y³y najwiêksze zas³ugi w rozwoju studiów
ekonomiczno-mened¿erskich oraz zdominowa³y twórczoæ naukow¹ w dziedzinie ekonomii i nauk o zarz¹dzaniu, a tak¿e aktywnoæ publikacyjn¹ w tym zakresie. Trzeba równie¿
wiedzieæ, i¿ dostêpna literatura specjalistyczna nie odnotowuje godnych polecenia innych
klasyfikacji kierunków kszta³cenia, które reprezentowa³yby liczn¹ grupê krajów europejskich.
Uznawany przez niektórych za s³aboæ swoisty etnocentryzm klasyfikacji narodowych,
stanowi¹cy barierê dla np. przysz³ej konwergencji europejskiego szkolnictwa wy¿szego3,
mo¿na z drugiej strony traktowaæ jako godny uwagi atut. Mam tu na myli oddzia³ywanie
wielu specyficznych czynników, takich jak tradycje kulturowe, sfera zwyczajów, struktura
zawodowa oraz warunki spo³eczno-ekonomiczne, które t³umacz¹ wiele odrêbnoci profilu
programowego uczelni w poszczególnych krajach. Wyjanieniu przyczyn wspomnianych
odrêbnoci struktur kierunkowych kszta³cenia w szko³ach wy¿szych, interesuj¹cych specjalistów z zakresu planowania edukacji i decydentów, mog³oby pos³u¿yæ m.in. porównanie danych spisowych: dotycz¹cych kierunków kszta³cenia z danymi na temat struktur zawodowych wed³ug Standardowej Klasyfikacji Zawodów (ISCO-88), opracowanej przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy.
Wród szeciu klasyfikacji edukacji po³owê stanowi¹ klasyfikacje kierunków studiów:
CIP, HESA, WHED. Pozosta³e, tj. ISCED, EUROSTAT i ASCED, s¹ klasyfikacjami kierunków
kszta³cenia. G³ównym powodem opracowywania jednolitej klasyfikacji edukacji, nie
uwzglêdniaj¹cej przekroju poziomów kszta³cenia, jest nieporównywalnoæ danych gromadzonych i wykorzystywanych przez poszczególne sektory szkolnictwa i agendy administracji pañstwowej (ASCED). Ten sam powód mieli na uwadze projektodawcy klasyfikacji miêdzynarodowych (ISCED, EUROSTAT). Przypomnijmy, i¿ klasyfikacja EUROSTAT jest najpojemniejsz¹ taksonomi¹, a mianowicie ³¹czn¹ klasyfikacj¹ kierunków kszta³cenia i szkole-

Klasyfikacja EUROSTAT jest projektem EUROSTAT-u (statystycznej agendy Unii Europejskiej) zrealizowanym w cis³ej
wspó³pracy z UNESCO i OECD. Dotychczas nie zosta³a przyjêta przez Konferencjê Ogóln¹ UNESCO i dlatego nie
stanowi integralnej czêci klasyfikacji ISCED 97 (zamys³ projektodawców). Klasyfikacja EUROSTAT oparta jest na podstawowych za³o¿eniach klasyfikacji ISCED 97.

2

3

Na przyk³ad program TUNING. Por. rozdzia³ Pedera ∅stergaarda w niniejszym tomie.
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nia zawodowego. Najobszerniejsz¹ klasyfikacj¹ jest bez w¹tpienia amerykañska CIP, obejmuj¹ca szeæ rozdzia³ów, w tym rozdzia³ powiêcony studiom wy¿szym oraz dwa rozdzia³y powiêcone szkolnictwu redniemu.
Za najbardziej przydatne klasyfikacje nale¿y uznaæ krajowe taksonomie kierunków kszta³cenia, których intencj¹, zapisan¹ z regu³y w czêci metodologicznej klasyfikacji, jest wierne
odzwierciedlenie istniej¹cego profilu oferty programowej szkolnictwa wy¿szego w danym
kraju. Wszystkie trzy analizowane klasyfikacje krajowe (CIP: kierunki studiów  instructional
programs; HESA  kierunki studiów; ASCED  kierunki kszta³cenia) podkrelaj¹ znaczenie
podstawowych w³aciwoci taksonomii krajowych, którymi s¹:
■ zaspokojenie potrzeb u¿ytkowników klasyfikacji;
■ wierne odzwierciedlenie rzeczywistoci (praktyki edukacyjnej);
■ podatnoæ klasyfikacji na zarz¹dzanie (organizacja, gromadzenie, sprawozdawczoæ danych o zrealizowanych konkretnych kierunkach kszta³cenia/studiów);
■ skala kszta³cenia czy swojego rodzaju ¿ywotnoæ kierunku (ustalona na podstawie danych statystycznych), która nie powinna byæ zbyt ma³a; nie nale¿y
oczywicie przeceniaæ znaczenia tego ostatniego czynnika, gdy¿ w ró¿nych krajach identyczne kierunki charakteryzuj¹ siê zró¿nicowan¹ skal¹ kszta³cenia.
Najwyraniej sformu³owan¹ deklaracjê mo¿na odnaleæ w klasyfikacji amerykañskiej CIP NCES, która podaje nastêpuj¹ce warunki uwzglêdnienia poszczególnych realnych
kierunków studiów (oficjalne nazewnictwo: instructional program) w klasyfikacji:
a) spe³nienie tzw. kryteriów operacyjnych:
■ program studiów musi byæ oferowany bezporednio lub pod auspicjami instytucji edukacyjnej b¹d innego dostawcy us³ug edukacyjnych spe³niaj¹cego warunek uznawalnoci przez czynniki pañstwowe,
■ program musi siê sk³adaæ z wiêcej ni¿ jednego (odosobnionego) przedmiotu lub przedsiêwziêcia edukacyjnego, a tak¿e nie mo¿e stanowiæ przypadkowego, nieusystematyzowanego zbioru przedmiotów nauczania i przedsiêwziêæ edukacyjnych,
■ program musi obejmowaæ spójny zestaw przedsiêwziêæ edukacyjnych, okrelony przez instytucjê edukacyjn¹ lub innego dostawcê, prowadz¹cych do
finalnego momentu kszta³cenia, powiadczonego dyplomem lub inn¹ form¹ uznania uzyskanego wykszta³cenia;
b) wype³nienie dodatkowych kryteriów decyzyjnych przes¹dzaj¹cych o pozostawieniu lub w³¹czeniu programu do klasyfikacji, poród których najwa¿niejszym
kryterium jest stwierdzenie o koniecznoci wykazania przez federalne statystyki
szkolnictwa wy¿szego (IPEDS, NSFSED), i¿ w ci¹gu trzech lat odnotowano co
najmniej 30 zakoñczonych cykli kszta³cenia w co najmniej 10 uczelniach
w trzech lub wiêcej stanach USA. Innymi s³owy, klasyfikacja, okrelaj¹c explicite próg ilociowy, eliminuje programy studiów oferowane sporadycznie przez
amerykañskie szko³y wy¿sze, pozostawiaj¹c/w³¹czaj¹c programy znajduj¹ce siê
w fazie dojrza³oci.
Reasumuj¹c, za istotny czynnik u¿ytecznoci klasyfikacji edukacji nale¿y uznaæ ich ci¹g³¹ modyfikacjê, obejmuj¹c¹ takie dzia³ania jak: uzupe³nienia (nowe kierunki studiów), wy-

115

Struktura kierunkowa studiów ekonomicznych, mened¿erskich i pokrewnych

³¹czenia kategorii taksonomicznych oraz przesuniêcia poszczególnych kierunków studiów
i w¹skich grup kierunków.
U¿ytkownicy klasyfikacji musz¹ pamiêtaæ, ¿e kierunek kszta³cenia nie jest to¿samy z orientacj¹ programow¹ (tj. programami kszta³cenia ogólnego, przedzawodowego i zawodowego).
Prezentowane taksonomie edukacji nie uwzglêdniaj¹ tego przekroju informacji. Trzeba jednak wiedzieæ, i¿ najobszerniejsze taksonomie, jak np. amerykañska CIP, pragn¹c zasygnalizowaæ u¿ytkownikowi charakter kierunku, wprowadzaj¹ rozró¿nienie w formie opisu treci
kszta³cenia. I tak, opis programów o profilu akademickim lub ogólnym rozpoczyna siê zwrotem: program, który koncentruje siê na..., natomiast opis programów o charakterze zawodowym pos³uguje siê zwrotem: program przygotowuje osoby do....
W przypadku kierunków studiów o charakterze wielo/interdyscyplinarnym mamy do
czynienia z alternatywnymi rozwi¹zaniami. Czêæ klasyfikacji, np. ISCED, przyjmuje jako
obowi¹zuj¹c¹ regu³ê wiêkszoci, tzn. zaleca klasyfikacjê tego typu programów do kierunku, którego obszar treciowy absorbuje wiêksz¹ frakcjê czasu studiowania. Inne klasyfikacje,
jak. np. CIP czy HESA, oferuj¹ kategoriê kierunków interdyscyplinarnych, ogólnych, ³¹cznych, modularnych itp.
U¿ytkownik taksonomii edukacji poszukuje zazwyczaj definicji kierunku kszta³cenia/studiów; niestety, nie wszystkie z nich zaspokajaj¹ ciekawoæ czytelnika interesuj¹cego siê kwestiami metodologicznymi. Te z analizowanych klasyfikacji, które definiuj¹ pojêcie kierunek
kszta³cenia/studiów, poprzestaj¹ na sformu³owaniach natury ogólnej, których u¿ytecznoæ
operacyjna jako instrumentu zarz¹dzania programami w konkretnej uczelni jest mocno ograniczona. Definicje kierunku kszta³cenia znajdujemy w nastêpuj¹cych klasyfikacjach: CIP, ASCED,
EUROSTAT, ISCED4 (ta ostatnia taksonomia definiuje jedynie program edukacyjny  podstawow¹ jednostkê taksonomiczn¹). Przegl¹d tych definicji wskazuje wyranie, i¿ wszystkie z nich
bior¹ pocz¹tek w definicji programu (kierunku) kszta³cenia, zaproponowanej ju¿ w 1985 r. przez
amerykañskie National Center for Education Statistics (pierwsza edycja klasyfikacji CIP). Przypadek ten dowodzi raz jeszcze supremacji amerykañskich instytucji szkolnictwa wy¿szego w dziedzinie zarz¹dzania szkolnictwem wy¿szym w skali regionalnej i ogólnowiatowej oraz naladownictwa w uk³adzie Stany Zjednoczone  reszta wiata.
U¿ytkownicy klasyfikacji kierunków kszta³cenia/studiów wy¿szych, rozpoczynaj¹cy lekturê tych opracowañ od czêci metodologicznej, zwróc¹ z pewnoci¹ uwagê na podobieñstwa ich za³o¿eñ koncepcyjnych i metodycznych. Trzeba wiedzieæ, i¿ oprócz naturalnej tendencji do imitacji sprawdzonych rozwi¹zañ, zespo³y autorskie omawianych klasyfikacji edukacji wspó³pracowa³y ze sob¹, tak ¿e w czêci klasyfikacje te s¹ rezultatem zbiorowego wysi³ku statystyków reprezentuj¹cych ró¿ne obszary geograficzne i koncepcje rozwoju statystyki szkolnictwa wy¿szego.
Klasyfikacja ISCED, definiuj¹c program kszta³cenia jako podstawow¹ jednostkê klasyfikacji, okrela go jako zestaw lub sekwencjê przedsiêwziêæ (dzia³añ) edukacyjnych, których wewnêtrzna struktura zapewnia realizacjê uprzednio postawionych celów edukacji lub wyszczególnionych zadañ. Przedsiêwziêcia edukacyjne s¹ rozumiane szeroko, jako: przedmioty, kszta³cenie praktyczne, wykonywane samodzielnie prace promocyjne, samokszta³cenie itp.
Niestety, instrukcja dla u¿ytkowników klasyfikacji ISCED: ISCED operational manual podlega obecnie modyfikacji
i nie jest dostêpna w Internecie.
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National Center for Education Statistics (NCES)  projektodawca CIP  definiuje program
kszta³cenia na potrzeby klasyfikacji CIP w sposób nastêpuj¹cy: Zestaw przedmiotów i przedsiêwziêæ edukacyjnych zaprojektowanych z myl¹ o osi¹gniêciu za³o¿onego celu b¹d zestawu celów, takich jak przygotowanie do studiów na wy¿szym poziomie, zdobycie zawodu
lub kilku zawodów albo te¿, po prostu, poszerzenie wiedzy i jej rozumienia.
Jak widaæ, definicja NCES (CIP)  doæ pojemna  nie uto¿samia programu kszta³cenia
(kierunku) z przygotowaniem do okrelonej profesji. Fakt ten zas³uguje na podkrelenie, gdy¿
porównanie zawartoci klasyfikacji dwóch edycji CIP, tj. CIP 1990 i CIP 2000, wskazuje na
szybki wzrost profesjonalnych kierunków studiów (np. z zakresu zarz¹dzania i nauk o przedsiêbiorstwie) w porównaniu z now¹ ofert¹ kierunków o profilu akademickim (monodyscyplinarnych i wielodyscyplinarnych). wiadcz¹ o tym programy i grupy programów opatrzone
liter¹ N (por. tabela 4).
Definicja klasyfikacji EUROSTAT odnosz¹ca siê do szerokiej kategorii  kierunku kszta³cenia i szkolenia (field of education and training), nie powi¹zanego z jakimkolwiek poziomem edukacji, brzmi nastêpuj¹co: Kierunek kszta³cenia i szkolenia stanowi¹ treci nauczania (subject matter) wyk³adane w ramach programu edukacyjnego. Programy edukacyjne
podlegaj¹ agregacji w ramach szczegó³owych, w¹skich i szerokich kierunków kszta³cenia na
podstawie kryterium bliskoci wiedzy (knowledge closeness). Istotne jest ponadto wyjanienie projektodawców klasyfikacji EUROSTAT, i¿ omawiana taksonomia, agreguj¹c programy
w kierunki kszta³cenia, nie bierze pod uwagê osobistych celów uczestnictwa w programach
ani oczekiwañ zawodowych dotycz¹cych zdobycia okrelonej profesji.
Równie oszczêdna i zarazem akademicka jest definicja kierunku kszta³cenia przyjêta
w klasyfikacji ASCED: kierunek kszta³cenia okrelony jest jako treci kszta³cenia (subject matter) w³aciwe danemu przedsiêwziêciu edukacyjnemu. Kierunki kszta³cenia wykazuj¹ pokrewieñstwo miêdzy sob¹ na podstawie podobieñstwa treci, podobieñstwa szerzej traktowanego
celu edukacji oraz zawartoci teoretycznej stanowi¹cej podbudowê treci kszta³cenia.
Treci kszta³cenia, w ramach kierunku studiów, powinny obejmowaæ wszystkie czêci
sk³adowe edukacji, tj. wiedzê teoretyczn¹, wiedzê faktograficzn¹ oraz umiejêtnoci praktyczne. Jest oczywiste, i¿ proporcje miêdzy tymi komponentami wykszta³cenia, w ramach
danego kierunku, wykazuj¹ zró¿nicowanie w zale¿noci od poziomu edukacji.
Istot¹ ka¿dej klasyfikacji jest subiektywny os¹d klasyfikatora. Innymi s³owy, nie istnieje
jeden, dok³adnie okrelony, i przy tym najlepszy system klasyfikowania programów edukacyjnych w kategoriê kierunku. Dlatego te¿ u¿ytkownicy klasyfikacji (np. projektodawcy kierunków kszta³cenia) musz¹ z koniecznoci korzystaæ z ogólnych, nie do koñca ich satysfakcjonuj¹cych wskazañ dotycz¹cych kryteriów wyodrêbniania kierunków kszta³cenia.
Podobnie jak klasyfikacje CIP, ISCED, ASCED (taksonomie wymienione w porz¹dku chronologicznym), klasyfikacja kierunków opracowana pod egid¹ EUROSTAT-u odwo³uje siê do
nastêpuj¹cych kryteriów grupowania kierunków, czyli rozstrzygniêæ decyzyjnych w kwestii
bliskoci (pokrewieñstwa) zawartoci treci kszta³cenia:
■ kryterium g³ówne w postaci treci teoretycznych (idei i koncepcji);
■ cele kszta³cenia (w odniesieniu do wiedzy, jej rozumienia oraz umiejêtnoci);
■ przedmiot zainteresowañ (zjawiska, procesy, problemy, realnie istniej¹ca rzeczywistoæ);
■ metody i techniki (procedury umo¿liwiaj¹ce zdobycie wiedzy i umiejêtnoci);
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■

instrumenty i wyposa¿enie wykorzystywane g³ównie w kszta³ceniu praktycznym
(którymi siê pos³uguje osoba ucz¹ca siê).
Wed³ug projektodawców klasyfikacji EUROSTAT-u porz¹dek wymienionych kryteriów
wynika z hierarchii ich wa¿noci. Kryteria te pozwalaj¹ na wyodrêbnienie poszczególnych
kierunków kszta³cenia i ich postêpuj¹c¹ agregacjê w coraz mniejsze grupy w hierarchii kategorii klasyfikacji. Warto podkreliæ, ¿e tylko jedna klasyfikacja, a mianowicie australijska
ASCED, w swoich podstawach metodologicznych podaje zasady stosowania omawianych
kryteriów. Zasady te mo¿na uj¹æ w sposób nastêpuj¹cy:
■ szerokie grupy kierunków kszta³cenia (broad fields)  wyró¿niane g³ównie na
podstawie treci teoretycznych oraz celów kszta³cenia;
■ w¹skie grupy kierunków kszta³cenia (narrow fields)  wyró¿niane na podstawie
przedmiotu zainteresowañ dyscypliny, a tak¿e celów kszta³cenia;
■ poszczególne kierunki kszta³cenia (detailed fields)  kryteriami wyodrêbniania
s¹ metody i techniki, instrumenty i wyposa¿enie wykorzystywane w edukacji,
a tak¿e, jeli zachodzi taka potrzeba, dok³adniej stosowane kryteria wyodrêbniania szerokich i w¹skich grup kierunków kszta³cenia.
Tabela 1 zawiera syntezê podstawowych w³aciwoci analizowanych klasyfikacji, przedstawiaj¹c strukturê klasyfikacji wed³ug podstawowych kategorii taksonomicznych oraz zakres prezentacji zawartoci klasyfikacji, jaki przyj¹³em w niniejszym opracowaniu.
Tabela 1. Struktura kategorii kierunku kszta³cenia stosowanych w klasyfikacjach edukacji objêtych analiz¹

Klasyfikacja

HESA

Szerokie grupy
kierunków
(broad fields)
(subject areas 
HESA) (summary
groups of related
programs  CIP)

W¹skie/g³ówne/
/po rednie grupy
kierunków (narrow
fields) (principal
subjects  HESA;
intermediate
groups of programs
 CIP)

Kierunki
szczegó³owe/
/pojedyncze
(detailed fields)
(individual subjects
 HESA: single
instructional
programs  CIP)

Programy
(jako kategoria
taksonomii
edukacji)

0 (19)

xx (161)

0 (b.d.)

nie dotyczy

A SC ED

xx (12)

xxxx (71)

xxxxxx (356)

nie dotyczy

CIP

xx (52)

xxxx (b.d.)

xxxxxx (b.d.)

nie dotyczy

x (9)

xx (25)

xxx (ok. 80)

***

ISCED

0 (9)

nie dotyczy

xx (25)

***

WHED

0 (20)

0 (b.d.)

0 (b.d.)

nie dotyczy

EUROSTAT

Uwaga: Liczba x-ów oznacza liczbê cyfr kodu cyfrowego; 0  brak kodu cyfrowego; pola zacieniowane oznaczaj¹
kategorie klasyfikacji przedstawione w tablicach raportu; w nawiasach podano liczebnoæ poszczególnych kategorii
klasyfikacyjnych; b.d.  brak danych (setki/tysi¹ce rekordów uniemo¿liwiaj¹ce rachunek rêczny).

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie klasyfikacji kierunków kszta³cenia/kierunków studiów.

Klasyfikacje ró¿ni¹ siê nie tylko stopniem agregacji danych (najprostsze: ISCED UNESCO, WHED UNESCO; najbardziej rozbudowana: CIP i ASCED), ale tak¿e potencjaln¹ u¿ytecznoci¹ dla badaczy szkolnictwa wy¿szego, statystyków, specjalistów z zakresu polityki
edukacyjnej, decydentów oraz u¿ytkowników reprezentuj¹cych szko³y wy¿sze i/lub agendy
pañstwa. Taksonomia edukacji ISCED UNESCO jest klasyfikacj¹ o najwy¿szym stopniu agre-
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gacji, i jako taka s³u¿y przede wszystkim statystykom edukacji analizuj¹cym tendencje rozwoju szkolnictwa na wiecie oraz poszczególnych regionach. Doæ wspomnieæ, i¿ taksonomia ta zawiera jeden szeroko zakrojony kierunek studiów mened¿erskich, zatytu³owany biznes i zarz¹dzanie, a ekonomiê, historiê gospodarcz¹, demografiê, studia nad pokojem i konfliktem traktuje jako programy kszta³cenia w ramach szerokoprofilowego kierunku nauki spo³eczne i behawioralne.
Kieruj¹c siê wzglêdami praktycznymi, nale¿a³oby wskazaæ przede wszystkim na zalety korzystania z klasyfikacji narodowych, tj. HESA, ASCED i CIP. Opracowania te, ze wzglêdu na niski
stopieñ agregacji kategorii analitycznych, w porównaniu z klasyfikacjami UNESCO, s¹ bogatym
ród³em informacji o profilu specjalistycznym oferty edukacyjnej w krajach rozwiniêtych, dysponuj¹cych jednoczenie silnym sektorem szkolnictwa wy¿szego. Równie¿ klasyfikacja EUROSTATu, jak siê wydaje, spe³nia wszelkie oczekiwania potencjalnych u¿ytkowników, reprezentuj¹cych
przede wszystkim uczelnie krajów rozwijaj¹cych siê i pañstw podlegaj¹cych transformacji systemowej. Klasyfikacje UNESCO (ISCED, WHED), stanowi¹ce podstawê metodyczn¹ miêdzynarodowej statystyki szkolnictwa wy¿szego, s¹ natomiast istotnym ród³em informacji dla badaczy
z zakresu zarz¹dzania i porównañ miêdzynarodowych szkolnictwa wy¿szego.
Jak wynika z tabeli 1, czêæ taksonomii czyni znak równoci miêdzy kierunkiem studiów
a programem studiów (a w³aciwie grup¹ programów jednoimiennnych). Pojêcie kierunek
studiów ma zatem wiêksze znaczenie dla agencji statystycznych rejestruj¹cych popyt na
studia (kandydaci) oraz poda¿ kszta³cenia (studenci, absolwenci) ni¿ dla samych uczelni,
operuj¹cych zazwyczaj pojêciem program studiów. Szczególny przypadek stanowi klasyfikacja CIP, której podstawow¹ kategori¹ taksonomiczn¹ jest program studiów (instructional
program), bêd¹cy de facto agregacj¹ programów jednoimiennych (ró¿ni¹cych siê tylko nazw¹ b¹d czêciami sk³adowymi nazwy)5. Z tego te¿ wzglêdu kategoria ta zosta³a umieszczona w tabeli 1 w kolumnie zatytu³owanej kierunki szczegó³owe.
Pobie¿ny przegl¹d taksonomii kierunków studiów, bez wnikania w szczegó³owy rachunek zmian strukturalnych, wystêpuj¹cych w ostatniej dekadzie XX wieku, pozwala na ustalenie podstawowych tendencji zmian struktur kszta³cenia.
Widoczn¹ zmian¹ w porównaniu z sytuacj¹ z pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych6 jest proliferacja grup kierunków studiów z zakresu zarz¹dzania i nauk o przedsiêbiorstwie oraz z zakresu stosunków miêdzynarodowych, studiów regionalnych, mediów i komunikowania, us³ug
publicznych, us³ug personalnych, a tak¿e kierunków interdyscyplinarnych. Mniejsze natê¿enie tej tendencji odnotowano w grupie kierunków studiów o charakterze akademickim, jakimi s¹ np. ekonomia i jej niezbyt liczne subdyscypliny w porównaniu z rozdrobnionymi subdyscyplinami zarz¹dzania i nauk o przedsiêbiorstwie, maj¹cymi status kierunków kszta³cenia
w wiêkszoci taksonomii edukacji7.
W niektórych przypadkach wiêcej ni¿ jedna nazwa mo¿e byæ u¿ywana dla tego samego programu studiów (nazwy
w klasyfikacji CIP oddzielone s¹ wtedy ukonikiem [/]). W grê wchodz¹ nastêpuj¹ce okolicznoci: w u¿yciu s¹ dwie lub
wiêcej powszechnie akceptowane nazwy tego samego programu; nazwy programu ró¿ni¹ siê w zale¿noci od poziomu
studiów; w u¿yciu s¹ nowa oraz stara nazwa tego samego programu. Na przyk³ad programy: studia nad rodzin¹ i konsumentem/studia nad potrzebami cz³owieka (human sciences)/ekonomia gospodarstwa domowego [stara nazwa]).

5

Uwagi dotycz¹ce tendencji zmian w strukturze kierunkowej studiów oparte s¹ w pierwszej kolejnoci na analizie
danych klasyfikacji CIP wskazuj¹cych kierunki, które pojawi³y siê w ci¹gu ostatniej dekady (symbol N).

6

Tablice ilustruj¹ce grupy kierunków studiów z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i dyscyplin pokrewnych oraz opis programów kszta³cenia zob. www.fundacja.edu.pl
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2. Kierunki studiów ekonomicznych,
mened¿erskich i pokrewnych: przyk³ad piêciu
z piêtnastu uczelni sieci CEMS oraz trzech
sporód najlepszych uniwersytetów
amerykañskich8
Dokonuj¹c wyboru uczelni zagranicznych w celu przedstawienia przyk³adowych struktur kszta³cenia ekonomiczno-mened¿erskiego, kierowa³em siê intencj¹ prezentacji uczelni
o uznanej renomie i wysokim poziomie jakoci studiów potwierdzonych b¹d certyfikatem
organizacji sektorowej (Europa  CEMS), b¹d te¿ czo³ow¹ pozycj¹ w prominentnym rankingu najlepszych uniwersytetów amerykañskich. Tak siê z³o¿y³o, ¿e najlepsza dziesi¹tka krajowych uniwersytetów badawczych (oferuj¹cych wszystkie poziomy studiów: undergraduate,
graduate, doctoral studies) okaza³a siê jednoczenie (z wyj¹tkiem trzech uczelni  Uniwersytetu Princeton, Uniwersytetu Yale oraz Politechniki Kalifornijskiej)9 grup¹ najlepszych amerykañskich szkó³ biznesu (poziom graduate). Tak wiêc amerykañskie uniwersytety objête analiz¹ s¹, pod wzglêdem profilu programowego, odpowiedni¹ grup¹ porównawcz¹ dla europejskich uczelni wchodz¹cych w sk³ad CEMS-u.
Analiz¹ objêto kierunki studiów dziennych (I i II poziom studiów), eliminuj¹c, na poziomie studiów graduate, kierunki studiów doktoranckich, poza przypadkiem Uniwersytetu Pensylwanii10. W odniesieniu do studiów undergraduate przyjêto zasadê eliminacji innych dyplomów ni¿ dyplom Bachelor, tj. przede wszystkim dyplomów typu sub-degree, takich jak
Certificate. Konwencja ta by³a konieczna ze wzglêdu na znaczne rozcz³onkowanie struktury
kierunkowej kszta³cenia w grupie programów prowadz¹cych do tego typu dyplomów.
Prezentacja kierunków na poziomie studiów graduate dotyczy prawie wy³¹cznie programów prowadz¹cych do dyplomu Master. Do rzadkich przypadków nale¿¹ inne dyplomy ni¿
Master, tj. Postgraduate Higher Diploma.
Pragnê wyranie podkreliæ, i¿ nie interesowa³ mnie wewnêtrzny podzia³ kierunków studiów na subkategorie specjalizacyjne, niezale¿nie od ich nazwy (du¿e zró¿nicowanie nazewnictwa).
Oferta kierunkowa uczelni objêtych przegl¹dem (w wiêkszoci uniwersytety oraz uczelnie
o profilu profesjonalnym, ekonomiczno-mened¿erskim) wykracza poza obszar dyscyplin ekonomicznych i mened¿erskich w cis³ym tego s³owa znaczeniu. Ta liczebnie du¿a grupa kierunków (czêciej interdyscyplinarnych, rzadziej monodyscyplinarnych) reprezentuje dyscypliny
pokrewne ekonomii i naukom o zarz¹dzaniu. Ze wzglêdu na du¿¹ liczebnoæ i ró¿norodnoæ
kierunków (rekordów) charakteryzuj¹cych strukturê kierunkow¹ szkolnictwa europejskiego i amerykañskiego, jakakolwiek próba sumarycznego przedstawienia profilu programowego wybra-

8

Ranking US News World Report 2003.

Miejsce tych uczelni zajê³y Uniwersytet Northwestern (Kellogg), Uniwersytet Chicago oraz Uniwersytet Kalifornijski 
Berkeley (Haas).

9

Jako przyk³ad rozdrobnionej struktury kierunkowej studiów doktoranckich z zakresu dyscyplin ekonomiczno-mened¿erskich.
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nych 25 uczelni nie by³aby najlepszym rozwi¹zaniem. Zamiast jeszcze jednego obszernego
wykazu nazw kierunków studiów pokusi³em siê zatem o próbê typologii kierunków studiów
ekonomiczno-mened¿erskich i pokrewnych, prowadzonych w najlepszej dziesi¹tce uczelni
amerykañskich i prominentnej piêtnastce europejskich szkó³ biznesu. Przedmiotem agregacji
s¹ dwie du¿e grupy kierunków: kierunki monodyscyplinarne (podzielone na cztery subkategorie) oraz kierunki wielo/interdyscyplinarne (podzielone na szeæ subkategorii):
a) kierunki monodyscyplinarne:
■ dyscypliny naukowe o charakterze akademickim  teoretyczno-poznawczym
(np. ekonomia, finanse, demografia, statystyka, ekonometria),
■ subdyscypliny ekonomii (np. ekonomia miêdzynarodowa, ekonomia stosowana),
■ dyscypliny naukowe o charakterze profesjonalnym (rachunkowoæ, weryfikacja finansowa, ubezpieczenia ¿yciowe),
■ subdyscypliny nauk o przedsiêbiorstwie (np. ksiêgowoæ, rachunkowoæ
mened¿erska);
b) kierunki o charakterze wielo/interdyscyplinarnym:
■ dyscypliny naukowe o charakterze profesjonalnym (np. zarz¹dzanie, biznes/zarz¹dzanie biznesem, praca socjalna),
■ subdyscypliny nauk o zarz¹dzaniu i biznesie (nauk o przedsiêbiorstwie)
o charakterze funkcjonalnym (np. zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, zarz¹dzanie finansowe, zarz¹dzanie jakoci¹, marketing, sprzeda¿, systemy informacyjne zarz¹dzania),
■ subdyscypliny nauk o zarz¹dzaniu i biznesie (nauk o przedsiêbiorstwie)
o charakterze problemowym (np. podatki, ubezpieczenia, przedsiêbiorczoæ,
zarz¹dzanie ziemi¹, zarz¹dzanie wiedz¹, nieruchomoci, zarz¹dzanie ma³ym biznesem),
■ zarz¹dzanie sektorami dzia³alnoci gospodarczej (np. zarz¹dzanie agrobiznesem, zarz¹dzanie transportem, zarz¹dzanie us³ugami osobistymi/gocinnoci¹, zarz¹dzanie instytucjami),
■ zarz¹dzanie us³ugami i sprawami publicznymi oraz spo³ecznymi (np. zarz¹dzanie zdrowiem publicznym, zarz¹dzanie szkolnictwem, zarz¹dzanie
publiczne, polityka publiczna, administracja pañstwowa, pañstwo, polityka
spo³eczna, praca socjalna),
■ kierunki wielodyscyplinarne/interdyscyplinarne obejmuj¹ce liczne kombinacje ekonomii/zarz¹dzania z dyscyplinami/subdyscyplinami nauk administracyjnych, politycznych, spo³ecznych, prawnych, technicznych, medycznych, humanistycznych (np. ekonomia i prawo),
■ kierunki interdyscyplinarne sensu stricto (np. studia nad prac¹; studia nad
rozwojem; studia nad rodowiskiem; studia nad miastem; studia nad rodzin¹ i konsumentem; rozwój, rodowisko i spo³eczeñstwo; nauka, technika
i spo³eczeñstwo; studia miêdzynarodowe; studia regionalne  area studies;
media; komunikowanie).
Swoist¹ prawid³owoci¹, zaobserwowan¹ w przewa¿aj¹cej wiêkszoci uczelni amerykañskich i europejskich  co zreszt¹ nie jest informacj¹ zaskakuj¹c¹  jest wiêkszy stopieñ
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specjalizacji kierunkowej studentów na studiach magisterskich w porównaniu ze studiami
daj¹cymi stopieñ Bachelor. Ta dysproporcja, mierzona liczb¹ kierunków studiów, jest szczególnie wyrana w uczelniach anglosaskich (amerykañskich, brytyjskiej i irlandzkiej).
Grupa szkó³ wy¿szych objêtych przegl¹dem jest konglomeratem uczelni o zró¿nicowanej wielkoci. Czynnik skali kszta³cenia nie t³umaczy jednak do koñca widocznego zró¿nicowania profilu oferty programowej, uzale¿nionego od tradycji zarz¹dzania programami studiów ekonomiczno-mened¿erskich. Uczelnie krajów Europy kontynentalnej, takich jak pañstwa skandynawskie (Szwecja, Finlandia, Norwegia) oraz krajów niemieckojêzycznych (Niemcy, Austria, po czêci Szwajcaria) oferuj¹ p³askie struktury kierunkowe kszta³cenia w porównaniu z uczelniami brytyjskimi oferuj¹cymi rozbudowan¹ ofertê kierunkow¹ studiów
(np. London School of Economics).
Przeprowadzona analiza oferty kierunkowej uczelni amerykañskich i europejskich przynios³a podobne wnioski i spostrze¿enia jak analogiczny przegl¹d profilu programowego szkolnictwa wy¿szego krajów rozwiniêtych, zrealizowany na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych11.
G³ównym ustaleniem, jakie nasuwa analiza ówczesnych i obecnych struktur specjalistycznych (kierunkowych) kszta³cenia, jest stwierdzenie nieostrych (nieroz³¹cznych) podzia³ów
wiedzy akademickiej z zakresu ekonomii, zarz¹dzania, spraw i us³ug publicznych oraz dyscyplin pokrewnych. Dlatego te¿ w analizach dotycz¹cych kreowania i zmian struktur kszta³cenia nale¿a³oby pos³ugiwaæ siê szersz¹ kategori¹ pojêciow¹ ni¿ kierunek studiów, a mianowicie modelem specjalizacji dyplomowej (zawodowej). Wielowymiarowy model specjalizacji dyplomowej studenta/absolwenta powinien zawieraæ, oprócz kierunku studiów (specjalizacji g³ównej), inne elementy sk³adowe:
1. Orientacjê programow¹ kszta³cenia specjalistycznego (kszta³cenie ogólne jest
udzia³em wszystkich studentów), czyli równoleg³e i równoprawne cie¿ki kszta³cenia specjalistycznego: studia bezkierunkowe (ogólne, modularne czy studia na makrokierunku nazwanym umownie ekonomia i zarz¹dzanie biznesem); tradycyjne studia kierunkowe (struktura najczêciej spotykana w praktyce); studia miêdzykierunkowe (w tym studia o profilu specjalistycznym zaprojektowanym przez samego studenta).
2. Komplementarne (lub te¿ alternatywne) elementy specjalizacji dyplomowej, takie jak:
■ kierunki wielo/interdyscyplinarne: programy kombinowane o charakterze
miêdzykierunkowym (o sformalizowanych programach typu joint programmes);
■ programy typu joint programmes, oferowane jako specjalizacje w ramach
(jednego, dominuj¹cego) kierunku studiów;
■ mo¿liwoæ jednoczesnego studiowania dwóch kierunków w ramach jednego programu (bi-/dual degrees programmmes);

11
Zob. P. Bielecki: Kszta³towanie struktury kierunkowej kszta³cenia w szkolnictwie ekonomicznym  podstawy metodologiczne, w: Wy¿sze szkolnictwo zawodowe, Studia i Materia³y, t. 61, Orodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych
Szko³y G³ównej Handlowej, Warszawa 1994; tego¿: Zmiany strukturalne poda¿y edukacji ekonomiczno-mened¿erskiej
w krajach rozwiniêtych (OECD), Biuletyn IGS 1996, nr 12.
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■

indywidualnie zaprojektowany kierunek studiów (individually designed major);
■ specjalizacja typu minor obok specjalizacji g³ównej (czyli kierunku) typu
major.
3. Elementy sk³adowe  kategorie bêd¹ce wynikiem wewnêtrznego podzia³u kierunku (w g³¹b), takie jak:
■ standardowe specjalnoci i/lub specjalizacje kierunku (specializations,
options, streams, concentrations itp.);
■ dodatkowe profile kszta³cenia czy koncentracje (concentrations): zró¿nicowanie postaciowe kierunku studiów, maj¹ce najczêciej charakter interdyscyplinarny;
■ dodatkowe programy umo¿liwiaj¹ce wielodyscyplinarnoæ/wielozawodowoæ kszta³cenia i zapewniaj¹ce konkretne uprawnienia zawodowe (dyplomy akademickie typu certificate lub specjalistyczne dyplomy stowarzyszeñ
zawodowych  professional certificate);
■ zasada wyboru wiêcej ni¿ jednej specjalizacji (w ramach kierunku).
Interesuj¹c¹ kwesti¹ jest równie¿ stopieñ autonomii uczelni w dziedzinie instytucjonalizacji zarz¹dzania kierunkami/programami kszta³cenia, czyli dopuszczalna wariantowoæ relacji miêdzy kierunkami a struktur¹ organizacyjn¹ jednostek dydaktycznych szko³y wy¿szej.
Instytucjonalne usytuowanie kierunków studiów, zw³aszcza maj¹cych charakter interdyscyplinarny, przybiera ró¿ne formy, nie zawsze wynikaj¹ce z regu³y wiêkszoci, któr¹ trudno
zastosowaæ w przypadku programów partnerskich zapewniaj¹cych dwa dyplomy, np. dyplom
kierunku zdrowia publicznego (Master of Public Health) i dyplom Master of Business Administration.
Wród alternatywnych rozwi¹zañ organizacyjnych dotycz¹cych usytuowania kierunków
studiów nale¿y wymieniæ nastêpuj¹ce warianty;
■ rozstrzygniêcie najczêciej spotykane: kierunki departamantalne prowadzone
przez departamenty  podstawowe jednostki organizacyjno-dydaktyczne uczelni (jeden lub niewielka liczba kierunków);
■ kierunki prowadzone przez szko³y/instytuty  wiêksze jednostki dydaktyczne,
prowadz¹ce g³ównie studia typu graduate oraz studia na kierunkach o charakterze profesjonalnym (oferta mo¿e zwieraæ wiêksz¹ liczbê kierunków ni¿ w przypadku departamentu);
■ funkcjonowanie kierunków jako wyodrêbnionych programów miêdzydepartamentalnych (programmes, programs), administrowanych przez departamenty
(podmioty patronuj¹ce), lub te¿ przez specjalnie powo³ane komisje, a wiêc
cia³a quasi-instytucjonalne, pozostaj¹ce poza struktur¹ standardowych jednostek uczelni;
■ równoleg³e prowadzenie konkurencyjnych programów o tym samym kierunku przez ró¿ne jednostki dydaktyczno-organizacyjne szko³y wy¿szej;
■ funkcjonowanie kierunków w sensie przedsiêwziêæ organizacyjno-programowych typu joint-venture, firmowanych przez kilka uczelni krajowych i/lub zagranicznych;
■ franchising kierunków studiów.
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Tabela 2. Struktura kierunków studiów z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i dyscyplin pokrewnych na piêciu sporód piêtnastu uczelni tworz¹cych sieæ CEMS

Studia I stopnia

Studia II stopnia

1

2

Handelshojskolen i København / Copenhagen Business School (Kopenhaga, Dania)
Dyplom Bachelor:
Ekonomia i zarz¹dzanie biznesem
Biznes miêdzynarodowy (w jêz. angielskim)
Zarz¹dzanie biznesem i informatyka
Zarz¹dzanie biznesem i prawo handlowe
Zarz¹dzanie biznesem i badania operacyjne
Zarz¹dzanie biznesem i filozofia
Zarz¹dzanie biznesem miêdzynarodowym
i wspó³czesne jêzyki obce
Zarz¹dzanie biznesem miêdzynarodowym
oraz jêzyk i kultura japoñska (w jêz. angielskim
i japoñskim)
Komunikowanie w biznesie miêdzynarodowym
Lingwistyka matematyczna i jêzyk angielski

Zarz¹dzanie miêdzynarodowe (CEMS Master)
Dyplom Master:
MBA (od 2003 r.)
Ekonomia i zarz¹dzanie biznesem (czêciowo
w jêz. angielskim)
Ekonomia i weryfikacja finansowa
Zarz¹dzanie biznesem i informatyka
Zarz¹dzanie biznesem i prawo handlowe
Zarz¹dzanie biznesem i badania operacyjne
Zarz¹dzanie biznesem i filozofia
Zarz¹dzanie biznesem miêdzynarodowym
i wspó³czesne jêzyki obce (w jêz. angielskim)
Komunikowanie w biznesie miêdzynarodowym
T³umaczenia i interpretacja
Lingwistyka matematyczna
Zarz¹dzanie publiczne
Rozwój zarz¹dzania

London School of Economics (Londyn, Wielka Brytania)
Dyplom Bachelor:
EkonomiaEkonomia i historia gospodarcza [and]
Ekonomia z histori¹ gospodarcz¹ [with]
Historia gospodarcza z ekonomi¹
Ekonometria i ekonomia matematyczna
Polityka ochrony rodowiska z ekonomi¹
Geografia z ekonomi¹
Historia gospodarcza
Rachunkowo æ i finanse
Ubezpieczenia na ¿ycie
Matematyka biznesu i statystyka biznesu
Pañstwo
Pañstwo i ekonomia
Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi i stosunki pracy
Stosunki miêdzynarodowe
Stosunki miêdzynarodowe i historia
Zarz¹dzanie
Badania operacyjne (management science)
Matematyka i ekonomia
Filozofia i ekonomia
Polityka spo³eczna
Polityka spo³eczna, s¹downictwo karne
i psychologia
Polityka spo³eczna i ekonomia
Polityka spo³eczna z naukami o pañstwie
(government)
Polityka spo³eczna i socjologia
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Zarz¹dzanie miêdzynarodowe (CEMS Master)
dyplomy: Master, Postgraduate Diploma (ten
ostatni b. rzadko spotykany):
Ekonomia
Ekonomia rynków globalnych
Ekonometria i ekonomia matematyczna
Finanse i ekonomia
Historia gospodarcza
Ekonomia i historia gospodarcza
Ekonomia i filozofia
Rachunkowoæ i finanse
Analiza, projektowanie i zarz¹dzanie systemami
informacyjnymi
Studia regionalne (area studies)
Projektowanie miasta i nauki spo³eczne
Porównawcze nauki politycznea
Teoria podejmowania decyzji (decision sciences)
Zarz¹dzanie rozwojem
Studia nad rozwojema
Studia nad rodowiskiem i rozwojem
Ocena stanu rodowiska
Polityka i zarz¹dzanie systemami globu
ziemskiego (Universytet Columbia, MPA)/studia
nad rodowiskiem i rozwojem lub ocena stanu
rodowiska (LSE, MSc) (dwa dyplomy)
Europejska ekonomia polityczna: transformacja
Europejska ekonomia polityczna: integracja
Polityka i pañstwa europejskie
Europejska polityka spo³eczna
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1

2
Polityka spo³ecznaa (wy³¹cznie profil research)
Polityka i planowanie spo³eczne
Polityka i planowanie spo³eczne w krajach
rozwijaj¹cych siê
Polityka spo³eczna i gender studies
Gender studies i studia nad rozwojem
Media i komunikowanie globalne
Polityka, planowanie i finansowanie zdrowia
Zdrowie, ludnoæ i spo³eczeñstwo
Stosunki miêdzynarodowea
Teoria i historia stosunków miêdzynarodowych
Historia stosunków miêdzynarodowych
Mieszkalnictwo
Geografia ludnociowa
Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi
Stosunki w przemylea (wy³¹cznie profil research)
Miêdzynarodowe stosunki pracy i zarz¹dzanie
zasobami ludzkimi
Miêdzynarodowa polityka zdrowotna
Prawo i rachunkowoæ
Lokalny rozwój gospodarczy
Zarz¹dzanie/zarz¹dzanie sektorem publicznym
Zarz¹dzanie i regulacja ryzyka
Zarz¹dzanie organizacjami pozarz¹dowymi
Organizacja sektora pozarz¹dowego
Media i komunikowanie
Regulacja mediów i komunikowania
Nowe media, informacja i spo³eczeñstwo
Badania operacyjne
Psychologia spo³eczna
Psychologia spo³eczna i organizacji
Politologia gospodarki wiatoweja
Ludnoæ i studia nad rozwojem
Praktyka spraw miêdzynarodowych
Polityka publicznaa
Polityka publiczna i polityka gospodarcza
Polityka finansów publicznych
Ekonomia i finanse nieruchomoci
Planowanie regionalne i urbanistyczne
Studia nad regionem
Regulacja (pañstwa)a
Studia rosyjskie i postsowieckiea
Komunikowanie spo³eczne i publiczne
Metody badañ spo³ecznych
Statystyka

Handelshogskolan i Stockholm / Stockholm School of Economics (Sztokholm, Szwecja)
Zarz¹dzanie miêdzynarodowe (CEMS Master)
dyplom Master:
ekonomia i zarz¹dzanie biznesem (program
w jêz. angielskim, prowadz¹cy tak¿e do tytu³u
zawodowego Civilekonom)
Ekonomia miêdzynarodowa i biznes
miêdzynarodowy (dla studentów zagranicznych)
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1

2
Universita Luigi Bocconi (Mediolan, W³ochy)

Dyplom Laurea:
Nauki ekonomiczne i spo³eczne
Ekonomia miêdzynarodowa i zarz¹dzanie
miêdzynarodowe
Zarz¹dzanie biznesem
Zarz¹dzanie publiczne oraz zarz¹dzanie
instytucjami miêdzynarodowymi
Zarz¹dzanie instytucjami i rynkami finansowymi
Ekonomia rynków miêdzynarodowych
oraz nowej techniki
Ekonomia i zarz¹dzanie sztuk¹, kultur¹
i komunikowaniem

Zarz¹dzanie miêdzynarodowe (CEMS Master)
dyplom Master:
MBA
Ekonomia
Ekonomia miêdzynarodowa i zarz¹dzanie
miêdzynarodowe
Ekonomia i zarz¹dzanie rodowiskiem
Ekonomia turystyki
Ekonomia i zarz¹dzanie us³ugami u¿ytecznoci
publicznej
Finanse przedsiêbiorstwa
Metody ilociowe finansów i ubezpieczenia
Ubezpieczenia i zarz¹dzanie ryzykiem
Zarz¹dzanie spó³dzielczoci¹ i organizacjami
non-profit
Zarz¹dzanie mod¹
Zarz¹dzanie, prawo i humanistyka sportu
Marketing i handel elektroniczny
Biznes internetowy
Zarz¹dzanie ma³ym biznesem
Zarz¹dzanie us³ugami sanitarnymi
Zarz¹dzanie publiczne
Zarz¹dzanie, ekonomia i polityka
miêdzynarodowej ochrony zdrowia

Wirtschaftsuniversität Wien / Vienna University of Economics and Business Administration
(Wiedeñ, Austria)
Dyplom Magister (Mag.rer.soc.oec.)
(studia jednolite):
Ekonomia (Volkswirtschaft)
Zarz¹dzanie biznesem (Betriebswirtschaft)
Handel (Handelswissenschaft) (de facto
zarz¹dzanie biznesem z akcentem na jêzyki
obce w biznesie)
Nauczanie biznesu (Wirtschaftspädagogik)
Od semestru zimowego 2002 r. kierunki
o nowych programach:
Dyplom Magister (studia jednolite):
Ekonomia (Volkswirtschaft)
Zarz¹dzanie biznesem (Betriebswirtschaft)
Zarz¹dzanie biznesem miêdzynarodowym
(Internationale Betriebswirtschaft)
Nauki ekonomiczne [biznes i ekonomia]
(Wirtschaftswissenschaften)
Nauczanie biznesu (Wirtschaftspädagogik)

Zarz¹dzanie miêdzynarodowe (CEMS Master)
Dyplom Magister:
Informatyka gospodarcza (systemy informacyjne)
(Wirtschaftsinformatik)
Dyplom Master:
MBA (od 2003 r.)

Dyplom Bakkalaureat:
Informatyka gospodarcza (systemy informacyjne)
(Wirtschaftsinformatik)
Istnieje bliniaczy kierunek o nachyleniu badawczym (research); zestawienie nie obejmuje Budapeszteñskiej Szko³y
Ekonomii i Zarz¹dzania Publicznego (The Budapest University of Economic Sciences and Public Administration  BUESPA) ze wzglêdu na nieczynn¹ wersjê angielsk¹ strony internetowej tej uczelni.

a

ród³o: zasoby internetowe uczelni zrzeszonych w CEMS.
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Tabela 3. Struktura kierunków studiów z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i dyscyplin pokrewnych w trzech
sporód dziesiêciu najlepszych uniwersytetów amerykañskicha

Studia przeddyplomowe (undergraduate)

Studia dyplomowe (graduate)

1

2
Harvard University

Ekonomia
Nauki o rodowisku i polityka publiczna
Pañstwo
Statystyka
Studia spo³eczne
Studia afroamerykañskie
Studia wschodnioazjatyckie
Studia bliskowschodnie
Studia miêdzykierunkowe (interdepartamental
studies/majors)

Ekonomia
Ekonomia mened¿erska
Ekonomia polityczna i pañstwo
MBA
Zachowanie organizacji
Techniki informacyjne i zarz¹dzanie
Statystyka
Polityka publiczna
Polityka publiczna/planowanie urbanistyczne
Zarz¹dzanie publiczne
Pañstwo
Polityka spo³eczna
Zdrowie publiczne
Polityka zdrowotna
Miêdzynarodowa polityka edukacyjna
Szkolnictwo wy¿sze
Przywództwo w szkole
Studia afroamerykañskie
Studia wschodnioazjatyckie
Studia bliskowschodnie
Studia rodkowowschodnie
Studia regionalne (Rosja, Europa Wschodnia
i Azja Centralna)

California Institute of Technology (Caltech)
Ekonomia
Ekonomia mened¿erska i zarz¹dzanie
Nauki spo³eczne
Indywidualny program studiów (studia
miêdzykierunkowe)

Nauki spo³eczne

Columbia University
Ekonomia
Ekonomia  matematyka
Ekonomia  badania operacyjne
Ekonomia  filozofia
Ekonomia  nauki polityczne
Ekonomia  statystyka
Statystyka
Matematyka  statystyka
Nauki polityczne  statystyka
Studia afroamerykañskie
Studia amerykañskie
Studia azjatyckie i  rodkowowschodnie
Studia latynoskie
Studia regionalne
Studia nad miastem
In¿ynieria przemys³u i badania operacyjne
Indywidualnie zaprojektowany kierunek studiów

Ekonomia
MBA
Biznes i zdrowie publiczne (MBA/MPH)
(dwa dyplomy)
Zarz¹dzanie publiczne
Zarz¹dzanie publiczne i zdrowie publiczne
(MPA/MPH)
Badania operacyjne
Matematyka finansowa
Metody ilociowe w naukach spo³ecznych
Statystyka
Praca socjalna
Praca socjalna i zarz¹dzanie biznesem
(dwa dyplomy)
Praca socjalna i sprawy publiczne
Praca socjalna i prawo
Praca socjalna i planowanie urbanistyczne
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1

2
Praca socjalna i zdrowie publiczne (SW/MPH)
Zdrowie publiczne (zarz¹dzanie i polityka
zdrowotna)
Sprawy miêdzynarodowe
Sprawy miêdzynarodowe i zdrowie publiczne
(IA/MPH)
Studia afroamerykañskie
Studia amerykañskie
Studia wschodniazjatyckie
Studia po³udniowoazjatyckie
Studia islamskie
Rosja, Eurazja i Europa Wschodnia: studia
regionalne
Komunikowanie
Komunikowanie strategiczne
Planowanie urbanistyczne
Planowanie urbanistyczne i zdrowie publiczne
(UP/MPH)
Rozwój nieruchomoci
In¿ynieria przemys³u
i badania operacyjne
Polityka i zarz¹dzanie systemami globu
ziemskiego

a

Wed³ug rankingu US News World Report, kategoria tzw. krajowych uniwersytetów badawczych.

Uwaga: wy³¹cznie programy studiów doktorskich (PhD).

ród³o: US News World Report 2003 oraz zasoby internetowe uniwersytetów objêtych rankingiem.

Uwagi podsumowuj¹ce
Obserwacje poczynione w trakcie analizy materia³ów ród³owych oraz studia literaturowe pozwalaj¹ na sceptycyzm wobec opinii postuluj¹cych lub wyra¿aj¹cych zrozumienie dla
idei regulacji pañstwa (lub agend pozarz¹dowych reprezentuj¹cych interes publiczny) w dziedzinie projektowania i zmiany ram programowych w szkolnictwie wy¿szym, jakimi s¹ kierunki kszta³cenia. Identyczny wniosek by³ zwieñczeniem gor¹cej dyskusji rodowiskowej,
która by³a prowadzona w Szkole G³ównej Handlowej na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych,
kiedy rozpoczynano gruntown¹ przebudowê struktur kierunkowych studiów w tej uczelni.
Na odrêbne omówienie i ocenê zas³uguje propozycja swoistego samoograniczenia siê
szkó³ ekonomicznych i np. wprowadzenia dwóch kierunków studiów (ekonomii i zarz¹dzania). Wydaje siê, i¿ pozostaje kwesti¹ wolnego wyboru uczelni, czy oferuje ona makrokierunek typu skandynawskiej ekonomii i zarz¹dzania biznesem, czy decyduje siê na dwudzieln¹
strukturê kszta³cenia, czy te¿ idzie w lad innych szkó³ wy¿szych, g³ównie anglosaskich, zdolnych powo³aæ i z powodzeniem prowadziæ kilkanacie, a nawet kilkadziesi¹t kierunków kszta³cenia. Wiêkszoæ uczelni objêtych analiz¹ wybra³a wariant rozbudowanej struktury studiów
(trzy i wiêcej kierunków).
Analiza porównawcza struktur kszta³cenia ze strukturami dyscyplinarnymi nauki oraz
strukturami zawodowymi wykaza³a, i¿ miêdzy tymi kategoriami zachodz¹ raczej lune rela-
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cje pokrewieñstwa ni¿ relacje typu przyczynowo-skutkowego12. Jeli chodzi o korelacjê struktury dyscyplinarnej nauki ze struktur¹ kierunkow¹ kszta³cenia, mo¿na mówiæ o wiêkszym
stopniu pokrewieñstwa w odniesieniu do ekonomii i jej dyscyplin szczegó³owych ni¿ w przypadku nauk o zarz¹dzaniu, nauk o przedsiêbiorstwie i ich subdyscyplin. Natomiast jeli chodzi o relacje miêdzy struktur¹ zawodow¹ i struktur¹ kszta³cenia, nasuwa siê oczywiste stwierdzenie, i¿ bli¿sze pokrewieñstwo dotyczy jedynie kierunków o charakterze profesjonalnym,
takich jak zarz¹dzanie i biznes. Innymi s³owy, mo¿na siê pokusiæ o konkluzjê, i¿ struktury
kszta³cenia akademickiego cechuje znaczna niezale¿noæ od wp³ywów zewnêtrznych (struktury zawodowe) oraz wp³ywów wewnêtrznych (struktury dyscyplinarne nauki).
Pragnê w tym miejscu raz jeszcze przypomnieæ, i¿ studia ekonomiczno-mened¿erskie,
maj¹ce w du¿ej mierze charakter studiów profesjonalnych, z natury rzeczy cechuje otwartoæ na kooperacjê programow¹ z licznymi obszarami problemowymi dyscyplin pokrewnych
lub dyscyplin pomocniczych ekonomii i zarz¹dzania. Czêstokroæ dyscypliny te prowadzone
s¹ poza uczelni¹ zainteresowan¹ otwieraniem nowych kierunków interdyscyplinarnych. Jej
ograniczonym zdolnociom edukacyjnym mo¿e zatem zaradziæ prosta strategia outsourcingu, konkretyzuj¹ca za³o¿enia strategii uczelni przedsiêbiorczej, zdolnej zarówno do adaptacji, jak i do kreowania popytu edukacyjnego poprzez tworzenie nowych kierunków kszta³cenia. Na przyk³ad spore mo¿liwoci rozbudowy oferty kierunkowej kszta³cenia przynosz¹,
rozwijane na du¿¹ skalê w uczelniach amerykañskich, programy badawcze typu outreach,
ukierunkowane na wspó³pracê z lokalnym i regionalnym otoczeniem szkó³ wy¿szych. S¹ one
czêsto pierwszym krokiem do powo³ywania nowych kierunków kszta³cenia.
Tabela 4 przedstawia schemat zale¿noci miêdzy g³ównymi kryteriami wyodrêbniania
kierunków kszta³cenia a kryteriami pomocniczymi, które przyczyniaj¹ siê do rozbudowy struktury kierunkowej studiów w zakresie ekonomii, zarz¹dzania i dyscyplin pokrewnych.
Spo³eczn¹ racjonalnoæ wybranych kryteriów zilustrujê przyk³adami zaczerpniêtymi
z uczelni europejskich i amerykañskich, objêtych przegl¹dem struktur kszta³cenia.
Kierunki akademickie  takie jak ekonomia, ekonometria, statystyka, demografia  s¹
wiernym odzwierciedleniem dyscyplin naukowych obecnych w powszechnie akceptowanych
i stosowanych klasyfikacjach nauki.
Oprócz ekonomii/nauk ekonomicznych, oferta programowa zawiera typowe subdyscypliny ekonomii jako dyscypliny naukowej (np. ekonomia finansowa, ekonomia polityczna,
ekonomia miêdzynarodowa).
Równolegle z typowym interdyscyplinarnym kierunkiem profesjonalnym  odpowiednikiem dyscypliny naukowej (zarz¹dzanie biznesem) mog¹ wystêpowaæ kierunki studiów bêd¹ce pojedynczymi subdyscyplinami nauk o przedsiêbiorstwie (weryfikacja finansowa, rachunkowoæ mened¿erska).
Studia sekretarskie, rachunkowoæ, ubezpieczenia na ¿ycie, praca socjalna s³u¿¹ jako typowy przyk³ad kierunków przygotowuj¹cych do okrelonego zawodu. Biegunowo odmiennym kierunkiem jest rozwój, rodowisko, spo³eczeñstwo czy filozofia, nauki polityczne i ekonomia, których absolwenci mog¹ wybieraæ sporód szerokiej gamy zawodów i profesji. Do typowych kieZob. P. Bielecki: Klasyfikacja zawodów i funkcje zawodowe jako przes³anka projektowania struktury kierunkowej
kszta³cenia ekonomiczno-mened¿erskiego, Info. Biuletyn 1995, nr 1, Biuro Koordynacji Kszta³cenia Kadr, Fundusz
Wspó³pracy; tego¿: Struktura dyscyplinarna nauki jako przes³anka projektowania struktur kszta³cenia (przyk³ad ekonomii, zarz¹dzania i dyscyplin pokrewnych, Zagadnienia Naukoznawstwa 1996, nr 1(127).
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Tabela 4. G³ówne i pomocnicze kryteria wyodrêbniania kierunków studiów wy¿szych (obszar ekonomii,
zarz¹dzania i dyscyplin pokrewnych)

Kryteria pomocnicze

Kryteria g³ówne: teoretyczne treci kszta³cenia
(idee i koncepcje), cele kszta³cenia (w odniesieniu
do wiedzy, jej rozumienia oraz umiejêtnoci),
przedmiot zainteresowañ, metody i techniki,
instrumenty i wyposa¿enie
kierunek 1

...

kierunek N

Struktura dyscyplinarna nauki (dyscypliny,
subdyscypliny)
Szko³y (kierunki badañ) poszczególnych
dyscyplin naukowych
Interdyscyplinarno æ kszta³cenia (kierunki
wielo/interdyscyplinarne; makrokierunek:
ekonomia i zarz¹dzanie biznesem)
Struktura i rozwój zawodów
Rodzaje ról zawodowych i spo³ecznych
oraz typy metaumiejêtnoci
Kompetencje jêzykowe
Kompetencje w zakresie badañ i kreowania
wiedzy
Typ aktywnoci cz³owieka (gospodarcza,
spo³eczna, polityczna, kulturowa, religijna, czas
wolny, rekreacja i sport, inne, ujêcie integralne
potrzeb cz³owieka)
Warunki bytu cz³owieka
Relacje miêdzyludzkie i wiê spo³eczna
Pañstwo i interes publiczny (dobro wspólne)/
/wyzwania tzw. nowego zarz¹dzania
publicznego
Rodzaj sektora gospodarczego
Funkcje biznesu/zarz¹dzania
Typ przedsiêbiorstwa
Wielkoæ przedsiêbiorstwa
Regiony geograficzne biznesu
Szczebel systemu gospodarczego i skala
gospodarowania
Umiêdzynarodowienie treci
kszta³cenia/wyzwania globalizacji
Wirtualizacja treci kszta³cenia/wyzwania
tzw. nowej gospodarki
Wiedza, informacja, technika/wyzwania
tzw. nowej techniki
Indywidualizacja treci kszta³cenia (kierunki
projektowane indywidualnie)
ród³o: opracowanie w³asne.
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runków interdyscyplinarnych promuj¹cych wielozawodowoæ nale¿¹ równie¿ studia nad prac¹
czy studia nad rodzin¹ i konsumentem, studia nad miastem, studia regionalne (area studies).
Stosunki w przemyle, komunikowanie, a nawet stosunki miêdzynarodowe wskazuj¹ na
wagê i znaczenie stosunków miêdzyludzkich w ka¿dej dziedzinie (i poziomie) aktywnoci
cz³owieka, nie tylko w biznesie (miêdzynarodowym).
Ideê urzeczywistniania dobra wspólnego maj¹ na celu takie kierunki studiów, jak zarz¹dzanie publiczne, pañstwo, polityka publiczna, uwzglêdniaj¹ce jednoczenie wyzwania zwi¹zane z urynkowieniem instytucji publicznych (nowe zarz¹dzanie publiczne).
Jasnymi kryteriami tworzenia kierunków studiów mened¿erskich s¹ funkcje biznesu/zarz¹dzania; wymieñmy np. zarz¹dzanie operacjami, zarz¹dzanie finansowe, zarz¹dzanie zasobami ludzkimi.
Takie kierunki, jak przedsiêbiorczoæ, kreowanie nowego biznesu dowodz¹ znaczenia
pomocniczego kryterium ról zawodowych i typów metaumiejêtnoci.
Przyk³adem kierunku rozwijaj¹cego kompetencje badawcze i kreowanie wiedzy s¹ kierunki ekonomiczne/pokrewne o profilu badawczym, np. polityka spo³eczna (research).
Procesy globalizacji ¿ycia gospodarczego s¹ przedmiotem zainteresowania takich kierunków, jak zarz¹dzanie miêdzynarodowe i finanse miêdzynarodowe. Kompetencje jêzykowe rozwijaj¹ niew¹tpliwie kierunki w zakresie zarz¹dzania miêdzynarodowego realizowane
w wybranym jêzyku obcym (biznes miêdzynarodowy).
Odpowiedzi¹ na wspó³czesne wyzwania zwi¹zane z wirtualizacj¹ ¿ycia gospodarczego
jest kierunek biznesu sieciowego.
Rosn¹ce znaczenie wiedzy, informacji oraz tzw. nowej techniki le¿y u podstaw otwierania
takich kierunków, jak zarz¹dzanie technik¹, zarz¹dzanie informacjami, mediami i technik¹.
Aby nie mno¿yæ w nieskoñczonoæ podanych wy¿ej przyk³adów odmiennoci charakteru kierunków kszta³cenia w interesuj¹cym nas obszarze wiedzy, zatrzymajmy siê na koniec
nad kwesti¹ perspektyw rozwoju struktur kierunkowych kszta³cenia w szkolnictwie ekonomiczno-mened¿erskim. Coraz wiêksza liczba dostawców us³ug edukacyjnych na polskim
rynku szkolnictwa ekonomicznego, a w przysz³oci tak¿e i zagranicznych, nie oznacza, i¿
wszystkie uczelnie bêd¹ wystêpowaæ w roli odosobnionych producentów. Jeliby powa¿nie traktowaæ zapewnienia uczelni o koniecznoci utrzymania i zapewnienia jakoci studiów,
to lepszym rozwi¹zaniem w niektórych szko³ach by³yby stoj¹ce na wysokim poziomie studia
sekretarskie, mieszkalnictwo czy praca socjalna ni¿ kiepska ekonomia czy zarz¹dzanie i marketing. Partnerska wspó³praca miêdzy uczelniami o komplementarnej ofercie programowej
(i obsadzie kadrowej), niezale¿nie od ich statusu w³asnociowego, pozwoli³aby na poszerzenie tej oferty o nowe kierunki studiów, odpowiadaj¹ce na popyt indywidualny, popyt pracodawców oraz popyt pañstwa  poredniego (najwiêkszego) nabywcy us³ug edukacyjnych
uczelni pañstwowych. Jednym s³owem, partnerstwo krajowo-zagraniczne, publiczno-prywatne,
partnerstwo miêdzy ró¿nymi typami uczelni, mimo wielu problemów zwi¹zanych z kszta³ceniem miêdzywydzia³owym i miêdzyuczelnianym, bêdzie jednym z czynników decyduj¹cych
o ostatecznym kszta³cie struktur kierunkowych studiów w krajach rozwiniêtych. Dywersyfikacja studentów studiuj¹cych nowe kierunki miêdzyuczelniane (w sensie wieloci uczelni
macierzystych), czêsto o charakterze interdyscyplinarnym, mo¿e i powinna skutkowaæ wzrostem kole¿eñskich efektów kszta³cenia, tzw. peer-effects (czêsto przywo³ywany przyk³ad programów miêdzynarodowego MBA).
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TUNING1
 a starting point for making
changes in higher educations
Introduction
A number of rapid changes are taking place in the educational systems, and it is important
to realise that these changes call for action at all layers of the educational system, and especially calls for actions at the institutional level in order to live up to the requirements and in
order to position the institution in an international context.
The main factors and trends faced at the institutional level are:
■ Expansions in the number of people requiring higher educations, causing more
heterogeneity in input and because of lack of teaching staff leading in some cases
leading to a mass production in teaching instead of learning.
■ Knowledge is growing because of research, which gives reasons for prioritisation
of which knowledge is the most relevant to be presented at different levels of
educations, and which part is not to be taught because of the time limitations in
traditional educations.
■ Funding of higher education becomes a more critical issue because of the growing
number of people requiring higher educations and because it is an ever more challenging task to be up frontline in research. This lead to a trend where higher educations to
a larger extent must rely on private funding instead of public funding.
■ New technology and methods of communication leads to new ways of teaching and
doing research, but probably also creates new ways of learning among students. Therefore more efforts have to put into research on how to use new technology and methods
of communications for teaching including deciding on their limitations.
■ Students are becoming more demanding wanting to decide on time and place for
teaching and asking explanations for the content and the way teaching and learning is done.
■ Globalisation gives new opportunities for students to learn at different places
and at the same time globalisation creates demand for more transparency in
teaching and learning and the competences build. This is one of the central issues
in the TUNING project.
These factors and trend forces the individual institution to re-think is position at different layers
of an institution, and in a changing environment calling for innovations and change, it is important
The TUNING project was initiated among other things to live up to these challenges. For in-depth information on the
Tuning project see: http://odur.let.rug.nl/TuningProject/background.asp
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to be aware, that from a management point of view, innovation and change set the following
conditions to the present ways of doing teaching and learning at higher education institutions:
■ Focus on cost/price relations (the funding of educations and use of the funds for
teaching and learning).
■ Focus on time (decisions on years for student to complete cycles and achieve
learning outcomes).
■ Quality (both at the entry level, in the processes: teaching and learning and in
output: employability, mobility, etc.).
■ Facts to support the decisions on cost/price relations, time and quality.
■ Relations with stakeholders in order to be able to discuss changes.

1. Surveys on importance of competences
One of the most successful elements of TUNING was the surveys on competences. The
procedures used in the surveys are as follows:
■ Every participating university had to sample a total of 150 graduates, who had
recently graduates, than means graduated within the last 3 to 5 years.
■ Every participating university had to gather information on competences from 30
employers.
■ 15 to 20 academics from each of the participating universities filled in questionnaires on the importance of generic and subject specific competences and skills.
The questionnaires on generic skill were identical in all 7 subject area and the same
questionnaire in national translations was used in all countries. The survey concepts of the
Tuning project may be used in a number of ways for making comparisons such as:
■ between subject areas;
■ across countries;
■ Institutional comparison against main stream EU level at subject area level;
■ graduates, employees and academics agreement.
Such comparisons can be useful for a number of reasons at different institutional levels, such as:
■ General institutional level (Rectors level):
 employability of graduates and employees perception of importance different competences at different subject areas;
 similarity in the institution perception of context and that of graduates and
employees at different subject areas;
 strategic planning of the institutions future position;
 accountability toward stakeholders;
 possible reallocation of resources or more funding to strengthen subject specific areas.
■ Faculty level (Deans):
 same as at the institutional but at the subject specific level;
 possible redesign of educations and re-weighting efforts to stimulate subject
specific areas.
■ Head of department/institute level:
 discussions of departments/institutes contribution to overall employability
and skills building for instance at curricula level.
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■

Cycle level:
 discussion of competence building at different cycles;
 discussions of competence building at different courses and the adding of
competences from different courses to achieve best possible overall quality;
 scheduling courses to get best possible learning outcomes at cycle level.
■ Course level:
 Awareness and priority of competences build at course level.
As outlined in the first part of this paragraph, there is a number on constraints on higher
educations of which some come from the institutions and a lot of other constraints come from
different stakeholders, that is why no institution can be superior in achieving all skills and
competences, generic or subject specific, but may use the results of the survey to get inspiration from other subject areas, other institutions, to decide on the core skills and competences
the institution wants to make high priorities.
Conclusion: To have full benefit from the surveys an institution should identify its own
strengths and weaknesses and explain to other institutions the possible reasons for the strength
and weaknesses, in order for other institutions to learn, and stakeholders, especially legislators
and funding authorities should be aware of the constraints and their impact on teaching,
learning and research.

2. Result on the importance of generic skill and
achievements of the universities in the business
area
Both graduates and employers in the surveys were asked on a scale from 14 to rate the
importance of 30 skills, and state their perception of the university contribution in achieving/
building these skills.
Based on the overall results from the 16 participating institutions in the business group, it
is possible to construct a quality charts showing which skills are of relative great importance
and which are of less importance. In the same way it is possible to make judgement of whether
university contribution to the achievement of skills is rather good or rather poor.
The quality chart for graduates identify in the upper right corner the relative most important
skills on which universities have a good performance according the perception of graduates.
Skills in the lower right corner are skills, which are of relative great importance, but where the
performance of the universities is rather poor. This means areas where business universities
should put more efforts. The quality charts is a measurement of the present state of the art, but
may also be used for discussion on future development, for instance are some skills going to
become of greater importance in the future, and what will the position of the universities be, if
only present levels of achievement are reached? It should be emphasised that there are significant cultural differences in the perceptions of what is considered important.
Figure 2 shows the quality chart created based on the views of the employers. A comparison of the results in Figure 1 and 2 shows rather great similarity in the position of the skills in
the two charts.
As part of the survey on generic skills, academics were asked to make at ranking of 17 of
the skills surveyed among graduates and employers. Because in the differences in data collection (rating and rankings) the entire set of surveys on the importance of skills are transformed
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Achievement (scale 1-4)

Figure 1. Results from surveys among graduates

Importance (scale 1-4)

Achievement (scale 1-4)

Figure 2. Results from surveys among graduates

Importance (scale 1-4)

to average rankings. Such rankings open for the possibility of making overall judgement of the
extent to which the three main stakeholders; graduates, employers and academics agree upon
importance of skills.
The results within the business group are presented in Table 1, together with rank correlations on the similarity of the ranking of skills among the three types of stakeholders.
Employers and graduates perception are very similar, resulting in a rank correlation value of
0.86. The rank correlation between academics perceptions of importance of skills and graduates
and employer perception is positive (0.47 and 0.57), which means that academics in business
universities and schools in general share the same perception of the importance of skills however,
the reason for the lower correlations are the perceptions of the three skills in bold typing. Interpersonal skills are ranked much lower by academics. The reason is probably that academics culture
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Table 1. Comparison of different stakeholders views on importance of 17 generic skills
Specification
Generic skills
Capacity to adapt to new situations
Capacity for analysis and synthesis
Capacity to learn
Interpersonal skills
Capacity for applying knowledge in practice
Decision-making
Oral and written communication in your native
language
Elementary computing skills
Critical and self-critical abilities
Capacity for generating new ideas (creativity)
Basic general knowledge in the field of study
Ability to work in an interdisciplinary team
Grounding in basic knowledge of the profession in
practice
Knowledge of a second language
Ethical commitment
Appreciation of diversity and multiculturality
Research skills
Similarity in perceptions: rank correlations
Academics
Graduates
Employers

Overall business group results
Academics Graduates Employers
Average
ranking
ranking
ranking
ranks
14
12
12
12.7
11
14
14
13.0
12
15
13
13.3
11
13
11
15.0
13
16
16
15.0
18
17
18
17.7
10

18

15

17.7

16
17
15
16
19

11
10
11
12
13

17
19
10
14
12

18.0
18.7
18.7
10.7
11.3

12

19

15

12.0

13
11
16
17
Employers

13.3
13.3
15.7
17.0

13
14
14
15
15
16
17
17
Academics Graduates
1
0.47
1
0.57
0.86

1

and values are more oriented toward individual performance. Elementary computing skills are
rank very low by academics compared to especially graduate perceptions. The reasons for this low
ranking among academics is to be found in the fact, that academics no longer believes that it is the
obligation of higher education institutions to teach basic computing. Finally we find that Basic
general knowledge in the field of study is ranked high by academics. The likely reason for this is,
that academics are proud of their subject area.
Conclusion: These findings are important, because the reveal the differences in opinion in
a objective way, and form the basis for discussions among main stakeholders on the priorities in
higher educations in the future.

3. Priority of subject specific skills
The business group in the Tuning project focused on the subject specific competences found
in most business programs by structuring business programs into major subject specific areas.
Based on these subject areas a questionnaire was formulated and answered by academics at the
institutions represented in the Business Group together with importance ranking of the generic
skills from line 1. of the project (Generic skills and competences).
This paragraph presents the results of the subject specific ratings and link the results with the
rankings of the generic skill made by academics to show if there are general tendencies to make
high or low priorities of subject specific areas in the first and second cycles of business programs
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depending of the priority of generic skills. It also focuses on the priorities and relations of subject
specific skills in first and second cycles.
Because business is mixed science in the sense that it deals with topics as diverse as mathematics and statistics at one extreme and psychology and human resource management at the other
extreme, much effort has to be put into especially the first cycle of business programs to build up
basic knowledge relevant for the students future employability in business companies, often leaving specialisation into specific business subject areas to the second cycle. At the same time the
research interests of academics tend to focus on specialised topics most relevant for subjects taught
in the second cycle, which gives good opportunities for designing second cycle programs in accordance with business needs and students interests. However, the discussions in the business group
seem to indicate problems with first cycle teaching and learning. It seems that research and teaching do not create good synergy opportunities in first cycles for the benefit of companies and
graduates employability. It should also be emphasised that most universities are not in control of
the quality of input to the first cycle.
These problems can be illustrated by an analogy to logistics thinking, viz. the problem with the
decoupling point, which is the point where you have made number of standard parts for a product, and start making the final product by assembling the standard parts to make the unique
product to satisfy specific customer demands. This task can be illustrated as in Figure 3.
Figure 3. Illustration of first and second line conditions in business programs
Decoupling point

Input

First
cycle

Second
cycle

Needs

Mass production

Specialisation

General Knowledge Acquisition
and Widening

Heavy emphasis on research

Transformation from pupils into students

Good opportunities to satisfy stake holder
demands and needs

Because of the diverse nature of subjects taught at business science and the obvious differences in approach in designing core curricula in business around Europe, these problems also concern the allocation of credits and transparency in accreditation.
Several attempts have been made to identify a way how credits can be allocated to the subject
areas/modules or whatever they might be called. This has been a matter of much a debate and often
neither presenters nor the audience were completely satisfied as at this point the formal approach
(according to the workload) could be explained but this left a lot, including the nitty-gritty, to the
local heroes. Also this paper cannot offer a 100% solution but it offers a 9944/100% pathway (the
measure for purity according to Michael Porter, a management guru) which still leaves enough space
for the local champions but also enough guidance to convince those reluctant to change.
In contrast to many other proposals the suggestion of this paper is a deductive rather than an
inductive approach, in fact, it contains both elements. Both research in industry and university has
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been done and the method has been tested on many occasions. The proposal is not to start with
a determination of time for individual activities of the student but with defining an overall structure
of subject areas first (top-down) before workload per module is going to be evaluated in the final
step (bottom-up).

4. Structuring of university programmes
Independent of names of individual subjects very similar subject areas /modules can be
identified throughout all types of universities in all Member States. However, they may be
represented in a given study-programme to a lesser or higher extent. In some first-or secondcycle study-programmes some of these areas may not be included at all or may not be defined
as subjects (e.g. rhetorics). One of the reasons may be that some in particular those referring
to transferable skills have been in the discussion of late due to the needs of industry (see e.g.
Skill Needs Project of the EU), however, not all universities felt the necessity to add such areas
to their syllabus. Also, some universities are of the opinion that such matters are inherent parts
of the various syllabi anyway and do not have to be taught/learned in specific classes.
In the follwing the widest groups of subjects you can find are listed:
■ core modules, i.e. groups of subjects which make up the backbone of the respective science (e.g.in Business and Management (BM): Business in Context, Business Functions, Business Environment);
■ support modules: which complement the core modules to the extent that they
help to clarify implications of e.g. business activities (e.g. in BM: Mathematics,
Statistics, Information Technology);
■ organisation- and communication skills modules (e.g. Learning skills, Working
in Groups, Time Management, Rhetorics, Foreign Language(s)..., skills which
many stakeholders have asked for a long time but which still are not necessarily
included in the curriculum as independent modules yet;
■ specialisation modules/major/minor/options/electives (mostly a list of areas out
of which a student can choose one or several which he wants to understand to
a larger extent (in BM for example these may be grouped according to business
functions [logistics, marketing, finance...] or types of enterprises [SME, MNC,...]
or geographical areas [Pacific Rim, Eastern Europe...] or business sectors [service-, pharmaceutical-, automotive industry...];
■ transferable skills modules (e.g. work experience/placement, projects, dissertation, business games..., areas which should develop those competences which
are needed to close the gap between theory and reality and which have always
been in demand but still provide a problem for many graduates when entering
the labour market).
These subject areas could also be grouped as in Table 2.
The differences as regard to the subject areas in cycle one or two are not based on the area
as such but rather on the basis of the degree they are openly stated. As a general guideline one
can say that the higher the level the more modules which deepen the knowledge are represented most. Also the basic study skills, i.e. organisation and communication modules, will tend
not to be listed at higher level. On the other hand, transfer modules are most likely to appear
to a larger extent at a higher level only. Based on this classification, the business group drew
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Table 2. Description of matrix for skills and competences in business programs

Knowledge Acquisition
and Widening

Knowledge Acquisition
and Deepening

Core/basic modules

Specialisation
modules/major/minor/
/electives/options
Which syllabi are the essential
vertical: specialisation in a narrow
characteristics of this degree
sense = deepening; horizontal:
programme?
interdisciplinary = enlargement;
Without which course would no lateral: unrelated subject areas,
one consider this as the
supplying additional areas,
identified degree programme?
diversification

Methodology:
Skills/Competences to learn
and transfer
Support modules
What else is needed
to understand issues, identify and
to express them in different ways?
To which extent can
a quantitative approach help
to explain things?
Organisation and
communication modules
How can I learn and organise
myself?
How can I present/express best
what I want to say?
Transfer modules
How does theory relate to practice?
How can I relate theory
to practice?
What are the methods?

up a questionnaire to be filled in by academics to state their perceived importance of the
subjects in first and second cycle of business programmes.
A total of 153 academics in business from the institutions in the business group rated the
items importance a first and second cycle on a scale from 14, and the overall results are
shown in Figure 4.
Figure 4. Average importance rating of subject areas
Academics rating of importance of subject specific skills (grouped)

3.40

Organisation &
Communication

3.30
Transferable

3.20

Basic Knowledge
Knowledge Deepening
(Vertical)

3.10

Knowledge Deepening
(Diversity)

3.00

Supportive

2.90
Knowledge Deepening
(Horizontal)

2.80
2.70
2.00

2.20

2.40

2.60

2.80

3.00

3.20

Mean importance in first cycle (scale 14)
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Table 3. Items in questionnaire filled in by academics
Item
no.
2

Supportive

Horisontal
Diverse

Knowledge Deepening

Vertical

Knowledge Widening (basics)

1
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Subject specific skills and competences in Business
3

3

Define criteria according to which an enterprise is defined and link the results
with the analysis of the environment to identify perspectives (i.e. SWOT, internal
and external value chain)

8

Identify the constitutional characteristics of an organisation (i.e. goals and
objectives, ownership, size, structure)

9

Identify the functional areas of an organisation and their relations
(i.e. purchasing, production, logistics, marketing, finance, human resource)

10

Identify the impact of macro- and microeconomic elements on business
organisations (i.e. financial and monetary systems, internal markets)

12

Change management

24

Use the respective instruments for business environment analysis
(i.e. industry analysis, market analysis, PEST)

2

Audit an organisation and design consultancy plans (i.e. tax law, investment,
case studies, project work)

7

Identify related issues such as culture and ethics and understand their impact on
business organisations

13

Managing a company by planning and controlling by use concepts, methods
and tools (i.e. strategy design and implementation, benchmarking, TQM, etc.

15

Understand details of business functions, business enterprises, geographic
regions, size of enterprises, business sectors and link them with the basic
knowledge and theories

17

Understand the principles of engineering and link them with
business/management knowledge (i.e. operations management, Gantt chart,
information technology)

19

Understand the principles of Law and link them with business/management
knowledge (i.e. competition law, taxation laws, etc.)

18

Understand the principles of ethics, identify the implications for business
organisations, design scenario (i.e. exploitation of human resources,
environment)

20

Understand the principles of psychology, identify the implications for business
organisations, and redesign (i.e. working in groups, teams, behavioural studies)

4

Identify and operate adequate software

5

Design and implement information systems

6

Identify and use adequate tools (i.e. market research, statistical analysis,
comparative ratios)

16

Understand existent and new technology and its impact for new/future markets

22

Understand und use bookkeeping and financial systems (i.e. profit and loss
account, balance sheet)
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Transferable

Organisation &
Communication

1

2

3

11

Learn-to-learn, i.e. how, when, where  new personal developments is needed
(i.e. rhetorics, presentation, working in teams, personal management)

21

Understand the structure of the foreign language, and develop a vocabulary
allowing to work i.e. in English as a foreign language

23

Understanding, reading, speaking, writing in a foreign language (i.e. working
in English as a foreign language)

1

Ability to analyse and structure a problem of an enterprise and design a solution
(i.e. entering a new market)

14

On the basis of knowledge acquired in university, identify the impact of culture
on business operations. (i.e. the possibility of seeling beer wordwide)

25

Work assignments abroad (i.e. work experience in an enterprise for 20 weeks
abroad)

5. Academics importance ratings of subject
specific skills
The presentation of results will be brief, focusing on the first and second cycles relationships.
The figure divides the skills into 4 quadrants by calculating the mean importance across
overall first and second cycle ratings, and then the subject areas are positioned into the 4 quadrants.
First it should be noticed that according to academics all areas grew more important in
the second cycle compared to the first cycle. This emphasises academics interest in second
cycle curricula but at the same time underlines the possible problems in designing and doing
teaching in first cycle programs. At the same time the findings present a paradox, because first
cycles normally last 3 to 4 years whereas second cycles are of 12 years duration. Obviously
first cycles offer much better possibilities to fulfil skills development, compared to second
cycles.
The first quadrant shows the subject areas that are of relatively great importance in both
first and second cycles. It is found that especially Organisation & Communication and Basic
Knowledge are the subject areas that academics perceive as highly important in both first and
second cycles. As for the second quadrant it is found that Transferable and Vertical Knowledge
Deepening skills are considered increased importance from first to second cycle. The third
quadrant shows that especially Horizontal Knowledge Deepening has low priority in both first
and especially second cycles. In the fourth quadrant, the one stating high importance in first
cycle and lower importance in second cycles, no areas are positioned, which underlines the
paradox described earlier on: there are no high priority of subject areas in first cycle which
lead to less focus and lower priority in second cycles.
To investigate these directions in priority, the correlations between latent constructs are
calculated and presented in Table 4.
There are significant correlations in all diagonal cells, which mean that the more important the topics are in the first cycle, the more important they become in second cycles. Besides, it is found that high importance for some subjects in first cycle results in higher priority in
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Table 4. Correlations between first and second cycle subject skills

First cycle
Firsty cycle: Basic Knowledge Widening
Firsty cycle: Knowledge Deepening (Vertical
Firsty cycle: Knowledge Deepening (Horizontal)
Firsty cycle: Knowledge Deepening (Diverse)
Firsty cycle: Support
Firsty cycle: Organisation and Communalisation
Firsty cycle: Transfer

0.28 0.23
0.34 0.20
0.39

Transfer

Organisation
and Communication

Support

Knowledge Deepening
(Vertical)
Knowledge Deepening
(Horizontal)
Knowledge Deepening
(Diverse)

Significant correlations of importance perception
of subject specific skills at First and Second Cycle

Basic Knowledge Widening

Second cycle

0.17 0.18
0.25 0.20
0.30
0.33
0.38
0.21 0.27

second cycles. For instance increasing importance of Basic Knowledge Widening in first cycles increase the importance in second cycles areas such as: Vertical Knowledge Deepening,
Organisation and Communication and Transferable skills. Overall it is interesting that no negative relationships are found, which would mean that subject areas given high priority in first
cycle, were given lower priority in second cycle, implying that such skills have reach a satisfactory level in first cycle.
Conclusions: These findings to a large extent confirms the discussions in the Business
Group of The Tuning project: More and increased heterogeneity in the quality of the students
starting in the first cycle of business programs; increased amount of basic knowledge because
new research require more time for teaching; and academics research fit in with the subject
areas taught in second cycles leading to higher priority of second cycles.

6. Relationships between generic and subject
specific skills
To make the connection with core curricula and subject specific skill and generic skills of line,
the relationships in academics ranking of the subject specific skill and ranking of generic skills are
investigated to find out the extent to which academics ranking of generic skills and competences
influence their importance ranking of subject specific skills, and thereby curricula development.
The descriptions in the line 1 paper divide the skills and competences into 3 main areas of
competences namely:
■ instrumental;
■ interpersonal;
■ systemic.
Based on this classification the investigations were carried out. The significant rank correlations are found in the Tables 5 and 6.
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Table 5. Rank correlation between generic and subject specific skills in first cycle

Systemic

Interpersonal

Support

Knowledge Deepening
(Diverse)

Knowledge Deepening
(Horizontal)

Knowledge Deepening
(Vertical)

0.18
0.16

0.20
0.17

Transfer

Analysis & Synthesis
Basic Knowledge Field
Basic Knowledge Professional
Decision Making
Elementary Computer Skills
Oral & Written Communication
Second Language
Critical & Self Criticism
Diversity & Multiculturalism
Ethical Commitment
Interdisciplinarity
Interpersonal Skills
Adaptability
Applying Knowledge
Capacity to learn
Creativity
Research Skills

Basic Knowledge
Widening

Importance of Generic Skills

Organisation
and Communication

Instrumental

Competences

Perception of importance of first cycle of Business Programs

0.17
0.19
0.16

0.22

0.19
0.25
0.17

0.21

0.30
0.20

Positive correlations means that the higher priority of a generic skill, the more emphasis
on the subject specific skill and vice versa.
Not many generic competences show significant correlations with the subject specific
competences. The reasons for this may be the complexity of the survey concerning rankings of
generic skills and competences.
The subject specific competence being most influenced (most significant correlations) by
ranking of generic skills is Organisation and Communications both in first and second cycles.
In general both positive and negative correlations are found, meaning that academics realise
that the limit duration of cycles must lead to prioritising subject specific competences. For
instance high priority of the Instrumental Competences: Decision Making and A Second Language influence in first cycle (table 5) the priority of the subject specific skill: Organisation and
Communication, but at the same time high priority of Basic Knowledge in the Field and of the
Profession decrease the importance of Organisation and Communication. High priorities of
some interpersonal generic competences have a negative impact on the importance evaluations of subject specific competences in first cycle, while high priority of some systemic
competences have a positive impact on the priority of subject specific competences. As for the
second cycle readers are asked to investigate table 6.
Conclusions: There are not many high correlations between the priority of generic and
subject specific competences. The significant correlations demonstrates that academics are
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Table 6. Rank correlation between generic and subject specific skills in second cycle

Systemic

Interpersonal

0.20

0.19
0.17

Transfer

Knowledge Deepening
(Diverse)

Knowledge Deepening
(Horizontal)

Knowledge Deepening
(Vertical)

Organisation
and Communication

Analysis & Synthesis
Basic Knowledge Field
Basic Knowledge Professional
Decision Making
Elementary Computer Skills
Oral & Written Communication
Second Language
Critical & Self Criticism
Diversity & Multiculturalism
Ethical Commitment
Interdisciplinarity
Interpersonal Skills
Adaptability
Applying Knowledge
Capacity to learn
Creativity
Research Skills

Basic Knowledge
Widening

Importance of Generic Skills

Support

Instrumental

Competences

Perception of importance of first cycle of Business Programs

0.16

0.20
0.25
0.17

0.16

0.16

0.16

0.18

aware that high priority of one skill require lower priority of other skills, because the contents
of curricula have to be taught in a limited period of time, for instance 5 years.

7. The achieved contributions from TUNING
The project TUNING European Educational Structures have proved very successful in
especially clarifying demands for generic and subject specific competences and the impact on
structuring core curricula. The project has also been able to raise the discussion on the most
appropriate ways to use the ECTS system, and link this system with the learning outcomes, and
thereby formulating an number of recommendations on the future use of the ECTS system on
the fourth line: Assessments and quality assurance, much more work has to be done, and that
is why a Tuning II project will focus more on these issues.
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Czy potrzebne s¹
nowe kierunki studiów
ekonomicznych?*
Prof. Urszula Sztandar-Sztanderska (Uniwersytet Warszawski)
Organizatorzy konferencji powierzyli mi przewodniczenie tej czêci spotkania. Chcia³abym przedstawiæ panelistów, którymi s¹ profesorowie Zbigniew Luty, Zbigniew Strzelecki i Adam
Budnikowski. Profesor Krzysztof Rutkowski, ze wzglêdu na inne zajêcia, nieco póniej w³¹czy
siê w nasz¹ rozmowê na temat tego, czy potrzebujemy wyspecjalizowanych, nowych kierunków studiów ekonomicznych.
Panowie reprezentuj¹ specjalnoci, które mog¹ byæ (nie wiem, czy ju¿ s¹, pewnie nam to
powiedz¹), kierunkami studiów i rozumiem, ¿e wokó³ potrzeby ich istnienia skoncentruje siê
nasza rozmowa. Oczywicie nie jest przes¹dzone, ¿e bêdziemy dyskutowaæ wy³¹cznie o tej
potrzebie oraz o tych konkretnych kierunkach i specjalnociach.
Pozwoli³am sobie przekazaæ panelistom pytania, które bêd¹ kanw¹ naszej rozmowy. Mam
nadziejê, ¿e pytania i uwagi z sali j¹ wzbogac¹. S¹ to nastêpuj¹ce pytania:
■ Jak g³êboko powinny byæ zró¿nicowane wyspecjalizowane studia ekonomiczne
i czy to zró¿nicowanie oznacza od razu ich odrêbnoæ kierunkow¹, czy te¿ kierunek powinien byæ wspólny, a poziom zró¿nicowania nie a¿ tak g³êboki?
■ Czy na studiach ekonomicznych, bez wzglêdu na kierunek, powinien byæ zachowany wspólny kanon przedmiotów, a jeli tak, to jak du¿y i co koniecznie powinien zawieraæ?
■ Czy powo³ywanie kierunków przez uczelnie wynika z ewolucji popytu na us³ugi
edukacyjne, ze specjalizacji kadry nauczaj¹cej, czy z dzia³ania rynku pracy? Czy
te¿ s¹ inne motywy mno¿enia kierunków studiów?
■ Czy tworzenie nowych kierunków studiów ekonomicznych sprzyja dostosowaniu
kszta³cenia do trendów europejskich i w³¹czeniu siê w proces boloñski? Czy dzia³a na korzyæ absolwentów, którzy bêd¹ wchodziæ na europejski rynek pracy?

Prof. Zbigniew Luty (Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu)
Bra³em niedawno udzia³ w dyskusji rodowiskowej, podczas której uzgodnilimy propozycjê
wyst¹pienia o powo³anie nowego kierunku rachunkowoæ. Oczywicie znam procedury  nie
jest tak, ¿e wystarczy, i¿ mamy chêci. Istnieje bowiem pewien cykl formalny. Przeprowadzilimy
* Niniejszy tekst zawiera obszerne fragmenty dyskusji panelowej. Pe³ny tekst  patrz www.fundacja.edu.pl
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badania nauczania rachunkowoci na wszystkich uczelniach w kraju i stwierdzilimy, i¿ mamy wielkie
zró¿nicowanie przedmiotów. W zwi¹zku z tym s¹dzimy, ¿e nale¿a³oby dokonaæ pewnej unifikacji.
Pracowalimy w nastêpuj¹cych zespo³ach: przedstawiciele katedr rachunkowoci, Stowarzyszenie
Ksiêgowych w Polsce, Rada Naukowa, a w ramach Rady Naukowej Komisja Edukacyjna i przedstawiciele Krajowej Izby Bieg³ych Rewidentów.
Jakie argumenty przemawiaj¹ za tym, a¿eby myleæ o powo³aniu nowego kierunku? Chcielibymy, aby nasi absolwenci mieli uhonorowan¹ w Polsce wiedzê z rachunkowoci, tzn. by nie musieli
przystêpowaæ do specjalnych egzaminów w zakresie us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych, a tak¿e by mogli mieæ uznane zdane egzaminy (nie wszystkie, lecz czêæ wystarczaj¹c¹ do
wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta). Otó¿ ustawa o bieg³ych rewidentach dopuszcza tak¹
sytuacjê, i¿ bêdzie uznanych piêæ przedmiotów. Natomiast my na uczelni nie mo¿emy tych przedmiotów odpowiednio wyprofilowaæ i dlatego mylimy o tym nowym trendzie uczenia. Jeli chodzi
o uznanie kwalifikacji absolwenta w Europie i wiecie, to nie wystarcza tylko praktyczna wiedza
i sprawdzenie siê w biznesie, ale kiedy kto ubiega siê np. o kontynuacjê studiów, musi wykazaæ,
jaki program studiów zrealizowa³ (liczba godzin, opis przedmiotów). I tu nie ma pe³nej porównywalnoci w uczeniu rachunkowoci na uniwersytetach w Europie i na wiecie oraz w naszych akademiach. Chcielibymy tak¿e bardziej teoretycznie przygotowaæ absolwentów do pracy w instytucjach Unii Europejskiej; dlatego szeroko w³¹czamy do programu takie przedmioty jak rachunkowoæ miêdzynarodowa, finanse miêdzynarodowe czy prawo Unii Europejskiej. Co do mo¿liwoci
profilowania specjalnoci bran¿owych  widzimy tylko jeden argument  otó¿ ustawa o finansach
publicznych narzuca nam obowi¹zek prowadzenia audytu wewnêtrznego. Audytorem wewnêtrznym mo¿e byæ osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje i zda specjalny egzamin. Równie¿ w tym
przypadku absolwent musi siê wykazaæ szczegó³ow¹ wiedz¹. Chcia³bym móc powiedzieæ, ¿e
aby zdaæ ten egzamin, wystarczy wiedza, któr¹ my przeka¿emy na rachunkowoci. Niestety, to za
ma³o. Dlaczego? Otó¿ w minimum programowym  kierunkowym brakuje godzin na przedmioty
specjalistyczne, na wiedzê szczegó³ow¹. W zwi¹zku z tym zaproponowalimy nastêpuj¹cy uk³ad
przedmiotów. Po pierwsze, przedmioty wspólne dla kierunków ekonomicznych (tzn. filozofia, socjologia, psychologia i etyka w biznesie), które zawsze powinny byæ przekazywane studentom. Do
tego dochodzi jêzyk obcy, wychowanie fizyczne, seminarium magisterskie  te przedmioty nie by³y
u nas kwestionowane w dyskusjach. Po drugie, przedmioty ilociowe: matematyka, statystyka, ekonometria, z bloku ekonomii i zarz¹dzania  mikroekonomia, makroekonomia, podstawy zarz¹dzania i teoria podejmowania decyzji i jeszcze z bloku finansów  finanse publiczne, finanse przedsiêbiorstw i finanse miêdzynarodowe. S¹ to przedmioty, które, jak uwa¿amy, powinny byæ w ramach
ka¿dego kierunku ekonomicznego. Nie ma wród nich np prawa, poniewa¿ chcielibymy mieæ
prawo ju¿ wyspecjalizowane w rachunkowoci na kierunku MBA. Tutaj jest ca³y blok przedmiotów
prawnych w liczbie 330 godzin i mielibymy m.in. nastêpuj¹ce przedmioty: prawo cywilne, pracy,
celne, dewizowe, podatkowe, europejskie, bankowe, karne, skarbowe, handlowe. Na przedmioty
z rachunkowoci oraz z finansów chcielibymy przeznaczyæ ok. 13001400 godzin, na przedmioty
wspólne (te podstawowe, kierunkowe)  tylko oko³o jednej trzeciej ca³oci. Taka jest koncepcja
wypracowana wspólnie przez zespo³y. Nie bylimy ca³kiem jednomylni. Zostawiam do dyskusji
problem, czy rozszerzyæ, czy zmieniæ niektóre przedmioty. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia  czy
nazywaæ kierunek rachunkowoæ, czy te¿ inaczej. Mielimy do wyboru dwa podejcia  albo
zamiana kierunku finanse i bankowoæ na rachunkowoæ i finanse, albo profilowanie nowego
kierunku rachunkowoæ. Wiele argumentów przemawia za tym, aby nie robiæ rewolucji i dlatego
proponujemy nowy kierunek  rachunkowoæ.
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Czy propozycja ta wynika z popytu na us³ugi edukacyjne, czy ze specjalizacji kadry nauczaj¹cej, czy te¿ z potrzeb rynku pracy? Uwa¿am, ¿e o decyzji powo³ania nowego kierunku
przes¹dza rynek pracy, ¿e najwa¿niejsze s¹ kwalifikacje absolwenta. Chodzi o przekazanie mu
kompendium wiedzy z zakresu rachunkowoci.

Prof. Zbigniew Strzelecki (Szko³a G³ówna Handlowa)
Reprezentujê Kolegium Ekonomiczno-Spo³eczne w SGH, w którym prowadzimy kierunek studiów gospodarka publiczna. Nie jest to wiêc pomys³, który rodzi siê dopiero teraz,
lecz idea, która zdoby³a akceptacjê grona ca³ego Kolegium, a obecnie zosta³a zaakceptowana przez Senat i skierowana do Ministerstwa. Odpowiadaj¹c na pytanie pierwsze, dotycz¹ce
uzasadnienia powo³ywania nowych kierunków studiów ekonomicznych, a w tym przypadku
gospodarki publicznej, chcia³bym stwierdziæ, ¿e decyduje o tym popyt na specjalistów okrelonej dziedziny  otoczenie gospodarcze i spo³eczne wskazuje na to, czy istnieje potrzeba
uruchamiania nowych kierunków studiów. W wyniku zmian w rzeczywistoci spo³ecznej,
których jestemy wiadkami, wy³aniaj¹ siê obszary, które wymagaj¹ specjalistów. Takim obszarem jest w³anie gospodarka publiczna. Bez pracowników tzw. s³u¿b mundurowych sektor gospodarki publicznej zatrudnia obecnie 4 mln osób. Na podstawie ekspertyz, które prowadzimy w ramach Miêdzyresortowego Zespo³u Prognozowania Popytu na Pracê (jednym
z ekspertów tego zespo³u jest pani prof. Sztanderska), stwierdzamy, i¿ rzeczywistoæ tak szybko siê zmienia, ¿e eksperci na podstawie dowiadczeñ polskich i wiatowych, nie s¹ w stanie
okreliæ dla 200250 tys. osób, na które bêdzie popyt na pracê w najbli¿szych dziesiêciu
latach, nawet nazwy ich zawodu. Czêæ tego popytu bêdzie generowana przez gospodarkê
publiczn¹. Edukacja powinna wyprzedzaæ takie zmiany w rzeczywistoci.
Po drugie, w otoczeniu gospodarczym i spo³ecznym pojawiaj¹ siê nowe instytucje o charakterze publicznym, których jeszcze kilka lat temu nie by³o, a dzisiaj zg³aszaj¹ ogromny popyt
na specjalistów. W instytucjach tych (np. w samorz¹dach wszystkich szczebli) brakuje okrelonych grup specjalistów. Odbiorc¹ tego typu specjalistów jest te¿ sektor organizacji pozarz¹dowych, który bêdzie przejmowa³ coraz wiêcej zadañ zarówno z sektora rz¹dowego, jak i z sektora samorz¹dowego. Istniej¹ wreszcie podmioty gospodarcze sektora publicznego, które funkcjonuj¹ na innych zasadach ni¿ firmy kieruj¹ce siê zasadami biznesu. S¹ to ramy okrelaj¹ce
potrzeby uruchamiania tego typu kszta³cenia.
Pytanie drugie: jak g³êbokie powinno byæ ró¿nicowanie studiów ekonomicznych, czy oznacza to od razu odrêbnoæ kierunkow¹? To rzeczywistoæ gospodarcza i spo³eczna decyduje o g³êbokoci ró¿nicowania tych kierunków kszta³cenia. ¯eby uzasadniæ swoje twierdzenie, wykorzystam propozycjê, któr¹ ju¿ tu przedstawiono. Mianowicie, niemo¿liwe jest, aby absolwent ogólnego kierunku ekonomii (np. teorii ekonomii) zosta³ w firmie ksiêgowym. Chcia³bym przytoczyæ
przyk³ad z ¿ycia. Oprócz tego, ¿e pracujê w SGH, pracujê równie¿ w innej firmie i tam jestem
odbiorc¹ absolwentów. Na stanowisku, które wymaga przygotowania ekonomicznego, ale z obszaru polityki spo³ecznej, dokumenty, które mi przygotowuje absolwentka kierunku polityki spo³ecznej na renomowanym uniwersytecie, mogê przyjmowaæ bez wiêkszych problemów dopiero
po trzech latach jej pracy. Ze wzglêdu na specyfikê tego, co robimy, wymagany jest pewien okres
dojcia do realizacji zadañ zgodnie z naszymi ¿yczeniami. Istnieje zapewne kilka dziedzin rzeczywistoci, którym powinny odpowiadaæ kierunki studiów ekonomicznych, w tym oczywicie,
gospodarka publiczna. Nie chcia³bym tutaj siê licytowaæ i stwierdziæ np., ¿e to powinno byæ 6, 7,
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8 czy 9 kierunków, bo to by³oby bez sensu. S¹dzê natomiast, ¿e o tym, jak ma wygl¹daæ lista
kierunków powinny zadecydowaæ obszary potrzeb spo³ecznych. Wa¿ne uczelnie, które maj¹
charakter akademicki, powinny w wiêkszym stopniu ni¿ dotychczas decydowaæ o tym, jak kszta³towaæ swoj¹ strukturê kszta³cenia. Ingerencja zewnêtrzna powinna siê sprowadzaæ do okrelenia
ram, zasad, kryteriów i regu³ monitoringu kszta³cenia na kierunkach.
Odpowiadaj¹c na pytanie trzecie, zwi¹zane z kanonem przedmiotów, który powinien byæ
wspólny, i z jego zawartoci¹  s¹dzê, ¿e podstawa studiów ekonomicznych powinna byæ wspólna. Podczas wczorajszej dyskusji pan prof. Kantecki obszerniej przedstawi³ prace prowadzone
nad kanonem w SGH. Chcê tylko powiedzieæ bardzo krótko, ¿e gdy spróbowalimy policzyæ,
ile przedmiotów powinien zawieraæ ten kanon, a tak¿e jaka powinna byæ relacja miêdzy przedmiotami podstawowymi, ogólnymi a przedmiotami, które s¹ kierunkowe i specjalizacyjne, to
okaza³o siê, ¿e w przybli¿eniu powinna ona wynosiæ 4060% przedmiotów ogólnych  podstawowych do przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych. Pan prof. Luty przedstawi³ listê
przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych. Nie chcia³bym siê odnosiæ do niej w szczegó³ach. Akceptujemy to, co jest w Informatorze SGH jeli chodzi o przedmioty podstawowe
i ogólne ze wzglêdu na charakter tego kierunku, natomiast przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne s¹ w Informatorze opisane dodatkowo. Tylko tytu³em przyk³adu chcê powiedzieæ, i¿
przedmiotami kierunkowymi s¹: administracja publiczna, finanse publiczne, prawo administracyjne i gospodarcze, analiza finansowa podmiotów sektora publicznego, polityka spo³eczna,
podstawy gospodarki regionalnej i lokalnej, teoria sektora publicznego, ekonomia rodowiska,
przedsiêbiorczoæ, finanse lokalne, sektor publiczny w Unii Europejskiej i ubezpieczenia. Przedmiotów bardziej specjalizacyjnych nie bêdê wymienia³.
I pytanie o to, z czego wynika powo³ywanie nowych kierunków: z popytu na us³ugi edukacyjne, ze specjalizacji kadry, czy z dzia³ania rynku pracy. Pewnie czynników jest kilka. Natomiast, tak jak powiedzia³em na samym wstêpie, g³ównym czynnikiem jest mo¿liwoæ odpowiedzenia przez edukacjê na potrzeby wynikaj¹ce z segmentuj¹cego siê, coraz bardziej specjalistycznego rynku pracy. Chcia³bym dodaæ, i¿ powinnimy mieæ wiedzê o tym, czego bêdzie
potrzebowa³ rynek za jaki czas, by edukacja mog³a do tego siê przygotowaæ. Powinnimy móc
antycypowaæ zmiany w systemie funkcjonowania gospodarki i spo³eczeñstwa oraz mieæ wiedzê o tym, jakie zawody bêdzie generowa³ rynek pracy po stronie popytu.
I ostatnia sprawa, czyli zgodnoæ kierunku ze standardami europejskimi. Czy tworzenie
nowych kierunków ekonomicznych sprzyja dostosowaniu kszta³cenia do trendów europejskich? W gospodarce publicznej, poza nied³ugimi okresami przejciowymi, Polska przyjmuje
wszystkie regulacje Unii Europejskiej, w zwi¹zku z tym nastêpuje równie¿ unifikacja kszta³cenia w tym obszarze w skali europejskiej. Nie bêdziemy w tej sprawie odbiegaæ od standardów europejskich. Bêd¹ istnia³y wspólne zasady funkcjonowania sektora publicznego. My
siê do tego dostosowujemy, w zwi¹zku z tym nie ma chyba tutaj podstaw do kwestionowania
tego, ¿e edukacja w tym obszarze w Polsce musi odpowiadaæ standardom sektora publicznego w Unii Europejskiej. Bêd¹ obowi¹zywa³y równie¿ wspólne zasady dzia³alnoci podmiotów gospodarczych sektora publicznego, st¹d, jak sadzê, ¿adnych odrêbnych treci w nauczaniu nie bêdzie. Jest te¿ kwestia unifikacji dzia³alnoci sektora pozarz¹dowego, czyli organizacji pozarz¹dowych. Nie bêdzie ¿adnych wiêkszych problemów, jeli chodzi o dostosowanie kszta³cenia do trendów europejskich, i to, ¿e bêdzie to nowy kierunek, niczemu, jak
s¹dzê, nie bêdzie przeszkadza³o.
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Prof. Adam Budnikowski (Szko³a G³ówna Handlowa)
Reprezentujê przede wszystkim siebie, ale ze wzglêdu na dowiadczenie, jakie zdoby³em,
mogê stwierdziæ, ¿e równie¿ dzielê siê dowiadczeniem Kolegium Gospodarki wiatowej SGH,
a z racji swych licznych kontaktów z innymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce i wydzia³ami uniwersyteckimi, na których kiedy nauczana by³a ekonomika handlu zagranicznego, mogê
powiedzieæ, ¿e korzystam tak¿e z tych dowiadczeñ. Ale oczywicie nikt mnie nie upowa¿ni³
do tego, ¿eby mówiæ w ich imieniu.
Rozpocznê od odpowiedzi na pytanie, czy powo³ywanie kierunków przez uczelnie wynika z ewolucji popytu na us³ugi edukacyjne, ze specjalizacji kadry nauczaj¹cej czy z oddzia³ywania rynku pracy? Czy istniej¹ inne motywy mno¿enia kierunków studiów? Budzi siê tu we
mnie dusza polemisty i muszê rozpocz¹æ od stwierdzenia, ¿e pytanie, w którym wystêpuje sformu³owanie motywy mno¿enia kierunków zawiera w sobie co taksuj¹cego. Je¿eli co siê
powiêksza liczbowo, to, mówi¹c o mno¿eniu, pytamy lekko negatywnie, mówi¹c o pomna¿aniu  lekko pozytywnie, a gdybymy chcieli pytaæ neutralnie, to zapytalibymy, dlaczego liczba
kierunków siê zwiêksza.
Program nauczania w szkole wy¿szej, a zatem liczba kierunków, zale¿y od popytu i poda¿y.
Popyt to, szeroko mówi¹c, rzeczywiste potrzeby wynikaj¹ce z osi¹gniêtego poziomu rozwoju
gospodarczego. Poda¿ za  to faktyczne mo¿liwoci nauczania. Najczêciej poda¿ jest wiêksza
od popytu. Dlaczego? Poniewa¿ czêæ uczonych bada zjawiska, które nie zyska³y jeszcze powszechnej akceptacji. Kiedy to grozi³o stosem, obecnie  wzruszeniem ramion. Je¿eli kto zajmuje siê np.  u¿yjê tu przyk³adu SGH  ekonomicznymi aspektami ochrony rodowiska, to
koledzy patrz¹, wzruszaj¹ ramionami i pytaj¹, czy nie ma jakiej powa¿nej dyscypliny, któr¹ móg³by
siê zaj¹æ. Wybra³em ten przyk³ad, bo to jest moje uboczne hobby, bardzo mi bliskie. Czêæ uczonych zajmuje siê tak¿e dyscyplinami schy³kowymi i ca³y wysi³ek wk³ada w to, ¿eby je utrzymaæ
po stronie poda¿y. I z tych dwóch przyczyn poda¿ jest czêsto wiêksza od popytu. Czasami popyt
jest wiêkszy od poda¿y, zw³aszcza w okresach prze³omu. Mielimy transformacjê i w krajach,
zw³aszcza tych s¹siaduj¹cych z nami, w których swoboda badañ i nauczania by³a relatywnie
mniejsza, nie by³o kadry, która mog³aby uczyæ zarz¹dzania, marketingu czy nawet miêdzynarodowych stosunków gospodarczych. Wtedy to poda¿ by³a mniejsza od popytu.
S¹ jednak inne czynniki, które decyduj¹ o tym, czego siê naucza, a mianowicie struktury.
Struktury siê broni¹ i w zwi¹zku z tym programy zmieniaj¹ siê wówczas, gdy wal¹ siê struktury.
Sorbonê zlikwidowano, czy podzielono na czêci, po 1968 roku. W Szkole G³ównej Handlowej zmiany programowe i likwidacja wydzia³ów nast¹pi³y wraz z transformacj¹. Niekiedy na
programy ma wp³yw ideologia (dawniej  filozofia marksistowska, dzi  marketing), czasami
za  wzglêdy ekonomiczne. Mi³oæ wszystkich uczelni rolniczych czy politechnik do zarz¹dzania ujawni³a siê w ostatnich latach.
Wszystkie te czynniki bardzo dobrze widaæ w historii kierunku ekonomicznego z przymiotnikiem miêdzynarodowe. Pierwszy etap to lata19591989, gdy istnia³ kierunek ekonomika handlu zagranicznego. By³a to odpowied na popyt (je¿eli mamy handlowaæ nie tylko
z RWPG, to ludzie musz¹ wiedzieæ co o marketingu, musz¹ znaæ jêzyki itd.). A wiêc zaczêto
tworzyæ ten kierunek: najpierw na Wydziale Handlu Zagranicznego w SGH (wówczas SGPiS),
od 1966 r. w Poznaniu, Sopocie i na Uniwersytecie £ódzkim. By³ popyt, tworzono poda¿.
W 1966 r. pan prof. Jerzy Dietl by³ dziekanem Wydzia³u Handlowo-Towaroznawczego, na któ-
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rym istnia³y dwa kierunki: ekonomika handlu wewnêtrznego i towaroznawstwo potem zwiêkszono ich liczbê, ¿e u¿yjê tutaj okrelenia obiektywnego, o trzeci kierunek ekonomika handlu
zagranicznego. I w³anie z r¹k Pana Profesora otrzyma³em wówczas indeks. W efekcie wykszta³cono rzeszê specjalistów, którzy pracowali w centralach handlu zagranicznego i umieli handlowaæ. Uzyskiwali oni przy okazji w ogóle dobre wykszta³cenie, takie, które umo¿liwia³o im pracê w dyplomacji. Na przyk³ad Jerzy Komiñski, który bardzo du¿o zrobi³ dla wst¹pienia Polski do NATO, jest absolwentem handlu zagranicznego. Nie mówiê o czystych ekonomistach, jak Leszek Balcerowicz, czy te¿ pierwszy szef gie³dy, co ma znaczenie czysto symboliczne. Tak¿e nasi obecni negocjatorzy z Uni¹ Europejsk¹ s¹ absolwentami tego kierunku.
Etap drugi rozpocz¹³ siê w roku 1990. Nast¹pi³a wówczas zmiana w popycie: popyt na
handel zagraniczny relatywnie siê zmniejszy³, wzrasta³ popyt na inne kierunki: na zarz¹dzanie
i marketing itd. Pojawi³y siê miêdzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne  bardzo dziwna konstrukcja, która istnia³a do 1997 r. na wszystkich uczelniach ekonomicznych. W koñcu lat
dziewiêædziesi¹tych zacz¹³ siê ruch po stronie popytu. Pojawi³y siê has³a: globalizacja, przyst¹pienie do Unii Europejskiej. Jednoczenie nast¹pi³o nasycenie rynku absolwentami zarz¹dzania,
marketingu, finansów, bankowoci oraz ponownie zainteresowanie studiami, nazwijmy to, miêdzynarodowo-ekonomicznymi. Co siê zaczê³o dziaæ równie¿ na szczeblu centralnym. Zaczêto
podejmowaæ przedsiêwziêcia, w stosunku do których mo¿na u¿yæ przymiotnika konwulsyjne.
19 czerwca 1997 r. zlikwidowano kierunek miêdzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne oraz powo³ano, przy utrzymaniu istniej¹cego kierunku stosunki miêdzynarodowe, kierunek
miêdzynarodowe stosunki gospodarcze. W uczelniach ekonomicznych wszyscy byli zadowoleni. Parê miesiêcy póniej Rada G³ówna wycofa³a siê z tego i zmieni³a formu³ê kierunku na
stosunki miêdzynarodowe. Sta³y siê one megakierunkiem, w który mog¹ siê wpisaæ absolwenci
uczelni ekonomicznych, ale tak¿e wielu innych. Stworzono minimum programowe, które, delikatnie mówi¹c, jest miêkkie. S¹ w nim np. takie sformu³owania, jak: Ka¿dy z powy¿szych przedmiotów mo¿e byæ realizowany w formie ró¿nych przedmiotów  to moje ulubione zdanie z tego
minimum programowego. O co chodzi? O to, ¿eby ka¿da uczelnia mog³a sprzedawaæ, w sensie
dos³ownym i w przenoni, kierunek stosunki miêdzynarodowe. A wiêc nie trzeba mieæ specjalisty od prawa miêdzynarodowego, od miêdzynarodowych stosunków gospodarczych, od miêdzynarodowych stosunków politycznych, tylko kilka osób, które wyk³adaj¹ przedmioty z przymiotnikiem miêdzynarodowe. U¿ywa³em tego przyk³adu wielokrotnie: zatrudniamy na uczelni
profesora glacjologii, by³ego ambasadora na Antarktydzie, który wyk³ada polsk¹ politykê polarn¹,
a dodatkowo protokó³ dyplomatyczny, i zg³asza autorski wyk³ad z prawa miêdzynarodowego.
Jeszcze zatrudnimy jakiego sfrustrowanego re¿ysera, który wy³o¿y miêdzynarodowe stosunki
filmowe i mamy kierunek stosunki miêdzynarodowe! Mo¿e przesadzam, ale niewiele. Co mamy
na uczelniach ekonomicznych? Mamy kierunek stosunki miêdzynarodowe, który faktycznie
w wiêkszoci szkó³ jest kontynuacj¹ starych kierunków. I tak np. absolwent otrzymuje dyplom, na
którym jest napisane Szko³a G³ówna Handlowa i na którym jest tak¿e napisane stosunki miêdzynarodowe. Nie wynika z tego, ¿e jest on np. ekonomist¹, choæ mo¿e faktycznie nim jest.
Teraz krótko odpowiem na pozosta³e szczegó³owe pytania. Czy potrzebne s¹ nam nowe
kierunki ekonomiczne? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Otó¿ w wietle tego, co powiedzia³em,
widaæ, ¿e nie uwa¿am, i¿ musi byæ bardzo du¿o kierunków ekonomicznych. Je¿eli uda nam siê
tak skonstruowaæ kierunki, ¿e bêdzie tylko ekonomia i zarz¹dzanie, to jestem za. Ze wzglêdu
jednak na te wszystkie czynniki, o których tutaj mowa, nie uda siê. Bo s¹ ci schy³kowi, jest
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interes ekonomiczny i ka¿dy chce sprzedawaæ co atrakcyjnego. W zwi¹zku z tym jestem prawie pewien, ¿e siê nie uda i dlatego uwa¿am, ¿e w tym konkretnym przypadku nale¿y zamieniæ
stosunki miêdzynarodowe nauczane na uczelniach ekonomicznych, na nazwê odpowiadaj¹c¹ treci, czyli np. miêdzynarodowe stosunki ekonomiczne. Dlaczego? Bo jest popyt, jest
poda¿, bo model kszta³cenia siê sprawdzi³.
Jak g³êboko powinny byæ zró¿nicowane studia ekonomiczne? Czy zró¿nicowanie oznacza
ich odrêbnoæ kierunkow¹? Powinny byæ zró¿nicowane znacznie, jeli chcemy mieæ kierunki,
i najlepiej w postaci kierunków. O kierunkach powinna decydowaæ uczelnia. Nie widzê ¿adnych powodów, dla których np. Szko³a G³ówna Handlowa, czy Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (któr¹ po SGH znam najlepiej, dlatego pos³ugujê siê tym przyk³adem) nie mia³yby same
decydowaæ o tym, jakie prowadziæ kierunki.
Czy na studiach ekonomicznych, bez wzglêdu na kierunek, powinien byæ zachowany pewien wspólny kanon przedmiotów? Jak du¿y, co powinien zawieraæ? Tak, powinien byæ zachowany, i nauczanie tego kanonu powinno trwaæ 2 lata. Powinny tam byæ powa¿ne dyscypliny,
czyli rzeczywiste przedmioty, takie, do których s¹ podrêczniki, a wiêc nie dyscypliny wydumane, nauczane tylko dlatego, ¿e kto siê nimi zajmuje.
Czy tworzenie nowych kierunków studiów sprzyja dostosowywaniu kszta³cenia do trendów europejskich, w³¹czenia siê w proces boloñski? Czy dzia³a na korzyæ absolwentów,
którzy bêd¹ funkcjonowaæ na europejskim rynku pracy? Wydaje mi siê, ¿e demonizujemy proces boloñski. Uwa¿am, ¿e uczyæ siê nale¿y od najlepszych. Nawet obecnie na rynku europejskim bardziej siê licz¹ dyplomy dobrych uczelni amerykañskich ni¿ uczelni, które podpisuj¹ siê
obiema rêkami pod Deklaracj¹ Boloñsk¹. Je¿eli Deklaracja Boloñska ma nam narzucaæ jakie
wzorce (tak jak  w przenoni  wzorzec maltañczyka, owczarka alzackiego czy innej psiej
rasy), to jestem przeciw. Je¿eli to rzeczywicie co wniesie, to jestem za. S¹dzê, ¿e o miejscu
absolwentów danego kierunku na rynku pracy bêdzie decydowa³a przede wszystkim ranga
uczelni, o któr¹ nale¿y dbaæ. Konkluduj¹c, uwa¿am, ¿e na uczelniach ekonomicznych powinien istnieæ wyodrêbniony kierunek ekonomiczny pod inn¹ nazw¹ ni¿ stosunki miêdzynarodowe. Bo to by³oby faktyczne zaakceptowanie stanu, który wystêpuje.

Prof. Urszula Sztandar-Sztanderska
Spróbujê wysnuæ konkluzjê z tych trzech wypowiedzi. Otó¿ wszyscy panowie wypowiadacie siê za potrzeb¹ ró¿nicowania studiów ekonomicznych  tutaj nie by³o ¿adnych gruntownych rozbie¿noci. Nazywacie je kierunkami, mówicie o tym, ¿e kanon wspólnej wiedzy
mo¿e siêgaæ od jednej trzeciej do 40% materia³u (bo tak przek³adam równie¿ te dwa lata Studium Podstawowego SGH w stosunku do piêciu). To s¹ wyranie studia ekonomiczne, tak¿e
wówczas gdy nosz¹ nazwê stosunki miêdzynarodowe. Jak rozumiem, uwarunkowanie ró¿nicowania studiów wynika w pierwszej kolejnoci z potrzeb rynku pracy, ale poza wymienionymi w pytaniu potencjalnymi przyczynami pojawi³o siê uwarunkowanie inne, instytucjonalne,
polegaj¹ce na tym, ¿e jest regulacja pañstwowa, która nazywa kierunek w okrelony sposób,
i to ju¿ stwarza pewien problem. Na przyk³ad de facto wyk³adane s¹ miêdzynarodowe stosunki
ekonomiczne, a mamy do czynienia z workiem, w którym trudno wyodrêbniæ cz³on ekonomiczny w nazwie. Jest to rozwi¹zanie typowo regulacyjne i rozumiem, ¿e gdyby mo¿na by³o
daæ dyplom, na którym by³oby napisane kierunek ekonomia w specjalnoci stosunki miê-
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dzynarodowe, to rozwi¹za³oby to problem. Takie rozwi¹zanie w ramach obecnych mo¿liwoci regulacyjnych jest chyba dopuszczone? Mo¿e nie jest dla Pañstwa zadowalaj¹ce, nie zmienia to jednak faktu, ¿e istnieje taka mo¿liwoæ. Czy sprzyja to dostosowaniu naszych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy, tego chyba do koñca nie wiemy, bo ten problem zosta³
ma³o zaakcentowany. Pan prof. Zbigniew Luty mówi³ o nim w zwi¹zku z funkcjonowaniem na
europejskim rynku pracy specjalistów od rachunkowoci, ale naprawdê europejskie uprawnienia w tym zakresie zdobywa siê w trakcie studiów podyplomowych i sk³adania odpowiednich
egzaminów. Oczywicie lepsze lub gorsze przygotowanie z okresu studiów mo¿e sprzyjaæ ³atwiejszemu uzyskaniu takich uprawnieñ. Powiadczaj¹ to przyk³ady naszych absolwentów, którzy
funkcjonuj¹ w miêdzynarodowych firmach doradczych czy audytorskich i takie uprawnienia
masowo zdobywaj¹. Znam tak¿e absolwentów SGH, którzy uzyskali te uprawnienia, a nie kszta³cili siê bynajmniej na kierunku rachunkowoæ. Dosta³am wiêc czêciow¹ odpowied na swoje pytania. Czêciow¹ w tym sensie, ¿e, jak widaæ, istnieje potrzeba zró¿nicowania i nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e nie mo¿na koñczyæ ekonomii ogólnej, bo wtedy nie ma siê w³aciwego przygotowania do funkcjonowania na rynku pracy. Niemniej powinien byæ dany wspólny podk³ad
podstaw ekonomicznych, bo inaczej przestaje siê byæ ekonomist¹. Inn¹ spraw¹ jest kwestia
regulacyjna: jak maj¹ siê nazywaæ dyplomy, jak je bêdziemy sprzedawaæ na europejskim rynku
pracy. Wa¿niejsza jest oczywicie wiedza, która ³¹czy siê z dyplomem. Odpowiednie certyfikaty bêd¹ honorowane, kiedy nasi absolwenci bêd¹ siê sprawdzali na rynku, ale równie¿ gdy
bêd¹ poddawani unifikacji. Proces boloñski oznacza d¹¿enie do osi¹gania w najszerszym zakresie porównywalnoci dyplomów i nie mo¿emy siê od niego odcinaæ, bo bêdziemy na tym
traciæ. Natomiast standardów bardzo szczegó³owych nikt nie próbuje tworzyæ.

Prof. Krzysztof Rutkowski (Szko³a G³ówna Handlowa)
Dziêkujê za zaproszenie do panelu, tym bardziej ¿e w zestawie kierunków, który zosta³
nam przedstawiony, znalaz³ siê kierunek logistyka i transport. Tak siê z³o¿y³o, ¿e od dwudziestu kilku lat zajmujê siê logistyk¹, a od przynajmniej jedenastu lat budujê w Polsce podstawy
nauczania logistycznego, a jest to pierwszy przypadek, kiedy do naszego przoduj¹cego orodka
logistycznego zwraca siê kto z prob¹ o opiniê. Mam wra¿enie, ¿e do tej pory propozycje
kierunków nadchodz¹ z innych zupe³nie stron. Dyscyplina, któr¹ siê zajmujê, jest bardzo specyficzna i nowa w Polsce. Pojawi³a siê wraz z nowym systemem, wielk¹ reform¹ przeprowadzan¹ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. I muszê powiedzieæ, ¿e pocz¹tkowo nie by³o na tê
dyscyplinê wielkiego zapotrzebowania, po prostu gospodarka i biznes boryka³y siê z trochê
innymi problemami. Natomiast kilka uczelni w Polsce potraktowa³o j¹ bardzo powa¿nie, stworzy³o podstawy rozwoju, powo³a³o bardzo mocne orodki i podjê³o badania. I jeli kto stawia
mi pytanie, czy powinien byæ osobny kierunek logistyczny, to muszê powiedzieæ, ¿e mam do
tego bardzo ambiwalentne podejcie i zaraz wyjaniê dlaczego. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e pewne
orodki chcia³yby ten kierunek rozwin¹æ z tego wzglêdu, ¿e pojawi³o siê nañ du¿e zapotrzebowanie rynkowe, ¿e jest to bardzo modna dyscyplina. Tylko ¿e logistyka jest tak¹ dziedzin¹,
w której kszta³ci siê na bardzo ró¿nym poziomie. W Szkole G³ównej Handlowej kszta³cimy
mened¿erów logistycznych, którzy zarz¹dzaj¹ wielkimi systemami, i s¹ to specjalici, których
nie ma w Polsce zbyt wielu, co najwy¿ej kilkuset. Kszta³cimy na ró¿ne szczeble rednie specjalistów analityków, a na si³ê mo¿emy te¿ kszta³ciæ ludzi, którzy bêd¹ pracowali w magazynach
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czy ewentualnie na jeszcze ni¿szych stanowiskach. I wówczas bêdziemy udawali, ¿e kszta³cimy na poziomie akademickim. Okazuje siê, ¿e rynek potrzebuje ograniczonej liczby bardzo
dobrze wykszta³conych logistyków oraz bardzo wielu osób przygotowanych tylko zawodowo.
I nagle okazuje siê, ¿e od osób przygotowanych zawodowo nale¿y tak¿e wymagaæ wiedzy
akademickiej. Takie kszta³cenie wyranie wchodzi w obszar zainteresowania uczelni o charakterze akademickim, choæ siê okazuje, ¿e prawdopodobnie nie ma wielkiego zapotrzebowania
rynku na takich absolwentów. Jak na tym tle przedstawiaj¹ siê absolwenci logistyki? Otó¿ postrzegam logistyka jako osobê, która przede wszystkim jest bardzo dobrze przygotowana jako
ekonomista i specjalista od zarz¹dzania, dlatego ¿e planowanie, wdra¿anie stanów logistycznych, kontrolowanie  to s¹ dziedziny, w których jest potrzebna rozbudowana wiedza dotycz¹ca zarz¹dzania operacjami, marketingu, finansów, zarz¹dzania jakoci¹, systemów informacyjnych i innych, a do tego pewna wiedza specjalistyczna, która pozwoli zrozumieæ zarz¹dzanie
logistyczne. Je¿eli mówimy o kierunku, to mia³em to nieszczêcie, ¿e spotka³em siê z kilkoma
bardzo u³omnymi propozycjami, a potem nagle pojawi³a siê propozycja logistyka i transport.
Dlaczego transport? Przecie¿ takich dziedzin jak transport jest w logistyce du¿o wiêcej. S¹
ludzie, którzy zajmuj¹ siê tylko zarz¹dzaniem zapasami, s¹ ci, którzy zajmuj¹ siê sk³adami b¹d
zakupami, gospodark¹ materia³ow¹ czy systemami informacyjnymi. A tu jest wyrane zaproszenie do tego, ¿eby po³¹czyæ nowoczesn¹ dyscyplinê zarz¹dzania (logistykê) z dyscyplin¹,
która by³a bardzo rozwiniêta i popularna raczej w poprzednim systemie. A wiêc, po pierwsze,
gdybym by³ ju¿ do tego zmuszony, ¿eby otwieraæ kierunek, to powiedzia³bym wyranie 
twórzmy kierunek logistyka, a nie logistyka i transport.
I druga sprawa. Obserwujê kariery naszych absolwentów i mogê owiadczyæ, ¿e wród
tych, którzy wyszli z mojego seminarium, ze cie¿ki logistycznej SGH, nie ma bezrobotnych.
Dlaczego? Bo oni byli bardzo dobrze przygotowani ogólnie. Jeli mielibymy realizowaæ który
ze znanych mi scenariuszy kierunków, na których na kierunku logistyka od drugiego czy
trzeciego roku s¹ wprowadzane przedmioty typu transport, ale w rozbiciu na takie szczegó³y
jak ekonomika transportu, organizacja transportu, polityka transportowa, opakowania, kody
kreskowe, magazynowanie, przechowalnictwo, to pragnê zapytaæ  komu to jest potrzebne? To
nie jest na pewno potrzebne ludziom, którzy maj¹ byæ mened¿erami logistycznymi, planowaæ,
wdra¿aæ, kontrolowaæ systemy. To jest potrzebne komu, kto bêdzie pracowa³ w magazynie.
Je¿eli to jest potrzebne komu, kto bêdzie pracowa³ w magazynie, na ni¿szym szczeblu, to po
prostu powiedzmy, ¿e ten kierunek jest potrzebny do kszta³cenia zawodowego, a nie akademickiego.
Nastêpna bardzo wa¿na sprawa. Otó¿ rozumiem, ¿e idea powo³ania kierunku pojawia siê
wtedy, kiedy mylimy: chcemy mieæ specjalistê z tego kierunku. Ale czy rzeczywicie trzeba
otwieraæ kierunek, je¿eli chce siê mieæ specjalistê z kierunku? Przecie¿ naprawdê mo¿na wspaniale prowadziæ ludzi do specjalizacji cie¿kami specjalizacji, cie¿kami studiów, elastycznymi
systemami edukacji, co mamy w SGH. Niewykorzystane s¹ mo¿liwoci, jakie daj¹ seminaria
magisterskie, ró¿nego typu praktyki i dlatego jestem przeciwny mno¿eniu kierunków. Byæ mo¿e
jestem przeciwny tak¿e z tej przyczyny, ¿e by³em humboldtczykiem, pracowa³em 3 lata na
uniwersytecie w Niemczech i wiem, jak wspaniale tam funkcjonuje Weltwirtschaftslehre czy
Betriebswirtschaftshaftslehre i w ramach tego ca³a plejada ró¿nego typu specjalizacji kierunkowych. Tak samo jest w Stanach Zjednoczonych. W naszej dziedzinie s¹ potrzebni generalici,
których firmy przejmuj¹ i których potem wprowadzaj¹ na w³asne cie¿ki rozwoju. Przestañmy
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wierzyæ, ¿e mo¿na w uczelni przygotowaæ specjalistê do miejsca pracy w konkretnej firmie 
¿aden uniwersytet tego nie czyni. Natomiast firmy  chêtnie kupuj¹ ludzi, którzy maj¹ bardzo
wysoki iloraz inteligencji, a ponadto opanowali matematykê wy¿sz¹, znaj¹ jêzyki obce, podstawy zarz¹dzania, podstawy ekonomii, a potem, jak ich siê wprowadzi na cie¿kê szkolenia korporacyjnego, jak im siê da szlif, to z nich powstaj¹ wspaniali logistycy. Nie dajê jednoznacznej
odpowiedzi, czy jestem za powo³ywaniem nowych kierunków, czy nie. Muszê natomiast stwierdziæ, ¿e obserwujê, jak przez tworzenie nowych kierunków nastêpuje usztywnianie struktur
i zabijanie elastycznoci systemu, który reaguje na sygna³y rynku. A co mówi rynek? Przez kilka
lat rynek ch³on¹³ logistyków, dzisiaj natomiast pojawia siê wród nich bezrobocie. Kiedy za 2,
3 lata wyjd¹ absolwenci ze szkó³ logistycznych, kiedy studenci kszta³ceni w ramach tych kierunków bêd¹ wchodzili w ¿ycie, to bêd¹ wchodzili w wiat ludzi bezrobotnych. A wiêc nale¿y
powo³ywaæ kierunki tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione. W mojej dziedzinie  w takim kszta³cie jak proponowano  mam bardzo ambiwalentne i raczej sceptyczne podejcie. Potrzebne s¹
bardzo mocne podstawy ekonomiczne, bardzo mocne podstawy zarz¹dzania, choæby dlatego,
¿e dzi w wiecie przestaj¹ dominowaæ struktury awansu pionowego. Przecie¿ dzisiaj nie robi
siê kariery w jednym pionie, tylko ludzie s¹ przerzucani miêdzy pionami, w zespo³ach projektowych, w firmach wirtualnych, które kszta³c¹ bardzo cile i fachowo. Byæ mo¿e robimy absolwentom wielk¹ krzywdê, kszta³c¹c ich w¹skospecjalistycznie, dlatego ¿e kiedy siê oka¿e, ¿e
oni w swej dziedzinie nie znajd¹ pracy, to zarazem nie bêd¹ akceptowani w innej.

Prof. Urszula Sztandar-Sztanderska
Przedstawi³ pan trochê inne stanowisko ni¿ poprzedni panelici, dla których uruchomienie
kierunku staje siê jak gdyby warunkiem kszta³cenia kierunkowego. Pan za stoi na stanowisku,
¿e w ramach kszta³cenia ogólnego te¿ mo¿na uzyskaæ ukierunkowanie. A dobry poziom kszta³cenia  bez wzglêdu na to, jak¹ metk¹ bêdzie opatrzony  sprawdzi siê na rynku pracy.

Dyskusja
Prof. Jerzy Dietl (Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoci w £odzi,
Wy¿sza Szko³a Biznesu  National Louis University w Nowym S¹czu)
W niektórych wypowiedziach przewija³a siê chêæ porównywania tego, co jest teraz, z tym,
co by³o kiedy. Uwa¿am, ¿e nie mo¿na dokonywaæ porównañ z okresem, kiedy siê wt³acza³o
w umys³y m³odych ludzi negatywn¹ wiedzê, jak s³usznie mawia Leszek Balcerowicz. Nie jest
rzecz¹ przypadku, ¿e gdy odzyskalimy niepodleg³oæ, to najlepiej prowadzili biznes filozofowie czy absolwenci politechnik, bo oni po prostu umieli porz¹dnie myleæ. Im pomaga³o ich
ogólne wykszta³cenie. Nie negujê olbrzymiej potrzeby istnienia ró¿nych specjalistów, ale, po
pierwsze, do tego wystarcz¹ studia zawodowe. Jeli chcecie mieæ techników, mo¿na poradziæ
studia zawodowe i takich techników wykszta³ciæ. Je¿eli natomiast chcecie mieæ ludzi wykszta³conych, to mi to nie wystarcza. Przypominam sobie, jak obserwowalimy audytorów w du¿ych
projektach inwestycyjnych, np. w Polsko-Amerykañskim Funduszu Wspó³pracy. Oni mieli porz¹dne wykszta³cenie ekonomiczne, porz¹dne przygotowanie metodyczne, i rzeczywicie potrafili nam zrobiæ porz¹dn¹ analizê, bo byli ekonomistami. Tworzenie odrêbnego kierunku jest
wyrzuceniem jeszcze jednej dzia³ki finansów z innych kierunków  pytam siê  jakich? Mo¿na
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byæ ekonomist¹ czy specjalist¹ od zarz¹dzania, je¿eli siê nie zna mo¿liwoci pozyskiwania
róde³ informacji. Aby zdobyæ wiedzê o pozyskiwaniu róde³ informacji, trzeba mieæ porz¹dne wyk³ady z ksiêgowoci. Tutaj przewinê³a siê myl, ¿e powstaj¹ pewne instytucje (organizacje non-profit), sektor publiczny, wobec tego potrzeba specjalistów do tego sektora i to jest
instytucjonalny punkt widzenia. Podam przyk³ad  tzw. marketing nie jest oczywicie ¿adn¹
nauk¹, tylko eklektyczn¹ wiedz¹ z kierunku. W dawnych czasach czêsto bra³em udzia³ w organizacji ró¿nych jego miêdzynarodowych stowarzyszeñ. Jakich mymy tam mieli ludzi? Mielimy matematyków, bo byli potrzebni, mielimy psychologów, bo byli potrzebni, mielimy ekonometryków, bo trzeba by³o budowaæ d³ugookresowe modele, mielimy oczywicie ekonomistów, bo to by³o potrzebne. Oni wszyscy byli równie¿ od marketingu  trochê siê tego marketingu douczyli na bazie tych podstawowych dyscyplin. Tak samo jest z organizacjami nonprofit: potrzebujemy socjologa, bo jest instytucja; potrzebujemy dobrego ekonomisty, bo trzeba
zoptymalizowaæ. Tworzenie nowych bytów w postaci kierunków studiów jest tutaj niepotrzebne i bardzo niebezpieczne.
Jeszcze jedna uwaga, któr¹ nies³ychanie trafnie podj¹³ pan prof. Strzelecki: przecie¿ przy
tej zmiennoci rynku pracy nie mo¿na ex ante ustalaæ, czy jest zapotrzebowanie na jak¹ w¹sk¹
dziedzinê, bo przecie¿ to siê zmieni po 23 latach. Trzeba daæ studentom porz¹dn¹ podstawê
kszta³cenia ekonomicznego.
I ostatnia uwaga: we wszystkich kierunkach, które by³y tutaj wymieniane, bez trudu mo¿na
ludzi wykszta³ciæ, nawet w¹sko, w ci¹gu 2 lat czy pó³tora roku. Im szersza baza studiów, tym
wiêksze mo¿liwoci najrozmaitszych specjalizacji. Najrozmaitszych  choæby tych drugich poziomów, o których mówi³a pani prof. Sztanderska, a wiêc specjalnoci, dalej: specjalizacji itd.
Poza tym, jeli my tego nie robimy, to hamujemy inwencjê szkó³ wy¿szych. Bo przecie¿ specyfika uczelni polega równie¿ na tym, ¿e znajdzie siê wybitny profesor, który w jakiej dzia³ce co
znacz¹cego robi. Uwa¿am, ¿e tego nie nale¿y niszczyæ. Jeli chodzi o stosunki miêdzynarodowe, to powiedzmy szczerze  handel zagraniczny istnia³ w uczelniach, bo to by³a uprzywilejowana dziedzina. Wiadomo, ¿e absolwenci tego kierunku mogli jedziæ za granicê, je¿eli
nale¿eli do okrelonych instytucji, np. do partii. Oczywicie, ka¿dy mia³ ochotê mieæ kontakt
z handlem zagranicznym i go studiowaæ. W dzisiejszej sytuacji nie mo¿e istnieæ najmniejsze
przedsiêbiorstwo nie znaj¹ce rynku miêdzynarodowego od strony organizacji handlu zagranicznego. Teoria handlu zagranicznego jest jedn¹ z najwa¿niejszych teorii ekonomicznych. Jak
mo¿na bez handlu zagranicznego w ogóle mówiæ o ekonomii? Natomiast stosunki miêdzynarodowe s³usznie zosta³y odrzucone z kierunków ekonomicznych, bo Rada G³ówna postanowi³a, ¿e s¹ to studia spo³eczne, z podstawowymi dziedzinami: politologi¹, prawem miêdzynarodowym, socjologi¹.

Prof. Ryszard Domañski (Wy¿sza Szko³a Handlu i Finansów
Miêdzynarodowych)
Chcia³bym najpierw odnieæ siê do g³osów panelistów i potem przedstawiæ jeszcze raz
swoj¹ propozycjê. Przychylam siê do wyst¹pienia profesorów Dietla i Rutkowskiego, ich ogólnego nastawienia wobec wagi kszta³cenia ogólnego na tle szkolenia zawodowego. Najpierw
nawi¹¿ê do g³osu prof. Strzeleckiego, który powiedzia³, i¿ nie wyobra¿a sobie, aby specjalista
od teorii ekonomii móg³ byæ dobrym ksiêgowym. Kierujê placówk¹ edukacyjn¹, w której od 7
lat nie mogê wydobyæ dobrego bilansu od ksiêgowych. I w³aciwie dopiero postawienie sprawy
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na gruncie teorii ekonomii pozwala zrozumieæ, co siê dzieje z takimi prostymi rzeczami jak
pozycje bilansu i jak je zapisywaæ w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów.
[...] I wreszcie  jakie kierunki studiów? W komunikacie przedstawionym na tê konferencjê
opowiedzia³em siê za trzema kierunkami kszta³cenia ekonomicznego. Jak je rozró¿ni³em, wedle jakich kryteriów? Rozró¿nienie wy³ania siê w nastêpstwie ró¿nic w sposobie stawiania problemów i w lad za tym ró¿nic w przedmiocie odkryæ naukowych. Stosuj¹c uproszczenie, mówiê o kierunku ekonomia. Ekonomia pyta, jakie zjawiska i zachowania objania proces gospodarczy, odkrywa wyjaniaj¹c¹ moc danego czynnika lub kategorii w ró¿nych zastosowaniach. Dlatego dewiza formu³uj regu³y istoty czystego dzia³ania danego czynnika, w abstrakcji
od innych prowadzi do formowania praw, modeli ekonomicznych.
Druga dyscyplina (czy kierunek) to business economics. Ta dziedzina pyta, jakie czynniki
okrelaj¹ dane zjawisko, proces zachowania, wybór, przyjmuj¹c punkt widzenia indywidualnego decydenta, podejmuj¹cego wybory w imiê w³asnego interesu (firmy, osoby). Poszukuje siê,
czy czego nie pominiêto w opisie i to wchodzi do modeli ekonometrycznych oraz do szukania
eklektycznych istotnoci wp³ywu czynników.
I wreszcie polityka publiczna, która pyta o wybory dokonywane przez podmiot decyzyjny,
ale w imieniu nie swoim, lecz zbiorowoci. Tutaj mamy takie przedmioty jak np. public policy
czy public choice. Jasne jest, ¿e z tym siê te¿ wi¹¿e sylwetka absolwenta i to, czym ów absolwent ma siê zajmowaæ w pracy zawodowej. Kierunek ekonomia kszta³ci przede wszystkim
na potrzeby reprodukcji rozszerzonej samego sektora, pozosta³e kierunki kszta³c¹ na potrzeby
szeroko rozumianej praktyki.
Kieruj¹c siê takim rozumowaniem, rok temu z³o¿y³em u rektora SGH strategiê tej uczelni.
Zaproponowa³em podzia³ SGH na trzy wydzia³y  szko³ê public policy, economics i business
administration. Wi¹za³oby siê to z przesuniêciem i ³¹czeniem struktur obecnie istniej¹cych.
[...] To tyle, jeli chodzi o kierunki kszta³cenia.
I wreszcie, jak mantrê powtarzam, ¿e to, ile ma byæ kierunków, to jest jedna sprawa, a druga to jest poziom kszta³cenia  w jaki sposób mierzalny. My, ekonomici, mo¿emy te poziomy
precyzyjnie zmierzyæ na podstawie rodzaju podrêczników, które s¹ uznawane za bazowe. St¹d
mamy poziom licencjacki i magisterski, a rozró¿niamy to na podstawie nie tego, ilu mamy pracowników samodzielnie zatrudnionych i profesorów belwederskich, tylko na podstawie tego,
czy wyk³ad jest prowadzony na podstawie podrêcznika poziomu redniego, wy¿szego czy bazowego. I tu jest najwiêcej do zrobienia. [...]

Dr Stanis³aw Macio³ (Szko³a G³ówna Handlowa)
[...] Je¿eli chodzi o kierunki studiów, to wydaje mi siê, ¿e proces boloñski daje nam
szansê rozwi¹zania dyskutowanego tu problemu: czy kszta³ciæ na dwóch kierunkach  ekonomii i zarz¹dzaniu, czy te¿ w ramach wiêkszej liczby kierunków studiów. Jeli w przysz³oci  a mylê, ¿e do tego dojdzie  wprowadzimy studia dwustopniowe, tzn. studia licencjackie i nastêpuj¹ce po nich studia magisterskie, to nie bêdzie wiêkszych przeszkód, aby
studia licencjackie ograniczyæ do dwóch wspomnianych kierunków. Na ich podstawie na
studiach magisterskich  traktowanych jako studia II stopnia  moglibymy rozszerzyæ gamê
kierunków studiów. Tu by³aby szansa na uruchomienie równie¿ innych  poza dotychczasowymi  kierunków studiów ekonomicznych (np. dyskutowane dzi miêdzynarodowe stosunki gospodarcze i rachunkowoæ). [...]
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Jak ju¿ pañstwu wiadomo, wniosek Szko³y G³ównej Handlowej do Pañstwowej Komisji
Akredytacyjnej o zatwierdzenie kierunku gospodarka publiczna, na którego prowadzenie
uczelnia mia³a okresow¹ zgodê Ministra Edukacji Narodowej na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, zosta³ przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego zaopiniowany negatywnie. [...] G³ówn¹ przyczyn¹ odmowy by³o to, ¿e sporód 21 przedmiotów tworz¹cych minimum programowe
kierunku gospodarka publiczna 18 przedmiotów wystêpuje równie¿ w minimum programowym kierunku ekonomia. Poniewa¿ w SGH te 18 przedmiotów to s¹ przedmioty obowi¹zkowe i wspólne dla wszystkich kierunków studiów, móg³bym powiedzieæ, ¿e Szko³a ma tylko
jeden kierunek studiów  ekonomiê, a przecie¿ tak nie jest. Oferta przedmiotów kierunkowych na kierunku gospodarka publiczna, o której mówi³ pan prof. Strzelecki zawiera  jeli
siê nie mylê  1011 przedmiotów, i s¹ to przedmioty ca³kowicie odmienne od tych oferowanych na kierunku ekonomia. Te kierunki studiów wyranie siê ró¿ni¹. W SGH po wspólnym
bloku przedmiotów realizowanych w ci¹gu 2 lat studiów nastêpuje kszta³cenie kierunkowe
i specjalnociowe. Jest to zgodne zarówno z minimalnymi wymaganiami programowymi uchwalonymi przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego, jak i standardami wypracowanymi przez
Fundacjê Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Prof. Stefan Grzesiak (Uniwersytet Szczeciñski)
Chcia³bym zabraæ g³os w imieniu uczelni spoza Warszawy, gdy¿ dotychczas wystêpowali
g³ównie gospodarze. Jest to zrozumia³e, maj¹ bowiem najwiêcej dowiadczeñ w tematyce poruszanej w dyskusji.
Powstawanie nowych kierunków studiów czêsto wi¹¿e siê z doranymi interesami uczelni
i wydzia³ów, nierzadko g³ównie ekonomicznymi. By³o tak zw³aszcza w ostatnich latach. Nale¿a³oby zwróciæ uwagê na trzy zasadnicze sprawy:
 problem stanu kadry i firmowania przez ni¹ kierunku;
 kwestiê mody i oczekiwañ kandydatów oraz przysz³ych absolwentów;
 sprawy administracyjne i formalne, wynikaj¹ce z decyzji organów zwierzchnich.
Proces boloñski zak³ada od 2009 r. studia dwustopniowe na terenie ca³ej Unii Europejskiej.
Od 10 lat prowadzimy w Uniwersytecie Szczeciñskim wspólne studia polsko-niemieckie z informatyki ekonomicznej. Nasza dotychczasowa formu³a wspó³pracy z partnerem niemieckim
musia³a ulec zmianie ze wzglêdu na koniecznoæ przejcia na dwustopniowy system studiów.
By³o to warunkiem dalszego finansowania tego projektu przez stronê niemieck¹ i zosta³o potraktowane jako absolutne minimum.
W zwi¹zku z tym najlepsze by³oby moim zdaniem pozostawienie na studiach licencjackich dwóch profili (kierunków): ekonomii i zarz¹dzania. Proponujê, aby dla specjalnoci (czy
te¿ kierunków II rzêdu) zosta³o wyznaczone minimum liczby profesorów (np. trzech) firmuj¹cych dan¹ specjalnoæ i prowadz¹cych tam seminaria. W ramach takiego rozwi¹zania mo¿na
uzyskaæ ochronê przed zbytnim rozdrobnieniem kierunków oraz tworzyæ te specjalnoci, które
dana uczelnia czy wydzia³ ma najlepsze. W mojej uczelni mamy wystarczaj¹c¹ liczbê profesorów z rachunkowoci, aby stworzyæ nowy kierunek. W tej sytuacji jest zrozumia³e, ¿e bêd¹ do
tego d¹¿yli. Podobna sytuacja w innej dyscyplinie mo¿e zaistnieæ w innych uczelniach. By³oby
wówczas korzystne, aby raczej tworzyæ nowe specjalnoci. Jest to ³atwiejsze i znacznie szybsze
oraz nie wymaga spe³nienia tylu formalnych wymogów zarówno przy ich tworzeniu, jak i przy
likwidacji. Dla kierunku istnieje wiele przeszkód administracyjnych i procedura znacznie siê
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wyd³u¿a. W proponowanym przeze mnie rozwi¹zaniu specjalnoæ jest integralnie zwi¹zana ze
rodowiskiem naukowym, a poza tym mo¿e byæ szybciej i swobodniej kszta³towana zgodnie
z rozwojem naukowym jednostki, jej interesem oraz wymogami rynku edukacyjnego.

Prof. Marek Ratajczak (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Chcia³bym rozpocz¹æ od przytoczenia dwóch przyk³adów. W czasie jednej z moich pierwszych wizyt na tzw. Zachodzie spotka³em siê z przyjacielem, który w³anie skoñczy³ studia
prawnicze w renomowanej uczelni i dosta³ siê do znakomitej kancelarii prawniczej w Londynie. Pokaza³ mi listê osób, które przyjêto wraz z nim na sta¿. Ku mojemu zaskoczeniu, sporód
kilkunastu sta¿ystów mniej ni¿ po³owa ukoñczy³a studia ekonomiczne lub prawnicze, pozostali reprezentowali ró¿ne inne dziedziny nauki (np. historiê). W tamtych czasach nie bardzo mieci³o mi siê w g³owie, jak mo¿na do firmy prawniczej przyjmowaæ ludzi po tego typu studiach.
I drugi przyk³ad: nie tak dawno, na konferencji organizowanej przez prof. Dietla, wyst¹pi³
reprezentant jednego z du¿ych banków inwestycyjnych, dzia³aj¹cych ju¿ w Polsce. Przedstawi³ kryteria, którymi kieruje siê ten bank przyjmuj¹c ludzi do pracy. Kryteriów tych by³o oko³o
dwudziestu. Znajdowa³a siê wród nich oczywicie tzw. wiedza kierunkowa, ale, po pierwsze,
by³a tylko jednym z kryteriów sporód dwudziestu, a po drugie  by³a przedstawiona jako n-ta,
na zasadzie, ¿e oczywicie te¿ ma znaczenie, ale nie przesadzajmy, bo tak naprawdê chcemy
zatrudniæ cz³owieka inteligentnego, o szerokich horyzontach, który wpisze siê w zespó³, a my
go dalej bêdziemy kszta³towaæ w ramach tego zespo³u.
Nawi¹zuj¹c do wypowiedzi prof. Budnikowskiego dotycz¹cej kierunku miêdzynarodowe
stosunki gospodarcze i jego poprzednika, jakim by³ handel zagraniczny, chcia³bym stwierdziæ, ¿e w swoim czasie sam nale¿a³em do tych, którzy bardzo chcieli prowadziæ zajêcia na
handlu zagranicznym, a nie na handlu wewnêtrznym. Wynika³o to z tego, ¿e przeciêtny student
handlu zagranicznego by³ lepszym studentem ni¿ przeciêtny student handlu wewnêtrznego.
Tyle tylko, ¿e nie by³o to konsekwencj¹ szczególnej wartoci edukacyjnej kierunku jako takiego, ale jego  zw³aszcza w tamtej epoce  znacznej atrakcyjnoci dla kandydatów, a nastêpnie
studentów.
Wydaje mi siê, ¿e g³ównym problemem zwi¹zanym z pomys³ami powo³ania nowych kierunków jest nie tyle sama idea, ile proponowany sposób jej realizacji, gro¿¹cy ograniczaniem
edukacji w ramach podstaw wiedzy ekonomicznej. W efekcie np. w przedstawionej przez prof.
Lutego propozycji programowej ewentualnego kierunku rachunkowoæ makroekonomia mia³aby wystêpowaæ w doæ skromnym rozmiarze godzinowym, choæ na szczêcie jednak dwa
razy wiêkszym ni¿ korespondencja w biznesie. Przy tym uwa¿am, ¿e je¿eli siê oka¿e, i¿ np.
kierunek rachunkowoæ, dziêki swemu bardzo utylitarnemu i zawodowemu nastawieniu, daje
w znacznej mierze mo¿liwoæ uzyskania uprawnieñ bieg³ego rewidenta, to stowarzyszenie skupiaj¹ce bieg³ych rewidentów natychmiast wymyli przynajmniej trzy nowe warunki, które trzeba bêdzie spe³niæ po to, by tym bieg³ym rewidentem zostaæ.
Tak wiêc nie mam nic przeciwko nowym kierunkom. Twórzmy je! Tylko nie poprzez nadmierne akcentowanie wiedzy specjalistycznej i zawodowej, bo jest to w jakiej mierze równie¿
niekorzystne dla nas samych jako reprezentantów uczelni ekonomicznych. Oznacza to bowiem dostarczanie argumentów tym wszystkim, którzy uwa¿aj¹, ¿e akademie ekonomiczne to
w istocie szko³y zawodowe, a nie instytucje uniwersyteckie. Musimy zatem dokonaæ wyboru,
czy chcemy byæ szko³ami typowo zawodowymi, czy te¿ uniwersyteckimi. Obawiam siê, ¿e
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opowiedzenie siê za opcj¹ zawodow¹ bêdzie oznaczaæ, i¿ bêdziemy kszta³ciæ znakomitych
specjalistów, ale ich szefami czêsto bêd¹ absolwenci fizyki, chemii, historii i ró¿nych innych
dyscyplin, maj¹cy, oprócz wykszta³cenia uniwersyteckiego, podstawy wiedzy ekonomicznej,
np. dziêki studiom typu MBA.

Prof. Zbigniew Luty
Wydaje mi siê, ¿e s³owo kierunek ¿yje bytem samodzielnym. Ja, myl¹c o kierunku, mylê o wiedzy, a nie o tym stanie, który jest obecnie. W zwi¹zku z tym nie mogê siê zgodziæ ze
stanowiskiem, i¿ aby przygotowaæ dobrego rachunkowca wystarcz¹ studia zawodowe. Rachunkowoæ to nie jest tylko ewidencja i w ci¹gu roku rachunkowoci nie sposób nauczyæ. Nie bêdê
rozwija³ tej myli, ale nie omieli³bym siê powiedzieæ, ¿e w ci¹gu roku wykszta³cê matematyka,
socjologa, psychologa itd.
Je¿eli chodzi o przygotowanie zawodowe, chcemy na rachunkowoci uczyæ mylenia, nie
technik. Technik te¿, ale w niewielkim wymiarze. Systemy ewidencyjne zmieniaj¹ siê bardzo
szybko, technik uczyæ nie sposób, musimy uczyæ mylenia. Czy ktokolwiek z moich przedmówców zna teoriê rachunkowoci? Zna teoretyczne podstawy standardów amerykañskich
czy europejskich? Jeli tak, to mo¿emy rzeczywicie podj¹æ dyskusjê o potrzebie wiedzy w zakresie rachunkowoci. Mogê stwierdziæ, ¿e w obecnym wymiarze godzinowym, danym na przedmioty specjalistyczne, na istniej¹cych kierunkach nie mogê nauczyæ rachunkowoci tak, a¿eby
przygotowaæ do wykonywania zawodu bieg³ego ksiêgowego i ksiêgowego. Obymy nie mieli
kolejnych Enronów.

Prof. Zbigniew Strzelecki
Podsumowuj¹c us³yszane wyst¹pienia i referaty, chcia³bym przedstawiæ punkt widzenia Rady
Naukowej Kolegium Ekonomiczno-Spo³ecznego. Otó¿ zarówno wczoraj, jak i dzisiaj, przy charakteryzowaniu pewnych spraw u¿ywano enigmatycznego okrelenia porz¹dny ekonomista.
Chcia³bym zapytaæ tych, którzy takiego okrelenia u¿ywaj¹, co to znaczy porz¹dny ekonomista, bo nikt tutaj nie da³ na to recepty. U¿ywa siê pojêcia, a wszyscy maj¹ wiedzieæ, co to jest
wykszta³cenie porz¹dnego ekonomisty. W nawi¹zaniu do ostatniej wypowiedzi pana prof. Marka
Ratajczaka, pragnê zapytaæ, czy porz¹dny ekonomista powinien mieæ pe³n¹ wiedzê kierunkow¹ z przedmiotów, które nazywamy kierunkowymi na gospodarce publicznej. Uwa¿am, ¿e
tak. Ka¿dy prawdopodobnie by tak odpowiedzia³ i wtedy powstaje pytanie, ile lat ten porz¹dny
ekonomista powinien siê kszta³ciæ, ¿eby rzeczywicie mieæ pe³n¹ wiedzê i byæ uniwersalnym,
obrotowym ekonomist¹, który nie przychodzi z dnia na dzieñ i nigdzie nie wykonuje pracy
specjalistycznej. U¿ywa³em takiego pojêcia podaj¹c przyk³ad: specjalista, aby móg³ wykonywaæ
zadania akurat w tej specjalistycznej jednostce, w której pracujê, potrzebuje 3 lat, mylê, ¿e gdzie
indziej mo¿e to byæ 1,52 lat. Niemniej nie kwestionujemy tego, ¿e powinien byæ kierunek ekonomii i kierunek zarz¹dzania. W Polsce 2530% ca³ego zatrudnienia daje sektor publiczny. To on
nas informuje o tym, jak powinna siê kszta³towaæ struktura kszta³cenia. [...]
Chcia³bym siê jeszcze odnieæ do kilku spraw, które w moim przynajmniej wyst¹pieniu siê
nie pojawi³y, s¹ natomiast jako interpretowane. Nie powiedzia³em, ¿e absolwent ma umieæ
wszystko zrobiæ. Nie mówimy o tym, ¿e z ka¿dego przedmiotu ma byæ utworzony kierunek
i prosi³bym, ¿eby takiej ironii na tej sali, w tym gronie, nie u¿ywaæ
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I sprawa, która by³a podniesiona przez pana Stanis³awa Macio³a. Dziêkujê bardzo, ¿e to
uszczegó³owi³, ale wydaje mi siê, ¿e dokumentów, które trafi³y do tych, którzy podejmuj¹
decyzje, nie zrozumiano, prawdopodobnie niezbyt uwa¿nie w ogóle przeanalizowano sprawê, a wydano opiniê. I tak byæ nie powinno. Jest to krzywdz¹ce. Trzeba najpierw zrozumieæ
system, aby na tle tego systemu móc podejmowaæ opiniê.
I jeszcze jeden problem. Nie chcia³bym tego przyporz¹dkowywaæ do niczyjej wypowiedzi, ale pojawi³ siê w dyskusji, a mianowicie: specjalisty nie da siê wykszta³ciæ na seminarium magisterskim.

Prof. Krzysztof Rutkowski
Po pierwsze, odnoszê wra¿enie, i¿ bardzo pomog³oby w tej dyskusji porozmawianie o typach studiów  bo mówimy w³aciwie o studiach zawodowych i akademickich, a w ogóle
nie bierzemy pod uwagê nadbudowy w postaci studiów podyplomowych. Do specjalizacji
dochodzi siê przecie¿ bardzo ró¿nymi drogami.
Druga sprawa: nie wyobra¿am sobie, ¿e uczelnia akademicka mo¿e wpuszczaæ osoby,
które nie bêd¹ mia³y bardzo mocnych podstaw w dziedzinie ekonomii i w dziedzinie zarz¹dzania. Je¿eli chodzi o specjalizacjê, to postulowa³bym tylko, ¿eby nie wypuszczaæ owieconych
dyletantów. Bardzo du¿o uczelni w Polsce wypuszcza produkt kszta³cenia zawodowego, który
nie ma nic wspólnego ze studiami wy¿szymi. Powtarzam  jestem osob¹, która chyba najbardziej w Polsce broni logistyki i wszêdzie, gdzie mo¿e, próbuje tê logistykê promowaæ. Dlatego
te¿ uwa¿am, ¿e nie ma mo¿liwoci wypuszczenia specjalisty do spraw zarz¹dzania, który nie
bêdzie rozumia³ tej dziedziny. Ale jestem przeciwny powo³ywaniu kierunków studiów, które
prowadz¹ do czego, co nie ma nic wspólnego ze wiatem akademickim.
Nie odpowiedzia³em na ostatnie pytanie. Mylê, ¿e sprawa kierunków a nasza europeizacja to jakie nieporozumienie, dlatego ¿e tak naprawdê i ten pakt boloñski, i europeizacja
nie zale¿¹ od tego, czy my bêdziemy mieli kierunki, ale od wielu innych rzeczy. Nie bêdê siê
jednak ju¿ do tego ustosunkowywa³.

Prof. Adam Budnikowski
Jestem, za tym, aby na uczelniach ekonomicznych by³y dwa kierunki  ekonomia i zarz¹dzanie  ewentualnie nawet gospodarka publiczna, tak np. jest w Massachusetts Institute
of Technology. Ale je¿eli istniej¹ takie kierunki, jakie istniej¹, taki ba³agan kierunkowy, je¿eli
istnieje kierunek makrostosunki miêdzynarodowe, to kierunek stosunki miêdzynarodowe
z przymiotnikiem wskazuj¹cym na ekonomiczne, zdecydowanie tak¿e powinien istnieæ.
Czy odró¿niam international economics od czego innego? Odró¿niam, nie wiem natomiast, czy Rada G³ówna odró¿nia to od innych dyscyplin, poniewa¿ w 1997 r. to w³anie
ona wprowadzi³a na pó³ roku nazwê kierunku miêdzynarodowe stosunki gospodarcze.
Z tego co wiem, decyzja ta nie by³a konsultowana ze rodowiskiem, które zajmuje siê t¹
dziedzin¹. Je¿eli jestemy przy sprawach definicyjnych, to uwa¿am marketing za naukê,
mimo tego, co tutaj zosta³o powiedziane. Jak mówi¹ Niemcy  Mercedes braucht keine
Reklame, nie trzeba zatem tego specjalnie uzasadniaæ. Granic¹ nie zawsze by³ rok 1990.
Dat¹, która zrobi³a najwiêcej ba³aganu w kierunku stosunki miêdzynarodowe by³ rok
1997.
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I jeszcze jedna sprawa  pos³u¿y³em siê przyk³adem jednego z absolwentów wydzia³u
handlu zagranicznego, aby pokazaæ, ¿e wykszta³cenie, które tam osi¹gano, by³o wystarczaj¹ce, ¿eby uprawiaæ tzw. czyst¹ politykê.
To natomiast, co przedstawi³ pan prof. Ratajczak, by³o ilustracj¹ czego, co nazywam na
swój prywatny (i nie tylko) u¿ytek panhazetyzmem. Nie bêdê definiowa³, ale mo¿na siê
domyliæ, co to oznacza. Zapewniam pana profesora, ¿e gdyby mia³ zajêcia ze mn¹ wówczas, w Poznaniu, gdy ubiega³ siê o zajêcia na kierunku ekonomika handlu zagranicznego,
to stwierdzi³by z pewnoci¹, ¿e niczym siê nie wyró¿niam od pozosta³ych absolwentów.

Prof. Urszula Sztandar-Sztanderska
Mój komentarz jest prawie zbêdny. Zarysowano tu ró¿ne stanowiska, jednak zwrócê
uwagê na jeden tylko aspekt dyskusji. Mianowicie wyst¹pi³y dwa wyrane nurty  pierwszy
mówi o stanie po¿¹danym i nieco abstrahuje od krótkoodcinkowych, bie¿¹cych uwarunkowañ. W wyst¹pieniu pana prof. Budnikowskiego pojawi³o siê zdanie, ¿e chcielibymy mieæ
ogólne dyscypliny kszta³cenia, co nie oznacza, ¿e wcale ma nie byæ dyscyplin wyspecjalizowanych. Rozumiem, ¿e te specjalizacje wewn¹trz grup kierunków (czy kierunków) pojawiaj¹
siê nieuchronnie, bo gdybymy koñczyli na samych podstawach ekonomii i potem uczyli
wstêpu do wstêpów z ró¿nych dziedzin, to rzeczywicie wypuszczalibymy absolwentów,
którzy nie s¹ specjalistami w niczym, poza tymi podstawami, bez pog³êbionej wiedzy.
Pojawi³ siê tak¿e drugi nurt mylenia: mianowicie dzia³amy w konkretnych uwarunkowaniach, a najbardziej paranoiczne s¹ uwarunkowania o charakterze administracyjnym, kiedy nazwanie pewnych kierunków zmusza nas do dziwnych akrobacji, które ka¿¹ nam otwieraæ studia na innych kierunkach i nasza energia tracona jest na prze³amywanie barier, które
tworz¹ ten dziwny wiat. Konkurujemy o kandydatów na studia, wiêc dobrze jest opatrzyæ
nazwê kierunku s³owem miêdzynarodowe. Tak jak parê lat temu konieczne by³o s³owo
marketing. S¹ to realia bardzo krótkookresowe. W ich ramach dzia³amy. Nie podsumowujmy naszej dyskusji, ale spójrzmy na to, co w naszych dzia³aniach ma charakter d³ugookresowy i wi¹¿e siê z wchodzeniem polskich uczelni do Europy i naszych absolwentów na rynek
europejski, a co jest po prostu krótkookresowym, doranym dzia³aniem w ramach instytucjonalnych, w jakich przychodzi nam funkcjonowaæ. S¹ to bowiem dwie ró¿ne kwestie. Podobnie jak ró¿ne, ale znacznie bardziej ze sob¹ zwi¹zane s¹ kwestie jakoci kszta³cenia, zapewnienia solidnych podstaw edukacyjnych w ekonomii, tak jak i we wszystkich innych kierunkach, z których rekrutuj¹ siê pracownicy w dziedzinach, które uznalibymy za stricte ekonomiczne. Przytacza siê przyk³ad fizyków, wystêpuj¹cych w rankingu dokonywanym przez jedn¹ z firm audytorskich jako jedni z lepszych analityków w Polsce. Warto na to zwróciæ uwagê, ¿e powinnimy dostarczaæ nie gorszych od tych fizyków absolwentów z szerokimi, gruntownymi podstawami ekonomii. Pozostawiam to jako materia³ do dalszych przemyleñ.
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