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Kazimierz Musia *

O NIEKTÓRYCH TRENDACH 
NORDYCKIEGO SZKOLNICTWA WY SZEGO
WOBEC WYZWA  WSPÓ CZESNEJ ZMIANY SPO ECZNEJ

Wraz ze zmianami zachodz cymi we wspó czesnych spo ecze stwach nordyckich, rewizji podlegaj  warto ci,
które leg y u podstaw rozwoju systemów szkolnictwa wy szego w tej cz ci Europy. Celem autora jest refl ek-
sja, na ile ukszta towane jeszcze w spo ecze stwie ch opskim i przemys owym warto ci, którymi kierowano 
si  rozwijaj c szkolnictwo wy sze maj  szans  przetrwa , a na ile musz  ulec zmianie w opartym na wiedzy 
spo ecze stwie postindustrialnym. W artykule przedstawiono obraz obecnej zmiany spo ecznej i postawiono 
diagnoz  okre laj c , czy mamy do czynienia z ewolucj  czy raczej zanikaniem w systemie edukacji akade-
mickiej specyfi cznie nordyckich cech. W szczególno ci rozwa ane b d  zmiany socjaldemokratycznego para-
dygmatu edukacji i uprawiania nauki oraz pojawienie si  tendencji neoliberalnych. Zmiany te s  zilustrowane 
przyk adami przej cia od spo ecze stwa przemys owego do postindustrialnego, od pa stwa socjalnego do 
pa stwa minimalnego, od kolektywizmu do indywidualizmu i od egalitaryzmu do elityzmu. 

S owa kluczowe: neoliberalizm w szkolnictwie wy szym, model skandynawski, pa stwo dobrobytu, spo e-
cze stwo postindustrialne

1. WST P

Wobec nowych wyzwa  polityczno-gospodarczych, spowodowanych szybkimi zmia-
nami zachodz cymi w otaczaj cej rzeczywisto ci, na ca ym wiecie narasta presja na jak 
najlepsze dostosowanie instytucji edukacyjnych do sprostania tym wyzwaniom i zmieniaj -
cym si  uwarunkowaniom spo ecznym. Najcz ciej postuluje si , aby edukacja, a w szcze-
gólno ci szkolnictwo wy sze, sta a si  ta sza, wydajniejsza, bardziej konkurencyjna i odpo-
wiadaj ca rzeczywistym potrzebom gospodarczym i spo ecznym. Pojawia si  konieczno
przedefi niowania misji i strategii dzia ania uczelni i podporz dkowanie tradycyjnej funkcji 
uniwersytetu nowym wyzwaniom coraz silniej i cz ciej okre lanym przez perspektyw
ekonomiczn . Tendencje do mniejszego lub wi kszego urynkowienia szkolnictwa wy szego
uzale nione s  od postrzegania roli uniwersytetu w spo ecze stwie i pa stwie.

Dokonuj ca si  zmiana w postrzeganiu i nowym defi niowaniu funkcji szkolnictwa 
wy szego jest cz ci  szerokiej zmiany spo ecznej okresu postindustrialnego. Cho atwo
operuje si  uogólnieniami typu „spo ecze stwo postindustrialne” na okre lenie nowych 
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struktur relacji i interakcji pomi dzy poszczególnymi cz onkami grup spo ecznych w wie-
cie rozwini tym, nie mo na mie  pewno ci co do tego, e nowy typ spo ecze stwa jest 
dominuj cy, ani e jest powszechny i wyst puje w równym stopniu we wszystkich krajach. 
Z pewno ci  mamy do czynienia z elementami nowej struktury spo ecznej, w ramach której 
utarte i oparte o d ug  tradycj  warto ci, sposoby ycia i wi ce si  z tym modele edukacji 
staj  si  coraz mniej jednoznacznie okre lone, ustrukturyzowane i niezmienne. Dokonuj ca
si  zmiana postindustrialna jest jednak z pewno ci  nie tylko efektem zmian w sposobach 
produkcji przemys owej, na co móg by wskazywa  przedrostek „post”, sugeruj cy schy ek
starych struktur pracy, w asno ci i w adzy ukszta towanych jako rezultat ponad stuletnich 
zmian po rewolucji przemys owej. Na zmian  t  nak ada si  równie  kilka innych proce-
sów spo ecznych, z których najbardziej wp ywowym i wywo uj cym najwi ksze zmiany 
zdaje si  by  globalizacja. Przemiany globalizacyjne wynikaj  ze zmian w operowaniu 
zasobami kapita owymi na skal wiatow , co nast puje zdecydowanie szybciej i bardziej 
ywio owo ni  w minionych dziesi cioleciach. Towarzyszy temu rozwój technologii in-

formacyjnej, która daje praktycznie nieograniczone mo liwo ci nowych sposobów pracy 
i edukacji. 

Dzi ki znacznej w ostatnich kilku latach koncentracji na wypracowaniu strategii globa-
lizacyjnych oraz konsekwentnym rozwijaniu gospodarki opartej na wiedzy, kraje nordyckie 
zmieniaj  swoje pole dzia ania i horyzont oczekiwa  w postindustrialnej rzeczywisto ci.
Geografi czna i mentalna peryferyjno  oraz kolektywne wzorce tworzenia wspólnoty do-
minuj cej w okresie zimnej wojny zosta y zast pione aktywnym internacjonalizmem na 
arenie mi dzynarodowej oraz coraz bardziej zindywidualizowanymi postawami we wspó -
yciu spo ecznym. Wraz z post puj cym zorientowaniem na jednostk  wewn trz spo e-

cze stw nordyckich, coraz trudniejsze staje si  te  mówienie o jednym, w miar  homoge-
nicznym modelu nordyckim, czy to w wymiarze rynku pracy, polityki spo ecznej, czy te
je li chodzi o b d ce tematem tego artyku u szkolnictwo wy sze.

W tym miejscu trzeba nadmieni , e pa stwa skandynawskie i szerzej, kraje nordyc-
kie, stanowi  relatywnie do  zwarty obszar cywilizacyjny. Nie zmienia tego równie
fakt, e ich geografi czne zró nicowanie i swego rodzaju determinizm peryferyjno ci, 
który przezwyci any zostaje za pomoc  nieraz znacznie ró ni cych si  instrumentów 
administracyjnych lub politycznych, komplikuj  czasem dokonywanie uogólnie  na ba-
zie przeprowadzanych analiz porównawczych. Na potrzeby polskiego czytelnika doda
te  nale y, e rozró nienie pomi dzy pa stwami skandynawskimi, czyli Dani , Norwe-
gi  i Szwecj , a nordyckimi, gdzie do tej grupy dodajemy równie  Finlandi  i Islandi ,
nie jest do ko ca utrwalone w polskim ogl dzie przestrzeni geopolitycznej na pó nocy 
Europy. Cz sto zdarza si , e mówi c o pa stwach skandynawskich, autorzy maj  na 
my li ca y obszar nordycki, nie zdaj c sobie jednocze nie sprawy lub ignoruj c fakt, 
e stosowanie okre lenia „pa stwa skandynawskie” dla Islandii i Finlandii, jako by ych 

terytoriów zale nych od pa stw skandynawskich, narazi  ich musi na krytyk  cho by 
z punktu widzenia studiów postkolonialnych. W zwi zku z tym, e w niniejszym artykule 
analizie porównawczej poddane s  kwestie dotycz ce nie tylko krajów skandynawskich, 
ale te  Finlandii i Islandii, okre leniem najcz ciej u ywanym b dzie zbiorczy termin 
„kraje nordyckie”.
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2. OD PA STWA SOCJALNEGO DO PA STWA MINIMALNEGO – 
NOWE SZATY PA STWA DOBROBYTU

Oparty w przewa aj cej mierze o socjaldemokratyczny pragmatyzm w sferze gospo-
darczej i o idea y egalitaryzmu w sferze ideologicznej, nordycki model rozwoju spo ecz-
nego odnosi  ogromne sukcesy od czasów II wojny wiatowej a  do wczesnych lat 80. 
Racjonalnie zaplanowane, nowoczesne spo ecze stwa nordyckie kontynuowa y w tym cza-
sie lini  rozwojow , zapocz tkowan  ju  w latach 30., a opart  na mo liwym eliminowaniu 
lub agodzeniu konfl iktów klasowych tak typowych dla wszystkich rozwijaj cych si  spo-
ecze stw przemys owych. W tym w a nie czasie narasta o przekonanie, e kraje skandy-

nawskie, a potem nordyckie, znalaz y trzeci  drog  rozwoju gospodarczego i spo ecznego
pomi dzy totalitaryzmem komunistycznym a bezwzgl dno ci  systemu kapitalistycznego 
(Musia  2002). Wykreowany w okresie powojennym tzw. model skandynawski uciele nia
wiar  w mo liwo  stworzenia nowoczesnego i post powego spo ecze stwa, które w spo-
sób optymalny potrafi  zapobiega  lub co najmniej agodzi  konfl ikty zwi zane ze struktur
w asno ci i struktur  w adzy w rozwini tych spo ecze stwach przemys owych. W sytuacji, 
gdy polityka spo ecznej równo ci zosta a zaakceptowana nie tylko przez partie socjaldemo-
kratyczne i nurty bur uazyjne, ale równie  przez stanowi ce cz sto rol  j zyczka u wagi 
partie agrarne (Granberg 2002), konfl ikty klasowe przesta y mie  racj  bytu.

Jednak kryzys paliwowy pocz tku lat 70. pokaza , e rozwój gospodarczy krajów nor-
dyckich silnie uzale niony jest od gospodarki innych krajów rozwini tych i dotyczy to 
zarówno czasów dobrej koniunktury, jak równie  czasu kryzysu. To, co wówczas w du ej
mierze stanowi o o wyj tkowo ci rozwi za  nordyckich, to polityka redystrybucji realizo-
wana w ramach socjalnego modelu uniwersalistycznego pa stwa opieku czego oraz bardzo 
pr ne, oparte na du ym poczuciu wspólnoty i subsydiarno ci, spo ecze stwo obywatelskie. 

Przej cie od spo ecze stwa przemys owego do poprzemys owego sta o si  ogromnym 
wyzwaniem dla wszystkich pa stw zachodnich realizuj cych w sferze spo ecznej polity-
k  pa stwa dobrobytu. Szczególnie dla pa stw takich jak pa stwa nordyckie, realizuj -
cych sw  polityk  spo eczn  w oparciu o zasad  uniwersalizmu, czyli prawa do opieki 
spo ecznej i zdrowotnej, zwi zanego z posiadaniem obywatelstwa lub zamieszkiwaniem 
na terytorium kraju nordyckiego, ogromnie wa nym by o sprawowanie administracyjnej 
kontroli nad gospodark  narodow  w celu planowego zapewnienia bezpiecze stwa socjal-
nego, wzrostu p ac i rozwoju us ug publicznych. Mog o to by  dodatkowo zagwarantowane 
umowami spo ecznymi ze zwi zkami zawodowymi i pracodawcami. Przy przej ciu do 
spo ecze stwa postindustrialnego wszystkie te mikrosystemy funkcjonuj ce w spo ecznej
sieci powi za  i wzajemnych zale no ci przestaj  by  efektywne, a cz  z nich traci 
wr cz racj  bytu. Jak zauwa aj  w swej analizie nordyckiego pa stwa opieku czego fi scy
badacze z Instytutu Bada  Spo ecznych uniwersytetu w Tampere, w spo ecze stwie postin-
dustrialnym mo liwe jest powtórzenie za Bermanem, e „wszystko, co sta e, rozpuszcza si
w powietrzu” (Berman 1982). W szczególno ci dotyczy to niemo no ci (lub niech ci) ze 
strony pa stwa zabezpieczenia obywateli przed nowymi zagro eniami spo ecznymi (Sipilä, 
Anttonen, Kröger 2009: 181).

O niektórych trendach nordyckiego szkolnictwa wy szego...
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Wobec narastaj cych problemów z wydolno ci fi nansow  pa stwa w sferze socjalnej, 
w spo ecze stwach krajów wysoko rozwini tych gospodarczo pod koniec lat 80. coraz 
cz ciej postrzegano zdecentralizowanie rz dzenia i przej cie do nowych form zarz dzania
publicznego jako remedium na nieefektywne formy administracji w wykonaniu pa stwa.
Planem docelowym sta o si  zast pienie tradycyjnej administracji publicznej zarz dzaniem
publicznym, opartym w wi kszej mierze o liberalne i neoliberalne zasady z elementami 
i warto ciami rynkowymi jako antidotum na istniej ce problemy. W nordyckich pa stwach
dobrobytu prowadz cych polityk  spo eczn  w sposób bardziej aktywny i efektywny, pro-
blemy z niesprawno ci  administracji i zarz dzaniem publicznym pojawi y si  o oko o
dekad  pó niej i nie by y tak powa ne. Nie mniej jednak, równie  w krajach nordyc-
kich – najwcze niej w Danii od roku 1992, a najpó niej i najmniej przekonywuj co w Nor-
wegii – pojawi y si  inicjatywy zmiany regu  gry w sektorze publicznym i stopniowego 
wycofywania si  pa stwa z wcze niej istniej cego kontraktu spo ecznego (Jensen 1998 
i Wise 2002). W Danii szerokim echem odbi  si  wówczas i, jak pokazuje czas, zosta
w znacznym stopniu wcielony w ycie, neoliberalny memoria  Andersa Fogh Rasmussena 
pt. Od pa stwa socjalnego do pa stwa minimalnego (Fogh Rasmussen 1993).

Jednak e w Norwegii ju  w latach 80. konserwatywny rz d Kåre Willocha, sprawu-
j cego urz d premiera w latach 1981–1986, podj  kroki maj ce na celu racjonalizacj
i podniesienie efektywno ci administracji pa stwowej. Tego typu dzia ania racjonaliza-
torskie w stosunku do administracji publicznej odzwierciedla y trendy mi dzynarodowe,
które by y szczególnie wyra ne w czasie trwania i zaraz po kryzysie ekonomicznym lat 70. 
(Brunsson i Olsen 1990; Christensen 1991). Dla szkolnictwa wy szego prace nad uspraw-
nieniem administracji pa stwowej mia y o tyle znaczenie, e zako czy y si  przed o onym
w 1987 roku raportem zalecaj cym wprowadzenie w tym sektorze zarz dzania poprzez 
cele, planowania zadaniowego i usprawnienia raportowania ko cowego (Rd-Rapport 
1987). Raport ten sta  si  przyczynkiem do rozwoju „ideologii mened eryzmu” w odniesie-
niu do szkolnictwa wy szego w Norwegii (Bleiklie et. al. 1994: 66). W tym samym czasie 
podobne raporty zalecaj ce wprowadzenie instrumentów zarz dzania zapo yczonych ze 
wiata biznesu pojawi y si  te  w innych pa stwach nordyckich.

3. OD SOCJALDEMOKRATYCZNEGO KOLEKTYWIZMU 
DO INDYWIDUALIZMU W DEMOKRACJI RYNKOWEJ

Pomimo wspomnianego na wst pie zró nicowania jedno ci obszaru nordyckiego, któ-
re widoczne jest zw aszcza z perspektywy mikro, istniej  powody, aby w sferze warto ci
tak politycznych, jak i kulturowych traktowa  te kraje jako wspólnot  do  wyra nie wy-
odr bnion  od reszty wiata. Jest to zauwa alne nie tylko w rozwi zaniach systemowych, 
zmierzaj cych do realizacji idea ów sprawiedliwo ci spo ecznej za pomoc  pa stwa dobro-
bytu, ale przede wszystkim w sferze warto ci takich jak np. zaufanie spo eczne, w przy-
padku którego mo na mówi  wr cz o nordyckiej wyj tkowo ci na tle innych spo ecze stw
industrialnych i postindustrialnych (Delhey i Newton 2005). Podkre lenie tego w tku wy-
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daje si  szczególnie celowe w kontek cie niniejszej pracy, gdy  wyja nia prawdopodobne 
powody powodzenia modelu zmiany spo ecznej pa stw nordyckich w obliczu wyzwa
gospodarczych, politycznych i kulturowych w wiecie wspó czesnym, którego rozwój defi -
niowany jest coraz cz ciej przez postindustrialne stosunki pracy i wspó ycia spo ecznego.

Wed ug ogólnie akceptowanych kryteriów stosowanych na przyk ad w badaniach 
Romana Ingleharta, spo ecze stwa pa stw nordyckich s  najbardziej postindustrialnymi 
spo ecze stwami na wiecie (Inglehart i Welzel 2005), za  badania Oddbjørna Knutsena 
z ko ca lat 80. dowodzi y, e warto ci postmaterialistyczne w spo eczno ciach nordyc-
kich pojawi y si  stosunkowo wcze nie, bo ju  w latach 70. Co ciekawe, ich przyczyn
niekoniecznie by a zamo no  i dobrobyt, lecz raczej wykszta cenie i powszechnie odczu-
wany indywidualny awans spo eczny wi kszo ci obywateli. Postawie takiej towarzyszy o
uznanie demokracji uczestnicz cej jako najlepszego mechanizmu socjalizacji i sposobu 
ycia. Powszechna akceptacja tych warto ci zbieg a si  czasowo i wzmocni a ujawniaj ce

si  cechy spo ecze stwa postindustrialnego oraz umo liwi a wykszta cenie si  nowych 
wizji pracy i wiedzy pod koniec XX wieku. Zarówno postmaterializm, jak i powszechne 
stosowanie zasad demokratycznych powoduj , e podejmowanie decyzji przebiega cz sto
w sposób wysoce zdecentralizowany przy uwzgl dnieniu zasady subsydiarno ci, co z kolei 
w sferze publicznej przyczynia si  do wi kszego zindywidualizowania sposobów zarz -
dzania i rz dzenia oraz dostosowywania go do potrzeb wynikaj cych na poziomie mikro. 
Na poziomie makro nast puje natomiast jedynie uporz dkowanie owych zró nicowanych
sposobów zarz dzania poprzez otwart  metod  koordynacji, co w efekcie prowadzi do 
rozproszenia celów za cen  uwzgl dnienia indywidualnych potrzeb i priorytetów. 

Dla szkolnictwa wy szego przej cie od socjaldemokratycznego kolektywizmu do co-
raz wi kszej indywidualizacji postaw i potrzeb w obszarze edukacji oznacza o zmian
my lenia o roli uniwersytetu w spo ecze stwie. Z jednej strony szkolnictwo wy sze by o
i pozostaje elementem polityki spo ecznej, z drugiej za  – zasobem w polityce ekonomicz-
nej. Obecne strategie polityki prowadzonej wobec szkolnictwa wy szego odzwierciedla-
j  dwojakie rozumienie roli i funkcji szkolnictwa wy szego w spo ecze stwie. Pierwszy 
sposób patrzenia na uniwersytet jest g boko zakorzeniony w tradycji tej instytucji, co 
powoduje postrzeganie go jako organizacji w du ej mierze utylitarnej i s u cej dobru 
wspólnemu, niekoniecznie za  poddaj cej si  si om rynkowym i zewn trznym grupom in-
teresu. Drugi sposób patrzenia na funkcjonowanie uniwersytetu mo na nazwa  rynkowym 
i z tej perspektywy uniwersytet postrzega si  jako organizacj  w przewa aj cej mierze 
rynkow  i przedsi biorstwo. Odzwierciedleniem tej drugiej orientacji jest nazwa „uniwer-
sytet przedsi biorczy”. Z perspektywy historycznej mamy do czynienia z dokonuj c  si
zmian  idea u uniwersytetu, od klasycznego postrzegania go jako republiki naukowców–
–skolarzy, w kierunku postrzegania go jako organizacji, której istnienie mo na rozpatrywa
w kontek cie interesów wielu interesariuszy (Bleiklie i Kogan 2007: 477). 

Pierwszy i bardziej tradycyjny sposób patrzenia na uniwersytet wywodzi si  z tradycji 
kszta cenia studenta nie tylko w wymiarze ilo ci przyswojonej wiedzy, ale te  jako dobrego 
i lojalnego obywatela pa stwa narodowego. Ta tradycja utylitarnego kszta cenia obywa-
telskiego funkcjonowa a w czasie, kiedy wykszta cenie uniwersyteckie nie by o jeszcze 
masowe. Model ten zak ada , e uniwersytet jest organizacj  s u c  dobru wspólnemu 
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i dobru publicznemu, funkcjonuj c  w ramach pa stwa narodowego, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami i zale no ciami. Pomimo szerokiej autonomii, jak  ciesz  si  uniwersy-
tety funkcjonuj ce w tej formule, pe ni  one ca y czas rol  s u ebn  wobec spo ecze stwa
i pozostaj  formalnie instrumentami pa stwa, które ich dzia alno  sankcjonuje i fi nansu-
je. Uniwersytet taki jest odpowiedzialny tylko przed jednym interesariuszem, pa stwem,
i tym samym – przed spo ecze stwem. Z punktu widzenia interesu spo ecznego spe nienie
idea u kolektywizmu nast pi o poprzez umasowienie dost pu do szkolnictwa wy szego, co 
w krajach nordyckich dokona o si  w latach 70. i 80. ubieg ego wieku.

Drugi sposób patrzenia na rol  i funkcj  uniwersytetu w spo ecze stwie kojarzony jest 
z koncepcj  uniwersytetu przedsi biorczego i odzwierciedla paradygmat zindywidualizo-
wanego wyboru b d cego idea em w demokracji rynkowej. Koncepcja ta plasuje uniwer-
sytet w obszarze dzia ania si  rynkowych i narzuca sposób patrzenia na uniwersytet jak na 
przedsi biorstwo. Postrzeganie uniwersytetu jako przedsi biorstwa czyni go podmiotem 
i przedmiotem analizy ekonomicznej z zastosowaniem narz dzi oceny i terminologi  na-
le c  do dziedziny ekonomii. W tym celu stosuje si  takie terminy jak produktywno ,
zarz dzanie jako ci , elastyczno  i wydajno . Taki uniwersytet nie tylko mo na okre li
wska nikami ekonomicznymi, ale atwo jest stworzy  pewien idealny typ jako model dzia-
aj cy ci le wed ug zasad rynkowych. 

4. OD ZREALIZOWANEJ RÓWNO CI DO PO DANEJ ELITARNO CI
W MY LENIU O SZKOLNICTWIE WY SZYM

Paradoksem ery postindustrialnej jest wspó istnienie ró nych, czasem wzajemnie si
wykluczaj cych, trendów spo ecznych. Takim przyk adem mog  by  próby stworzenia eli-
tarnych instytucji szkolnictwa wy szego w czasie, kiedy idea egalitaryzmu spo ecznego
sta a si  w pa stwach nordyckich nie tylko idea em, ale te  w du ej mierze rzeczywisto-
ci . Postulat elitarno ci stoi ze swej natury w sprzeczno ci z ideami i praktyk  nordyckich 

pa stw opieku czych i przez bardzo d ugi czas stanowi  dla nich punkt odniesienia jako 
niepoprawny politycznie i zaprzeczenie idei demokratycznego spo ecze stwa, jakie two-
rzono w tym obszarze Europy po II wojnie wiatowej. Jakie s  zatem powody, dla których 
w ostatnich latach s yn ce dot d z egalitaryzmu spo ecznego pa stwa nordyckie coraz cz -
ciej zastanawiaj  si  nad wprowadzeniem instytucji i rozwi za  promuj cych elitarno

do swoich systemów szkolnictwa wy szego?
Na zwi kszenie przywi zywania wagi do instytucji elitarnych jako gwarantuj cych

doskona  jako  szkolnictwa wy szego i bada  naukowych, wp yw ma niew tpliwie coraz 
wi ksze znaczenie tego sektora dla konkurencyjno ci danego kraju. Jednocze nie szkol-
nictwo wy sze staje si  coraz bardziej umi dzynarodowione i coraz cz ciej mamy do 
czynienia z próbami pozyskania przez poszczególne uniwersytety najlepszych naukowców, 
badaczy i studentów. Przek ada si  to na docenianie wagi ró nego rodzaju rankingów, które 
promuj  ide  d enia do elitarno ci jako normy dla uczelni chc cych si  liczy  na rynku 
edukacyjnym. W ród wielu ró nych rankingów waga w krajach nordyckich przywi zywa-
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na jest do Academic Ranking of World Universities Shanghai Jiao Tong Univesity (SJTU), 
Times Higher Eduacation Supplement (THES) i Webometrics Ranking of World Universities 
(WRWU), co znalaz o swój wyraz na przyk ad w opublikowanym w 2008 roku raporcie spe-
cjalnej komisji powo anej przez rz d norweski (NOU 2008). Ró nica pomi dzy rankingami 
polega na uwzgl dnianiu ró nych parametrów w ocenie uniwersytetów. W przypadku SJTU 
ocena obejmuje 500 uniwersytetów na ca ym wiecie i a  90% oceny zale y od parametrów 
zwi zanych z badaniami naukowymi. THES ocenia 400 uniwersytetów i sk adnikami
oceny jest ocena rodowiskowa (40%), jako  bada  w oparciu o ilo  cytowa  na jednego 
pracownika naukowego (20%), poziom umi dzynarodowienia uczelni w postaci liczby 
studentów i wyk adowców z zagranicy (10%), ilo  studentów przypadaj cych na jednego 
wyk adowc  (20%) oraz opinia pracodawców o uczelni (10%). WRWU odnosi si  do 
4000 uczelni i kryterium podstawowym jest ich obecno  w Internecie w formie publikacji 
internetowych, kursów, baz danych itp.

Oprócz niew tpliwie komercyjnego wymiaru elitarno ci instytucji szkolnictwa wy -
szego poszczególnych pa stw, mo na przypuszcza , e odwo ywanie si  do elitarno ci jest 
przejawem szerszej zmiany spo ecznej, dokonuj cej si  w krajach nordyckich. Analizuj c
tendencje zmian w idea ach nordyckiego szkolnictwa wy szego Agnete Vabø i Per Olaf 
Aamodt sugeruj , e nale y rozprzestrzeniaj cy si  dyskurs promuj cy elitarne instytucje 
akademickie odczytywa  jako znak dokonuj cej si  przemiany w my leniu o roli szkolnic-
twa wy szego w pa stwach nordyckich. O ile uniwersytet egalitarny by  naturaln  instytu-
cj  pa stwa dobrobytu, o tyle wy aniaj ce si  w dobie postindustrialnej spo ecze stwo do-
brobytu w wi kszej mierze gotowe jest zaakceptowa  elitarno  jako bardziej spe niaj ce
zindywidualizowane ambicje poszczególnych cz onków wspólnoty (Vabø, Aamodt 2008: 70). 
Je li ta diagnoza jest trafna, to w uj ciu systemowym pa stwa opieku czego mamy do 
czynienia ze zmianami warto ci le cych u jego podstaw i dokonuj cym si  przej ciem od 
re imu socjaldemokratycznego do liberalnego. 

W modelu socjaldemokratycznym zwracano przede wszystkim uwag  na funkcj
spo eczn  szkolnictwa wy szego i wyrównywanie szans jednostek w ramach w miar
ujednoliconego systemu zarz dzanego i kontrolowanego przez pa stwo. Liberalny re im
pa stwa opieku czego, z jakim mamy do czynienia np. w USA lub Wielkiej Brytanii, 
widzi jednostkowe dzia ania i wybory poszczególnych obywateli w kontek cie wzrostu 
kapita u spo ecznego i g ównym celem dzia ania jednostek jest dopasowanie si  do rynku. 
Wobec ró norodno ci wyborów indywidualnych, motywowanych jak najlepszym dopa-
sowaniem si  do rynku, pa stwo rezygnuje z bezpo redniego zarz dzania ujednoliconym 
systemem szkolnictwa wy szego i pozwala jednostkom realizowa  bardziej zindywidu-
alizowane ambicje edukacyjne. Te za , pod wp ywem wymaga  rynku, s  coraz cz ciej
nastawione na unikatowo , ekskluzywno  i wyj tkowo . By  mo e wi c, w wyniku 
bardziej liberalnego paradygmatu rozwoju spo ecznego, pr dzej elitarno  ni  egalitaryzm 
stanie si  w przysz o ci wzorcem kulturowym, dominuj cym w postindustrialnych spo-
ecze stwach nordyckich.

W debacie spo ecznej (zindywidaulizowanego) nordyckiego spo ecze stwa postindu-
strialnego, zakorzenionego w tradycji i warto ciach pa stwa dobrobytu, zaobserwowa
mo na dwa wspó istniej ce dyskursy maj ce wp yw na zaistnienie elitarnych instytucji 
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w szkolnictwie wy szym. Pierwszy dyskurs odzwierciedla zapotrzebowania na elitarno
w ród studentów i innych interesariuszy szkolnictwa wy szego, drugi za  jest kontynuacj
tradycyjnego dyskursu o roli szkolnictwa w rozwoju gospodarczym pa stwa narodowego. 

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA ELITARNO  W RÓD STUDENTÓW

Chocia  spo ecze stwo dobrobytu w krajach nordyckich ca y czas jest oparte na tra-
dycji wspólnotowo ci i zasadzie pomocniczo ci, to jednocze nie ulega ono zmianie pod 
wp ywem takich procesów jak globalizacja i post puj ca wielokulturowo . W ramach 
pa stwa dobrobytu szkolnictwo wy sze by o instytucj , która pe ni a zasadnicz  rol
w gwarantowaniu rozwoju spo ecznego i gospodarczego, opartego o idea y egalitaryzmu 
wspólnotowego. Instytucje szkolnictwa wy szego by y m.in. narz dziami realizacji misji 
wyrównywania szans awansu i rozwoju wszystkich obywateli w ramach pa stwa opie-
ku czego rozumianego jako wspólne dobro narodowe. Uniwersytet pe ni  rol  us ugow
wobec pa stwa i by  narz dziem realizacji celów strategicznych, takich jak m.in. promo-
wanie i wprowadzanie w ycie zasad egalitaryzmu spo ecznego, co w przypadku ma ych
spo ecze stw nordyckich dawa o doskona e rezultaty. 

Edukacja w erze nowoczesno ci, w której budowano pa stwa dobrobytu, zak ada a
przygotowanie dobrych obywateli i dobrych pracowników funkcjonuj cych przede wszyst-
kim we wspólnocie narodowej i przyczyniaj cych si  do jej gospodarczego rozwoju. Roz-
wój instytucjonalny pa stwa dobrobytu sam w sobie powodowa , e ros o zapotrzebowanie 
na dobrze wykszta conych pracowników. Dla wielu profesji w rozrastaj cym si  sektorze 
publicznym, szczególnie w s u bie zdrowia, opiece spo ecznej i szkolnictwie, posiadanie 
formalnego wykszta cenia sta o si  konieczno ci  ju  przy przyjmowaniu do pracy. Dla 
rosn cego zapotrzebowania na dobrze wykszta conych pracowników, umasowienie szkol-
nictwa wy szego by o zatem rozwi zaniem po danym. W epoce postindustrialnej pod 
wp ywem m.in. globalizacji i naturalnego ró nicowania si  jednostkowych do wiadcze
poszczególnych obywateli, coraz bardziej zaczyna si  uwzgl dnia  indywidualizm i ró -
norodno  jako cechy bardziej typowe dla tych spo ecze stw.

W epoce postindustrialnej, wraz ze wzrostem zamo no ci indywidualnej i zbiorowej, 
narasta tendencja do dokonywania indywidualnego wyboru. Przy transformacji pa stwa
dobrobytu w spo ecze stwo dobrobytu obywatel wyzwala si  po cz ci z okowów admi-
nistracyjnej machiny pa stwa ale jednocze nie u wiadamia sobie pojawienie si  nowych 
obowi zków. Wi e si  to m.in. z faktem, e warto ci i cele kszta cenia w spo ecze stwie
postindustrialnym ulegaj  zasadniczej zmianie i ca y proces kszta cenia staje si  równie
przedmiotem indywidualnych wyborów. Jak pisa  zmar y kilka lat temu ameryka ski pro-
fesor Harland G. Bloland (2005: 131), który w ci gu swego ycia obserwowa  i analizowa
narastanie tendencji ponowoczesnych w defi niowaniu celów edukacji, na progu nowego 
tysi clecia studentom u wiadamia si  potrzeb  przygotowywania si  do kariery naznaczo-
nej kilkakrotn  zmian  miejsca pracy i by  mo e zawodu. Student ponowoczesny musi 
zdawa  sobie spraw  z konieczno ci ci g ego uczenia si  i, wobec cz stej zmiany pracy 
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i wi c  si  z tym mo liwo ci  utraty przywilejów socjalnych, musi by  przygotowany na 
samodzielne zabezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Taka wiadomo  niew tpliwie rodzi 
zmian  to samo ci jednostek, które wobec wbudowanej w wiat postindustrialny niepew-
no ci swych indywidualnych wyborów edukacyjnych dokonywa  b d  raczej w imi  dobra 
prywatnego ni  dobra wspólnego.

Tendencje te wzmacnia zasadnicza zmiana akcentów i celów kszta cenia pod wp ywem
sygna ów p yn cych z rynku pracy. Na rynku tym niewystarczaj ca ilo  miejsc pracy dla 
absolwentów coraz cz ciej sk ania osob  ko cz c  szko  wy sz  do wykazywania, e
jest lepsza od innych, z bogatszym portfolio i wyj tkowym do wiadczeniem edukacyjnym. 
Od takiego my lenia, wymuszonego po cz ci przez rynek pracodawców, jest tylko krok 
do uznania elitarnego do wiadczenia edukacyjnego jako drogi do zdobycia przewagi kon-
kurencyjnej nad innymi uczestnikami procesu kszta cenia. Takie za  podej cie pr dzej czy 
pó niej spowoduje pojawienie si  zapotrzebowania na „elitarne” instytucje szkolnictwa 
wy szego, które wpasuj  si  ze sw  ofert  w rynek i b d  dawa y nadziej  na uzyskanie 
wyj tkowego i najlepszego z mo liwych wykszta cenia formalnego. 

Im bardziej mamy do czynienia z umasowieniem edukacji na poziomie wy szym
i tym samym upowszednieniem dawnego statusu wy szego wykszta cenia, tym bardziej 
rodzi  si  b dzie potrzeba tworzenia instytucji i systemów kszta cenia, które sw  dekla-
rowan  elitarno ci  zrekompensuj  utrat  dawnego presti u w ród absolwentów ko cz -
cych szko y wy sze. Na ten status kiedy  sk ada o si  tak wykszta cenie formalne, jak 
te  og ada kulturowa, tzw. Bildung, co czyni o z absolwenta studiów wy szych prawie 
automatycznie cz onka elity w danym spo ecze stwie. W krajach nordyckich element kul-
turotwórczy studiów wy szych straci  mocno na znaczeniu w latach 80. (Sejersted 1989: 
356–58). Dla spo ecze stwa, które swój rozwój coraz mocniej zacz o opiera  na wiedzy, 
posiadanie doskona ej wiedzy formalnej i wyj tkowych kwalifi kacji zawodowych zacz o
mie  du o wi ksze znaczenie, poniewa  stawa y si  one bardziej uznanym miernikiem 
przewagi konkurencyjnej i wyznacznikiem pewnej elitarno ci. Analizuj c t  sytuacj
z punktu widzenia fi lozofi i edukacji mo na doj  do wniosku, e owa elitarno  jest wr cz
funkcj  rozprzestrzeniaj cego si  pragmatyzmu, k ad cego nacisk na jedno  wiedzy 
i dzia ania. Paradoksalnie wi c, w wymiarze indywidualnych aspiracji m odych ludzi 
ko cz cych studia wy sze, d enie do zdobycia jak najbardziej zaawansowanej wiedzy 
formalnej i tym samym otoczenia aur  elitarno ci indywidualnej cie ki edukacyjnej staje 
si  niezamierzonym efektem umasowienia szkolnictwa wy szego i spowszednienia statusu 
spo ecznego, który dawniej dzi ki sko czeniu studiów wy szych uzyskiwano.

Odpowiadaj c na zapotrzebowanie studentów na elitarne kszta cenie poszczególne 
kraje przyk adaj  coraz wi ksz  wag  do stworzenia rozwi za  systemowych, które stu-
dentom, jako licz cym si  interesariuszom i klientom systemu szkolnictwa wy szego,
b d  mog y zapewni  po dan , najwy sz  jako  oferty edukacyjnej. Nie jest to zjawisko 
nowe, jednak w ostatnich latach daje si  zauwa y  jego coraz wi ksze docenianie i dok a-
danie stara , aby dokona  adekwatnych zmian strukturalnych. Typowym rozwi zaniem
jest powo ywanie ró nego rodzaju centrów doskonalenia nauczania i kszta cenia, co cz -
sto odbywa si  poprzez wy onienie w konkursie ogólnokrajowym o rodków spe niaj cych
okre lone kryteria. W Norwegii postuluje si  powstanie w najbli szej przysz o ci Centrów 
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Doskona o ci Nauczania (Sentre for fremragende undervisning) i Centrów Doskona o-
ci Kszta cenia Zawodowego (Sentre for fremragende profesjonsutdanning). Maj  one 

zast pi  przydzielan  ju  od 2001 roku przez NOKUT nagrod  za jako  kszta cenia
(Utdanningskvalitetspris) (NOU 2008: 149 i 151–53). Obecnie za pierwsze trzy miejsca 
w rankingu przyznaje si  nagrod  o cznej sumie jednego miliona koron (NOU 2008: 
151). W Szwecji od 2007 roku funkcjonuje system przyznawania przez narodow  agencj
Högskoleverket kilku wyró niaj cym si  podstawowym jednostkom uniwersytetów certy-
fi katu „doskona ego rodowiska kszta cenia” (Högskoleverket 2009). Planowana obecnie 
reforma tego systemu oprócz innowacyjno ci metodycznej ma uwzgl dnia  w wi kszym
stopniu równie  efekty kszta cenia. W Finlandii agencja FINHEEC, b d ca organem 
ewaluacji fi skiego szkolnictwa wy szego, przydziela status Centrów Doskona o ci Na-
uczania i Bada , Centrów Doskona o ci Kszta cenia Uniwersyteckiego, Centrów Dosko-
na o ci Kszta cenia Politechnicznego, Centrów Doskona o ci w Rozwoju Regionalnym 
i Centrów Doskona o ci w Kszta ceniu Doros ych. Uzyskane przez poszczególne jednostki 
wyró nienia przek adaj  si  na dodatkowe fi nansowanie dzia alno ci przez ministerstwo 
edukacji (Hiltunen 2009).

6. PODSUMOWANIE

W dobie postindustrialnej, przy poczuciu kryzysu pa stwa opieku czego w takiej for-
mule, jaka zosta a wypromowana przez wizj  socjaldemokratyczn  po II wojnie wiatowej,
uniwersytet przestaje by  postrzegany jako narz dzie dokonywanej przez pa stwo, bez-
po redniej zmiany spo ecznej, a staje si  jedn  z instytucji sektora publicznego. Uniwer-
sytet jest jednak równocze nie uwa any za jedn  z kluczowych instytucji pomagaj cych
w sprostaniu wyzwaniom spo ecze stwa postindustrialnego, w szczególno ci gdy takie 
spo ecze stwo zostaje zdefi niowane jako oparte na wiedzy (knowledge-based society). Klu-
czowe kompetencje, w które powinien by  wyposa ony obywatel, musz  zawiera  w sobie 
umiej tno  radzenia sobie z nat okiem informacji oraz kreatywnego i innowacyjnego ich 
wykorzystania w celu odniesienia sukcesu i materialnej korzy ci. Te dwie ostatnie kwestie 
rozwa ane s  coraz bardziej w kategoriach indywidualnych osi gni  jednostki czy dobra 
indywidualnego, nie za  jako elementy buduj ce kapita  spo eczny grupy, do której si
przynale y czy to z urodzenia, czy z wyboru. Od takiego zindywidualizowania w asnej roli 
spo ecznej jest ju  tylko krok do zaakceptowania kursu na elitarno  instytucjonaln  ofero-
wan  w ramach reformuj cych si  systemów szkolnictwa wy szego w krajach nordyckich. 

W tej sytuacji tradycyjne warto ci, na bazie których zbudowano szkolnictwo wy sze
w krajach nordyckich, zostaj  zast pione idea ami zaczerpni tymi z ideologii neoliberalnej. 
Jest to szczególnie widoczne w retoryce promuj cej coraz bardziej wyj tkowo  i elitar-
no rodowiska kszta cenia, co jest odpowiedzi  na zapotrzebowanie wyra ane przez 
studentów postrzeganych jako klientów. Zjawiska te wiadcz  o zanikaniu uwa anych
uprzednio za specyfi cznie nordyckie cech instytucji akademickich zwi zanych z realizacj
idea ów egalitaryzmu i kolektywizmu. Dominuj ce globalnie trendy neoliberalne w szkol-
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nictwie wy szym staj  si  przewa aj ce równie  w krajach nordyckich i powoduj , e do 
g osu coraz cz ciej dochodz  indywidualizm i elitaryzm, a idea em staje si  uniwersytet 
przedsi biorczy, realizuj cy raczej potrzeby ró nych interesariuszy zewn trznych, ni  cele 
spo eczne defi niowane przez pa stwo opieku cze.
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ON SOME TRENDS OF THE NORDIC HIGHER EDUCATION FACING 
THE CONTEMPORARY SOCIAL CHANGE

Along with changes taking place in the modern Nordic societies there is a change in values that have consti-
tuted a foundation of the development of higher education systems in this part of Europe. The author’s intention 
is to investigate to what extent the traditional values that had evolved within the framework of the peasant and 
industrial societies have a chance to survive, or have to change, within the knowledge-based post-industrial 
regime. The paper presents an image of the current societal change and investigates whether we currently 
witness an evolution or withering away of the traditionally Nordic values in higher education. A particular at-
tention is paid to the changes in the social democratic model of education and research and the emergence of 
neoliberal elements in it. The changes are illustrated by examples of the transition taking place from industrial 
to post-industrial society, from collectivism to individualism and from egalitarianism to elitism. 

Key words: neoliberalism in higher education, Scandinavian model, welfare state, post-industrial society
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