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RECENZJA 

pracy doktorskiej mgr Natalii Kopeć-Panek 

„Rozumienie i realizacja idei Społecznej Odpowiedzialności Uczelni” 

napisanej w Instytucie Socjologii KUL  

pod kierunkiem dr hab. Arkadiusza Jabłońskiego, prof. KUL (Lublin 2015) 

 Problematyka systemów edukacji widzianych jako istotny element systemów 

społecznych od dawna stanowiła przedmiot zainteresowania socjologów. Dobitnym 

przykładem jest raport Floriana Znanieckiego zatytułowany „Education and Social Change” 

napisany w roku 1930, a więc w okresie wielkiej refleksji nad kierunkiem zmian społecznych 

i cywilizacyjnych projektowanych z uwzględnieniem zmian edukacyjnych jakie dokonywały 

się w społeczeństwie amerykańskim lat trzydziestych. Edukacja postrzegana była jako jeden z 

istotnych czynników, a nawet stymulatorów zmiany. Ten mało znany tekst Znanieckiego 

opublikowany znacznie później w Niemczech i Polsce istotny jest wszak nie tylko z powodów 

socjotechnicznych, ale ukazuje różnorodność funkcji systemów edukacyjnych wszystkich 

szczebli. Różnorodność ta przypomina o konieczności szerokiego postrzegania edukacji 

zarówno w wymiarze indywidualnym, ale także wspólnotowym, społecznym, który nie może 

być przysłonięty wymiarem instytucjonalnym, preferowanym świecie dominacji 

technokratyzmu, parametryzacji i ekonomiki każdej dziedziny życia. 

 Problem różnorodności funkcji zinstytucjonalizowanych systemów edukacji, w tym 

szkolnictwa wyższego, zasługuje na uwagę już na wstępie analizy tematyki pracy doktorskiej 

mgr Natalii Kopeć-Panek i to w dwóch istotnych wymiarach:  

Po pierwsze, podjęcie zagadnienia społecznej odpowiedzialności uczelni w oparciu o 

motywy, tradycje i założenia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu rodzi pytanie, czy każda 

forma odpowiedzialności społecznej  daje się pomieścić w odpowiedzialności typu 

„corporate”, a więc w odpowiedzialności organizacyjnej, jakkolwiek szeroko pojmowanej, 

wieloczynnikowej i zintegrowanej?  Autorka pisze bowiem:  

„Przedmiotem rozprawy jest University Social Responsibility, jako współczesna idea 

społecznej odpowiedzialności uczelni mająca swe teoretyczne zakorzenienie w rozważaniach 

z zakresu biznesu. Wybór przedmiotu analiz opiera się na założeniu, iż idea CSR ewoluuje z 

pola stricte gospodarczych w kierunku innych organizacji publicznych, w tym także 
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podmiotów szkolnictwa wyższego, a uczelnia ponosi odpowiedzialność społeczną w tym sensie 

i  wymiarach w jakich ponoszą inne organizacje publiczne.” (str. 6) 

Analogii tych jest istotnie bardzo wiele, idea wykorzystania ich w analizie organizacji, dla 

które element biznesowy nie jest pierwszoplanowy, przynosi wiele interesujących odkryć i 

zastosowań. Nie zmienia to jednak faktu, iż na drugim końcu tej analogii kryć się mogą 

uproszczenia, a nawet redukcje. Trzeba je rozpoznać, nawet jeśli kategorię „corporate” 

rozumieć będziemy nie tyle biznesowo, co organizacyjnie, a nawet  uwzględniając taki typ 

organizacji, które nie mają charakteru komercyjnego, pozostając wszak w obszarze kultury 

organizacyjnej. Nie jest wszak ona jedynym typem  kultury społecznej, a co za tym idzie 

której wartości modelują także odmienne typy odpowiedzialności. Mgr Kopeć-Panek wydaje 

się być świadoma takich niebezpieczeństw i wyraźnie o nich wspomina analizując samą 

kategorię odpowiedzialności, refleksja ta ulega jednak pewnemu zatarciu w dalszych 

częściach pracy, które koncentrują się na wspomnianych powyżej analogiach, co sanowi 

zresztą zasadniczą wartość i wielką przydatność pracy, jeśli płynące z niej wnioski istotnie 

zastosować w praktyce.  Warto jednak pamiętać o istnieniu takich wartości kultury 

społecznej, jak wartości narodowe, czy wartości wspólnot kulturowych, w tym wartości 

wspólnot religijnych, ale także wspólnotowe wartości małych ojczyzn, które w istotny sposób 

różnicować mogą uniwersalny model odpowiedzialności społecznej organizacji, w tym 

uczelni. Świadomość tego przejawia się nawet w dziedzinie współczesnego zarządzania w 

postaci zarówno teorii, jak i praktyki tzw. „intercultural management”, lub „cultural 

differences management” i „intercultural marketing”. Świadomość tych różnic niesie bardzo 

konkretne implikacje w zakresie komunikacji międzykulturowej jaka coraz częściej ukazuje 

swoje znaczenie we współpracy uczelni z odmiennych regionów świata, zakorzenionych w 

odmiennych tradycjach edukacyjnych, o odmiennym rozumieniu podstawowej w pracy 

kategorii jaką jest odpowiedzialność społeczna.  

Różnice te są zresztą przyczyną wielu kłopotów w skutecznej organizacji takiej 

współpracy zarówno na poziomie konkretnych osób, jak i jednostek organizacyjnych w 

sytuacji odmiennego postrzegania nie tylko życiowych, ale i społecznych celów ich działania, 

odmiennych wzorców interakcji wewnątrzuczelnianych, postaw mentalnych, wrażliwości 

moralnych oraz rodzaju uznawanych zobowiązań. Różnice te odkrywamy coraz częściej także 

poprzez często wspominaną przez Autorkę globalizację powiązań organizacyjnych, a samo 

pojęcie globalizacji dawno już nie jest rozumiane jako proces unifikacji i upodobnienia, ale 

także, i to w jednakowej mierze, jako narastająca świadomość i realność różnorodności 
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kulturowej, jej hybrydyzacji oraz wszystkich wynikających z niej problemów. Uwzględnienie 

tego wymiaru może zresztą mieścić się w społecznej odpowiedzialności uczelni, a nawet 

biznesu jeśli szerzej, z uwzględnieniem zróżnicowań kulturowych, potraktujemy społeczne 

otoczenie uczelni, odmienności, a nie uniwersalia wzorów interakcji społecznych pomiędzy 

uczelnia a podmiotami tego otoczenia, jeśli, w końcu, w sposób antropologiczny, a nie 

socjotechniczny, potraktujemy teorię interesariuszy. Takie możliwości mieszczą się w 

zadanych przez Autorkę pytaniach, jak:  

”Czy obszary i sposoby realizacji USR są zróżnicowane w zależności od różnych 

systemów szkolnictwa wyższego? Jaki wpływ na rozwój i wdrażanie idei USR ma tradycja 

CSR w danym kraju? Jakie są dobre praktyki w tej dziedzinie? Czy USR jest rozwijającym się 

na naszych oczach zjawiskiem, czy jedynie modnym hasłem w dyskursie naukowym? (str.7)  

Odpowiedzi na te pytania zależeć będą w dużej mierze tak teoretycznie, jak i 

praktycznie, od uwzględnienia szerokości tego, co Autorka nazywa „istotą społecznej 

odpowiedzialności jako ważnej kategorii XXI wieku”.  Uwzględnienie przywołanych w pracy 

tzw, „megatrendów”, w tym procesów globalizacji uwzględniać musi nie tylko standaryzujące 

i rynkowe, ale także dywersyfikujące tendencje w kształtowaniu konkretnych misji 

poszczególnych uczelni i coś co nazwać możemy współczesną antropologią 

odpowiedzialności społecznej, choć inspiracje nie idą tu od strony nauk z zarządzaniu, a 

raczej od przedstawicieli nauk społecznych i studiów kulturowych. Stąd być może waga 

myślenia socjologicznego w udoskonalaniu idei społecznej odpowiedzialności uczelni. Stąd 

bierze się następna uwaga w odniesieniu do konceptualnych założeń pracy. 

Po drugie, należy postawić pytanie na ile różnorodność społecznych funkcji uczelni nie 

powinna być unifikowana poszukiwaniem modelu uniwersalnego i na ile funkcje 

uniwersytetu nie mogą być jedynym wzorem takiej odpowiedzialności?  Autorka bardzo 

umiejętnie rozważa rozmaitość sposobów i komponentów w budowaniu misji uczelni. Z 

praktycznego punktu widzenia problematyka ta nie może być oderwana od praktyki jaka 

wynika z modelu funkcjonowania systemów akredytacji przyjętych praktycznie wszystkich 

systemach szkolnictwa wyższego na świecie, oraz analizy popełnianych w tym zakresie 

błędów: Doświadczeniem polskiego systemu akredytacji jest brak uwzględniania różnic w 

standardach funkcjonowania, społecznej roli i społecznej odpowiedzialności zupełnie 

odmiennych uczelni, które funkcjonują w odmiennych środowiskach i powołane zostały do 

realizacji zupełnie odmiennych zadań. Nie można jedną miarą oceniać wielkich 
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uniwersytetów i lokalnych szkół zawodowych, które też są uczelniami. Jest kwestią 

społecznej nieodpowiedzialności standaryzowanie istniejących w tej mierze wymagań, poza  

schemat wymogów formalnych. Idea Społecznej Odpowiedzialności Uczelni może w tym 

przypadku mieć znaczenie tyleż pozytywne, co negatywne, jeśli ulegnie idei standaryzacji, 

uniwersalizacji i porównawczej, a co szczególnie wrażliwe, parametryzującej koncepcji oceny 

tego, co nazywa się osiągnięciami uczelni. Uwrażliwienie z odpowiedzialność społeczną iść 

może zarówno w odkrywanie wskazywanych w koncepcji USR wymiarów funkcjonowania 

uczelni, uważne i analityczne rozpoznawanie ich empirycznego znaczenia, co niestety w 

praktykę wyalienowanej parametryzacji, zestandaryzowanej unifikacji i standaryzacji. 

Autorka świadoma jest tych zagrożeń i wielokrotnie na nie wskazuje, choć wydaje się, że 

empiryczna, jakościowa analiza istniejących w tej mierze praktyk jest zadaniem jakie ciągle 

oczekuje na realizację.  

 Problem ten jest o tyle szczególny, że pozytywne uwzględnienie odmienności 

społecznej funkcji uczelni w konkretnym środowisku powinien być pierwszoplanowym 

instrumentem kształtowania misji, a następnie strategii rozwojowej uczelni. W tej mierze 

uczelnie polskie dopiero podejmują te zadanie, choć wiele uczelni prywatnych, które działają 

w konkretnej sytuacji na równie szczególnym rynku pracy i realiach gospodarczych swego 

regionu, podejmują ten problem z konieczności. Nie można jednak porównywać ich ze 

specyfiką uczelni uniwersyteckich, dlatego zawartość modelu  Społecznej Odpowiedzialności 

Uczelni w odniesieniu do odmiennych typów uczelni powinno stanowić pierwszy krok 

rozpoznania jej adekwatności i otwierać, a nie zamykać na taką jej realizację.   

 Możliwości modelu Społecznej Odpowiedzialności Uczelni Autorka opisuje w sposób 

niezwykle wyczerpujący, przykładnie analityczny i wskazujący na ogromną pracę źródłową, 

co po wspomnianych powyżej uwagach czyni doktorat niemal koniecznie wart publikacji. 

Systematyka doboru zagadnień, uważna lektura i przegląd piśmiennictwa czyni pracę niemal 

wzorcową. Na uwagę zasługuje uważne potraktowanie nie tylko historii koncepcji wyjściowej 

jaką jest CSR, ale ewolucja jej wątków, dynamika dojrzewania, rozwój konceptualny, 

doskonalenie ale i różnicowanie modeli, a także nie redukujące przedstawienie podstawowej 

kategorii „odpowiedzialności”. Z pewnością warto kontynuować i pogłębić w obszernej 

analizie źródeł i koncepcji także kategorię „działań korzystnych” jaka pojawia się w 

definicyjnym niemal określeniu zasadniczego problemu pracy: 
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 „Odpowiedzialność społeczna będzie to więc zobowiązanie zarządzających organizacją do 

podejmowania działań korzystnych zarówno dla organizacji, jak i jej otoczenia.” (str. 14) 

W określeniu „korzyści” mieści się bowiem cała aksjologia działania organizacji. W 

przypadku uczelni jest to wiele wartości kontekstualnych o konsekwencjach w bliższej, ale 

także dalszej przyszłości, korzyści głęboko wkomponowanych w niepowtarzalny często 

zestaw zadań, wartości wynikających z dziedzictwa kulturowego, autotelicznych często 

wartości społeczności lokalnej, ale także strukturalnych wyzwań regionu. Szerokie 

rozumienie kategorii „korzyści” wychodzi daleko poza interpretację czysto biznesową i 

skłania do szerokiego rozumienia „użyteczności” działań uczelni. Bardzo dobrą inspirację 

takiego stanowiska opisuje Autorka pracy poprzez przywołanie koncepcji Harorda Johnsona, 

który znakomicie poszerza tradycyjne wątki CSR poprzez podkreślenie otoczenia 

społecznego biznesu, wskazanie na długoterminowe korzyści działań zgodnych z CSR, oraz 

wyeksponowanie  podejścia zwanego „maksymalizacją użyteczności”, która wykracza poza 

maksymalizację zysku. (str. 20). Podobne inspiracje warto zauważyć w wielu innych 

przywołaniach znacząco wspierających strategiczne wyzwania współczesnych uczelni, jak 

choćby koncepcję „Corporate Social Responsiveness”, czy „Corporate Social Performance”. 

Rozwijając perspektywy teoretyczne tych podejść z pewnością wskazać można na wszystkie 

możliwe różnice, konteksty i specyfikę wynikających z nich zadań jakie podejmować może, 

choć w inny sposób zarówno mała szkoła zawodowa, jak i dużej skali uniwersytet.  Z tej 

perspektywy z pewnością  redukcją jest zaproponowanie  przez Aleksandra Sulejewicza 

jedynie trzech perspektyw widzenia uczelni, a mianowicie wymiaru wiedzy, władzy i rynku 

(str.119). Klasyfikacja ta odbiega od socjologicznej wizji problemu, znanej już choćby z 

klasycznych prac Znanieckiego o społecznej roli uczonych, których działalność związana jest 

na ogół z funkcjonowaniem uczelni.  W tym zakresie uprasza, a nie rozwija koncepcję 

Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. 

Niepotrzebnym uproszczeniem i wręcz nieporozumieniem  w przedstawionych modelach 

zarówno CSR jak i Społecznej Odpowiedzialności Uczelni jest zarysowana funkcja ewaluacji. 

Nie jest ona bowiem „kontrolą jakości funkcjonowania uczelni” (str. 134) ani też 

„przydatnym narzędziem kontroli różnych wymiarów funkcjonowania edukacji wyższej” (str. 

134). Jest niestety wielkim nieporozumieniem utożsamianie w polskich koncepcjach 

zastosowania badań ewaluacyjnych ujmowanie ewaluacji jako „kontroli”, podobnie jak 

mylenie jej z akredytacją audytem, czy swoistym sposobem monitoringu, co w najbardziej 

patologicznej postaci przejawia się na w sferze polskiej oświaty, ale znalazło także miejsce w 



6 
 

systemie szkolnictwa wyższego. Przeprowadzana praktyka w żadnej mierze nie spełnia 

podstawowych wymogów badań ewaluacyjnych, szczególnie tzw. „Czwartej generacji”, które 

mają być w samej swej istocie formą wartościowania, a nie kontroli, pomiaru czy 

sprawozdawczości i spełniać funkcje wspierające, demokratyzujące i uspołeczniające. W 

całości koncepcji społecznej odpowiedzialności ewaluacja może być istotnym stymulatorem 

rozwojowym, ale musi być rozumiana, i co ważniejsze uprawiana w zupełnie inny sposób, 

czemu warto poświęci znacznie więcej uwagi. W obecnej formie badania ewaluacyjne 

zaprzeczają jakkolwiek pojętej odpowiedzialności i nie spełniają standardów przyjętych nie 

tylko dla ewaluacji, ale fundamentalnych reguł poprawności metodologicznej w naukach 

społecznych. Brak rozpoznania tego problemu jest niestety mankamentem recenzowanej 

pracy zważywszy na jej inspirujące wskazania.  Ewentualna publikacja koniecznie musiałaby 

dokonać stosownej w tej mierze korekty, wskazując na potencjalne możliwości strategii i 

badań ewaluacyjnych w całości procesów doskonalenia jakości kształcenia, ale co znacznie 

ważniejsze, w uczeniu właśnie społecznej odpowiedzialności środowiska uczelnianego 

poprzez modele ewaluacji dialogicznej i rozwojowej. 

 Pomimo wspomnianego powyżej mankamentu oraz wskazaniu na możliwości nie-

uniwersalizujących i nie-standaryzujących aplikacji w realiach konkretnych uczelni, jak 

również konkretnego odniesienia do obowiązujących w Polsce wymagań Krajowych Ram 

Kwalifikacji,  praca wykazuje wiele dużej skali zalet, posiada przejrzystą i logiczną  strukturę. 

Autorka posługuje się bardzo poprawnym, komunikatywnym językiem, ujawnia nieprzeciętne 

zdolności syntetycznego przedstawiania dużych kompleksów zagadnień, wnikliwie 

identyfikuje główne tezy referowanych koncepcji, wzorowo dokumentuje prowadzone 

analizy. Praca jest encyklopedycznym niemal przewodnikiem po referowanej dziedzinie i po 

pewnych korektach byłaby cenną i bardzo potrzebną publikacją w polskiej rzeczywistości 

systemu szkolnictwa wyższego pozwalając zrozumieć jego współczesne wyzwania, logikę 

rozwoju, jak również niewykorzystane możliwości. 

Ze wszystkich tych względów oceniam pracę jako bardzo dobrą i kwalifikującą się do 

dalszego procedowania w przewodzie doktorskim. 

Dr hab. Leszek Korporowicz     Kraków 18.11.2015 

 


