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Summary. Establishing a new university, the University of Social Psychology, we had to answer the following 
two questions: what goals is it going to have? Someone could answer this question very simply, i.e. its goal is 
that its students obtain a master of psychology diploma. In other words, they should obtain a diploma of 
a specialist with university education. As the findings of many studies show, the people who have obtained such 
a diploma are distinguished in many respects.

ZNACZENIE WY SZEGO WYKSZTA CENIAŻ Ł

Z podsumowania tych badań – dokonanego niedawno przez znanego polskiego psychologa prof. Janusza 
Czapińskiego – wynika m.in., że przy porównaniach międzynarodowych wykształcenie jest czynnikiem najsilniej 
różnicującym dochody. W Polsce dochody osób mających dyplom wyższej uczelni są obecnie średnio około 
dwukrotnie wyższe od dochodów osób z wykształceniem podstawowym. To zróżnicowanie narasta. Dr Bogdan 
Cichomski, analizując dane Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego, wykazał, że w latach 1992-1995 
znaczenie wykształcenia dla osiąganych dochodów z pracy jest coraz większe.
Różnice dotyczą nie tylko dochodów. Dane zebrane przez Czapińskiego wskazują np., że im wyższe 
wykształcenie, tym większe zadowolenie z pracy i tym mniejsze zagrożenie utratą pracy. Z badań światowych 
wynika też, że ludzie wykształceni żyją dłużej – nie tylko dlatego, że mogą sobie pozwolić na lepszą opiekę 
zdrowotną, ale także dlatego, że mają bardziej zdrowy styl życia i bardziej rozwinięte zachowania prozdrowotne.
Okazuje się również, że osoby lepiej wykształcone są bardziej zadowolone z życia i mają większe możliwości 
adaptacyjne do zmieniającej się sytuacji. Odczuwają też lepszą orientację w życiu politycznym i lepsze 
rozumienie zasad demokracji – także większą gotowość do demokratycznego postępowania. Różnią się też od 
innych grup społecznych pod względem postaw społecznych. Są bardziej tolerancyjne wobec grup etnicznych, 
religijnych, obyczajowych.
Wymieniając te wszystkie różnice, trzeba podkreślić, że mówimy tu o pewnych ogólnych tendencjach, które nie 
zawsze potwierdzają się w życiu.
Konsekwencje wykształcenia można rozpatrywać nie tylko w jednostkowej perspektywie. Jak się okazuje, losy 
całych społeczeństw zależą w niemałym stopniu od poziomu wykształcenia obywateli. Stwierdzono m.in., że 
wzrost edukacji prowadzi do wzrostu produktywności. Nasuwa się pytanie: gdzie kryje się tajemnica tej 
szczególnej roli wyższego wykształcenia?
Są tacy, którzy zdają się wierzyć w magiczny wpływ dyplomu. Taką wiarę podzielają też niektórzy politycy 
troszczący się wyłącznie o liczbę wydawanych dyplomów, a nie o jakość instytucji, które je wydają. Wyobrażają 
sobie, że jeśli będzie się wydawało więcej dyplomów, to tym samym będzie w Polsce więcej specjalistów 
z wyższym wykształceniem. Byłoby to prawdą, gdyby ten dyplom był tym samym, co kiedyś patent szlachecki 
bądź tytuł hrabiego lub księcia. Osoba ubiegająca się o taki tytuł nie musiała dokonywać zmian w samej sobie, 
musiała zdobyć łaski monarchy lub jego zauszników.
Tajemnica szczególnych kompetencji osób z wyższym wykształceniem i szczególnej ich roli w społeczeństwie nie 
tkwi w samym dyplomie, ale w tym, co ten dyplom poświadcza, czyli w osiągnięciu określonej wiedzy 
i kompetencji.

PROFIL ABSOLWENTA

Powstaje pytanie: jaką wiedzę i kompetencje powinien uzyskać absolwent wyższej uczelni? Z pozoru 
odpowiadając na takie pytanie wystarczy dobrze przyjrzeć się temu, jakie wymagania zawodowe stoją przed 
absolwentem – w naszym przypadku przed absolwentem psychologii – i tak ułożyć program kształcenia, aby 
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wymaganiom tym mógł on jak najlepiej sprostać. Od razu natrafiamy tu na dwie zasadnicze trudności.
Pierwsza trudność wiąże się z dynamiką zmian społecznych. Przecież absolwenci tej szkoły, którzy mają 
ukończyć ją w roku 2001, uprawiać będą działalność zawodową mniej więcej do roku 2045, a może i dłużej. Czy 
możemy przyjąć, że za dwadzieścia, trzydzieści czy czterdzieści lat „zawód psychologa” będzie wyglądał tak 
samo, jak dziś? Czy wymagania, jakim będzie musiał w tym czasie sprostać specjalista, nie ulegną radykalnej 
zmianie?
W tej kwestii nader pouczające jest doświadczenie pierwszych roczników samodzielnych studiów 
psychologicznych, które powstały w Polsce w 1950 r. Na pierwszy rok studiów przyjęto wtedy dziesięciu 
studentów. Nikt nie miał najmniejszego wyobrażenia o tych różnorodnych formach zawodu psychologa, które 
pojawiły się w następnych trzydziestu latach. Dopiero w latach sześćdziesiątych zaczynały się wyraźnie 
kształtować u nas pewne podstawowe specjalizacje psychologiczne: psychologia kliniczna (przede wszystkim 
jako nauka pomocnicza psychiatrii), psychologia wychowawcza (jako poradnictwo szkolne i zawodowe), 
psychologia pracy (najczęściej selekcja i dobór kadr do pewnych szczególnych stanowisk: kierowcy, pilota itp). 
Ale dalsze lata pokazały, że funkcje psychologii nie ograniczają się do tych kilku służb. Obejmują one coraz 
szerszy zakres zawodów i specjalności. Powstała i rozwinęła się nowa forma usług psychologicznych – firmy 
stworzone przez psychologów oferują usługi marketingowe, pomagają w doborze kadr, doskonalą umiejętności 
kierownicze, kształcą umiejętności radzenia sobie z konfliktami, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania 
sporów indywidualnych i grupowych itp. Psychologowie w zakładach pracy podejmują wiele nowych zadań, 
o których dawniej nie mieli najmniejszego wyobrażenia, np. zajmują się problemami adaptacji pracowników do 
zmieniającej się kultury organizacyjnej, wynikającej z przejęcia zakładu przez dalekowschodnią firmę.
Drugą trudnością przy określaniu wymagań kształcenia na psychologii (a dotyczy to i innych specjalności 
akademickich) jest fakt, że absolwenci studiów wcale nie muszą pracować w zawodach ściśle psychologicznych. 
Jak pokazuje doświadczenie, osoby z dyplomem psychologa znajdują zatrudnienie w różnych miejscach; pełnią 
(lub pefniły) funkcje kierownicze w dużych frmach, w administracji publicznej (nawet na stanowiskch 
ministerialnych), w organach porządku publicznego (absolwent psychologii objął wysoką funkcję kierowniczą 
w Urzędzie Ochrony Państwa), w mediach (absolwent psychologii jest zastępcą naczelnego redaktora 
największej polskiej gazety), w teatrze – jako reżyserzy itd.
Tak oto w ciągu 46 lat, jakie minęły od powstania samodzielnych studiów psychologicznych w Polsce (przedtem 
psychologii nauczano w ramach studiów filozoficznych i pedagogicznych), koncepcja zawodu psychologa i profilu 
absolwenta zmieniła się radykalnie – przybrała nowe, nie przewidywalne w tamtych latach kształty. Cóż więc 
możemy powiedzieć dziś o tym, jaki może być kształt tej specjalności za dalsze 46 lat?
Choć nie możemy przewidzieć dokładnie tego, jakim zmianom ulegnie sposób uprawiania zawodu psychologa 
w nadchodzących dziesięcioleciach, choć nie wiemy, jakie będą konkretne wymagania, którym obecne pokolenie 
będzie musiało sprostać, jesteśmy w stanie sformułować pewne przewidywania co do kierunku rozwoju potrzeb 
społecznych i wynikających stąd wymagań rynku pracy.

PRZEWIDYWANIA CO DO PRZYSZŁEGO RYNKU PRACY

Otóż mamy podstawy do przekonania, iż w XXI wieku – w jego pierwszej połowie – rosnąć będzie rola tzw. 
czynnika ludzkiego w różnych dziedzinach życia, innymi słowy – dobre funkcjonowanie ogniw mechanizmu 
społeczno-gospodarczego w coraz większym stopniu będzie zależało od jednostki ludzkiej: sposobu jej myślenia, 
jej postaw i motywów, zaspokojenia jej potrzeb. Będzie też coraz więcej osób pragnących korzystać z pomocy 
specjalistów przy rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych czy zawodowych. Są różne powody, aby 
oczekiwać takiego właśnie kierunku zmian. Wspomnę tu o dwóch.
Pierwszym powodem są przemiany życia gospodarczego. Dokonujące się i dające się przewidzieć zmiany 
prowadzą m.in. do znacznego wzrostu wymagań stawianych człowiekowi. Poprzednio produkcja wymagała 
wielkich rzesz pracowników sprawnie wykonywujących proste, rutynowe czynności. Nowoczesne formy 
produkcji opierają się w coraz większym stopniu na pracy operatorów skomplikowanych urządzeń, u których 
liczą się specjalne kwalifikacje, samodzielność, niezawodność, odpowiedzialność, motywacja zadaniowa. Dawniej 
warunki i organizacja pracy były stabilne przez długi okres czasu, obecnie trzeba się liczyć z szybkimi 
transformacjami. Adaptacja do zmienności jest poważnym psychologicznym wyzwaniem.
Psychologicznym wyzwaniem jest także zdobycie klientów, znalezienie nowych rynków, dobór kadry 
kierowniczej itp. To wszystko wymaga znacznie większego zrozumienia sfery psychologicznej niż to było 
potrzebne dotychczas. Im większe bowiem wymagania stawia człowiekowi technika i organizacja, tym większe 
wymagania stawia jego własna psychika. I on sam staje się coraz większym problemem dla swych 
zwierzchników, współpracowników, a także dla siebie samego. Tym się tłumaczy fakt, że w tych dziedzinach, 
w których już dawniej wprowadzono zaawansowane formy techniki (jak np. w naddźwiękowym lotnictwie 
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odrzutowym), dawno też powstały wyspecjalizowane służby psychologiczne.
Należy zauważyć, że zwiastunem zmian, o których tu wspominam, są procesy zachodzące we współczesnych 
armiach. Dawniej przygotowanie żołnierza polegało na nauczeniu go karności i pewnych prostych sprawności. 
Dzisiaj znaczna część żołnierzy, np. uczestniczących w operacji „Pustynna Burza” (jak Amerykanie nazwali 
wojnę z Irakiem), to operatorzy skomplikowanych urządzeń, samodzielnie podejmujący decyzje w zależności od 
rozwijającej się sytuacji. Powodzenie operacji „Pustynna Burza” w ogromnym stopniu zależało od poziomu 
funkcjonowania poszczególnych jednostek. Łatwo więc zrozumieć, dlaczego w armii amerykańskiej służby 
psychologiczne są tak bardzo rozbudowane.
Drugim powodem, który sprawia, że w nadchodzących czasach ów „czynnik ludzki” będzie odgrywał coraz 
większą rolę, jest zmiana zasad, na jakich opierają się stosunki między ludźmi. Takie obszary życia, jak 
kontakty rodziców z dziećmi, męża z żoną, pracowników z przełożonymi, ludzi wykonujących różne zawody, 
regulowane były dawniej przez uświęcone zasady i tradycje. To tradycja dyktowała, co się komu należy, kto 
komu ma ustąpić, kto nad kim ma władzę, kto i jak ma postępować. W dzisiejszym, coraz szybciej zmieniającym 
się świecie, tradycja nie dostarcza już wystarczająco pewnych wskazówek, jak ludzie mają rozwiązywać stające 
przed nimi problemy, np. jakie są prawa i obowiązki męża i żony, starszego brata, młodszej siostry. Rodzice nie 
mają gotowych, sprawdzonych przez pokolenia reguł postępowania wobec dzieci, nie jest też wcale oczywiste, jak 
powinny się układać wzajemne relacje praw i obowiązków dotyczące małżonków. Rodziny stają przed 
koniecznością samodzielnego wypracowania właściwych norm wzajemnego postępowania, ale często natrafiają 
na trudności i niepowodzenia. Dlatego w coraz większym stopniu narasta potrzeba udzielania profesjonalnej 
pomocy ludziom, którzy na takie trudności natrafiają.
To samo można powiedzieć o innych zbiorowościach ludzkich: o zespołach pracowniczych, w których członkowie 
przestają być bezmyślnymi kółkami biurokratycznej maszyny, wykonującymi niezawodnie przekazane im 
zlecenia; mają własne ambicje, własne dążenia, własne poglądy, które ciągle zderzają się ze sobą, będąc źródłem 
konfliktów, napięć i zakłóceń w działaniu mechanizmu grupowego. Aby radzić sobie z takimi zakłóceniami czy 
też im zapobiegać, trzeba dużo lepiej poznawać członków zespołu, lepiej rozumieć psychologiczne mechanizmy, 
jakie rzadzą ich postępowaniem, umieć zaproponować właściwe rozwiązania.
Można wypowiedzieć tu tezę bardziej ogólną. O ile dawnej stosunki między ludźmi regulowane były przez 
dokładnie ustalone i uświęcone tradycją normy oraz przez relację siły – silniejsi (fzycznie, ekonomicznie, 
politycznie) narzucali swą wolę słabszym (mężczyźni – kobietom, dorośli – dzieciom, bogaci – biednym, ci co 
mieli władzę – reszcie społeczeństwa) – o tyle dzisiaj coraz większą rolę odgrywa zasada szacunku dla cudzych 
praw. Wynika z niej konieczność liczenia się z poglądami i potrzebami innych ludzi, a więc uzgadniania zamiast 
narzucania woli. Aby ludzie mogli ze sobą cokolwiek uzgodnić, muszą dużo lepiej rozumieć się wzajemnie, muszą 
zdawać sobie sprawę z tej subtelnej psychologicznej tkanki ludzkich stosunków. I ponieważ ta strona życia 
będzie w coraz większym stopniu przedmiotem powszechnej uwagi, dlatego też można spodziewać się 
wzrastającego zapotrzebowania na kompetencje w tym zakresie.
Biorąc pod uwagę tego rodzaju kierunki przekształceń życia społecznego, mamy powody, aby przewidywać, że 
w nadchodzących dziesięcioleciach będzie wzrastało zapotrzebowanie na specjalistów mających pomagać 
w rozwiązywaniu problemów, jakie wiążą się z tym „czynnikiem ludzkim” w różnych dziedzinach życia, 
w produkowaniu i sprzedawaniu, w administracji i polityce, w ochronie bezpieczeństwa publicznego 
i bezpieczeństwa kraju itp. Jak kształcić takich specjalistów?

POSTULATY DOTYCZĄCE ZASAD KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Na podstawie analizy wymagań, jakie stoją przed absolwentami, możemy sformułować kilka postulatów co do 
celów i sposobów kształcenia. Przedstawię tu sześć takich postulatów.
Postulat pierwszy. Bazą wykształcenia ma być wiedza ogólna. Taka wiedza tworzy mapę umysłową, dzięki 
której nie musimy poruszać się po omacku w natłoku izolowanych prawd i faktów. Tak jak zwykłe mapy 
umożliwiają nam wytyczanie trasy naszej podróży, przewidywanie tego, co napotkamy, posuwając się 
w określonym kierunku, tak teoretyczna mapa umysłowa stwarza bazę orientacyjną naszej działalności. Skoro 
dzisiaj nie możemy powiedzieć, czym każdy z absolwentów będzie się w przyszłości zajmował, to musimy zadbać 
o to, aby mając szeroką orientację w możliwościach swojej dyscypliny mógł wybierać te jej elementy, które 
w życiu okażą mu się przydatne. Uzyskaniu podstaw wiedzy ogólnej poświęcone będą pierwsze dwa lata 
studiów: pierwszy rok będzie wprowadzeniem do niej, a drugi – jej pogłębieniem.
Postulat drugi. Profil kształcenia musi być szeroki. Rzecz w tym, że w kształceniu akademickim nie powinno się 
koncentrować na jednej tylko dyscyplinie. Są ku temu różne powody. Jeden to taki, że zjawiska, które nas 
interesują, są zawsze powiązane z wieloma innymi. Tak np. to, co dzieje się w psychice człowieka, jest ściśle 
powiązane z tym, co dzieje się w jego organizmie i z tym, co dzieje się w życiu społecznym. Jeśli nie rozumiemy 
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tych związków, to przestajemy rozumieć psychikę człowieka. Jest i inny powód. Otóż z badań psychologicznych 
wiemy, że umysł człowieka lepiej się rozwija, jeśli musi radzić sobie z różnorodnym materiałem. Staje się wtedy 
bardziej otwarty i ma większe szanse wytwarzania twóczych idei. Pamiętając o tym, już na pierwszym roku 
wprowadzamy do programu kurs ekonomii, a na studiach stacjonarnych – także socjologii (na studiach 
zaocznych socjologia będzie na drugim roku). Na wyższych latach będą wprowadzane również inne dyscypliny.
Postulat trzeci. Należy przekazywać nie tylko gotową wiedzę, ale także uczyć tego, jak wiedza powstaje. Tu leży 
istotna różnica między kształceniem zawodowym a kształceniem akademickim. Celem kształcenia zawodowego 
jest wyposażenie absolwenta w pewne informacje, które ma zapamiętać, i gotowe techniki działania, które ma 
sprawnie powtarzać. Kształcenie akademickie zakłada zapoznawanie się z tym, jak wiedza powstaje i jak 
powstają techniki, którymi specjalista ma się posługiwać. Tym się tłumaczy, że na wyższych uczelniach tak 
wielki nacisk kładzie się na powiązanie działalności dydaktycznej z pracą naukową. Tak więc uczelnia musi 
troszczyć się o to, aby zatrudniać nauczycieli akademickich, którzy mają własny, poważny dorobek naukowy. 
Dzięki temu mogą oni wprowadzać studentów w arkana naukowego warsztatu. Nie po to, aby wszyscy studenci 
stawali się naukowcami, lecz po to, aby umieli wykorzystywać sposoby naukowego myślenia przy rozwiązywaniu 
problemów, jakie kiedyś przed nimi staną. W programie naszej szkoły kładziemy nacisk na tę formę kształcenia. 
Pierwsze doświadczenia z tego zakresu pojawią się już na pierwszym roku, na ćwiczeniach z psychologii ogólnej 
i psychologii społecznej. Zaawansowaną formę odpowiedniej wiedzy metodologicznej i umiejętności z tego 
zakresu student będzie nabywać, przygotowując pracę magisterską.
Postulat czwarty. Należy kształcić te właściwości umysłu, które są niezbędne do samodzielnego zdobywania 
wiedzy o świecie. Zdobywać wiedzę – to umieć odróżniać pozory od tego, co rzeczywiste, rzeczy błahe od 
istotnych, twory naszych pragnień i lęków od tego, co rzeczywiście zachodzi – czy zajść może – złudzenia, jakie 
wytwarza nasz własny umysł, od faktów. Należy też wiedzieć, gdzie i jak zbierać informacje, jak je krytycznie 
weryfikować, jak unikać pułapek wiedzy fałszywej czy pozornej. Są to bardzo ważne i z trudem nabywane 
kompetencje intelektualne, których kształceniu poświęcone są całe studia. Szczególną rolę w tym zakresie mają 
do odegrania seminaria akademickie. Studiując naukową literaturę, przygotowując kolejne prace pisemne, 
dyskutując swoje i cudze idee z kolegami i z profesorami, słuchacz uczy się myśleć krytycznie, a także wyrażać 
swe myśli w sposób uporządkowany i komunikatywny. Wprawdzie sam akt myślenia to czynność 
indywidualnego umysłu, ale osiąganie prawdy i dochodzenie do dzieł, które mają rzeczywistą wartość społeczną, 
zawsze dokonuje się zespołowo, we współpracy ludzi między sobą.
Postulat piąty. Należy uczyć związku teorii z praktyką. Wiedza akademicka ma to do siebie, że łatwo może 
przekształcić się w samodzielny świat pojęć i formuł, którymi człowiek nauczy się operować, ale które nie mają 
żadnego odniesienia do rzeczywistości, z jaką ma się uporać. Taka wiedza może więc stawać się swego rodzaju 
dekoracją umysłu, a nie narzędziem, które ma się przydać do opanowania świata. Dlatego też integralnym 
składnikiem wykształcenia wyższego musi też być opanowanie praktycznych podstaw zawodów, które absolwent 
ma zamiar uprawiać. W naszej szkole będziemy kładli duży nacisk na to, aby słuchacze zapoznali się z różnymi 
formami praktyki psychologicznej i różnymi sposobami podejścia do niej. Mamy już w Polsce bardzo dobrych 
profesjonalistów, którzy zdobyli niemałe doświadczenie w zastosowaniu psychologii w różne dziedziny życia. Oni 
będą wprowadzali słuchaczy w arkana zawodu psychologicznego, w jego obecnych różnorodnych postaciach. 
Pewne, wstępne doświadczenia z tego zakresu pojawią się na pierwszym roku, na psychologicznych warsztatach. 
Ale gruntowniejszym studiom poświęcony będzie przede wszystkim trzeci rok i część czwartego.
Postulat szósty. Należy stwarzać warunki do samodzielnego podmiotowego rozwoju jednostki. Znaczy to, że 
słuchacz wyższych studiów nie może być ujmowany jako pasywny odbiorca, któremu – według obrazowego 
porównania – „naukę wlewa się łopatą do głowy”. Student jest współautorem swego własnego rozwoju 
i partnerem nauczycieli akademickich. Jego samodzielność w zdobywaniu wiedzy powinna rosnąć w trakcie 
studiów. Dlatego na kolejnych latach, począwszy od drugiego roku, coraz większa część toku studiów powinna 
zależeć od samodzielnego wyboru słuchacza; planując tok swego kształcenia, student będzie przejmował na 
siebie coraz większą część odpowiedzialności za jego przebieg i wyniki. Nie chodzi tu tylko jednak o formalne 
kształcenie. W trakcie studiów powinny rozwijać się formy życia studenckiego, które dają możliwość rozwoju 
zdolności twórczych w różnych dziedzinach życia. Nasza szkoła zamierza stwarzać warunki dla rozwoju różnych 
form pozaprogramowej działalności studentów.

POZIOM KSZTAŁCENIA

Przedstawiłem tu różnorodne warunki, od których zależy przygotowanie specjalisty z wyższym wykształceniem, 
a więc kogoś takiego, kto dobrze może radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami rynku pracy oraz może sam 
odgrywać aktywną, podmiotową rolę w tworzeniu postępu społecznego. Jak wynikało z danych, które tu 
przytaczałem, osoby takie mają obecnie w Polsce większe szanse zatrudnienia, większe możliwości uzyskiwania 
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wysokich zarobków, lepsze warunki do realizacji produktywnego i przynoszącego zadowolenie życia. Czy jednak 
można powiedzieć, że wyższe studia gwarantują tego rodzaju rezultaty? Czy wszyscy, którzy ukończyli wyższą 
uczelnię, mają możliwość zdobycia atrakcyjnej pracy i sukcesu zawodowego?
Niestety nie ma takich gwarancji. Trzeba liczyć się z tym, że w miarę tego, jak rosnąć będzie w Polsce liczba 
osób mających dyplom ukończenia wyższych studiów, jak wzrastać będzie liczba wyższych szkół i liczba 
kształconych studentów, sytuacja na rynku pracy może się pogorszyć; wzrośnie konkurencja i wielu 
absolwentów natrafi na poważne trudności ze znalezieniem pracy odpowiadającej ich aspiracjom czy w ogóle 
jakiejkolwiek pracy związanej z ich wykształceniem. Nie jest to jedynie teoretyczna możliwość. W różnych 
krajach na Zachodzie, gdzie wyższe wykształcenie odgrywa tak dużą rolę jako czynnik pobudzający rozwój 
ekonomiczny, wiele jest osób z dyplomami, które nie znajdują żadnej odpowiadającej im pracy. Bo też i nie sam 
dyplom jest gwarancją przyszłych sukcesów; w rzeczywistości liczy się jakość dyplomu.
Mając to na uwadze, musimy wszyscy – i nauczający, i słuchacze i kierownictwo – troszczyć się o jakość dyplomu 
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; dbać o to, aby absolwent tej uczelni miał reputację dobrego specjalisty, 
pożądanego na rynku pracy. Troszczyć się, to znaczy stawiać sobie wysokie wymagania. W tej sprawie dochodzi 
czasami do nieporozumień. Na przykład na jednym z uniwersytetów kanadyjskich (w prowincji British 
Columbia) powstał konflikt w związku z tym, że studenci domagali się „dostępu do dyplomu” na tej jedynie 
zasadzie, że regularnie płacili czesne. Przyjęli postawę: skoro płacę za studia, to automatycznie należy mi się 
dyplom. Otóż dla nas wszystkich musi być jasne to, że dyplom należy się nie za opłacanie czesnego, lecz za 
zdobytą wiedzę i kompetencje. Profesjonalnym obowiązkiem pracowników naukowych jest starannie 
i sprawiedliwie oceniać nabywaną przez studenta wiedzę.
Ocena stawiana studentowi ma rozmaite funkcje. Jest to informacja dla słuchacza o tym, jakie poczynił postępy, 
dla personelu nauczającego o tym, jakie są rezultaty ich wysiłków dydaktycznych i co ewentualnie powinno być 
poprawione, jest to też informacja dla przyszłego pracodawcy – o jakości wykształcenia absolwenta. Zaczęły 
dochodzić do nas informacje, że firmy, które zatrudniają absolwentów, interesują się nie tylko ostatecznymi 
ocenami na dyplomie, ale również stopniami uzyskiwanymi przez kandydata do pracy na wcześniejszych latach 
studiów. Tak więc oceny mogą być traktowane na rynku pracy bardzo serio, jeśli będą rzetelną informacją o tym, 
co absolwent naprawdę umie.
Wysoki poziom ksztacenia i rzetelna ocena osiągnięć studentów to ważne podstawy reputacji szkoły. Studenci 
i nauczyciele akademiccy wspólnie o tę reputację muszą się troszczyć. Chodzi o to, aby wiedziano, że absolwent 
tej szkoły jest dobrze przygotowanym specjalistą, na którego można liczyć w pracy; dyplom powinien był 
świadectwem jakości. Taka reputacja jest wspólnym dobrem. Dzięki temu nasi absolwenci będą mieli ułatwiony 
start zawodowy, a my – jej organizatorzy i pracownicy – uzyskamy przekonanie, że dobrze wywiązujemy się 
z naszych zobowiązań wobec słuchaczy i wobec społeczeństwa.


