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*I ty zostaniesz humanistą. Rozmowa z prof. Andrzejem Eliaszem 

Z profesorem Andrzejem Eliaszem*, rektorem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 

rozmawia Agnieszka Kublik 2015-05-30, ostatnia aktualizacja 2015-05-29 20:41:17  

Po przełomie 1989 roku, gdy rozwijały się banki, przyjmowano do nich głównie fizyków, 

filozofów i filologów klasycznych. Paradoks? Nie, oni po prostu mieli umysł doskonale 

wygimnastykowany do trudnych zadań 

Prof. Andrzej Eliasz: Nasza pełna nazwa brzmi: SWPS Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny. W skrócie: Uniwersytet SWPS. Ustawa o szkolnictwie wyższym 

przewiduje, że uniwersytety "przymiotnikowe" muszą określać granice swoich badań i 

dydaktyki stosownie do uzyskanych uprawnień doktorskich. My mamy w sferze badań 

społecznych cztery uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz dwa w 

humanistyce i w związku z tym mieliśmy się nazywać "uniwersytet społeczny". Ale 

"społeczny" byłby wieloznaczny, bo są np. szkoły społeczne. Uznaliśmy, że lepiej będzie 

odpowiadać temu, co robimy, złożony przymiotnik "humanistycznospołeczny". W takich 

przymiotnikach, bez łącznika pośrodku, pierwszy człon dookreśla drugi, który nadaje 

zasadniczy sens, jak np. kolor perłowoszary jest kolorem szarym o odcieniu perłowym. 

Jesteśmy uniwersytetem społecznym z nachyleniem humanistycznym. 

 

Czy idą za tym dla was pieniądze?  
 

- Niestety, obecny system finansowania bierze pod uwagę status właścicielski, czyli to, czy 

uczelnia jest publiczna, czy prywatna, a nie to, czy jest dobra, czy zła. Otrzymujemy jednak 

dofinansowanie na działalność statutową, pracownicy mogą też się starać o granty naukowe i 

z dużym sukcesem je uzyskują. Jedynie doktoranci otrzymują dotację Ministerstwa Nauki, 

która zwalnia ich z płacenia czesnego. 

Prof. Kolarska-Bobińska o finansowaniu nauki i szkół  

 

 

Jesteście pierwszym prywatnym uniwersytetem.  
 

- Tak, to nas ogromnie cieszy. A do tego jesteśmy rzeczywiście bardzo dobrą uczelnią. 

Według najnowszych danych z 2014 r. wśród uczelni warszawskich jesteśmy na czwartym 

miejscu jeśli chodzi o zdobywanie grantów, za UW, Politechniką i Warszawskim 

Uniwersytetem Medycznym. 

 

Teraz chcemy postawić sobie nowe zadania, np. w zakresie badań naukowych pragniemy, by 

nasi pracownicy wykazywali większe starania o zdobywanie grantów europejskich, a także by 

w większym stopniu dbali o popularyzację swoich osiągnięć i ich komercjalizację. Natomiast 

w zakresie dydaktyki moim pragnieniem jest, by polscy studenci studiowali aktywniej: oni 

mają tak liczne zajęcia na uczelni, że są zabiegani, natomiast w innych krajach mają znacznie 

mniej zajęć, ale są zapracowani, bo otrzymują dużo zadań do samodzielnego wykonania w 

domu. 
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Musimy też wprowadzić zasadę tzw. odwróconego kształcenia (flipped learning), tj. 

przeniesienia tego, co odbywało się na uczelni, do domu studenta i odwrotnie. Np. wykładów 

można dzięki internetowi wysłuchać w domu, a zadania domowe, wykonywane dotąd 

indywidualnie, można przenieść do klasy i tak je zaplanować, by były wykonywane 

zespołowo. Umiejętność pracy zespołowej nabiera ogromnego znaczenia, jej też trzeba uczyć 

studentów. 

 

Mówi się dziś o kryzysie humanistyki.  
 

- Może to raczej kryzys uczestnictwa w kulturze naszego społeczeństwa? Czytelnictwo jest 

niskie. Społeczeństwo w swej masie nie korzysta z dóbr kultury, nie chodzi do muzeów, 

teatrów, filharmonii. Kapitał kulturowy jest niski. 

 

To kryzys nie tylko uczelni, ale też społeczeństwa.  
 

- Właśnie. Gdy mówimy o humanistyce na poziomie wyższym, obserwujemy skutki tego, 

czego brakuje bardzo wcześnie, już u dzieci. Gdy chodzi się po muzeach na świecie, prawie 

wszędzie widzi się maleńkie dzieci, które rysują coś pod opieką przewodnika. W polskich 

muzeach to rzadkość. Chodzi o przyzwyczajanie już od dziecka do rozumienia sztuki, 

chodzenia do muzeów. Kontakt z kulturą zwiększa wyobraźnię, a także wrażliwość człowieka 

na innych. 

 

Warszawski Teatr Powszechny zaproponował nam współpracę w ramach serii spektakli 

"Teatr w klasie". Spektakle adresowane są do młodzieży, wystawiane w gimnazjach i w 

liceach, poruszają gorące dla młodzieży problemy, np. przemocy wśród młodych, 

narkotyków, tolerancji. Po spektaklach nasi psychologowie rozmawiają z uczniami. W ten 

sposób sztuka skłania do przemyśleń na temat poważnych problemów społecznych. 

 

Humanistyka może liczyć na pieniądze od biznesu?  
 

- Może, choć nie zawsze jest to proste. Duże wrażenie zrobił na mnie opublikowany w 

"Tygodniku Powszechnym" artykuł Pawła Potoroczyna na temat finansowania kultury "Nie 

ma miodu bez zapylania". Potoroczyn mówi wyraźnie, że nie tylko kultura - a nauka jest 

częścią szeroko rozumianej kultury - musi być dobrze finansowana, ale też musimy inaczej 

rozumieć rolę nauki i kultury w społeczeństwie. Wcześniej uważano, że kultura jest kosztem, 

potem, że swego rodzaju inwestycją. Potoroczyn twierdzi, i ma w pełni rację, że tak naprawdę 

to gospodarka jest częścią kultury, a nie odwrotnie. W dzisiejszym społeczeństwie niezwykle 

ważne są innowacyjność i wyobraźnia, a najłatwiej są one rozwijane poprzez uczestnictwo w 

kulturze. Menedżerowie przynajmniej na niektórych uczelniach amerykańskich mają zajęcia z 

różnych dziedzin sztuki i pewnie nie jest to przypadek. 

 

Przyjęło się, że komercjalizacja badań dotyczy przede wszystkim techników, inżynierów. Nie, 

humaniści też mogą tu wiele zdziałać. Humaniści pokazują, że ich osiągnięcia również mogą 

być wprowadzane w życie. Nasz językoznawca prof. Włodzimierz Gruszczyński przygotował 

program komputerowy "Jasnopis" służący do poprawiania pism urzędowych. Uzyskał grant 

na badania, które wykonali razem językoznawcy i informatycy. "Jasnopis", jestem głęboko 

przekonany, stanie się bardzo ważnym narzędziem oceny tekstów jako wspólne dzieło 

humanistów i informatyków. Psycholog prof. Roman Cieślak przygotowuje internetową 

formę interwencji dla osób z depresją. 



 

Filozofowie, historycy, literaturoznawcy? Oni też?  
 

- Też. Oto przykład. Piotr Voelkel, przedsiębiorca, a zarazem założyciel SWPS, uznał, że 

wzornictwo w Polsce jest w dużym stopniu skoncentrowane na zaspokajaniu ambicji 

artystycznych designerów. Odwrócił sytuację: studia mają przygotować designerów do 

rozumienia i zaspokajania potrzeb użytkowników. W związku z tym mamy studia 

interdyscyplinarne, na których nasi designerzy uczą się tego samego, co studenci uczelni 

artystycznych, ale mają też filozofię, psychologię, antropologię - przedmioty, które pozwalają 

im zrozumieć te potrzeby. 

 

Czytam analizy dotyczące rozwoju różnych nauk i z zadowoleniem stwierdzam, że wymienia 

się w nich kulturoznawstwo jako naukę, która w przyszłości będzie się dynamicznie rozwijać, 

bo ma pomagać w rozumieniu różnic kulturowych między ludźmi. Oczywiście samo 

kulturoznawstwo nie wystarczy, potrzebna jest jeszcze psychologia międzykulturowa, ale w 

obliczu ogromnych migracji konieczność rozumienia tych różnic jest bardzo ważna. W Polsce 

już zetknęliśmy się ze złym, brutalnym nawet, traktowaniem imigrantów przez pracowników 

ośrodków, w których ci uchodźcy przebywają. Nie przygotowujemy pracowników do pracy z 

imigrantami. A właśnie tego trzeba ich uczyć. Rozumienie różnic kulturowych jest niskie w 

naszym społeczeństwie. To jest zresztą problem ogólnoeuropejski. A jednak nie widzę w 

naszym kraju zainteresowania tego typu specjalistami. Ale to się zmieni. 

List otwarty naukowców do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie humanistyki 

 

 

Współpraca biznesu z nauką to spory problem. Obie strony mają do siebie żale i złe 

doświadczenia.  
 

- Niestety. Biznes ciągle nie widzi w tym interesu, naukowcy nie rozumieją potrzeby 

sprzedawania swojego "produktu". Często nasi, i nie tylko nasi, pracownicy uważają, że grant 

kończy się wraz z publikacjami i sprawozdaniem. A przecież chodzi też o to, by potem 

popularyzować tę wiedzę. 

 

Prof. Aleksandra Łuszczyńska prowadziła badania nad otyłością, dietą, stylem życia, który 

sprzyja dobrej formie fizycznej. Gdy opublikowała artykuł popularnonaukowy, okazało się, 

że dyrekcja uzdrowisk w województwie dolnośląskim zainteresowała się tymi badaniami. I 

już jest kooperacja między naszymi pracownikami naukowymi z Wydziału Zamiejscowego 

we Wrocławiu a uzdrowiskami. Niestety, naukowcy często nie doceniają znaczenia 

popularyzacji. 

 

Od lat środowiska akademickie ubolewają nad poziomem szkolnictwa wyższego. Prof. 

Ewa Nawrocka, polonistka z Uniwersytetu Gdańskiego, rzuciła nawet kiedyś hasło: 

"Ogłaszam alarm dla uczelni, wymyślmy uniwersytety od nowa". Jest tak źle?  
 

- Opinia pani profesor pokazuje bezradność związaną z funkcjonowaniem już istniejącej 

instytucji. Myśmy mieli łatwiej, budowaliśmy SWPS od podstaw. Przy zmianie czegoś, co już 

istnieje, są silne mechanizmy utrzymywania status quo. Jednak te narzekania to przesada, jest 

sporo dobrego w wielu uczelniach. 
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Mamy 467 uczelni, w tym 326 niepublicznych. Za dużo?  
 

- Zdecydowanie, ale nie chciałbym mówić o uczelniach niepublicznych i publicznych, 

wolałbym o dobrych i złych. I nie chciałbym też wskazywać palcem niewątpliwie złych 

uczelni, w tym także publicznych. Ale muszę przyznać, że stereotypowe myślenie, że to te 

niepubliczne są złe, jest w dużym stopniu uzasadnione ogromną masą kiepskich prywatnych 

uczelni. Zresztą czasem trudno w ich wypadku nawet mówić o uczelniach. Są to maleńkie 

instytucje, o których wiadomo, że nie mogą mieć dobrej kadry, nauczania czy badań. Tak 

naprawdę mamy do czynienia z zaledwie kilkudziesięcioma prywatnymi szkołami wyższymi. 

 

Efekt boomu edukacyjnego?  
 

- Wcześniej aspiracje edukacyjne Polaków były hamowane. Dostęp do uczelni wyższych 

tylko dla ok. 10 proc. absolwentów szkół średnich był poważnym hamulcem w rozwoju 

młodzieży. To musiało kiedyś pęknąć. I dobrze się stało, że znacznie więcej młodych ludzi 

może studiować. Ale efektem jest powszechne narzekanie na niski poziom studiów i 

studentów. 

 

Wykładowcy często narzekają na coraz niższy poziom absolwentów liceów, a to się 

przekłada na niższy poziom studiów.  
 

- To uproszczenie, bo porównujemy absolwentów, którzy poprzednio dostawali się na 

uczelnie, czyli tych najlepszych z najlepszych liceów, z tymi, którzy się dostają dziś. Teraz są 

znacznie niższe kryteria. Wtedy ok. 10 proc. absolwentów szkół średnich szło na studia, teraz 

- 50 proc. Gdybyśmy wybrali te najlepsze 10 proc. obecnych absolwentów i porównali z tymi 

sprzed boomu, okazałoby się, że wcale nie jest tak źle. Dziś dostęp do literatury, nowe 

technologie sprawiają, że ambitna młodzież rozwija się fantastycznie. Niestety, ogromna 

masa studentów i uczniów szkół średnich korzysta z nowych technologii tylko dla rozrywki. 

 

Ale to nie sztuka uczyć genialnego studenta.  
 

- Tak. Nie możemy zakładać, że będziemy mieli do czynienia jedynie z bardzo dobrymi. Ci 

najlepsi wymagają tylko mentora, który będzie im trochę pomagał w pokonywaniu różnych 

raf w trakcie studiów. Za to dużo uwagi trzeba poświęcać tym, którzy po szkole średniej mało 

potrafią i mało wiedzą. Obserwuję wielu studentów, którzy przychodzą do nas z kiepskim 

wykształceniem, a potem dzięki temu, że zafascynowali się czymś, świetnie się rozwijają. To 

nasze zadanie, kadry akademickiej, by taki zaniedbany talent wyłapać, a potem mu pomóc. 

 

Funkcjonuje jeszcze model mistrz - uczeń? Na wielu uczelniach studenci narzekają, że 

nie. Bo za dużo studentów, za mało czasu, wszystkim rządzi pośpiech i bylejakość. Nie 

ma czasu na smakowanie wiedzy ze swoim profesorem.  
 

- Masowość na poziomie studiów licencjackich czy magisterskich oczywiście szalenie 

utrudnia takie relacje. Teraz tak naprawdę dopiero na poziomie studiów doktoranckich 

możemy mówić o takim modelu. 

 

Idzie niż demograficzny. To szansa dla wyższych uczelni?  
 

- Takie miałem nadzieje. Sądziłem, że w uczelniach publicznych finansowanie będzie zależne 

przede wszystkim od jakości studiów i badań, a nie od liczby studentów. System 



finansowania publicznych uczelni jest taki, że przynajmniej na razie nadal intensywnie 

poszukują one studentów. Te najlepsze powinny korzystać z szansy i skupiać się właśnie na 

innych formach kształcenia: w małych grupach, w relacji mistrz - uczeń. 

 

SWPS goni za studentami?  
 

- Jeszcze gonimy, bo uczelnie niepubliczne są w dużym stopniu zależne od opłat wnoszonych 

przez studenta. Jednak w coraz większym stopniu przywiązujemy wagę do poziomu naszych 

studentów. Np. ostatnio rozmawiałem w sprawie rekrutacji studentów zagranicznych, 

prosiłem o wyraźne zaostrzenie kryteriów przyjęć. Bezwzględnie wyższa musi być znajomość 

języka angielskiego, a tym studentom, którzy odpadają po egzaminie językowym, należy 

oferować semestr czy nawet rok wstępny nauki języka. 

A w przypadku polskich studentów?  
 

- Zdobyliśmy wysoki prestiż i przychodzi do nas wielu studentów, którzy wskazują naszą 

uczelnię w pierwszym wyborze. To są dobrze przygotowani młodzi ludzie. Ich osiągnięcia 

wskazują, że poziom kształcenia jest u nas wysoki. W każdej edycji diamentowych grantów 

przyznawanych przez ministerstwo wybitnym studentom są nasi studenci. Jest to dowód, że 

nasi najlepsi studenci równają do najlepszych z publicznych uczelni. 

Szkoły wyższe w oparach absurdu 

 

 

Według danych GUS-u w 2020 r. będzie o 32 proc. mniej 19-latków niż przed czterema 

laty.  
 

- To duża różnica. Jednak mimo niżu demograficznego nie przeżywamy żadnego kryzysu i w 

ostatniej rekrutacji liczba przyjętych do nas studentów jest wyższa niż w roku poprzednim. 

Według danych ministerstwa SWPS podczas ostatniej rekrutacji przyjęła na studia 

stacjonarne największą liczbę studentów z uczelni niepublicznych. Tę wysoką pozycję 

utrzymujemy już czwarty rok z rzędu. Dziś na naszej uczelni kształcimy ok. 15 tys. 

studentów, łącznie z podyplomowymi. 

 

Jakie kierunki musieliście zamknąć, bo się zwyczajnie nie opłacały?  
 

- Wiele lat temu mieliśmy filozofię i z bólem serca musiałem ją w 2009 r. zamknąć, bo nie 

było kandydatów. Ale jednocześnie, mniej więcej w tym samym czasie, otworzyliśmy np. 

neurokognitywistykę i filologię szwedzką, a następnie psychokryminalistykę, studia 

azjatyckie i norwegistykę. 

 

Młodzi naukowcy są sfrustrowani, bo nie mają etatów, profesura traktuje ich jak 

darmowych asystentów, nie dostają grantów, bo granty są tylko dla znajomych komisji 

konkursowej.  
 

- Mam nadzieję, że nasi pracownicy nie są sfrustrowani. Świadczy o tym fluktuacja, która na 

naszej uczelni jest naprawdę mała. Tylko nieliczni utalentowani młodzi adiunkci odchodzili 

do innych instytucji naukowych. Mobilność młodych pracowników jest nawet wskazana, 

więc to nas nie martwi. Może kiedyś do nas wrócą z nowymi doświadczeniami. 
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Nie uciekali na uczelnie na Zachód?  
 

- Jedna z osób, które przeszły do PAN, sygnalizowała, że myśli o wyjeździe. Nasi młodzi 

pracownicy zdobywają granty, zyskują dzięki temu dużą samodzielność, a wielkim 

problemem młodych pracowników nauki w Polsce jest przedłużająca się niesamodzielność. 

Są to często ludzie szalenie ambitni, chcą wpływać na rzeczywistość, tymczasem zbyt długo 

terminują pod kierownictwem starszych. Nasi adiunkci szybko awansują. Są u nas znakomite 

doktoraty, prace habilitacyjne. Część z tych młodych ludzi już uzyskała wysoką pozycję w 

nauce. Wyniki swoich badań publikują z powodzeniem w znakomitych czasopismach 

zagranicznych. 

 

Młodzi naukowcy z UW skarżą się, że nikt im nie pomaga w wypełnianiu wniosków 

grantowych ani w rozliczaniu się z tych pieniędzy, a to jest czasochłonna biurokracja. W 

PAN jest specjalna komórka, która w tej sprawie pomaga.  
 

- U nas też jest. Mamy bardzo dobre biuro badań, które wspiera pracowników przy 

sporządzaniu grantów, a potem pomaga przy ich realizacji. 

 

Umowy śmieciowe czy etaty?  
 

- U nas młodzi pracownicy przed habilitacją otrzymują terminowe umowy o pracę na cztery 

lata, z możliwością ich przedłużenia po pozytywnej ocenie dorobku pracownika. Natomiast 

tzw. pracownicy samodzielni, doktorzy habilitowani i profesorowie, mają zwykle umowy 

bezterminowe. A co do umów śmieciowych, to np. Międzynarodowy Instytut Biologii 

Molekularnej i Komórkowej w ogóle nie ma tradycyjnych etatów, tylko kontrakty terminowe, 

ale ludzie się tam garną z całego świata, w tym i z Polski, bo są tam po prostu jasne kryteria 

przedłużania umów i awansu. 

 

Stabilność pracy nie powinna być bezwzględna. Względna stabilność u nas jest, zależy od 

osiągnięć naukowych. A bezwzględna - etat na czas nieokreślony, praktycznie do końca 

życia, bez względu na osiągnięcia? Większość jest szalenie ambitna i nie potrzebuje żadnych 

zewnętrznych wzmocnień. Jednak najważniejsze jest to, że praca na uczelni zależy od 

postępów naukowych i dydaktycznych ocenianych według ściśle określonych procedur. 

 

Można być fantastycznym dydaktykiem i nie mieć zdolności naukowych, i odwrotnie.  
 

- Wszystkie awanse pracowników naukowych zależą przede wszystkim od wyników ich 

badań. To jest światowy standard. Ale to nie znaczy, że jeśli ktoś jest wybitnym naukowcem, 

to nie liczą się jego kwalifikacje dydaktyczne. Jeżeli ich nie ma, to trzeba mu pomagać. Od 

czasu do czasu prowadzimy szkolenia w sferze dydaktyki. 

 

Sprowadzaliśmy tu naszego kolegę, który wyemigrował do USA. Tam wszędzie, gdzie się 

pojawił na uniwersytetach, otrzymywał wysokie oceny za swoje prace dydaktyczne. Uczył 

naszych pracowników, jak prowadzić zajęcia, żeby wszystkich studentów angażować. 

Stowarzyszenie European University Association też jest zainteresowane szkoleniami 

pracowników naukowych w sferze dydaktyki i do 2020 r. mają być wprowadzone certyfikaty 

dydaktyczne, czyli wszyscy dopuszczani do zajęć muszą się wykazać takimi umiejętnościami. 

I my także dążymy do tego, żeby nasi młodzi pracownicy przed dopuszczeniem do zajęć ze 

studentami byli przeszkoleni. 



Co jest w umowach o pracę? Standard jak na zachodnich uczelniach, np. prawo do 

urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, trzymiesięczny okres 

wypowiedzenia, składki emerytalne, a nawet paragraf o wspieraniu równowagi między 

pracą a życiem.  
 

- I bardzo dobrze. Oglądałem w Ameryce umowy z pracownikami naukowymi. Są długie, 

drobiazgowe, informuje się w nich, na co może liczyć pracownik ze strony uczelni, ale też 

jakie są jego obowiązki. My aż tak precyzyjnych umów nie mamy, jednak wyraźnie 

wskazujemy, jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika. Pewnie panią zaskoczę, ale są u 

nas płatne urlopy doktorskie i habilitacyjne, półroczne czy nawet roczne, na napisanie pracy. 

 

Rodzicielskie?  
 

- Akurat tych w umowie nie mamy, bo to wynika z kodeksu pracy. 

 

Młodzi naukowcy z UW się skarżą, że bardzo mało zarabiają. Doktor habilitowany, 

Instytut Historyczny - 3960 zł brutto.  
 

- To rzeczywiście jest przygnębiające i powinno się zmienić. W naszej uczelni od samego 

początku przyjęliśmy zasadę, że szalenie ważna jest wysoka jakość badań, dydaktyki i 

zaplecza organizacyjnego. To wymaga odpowiedniego docenienia kwalifikacji i 

zaangażowania. Stąd u nas są wyższe pensje od tej wymienionej przez panią redaktor. Bo 

skoro chcemy mieć ludzi wybitnych, to musimy ich przyciągać. Przynajmniej na początku 

magnesem były pieniądze. Teraz dodatkowo naszym atutem jest też klimat pracy i współpraca 

z wysokiej klasy naukowcami. Chodzi nie tylko o ich indywidualne talenty, ale też o kapitał 

społeczny, który wiąże się ze współpracą tych ludzi. 

Czy resort szkolnictwa wyższego spełnił postulaty humanistów? 

 

 

Wyższe uczelnie powinny być nastawione na wiedzę i jej zdobywanie czy powinny 

kształcić pracowników?  
 

- Te zawodowe powinny przygotowywać do aktualnych, konkretnych zadań, ale na poziomie 

wyższym nawet licencjaci czy inżynierowie muszą mieć pewną wiedzę ogólną - bo przecież 

wypuszczając naszą młodzież z uczelni, nawet nie znamy tych przyszłych zadań, z którymi 

się zetknie. Na poziomie magisterskim uczelnie powinny wyposażać ludzi w rozumienie 

różnych zjawisk. Ponadto absolwenci wyższych uczelni muszą być przygotowywani do 

wykonywania zadań zespołowych. Otóż polskie uczelnie rzadko do tego przygotowują. 

 

Szkoły podstawowe, gimnazja ani licea też nie.  
 

- Niestety. Szkoły podstawowe i średnie teraz przygotowują głównie do wypełniania testów, 

w związku z tym nie ma szans na rozwijanie umiejętności pracy w zespole. Także 

umiejętności komunikacyjne wśród młodzieży są słabe, tak samo zdolność odróżniania 

informacji ważnych od błahych. 

 

Im bardziej nasze społeczeństwo i gospodarka będą ewoluować w stronę społeczeństwa 

wiedzy, w którym wiele będzie zależeć od sprawności społecznych, od współpracy, od 

http://wyborcza.pl/1,76842,17721695,Czy_resort_szkolnictwa_wyzszego_spelnil_postulaty.html


rozumienia zjawisk społecznych, tym bardziej będzie potrzebne wykształcenie humanistyczne 

i w zakresie nauk społecznych. 

 

Co dziesiąty bezrobotny ma wyższe wykształcenie. Szkoły wyższe są odpowiedzialne za 

to wysokie bezrobocie, bo nie przygotowują studentów do rynku pracy.  
 

- Odpowiedzialność jest podzielona. Społeczeństwo musi odczuwać potrzebę zatrudniania 

ludzi o pewnych kwalifikacjach, np. humanistów. Ale z drugiej strony studenci powinni być 

dobrze informowani o tym, do jakich zadań są przygotowywani. Gdy słyszę oskarżenia, że 

tylko nieliczni absolwenci psychologii są zatrudniani w swoim zawodzie, czuję fałsz. Bo czy 

nie wykorzystują swojej wiedzy w innych miejscach? Oczywiście, że tak. 

 

Po przełomie politycznym 1989 r., gdy rozwijały się banki, okazało się, że przyjmowano do 

nich głównie fizyków, filozofów i filologów klasycznych. To mnie zdumiało. Ale gdy 

rozmawiałem z osobami zajmującymi się selekcją pracowników, zrozumiałem, że absolwenci 

tych kierunków mieli doskonale wygimnastykowany umysł do trudnych zadań, a zarazem 

potrafili szybko przyswoić umiejętności czysto zawodowe, potrzebne w przypadku pracy w 

banku. 

 

Psycholodzy pracują w różnych zawodach, wykorzystują swoją psychologiczną wiedzę na 

różnych stanowiskach. Ja sam skończyłem psychologię, ale nie pracuję teraz na stanowisku 

psychologa. Jednak w ogromnej mierze korzystam ze swoich kwalifikacji: oceniam ludzi, 

selekcjonuję, mediuję, negocjuję - to wszystko są umiejętności psychologiczne. Nie można 

więc mówić, że wszyscy, którzy nie znajdują pracy w swoim wyuczonym zawodzie, nie 

wykorzystują swoich kwalifikacji. 

 

Słuchałem niedawno w telewizji rozmowy dwóch absolwentów politologii z UMCS i UAM. 

Narzekali, że nigdzie nie mogą znaleźć pracy w swoim zawodzie. Jeden wysłał pięćset CV, 

drugi - już prawie tysiąc i nie dostali żadnej odpowiedzi. Jeden z nich mówił: "To ja jadę do 

Anglii". Podejrzewam, że tam też nie będzie pracował na stanowisku politologa. 

 

Musimy uświadamiać studentów, że nie mają zagwarantowanej pracy w ściśle określonym 

zawodzie. Oni muszą wykorzystywać swoją wiedzę na różnych stanowiskach. Niezbędna jest 

zatem otwartość. I pewna doza przedsiębiorczości. 

 

*Prof. dr hab. Andrzej Eliasz - psycholog. Specjalizuje się w psychologii ekologicznej, 

ogólnej i różnic indywidualnych. Przez wiele lat pracował na Wydziale Psychologii 

Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w Instytucie Psychologii PAN. Jeden ze 

współzałożycieli SWPS, rektor od chwili jej założenia. 

 


