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1. ZŁOŻONE SYSTEMY ADAPTACYJNE 

„Złożone systemy adaptacyjne” (complex adaptive systems, CAS) stanowią. szcze-

gólną klasę układów złożonych. Są to układy złożone z elementów, które dążą do ad-

aptacji. Zachodzi w nich proces „koewolucji” - poszczególne elementy/czynniki wza-

jemnie się dopasowują, modyfikują swoje otoczenie, wpływają wzajemnie na siebie. 

Okiełznanie złożoności (harnessing complexity) to świadome zmienianie struktury 

układu w celu zwiększenia jego funkcjonalności, przy wykorzystaniu jego złożoności. 

Można to scharakteryzować jako funkcjonowanie w złożonej rzeczywistości i wykorzy-

stywanie tej złożoności na swoją korzyść, nie próbując „upraszczać” rzeczywistości 

przez np. eliminację złożoności  (Axelrod 2000). 

Układy złożone na ogół funkcjonują w zmiennym otoczeniu, same wpływają też na 

zmiany w otoczeniu. Ewolucję układów złożonych możemy więc też przedstawić jako 

wędrówkę w „krajobrazie dostosowań” (Kaufman 1993). Modele „aktywnych wędrow-

ników” (active walkers) – wędrowników zmieniających krajobraz przez swój ruch 

i ulegających wpływom tak zmienionego krajobrazu w następnych swoich krokach za-

stosowano z powodzeniem do opisu różnych układów fizycznych i biologicznych, 

znalazły też zastosowanie w naukach społecznych (Lam 1998) 

 
2. UCZELNIA JAKO „ZŁOŻONY SYSTEM ADAPTACYJNY” 

FUNKCJONUJĄCY W ZMIENNYM OTOCZENIU 

Uczelnie wyższe są typowymi przykładami złożonych systemów adaptacyjnych 

funkcjonujących w zmiennym otoczeniu:  

 Podobnie jak każde duże przedsiębiorstwo czy organizacja są to systemy 

złożone. Pod względem różnorodności procesów, jakie w nich występują, 

uczelnie mają wyższy stopień złożoności niż typowe przedsiębiorstwa. O ile 

głównym celem firmy jest produkcja nastawiona na zysk, to uczelnia realizuje 

szereg celów: oprócz "produkcji" absolwentów czy wyników badań naukowych 
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spełnia też funkcje wychowawcze (kształtowanie postaw), a społeczność aka-

demicka ma inną mentalność i rządzi się innymi prawami niż jakiekolwiek 

przedsiębiorstwo (Frankowicz, Wołos 2003). 

 W szkolnictwie wyższym zachodzą różnorakie procesy koewolucji – istnieją 

różnego typu struktury międzyuczelniane (konferencje rektorów, wspólne pro-

jekty itp.) i międzywydziałowe (konferencje dziekanów, studia interdyscypli-

narne etc.), które wpływają na procesy zachodzące na poziomie uczelni i wy-

działu. 

 Są to systemy adaptacyjne. Reagują dynamicznie na zmiany w otoczeniu uru-

chamiając nowe kierunki i specjalizacje oraz rozwijając nowe formy kształcenia 

(studia podyplomowe, e-learning etc.). Otoczenie uczelni polskich w ostatnich 

latach ulega bardzo szybkim zmianom. Z jednej strony następują gwałtowne 

zmiany w polskim pejzażu społeczno-ekonomicznym. Ponadto przyspieszeniu 

ulegają procesy integracji europejskiej. W szczególności duży wpływ na ewolu-

cje polskich uczelni ma proces boloński - kształtowanie się europejskiej prze-

strzeni szkolnictwa wyższego. 

 Uczelnie są też więc aktywnymi wędrownikami w krajobrazach dostoso-

wań. Można wyróżnić wiele takich krajobrazów: 

 przestrzeń szkolnictwa wyższego, 

 społeczeństwo wiedzy, 

 społeczność lokalna, 

 gospodarka europejska/krajowa/regionalna, itp. 

Działania prowadzone przez uczelnie (kształcenie, badania podstawowe, badania sto-

sowane, współpraca z przemysłem, rola kulturotwórcza etc.) zmieniają ich otoczenie, co 

z kolei powoduje zmianę warunków funkcjonowania uczelni, modyfikuje ich strategię 

i stawia przed nimi nowe zadania. 

W celu zastosowania systemowego podejścia do funkcjonowania struktur szkolnic-

twa wyższego trzeba dobrać odpowiedni sposób opisu rzeczywistości akademickiej, 

uwzględniający różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz ich wzajemne powiąza-

nia.  

Uwzględnić należy:  

 rozmiar układu/otoczenia (świat - Europa - Polska - region - uczelnia - jed-

nostka podstawowa), 

 typy struktur (branżowe, uczelniane, administracja regionalna/państwowa/ po-

nadnarodowa etc.). 

 
3. „CZWOROŚCIAN BOLOŃSKI” (BOLOGNA TETRAHEDRON) 

Jest to model zaproponowany w celu scharakteryzowania złożoności „europejskiej 

przestrzeni szkolnictwa wyższego” (Frankowicz, Kozielska, Maciejowska 2004, 

Frankowicz, Kozielska 2004).  

Model ten definiuje przestrzeń 4-wymiarową (S1, S2, S3, S4): 

 S1 („State”): struktury państwowe i ponadnarodowe (np. Komisja Europejska) 

określające ramy legislacyjne dla procesów edukacyjnych. 

 S2 („Subject”): dziedziny nauki/kształcenia, kierunki studiów, zawody, jak rów-

nież struktury organizacyjne z nimi związane. 



Rozdział 3 

43 

 S3 („School”): instytucje szkolnictwa wyższego oraz ich zrzeszenia (sieci 

uczelni, konferencje rektorów). 

 S4 („Society”): otoczenie szkolnictwa wyższego: rynek pracy, społeczność lo-

kalna etc. 

Różne zagadnienia i procesy zachodzące w szkolnictwie wyższym można rozłoży na 

cztery składowe odpowiadające powyższym wymiarom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 1. Studia chemiczne na UJ 

Jest to proces   

 przebiegający zgodnie ze standardami określonymi przez MEN i Radę Główną 

Szkolnictwa Wyższego, a kontrolowanymi przez PKA (S1), 

 w oparciu o program kształcenia odpowiedni dla tej dziedziny (S2), 

 realizowany w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie z regulaminem 

studiów, w oparciu o dostępną infrastrukturę i zasoby ludzkie (S3), 

 przygotowujący absolwentów do rynku pracy i kształtujący odpowiednie po-

stawy obywatelskie (S4). 

Na funkcjonowanie studiów chemicznych na UJ pośrednio lub bezpośrednio wpły-

wają następujące struktury/instytucje/organizacje: 

 Struktury państwowe (MENiS, Rada Główna, Centralna Komisja ds. Tytułu 

Naukowego i Stopni Naukowych) i europejskie (Komisja Europejska) - S1. 

S4 
"Society" 

(społeczeństwo) 
S2 

"Subject" 
(dziedzina) 

S3 
"School" 
(szkoła) 

S1 
"State" 

(państwo) 
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 Polskie Towarzystwo Chemiczne, Konferencja Dziekanów Wydziałów Che-

micznych, Europejska Sieć Tematyczna Chemii - S2. 

 KRASP, KRUP i różne struktury podległe konferencjom rektorów (UKA, 

Małopolskie Forum Edukacyjne etc.) - S3. 

 Stowarzyszenia pracodawców, organizacje społeczne (np. ekologiczne) - S4. 

Wybierając uczelnię i kierunek studiów kandydat stawia sobie następujące pytania: 

 Czy jednostka, w której chcę podjąć studia posiada odpowiednie uprawnienia? 

Czy otrzymam ważny dyplom? Czy uzyskam odpowiednie uprawnienia zawo-

dowe? (S1). 

 Czy program studiów odpowiada światowym standardom? Czy obejmuje naj-

nowsze osiągnięcia danej dziedziny? (S2). 

 Czy uczelnia zapewnia dobrą organizację zajęć dydaktycznych, odpowiednie 

warunki studiowania, posiada odpowiednią kadrę? (S3). 

 Czy po ukończeniu studiów będę odpowiednio przygotowany do funkcjonowa-

nia na rynku pracy? W społeczeństwie? Czy uzyskam odpowiednie kompeten-

cje? Umiejętności ponadprzedmiotowe? (S4). 

W przypadku studiów niestacjonarnych (studia zaoczne, studia zdalne – w tym e-le-

arning) kandydat interesuje się: 

 Jaki jest status tych studiów? Czy są to studia pełnowartościowe, równoważne 

studiom dziennym? (S1). 

 Czy program studiów – oprócz poziomu merytorycznego – jest dostosowany do 

niestacjonarnych form kształcenia? (S2). 

 Czy zajęcia dydaktycznych i możliwości kontaktu są dobrze zorganizowane, 

a kadra nauczająca posiada odpowiednie przygotowanie? W przypadku studiów 

płatnych – czy cena odpowiada jakości? (S3). 

 Czy studia niestacjonarne przygotują mnie w wystarczającym stopniu do rynku 

pracy? (S4). 

Przestrzenny model „czworościanu bolońskiego” ukazuje tez związki pomiędzy 

poszczególnymi wymiarami i pozwala na opis procesów złożonych. Przykładowo: 

akredytacja PKA odpowiada płaszczyźnie (S1,S2,S3) - sprawdza ona zgodność progra-

mów i organizacji studiów z obowiązującą legislacją. Akredytacja akademicka (np. 

UKA) odpowiada krawędzi (S2,S3). Działalność akademickich biur karier rozgrywa się 

na płaszczyźnie (S2,S3,S4) - zakres bezpośrednich kontaktów z pracodawcami oraz 

wewnątrz czworościanu (S1,S2,S3,S4), jeśli uwzględnimy ich współpracę z wojewódz-

kimi/powiatowymi urzędami pracy.  

Instytucje szkolnictwa wyższego i ich szersze otoczenie można przedstawić jako 

zbiór wpisanych w siebie czworościanów: najmniejszy odpowiada jednostce podsta-

wowej (zakład/pracownia), kolejny - wydziałowi/instytutowi, następne - uczelni, regio-

nowi, państwu, Unii Europejskiej etc.  

Model „czworościanu bolońskiego” umożliwia opis złożonej rzeczywistości akade-

mickiej i pozwala na ustalenie powiązań (lub konstatację ich braku) między różnymi 

aspektami tej rzeczywistości. Trwałe struktury zdolne do adaptacji występują wewnątrz 

czworościanu (uwzględnienie wszystkich 4 wymiarów). Przy tworzeniu optymalnych 

rozwiązań (np. model współpracy międzynarodowej, model doskonalenia zawodowego 

pracowników uczelni etc.) należy brać to pod uwagę (np. nie zawsze uczelnie w pełni 

korzystają z programów współpracy regionalnej między polskimi wojewódz-
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twami/powiatami a ich odpowiednikami w innych krajach). Dobrym przykładem 

struktur, które w sposób naturalny wykorzystują złożoność są sieci uniwersyteckie (np. 

Grupa Coimbra). W ramach sieci prowadzone są różnorodne działania, wzajemnie się 

przenikające (współpraca naukowa, wymiana studencka, współpraca regionalna, dosko-

nalenie zawodowe pracowników etc.). Innym przykładem może by FREREF - Fundacja 

Regionów Europejskich na Rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym, do 

której przystąpiło ostatnio województwo małopolskie. W ramach FREREF organizo-

wane są letnie uniwersytety poświecone różnym aspektom kształcenia ustawicznego, 

w których biorą udział przedstawiciele uczelni, władz regionalnych, różnych jednostek 

i struktur oświatowych, pracodawców, związków zawodowych etc. 

 

4. PODSUMOWANIE 

Pojęcie "złożonych systemów adaptacyjnych", jak i inne pojęcia z teorii samoorgani-

zacji, które pojawiły się naprzód w naukach przyrodniczych, są coraz szerzej stosowane 

w teorii i praktyce zarządzania (Nesterowicz 2001, Tsoukas 2005). Zaczynają się też 

pojawiać prace poświęcone zastosowaniom tego typu podejścia w opisie instytucji 

szkolnictwa wyższego (Reynolds et al. 2004). Można żywić nadzieję, że tego typu kon-

cepcje, zrodzone czołowych uczelniach świata na gruncie nauk ścisłych, pomogą spo-

łeczności akademickiej w „aktywnej wędrówce w krajobrazie dostosowań" europejskiej 

i światowej przestrzeni edukacyjnej. 
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