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DOROTA CIECHANOWSKA

Autonomia studenta 
w procesie studiowania 

Abstract 
Students autonomy 

Nowdays education face numerous challenges due to economic and social de-
mands. Students are not any more tools in teachers hands. Adaptive education is 
being replaced by transformative education. Freedom of student, independent 
thought and activities gave him opportunity to construct his own knowledge. 
A major principle of autonomous learning is that students should take responsibility 
for their own learning. The university is going to change the profile of its education-
al activities. Students autonomy is being on teachers demand. It needs many 
changes to be taken in teachers approach to teach and his relation to learner.

J. Bourdieu i J-C Passeron w socjologicznym spojrzeniu na procesy za-
chodz ce w edukacji1 obja niaj  mechanizmy spo eczne, które b d c cz sto
nieujawnionymi i nieu wiadomionymi wp ywaj  na obraz procesów kszta -
cenia. Rozpatruj  mi dzy innymi tez  Croziera, e system wychowania 
danego spo ecze stwa jest odbiciem systemu spo ecznego tego spo ecze -
stwa. Przyj cie takiego pogl du oznacza przyznanie instytucji edukacyjnej 
prawa sprawowania funkcji kontroli spo ecznej. Cecha charakterystyczna 
dla funkcjonowania instytucji szkolnych – rytualizacja dzia ania pedago-
gicznego jawi si  jako przejaw konsekwencji instytucjonalizacji. W instytu-
cjach edukacyjnych funkcjonuj cych w okre lonym spo ecze stwie odnaj-
dujemy wp ywy wszystkich mechanizmów socjologicznych, prawid owo ci 

1 P. Bourdieu J-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii system nauczania, Warszawa 
2006.
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psychologicznych i uwarunkowa  kulturowych, które stale modyfikuj
obraz funkcjonowania spo ecznego. „System nauczania zawdzi cza swoj
specyficzn  struktur  zarówno ponadhistorycznym wymogom okre laj -
cym w a ciw  mu funkcj  wdra ania arbitralno ci kulturowej, jak i dane-
mu stanowi ca okszta tu funkcji decyduj cemu historycznie o warunkach, 
w których owa funkcja si  realizuje”2. Instytucje edukacyjne niezale nie od 
kraju, w którym funkcjonuj  maj  swoj  tradycj , która uformowa a si  na 
przestrzeni wieków i stanowi swoisty bastion niezale no ci i trwania. 
Dlatego ca y proces nauczania wydaje si  by  konserwatywny i nieskory do 
zmian. Dodatkowo kszta tuje je kultura osób zaanga owanych w proces 
edukacyjny, zarówno nauczycieli jak i ucz cych si . „Praca pedagogiczna 
(niezale nie od tego, czy jest prowadzona przez Szko , Ko ció  czy Parti )
ma na celu produkcj  osobników trwale i ca kowicie przekszta conych 
dzi ki d ugotrwa ej dzia alno ci s u cej ich przeobra eniu, nastawionej na 
wyposa enie ich w sta e i zdolne do inwersji wykszta cenie (habitus), czyli 
we wspólne schematy my lenia, percepcji, oceny i dzia ania. Owa seryjna 
produkcja osobników identycznie zaprogramowanych wymaga produkcji 
osobników odpowiedzialnych za programowanie (którzy sami s  identycz-
nie zaprogramowani) oraz zestandaryzowanych instrumentów konserwacji 
i przekazu; i wywo uje j  w historii.… szko a stanowi jedyn  instytucj ,
która z racji w a ciwej sobie funkcji utrzymuje ca kowicie w adz  selekcjo-
nowania i kszta cenia – dzi ki dzia alno ci trwaj cej przez ca e studia – 
tych, którym powierza zadania w asnego uwiecznienia, i z tej racji zajmuj
pozycj  najbardziej sprzyjaj c  narzucaniu norm swego samoodtwarzania: 
cho by dzi ki wykorzystaniu w adzy przek adu norm zewn trznych” 3 .
Interpretacja mechanizmów rz dz cych funkcjonowaniem instytucji edu-
kacyjnych prezentowana przez autorów wskazuje jednoznacznie, e stano-
wi  one konglomerat uwarunkowa  kulturowo-historycznych niebywale 
trudny do modyfikacji. Wielo  uwarunkowa  zewn trznych i wewn trz-
nych sprawia, e reforma sposobu nauczania, zmiana zakresu tre ci prze-
kazywanych, zmiana stosunku do ucz cego si  i efektów jego pracy bywaj
powierzchowne a prezentowane postawy obu podmiotów procesu kszta -
cenia s  cz sto jedynie deklarowane. Reprodukcja ta dokonuje si  za spra-
w  oddzia ywa  instytucji edukacyjnych opiera si  na odtwarzaniu uk adu 
kulturowych przywilejów, struktury klas spo ecznych oraz przemocy sym-
bolicznej. Pierwotne i wtórne wpojenie kultury opisane jest jako model 

2 Ibidem, s. 293. 
3 Ibidem, s. 305. 
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reprodukcji kulturowej. W tym uj ciu procesy edukacyjne prezentuj  si
jako system przemocy symbolicznej. Polega on na ustalaniu pewnych 
znacze , selekcjonowaniu ich oraz narzucaniu ich sensów w sposób odpo-
wiadaj cy interesom dysponentów kultury. Okre lone, dominuj ce grupy 
spo eczne, które z pewnych powodów uzyska y supremacj  spo eczn
narzucaj  innym grupom warto ci i normy swojej w asnej kultury. Tym 
samym d  do uczynienia swej kultury dominuj c , do uznania jej za 
uniwersaln , jedyn , prawdziw  i godn  powielania. W a nie instytucja 
szko y stanowi najistotniejszy element przekazu kulturowego. Instytucja 
edukacyjna podlega uwarunkowaniom historycznym, które uczyni y j
miejscem skodyfikowanych regu  dzia ania, cechuj cym si  usystematyzo-
waniem, eby nie powiedzie  schematyzmem, zrutynizowaniem regu ,
tradycji i relacji spo ecznych zachodz cych pomi dzy nauczycielami a ich 
uczniami. Czy w takiej instytucji jest miejsce na autonomi ? Czyja auto-
nomia ucz cych si  jest mo liwa? 

Zarówno programy szkolne, podr czniki dla uczniów jak i oczekiwane 
efekty kszta cenia s  podporz dkowane ustalonym standardom, procedu-
rom i kluczom oceny. Sposoby realizacji swych za o onych zada  instytu-
cje edukacyjne podporz dkowuj  regu om kalendarza spo ecznego i ocze-
kiwaniom spo ecznym. Instytucje kszta cenia zatopione s  w tzw. mi kkiej, 
g bokiej oraz ukrytej przemocy, które stanowi  skuteczny instrument 
dzia ania, którego celem jest podtrzymywanie oraz reprodukcja okre lone-
go kszta tu struktury spo ecznej oraz stosunków zale no ci politycznej. 
Uczestnicy ycia spo ecznego do wiadczaj  autorytarnych wp ywów 
w sferze znacze , tre ci i symboli, które pozostaj  poza ich u wiadomion
kontrol  i zamierzonym do wiadczeniem. Tak rozumiana przemoc symbo-
liczna kszta tuje posiadany przez jednostk  habitus, oraz kapita  symbo-
liczny, na który sk adaj  si  dobra materialne obecne w yciu cz owieka, 
uwarunkowania spo ecznego ycia wype nione wp ywami osób z najbli -
szego otoczenia oraz dobra o charakterze kulturowym. W adza symbolicz-
na dokonuje swego zaboru w sposób, który nie narusza zakazów okre lo-
nych prawem. Dominacja strukturalna jest kolejnym przejawem ukrytej 
przemocy. Polega ona na tym, e jednostka funkcjonuj c w strukturach 
narodowych, politycznych, ekonomicznych, spo ecznych i kulturowych 
podporz dkowuje si  im i w sposób nieu wiadomiony zatraca swoj  indy-
widualno . Podporz dkowanie si  tym wp ywom ma charakter antyroz-
wojowy, nie s u y interesom jednostki, nie wspiera jej aspiracji i nie s u y
jej samorealizacji. Przemoc symboliczna i strukturalna wzmacniaj  wza-
jemnie swoje dzia anie i obie jej formy maj  miejsce w instytucjach eduka-
cyjnych. Uczestnik ycia spo ecznego w jego ró nych formach traci swoj
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moc sprawcz . W instytucjach edukacyjnych ucz cy si  ma niewiele mo -
liwo ci do zademonstrowania swej niezale no ci, nie oczekuje si  od niego 
niezale no ci my lenia i zachowa , które zmierza yby do jego samorealiza-
cji. Pomimo szumnie brzmi cych postulatów odno nie nowych sposobów 
my lenia o edukacji na ka dym jej szczeblu, mechanizmy j  konstytuuj ce
i jednocze nie os aniaj ce jej „status quo” s  prawie nienaruszone. Jednym 
z wielce obiecuj cych nurtów w pedagogice, który skoncentrowany jest na 
ucz cym si  a nie na nauczycielu, który zainteresowany jest postaw  ucz -
cego si  podmiotowo zainteresowanego konstruowaniem w asnej wiedzy 
zamiast jej nabywania – jest konstruktywizm. Nadziej  na prze amanie
fatalizmu totalitarnych wp ywów edukacyjnych teorii tak wyra a
Z. Kwieci ski: „A jednak mo e to by  edukacja totalna i konstruktywi-
styczna. Totalna – to ca o yciowa, pe na, powszechna, globalna, wszech-
ogarniaj ca i scalaj ca. Konstruktywistyczna – czyli zdolna do kszta towa-
nia przez jej uczestników samodzielno ci my lenia krytycznego i twórcze-
go, do kreowania przez nich zaplanowanego i kontrolowanego biegu ycia,
wyposa aj ca w kompetencje do obudowy i korekty w asnego ycia po 
ka dej zmianie i kryzysie, tworz ca w ludziach zdolno  do rekonstruowa-
nia adu spo ecznego nasyconego trosk  ludzi, o ich przetrwania, o spra-
wiedliwe relacje i udzia y, dobre wi zi w ka dej skali”4.

Opis funkcjonowania instytucji edukacyjnych dokonany w perspektywie 
pogl dów P. Bourdieu i J-C. Passerona pozostaje w ca o ci w perspektywie 
racjonalno ci adaptacyjnej. Racjonalno  ta jest pod o em dzia ania in-
strumentalnego a wi c i pedagogiki konwencjonalnej. Dzia anie instru-
mentalne jest oddzia ywaniem cz owieka na wiat przedmiotów w celu ich 
opanowania i przej cia kontroli nad nimi. R. Kwa nica charakteryzuje je 
nast puj co: „Istot  dzia ania edukacyjnego pierwsza pedagogika (adapta-
cyjna, przyp autorki) widzi w bezpo rednim oddzia ywaniu na wychowan-
ka, w przekazywaniu mu gotowej wiedzy i gotowych wzorców zachowania 
oraz w eliminowaniu wp ywów odbiegaj cych od za o onych; opowiada si
za zdyscyplinowanym wysi kiem, za podporz dkowaniem si  wychowanka 
woli wychowawcy i zasadom panuj cym w szkole; akceptuje kary i nagrody 
oraz rywalizacj  mi dzy wychowankami jako rodki wychowania”5. Zada-
niem tej pedagogiki jest kszta towanie wychowanków wed ug wzorów 
osobowych, które w danym spo ecze stwie uznawane s  za po dane 

4 Z. Kwieci ski, Mi dzy patosem a dekadencj . Studia i szkice socjopedagogiczne, Wro-
c aw 2007, s. 176.  

5 R. Kwa nica, Dwie racjonalno ci. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wroc aw
2007, s. 138.  
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i stanowi  wzór osobowy. Przeciwstawieniem si  stanowisku pedagogiki 
adaptacyjnej jest pedagogika emancypacyjna. Opowiada si  ona za to sa-
mo ci  postkonwencjonaln , autonomiczn , kszta tuj c  si  na poziomie 
warto ci uniwersalnych. Pod o em tej pedagogiki jest dzia anie komunika-
cyjne rozumiane jako „…rozmowa, czyli ten rodzaj dzia ania j zykowego, 
w którym bior  udzia  przynajmniej dwie osoby i którego celem jest roz-
szerzenie mo liwo ci porozumiewania, tj.(a) uzgadnianie sposobu rozu-
mienia sytuacji, (b) uzgadnianie norm dzia ania w tej sytuacji i (c) uzgad-
nianie uzasadnie  dla tych norm”6.

Emancypacja jako zjawisko w pedagogice najcz ciej odnosi si  do in-
tencjonalnych wiadomych dzia a  nakierowanych na wiadome uwalnia-
nie si  i si ganie po nowe prawa, b d cymi efektem socjalizacji. W ród 
wielu znacze  emancypacji znacz cym dla przedmiotu prowadzonego tu 
wywodu jest drugie w kolejno ci znaczenie tego terminu wskazane przez 
M. Czerepaniak-Walczak: „Indywidualny albo wspólnotowy proces uwal-
niania si  odrzucania i porzucania tradycyjnych zale no ci i osi gania
autonomii. Wed ug ró nych koncepcji autonomia dotyczy takich sfer, jak 
moralno , polityka, ekonomia i tym podobne”7. Przyj cie perspektywy 
komunikacyjnej dla analizowania zjawisk edukacyjnych oraz racjonalno ci
emancypacyjnej, która jest jej konceptualizacj  wyznacza takie rozumienie 
pedagogiki, w której edukacja jest procesem kszta towania wiedzy i posta-
wy krytycznej. Wychowanie do emancypowania si  zak ada ukszta towanie 
dyspozycji osobowo ciowych, których osi gni cie umo liwia samodzielne 
osi ganie praw i racjonalne korzystanie z nich. Emancypacja w pedagogice 
znaczy tak e wprowadzanie intencjonalnych zmian w podmiotowym wie-
cie w celu zmiany samego siebie. Emancypacja w pedagogice odnosi si
g ównie do sfery uczestniczenia, dzia ania, procesów socjalizacyjnych, 
kszta towania wiadomo ci krytycznej, relacji z otoczeniem, reakcji na 
wp ywy zniewalaj cej kultury masowej, reakcji na opresj  do wiadczan
w yciu spo ecznym, identyfikacji i rozumieniu istoty podmiotowego ucie-
mi enia. W perspektywie edukacji emancypacyjnej formu owane s  cele 
naczelne i szczegó owe edukacji, których osi gni cie prowadzi do osi gni -
cia idea u osobowo ci. Znajdujemy to autonomi  jako jeden z elementów 
opisuj cych emancypacyjny idea  osobowy: „Ten idea  to osoba, samo-
dzielnie osi gaj ca dojrza o . Dojrza o  wyra a si  w autonomii i odpo-
wiedzialno ci oraz korzystaniu z prawa do wysuwania w asnych roszcze

6 Ibidem, s. 46.  
7 M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna. Rozwój wiadomo ci krytycznej 

cz owieka, Gda sk 2006, s. 61.  
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i domagania si  ich uzasadnie . Integraln  cz ci  tego projektu jest sa-
morefleksja i samo wiadomo , odzwierciedlaj ce si  w krytycznym rozu-
mieniu w asnej sytuacji i potencja u, to samo  nowoczesna, która si
w poczuciu w asnej roli w procesie zmiany, oraz racjonalno  emancypa-
cyjna, która o niczym nie zapewnia, ale umo liwia uzasadnianie w asnej 
perspektywy my lowej”8. Perspektywa emancypacyjna tu prezentowana 
koncentruje si  na relacjach spo ecznych, w które uwik ana jest jednostka 
oraz na walce o prawa jednostki ze zniewalaj cymi warunkami ycia spo-
ecznego ograniczaj cymi wolno , niezale no , samodzielno . Autono-

mia w perspektywie emancypacyjnej jest niezale no ci  pogl dów, dzia a-
niem nienarzuconym, si ganiem czy walk  o swe prawa. Nawet gdy mowa 
jest o charakterze podmiotowym dzia a  to odnosz  si  one do decyzji 
i kszta tu relacji spo ecznych. Inne roz o enie akcentów i mniej „walcz c ”
posta  autonomii znajdujemy w emancypacyjnej pedagogice R. Kwa nicy. 
Autonomia w pedagogice emancypacyjnej proponowanej przez R. Kwa -
nic  sk ada si  wraz z innymi komponentami na obraz osoby, której dano 
prawo do w asnego rozwoju w poczuciu indywidualno ci i podmiotowo ci,
która potrafi wspó dzia a  i wchodzi  w relacje partnerskie w procesie 
wychowania. Trudno oprze  si  wra eniu, e widzimy tu obraz potencjal-
no ci postaw, zaproszenie do wspó autorstwa swojego rozwoju w atmosfe-
rze zaufania i przyzwolenia. 

Autonomia w edukacji jest poj ciem stosunkowo nowym. Jakkolwiek 
d enia do autonomii szko y, uczelni9, ucznia czy nauczyciela s  ostatnio 
dyskutowane w literaturze to jednak odkrywamy znaczenie tego terminu 
dla pedagogiki poprzez jego implementacj  z innych nauk. Z punktu wi-
dzenia nauk spo ecznych i relacji spo ecznych autonomia to niezale no
od wp ywów i uk adów zewn trznych; samodzielno ; prawo do samo-
dzielnego i niezale nego decydowania o swym bycie, o swych dzia aniach.
Autonomia jest zawsze ci le zwi zana z wol  jednostki. Je li maj  miejsce 
ograniczenia wolno ci to skutkuj  one ograniczeniem autonomii, a wi c
naturalnego prawa jednostki do niezale nego funkcjonowania, opartego 
o indywidualn  wol  i rozum. O cz owieku autonomicznym mówimy wte-
dy, gdy posiada on zdolno  do kierowania swoim zachowaniem, potrafi 
dokonywa  wyborów uwzgl dniaj c w asne i cudze potrzeby, gdy wp ywa 
na kszta towanie si  relacji spo ecznych, które maj  charakter wzajemno-

8 Ibidem, s. 161.  
9 Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego.

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie
/PO_KL/KRK/20101105_Ramy_kwalifikacji_dla_szk_wyzsz_165x235_int.pdf. 
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ci. Autonomiczno  wymaga od jednostki przyj cia pewnego systemu 
norm wp ywaj cych na ycie jednostki. Normy te tak e stanowi  podstaw
samostanowienia jednostki (self-directedness). Mo liwo  dysponowania 
sob  zgodnie z w asnymi warto ciami, normami i standardami niezale nie
od otoczenia spo ecznego i fizycznego stanowi przywilej dzia ania autono-
micznego.

W filozofii autonomia to przede wszystkim wolno  wyboru, woli i de-
cyzji. Jest zale na od samego cz owieka, to akt tkwi cy w samym cz owie-
ku, niezale ny od jakichkolwiek uwarunkowa  zewn trznych, a zale ny 
jedynie od woli cz owieka i jego zdolno ci kierowania wol  za pomoc
rozumu. Wolna wola jest zdeterminowana przez rzeczy, których cz owiek 
musi chcie . Autonomia to samodzielno  cz owieka. W swej samodzielno-
ci cz owiek kieruje si  swym wewn trznym prawem moralnym. Kieruje 

si  ono warto ciami bezpiecze stwa cz owieka. Dzi ki wolno ci cz owiek
jest wiadomy swego cz owiecze stwa. Wolno  czyni cz owieka odpowie-
dzialnym za swoje ycie, za swe decyzje. Kozielecki stosuje poj cie wolno-
ci i indywidualnej na okre lenie autonomii10. Autonomia to poszanowanie 

wewn trznego ycia cz owieka, jest form  samorz dno ci, czyli indywidu-
alnego decydowania, rozstrzygania jednostki o swym yciu: dokonywanych 
wyborach, podejmowanych dzia aniach. Autonomia – zgodnie z duchem 
liberalizmu – jest zjawiskiem naturalnym, tak samo jak wolno , i powin-
na by  chroniona prawnie przed naciskiem spo ecznym oraz arbitralnymi 
dzia aniami w adzy. W etyce powinno ci E. Kanta znajdujemy takie oto 
znaczenie autonomii11. Cz owiek sam dla siebie jest prawodawc  moral-
nym. Inne osoby czy si y nie stanowi  dla cz owieka nakazu moralnego. To 
moc w asnego rozumu praktycznego daje cz owiekowi prawo które kieruje 
jego wol . Prawo to tak e nakazuje temu w a nie cz owiekowi by  mu 
pos usznym. Jest to bezwarunkowy nakaz, który pozornie wyklucza auto-
nomi 12. Kant skonstruowa a model etyki wokó  idei obowi zku. Idea samo 
zobowi zania jest skutkiem warunków autonomii. Zobowi zanie jest jedy-
nie wtedy wa ne, gdy sam podmiot czuje si  zobowi zany. Powinno
wynika z woli samego adresata. Podmiot przyjmuje na siebie jej wa no
bo tylko wtedy sam siebie przymusza a w konsekwencji wp ywa na jej 
realizacj . „Autonomia to zdolno  rozpoznawania przez podmiot moralnej 

10 J. Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1986.  
11 P. Makowski, Autonomia w etyce I. Kanta (próba interpretacji historycznej) niepubli-

kowana praca magisterska. 
12 Znaczenie s ów Kanta w dowolnym przek adzie za P. Makowski, Autonomia w etyce 

I. Kanta, „Diometros” 2006, nr 10. 
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s uszno ci czynów” to zgodno  dzia ania zgodnego z obiektywnymi 
i powszechnie wa nymi regu ami post powania maj cymi sankcj  rozumu. 
Powinno  woli wyra a si  w tym, e rozum ma si  autokreacji i jest ró-
d em prawomocnych zobowi za . Kantowska autonomia zak ada radykal-
na autonomi  cz owieka daleko wykraczaj c poza zakres moralno ci. Tak e
dla Moureira i Sartra wolno  czyni cz owieka odpowiedzialnym i zapew-
nia mu osi gni cie autonomii. 

Wolno  w szczególny sposób wpisuje w nasze ycie T. Gadacz. Jest ona 
sposobem nawi zywania relacji mi dzyludzkich, gdy  uznanie czyjej
wolno ci jest warunkiem wystarczaj cym i koniecznym do tego, aby darzy
j  szacunkiem. Nie wolno nikogo zmusza  do przyj cia warto ci i norm, 
je li nie s  one jego wyborem, nie stanowi  efektu jego wysi ków, pracy 
i woli. Posiadanie wolno ci nie wi e si  automatycznie z posiadaniem 
obiektywnie pozytywnie ocenianych warto ci. „Ca y dramat polega na tym, 
e mamy wolno , ale nie jeste my wolni, to znaczy nie jeste my jeszcze 

do  dobrzy. Posiadana wolno  nie pokrywa si  jeszcze dobroci  naszego 
istnienia i dzia ania”13. Wolno  dla autora jest wyrazem dobroci, gdy
bycie wolnym oznacza mo liwo  wyboru, prawo, które stanowi, e cz o-
wiek jest podmiotem swoich dzia a , jest odpowiedzialny za swoje dobro. 

W psychologii autonomia rozumiana jest jako potrzeba bycia wolnym, 
kierowania si  w asnymi pragnieniami i zachciankami. Autonomia stoi na 
szczycie hierarchii potrzeb Maslowa. Autonomia pojawia si  rozwoju cz o-
wieka wraz z rozwojem i u wiadomieniem sobie w asnej odr bno ci 
i to samo ci. Uleganie presji spo ecznej mo e skutkowa  konformistycz-
nym przystosowaniem si  do norm przy zachowaniu wiary we w asn
autentyczno , która faktycznie zosta a st umiona. Pojawia si  wówczas 
pustka, osamotnienie i l k przed brakiem akceptacji spo ecznej, niszcz ce
samo wiadomo  i to samo . Brak ulegania presji otoczenia polega na 
przejawianiu specyficznie pojmowanej odwagi. Jak pisze R. May14 najwy -
szym, najbardziej warto ciowym rodzajem odwagi jest odwaga twórcza. 
Stanowi ona odkrywanie nowych norm, nowych symboli, nowych wzor-
ców, na których mo na budowa  nowe spo ecze stwo. W czasach kultury 
globalnej budowanie „nowego” wymaga mocnego osadzenia we w asnych
normach i braku polegania na wzorach „danych”. Twórca w rozumieniu 
May’a to odwa ny buntownik, który potrafi samodzielnie tworzy  nowe 
rozwi zania, który si  samorealizuje moralnie tworzeniem. W badaniach 

13 T. Gadacz, O umiej tno ci ycia, Kraków 2003, s. 172. 
14 R. May, Odwaga tworzenia, Pozna , 1994.  
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psychologicznych podejmuje si  problematyk  motywacji autonomicznej15

oraz teorii determinacji jednostki16, które to oba zjawiska maj  przyczyni
si  do polepszenia efektów studiowania. Autonomia rozumiana jest jako 
fundamentalna tendencja dziedziczona przez ywe organizmy do samokie-
rowania sob  i kierowania si  w asnymi zasadami. W teoria autodetermi-
nacji autonomia rozumiana jest jako podstawowa psychiczna potrzeba do 
do wiadczania samokontroli i autorstwa w asnych dzia a . Autonomiczna 
motywacja jest cech  jednostek, które w ró nych kontekstach kulturowych 
potrafi  dzia a  w pe ni niezale nie. Przekonanie o tym, e jednostka auto-
nomiczna w konsekwencji swych dzia a  odnosi sukces yciowy i jej po-
czynania cechuj  si  zadowalaj ca wydajno ci  wp ywa na takie organizo-
wanie dzia a  edukacyjnych, aby rozwija  w ucz cych si  te w a nie cechy. 
Bycie jednostk  niezale n , liberaln  w pogl dach – czyli nie fundamen-
taln , nakierowan  na w asny rozwój, autonomiczn  i polegaj c  na sobie 
jest modelem ukszta towanym przez model cywilizacji zachodniej. S  to 
cechy ukszta towane przez oczekiwanie spo eczne i promowany model 
obywatela – zaradnego, który w d eniu do w asnego rozwoju kieruje si
uwewn trznionymi warto ciami. Autonomia osobista rozumiana jest jako 
niezale no , samodzielno  w podejmowaniu decyzji oraz w rozwi zywa-
niu problemów 17 . Ma bardzo cis y zwi zek z samosterowaniem (self-
directedness) czyli wywieraniem wp ywu na siebie. Samokierowane uczenie 
si  zale y od tego czy zachodz  okoliczno ci do tego, aby jego komponenty mog y
wspó wyst powa  bez zak óce . Niebywale istotnym komponentem samokiero-
wanego uczenia si  jest autonomia ucz cego si . Zachodz  wzajemne relacje 
pomi dzy samokierowanym uczeniem si  a autonomi 18, podejmowanych jest 
wiele bada  i eksperymentów, które analizuj  wzajemne relacje samokierowanego 
uczenia si  i jego komponentów, warunki i sposoby realizacji samokierowanego 
uczenia si  zarówno w procesie kszta cenia instytucjonalnego, jak równie
w samodzielnym podej ciu ucz cych si . W badaniach prowadzonych w wielu 
krajach udowodniono, e wysoka autonomia studentów korelowa a pozy-
tywnie z satysfakcjonuj cymi studentów do wiadczeniami w uczeniu si ,

15 A. Wondimu, M. Bruinsma, A structural Model of Self-concept, Autonomous Motiva-
tion and Academic Performacne in Cros-cultural Perscepcive, „Electronic Journal 
of Research in Educational Psychology” 2006, No.10, Vol.4 (3).  

16 V.I. Chirkov, A cross-cultural analys of autonomy in education. A self-determination 
theory perspective, „Theory and Research in Education” 2009, No. 7.  

17 L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagno-
styczne i metodologiczne, Warszawa 2001, s. 336–338. 

18 S.F. Ng, G.J. Confessore, The Relationship of Multiple Learning Styles to Levels 
of Learner Autonomy, „International Journal of Self-Directed Learning” Spring 2010, 
Vol. 7, No. 1. 
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oraz e niska autonomia wi za a si  z przykrymi do wiadczeniami zwi za-
nymi z uczeniem si . Podkre la si 19, e indywidualne nakierowanie na 
w asny rozwój w znacz cy sposób wp ywa na efekty studiowania czy gene-
ralnie uczenia si . Nakierowanie ucz cego si  na bycie gotowym do podj -
cia odpowiedzialno ci za w asne uczenie si  jest punktem zwrotnym do 
rozwini cia u niego autonomicznej motywacji do uczenia si .

Dzia anie we w asnym interesie niezale nie od sensu tego interesu jest 
wyrazem autonomii. Dysponowanie sob  zgodnie z w asnymi warto ciami,
normami i standardami niezale nie od otoczenia fizycznego i spo ecznego 
w psychologii nigdy nie jest w pe ni mo liwe. Wynika to z faktu, e cz o-
wiek stale jest zdeterminowany wp ywami otoczenia, na które nie ma 
wp ywu, istniej  tak e czynniki tkwi ce w nim samym jak temperament, 
fizjologia, emocje, które tak e modyfikuj  jego zachowania. Swoboda 
radzenia sobie z istniej cymi determinizmami uzyska  mo na osi gaj c
autonomi  funkcjonaln , która przejawia si  w tym, e mamy swobod
w doborze rodków i sposobów radzenia sobie z problemami i wyzwania-
mi. Ten wybór i zwi zane z nim dzia anie przebiega zgodnie z osobistymi 
warto ciami, celami yciowymi, aspiracjami i marzeniami. Autonomia 
osobista w wymiarze funkcjonalnym polega na ukszta towaniu si  samo-
kontroli, która pozwala na bezkonfliktowe funkcjonowanie w grupach. 
Autonomiczny cz owiek charakteryzuje si  dojrza  osobowo ci  i charak-
teryzuje si  cechami, jakie wskaza  Allport20:

• sta ym poczuciem rozszerzaj cego si  „ja” osobowego; 
• utrzymywaniem ciep ych stosunków emocjonalnych z innymi; 
• poczuciem emocjonalnego bezpiecze stwa, tj. posiadania warto ci,

przynale no ci emocjonalnej i znaczenia; 
• realistyczn  percepcj  siebie i innych osób; 
• umiej tno ci  osi gania i prze ywania sukcesów oraz znoszenie 

kl sk i niepowodze yciowych.
Rozwój dokonuj cy si  w trakcie ca ego ycia jednocze nie formuje au-

tonomi  osobist . Wobec tego oczekuje si , e autonomi  osi gaj  osoby 
doros e. Dzieci, m odzie  kszta tuj  w asn  autonomi  w drodze do wiad-
cze yciowych. Dla niektórych stanowi ona akt odwagi, dla innych jest 
wyrazem wolno ci, dla wielu pozostanie stanem nigdy nie osi gni tym. 

19 M. MacDougall, Ten Tips for Promoting Autonomus Learning and Effective Engage-
ment in the Teaching of Statistic to Undergraduate Medical Students Involved 
in Short-Term Research Projects, „Journal of Applied Quantitative Methods” Fall 2008, 
Vol.3, No.3.  

20 L. Pytka, s. 336. 
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Wyró nia si  trzy psychologiczne uj cia autonomii21. Pierwszym z nich 
jest uj cie autonomii jako kierowanie sob . Jest to typ autonomii nazywa-
ny refleksyjnym. Polega na umiej tno ci wyra ania swoich potrzeb, na 
aktywno ci oraz na podejmowaniu dzia a , które wp ywaj  na otoczenie. 
Poczucie wolno ci i mo liwo  dokonywania wyborów wyst puj ce wspól-
nie z pozytywnymi emocjami, które zachodz  podczas kontaktów ze ro-
dowiskiem s  charakterystyczne dla autonomii w uj ciu McCann. Tak e
jako kierowanie sob  autonomia prezentowana jest jako jedna z podsta-
wowych potrzeb. Dzi ki niej mo liwe jest dostosowanie si  do otoczenia, 
nast puje rozwój dzi ki poczuciu, e zdarzenia zale  od jednostki. Auto-
nomia wi e si  z wysok  samoocen  oraz przekonaniem o mo liwo ci
dokonywania wyborów zgodnych z w asnymi preferencjami. Autonomia to 
tak e zdolno  do kierowania w asnym yciem jak i odpowiedzialno  za 
w asny rozwój. Autonomia przejawia si  w sferze postaw i emocji. Jest 
niezale n  aktywno ci , zmierzaj ca do osi gania ustalonych przez siebie 
celów za pomoc  preferowanych lub akceptowanych procedur i rodków22.

Kolejnym uj ciem autonomii na gruncie psychologii jest uj cie auto-
nomii jako unikanie innych. Tu autonomia rozumiana jest jako potrzeba 
odosobnienia. Przebywanie w samotno ci jako wybór traktowane jest jako 
potrzeba odosobnienia w celu uniezale nienia si  od innych osób, ucieczka 
od ich wp ywów i oczekiwa . Unikanie innych to unikanie narzuconych 
przez te osoby warto ci, ogranicze  oraz obowi zków. R. Koestner taki typ 
autonomii nazywa autonomi  reaktywn . Cechuje j  brak anga owania si
w relacje z innymi, i postawa obronna. Powodem d e  do izolacji i poszu-
kiwania tego rodzaju autonomii jest potrzeba ucieczka od negatywnych 
emocji b d  l ku.

Autonomia mo e zwi kszy  ryzyko depresji. Taki pogl d prezentuj  psy-
chologowie kliniczni, którzy autonomi  i socjotropi  rozpatruj  jako dwa 
podstawowe wymiary osobowo ci. Autonomia pojmowana jest tu jako po-
stawa bliska indywidualizmowi i definiowana jest jako potrzeba niezale no-
ci i osi gania celów. Jednostki wysoce autonomiczne demonstruj  potrzeb

uzyskiwania wysokich osi gni  i samokontroli. W przypadku napotkania 
na przeszkody u takich osób zwi ksza si  podatno  na depresj .

W pedagogice autonomia traktowana jest jako zadanie, którego celem 
jest wychowanie cz owieka niezale nego, który w yciu nie ogranicza auto-
nomii innych a wr cz przeciwnie, korzystaj c ze swej autonomii wspó dzia-

21 A. Studenska, Inwentarz Autonomii Uczenia si (IAU), Warszawa 2009. 
22 Ibidem, s. 11. 
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a z innymi. Autonomia oznacza pewnego rodzaju sfer  swobody dzia ania 
wychowawcy i wychowanka, ograniczon  przymusem w wychowaniu. 
Jednostka oscyluje pomi dzy w asn  niepowtarzalno ci  i prywatno ci
a wymogami i oczekiwaniami kontroli spo ecznej, internalizuje warto ci 
i normy, a uzyskuj c pewien poziom to samo ci z nimi zaczyna dzia a
autonomicznie, swobodnie, poniewa  jej wybory i decyzje wynikaj  ju
z mechanizmów kontroli wewn trznej steruj cej jej post powaniem 23 .
Autonomia rozpatrywana jedynie na gruncie poczyna  edukacyjnych jest 
przedmiotem o ywionej dyskusji od ponad dwudziestu lat. W roku 1981 
H. Holec zdefiniowa a autonomi  jako „zdolno  do podejmowania kon-
troli nad swoj  nauk ”. Mo na wskaza  pi  zakresów rozumienia terminu 
autonomia, które funkcjonuj  w odniesieniu do edukacji24:

• dla sytuacji, gdy ucze  uczy si  samodzielnie; 
• dla zestawu umiej tno ci, które mo na opanowa  i zastosowa

w samosterownym uczeniu si ;
• dla wrodzonej zdolno ci, t umionej przez edukacj  zinstytucjonali-

zowan ;
• dla wiczenia odpowiedzialno ci ucz cych si  za swoj  nauk ;
• dla prawa osób ucz cych si  do kierowania swoj  w asn  nauk .
Wielu teoretyków edukacji odnosz c si  do terminu autonomia stosuje 

go zmiennie z innymi. Zwraca na to uwag  D. Thanasoulas: „Literatura 
przedmiotu obfituje w definicje autonomii i jej synonimów, takich jak 
„niezale no ” (independence) (Sheerin, 1991), „ wiadomo  j zykowa” 
(language awareness) (Lier, 1996; James, Garrett, 1991), „samosterow-
no ” (self-direction) (Candy, 1991), „andragogika” (andragogy) (Knowles, 
1980; 1983), co wiadczy o wadze nadawanej jej przez uczonych”25. Tak e
M. mudzka podkre la, e w naszej rodzimej literaturze okre lenie zakresu 
tre ci terminu autonomia nie jest atwe do ustalenia, gdy  w naukach 
humanistycznych i spo ecznych cz sto jest ono stosowane zamiennie 
z takimi poj ciami jak: autodeterminacja, wolno , samostanowienie, 
samorealizacja, samodzielno , podmiotowo , swoboda wyboru i odpo-
wiedzialno , oraz samookre lenie si , niezale no  i yciowa samoste-

23 B. Jezierska, Autonomia, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,
Tom I A–E, Warszawa 2003. 

24 Za D. Thanasoulas, What is Learner Autonomy and How Can it Be Forced? „The 
Internet TESL Journal” November 2000, Vol. VI, No. 11. 

25 Ibidem. 
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rowno 26. A. Studenska przytacza za Ph. Bensonem oraz P. Vollerem, e
w literaturze termin autonomia u ywany jest w co najmniej pi ciu znacze-
niach: jako sytuacja samodzielnego uczenia si , zespó  zdolno ci wykorzy-
stywanych w samodzielnym uczeniu si , wrodzona w a ciwo  cz owieka,
której rozwój mo e by  st umiony przez instytucjonalne formy kszta cenia,
branie przez ucznia odpowiedzialno ci za w asne uczenie si  oraz prawo 
ucznia do podejmowania decyzji dotycz cych w asnego uczenia si 27. Nale-
y zauwa y , e wiele z wymienionych tu okre le  posiada swój klarowny 

zakres znaczeniowy dostatecznie zdefiniowany w literaturze. I nale y
stwierdzi , e nie s  one jednoznaczne z fenomenem nazywanym na grun-
cie ró nych nauk i docieka autonomi . Jednak le ca u podstaw wszyst-
kich tych zjawisk wolno  podmiotu, jego niezale no , d enie do stano-
wienia samemu o swoim yciu sk ania autorów do zamiennego stosowania 
wymienianych tu okre le  akcentuj c w a nie autonomiczny element 
zachowa  jednostki. Wyst puje on zarówno w samosterowno ci jak i jest 
elementem podmiotowej postawy czy poczucia wolno ci. Uto samianie 
jednak wszystkich tych fenomenów z poj ciem autonomii by by daleko 
id cym nadu yciem. Termin autonomia wzbudzi  wiele kontrowersji jako 
e j zykoznawcy i pedagodzy nie osi gn li zgody co do istoty autonomii. 

Na przyk ad, wed ug Davida Little, autonomia ucz cego si  jest „zasadni-
czo kwesti  relacji psychicznej ucz cego si  do procesu oraz tre ci nauki – 
zdolno ci  do dystansu, krytycznej refleksji, podejmowania decyzji i nieza-
le nego dzia ania. Taka postawa nie jest charakterystyczna dla uczniów, 
czyli m odszych ucz cych si . Podobnie, L. Dam nawi zuj c do Holec, 
definiuje autonomi  jako gotowo  i zdolno  osoby ucz cej si  oraz do 
kontrolowania oraz przewidywania swojej w asnej nauki. ci lej rzecz 
ujmuj c, badaczka, podobnie uwa a, e osob  ucz c  si  mo na uzna  za 
autonomiczn  je li niezale nie wybiera sobie cele, materia y, metody 
i zadania. Autonomiczny ucz cy si  sam dokonuje wyboru celów swoich 
dzia a , panuje nad organizacj  podj tych przez siebie zada , tak e stosuje 
w asne kryteria ich oceny. 

W perspektywie dokonuj cych si  zmian spo ecznych i ekonomicznych 
edukacja pe ni  mo e rol  czynnika przemian b d  bastionu stagnacji. 
Powszechne s  g osy krytykuj ce wspó czesn  szko  za hamowanie rozwo-
ju, powstrzymywanie procesów dostosowuj cych jej kszta t do potrzeb 
rozwijaj cych si  spo ecze stw. Edukacja akademicka stanowi szczególny 

26 M. mudzka, Autonomia ucznia a rzeczywisto  szkolna, [w:] A. Karpi ska (red.), 
Teoria i praktyka kszta cenia w dialogu i perspektywie, Bia ystok, 2003, s. 305. 

27 A. Studenska, Inwentarz…, s. 14. 
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element systemu kszta cenia. Stawiane jej zadania zawsze stanowi y zna-
mienn  perspektyw  swoich czasów. W tradycj  uniwersytetów wpisane 
jest kszta cenie ludzi wiat ych i m drych, dobrych obywateli. „Studiowa-
nie jest samodzielnym zdobywaniem wiedzy w formach zaj  organizowa-
nych przez uczelni  wy sz . Najstarsz  i najwy ej cenion  uczelni  wy sz
jest uniwersytet, gdzie grono specjalistów stwarza mo liwo  wszechstron-
nego i najlepszego przygotowania nowych pokole  absolwentów, przy-
sz ych nauczycieli, specjalistów w ró nych dziadzinach nauk i zawodach. 
Najwa niejsz  form  studiowania sta a si  samodzielna praca studen-
tów” 28 . Dynamika przemian spo ecznych dokonuj cych si  w Europie 
w jednym ze swych wymiarów doprowadzi a do europeizacji szkolnictwa 
wy szego i stworzenia jednolitego w Unii Europejskiej Europejskiego 
Obszaru szkolnictwa Wy szego. Poza pracami i wdro eniami dotycz cymi
struktury szkolnictwa w poszczególnych krajach a w szczególno ci mo li-
wym ujednoliceniem struktur szkolnictwa wy szego w poszczególnych 
krajach procesy europeizacyjne zmierzaj  do opracowania jednolitych 
struktur kompetencji absolwentów uczelni na poszczególnych etapach 
kszta cenia. Przyj to opis kwalifikacji absolwentów trzech cykli kszta cenia
akademickiego: licencjackiego, magisterskiego oraz doktoranckiego. Ocze-
kiwania wobec absolwentów poszczególnych poziomów kszta cenia aka-
demickiego wykraczaj  poza nabywanie wiedzy i model edukacji adapta-
cyjnej. W ramach opracowania Krajowych Ram Kwalifikacji dostosowuje 
si  opis kwalifikacji absolwentów w j zyku kompetencji, jakie oni uzyskaj .
Kompetencje absolwentów dotycz  nie tyle zakresu nabytej wiedzy, ale jej 
rozumienia, charakteru umiej tno ci jej wykorzystania, kompetencji twór-
czych, komunikacyjnych, umiej tno ci uczenia si  w perspektywie ca o y-
ciowego rozwoju oraz kompetencji personalnych. Przedmiotem zaintere-
sowania jest jako  przygotowania absolwenta wyra ona j zykiem jego 
faktycznie uzyskanych kompetencji. Takie oczekiwania wobec absolwen-
tów powinny by  konsekwencj  ca ego ci gu zdarze , które powinny do-
prowadzi  do sytuacji, w której student ma stworzone warunki do rozwoju, 
który b dzie rzetelnym wst pem do procesu ca o yciowego, który przebie-
ga  b dzie w dalszym jego yciu. Zmiana organizacji pracy uczelni o tyle 
wydaje si  tu istotna, e powinna doprowadzi  do zmiany postawy nauczy-
cieli akademickich wobec swojej pracy dydaktycznej. „…nowe czasy wyma-
gaj  tak e od pedagogów akademickich troski o edukacj  wyemancypowa-
n  od ogranicze , co sprzyja oby nabywaniu przez studentów samodziel-

28 J. Pó turzycki, Jak studiowa  zaocznie, Toru , 2007, s. 7. 
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no ci i innowacyjno ci w dzia aniach oraz indywidualnej odpowiedzialno-
ci wiczebnie, próbnie, aby potem w yciowej aktywno ci cz owiek samo-

realizowa  si  móg  optymalnie”29. Oczekujemy od studentów, e b d
aktywnymi, ukierunkowanymi uczestnikami procesu studiowania w miej-
sce zbyt cz sto spotykanej do tej pory sytuowania studenta w roli przed-
miotu oddzia ywa  edukacyjnych nauczycieli akademickich. Oczekujemy 
od studentów, e poczuj  si  autorami swojego rozwoju, e stanie si  on 
ich warto ci , której podporz dkuj  swoje poczynania. Obligowani dzia a-
niami Procesu Bolo skiego podejmujemy wysi ki uczynienia procesu 
studiowania przedmiotem zainteresowania samych studentów, gdzie oni 
sami s  podmiotami samosterownymi30. Zagadnienia te podejmowane s
w literaturze wokó  zagadnienia samokszta cenia studentów31, autoeduka-
cji studentów 32 , samowychowania studentów 33  oraz samokierowanego 
uczenia si  studentów34. Zagadnieniom namys u m odzie y nad w asnym
rozwojem wiele opracowa  po wi ci a M. Dudzikowa35. Pracy studenta 
nad swym samowychowaniem, samorozwojem i d eniem do doskona o ci
wiele opracowa  po wi ci  A.J. Sowi ski36. Praca studenta nad sob  we-
d ug autora rozumiana jako przejaw aktywno ci w asnej obejmuj cej ze-
spó  czynno ci zarówno zewn trznych jak i wewn trznych, które cz owiek
podejmuje w stosunku do samego siebie z zamiarem udoskonalenia czego
w sobie lub w swoim zachowaniu, poczynaj c od wyrobienia sprawno ci 
fizycznej, poprzez samodzielne zdobywanie wiedzy a  po kszta towanie 
charakteru i woli. W wymiarze aksjologicznych wymiarów pracy studenta 
nad sob  przyj cie przez studenta orientacji warto ciuj cej a wi c zasad 
i warto ci uznawanych w spo ecze stwie za godne po dania wyznacza 
koncepcje i sens w asnego ycia. Cele pracy nad sob  wynikaj  z przyj tej 
orientacji yciowej. Istota pracy nad sob  daje si  wyrazi  w tym, e sk a-

29 K. Duraj-Nowakowa, Fenomenologia studiowania umys owego a intuicyjnego w szkole 
wy szej, „Pedagogika Szko y Wy szej”, nr 26–27, Szczecin-Warszawa 2005. 

30 D. Ciechanowska, Edukacyjny model tworzenia wiedzy a samosterowno  ucz cych
si , „Edukacja Humanistyczna” 2009, nr 2. 

31 J. Pó turzycki, Samokszta cenie jako strategia edukacyjna w szkole wy szej, [w:] 
K. Jaskot (red.), Wprowadzenie do pedagogiki szko y wy szej, Szczecin 2006. 

32 W. Wróblewska, Autoedukacja studentów w uniwersytecie – uj cie z perspektywy 
podmiotu, Bia ystok 2008. 

33 A.J. Sowi ski, Samowychowanie w szkole wy szej, [w:] K. Jaskot (red.), Wprowadze-
nie do pedagogiki szko y wy szej, Szczecin 2006.  

34 D. Ciechanowska, Samokierowane uczenie si  jako warto  kszta cenia akademickiego,
[w:] D. Ciechanowska (red.), Studiowanie dla spo ecze stwa wiedzy, Toru  2009. 

35 M. Dudzikowa, O trudnej sztuce tworzenia samego siebie, Warszawa 1985. 
36 A.J. Sowi ski, Cele pracy studenta nad sob  w kontek cie orientacji warto ciuj cej,

[w:] Pedagogika Szko y Wy szej, nr 22, Szczecin–Warszawa 2003. 
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daj  si  na ni  dwa procesy – samowychowanie i samokszta cenie, które to 
procesy s  ze sob ci le skorelowane a polegaj  na przemianach zacho-
dz cy w cz owieku dotycz cych procesu kierowania w asnym rozwojem 
oraz procesu zmian zachodz cych w obr bie osobowo ci. „Student sam 
organizuje w asny proces poznawania wiedzy przewidzianej na wybranym 
kierunku… jest nie tylko uczniem ale i nauczycielem samego siebie jako 
organizator procesu przyswajania wiedzy, który wyznacza zadania, spraw-
dza poziom przyswojenia, wprowadza korekty”37. Dla procesu kierowania 
w asnym rozwojem punktem wyj cia jest wzór w asnej osoby. Praca nad 
sob  polega na wzbudzeniu w sobie procesów intelektualnych, motywacyj-
no-emocjonalnych i wolicjonalnych. Oba wspó wyst puj ce procesy pro-
wadz  do indywidualnego rozwoju osoby. Wymienione czynniki i procesy 
pracy nad sob  zawieraj  elementy postawy autonomicznej. „Praca nad 
sob  to kierowany autonomicznie ci g zabiegów jakie cz owiek podejmuje 
w stosunku do samego siebie ze wzgl du na u wiadomiony wzór lub idea
w asnej osoby, dzi ki którym wzbudzone procesy psychiczne powoduj  jego 
rozwój indywidualny”38. Prac  nad sob  poprzedzi  musi refleksja idealiza-
cyjna. Wp yw rodowiska akademickiego, relacja mistrz-ucze , partnerstwo 
w procesie konstruowania wiedzy studenta we wspó pracy z nauczycielem 
akademickim mog  by  istotnym czynnikiem kszta tuj cym wzór osobowy, 
który student uzna za znacz cy w jego orientacji yciowej. 

Rozwój cz owieka rozpatrywa  mo na z punktu widzenia zada  rozwo-
jowych, jakie w ci gu ca ego swojego ycia jednostka podejmuje zgodnie ze 
swoimi mo liwo ciami. „Ka dy okres ycia zwi zany jest z ze specyficzny-
mi do wiadczeniami, które wymuszaj  rozwi zywanie okre lonych pro-
blemów – s  to zadania rozwojowe, które mo na pojmowa  jako postawy, 
umiej tno ci czy wiedz , które jednostka powinna osi gn  w danym 
okresie ycia”39. Koncepcja periodyzacji ycia D. Levinsona zak ada, e
ycie ludzkie mo na podzieli  na ery czy okresy. Do  p ynny podzia  okre-

sów ycia cz owieka w swoim najszerszym zakresie okres wczesnej doro-
s o ci wyznacza na lata pomi dzy 17 a 45 rokiem ycia. Bardziej szczegó o-
wo D. Levinson okres wkraczania we wczesna doros o  upatruje w wieku 
17–22 lat, natomiast debiut w wiecie doros ych dokonuje si  do wieku 
28 lat. Te wst pne okresy wczesnej doros o ci s  latami studiowania wi k-
szo ci studentów studiów dziennych. S  to ludzie m odzi, którzy w fazie 
wkraczania we wczesn  doros o  sprosta  musz  nast puj cym zadaniom 

37 J. Pó turzycki, Jak studiowa  zaocznie, Toru , 2007, s. 7. 
38 A.J Sowi ski, Cele pracy studenta…. s. 58. 
39 A. Matlakiewicz, H. Solarczyk-Szwec, Doro li ucz  si  inaczej, Toru , 2009, s. 17. 
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rozwojowym: uniezale nienie si  od rodziny, uzyskanie yciowej autono-
mii i osobowo ciowej to samo ci, zdobywanie samo wiadomo ci zwi za-
nej z w asn  p ci  nawi zanie nowych stosunków spo ecznych. W tym 
okresie maj  miejsce wydarzenia, które wp ywaj  na zadnia rozwojowe jak 
i na obraz samego siebie. S  nimi opuszczenie domu rodzinnego, podj cie 
studiów, podj cie pierwszej pracy zawodowej czy poszukiwanie yciowego
partnera. Tak e na lata studenckie przypada drugi okres wczesnej doros o-
ci – element fazy nowicjatu w wiecie doros ych jakim jest debiut w wie-

cie doros ych. Pomi dzy 22 a 28 rokiem ycia m ody cz owiek musi spro-
sta  tak trudnym zadaniom jakim jest traktowanie siebie jako doros ego, 
rozwijanie umiej tno ci wspó ycia, u o enie sobie wizji struktury w asne-
go ycia, znalezienie mentora w swym yciu. Zadaniom yciowym towarzy-
sz  prze omowe wydarzenia yciowe jak za o enie rodziny, podj cie roli 
rodzicielskiej czy podj cie dzia alno ci spo ecznej w rodowisku lokal-
nym40. Ostatnio daje si  zauwa y  silna tendencja do przesuwania górnej 
granicy m odo ci, której powodem jest niesamodzielno  gospodarcza 
b d ca konsekwencj  wyd u onego okresu kszta cenia41. Rozwój intelektu-
alny odbywa si  g ównie dzi ki w asnemu zaanga owaniu osoby studiuj -
cej, które przejawia si  w samodzielnym uczeniu si , które prowadzi  ma 
do zrozumienia poznawanych tre ci. Poznawcze funkcjonowanie studen-
tów jest bliskie szczytów mo liwo ci yciowych. Zdolno  przyswajania 
wiedzy, wiadomego rozwi zywania problemów, anga owania twórczego 
my lenia a w szczególno ci gi tko ci my lenia w znacz cy sposób wzrasta-
j  i wp ywaj  na wzrost sprawno ci intelektualnej. W okresie studiów 
dokonuj  si  radykalne zmiany w zakresie postaw moralnych, wyborów 
politycznych oraz wyborów etycznych. W okresie rozwojowym, na który 
przypada czas studiowania na wybory i postawy studentów wp ywaj
kszta tuj ce si  nowe struktury umys owe oraz wp yw grupy rówie niczej
oraz wp yw wyk adowców.

Studiowanie rozumiane jako pog bione uczenie si  stanowi inny rodzaj 
aktywno ci ni  asymilacja dostarczonej wiedzy. Bycie studentem jest to 
dalszy rozwój na poziomie wy szym. To uczenie si , które przebiega 
w sposób odpowiadaj cy wydolno ci intelektualnej, poziomowi my lenia, 
oraz charakterowi motywacji osoby doros ej. Teoria uczenia si  doros ych 
ró ni si  od pedagogicznych koncepcji uczenia si  szkolnego42. Bycie stu-

40 Ibidem, s. 19. 
41 E. Kubiak-Szymborska, Podmiotowo  m odzie y akademickiej, Bydgoszcz 2003. 
42 Teoria uczenia si  doros ych: andragogika, [w:] M.S. Knowles, E.F. Holton III, 

R.A. Swanson. Edukacja doros ych. Warszawa 2009. 
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dentem to przede wszystkim rozwój intelektualny, nabywanie wiedzy 
z wybranej dziedziny nauki oraz zdobywanie kompetencji zwi zanych 
z zawodem, jaki obrany kierunek zapewnia. Studiowanie polega w du ej
cz ci na samodzielnej pracy ucz cego si  i na autonomii jednostki wyra a-
j cej si  w odpowiedzialno ci za swój rozwój, za swoje wybory, za jako
uczenia si  oraz za jego efekty. Studiowanie to pe nienie pewnej roli spo-
ecznej gdzie normy post powania, styl bycia, warto ci prezentowane przez 

studiuj cego wynikaj  z identyfikowania si  przynale no ci  do spo eczno-
ci akademickiej43. „(…) mamy do czynienia z «przesuni ciem» w postrze-

ganiu studentów jako przedmiotu (socjalizacji, przetwarzania wiedzy, 
przeobra e  osobowo ci itp.) w kierunku ich wyra nego upodmiotowienia. 
Cz ciej by  mo e widoczne jest to jeszcze w teorii, formu owane w postaci 
postulatów pod adresem rodowisk akademickich, rzadziej za  obserwo-
wane w praktyce funkcjonowania uczelni” 44 . Od przynajmniej dekady 
zauwa a si  tak e potrzeb  zmian i dokonuj ce si  przeobra enia w kszta -
ceniu akademickim. Indywidualizowanie programów nauczania, przesu-
niecie akcentu na metody problemowe w studiowaniu, zwi kszenie zwi z-
ku tre ci studiowanych zagadnie  z praktyk  zawodow  stanowi y cenne 
inicjatywy nauczycieli, cho  nie stanowi y powszechnej normy. Zmienia
si  tak e „przepis” roli studenta. Ponad dziesi  lat temu K. Jaskot pisa
o nowych wymaganiach stawianych studentom, które polega y na wzmo-
onej aktywno ci poznawczej, wy szym poczuciu podmiotowo ci i spraw-

stwa w kreowaniu samego siebie, wy szym poczuciu odpowiedzialno ci za 
w asn  prac , wi kszym wp ywie na przebieg procesów kszta cenia m.in. 
poprzez wybory w asne, zwi kszonym udziale w korzystaniu ze „sfer wybo-
ru” pojawiaj cych si  w organizacji pracy45.

Kultywowane na uniwersytetach warto ci takie jak prawda, wolno , to-
lerancja, s u ba spo eczna kreowa y etos rodowiska akademickiego 46 .
Studenci stanowi  wybran  grup  spo eczn . Pomimo umasowienia edu-
kacji na poziome wy szym – w wyniku przemian spo eczno-gospodarczych 
– i zauwa alnego obni enia si  poziomu studiowania, studenci stanowi
grup , potencjalnie mog c  tworzy  w przysz o ci trzon elity spo ecznej.
Ju  w trakcie studiów dzi ki procesom socjalizacyjnym nabywaj  ró nego 

43 D. Ciechanowska, Kultura studiowania, [w:] D. Ciechanowska (red.), Proces kszta cenia
akademickiego studenta, Szczecin 2009. 

44 E. Kubiak-Szymborska, Podmiotowo  m odzie y akademickiej. Bydgoszcz 2003, s. 146. 
45 K. Jaskot, Studenci w zmieniaj cej si  szkole wy szej, [w:] Pedagogika Szko y Wy szej,

nr 9/10, Szczecin–Warszawa 1997, s. 8. 
46 D. Hejwosz, Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit spo ecznych, Kraków 2010.  
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rodzaju cechy, które pozwol  im prawid owo spe nia  przysz e role spo-
eczne. „ wiat uniwersytecki kszta tuje odpowiedni  atmosfer , która 

pozwala na wymian  my li i pogl dów, dzi ki temu studenci poznaj  od-
mienne punkty widzenia, rozumiej  je, staj  si  bardziej tolerancyjni. 
W tym wiecie – obok rozwoju idei, szukania prawdy i stanowienia w a-
ciwych pyta  – pojawiaj  si  odpowiedzialni obywatele, wy aniaj  przy-

wódcy, buduje si  poczucie wspólnoty”47. Du e nadzieje w perspektywie 
zalet kszta cenia akademickiego pok ada si  w wolno ci akademickiej, 
w niezale no ci my lenia, w rodzeniu si  „nowego” w fermencie wielo ci
pogl dów i do wiadcze .

Autonomia studiuj cych pozostaje w sferze oczekiwanej postawy i po-
stulowanych zamierze  edukacyjnych nauczycieli akademickich48. Polega 
na dociekaniu istoty trudno ci, na poszukiwaniu problemów i postawie 
badawczej. Studiowanie traktowane jest bardziej jak zadanie ni  jako 
postawa. Studiowanie jako postawa zawiera w sobie gotowo  do poszuki-
wa , ciekawo  intelektualn  i postaw  oczekiwania dog bnej, profesjo-
nalnej analizy zagadnienia. Stawia to oczekiwane wymagania nauczycie-
lom akademickim. We wspólnym dzia aniu, jak w modelu uniwersytetu 
humboltowskiego nauczyciel akademicki i student mog  pracowa  nad 
okre lonym zagadnieniem, gdzie nauczyciel wspomaga studenta sw  wie-
dz , do wiadczeniem, inspiruje i motywuje m odego cz owieka do wysi ku 
intelektualnego i zara a go entuzjazmem odkrywania stanowi c dla niego 
wzór osobowy. Zaanga owanie si  studiuj cego polega poszukiwaniu 
w asnych dróg niezale nego wyra ania siebie, wolno ci wyboru kierowan
w asnymi warto ciami. Studiowanie jako autonomiczna postawa emancy-
pacyjna jest wyzwaniem, któremu mog  podo a  jedynie nieliczni studenci. 
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