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Kultura studiowania

Termin kultura jest okreĞleniem zamierzonego dziaáania czáowieka w celu polepszenia czegoĞ. Tak historycznie zarysowaáo siĊ znaczenie tego pojĊcia. Dla staroĪytnych rzymian cultura byáa uprawą
roli, jednak Cyceron w Rozprawach toskaĔskich nazwaá filozofiĊ
mianem cultura animi, czyli uprawianie umysáu i termin cultura
zacząá oznaczaü od tego czasu wszelkie dziaáania, które prowadzą do
doskonalenia, ksztaácenia i ogólnie mówiąc poprawy stanu rzeczy.
U staroĪytnych Greków podobne znaczenie nadawano pojĊciu pelomai. Oznaczaü ono miaáo podejmowanie wysiáku w celu doskonalenia ducha czáowieka. Odpowiednikiem cultury w Ğwiecie greckim
byáa paideia, która uosabiaáa w sobie ksztaátowanie ideaáu czáowieczeĔstwa. Kultura oznacza wszelkie dziaáania, za pomocą których
czáowiek doskonali swe zdolnoĞci. Przeglądając historycznie zmieniający siĊ zakres znaczeniowy tego terminu naleĪy zauwaĪyü, Īe
zawsze nawiązywaá on do celowych dziaáaĔ ludzkich i dotyczyá efektów tychĪe dziaáaĔ. W XVIII wieku pojawia siĊ znaczenie kultury
nadające jej wymiar uszlachetnienia rozumu poprzez wyzbycie siĊ
przesądów. TakĪe obecnie terminowi kultura nadaje siĊ znaczenie
pozytywnie wartoĞciujące, nazywając na przykáad osobĊ kulturalną
taką, która zachowuje siĊ poprawnie czyli szanuje potrzeby, poglądy
i uczucia innych, jest oczytana i obyta w Ğwiecie.
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KulturĊ stanowiü mogą tylko te zachowania, które są wspólne dla
duĪej zbiorowoĞci, a zatem zachowania jednostkowe nie naleĪą do
elementów kultury. Co waĪne, jest ona intencjonalnym dzieáem czáowieka. Istotą kultury jest to, Īe zachowania na nią siĊ skáadające
wynikają z procesu uczenia siĊ, czyli nabywania spoáecznego, a nie
z wrodzonych instynktów. Przekaz treĞci dokonuje siĊ w postaci wiadomoĞci, których ludzie powinni siĊ nauczyü zgodnie z panującymi
przekonaniami. Kultury siĊ uczymy. Wyuczenie siĊ kultury polega
na zdobywaniu wiedzy potrzebnej do funkcjonowania spoáecznego,
na które skáada siĊ zaspokajanie potrzeb zgodnie z systemem wartoĞci, norm moralnych i prawnych. Zachowania kulturowe odznaczają
siĊ powtarzalnoĞcią, dlatego gdy mówimy o kulturze rozpatrujemy te
zjawiska, które są regularne. NaleĪą do nich zachowania, przeĪycia
oraz ich efekty, które dają siĊ wyodrĊbniü jako swoiste w danej spoáecznoĞci, przy czym ich powtarzalnoĞü zaleĪna jest od charakteru
czynnoĞci i nie musi polegaü na codziennym wystĊpowaniu tych
samych zachowaĔ. Mówimy w takim wypadku o wzorach kulturowych swoistych dla danej zbiorowoĞci. RegularnoĞü zachowaĔ ludzkich, która doprowadziáa do tego, Īe staáy siĊ one nawykiem spoáecznym jest jednym z wyznaczników kultury. Do dalszych zaliczamy
dziaáania, wytwory tych dziaáaĔ, postawy, wartoĞci i nawyki, które
wspólnie stanowią wzglĊdnie zintegrowaną caáoĞü. Aby mówiü o kulturze, naleĪy pamiĊtaü, Īe zachodzi wzajemna zaleĪnoĞü pomiĊdzy
czáowiekiem i kulturą: czáowiek tworzy kulturĊ, a jednoczeĞnie kultura
wpáywa i ksztaátuje czáowieka. Kultura funkcjonuje w zbiorowoĞci,
definiując charakter wspóáistnienia i organizacji Īycia zbiorowego.
Stanowi efekt kumulowania siĊ doĞwiadczeĔ spoáecznych, ich przenikania pomiĊdzy ludĨmi w ramach interakcji oraz w czasie w wyniku
przekazu pokoleniowego.
Wzmiankowane wyĪej elementy skáadają siĊ na szerokie ujĊcie
kultury, które odzwierciedla definicja Antoniny Káoskowskiej, wedáug której kultura „to wzglĊdnie zintegrowana caáoĞü obejmującą
zachowania ludzi przebiegające wedáug wspólnych dla zbiorowoĞci
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spoáecznej wzorów wyksztaáconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierające wytwory takich zachowaĔ”1.
Zostawiając socjologom, antropologom i pedagogom kultury szczegóáowe analizy kategorii i zjawisk związanych z kulturą wydobądĨmy
te, które stanowiü mogą strukturĊ organizującą myĞlenie na temat
kultury studiowania.
Aby móc mówiü o studiowaniu jako o zjawisku kulturowym naleĪy wyodrĊbniü jego nastĊpujące skáadowe:
– zachowania swoiste dla duĪej zbiorowoĞci, czyli zachowania
charakterystyczne dla zbiorowoĞci akademickiej, a szczególnie
dla studentów;
– wzory zachowaĔ i prezentowane postawy studentów wystĊpujące regularnie w spoáecznoĞci akademickiej i bĊdące nawykiem spoáecznym, wynikáe z peánienia roli spoáecznej studenta;
– efekty i wytwory tychĪe zachowaĔ studenta;
– charakter wspóáistnienia spoáecznoĞci akademickiej i organizacja Īycia studenta.
Analiza kultury studiowania wymaga okreĞlenia obu pól pojĊciowych wchodzących w jej skáad. Kategoria kultury odnosi siĊ tutaj
do studiowania, czyli do zespoáu czynnoĞci, które skáadają siĊ na
peánienie roli studenta. Kim zatem jest student? Pytanie tak zadane
wydaje siĊ byü zbytecznym. W niewielu tekstach, w których tytuáach
znajduje siĊ sáowo ‘student’, znajdziemy charakterystykĊ przedmiotu
badaĔ2. KaĪdy wie, kim jest student, jakie są jego zadania i na czym
polega specyfika bycia studentem. Student dzisiejszy nie jest máodym intelektualistą czasów miĊdzywojennych XX wieku, równieĪ
1
2

A. Káoskowska, Kultura masowa, PWN, Warszawa 1983, s. 40.
Dla przykáadu w ksiąĪce E. Kubiak-Szymborskiej – PodmiotowoĞü máodzieĪy
akademickiej, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003 — znajduje siĊ interesująca charakterystyka studentów; znajdujemy ją równieĪ w ksiąĪkach:
K. Jaskot, ĝwiadomoĞü indywidualnego rozwoju studentów w trakcie studiów. Raport z badaĔ, Uniwersytet SzczeciĔski, Instytut Pedagogiki, Szczecin
1994; K. Jaskot, Grupy studenckie. Studium pedagogiczne grup studenckich,
Rozprawy i Studia, T. CCCLXXXIX/215. Uniwersytet SzczeciĔski, Szczecin
1996.
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charakterystyka studenta z lat osiemdziesiątych XX wieku wyda siĊ
juĪ nieaktualna.
PrzyjĊáo siĊ rozpatrywaü edukacjĊ uniwersytecką jako fenomen
kilku poáączonych elementów: uniwersytetu ze swoją ideą, przesáaniem, zadaniami i rolą na rynku ekonomicznym, procesu ksztaácenia
akademickiego rozpatrywanym gáównie na páaszczyĨnie rozwaĪaĔ
teoretycznych oraz tworzenia wiedzy naukowej i prowadzenia badaĔ
naukowych na uczelniach wyĪszych. Student jako najbardziej istotny
element funkcjonowania uczelni wyĪszej nie stanowi przedmiotu
rozwaĪaĔ naukowych, jak czĊsto inne wymiary funkcjonowania
uczelni wyĪszej.
RozwaĪania o studentach zwyczajowo dotyczą ludzi máodych.
W wiĊkszoĞci rozwaĪaĔ na temat studenta nie jest rozszerzana ta
kategoria na osoby studiujące w trybie zaocznym lub uzupeániające
juĪ zdobyte wyksztaácenie. W rozumieniu powszechnym student to
czáowiek máody, który niedawno skoĔczyá naukĊ w szkole Ğredniej.
Okres ksztaácenia akademickiego studenta studiów stacjonarnych, bĊdącego w wieku 19–24–28 lat, to czas dynamicznych przemian rozwojowych jednostki. Na ten okres przypada optimum wydajnoĞci intelektualnej. Psychologia rozwojowa podkreĞla, Īe w tym
czasie wystĊpuje szczyt moĪliwoĞci poznawczych, najwyĪsza wydajnoĞü pamiĊci oraz najwiĊksza plastycznoĞü myĞlenia i elastycznoĞü
w ksztaátowaniu nawyków. Procesy nabywania wiadomoĞci przebiegają bez koniecznoĞci kierowania i kontrolowania, a takĪe wzrasta
zdolnoĞü myĞlenia krytycznego. JednoczeĞnie jednak osobowoĞü nie
jest jeszcze uksztaátowana. Podczas studiów nastĊpuje krystalizowanie siĊ systemu wartoĞci, przekonaĔ i postaw. „Przebywająca w uczelni máodzieĪ jest pod wieloma wzglĊdami juĪ uksztaátowana w wyniku wczeĞniej zachodzących procesów socjalizacji. W sensie prawnym
osiąga dojrzaáoĞü i samodzielnoĞü. W rzeczywistoĞci jednak pozostaje ona w okresie intensywnego rozwoju, a jej dojrzaáoĞü jest w trakcie
„stawania siĊ”. Istnieją bowiem dziedziny osobowoĞci, niezwykle
waĪne dla Īycia jednostki, których rozwój nastĊpuje i osiąga peániĊ
wáaĞnie w tym okresie Īycia, a które mogą byü ksztaátowane i wyko28
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rzystywane przez uczelniĊ z myĞlą o rozwoju osobowoĞci studiujących”3. Student znajduje siĊ w okresie rozwojowym wczesnej dorosáoĞci i moĪemy go przyporządkowaü do kategorii máody dorosáy.
Ksztaátuje on swoją przyszáoĞü zdobywając wyksztaácenie i zawód oraz
próbuje znaleĨü swoje miejsce w strukturach spoáecznych. CzĊsto
zakáada swoją rodzinĊ nie osiągając jeszcze niezaleĪnoĞci materialnej.
Rozpoczynając studia máody czáowiek wchodzi w nową dla siebie
rolĊ spoáeczną. Osiąga ją, bądĨ nabywa jako rodzaj wyróĪnienia
spoáecznego. Oczekiwania, jakie wiąĪą siĊ z tą rolą wynikają przede
wszystkim z formalnych wymagaĔ. Student to czáowiek (nie zawsze
máody, jeĞli to student zaoczny), który wykazaá swoje kompetencje
intelektualne w postaci zdania egzaminu dojrzaáoĞci i speánienia
wymagaĔ uczelni odnoĞnie kandydatów na konkretny kierunek
studiów. Niestety minĊáy juĪ te czasy, gdy liczba osób, które dostaáy
siĊ na studia byáa limitowana wysokimi wymaganiami i mniejszą niĪ
dziĞ iloĞcią miejsc, w związku z czym status spoáeczny studenta byá
wysoki. Obecnie, w miarĊ upowszechniania siĊ ksztaácenia na poziomie wyĪszym i moĪliwoĞcią studiowania na uczelniach prywatnych, gdzie wymagania formalne są zredukowane do absolutnego
minimum, zmienia siĊ zakres i treĞü roli spoáecznej studenta.
Dostanie siĊ na studia (obojĊtnie w jakim trybie) definiuje uczenie siĊ roli studenta 4 i związane z tym wchodzenie w tą rolĊ nie
stopniowo, niepostrzeĪenie, poprzez naĞladownictwo i przejmowanie norm i zachowaĔ od osób, które siĊ obserwuje i naĞladuje (jak na
przykáad wchodzenie w rolĊ rodzica nastĊpuje poprzez zabawy tematyczne od okresu przedszkolnego), ale bardzo szybko. Studentem
staje siĊ absolwent szkoáy Ğredniej, co prawda z wáasnego wyboru,
ale jednak nagle. àagodne wchodzenie w tą rolĊ nie jest moĪliwe.
3

4

K. Jaskot, ĝwiadomoĞü indywidualnego rozwoju studentów w trakcie studiów. Raport z badaĔ, Uniwersytet SzczeciĔski, Instytut Pedagogiki, Szczecin
1994, s. 8.
J.H. Turner, Socjologia. Podstawowe pojĊcia i ich zastosowanie, Zysk i S-ka,
PoznaĔ 1994.
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Rola spoáeczna to okreĞlone zachowanie jednostki wynikające ze
statusu spoáecznego, w tym wypadku osiągniĊtego przez daną osobĊ.
Podejmując decyzjĊ, o podjĊciu studiów máody czáowiek ma wyobraĪenie kim jest student i jakie elementy skáadają siĊ na rolĊ spoáeczną
studenta. Warto zastanowiü siĊ, z jakich Ĩródeá uczeĔ czerpie tą wiedzĊ i jakie wyznaczniki w ich opinii stanowią o byciu studentem.
Bycie nim to peánienie pewnych obowiązków, to przysáugujące
studentom prawa, to zespóá oczekiwaĔ kierowanych w ich stronĊ, to
— jak mówi J. SzczepaĔski — wzglĊdnie staáy i wewnĊtrznie spójny
system zachowaĔ, bĊdących reakcjami na zachowania innych osób.
Bycie studentem to takĪe pewne uprawnienia, pewne wolnoĞci studenckie, czasami opatrznie przez studentów interpretowane i wykorzystywane. Realizując pewną rolĊ spoáeczną niejako jest siĊ zobowiązanym do zachowania w okreĞlony sposób, do prezentowania
okreĞlonych wartoĞci i postaw. Spoáecznie wytwarza siĊ pewien
wzorzec roli spoáecznej czĊsto nieuĞwiadomiony. SwoistoĞü peánienia pewnej roli zauwaĪa siĊ czĊsto dopiero w konfrontacji wáasnych
zachowaĔ i „oczywistoĞci” z „oczywistoĞciami” innych osób lub innych kultur. SwoistoĞü bycia studentem zasadza siĊ miĊdzy innymi
na tym, Īe máodzi ludzie dąĪą usilnie do tego, aby w Īaden sposób
nie mylono ich z uczniami szkóá Ğrednich i osobami nie bĊdącymi
studentami. Chcą zademonstrowaü swoją dorosáoĞü i autonomiĊ.
Niebywale waĪne jest dla studentów, Īe traktuje siĊ ich jak osoby
dorosáe. Forma zwracania siĊ do studentów przez nauczycieli akademickich stanowi dla wiĊkszoĞci początkowo nowe, ale bardzo mile
doĞwiadczenie. Znaczący odsetek ankietowanych studentów pierwszych lat wskazuje na ten element. Czują dziĊki temu siĊ doroĞli.
Natomiast juĪ dowolnoĞü w realizowaniu swych obecnoĞci na wykáadach okazuje siĊ marnym sprawdzianem ich autonomii, bo korzystają z niej czĊsto niefrasobliwie i początkowo bezrefleksyjnie. TakĪe
otoczenie oczekuje od nich, Īe bĊdą zachowywaü siĊ zgodnie z pewnym wzorcem postĊpowania i Īe margines indywidualnej dowolnoĞci w zakresie odgrywania tej roli nie bĊdzie zbyt duĪy. Peánienie roli
spoáecznej w szybkim czasie prowadzi do identyfikowania siĊ z nią.
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Modyfikacji ulega sposób myĞlenia, samoocena i zachowanie. Oczekiwania Ğrodowiska oraz proces identyfikacji z rolą stwarzają rolĊ
studenta jako pewne zadanie do realizacji. BĊdąc czáonkiem grupy
studenckiej student podlega mechanizmom, które regulują funkcjonowanie grupy spoáecznej. NaleĪą do niech wspólne ustalone normy,
wspólny cel, poczucie wspólnoty i rozwiniĊta struktura. Drugim
komponentem roli jest czynnik osobowoĞciowy. Stanowią go normy,
wartoĞci, nakazy i wymogi, które bĊdąc przedmiotem oczekiwaĔ
Ğrodowiska wchodzą w skáad strukturalnych nakazów roli i zostają
przez jednostkĊ przyjĊte za wáasne. Czynnik osobowoĞciowy ma
wpáyw na indywidualne interpretowanie roli studenta. Zachowanie,
czyli odegranie roli, jest prezentacją indywidualnej jej koncepcji.
Zdeterminowane jest to zarówno przez oddziaáywanie struktury
spoáecznej grupy, jak i sposób interpretacji norm okreĞlających role
przez daną osobĊ. Niestety czĊsto Ğrodowisko studenckie kreuje
wzór zachowania, który przedkáada swobody nad obowiązek oraz
„zdobywanie” zaliczeĔ nad rzetelnoĞü studiowania.
Przywoáując na myĞl pojĊcie kultura studiowania jako pierwsze
skojarzenie pojawia siĊ pojĊcie kultura studencka. Kondycja kulturalna studentów zawsze stanowiáa wyróĪnik tej grupy spoĞród innych Ğrodowisk. Kultura studencka jako zjawisko owiana byáa wrĊcz
legendą. Nazwa powstaáa w latach powojennych dla okreĞlenia wyróĪniającej siĊ grupy spoáecznej. Powstawaáy kluby studenckie, kabarety, zespoáy muzyczne i teatry, które z czasem nabieraáy kultowego znaczenia. Budowaáy one swoją toĪsamoĞü na potencjale intelektualnym studentów, którzy wyraĪali w twórczy sposób swój stosunek
do socjalistycznej rzeczywistoĞci. Kultura studencka stanowiáa forpocztĊ zmian, byáa wyrazicielem buntu spoáecznego. Czas studiów
byá szczególnie czasem twórczych odkryü i studiowania z pasją, a Īycie intelektualne Ğrodowisk kwitáo tam, gdzie istniaáy oĞrodki akademickie. Studiowanie byáo przywilejem, poniewaĪ studiowali nieliczni — stąd prestiĪ i naleĪyty stosunek do wysiáku intelektualnego.
Bycie studentem wiązaáo siĊ równieĪ z pewnym stylem bycia i ubierania. MoĪna powiedzieü, Īe studenci stanowili elitĊ spoáeczną.
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Niestety po 1989 roku bardzo wiele siĊ zmieniáo. Byü moĪe zmieniáa siĊ motywacja dziaáania grup studenckich, ale zauwaĪalny jest
fakt, Īe kultura studencka zaczĊáa umieraü. Bycie studentem w minionej dobie áączone byáo z prezentowaniem okreĞlonej postawy,
niesieniem posáannictwa, przejawianiem okreĞlonego stylu Īycia.
Warunki rynkowe stworzyáy studenta, który nie „studiuje”, ale „inwestuje” w swoją przyszáoĞü. DuĪa dostĊpnoĞü studiów, w tym studiów zaocznych, zdalnych, spowodowaáa modĊ na gromadzenie dyplomów i certyfikatów. Pracodawcy zatrudniając absolwenta studiów od razu domagają siĊ staĪu, wiĊc zapobiegliwi studenci zabiegają o staĪe juĪ na studiach, czĊsto pracują podczas studiów. PogoĔ
za „zaĞwiadczeniami” spáyciáa jakoĞü studiowania, nie pozostawiając
czasu na uczestnictwo w kulturze, a tym bardziej na jej tworzenie.
Student przestaá byü kojarzony z elitą spoáeczną. PojĊcie „kultura
studencka” nie wiąĪe siĊ juĪ wyáącznie z wnoszeniem wartoĞciowych
jakoĞci w Īycie spoáeczne. ĝrodowiska akademickie zabiegają o przywrócenie jakoĞci i wymiaru kultury akademickiej, ale zmiany ekonomiczne i spoáeczne wydają siĊ zmieniaü bezpowrotnie wczeĞniejszy jej charakter.
Kultura osobista to jakoĞü czáowieka dziĞ uznawana za elitarną.
To wysoki poziom edukacji ogólnej, to sposób, w jaki siĊ odnosimy
do innych ludzi, jak komuĞ okazujemy szacunek. Kultura osobista to
poszanowanie zdania innych, to otwartoĞü na Ğwiat i ludzi, to obycie
w Ğwiecie, gusty artystyczne, sposób wysáawiania siĊ. Ksztaátuje ją
przede wszystkim rodzina i Ğrodowisko, w którym siĊ wzrasta.
Ogromne znaczenie mają instytucje ksztaácenia, a wĞród nich oczywiĞcie uczelnia wyĪsza. Jest to miejsce, gdzie spotykają siĊ pracownicy
nauki i studenci — ludzie, którzy pragną rozwijaü siĊ i dalej ksztaáciü.
Kultura bycia w Ğrodowisku akademickim stanowiü powinna wyróĪnik w spoáeczeĔstwie. Bycie studentem kojarzyü siĊ powinno z prezentowaniem wysokich standardów moralnych, zaangaĪowaniem
spoáecznym, otwartoĞcią na Ğwiat i jego bogatą róĪnorodnoĞü.
Choü sformuáowanie „kultura studiowania” nie pojawia siĊ w tekĞcie Kazimierza Twardowskiego „O dostojeĔstwie uniwersytetu”, to
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kaĪdy czytelnik tego páomiennego przemówienia czuje siĊ pocháoniĊty wáaĞnie dostojeĔstwem uniwersytetu, a w jego ramach, kulturą
bycia w tej akademickiej spoáecznoĞci. Kultura studiowania dla
Twardowskiego to szczytne sáuĪenie prawdzie obiektywnej, wymagająca kwalifikacji intelektualnych i wiedzy fachowej. MáodzieĪ uniwersytecka dostąpiwszy zaszczytu dąĪenia do poznania prawdy, która nie sáuĪy niczyim interesom, czuje do niej naleĪytą czeĞü. OstroĪnoĞü i naleĪyty stosunek krytyczny wykazywany we wszelkich zabiegach i rozwaĪaniach máodzieĪy miaá zagwarantowaü obiektywnoĞü
podejĞcia do zagadnieĔ naukowych bez ulegania sympatiom i antypatiom. DąĪenie do jedynej prawdy miaáo jednoczyü máodzieĪ, odsunąü na bok róĪnice ich dzielące, gdyĪ dąĪenie do niej wyznacza
wspólny grunt rozwoju. „MáodzieĪ owiana naukową i badawczą
atmosferą Uniwersytetu uczy siĊ we wszystkiem szukaü prawdy
obiektywnej, zamiast ulegaü piĊknie brzmiącym hasáom i wpadaü w
sieci róĪnych áowców dusz”5. Umiáowanie prawdy jako czyste i niczym niezmącone dąĪenie do samodoskonalenia miaáo byü potĊĪnym czynnikiem wychowującym máodych ludzi, którzy wzajemnie
siĊ rozumieją i są dla siebie wyrozumiali; którzy są zdolni do takiego
wspóádziaáania, gdzie wzglĊdy rzeczowe górują nad osobistymi,
a wspólny interes góruje na interesem jednostkowym6. Wymiar kultury Uniwersytetu, a w nim profesorów i docentów, zasadza siĊ zdaniem Twardowskiego w pracy wychowawczej oraz nauczycielskiej,
czyli wdraĪaniu do umiáowania prawdy jako celu pracy wychowawczej i wyrobieniu w studentach umiejĊtnoĞci myĞlenia i badania
naukowego.
Kultura organizacyjna uczelni wyĪszej jako Ğrodowiska pracy,
rozwoju i badania naukowego ma ogromne znaczenie dla przebiegu
i jakoĞci procesu studiowania. ZaangaĪowanie w proces budowania
wiedzy pracowników nauki zaleĪy od warunków pracy, atmosfery na
5
6

K. Twardowski, O dostojeĔstwie uniwersytetu, Rolnicza Drukarnia i KsiĊgarnia
Nakáadowa pod zarządem Jana Kuglina, PoznaĔ 1930, s. 13.
Ibidem, s. 14.
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uczelni i zintegrowania Ğrodowiska naukowego. Usilne starania
dorównania Europie w zakresie jakoĞci tworzenia nauki i rozwoju
naukowego pracowników wydają siĊ ograniczaü jedynie do skrócenia
czasu przeznaczonego na awans naukowy. Oczekiwania Īe pracownicy bĊdą dwa razy mądrzejsi, bo muszą zgromadziü dorobek badawczy w czasie dwa razy krótszym niĪ ich starsi koledzy, nie wiąĪe
siĊ z odpowiednim polepszeniem ich uposaĪenia, zmniejszeniem
obciąĪenia dydaktycznego, zwiĊkszeniem nakáadów na naukĊ i badania naukowe. Ten przedziwny rozdĨwiĊk pomiĊdzy oczekiwaniami
a realnymi warunkami pracy rodzi frustracje, wprowadza niezdrową
rywalizacjĊ w miejsce wspóápracy naukowej i z koniecznoĞci prowadziü bĊdzie do obniĪenia jakoĞci badaĔ naukowych. Zaczyna siĊ czas
pogoni za wynikami przeliczanymi na punkty w miejsce „sáuĪenia
prawdzie obiektywnej”. W konsekwencji taki stan rzeczy nie sprzyja
integracji Ğrodowiska naukowego i stwarzaniu przychylnej atmosfery pracy. Sytuacja ta musi rzutowaü zarazem na jakoĞü relacji miĊdzy
nauczycielami akademickimi a studentami. Idea wspólnoty akademickiej traci niestety juĪ swe dawne szlachetne znaczenie. Student
zaczyna byü klientem edukacyjnym zainteresowanym uzyskaniem
zaliczenia, a nauczyciel akademicki nie ma czasu na proces wychowawczy7, który zachodziáby równolegle do przekazu wiedzy.
Istotą „bycia studentem” jest dalszy rozwój na poziomie wyĪszym.
To uczenie siĊ, które przebiega w sposób odpowiadający wydolnoĞci
intelektualnej, poziomowi myĞlenia oraz charakterowi motywacji
osoby dorosáej. Teoria uczenia siĊ dorosáych róĪni siĊ bowiem od
podejĞü pedagogicznych 8 . Bycie studentem to przede wszystkim
rozwój intelektualny, nabywanie wiedzy z wybranej dziedziny nauki
oraz kompetencji związanych z zawodem, jakie wybrany kierunek
zapewnia. Rozwój intelektualny odbywa siĊ gáównie dziĊki wáasne7

8

K. Jaskot, Czynniki ksztaátujące osobowoĞü studenta w Ğrodowisku szkoáy
wyĪszej, [w:] K. Jaskot (red.), Wprowadzenie do Pedagogiki Szkoáy WyĪszej,
Szczecin 2006.
Teoria uczenia siĊ dorosáych: andragogika, [w:] M.S. Knowles, E.F. Holton III,
R.A. Swanson, Edukacja dorosáych, Warszawa 2009.
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mu zaangaĪowaniu osoby studiującej, które przejawia siĊ w samodzielnym uczeniu siĊ prowadzącym ma do zrozumienia poznawanych treĞci. Gdy mówimy o zdobywaniu wiedzy naleĪy wyraĨnie
odróĪniü je od poszerzania zakresu wiadomoĞci. Studiowanie rozumiane jako pogáĊbione uczenie siĊ stanowi inny rodzaj aktywnoĞci
niĪ jedynie zapamiĊtywanie. Prowadzi takĪe do innych rezultatów
niĪ prosta reprodukcja treĞci. Przedmiotem zainteresowania studiującego jest zrozumienie istoty zagadnienia, jego powiązania z innymi, pokrewnymi zakresami niekoniecznie z tego „przedmiotu” nauczania. Umie on wytáumaczyü fakty i zjawiska, potrafi formuáowaü
problemy, przewidywaü nastĊpstwa, konsekwencje i zastosowania
poznawanych zjawisk. Potrafi zobaczyü pole badawcze danej dziedziny w szerokiej perspektywie. Uczenie siĊ pogáĊbione wymaga
zaangaĪowania uczącego siĊ, które wynika z wewnĊtrznej, ugruntowanej motywacji. Przejawia siĊ to w inwestowaniu siá, czasu w proces ksztaácenia, w uzupeánianiu swych wiadomoĞci innymi, samodzielnie dobranymi. Student studiujący „prawdziwie” sam poszukuje
odpowiedzi na trudne pytania. Nie ucieka od trudnoĞci. Student taki
korzysta z konsultacji z pracownikami uczelni aby dowiedzieü siĊ
wiĊcej i aby dobrze zrozumieü dane zagadnienie. Nie ogranicza swoich wysiáków jedynie do sprostania wymaganiom oceniania, a uzyskanie zaliczenia bądĨ dobrej oceny nie stanowi jedynego powodu,
dla którego podejmuje wysiáki uczenia siĊ. Studiujący „prawdziwie”
sam stawia sobie cele w swojej pracy, bowiem czuje siĊ odpowiedzialny za wyniki swoich wysiáków i jest zainteresowany wáasnym
rozwojem. MoĪemy powiedzieü, Īe wówczas student prezentuje postawĊ samokierowanego uczenia siĊ9.
W odróĪnieniu od uczenia siĊ powierzchownego studiowanie charakteryzuje siĊ:
9

D. Ciechanowska, Samokierowane uczenie siĊ (Self-Directed Learning) jako
wartoĞü ksztaácenia akademickiego, [w:] D. Ciechanowska (red.), Studiowanie
dla spoáeczeĔstwa wiedzy, ToruĔ 2009; P.C. Candy, Self-Direction for Lifelong
Learning. A comprehensive Guide to Teory and Practice, Jossey-Bass Publisher, San Francisco-Oxford 1991.
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– podmiotową postawą studenta,
– stawianiem sobie celów związanych z wáasnym rozwojem
i umiejĊtnoĞcią doprowadzenia do ich realizacji,
– skoncentrowaniem na áączeniu wiedzy uprzedniej z nowo poznawaną,
– osobistym dąĪeniem do zrozumienia poznawanych zjawisk,
– odpowiedzialnoĞcią za efekty studiowania,
– dąĪeniem do zastosowania nabytych wiadomoĞci.
W edukacji szkolnej w ostatnich dekadach nastąpiáo przesuniĊcie
akcentu z nauczania na uczenie siĊ. Co prawda o wiele bardziej ta
tendencja daje siĊ zauwaĪyü w postulatach i opracowaniach teoretycznych niĪ w codziennej praktyce szkolnej to jednak nie sposób
zaprzeczyü tej tendencji. OdnoĞnie ksztaácenia akademickiego natomiast nastąpiáa innego rodzaju zmiana. Coraz czĊĞciej spotykamy siĊ
z opiniami, Īe jakoĞü studiowania maleje, Īe studenci traktują studiowanie jako koniecznoĞü, a nie jako speánienie marzeĔ o dostąpieniu zaszczytu zgáĊbiania nauki i dąĪenia do prawdy. Ironicznie mówi
siĊ, Īe studiowanie to kserowanie notatek i kopiowanie materiaáów
z Internetu. Pojawiáo siĊ zjawisko kupowania prac licencjackich
i magisterskich. Taki obraz studiowania zarysowaá siĊ wraz z upowszechnieniem szkolnictwa wyĪszego. Ogromna iloĞü studentów
i niewspóámierne do niej nakáady finansowe, mające zapewniających
jakoĞü ksztaácenia w uczelniach i rozwój kadry, prowadzą do spáycenia jakoĞci studiowania, do zaniku dobrego obyczaju wĞród studentów oraz do zaniku kultury studenckiej.
Pojawia siĊ zatem refleksja dotycząca oceniania i przedmiotu
ocen na studiach. Czy charakter faktycznych wymagaĔ nauczycieli
akademickich nie ukierunkowuje, Īeby nie powiedzieü zmusza, studentów do uczenia siĊ powierzchownego, którego treĞcią i celem jest
prosta reprodukcja danych? Przemawia za tym przypuszczeniem
masowoĞü ksztaácenia na poziomie wyĪszym i z koniecznoĞci ograniczanie siĊ do testowego sprawdzania wiadomoĞci. NaleĪy stwierdziü,
Īe zbyt czĊsto pytania testowe mają charakter wyboru zamkniĊtego,
a pytania otwarte typu „podaj”, „scharakteryzuj”, „opisz”, „wymieĔ”
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czy „omów” odnoszą siĊ jedynie do sprawnoĞci pamiĊci. Dlatego
naleĪy podkreĞliü, Īe studiowanie w rozumieniu tu prezentowanym
wymaga speánienie okreĞlonych warunków zarówno ze strony studenta, jak i uczelni.
Studiowanie polega w duĪej czĊĞci na samodzielnej pracy uczącego siĊ i na autonomii jednostki wyraĪającej siĊ w odpowiedzialnoĞci
za swój rozwój, za swoje wybory, za jakoĞü uczenia siĊ oraz za jego
efekty. To równieĪ peánienie pewnej roli spoáecznej, w której normy
postĊpowania, styl bycia, wartoĞci prezentowane przez studiującego
wynikają z identyfikowania siĊ przynaleĪnoĞcią do spoáecznoĞci
akademickiej. Studiowanie jako przygotowanie do wejĞcia w samodzielne Īycie z wyksztaáceniem wyĪszym przejawia siĊ w samosterownoĞci studentów10. Studiowanie to wreszcie specyficzna kultura
bycia, normy zachowania, sposób spĊdzania wolnego czasu, struktura inwestowania Ğrodków materialnych wyróĪniająca tą grupĊ spoáeczną od innych. Niestety wraz z umasowieniem studiów elitarnoĞü
studiowania zanika, a obyczaj akademicki nie stanowi niezawodnego
wyróĪnika tej grupy spoáecznej.
Na kulturĊ studiowania skáadają siĊ zatem nastĊpujące komponenty:
– peánienie roli spoáecznej studenta,
– uczestnictwo oraz tworzenie kultury studenckiej,
– prezentowanie wysokiej kultury osobistej,
– gotowoĞü podjĊcia odpowiedzialnoĞci za wáasny rozwój intelektualny, upatrywanie w nim celu i umiejĊtnoĞü doprowadzenia
do jego satysfakcjonującej realizacji,
– kultura organizacyjna uczelni.

10

A. Zandecki, Wyksztaácenie – czynnikiem kreującym jakoĞü Īycia, [w:] W. Ambroziak, K. Przyszczypkowski (red.), Uniwersytet-SpoáeczeĔstwo-Edukacja,
Wydawnictwo Naukowe UAM, PoznaĔ 2004.
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